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Abstrakt
Práce se zabývá neformálními mikrofinančními institucemi, které hrají důležitou roli
v boji proti chudobě a zároveň redukují nedokonalosti formálního finančního trhu.
Cílem práce je vymezení jednotlivých neformálních mikrofinančních systémů.
Pozornost je věnována systému rotating savings and credit association (ROSCA). Na
základě čtyř studií z Afriky se snažím nalézt konvergentní rysy ROSCA.

Abstract
This thesis examines the informal mikrofinance institutions that play an important role
in the fight against poverty and moreover reduce financial market imperfections. The
goal of this paper is to describe the particular systems of informal mikrofinance market.
It focuses on the rotating savings and credit association (ROSCA). I try to find out the
convergent trends of ROSCA on the basis of four studies from Africa.
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Úvod

Tato práce, jak již její název napovídá, se zabývá neformálním mikrofinančním
sektorem. Jedná se především o systémy, které jsou fenoménem zejména v rozvojových
zemích, což je způsobeno jak špatnou dostupností k bankám, tak samotnými bankami,
jenž nejsou vždy ochotny poskytovat své finanční služby nízkorozpočtovým
domácnostem.

Porozumět,

jak

jsou

tyto

neformální

mikrofinanční

instituce

organizovány, je důležité hned z několika důvodů. Rostoucí moderní mikrofinanční
hnutí převzalo spoustu základních principů ze systémů založených na neformální bázi.
Navíc moderní mikrofinanční instituce zabezpečují široké spektrum finančních služeb
chudým; chápat, jak nízkopříjmoví jedinci spoří a jak nakládají se svými úsporami je
důležité pro navržení efektivních bankovních produktů chudým. Práce je zaměřena na
chudou část obyvatelstva této planety. Význam slova chudý je zde spojován s lidmi,
kteří nežebrají, nýbrž mají velmi nízký disponibilní příjem.

První kapitola se věnuje teoretickému vymezení mikrofinancí a následně jsou uvedeny
významné události v historii, které vedly ke vzniku moderních mikrofinancí a které
považuji z mého hlediska za důležité. Zachytit celkový chronologický vývoj
mikrofinancí je dle mého názoru úkol velmi složitý a to především v oblasti
poskytování neformálních mikrofinančních služeb.

Odpovědi na otázky, co jsou mikrofinanční instituce a jaké jsou jejich hlavní úkoly,
dostanete v druhé kapitole. Navíc jednotlivé mikrofinanční instituce jsou zde podle
právního kritéria rozděleny na tři základní typy – formální, semiformální a neformální.
U každého typu formálních a semiformálních institucí jsou zmíněny i reálné příklady.
Dále jsou v této kapitole uvedeny přednosti neformálního mikrofinančního sektoru.

Následující třetí kapitola je věnována tomu, proč je pro chudé tak obtížné získat přístup
k finančním službám a tedy k penězům formálních a semiformálních institucí. Druhá
polovina kapitoly vyvrací myšlenu, že chudí lidé utratí všechny své peněžní prostředky
za základní spotřebu a poukazuje na různé motivy chudých lidí spořit.
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Čtvrtá kapitola se věnuje popisu jednotlivých neformálních mikrofinančních systémů.
Pozornost je zaměřena na dva jednoduché a při tom svým způsobem sofistikované
systémy – rotating savings and credit association (ROSCA) a accumulating savings
and credit association (ASCA) a následné vzájemné komparaci. Na závěr této kapitoly
je uvedený systém Stuarta Rutherforda tzv. SafeSave navržený speciálně dle potřeb
chudých.

Aplikační část, pátá kapitola, se zaměřuje na popis ROSCA na základě studií ve čtyřech
vybraných afrických zemích – Ghaně, Keni, Jihoafrické republice a Beninské republice.
Jelikož se všeobecně systémem ROSCA zabývá pouze několik autorů, bylo tyto studie
velmi těžké opatřit. Na základě těchto studií se snaží poslední kapitola najít
konvergentní rysy ROSCA.

Cíle této práce můžeme shrnout do tří bodů:
1. Poukázat na důležitost neformálních institucí v boji proti chudobě
2. Komparovat systémy ROSCA a ASCA
3. Zjistit konvergentní znaky ROSCA v Africe
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1. Mikrofinance – vymezení a nástin historie

1.1 Pojem mikrofinance
Termín mikrofinance se poprvé objevil až v druhé polovině sedmdesátých let dvacátého
století. Je definován1 většinou jako finanční oblast zahrnující mikroúvěr, mikroúspory
a další mikrofinanční služby. Je také používán jako synonymum pro finanční
zprostředkování mezi mikrospořiteli a mikrovypůjčovateli nebo mikroinvestory.
International Fund for Agricultural Development (IFAD)2 definuje mikrofinance jako
část finančního sektoru obsahující formální i neformální finanční instituce, jak malé tak
velké, jenž zabezpečují drobné finanční služby chudší části obyvatelstva a rovněž
zabezpečují finanční služby ve velkém rozsahu pro malé i velké zemědělské podniky.
Pojmy mikrofinance a mikrokredit jsou často zaměňovány.3 Je nutno však poukázat na
to, že je mezi nimi dosti velký rozdíl. Mikrokredit, jakožto předchůdce moderních
mikrofinancí, byl spojen s institucí jako je Grameen Bank4, která se orientovala na
poskytování půjček chudým. Posun k mikrofinancím nastal tehdy, když se začala
prosazovat tendence, že i chudé domácnosti mohou mít prospěch ze služeb finančního
trhu (zprvu se to týkalo především možnosti spořit).

Nesmíme však na mikrofinance nahlížet jako na druh bankovnictví, ale musíme je
chápat jako rozvojový nástroj, jejichž hlavní myšlenkou je, že i chudší část obyvatelstva
dokáže splácet úvěr a že je možné jim poskytovat finanční služby za asistence tržně
fungujících organizací a bez dotací.

1

LEDGERWOOD J. (1999): Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective, The
World Bank, Washington, D.C., str.1
2
Specializovaná agentura Organizace spojených národů, která byla založena roku 1977 jako nezávislá
finanční instituce zabývající se zemědělským sektorem.
3
ARMENDARIZ DE AGHION B., MORDUCH J. (2005): The economics of microfinance, Cambridge,
str. 14-15.
4
Jedná se o banku specializující se na poskytování mikroúvěrů založenou roku 1976.
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1.2 Nástin historie
Vzhledem k rozdílnému stupni ekonomického rozvoje a tomu korespondující rozdílné
úrovně vyspělosti finančních institucí, formálních i neformálních, není možný
historický nástin podat čistě chronologicky. Je nutné podotknout, že boj proti chudobě
má dlouho historii. Vlády v různých zemí se snaží implementovat již dlouhou dobu
různé programy a zákony ať už úspěšné či nikoliv, jenž by napomohly v boji proti
chudobě. Tato subkapitola podává především souhrn základních přelomových události,
které se podílely na rozvoji moderních mikrofinancí.
Z historického hlediska byl mikroúvěr reakcí nejen na lichvu5, ale také na nedostupnost
půjček u bank pro chudé, kteří by jinak úvěr nezískali. Všeobecně se má zato, že právě
poskytování mikroúvěrů vzniklo v Bangladéši v 70. letech dvacátého století. Za jejich
zakladatele se považuje bangladéšský ekonom Dr. Mohammed Yunus, pozdější
zakladatel Grameen Bank, který dostal v roce 2006 Nobelovu cenu míru za poskytování
mikroúvěrů chudým obyvatelům.

Poskytování drobných úvěrů a spoření je součástí naší společnosti již několik staletí.
Jeho příkladem může být tzv. domorodé neformální bankovnictví fungující prakticky na
celém světě na podobném principu - susu v Ghaně a určitých oblastech Karibiku, chit
funds v Indii, tandas v Mexiku, arisan v Indonésii, cheetu na Srí Lance, tontines
v západní Africe a pasanaku v Bolívii.6 Většina z těchto forem se modifikovala
v rotating savings and credit association (ROSCA) a dodnes se praktikují.

Princip těchto systémů byl jednoduchý. Jednalo se v podstatě o spořící plány. Skupina
lidí platí pravidelně fixní částku do společného fondu, o kterou se starají tzv. výběrčí
(collectors), kteří se nachází především na tržnicích. Tuto jednu celkovou sumu obdrží
jeden ze členů. Cyklus skončí až každý ze členů získá jednu takovou sumu. Jde
o jakousi formu bezúročné půjčky. Má to bohužel i své nevýhody a to ztráty plynoucí ze
znehodnocení hodnoty peněz z důvodu inflace a opožděných výběrů.

5

Je třeba rozlišit lichváře (loansharks) a půjčovatele (moneylenders). Lichvář je osoba spojena
s nelegálními praktikami a neúnosně vysokými úrokem, proto je vnímána negativně narozdíl od
půjčovatele.
6
The History of Microfinance, http://www.globalenvision.org/library/4/1051/ , náhled 17. prosince 2008
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Ze starověkých textů z Indie, především z Védských rukopisů7, které byly sepsány mezi
léty 200 př.n.l. až 300 n.l., se můžeme dozvědět, že již existovaly půjčky s nízkou
úrokovou sazbou. Navíc ještě existovalo jakési sociální bankovnictví, které poskytovalo
chudým bezúročné půjčky. V Indii se půjčování peněz postupně stalo zdanitelnou
profesí, která se řídila podle tehdejšího zákonného kodexu Dharmashastras8. Každá
kasta měla svoji úrokovou sazbu a to podle ocenění jejího rizika. Pro duchovní
(Brahmáni) byla tato měsíční úroková sazba 2 %, pro zemědělce (Šudrové) 5 %, pro
velmi rizikové skupiny jako byli např. námořní obchodníci dosahovala 20 %.

Jedny z vůbec prvních formálnějších organizací, které poskytovaly mikroúvěry, byly
Irish Reproductive Loan Fund Institution a Irish Loan Funds. Díky daru v hodnotě 55
tisíc liber vznikla v roce 1822 organizace Irish Reproductive Loan Fund Institution.
Kapitál byl spravován výborem v Londýně, který redistribuoval peníze mezi správce do
devíti irských krajů nejvíce zasažených hladomorem. Správci je pak dále rozdělili mezi
dobrovolná sdružení v jednotlivých městech, která tím pak získala kapitál na
poskytování malých půjček. Půjčky byly omezeny výší deseti liber a musely být
splaceny do dvaceti týdnů. Úroková míra se pohybovala kolem 12 %. Navíc někdy byla
uvalena pokuta za pozdní splácení.9 Tento systém se stal později obětí korupce a to díky
slabé regulaci a dohledu a to jak ze strany krajských tak i centrálních správců.

Irish Loan Fund, jejímž zakladatelem byl Jonathan Swift, se zaměřovala na chudé
zemědělce. Půjčky, které poskytovala, byly krátkodobé s týdenními splátkami a navíc
zemědělci nemuseli ručit svým majetkem. Počátky této organizace můžeme již
zaznamenat na počátku 18. století10, kdy došlo k obrovskému nárůstu podílu chudého
obyvatelstva. Avšak Swiftova myšlenka se rozvíjela velmi pomalu. K boomu došlo až
po dvou událostech11. První z nich byl zákon z roku 1823, který legalizoval finanční
zprostředkování dovolující fondům účtovat si úrok z půjček. Druhou událostí se stalo

7

SEIBEL H. D. (Říjen 2005): Does History Matter? The Old and the New World of Microfinance in
Europe and Asia, University of Cologne, Development Research Center, str. 6-7
8
J. KHWAJA: The Concept of the Islamic Economic Systém,
http://www.jamalkhwaja.com/JamalBookSite/TheConcept_10.html, náhled 20. prosince 2008
9
HOLLIS A., SWEETMAN A. (1998): Microcredit: What Can we Learn from the Past, Journal of World
Development, Volume 26, Number 10, str. 1878
10
HOLLIS A., SWEETMAN A. (Červen 2003): Microfinance and Famine: The Irish Loan Funds during
the Great Famine, World Development, Volume 32, Number 9, str. 2
11
SEIBEL H. D. (Říjen 2005): Does History Matter? The Old and the New World of Microfinance in
Europe and Asia, University of Cologne, Development Research Center, str. 2
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zřízení Loan Fund Board roku 1836 pro regulaci a dohled. Do roku 1840 měl Swiftův
systém asi 300 fondů po celém Irsku a poskytoval půjčky přibližně 20 % irských
domácností ročně. Po roce 1843, kdy se komerční banky zasadily o to, že vláda zavedla
strop na úrokové sazby, ztratily Loan Funds svoji konkurenční výhodu. Další událostí,
která měla za následek uzavření asi poloviny fondů do roku 1850 byl Velký hladomor
v letech 1846-1848, který zapříčinil, že lidé vybírali své vklady na spotřebu či emigraci,
a rovněž přispěl k poklesu klientely.12 Irish Loan Funds se postupně vytrácely z trhu
a do padesátých let dvacátého století vymizely úplně.

Irsko však nebyla jediná země, kde se uchytil koncept mikrofinancí. V Německu je
spojen se jmény Friedrich Wilhelm Raiffeisen a Herman Schultze-Delitzsch. Tito dva
pánové přišli se svými myšlenkami právě v době, kdy zemi sužoval nedostatek potravin.
Raiffeisen se především zajímal o venkovské farmáře, pro které vytvořil úvěrová
sdružení, která se postupně vyvinula v instituci dnes známou pod jménem
Raiffeisenbanken. Naopak Schultze-Delitzsch zřídil v městských oblastech spořitelní
a uvěrové družstva určená převážně pro řemeslníky a malé podnikatele. Tyto družstva
se transformovala ve Volksbanken.

V roce 1847 za pomoci příspěvku od některých bohatých lidí, Raiffeisen zakládá
venkovské dobročinné sdružení ve městě Weyerbusch, které poskytovalo farmářům zrní
dovezené z neúrodou nezasažených oblastí na východě. O několik měsíců později díky
této akci cena chleba klesla o 50 %.13 Schulze-Delitzsch souběžně zakládá městské
úvěrové družstvo avšak založené na principu svépomoci bez dotací hned od začátku.
Raiffeisen si sám také brzy uvědomuje, že dotace nevedou k udržitelné instituci. Proto
později zakládá v roce 1864 první venkovské úvěrové sdružení podle SchulzeDelitzschova příkladu. Do roku 1901 Raiffeisen získal více jak 2 miliony klientů z řad
venkovských farmářů.14 Vývoj pozitivně ovlivnil Cooperativ Act of German Reich
z roku 1889 a také zavedení bankovního zákona z roku 1934. Lichvářské praktiky tak
byly díky mikrofinancím minimalizovány a německý model se rozšířil téměř po celé
kontinentální Evropě.
12

HOLLIS A. (Září 1999): Women and Microcredit in History: Gender in the Irish Loan Funds,
University of Calgary, str. 8-10
13
SEIBEL H. D. (Říjen 2005): Does History Matter? The Old and the New World of Microfinance in
Europe and Asia, University of Cologne, Development Research Center, str. 2-3
14
Taktéž str. 3
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Na opačném konci světa v Indonésii byla v roce 1895 založena People´s Credit Bank
(The Bank Perkreditan Bank – BPR), jejímž prvním cílem bylo podpořit zemědělský
sektor poskytováním půjček farmářům. BPR se však později musela zaměřit i na jiné
klienty, jelikož došlo k

růstu poptávky po penězích v jiných sektorech než jen

zemědělství. Dnes je BPR jednou z největších institucí poskytující služby v oblasti
mikrofinancí.

Mezi 50. a 70. léty dvacátého století vlády některých zemí světa doufaly, že
poskytováním půjček farmářům zvýší jejich produktivitu a příjem. Státem vlastněné
finanční instituce (většinou se jednalo o tzv. venkovské rozvojové banky) poskytovaly
půjčky za koncesionálních podmínek. Nicméně tento model podpory byl málokde
a málokdy úspěšný. Chyby tohoto systému vycházely ze snížené úrokové míry, která
byla pod tržní úrokovou mírou, a ze špatné splátkové disciplíny a distribuce podpor.
Ukázkou úspěšné státní banky, jež opustila model dotovaných úvěrů a přeorientovala se
v půlce osmdesátých let dvacátého století na instituci s tržními principy, byla Bank
Rakyat Indonesia (BRI).15

Zárodky moderního přístupu k mikrofinancím se objevily až v 70. letech dvacátého
století, kdy začaly experimentální programy v Bangladéši, Brazílii a v několika dalších
zemí s poskytováním mikroúvěrů skupinám, a to zvláště chudým ženám, aby mohly
investovat do podnikání. Programy byly založeny na principu solidarity, kde každý ze
členů ručil za ostatní. Experimentování nakonec vyústilo vznikem několika nevládních
organizací (NGOs) zaměřených právě na mikroúvěry.

Jednou z pilotních organizací byla Accion International založená roku 1961 studentem
práv Josephem Blatchfordem.16 Jednalo se o neziskovou organizaci pomáhající vytvářet
infrastrukturu v chudých částech Venezuely. Později Joseph Blatchford zjišťuje, že na
trhu je velká úvěrová propast v poskytování malých půjček a sociálních služeb. Jednu
z hlavních překážek v boji proti chudobě spatřoval v tom, že téměř celý zisk museli
dlužníci vrátit lichvářům. Tím došlo ke ztrátě motivace k podnikání a investovaní

15

J. LEDGERWOOD J. (1999): Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective,
The World Bank, Washington, D.C., str. 16
16
ACCION History, http://www.accion.org/Page.aspx?pid=796, náhled 3. ledna 2009
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peněz. Systém Josepha Blatchforda během čtyř let zaznamenal obrovský úspěch. Z 885
poskytnutých půjček se jich 90 % splatilo.17 Accion se postupně rozrůstala po celé Jižní
Americe. Nakonec expandovala až do Afriky a Indie.

Další významnou organizací na počátku 70. let dvacátého století byla obchodní unie
v městě Gujaratu v Indii pod názvem The Self Employed Women´s Association
(SEWA). Jejím hlavním cílem bylo posílit vyjednávací sílu jejich členů, což mělo
směřovat ke zlepšení příjmů, zaměstnanosti a přístupu k sociálnímu zabezpečení.
Většina žen neměla přístup k finančním službám, a proto se na sjezdu v roce 1973
rozhodly vytvořit vlastní banku, na jejíž základní kapitál přispělo více jak čtyři tisíce
žen. Tak v roce 1974 vznikla Mahila SEWA Co-operative Bank zabezpečující bankovní
služby chudým negramotným samovýdělečným ženám. SEWA Bank si udržela svojí
životaschopnost a dnes má kolem třiceti tisíc klientů.18

V neposlední řadě je důležité zmínit experimentální projekt bangladéšského ekonoma
Dr. Mohammeda Yunuse. Grameen19 Bank projekt spočíval nejen v rozšíření finančních
služeb pro chudé obyvatele a snížení vlivu lichvářů, ale také byl zaměřen na vytvoření
příležitosti pro samostatnou výdělečnou činnost. Yunus se snažil prolomit bludný kruh nízký příjem = nízké úspory a nízké investice - a vytvořit nový model - nízký příjem,
úvěrová injekce = větší příjem, více úspor, více investic, více příjmu.

Počátky Grameen Bank projektu spadají do roku 1976, kdy ve vesnici Jobra v Indii
poskytl Yunus mikroúvěr (traduje se, že jde o vůbec první mikroúvěr) ve výši 27 dolarů
skupince žen na nákup bambusového dřeva, z něhož vyráběly nábytek.20 V období
1976-1979 se projekt postupně rozšířil do dalších částí Indie. K postupnému rozšíření
přispěla později i centrální banka. Na základě vládního rozhodnutí se projekt roku 1983
úspěšně transformoval v nezávislou instituci Grameen Bank. Jak je vidět z grafu, růst
počtů lidí se zájmem o služby Grameen Bank od roku 1976 rychle rostl a kolem roku
1994 se trend růstu zpomalil. Návrat k rekordnímu růstu počtu klientů opět začal v roce
2002. Na konci roku 2008 Grameen Bank měla necelých 7,7 milionů klientů.
17

ACCION History, http://www.accion.org/Page.aspx?pid=796, náhled 3. ledna 2009
The history of Microfinance, http://www.globalenvision.org/library/4/1051/, náhled 3. ledna 2009
19
Grameen znamená v překladu vesnický
20
Grameen Bank and Prof.M.Yunus,
http://www.mitradhuafafoundation.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1,
náhled 3. ledna 2009
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2. Institucionální rámec mikrofinancí s důrazem na
neformální sektor

Pokud se mluví o organizacích zabezpečujících mikrofinanční služby chudým, jedná se
o mikrofinanční instituce (MFIs). MFIs jako rozvojové organizace se snaží splnit
následující cíle: snížit chudobu, podpořit ženy a další znevýhodněné skupiny, vytvářet
nové možnosti zaměstnání, pomoci existujícím podnikům v růstu a v diverzifikaci jejich
aktivit, podpořit rozvoj nových forem podnikání, zvýšit produktivitu a příjem atd. MFIs
neposkytují jen finanční služby v úzkém slova smyslu, nýbrž nabízejí taky platební
služby, pojištění a některé z nich poskytují služby nad rámec definice mikrofinancí.
Některé MFIs mají svá rekvalifikační centra, kde se jak chudí muži tak chudé ženy
mohou naučit určitým dovednostem, např. organizaci podniku, marketingovým
dovednostem nebo případně získat základní vzdělání.

Typickým

klientem

MFIs

jak

v městských

tak

vesnických

oblastech

jsou

samovýdělečné ženy, nízkopříjmoví podnikatelé a zemědělci. Databáze MFIs z roku
1999 založená na datech z 85 rozvojových zemí obsahuje více jak 1500 institucí
podpořených mezinárodními organizacemi. Tyto instituce mají kolem 54 milionů členů,
44 milionů spořících22 a 17 milionů subjektů čerpající úvěry. Celková částka
poskytnutých uvěrů dosahovala výše 18 miliard dolarů, zatímco celková výše úspor
17 miliard dolarů.23 V roce 2006 počet MFIs se více jak zdvojnásobil a to na 3316
institucí. Počet klientů přesáhlo úctyhodné číslo 133 milionů.24 Tato čísla jsou však jen
orientační. Opravdové hodnoty by bylo vskutku těžké statisticky zaznamenat a to
především díky povaze některých poskytnutých finančních služeb, založené na
neformální bázi.

22

V tomto čísle jsou však i zahrnuty osoby, které musí prvně spořit, aby pak mohly dostat úvěr ; jedná se
o tzv. povinné úspory.
23
LAPENU C., ZELLER M. (2001): Distribution, growth, and performance of microfinance institution
in Africa, Asia, and Latin America, International Food Policy Research Institute, str. 9-11
24
DALEY-HARRIS S. (2007): The Microcredit Summit Campaign Report 2007, The Microcredit
Summit Campaign
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2.1 Vymezení MFIs
V závislosti na historických faktorech a na stupni ekonomického rozvoje vniklo
nespočetné množství MFIs v rozvojových zemích. Jednotlivé výzkumy se shodují
v tom, že i v těchto zemích je finanční sektor komplexní a existují významné toky
finančních prostředků mezi jednotlivými prvky systému. Identifikace finančních
subjektů v dané zemi či regionu má za následek lepší pochopení toho finančního
systému a taktéž napomáhá poukázat na jeho nedostatky.

Většina literatury zabývající se problematikou MFIs je rozděluje do několika kategorií a
to především podle kritéria jejich právního rámce25:

Formální finanční instituce


Veřejné rozvojové banky



Soukromé rozvojové banky



Spořitelny a poštovní spořitelny



Obchodní banky



Nebankovní finanční zprostředkovatelé

Semiformální finanční instituce


Úvěrová sdružení



Víceúčelová družstva



Nevládní organizace (NGOs)



Některé svépomocné seskupení (SHGs)

Neformální finanční subjekty


Místní půjčovatelé peněz (moneylenders)



Obchodníci (zastavárníci)



Většina SHGs



Rodiny a přátelé



ROSCA a její modifikace

25

LEDGERWOOD J. (1999): Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective, The
World Bank, Washington, D.C., str. 97
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2.1.1 Formální finanční instituce

Formální finanční instituce jsou charakteristické tím, že jim licence uděluje vláda
a podléhají specifické bankovní regulaci a dohledu. V rámci formálního sektoru se
soukromé instituce zaměřují spíše na městské oblasti, kdežto veřejné instituce pokrývají
městské i vesnické oblasti.

Jedním z nedávno vzniklých velkých, centralizovaných, státem vlastněných typů bank
jsou veřejné rozvojové banky. Většina z nich vznikla za pomocí finanční podpory
mezinárodních organizací. Byly vytvořeny především pro průmyslový a zemědělský
sektor. Bohužel tyto banky stále fungují na starém přístupu dotovaných úrokových
sazeb a úvěrů, což zapříčinilo jejich ne příliš velký úspěch. Jen málo z nich se úspěšně
transformovalo. Pro veřejné rozvojové banky
rozvojové

agentury,

které

jim

pomáhají

jsou dobrými partnery zahraniční
v přestavbě

organizačních

struktur

a implementaci zdravého finančního managementu a zlepšování poskytování služeb
chudým klientům.

Příkladem úspěšně transformované banky může být již zmíněná

Bank Rakyat

Indonesia, která vznikla fůzi dvou bank v roce 1950. Její hlavní zaměření bylo na
venkovské oblasti, kde se snažila podpořit zemědělský rozvoj. Prvním velkým vládním
programem byl BIMAS, který měl pomoci implementovat použití nových technologií
v zemědělství využitím dotovaných úvěrů. Program byl neúspěšný. Úroková míra byla
několikanásobně menší než tehdejší inflace. Pobočky měly malou autonomii
v rozhodování o poskytnutí půjčky. Zanedlouho poté přišel management BRI s novým
programem. Posílil autonomii venkovských poboček. Banka začala poskytovat půjčky
nejen zemědělcům. A v roce 1983 díky vládní deregulaci finančního sektoru byl zrušen
strop na úrokovou sazbu.26 BRI se tak mohla plně rozvíjet.

Soukromé rozvojové banky jsou speciální kategorii bank. Jejich hlavním cílem je snažit
se vyplnit kapitálové mezery ve výrobních odvětvích, která jsou považována za příliš
riziková vzhledem k obvyklé míře obchodního rizika. Stát těmto typům bank poskytuje

26

State-owned Development Banks in Microfinance (1997), Focus No. 10 vydává CGAP
http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2555/FocusNote_10.pdf , náhled 2. března 2009
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nemalé daňové úlevy. Vzorem může být filipínská banka Tulay SA PAG-Unlad, která
vznikla jako NGO a postupně se vyvinula soukromou rozvojovou banku.27

Spořitelny a poštovní spořitelny nejsou tradičně vlastněné domácí vládou, většinou mají
podobu smíšeného vlastnictví, na kterém se podílí jak stát tak i soukromý sektor.
Například v Peru jsou vlastněny místní samosprávou, oproti tomu v Ghaně se jedná
o malé místní venkovské banky vlastněné místními lidmi.28 Hlavní sílu těchto institucí
spatřuji v decentralizované povaze zakořeněné v místních komunitách se zájmem
o lokální malé podnikání. Instituce jako je Kenya Post Office Savings Bank (KPOSB)
má přibližně 471 poboček, zatímco ostatní komerční banky v Keni mají přibližně 512
poboček, z nichž se 80 % nachází v hlavních městech keňských regionů. KPOSB má
v největším regionu Nairobi 45 ze 471 poboček.29 V mnoha rozvojových zemích je
však jejich systém spoření založen na způsobech ještě z dob koloniálních, který
nenabízí úvěr, ale pouze přijímají vklady a zajišťují finanční transakce.

Obchodní banky se zaměřují na krátkodobé a dlouhodobé úvěry. Typická obchodní
banka má však málo zkušeností v poskytování finančních služeb mikropodnikatelům
a jednotlivým farmářům. Nicméně, některé obchodní banky si uvědomily prospěšnost
v zaměření se i na nízko příjmovou klientelu a taktéž si uvědomily, že je nezbytné
uplatnit odlišný přístup v poskytování finančních služeb od tradičního obchodněbankovního přístupu.

Komerční banka, která se zaměřuje mimo jiné i na chudou klientelu je Commercial
Bank of Zimbabwe. Jedná se o třetí největší banku v této zemi, kde míra
nezaměstnanosti dosahuje 60 % a je zde klasifikováno 75 % chudých. Mikrofinanční
program byl implementován tím způsobem, že vytvořili instituci zvanou Community
Banking Unit, která měla vlastní vedení, ale měla společná prodejní místa. Mezi lety
1995-2000 získala přes tři tisíce klientů a kolem 90 % všech půjček bylo financováno

27

LEDGERWOOD J. (1999): Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective, The
World Bank, Washington, D.C., str. 99
28
Taktéž str. 98
29
KAMEWE H., KONING A. (Říjen 2005): The Provision of Microfinance Services by Savings Banks,
World Savings Banks Institute, str. 12
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z úspor vkladatelů. Počet spořících převyšoval počet vypůjčovatelů.30 Do celkového
počtu spořících jsou i zahrnuti již zmínění vkladatelé s povinnými úsporami.

Do formální skupiny patří v neposlední řadě i nebankovní finanční instituce. Dá se říct,
že právě tyto instituce podléhají nejmenší regulaci a dohledu ze strany státu, i když se
v posledních letech hodně diskutuje o zavedení přísnějších podmínek dohledu nad nimi.
Příkladem regulované mikrofinanční nebankovní instituce je Accion Comunitaria del
Peru (Mibanco), která byla založena jako NGO. Přeměna ve finanční společnost
vyžaduje v této zemi základní kapitál 2,7 milionu dolarů a v banku 6 milionů dolarů.
Cofide, peruánská rozvojová banka, přišla s návrhem vytvořit nový druh nebankovní
instituce, která by byla schopna zabezpečit služby mikropodnikatelům. Vznikla tak nová
struktura zvaná EDPYME (Entidades de Desarrollo para la Pequena y Microempresa).
Základní kapitál pro vytvoření takové organizace činí 265 tisíc dolarů.31

2.1.2 Semiformální finanční instituce

Nezastupitelnou roli v poskytování finančních služeb chudým lidem mají semiformální
finanční instituce, jenž nejsou regulovány orgány bankovního dohledu, ale přesto musí
dodržovat základní právní rámec jako je například obchodní zákoník. Tyto instituce
nabízejí služby, které spadají do oblasti mezi formální a neformální instituce. V mnoha
zemích semiformální finanční instituce často získávají příspěvky od soukromých dárců
či je jim poskytnuta vládní podpora prostřednictvím technické asistence nebo dotace pro
jejich provoz a činnosti. Nejběžnějším typem jsou finanční družstva a finanční NGO.

Existuje velké množství forem družstevních finančních institucí. Většinou se jedná
o úvěrová sdružení nebo spořitelní a úvěrová družstva, která vzácně podléhají bankovní
regulaci a dohledu. Základ organizační a operační struktury je postaven na základních
družstevních principech32:

30

MANDIVENGA D. Z.: Zimbabwe's Third Largest Commercial Bank Promotes Microfinance,
http://www.uncdf.org/english/microfinance/pubs/newsletter/pages/2005_04/news_zimbabwe.php, náhled
20. března 2009
31
LEDGERWOOD J. (1999): Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective, The
World Bank, Washington, D.C., str. 101
32
FULLER D. (Květen 1998): Credit union development: Financial inclusion and ecxlusion, Geoforum,
Volume 29, Issue 2, str. 145-157;
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•

neexistence přístupu vnějšího podílníka

•

členové družstva jsou zároveň jeho vlastníci

•

každý člen má hlasovací právo

•

podíl, který člen družstva má ve svém držení, je umořitelný za nominální
hodnotu

Členství je většinou výsledkem určitých vazeb mezi členy (příslušníci stejné komunity).
To, za jakých podmínek si členové družstva mohou ukládat své peníze či případně je
vypůjčovat, záleží na vnitřní struktuře organizace založenou na vzájemném konsenzu
mezi nimi.

Příkladem družstevní finanční instituce, která začala poskytovat služby chudým je
Philippine Federation of Credit Cooperatives. Byla založena roku 1960 pod názvem
Philippine Credit Union League. Její mikrofinanční služby se zaměřují na ekonomicky
aktivní obyvatele, kteří nemají přístup k formální finančním institucím a jejichž měsíční
příjem se pohybuje od 25 do 50 dolarů.33

Podle Světové banky jsou NGOs nejběžnější mikrofinanční institucí. NGOs jakožto
neziskové organizace, se ve svých počátcích orientovaly na humanitární a lidsko-právní
problematiku. Finanční NGOs jsou především charakteristické tím, že hrají důležitou
roli vnějšího subjektu, který se nestává členem družstva nebo svépomocné skupiny, ale
snaží se je podpořit ze sociálních, etických a politických důvodů. Největší výhoda
NGOs je spatřována v zacílení na místní komunitu. Slabou stránkou jsou naproti tomu
omezené schopnosti na poli manažerského řízení a nedostatky v dobré vnitřní
organizaci a komunikaci.34 V daných zemích většinou funguje více jak jedna NGO.
Například ve Vietnamu se nachází 23 NGO a z toho je 21 mezinárodních organizací.35
Jednou z takových organizací je Action Aid36, kterou nalezneme skoro v padesáti
zemích světa.

33

Credit Union Micro-Finance Innovation, http://www.pfcco.coop/home/index.php?page=cumi, náhled
20. března 2009
34
NGO Research Guide,
http://library.duke.edu/research/subject/guides/ngo_guide/igo_ngo_coop/ngo_wb.html, náhled
4. března 2009
35
NGHIEM H. S., LAURENCESON J. (Řijen 2005): The nature of NGO microfinance in Vietnam and
stakeholders perceptions of effectiveness, The University of Queensland
36
Mezinárodní organizace založená v roku 1972, jejíž hlavním cílem je boj proti chudobě.
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2.1.3 Neformální finanční subjekty

Popisu jednotlivých neformálních mikrofinančních poskytovatelů se věnuje až čtvrtá
kapitola. Nyní si zde uvedeme důvody, proč je neformální sektor tak důležitý
a zaměříme se především na jeho výhody.
Neformální finanční poskytovatelé operují mimo struktury vládní regulace a dohledu.
To jim propůjčuje dostatečnou operační flexibilitu, aby mohli co nejefektivněji reagovat
na potřeby trhu. Mezi neformální finanční subjekty řadíme místní půjčovatelé peněz
(moneylenders), zastavárníky, svépomocné skupiny, tak i některé NGOs. Tyto subjekty
jsou charakteristické tím, že si často nevedou účetnictví a nejsou zahrnuty v oficiálních
národních statistikách, přestože jejich podíl na HDP může být dosti značný. Příkladem
může být Etiopie, kde byl podíl odhadnut na 8 % až 10 % jejího HDP.37

Finanční prostředky od neformálních subjektů jsou pravděpodobně mnohem důležitější
pro řízení financí chudých domácností než služby poskytované formálními
a neformálními institucemi. Vzhledem ke své přirozené podstatě mají neformální
finanční toky mnoho podob, čímž se výrazně liší od finančních institucí, jejichž finanční
transakce nabývají vždy jedné konkrétní formalizované podoby. Abychom mohli
determinovat, jaké služby jsou poptávané na místní úrovni, je třeba vědět, jak a kde tyto
subjekty operují.

Neformální finanční trh má spoustu výhod. Pro operace na neformálním finančním trhu
není zapotřebí licence (vyjma několika málo případů jako jsou například zastavárníci).
Tím tedy odpadá prodleva vznikající v rámci byrokratických procedur nutných k získání
licence. Nicméně, jednoduchá registrace subjektů pracujících na neformální bázi, by jim
garantovala jejich právní postavení a z toho plynoucí výhody jako technická asistence
ze strany vlády.

Nízký příjem domácností znamená, že část, kterou by chtěli uspořit, je pro obyčejné
banky neatraktivní. Na neformálním finančním trhu jsou však tyto drobné částky
přijímány a chudé domácnosti jsou dokonce ochotny za úschovu zaplatit, a tak se také
37
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i děje. Vypůjčování peněz je prováděno na základě osobního kontaktu. Věřitelé
a dlužníci se ve většině případů velmi dobře znají, navíc se může jednat o příslušníky
jedné rodiny. Vzhledem k fyzické i psychologické podstatě takových transakcí, je
umožněno ohodnotit rizika vypůjčovatele převážně jako jeho schopnost splácet, a tedy
odpadá nutnost ručení. Úzce propojené vazby mezi věřitelem a dlužníkem můžou být
však na škodu. Pro věřitele je mnohem těžší vymáhat dlužnou částku od rodinného
příslušníka nebo osoby s jinými citovými vazbami. Takové vazby banka postrádá.

Většina operací prováděná na neformální bázi postrádá ziskový motiv. Ba naopak, jsou
založeny na vzájemné solidaritě a vzájemné provázanosti mezi členy. Rozhodovací
procedury založené na demokratických principech umožňují v případě nějakého zisku
jeho rovnoměrné rozdělení. Neformální finanční trhy umožňují také výrazně lokalizovat
a individualizovat své služby. Tato výhoda dovoluje zaměřit služby na přesné potřeby
lidí v dané oblasti a zároveň s nimi udržet úzké vazby. Jednou z takových výhod je, že
neformální finanční poskytovatelé nabízejí své služby v čase, kdy to vyhovuje jejich
klientům. Jinak řečeno, na rozdíl od formálních instituce nerozlišují pracovní dny se
stanovenými úředními hodinami, ale berou v úvahu to, že například farmáři musí během
žní celý den pracovat na svých polích. S růstem počtu klientů neformální instituce je ale
čím dál tím těžší služby udržet na individuální bázi. V takovém případě je pro
neformální instituci důležité formalizovat přístup ke klientům, aby si uchovala svoji
funkčnost.

Díky silné organizační struktuře, osobnímu přístupu, úzkým propojeným sociálním
a informačním vazbám a specifickým klientům, je schopnost splácení poskytnutých
půjček vysoká. V případě účasti ve svépomocné skupině jako je například ROSCA, je to
především dohled ze strany členů (peer pressure). Důležitou roli hraje i pravidelnost
malých fixních splátek, která nutí chudé peníze neutrácet. Navíc, většina svépomocných
skupin je vedena určitými pravidly, které jím znemožní získání dalších peněz v případě
nesplácení. Vysoká míra návratnosti vypůjčených peněžních prostředků je dána také
udržováním flexibilních podmínek splácení. Spousta místních půjčovatelů, ROSCA,
zastavárníků a jiných podobných poskytovatelů financí umožňují svým účastníkům či
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klientům prodloužit dobu, do které má být poskytnutá částka splacena. Global
Development Research Center uvádí prodloužení o jeden víkend až jeden měsíc38.

Neformální trh de facto podporuje venkovské tak městské komunity i v dalších
oblastech rozvoje. S využitím aktivit založených na společné účasti všech členů
neformálních uskupení může vést k dalším rozvojovým aktivitám v oblasti vzdělání,
infrastruktury či zdravotnické péče.

V zemích západní Afriky, kde došlo k selhání funkce státu, vzrostla důležitost
neformálního veřejného sektoru, který tak převzal pod svou zodpovědnost služby jako
sociální zabezpečení, veřejné investice a redistribuci zdrojů.39 Studie z Taiwanu
potvrzuje důležitost neformálního finančního sektoru v ekonomice. Tamní systém Hui,
etnický název pro ROSCA, stimuluje poptávku po zboží dlouhodobé spotřeby a vytváří
důležitou součást rozvojového procesu.40
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3. Bariéry přístupu chudých lidí k penězům a jejich
motivy spořit

Dříve než přejdeme k popisu jednotlivých systémů v rámci neformálního finančního
trhu, musíme objasnit, proč je pro chudou část obyvatel získaní finančních prostředků
tak těžké a jaké jsou skutečné motivy těchto lidí spořit.

3.1 Bariéry přístupu chudých lidí spořit
Míra návratnosti kapitálu
Pokud bereme v úvahu zákon o klesajícím mezním výnosu z kapitálu, který říká, že
podnikatel s relativně nižším podílem kapitálu by měl být schopen vydělat víc z jeho
investovaní než podnikatel s relativně větším podílem kapitálu. A tedy, chudší
podnikatel by měl být schopen platit více bance na úrocích než bohatší. Peníze by měly
tedy proudit od bohatých vkladatelů k chudým podnikatelům.

Graf 2. Produkční funkce; mezní výnos chudého a bohatého podnikatele

Zákon o klesajícím mezním výnosu vyhází z konkávnosti produkční funkce, což je pro
naše vysvětlení přijatelný předpoklad. Pokud podnikatel investuje více kapitálu,
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předpokládá se, že i vyrobí více. Ale s každou přidanou jednotkou kapitálu bude mezní
výnos klesat. A tak podle takového zákona by peněžní prostředky měly směřovat
z rozvinutých zemí do rozvojových. Tato úvaha se dá rozšířit o regionální pohled, kdy
peníze by měly putovat z bohatých regionů do oblastí s nízkým stupněm rozvoje.
Dle zjištění pana Roberta Lucase Jr., nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který provedl
odhad založen na teorii mezního výnosu s využitím Cobb-Douglessových křivek jsou
vypůjčovatelé z Indie ochotni zaplatit za kapitál 58krát více než ti ze Spojených států
amerických. Směr toku peněz by měl tedy být ve směru z New York do New Delhi.41
Jde však pouze o matematické modelování, které však realitě neodpovídá.

K pochopení toho, proč se tomu tak neděje, je třeba vzít v úvahu několik důležitých
faktorů. Jedním z nich je notoricky známé riziko, které je pro většinu investorů
rozhodujícím kritériem. Pro investora je bezpečnější investovat ve stabilních regionech
rozvinutých zemí, kde je mu poskytnuta dostatečná institucionální základna než
v destabilizovaných regionech Afriky, kde není vytvořen ani základní právní systém.
Hodně se také zapomíná na fakt, že kvalita lidského kapitálu je u chudých lidí
mnohonásobně nižší

Dalším z faktorů ovlivňující tok peněz, je zavedení úrokového stropu vládou. Jak jsme
již uvedli, chudší část obyvatelstva je ve své podstatě schopna platit za podmínek
vyšších úrokových sazeb. Avšak zavedení stropů znemožňuje bankám, aby si mohly
účtovat požadovanou úrokovou míru. V tomto případě se tedy jedná o věc politickou. Je
třeba jen přesvědčit vlády, aby omezení na výše úvěrových sazeb byly odstraněny. Je to
však nadlidský úkol, jelikož zákon o lichvě v sobě skrývá dlouhou historii a silnou
základnu stoupenců. I v případě zrušení zákonů o lichvě se problém nevyřeší. Banky by
sice získaly určitou svobodu, ale na druhé straně

vypůjčovatelé by mohli ztratit

motivaci kvůli vysokým úrokům.
Asymetrická informace
Nepříznivý výběr a morální hazard nám také pomohou vysvětlit to, proč chudí lidí
získávají peníze tak těžko. Nepříznivý výběr plyne z nedostatku informací. Banky
41

ARMENDARIZ DE AGHION B., MORDUCH J. (2005): The economics of microfinance, Cambridge,
str. 6

26

nedokážou odhadnout, který klient nese větší riziko a který klient menší. Kdyby takové
riziko znala, mohla by každému klientu určit vlastní úrokovou sazbu. Ale to však banky
neznají a zvyšováním průměrných sazeb může mít za následek vytlačení klientů
s malým rizikem. Naproti tomu, morální hazard vzniká, když banka není schopna
zajistit, že její klient vynakládá dostatečné úsilí o to, aby jeho investiční záměr byl
úspěšný. Oba dva problémy se zhoršují v podmínkách špatného právního systému, což
se hlavně týká rozvojových zemí. Částečná eliminace morálního hazardu a nepříznivého
výběru může nastat, když banky najdou levný způsob jak získat informace o chudé
klientele a jejich plnění smluv.
Aktiva jako záruka
Pro banky je také jednodušší, když jejich klient může proti poskytované částce
nabídnout určitou záruku, čímž se riziko zmenšuje na minimum. Bohužel většina
chudých domácností nedisponuje dostatečně velkými aktivy, mají-li nějaká, aby tak
mohla oné riziko minimalizovat a tím být pro banku atraktivní zákazník. Banky dále
čelí v chudých regionech vysokým transakčním nákladům, protože zajištění
nespočetných malých transakcí je mnohem nákladnější, než provedení jedné velké
transakce bohatého vypůjčovatele.

3.2 Motivy chudých lidí spořit
Chudí lidé nemají mnoho peněz a je tedy nezbytné, aby uměli efektivně zvládat řízení
domácích financí. Takoví lidé jsou ve velké nevýhodě. Jejich finanční prostředky jsou
tak malé, že pro banky, pojišťovací společnosti a jiné finanční instituce
jsou neatraktivní. Pokud žijete na periferii města či ve slaměném přístřešku na vesnici,
je nalezení instituce, kde byste by mohli ukládat část svých peněz, nesnadným úkolem.
Navíc spoření na „vlastní pěst“ je velmi složité. Je těžké uschovat peníze na bezpečném
místě, tak aby se neztratili, někdo je neukradnul nebo nedošlo k jejich fyzickému
znehodnocení. Mnohem náročnější je udržet hotovost v bezpečí před prosbami
příbuzných, kteří se nacházejí v nelehkých časech, neodbytných sousedů, před žebráky
ba i před svým manželem a dětmi. I přes tyto překážky se nemajetní lidé snaží ušetřit
určitou část svých, už tak nízkých příjmů.
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Podle Bhaduri se chudí lidé nacházejí na hranici životního minima, proto jakýkoliv druh
spoření je za takových podmínek nemožný, jelikož všechny peněžní prostředky
vynaloží na spotřebu. Proto jsou pro chudé důležité jen půjčky a ne spoření.42 Podle
Stuarta Rutherforda však chudí lidé mohou ušetřit peníze a taky tak činí, i když jsou tyto
částky velmi často malé a nepravidelné. Argumentuje také tím, že tito lidé, jako všichni
ostatní, čas od času potřebují větší obnos peněz. Tato období shrnul do tři hlavních
kategorií43:
1. události, které se týkají životního cyklu
Zejména v rozvojových zemí se dbá na dodržování tradic. Vzorem může být Indie, kde
je provdání dcery velmi drahou záležitostí, nebo určité části Afriky, kde pohřbívání
zesnulých je velice nákladným rituálem. Takové události spojené s životním cyklem
vyžadují okamžitou potřebu většího obnosu peněz. Dále narození dítěte, získání
vzdělání, postavení domu či přání zanechat svým potomkům dědictví. V každém
z těchto případů musí chudí disponovat částkou, které za normálních podmínek nemají.
Výše uvedené události jsou více méně předvídatelné, i když nejsme sto znát konkrétní
datum.
2. nepředpovídané či nečekané události
Neočekávané situace můžeme rozdělit na osobní a neosobní. Ztráta zaměstnání, nemoc,
loupež, závažná zranění nebo náhlá smrt otce jakožto živitele rodiny jsou příklady
osobních událostí. Naproti tomu válka, záplavy, požáry a jiné přírodní katastrofy patří
mezi ty neosobní. Opět nastává situace, kdy chudé domácnosti čelí náhlým zvýšeným
výdajům. Z toho je neméně patrné, že i pojištění pro chudé domácnosti je velmi
důležité.
3. investiční příležitosti
Pro investování do nového podnikatelského záměru nebo již do existujícího anebo také
nakoupení půdy a jiných aktiv je vyžadován větší obnos peněz. Spousta chudých se
snaží najít práci v cizině, čímž čelí vyšším nákladům na pokrytí cesty a na vyžití před
první výplatou. Chudí také často investují do cenností, protože je lehčí je uschovat než
peníze.
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4. Neformální mikrofinanční subjekty

V předchozí kapitole jsme se dozvěděli motivy chudých lidí spořit. Teď si ukážeme jak
tito lidé získávají potřebné peníze na své potřeby. Existují tři základní možné způsoby.44
Prvním z nich je prodání vlastních aktiv. Nejběžnějším příkladem je prodání úrody
farmářem ještě před samotnou sklizní. Tím farmář získá potřebně peníze na najmutí
dělníků nebo umožní přežití do další sklizně. Druhý způsob, jak získat peníze, je
hypotéka nebo využití služeb zastavárníka. Na rozdíl od první metody, zde existuje
možnost získat nazpět vlastní aktiva. Chudí lidé ve většině případů ale nevlastní žádná
aktiva nebo jen málo. Proto tyto dvě metody nemohou být ani spolehlivé ani udržitelné.

Nabízí se tedy třetí možnost. V čem spočívá? Existuje několik způsobů a každý způsob
si jednotlivě popíšeme. Prvně si uvedeme dva tradiční primitivní systémy, do nichž
zahrnujeme osoby, které poskytují půjčky (moneylenders) a osoby, které umožní účastnit
se spoření (deposit collectors). Naše pozornost se bude soustřeďovat na hlavní dva
sofistikované systémy svépomocných skupin tj. ROSCA – rotating savings and credit
association45 a ASCA – accumulating savings and credit association.46 Na závěr celé
práce si představíme model SafeSave, který je navržený Stuartem Rutherfordem na
základě jeho dvacetiletého výzkumu v oblastech rozvojových zemí, tak aby odpovídal
finančním schopnostem chudých lidí.

4.1 Tradiční poskytovatelé finančních služeb
Tradiční poskytovatele půjček nalezneme jak v městských tak rurálních oblastech.
Systém takových půjček je jednoduchý. Jde o nezabezpečené půjčky, tedy půjčky bez
reálného jištění a záruky, jenž jsou spláceny v pravidelných splátkách v průběhu
několika týdnů či měsíců. A po splacení následuje opětovný cyklus – poskytnutí další
půjčky a následné splácení. Vypůjčovatel samozřejmě musí též platit za tuto službu
úrok. Zde narážíme na kámen úrazu. Podle spousty lidí je nemorální brát si od chudých
44
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lidí za poskytnutí půjčky úrok. Někteří však úrok připouští, ale jen malý. Výhodou je, že
vypůjčovatel obdrží částku okamžitě a může ji ihned využít podle svých potřeb.

Na druhou stranu tu máme osoby, u kterých si lidé mohou uschovat peníze a tím si
našetřit na pozdější potřeby. Jak už jsem uvedl v předchozí kapitole, pro chudé je velmi
těžké najít někoho, kdo by se jim o jejich peníze postaral. Proto jsou ochotni platit za
úschovu peněz.47 To lze chápat mimo jiné tak, že si platí službu za to, že osoba
zodpovědná za úschovu vybírá peníze přímo u klienta doma, což klasické banky
nedělají, odtud název depozitní výběrčí. Nebo se nabízí jiné vysvětlení na základě
ekonomických teorií.48 Negativní úroková míra z úspor vzniká z důvodu nedokonalého
finančního trhu, kdy poptávka po různých možnostech spoření není plně saturována
jejich nabídkou. Spoření probíhá většinou ve frekventovaných periodách tzn. na denní
či týdenní bázi s domluveným počtem výběrů. Na konci období dojde k vyplacení
částky a většinou započne opět stejný cyklus.

Tyto dva systémy jsou velmi podobné. Po několika cyklech jsme schopni stěží rozeznat
zda byla poskytnuta první půjčka či prvně začalo spoření. Rozdíl je pak pouze na
začátku a konci všech cyklů. Další odlišnosti se týkají rizika. Klienti půjčovatelů platí
zpravidla více za poskytnutí půjčky než za úschovu peněz. Vypůjčovatel totiž bere na
sebe břímě rizika neschopnosti či neochoty dostát svým závazkům ze strany klienta. Na
druhou stranu klienti depozitního výběrčího musí přijmout riziko, že jejich naspořené
částky nezneužije. Navíc půjčovatel musí na začátku disponovat určitou sumou peněz
a dělat závažná rozhodnutí o velikosti poskytnutých peněz. Depozitní výběrčí nemusí
mít počáteční finance a nečiní žádná rozhodnutí, je pouze na klientu, kolik bude chtít
denně nebo týdně naspořit.

4.2 ROSCA
ROSCA je velmi pozoruhodný finanční systém, který se rozšířil po celém světě. Má
mnoho forem a funkcí a je životaschopný jak v obdobích finanční nejistoty tak v období
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průmyslového růstu. Systém ROSCA je definován49 jako sdružení tvořené skupinou
účastníků, kteří pravidelně přispívají do určitého fondu, jenž je následně poskytnut buď
jako celek nebo po částech každému ze skupiny přispěvatelů. Taková definice dovoluje
zahrnutí široké škály skupin a vyřazuje ty instituce, které nemají začleněn ve svém
systému rotační princip.

Příkladem nejjednodušší ROSCA může být dvacet žen, jenž každý týden shromáždí
čtyřicet dolarů, jinak řečeno, každá přispěje dvěma dolary týdně. Jeden cyklus se tedy
skládá ze dvaceti kol. V každém kole jedna z žen obdrží částku čtyřicet dolarů. Cyklus
je uzavřen po dvacátém kolem, kdy částku obdrží poslední žena, která ještě neměla
možnost peníze obdržet v dřívějších kolech.
Systém ROSCA si rozdělíme do čtyř základních skupin50 a to podle způsobu jakým je
stanovené pořadí členů. Toto vymezení není však striktní. V reálném světě dochází
různým obměnám a vzájemným kombinacím:
1. na základě předchozí domluvy
2. dohodou v každém kole
3. loterií
4. aukcí

4.2.1 Pořadí stanovené předchozí domluvou
Tento typ je vhodný zejména, pokud členové mají v úmyslu participovat na vícero
cyklech systému ROSCA. Po několika cyklech se nespravedlnost v pořadí stává téměř
nevýznamnou. Situace všech členů se vyrovnává. Každý může počítat s tím, že obdrží
peníze za určitou dobu. Takový systém zabezpečuje pravidelné a kontinuální spoření.
Velkou výhodou je jednoduchost takového systému. Pořadí se stanoví před prvním
kolem a je neměnné. Navíc odpadá potřeba dalších setkání (meeting) členů při
stanovení pořadí, když se započne nový cyklus. Výzkum prováděn mezi obyvateli Keňi
žijícími ve slumech ukázal, že pořadí není určeno náhodně, ale je již určeno předem
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před započetím samotného cyklu. V případě, že se ROSCA opakuje, přibližně 69 %
neměnilo pořadí členů v cyklu.51

4.2.2 Pořadí stanovené před každým kolem
V tomto případě se participující členové setkávají před každým kolem. Kdo obdrží
v daném kole peníze se určí podle toho, kdo je potřebuje nejvíce. Nevýhodou je určení
takového člena. Proto se tento typ uplatňuje tam, kde se členově navzájem dobře znají
a umí dobře ohodnotit situaci. Příkladem můžou být rodinní příslušníci a dobří přátelé.
Většinou je taková ROSCA iniciována ze strany nejvíce potřebného, který přesvědčí
ostatní k participaci.

4.2.3 Pořadí stanovené na základě loterie
Loterie umožňuje se vyhnout problémům spojeným s nespravedlností při sestavovaní
pořadí či určení člena v nouzi. Důležitou roli zde hraje štěstí. Loterie standardně probíhá
tak, že se každé jméno napíše na jednotlivý kus papírku. Lístky se jménem jsou vhozeny
do osudí a losuje se. Samozřejmě, vítězové v daných kolech jsou vyřazovaní z dalších
losování. Logicky se v posledním kole nelosuje, jelikož v osudí zbývá jediný lístek.

Loterie samotná vytváří určitý druh napětí, který může přilákat řadu diváků a tím
pomoci udržet regulérnost losování. Avšak členové si můžou najít nějaký způsob, jak si
upravit výsledky loterie podle svých přání. Přátelé mezi sebou mohou sdílet štěstí či
jeden od druhého koupit vítězný los. Díky flexibilitě loterie je umožněna velká
variabilita členství. Členové se mezi sebou dokonce nemusí znát.

4.2.4 Pořadí stanovené aukcí
Flexibilnějším systémem, který umožňuje zahrnout širší spektrum členů a který
reflektuje individuální potřeby, je aukce. Ta umožňuje alokovat peníze mezi členy, kteří
si je v daném kolem nejvíce cení, a ostatní členové jsou rovnocenně kompenzováni
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rozdělením prémiové ceny, kterou úspěšný účastník aukce za poskytnutí prostředků
v aukci zaplatí.

Pro lepší názornost si systém popíšeme na konkrétním příkladě. Představme si opět
dvacetičlennou skupinu, kde každý přispívá týdně pět dolarů. Jedno kolo trvá týden
a celkově za každé kolo vybere od všech členů 100 dolarů. Řekněme, že v prvním
kolem bude mít zájem o tuto částku deset členů, avšak pouze jeden z nich bude ochotný
nabídnout 20 dolarů. Vítězný člen aukce obdrží tedy sumu 80 dolarů (100 - 20). Částka
20 dolarů je rovnoměrně rozdělena mezi všechny členy, tudíž každý dostane jeden
dolar, nebo si ji rovnocenně rozdělí zbylých 19 členů. S narůstajícím počtem kol má
nabídnutá částka za poskytnutí peněz tendenci klesat.

Taková ROSCA se skládá ze dvou typů členů. Jedni participují z důvodu získání
okamžitého obnosu peněz a jsou ochotni nabízet relativně vysoké částky. Druzí zase
chtějí naspořit peníze a většinou se v aukcí aktivně neúčastní. Za povšimnutí stojí to,
jakým způsobem je a aukční nabídka rozdělena. Jak jsem již naznačil rozděluje je se
rovnoměrně a to buď mezi všechny členy nebo mezi neúspěšnými v daném kole aukce.
V prvním kole byl náš člen ochotný nabídnout 20 dolarů. V druhém kole je vítěz
prvního kola sice vyřazen z aukce ale ne však z přerozdělování aukční nabídky. Jinými
slovy, jeho investovaná částka 20 dolarů se mu může postupně teoreticky navrátit.

Zajímavou charakteristikou takové aukce je, že aukční nabídka je čerpána z vybraných
peněz v daném kole. Jak bohatší člen aukce tak i chudý jsou si zde rovni. Jedná se
v pouze o to, do jaké míry jsme ochotni vzdát se poskytnutých zdrojů aukční nabídky.
Vysoké nabídky však můžou být nebezpečným signálem indikující nedostatek důvěry
v organizátora aukce, členy ROSCA, nebo politickou a ekonomickou budoucnost, což
může způsobit paniku mezi členy, kteří začnou horlivě usilovat o získání peněz za
jakoukoliv cenu. Jakmile nabídky přesáhnou 30-40 % z vybrané sumy, ROSCA se
většinou začíná rozpadat.52

Velkou výhodou systému ROSCA jsou nulové náklady na jeho provoz. Není zapotřebí
účetních knih a znalosti finančního řízení. Dalšími přednostmi jsou jednoduchost
52
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a transparentnost, čímž je zvýšena jejich efektivita. Navíc peníze vybrané v daném kole
putují okamžitě jednomu z participujících členů, což redukuje riziko zpronevěření, ale
ne na minimum. Stále je tu možnost, že některý ze členů zmizí s penězi. Hlavní
nevýhoda je spatřována v pořadí, v jakém se budou redistribuovat vybrané peníze
v daném kole. První v pořadí je samozřejmě ve velké výhodě, jelikož získá největší
reálnou hodnotu peněz. Jedná se prakticky o bezúročnou půjčku a náklad nesou
následující členové v pořadí. Tudíž je v největší nevýhodě poslední člen v pořadí. Tento
druh nespravedlnosti určitým způsobem řeší ROSCA řízená aukčně. Navíc ne každému
členu vyhovuje doba, kdy obdrží peněžní sumu. Pokud člen obdrží peníze příliš brzo,
jeho rodina může žádat o podíl. Naopak, pokud člen obdrží peníze příliš pozdě, může
mu uniknout investiční příležitost.

Z popisu jednotlivých systému je patrné, že ROSCA čelí třem základním typům
rozhodnutí: jak alokovat peníze mezi členy, jak zabránit neschopnosti platit po obdržení
peněžní částky, a v neposlední řadě, jak zharmonizovat společně velikost příspěvku,
počet členů a frekvenci příspěvku.

ROSCA je svým způsobem unikátní systém rozšířený po celém světě. Nenalezneme je
jen v rozvojových zemích, ale i v takových vyspělých státech jako je Japonsko, kde
nesou název kou nebo mujin.53 Díky složité japonské byrokracii, je pro Japonce
mnohem jednodušší se formovat do ROSCA, než zažádat o půjčku v bance.

4.3 ASCA
Podobně jako v systému ROSCA se členové ASCA zavazují ke spoření určité částky.
Avšak finanční systém ASCA je charakteristický svou vyšší funkčností a flexibilitou
než ROSCA, ale to vše na úkor složitější organizační struktury. Nedochází zde k tzv.
rotaci peněz, ale k jejich akumulaci a tedy vytváření fondu, ze kterého si členové mohou
vypůjčit, pokud chtějí. Takový systém poskytuje velké množství možností jako jsou
otevření bankovního účtu, půjčení peněz více než jedné osobě či dokonce půjčení
někomu, kdo není člen, stanovovat si úrokové sazby a doby splácení, možnost spořit dle
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aktuálního finančního stavu, umožňuje začlenit do svých struktur pojišťovací služby.
To se sebou nese velký stupeň zodpovědnosti a určitou znalost finančního řízení.

Díky vyššímu stupni finančního řízení vznikají náklady na administraci. To činí
z ASCA méně transparentní systém s vyšším rizikem podvodu než u ROSCA. Riziko se
dá minimalizovat určitým stupněm institucionalizace spočívající zejména v nastolení
stejných pravidel a sjednocení úrokových měr v dané geografické oblasti. Důležitou roli
zde hraje i reputace správce ASCA. Špatné řízení fondu vede k jeho postupnému
zániku. Tím správce fondu přijde nejen o práci ale i o jeho pověst, což mu ztíží
vyhledání nových členů, kteří by se zapojili do vytvoření ASCA. Další riziko spočívá
v tom, kdy osoba pověřená řízením fondu zneužije nevzdělanosti chudých.

Systém ASCA se dělí

podle délky trvání54, a to na časově omezené a časově

neomezené. Časově omezená ASCA má svou výhodu v omezené délce trvání stejně
jako ROSCA. Získáním dobré reputace se může ASCA stát časově neomezenou, jejíž
hlavní předností je, že umožňuje chudým spoření na delší časové období. Z předchozí
kapitoly už víme, že takové spoření je pro ně důležité z mnoha důvodů (důchod, svatba,
ap.). Déle trvající ASCA jsou zejména ty, které se zaměřují čistě na půjčovaní peněz.
Úrokové sazby se ve většině případů pohybují v mezích od 5-10 % za měsíc.55

Popíšeme si jednoroční (52 týdnů) časově omezenou ASCA. Mějme 15ti člennou
skupinu, kde každý spoří týdně 1 dolar. Na základě předem stanovených pravidel jako
jsou úroková sazba, doba a četnost splácení, si členové můžou vypůjčit až od určitého
týdne, kdy je už ve fondu dostatek peněžních prostředků. Splatit částku ale musí před
koncem 52. týdne trvání ASCA. Celkem se tedy musí minimálně na konci období
nacházet ve fondu 780 dolarů. Jelikož poskytovaní půjček není zadarmo, dejme tomu,
že se na úrocích vydělalo 75 dolarů. To znamená, že každý člen, bez ohledu zda si vzal
půjčku či ne, vydělal 5 dolarů.

V reálném světě nalezneme i kombinace ROSCA a ASCA. Bouman takový systém
pojmenovává jako hybridní ROSCA nebo hybridní ASCA dle toho, které prvky
54
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v systému převažují.56 Příkladem hybridní ROSCA je situace, kdy členové část svých
příspěvků odkládají do společné „kasy“. Je-li některý z členů v nouzi, může si ze
společné kasy vzít půjčku. Zjednodušeně řečeno, jde o jakousi formu pojištění.

4.4 Komparace systému ROSCA a ASCA.
Základní rozdíl je v přidělování hotovosti. V ROSCA probíhá vyrovnání automaticky.
Každý člen okamžitě obdrží hotovost v daném kole a tedy ROSCA je velmi likvidní.
V ASCA k žádné rotaci hotovosti nedochází. Peníze se zde akumulují a redistribuují se
na základě uvážení každého člena. Proto se může stát, že nebude dostatek peněžních
prostředků pro uspokojení všech členů v daném momentě. Čas od času ASCA může
klesat její likvidita.

ROSCA umožňuje v daném kole peněžně vyhovět pouze jednomu členu. Pořadí je často
stanovené před jejím započetím. Půjčka je automatická. V případě, kdy se člen nachází
v nouzové situaci, může získat peníze přednostně, ale není tomu tak vždy. ASCA je
naproti tomu schopna poskytnout peníze více členům najednou. Půjčka není
automatická. Je nutné provádět rozhodnutí o půjčkách (úroková míra, výše půjčky).
V naléhavých případech člen nemusí čekat až na něj dojde řada, ale může si vzít půjčku
ihned.

Systém ROSCA bychom mohli také popsat jako pravidelný tok hotovosti, který je
založen na pravidelném povinném výběru peněž od členů, kdy každý přispívá stejnou
sumou. ASCA takový tok může postrádat, jelikož vybrané částky mohou být
nepravidelné a výše se může měnit člen od člena.

Odlišnost systému ROSCA a ASCA je i v jejich velikosti a složení. ROSCA je většinou
malá a homogenní. Chudí a bohatší obvykle participují odděleně.57 ASCA je pravým
opakem. Jedná se o větší a heterogennější skupinu, kdy chudí a bohatší participují
společně.
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Vzhledem k okamžité likviditě peněz v ROSCA není potřeba jejich bezpečné úschovy.
Peníze se v ASCA akumulují a jsou tedy zvýšené nároky na jejich bezpečnou správu.
Proto si fondy většinou zakládají účet u banky.
Délka jednoho cyklu ROSCA zřídka kdy přesáhne jeden rok.58 Tudíž inflace zde
nehraje takovou roli jako v systému ASCA, jenž poskytuje střednědobé a dlouhodobé
půjčky.

Co se týče úrokové míry, ROSCA ji postrádá. Výjimkou je však aukční ROSCA nebo
vzájemná dohoda. ASCA poskytuje půjčky za určitou úrokovou sazbu, čímž umožní
rychlý růst fondu a možnost odměnit ty účastníky, kteří participují z důvodu, aby
naspořili peníze.

Díky své jednoduchosti je ROSCA prakticky nenákladný systém. Vnitřní pravidla jsou
dohodnuta ústně. K provozování ROSCA je zapotřebí pouze jednoho úředníka tzv.
výběrčího, kterým může být jeden ze členů a který může vykonávat tuto službu
dobrovolně. Administrativa spojená s výběrem je primitivní a nenáročná. Na druhou
stranu, správa ASCA vyžaduje určitou znalost finančního managementu.

Vedení

záznamů a účetní knihy je na denním pořádku. Ústní dohoda o členství a vnitřních
pravidlech většinou nestačí a je zvolena psaná forma. Náklady na personál,
administrativu a udržení interní stability jsou mnohonásobně vyšší než u ROSCA.

Oba dva systémy jak ROSCA tak ASCA mají své výhody a nevýhody. I přesto si
myslím, že ASCA má vzhledem své větší funkčnosti větší potenciál do budoucna, který
je spatřován v možnosti, že dobře prosperující ASCA se dokáže transformovat na
formálnější instituci typu úvěrové unie. A tím spíše se takové organizaci dostaví pomoci
ze strany státu a NGOs.
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4.5 SafeSave
SafeSave je systém na vržený Stuartem Ruthefordem na základě dvou základních
poznatků. Prvním z nich je zjištění, že chudí lidé potřebují akumulovat své úspory
dlouhodobě. A to hned z několika důvodů – ovdovění, na stáří či zanechání dědictví pro
své potomky. To však ROSCA ani ASCA neumožňuje. Druhý důvod pro navržení
systému SafeSave byl ten, že schopnost chudých lidí spořit pravidelnou sumu peněz
v čase fluktuuje. Jeden týden jsou schopni ušetřit více, jiný týden zase méně, někdy zase
nic nenašetří. Systém SafeSave se snaží řešit tyto dva nedostatky.

Fungování systému si následovně popíšeme. SafeSave má svého výběrčího, který
navštěvuje klienta každý den v jeho místě bydliště či v práci. Při každé návštěvě klienta
výběrčím, záleží pouze na klientovi kolik se rozhodne v daný den uspořit peněz.
Naspořenou aktuální částku si klient může kdykoliv vybrat. Navíc si může vzít půjčku,
kterou splácí podle své aktuální finanční situace a to po dobu, jak dlouho si přeje.
Ovšem za podmínky, že platí měsíční úroky do doby než celou částku nesplatí. Na
konci cyklu je klientovi umožněno své nahromaděné úspory spolu se ziskem
vytvořeném z úroků z půjček vybrat. Pokud si však klient přeje, může tyto úspory
ponechat SafeSave a tím vydělat a naspořit více. Jeden cyklus SafeSave můžeme vidět
na diagramu.

Zdroj: RUTHERFORD S. (Leden 1999): The Poor and Their Money. An essay about financial service for
poor, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, str. 30
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Podobně jako v ASCA a ROSCA i v systému SafeSave je vyžadován určitý stupeň
finanční disciplíny, která je částečně udržována každodenními návštěvami výběrčího
u klienta. SafeSave je nejflexibilnějším systém pro chudé lidi. Umožňuje spořit dle
aktuální finanční situaci, nabízí možnost v jakémkoliv čase vybrat své úspory, vzít si
půjčku a zároveň poskytuje příležitost dlouhodobě akumulovat úspory. Bohužel i tento
systém má svá úskalí v podobě zpronevěření peněz či nedostání se svým závazkům.
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5. ROSCA ve vybraných zemích Afriky

Následující kapitola popisuje ROSCA ve čtyřech vybraných afrických zemích.
Jednotlivé studie se liší jak po stránce kvalitativní tak po stránce kvantitativní ve smyslu
počtu zkoumaných ROSCA. Výzkumu v této oblasti se věnuje velmi málo odborníků
a tomu odpovídá i nedostatek relevantních studií. Naše pozornost je především
věnována základním charakteristikám: členství a organizační struktuře, příspěvkům a
jejich redistribuci a funkčnosti.

5.1 Ghana59
Výzkum byl prováděn v ghanských oblastech Accra, Volta, Kumasi a Takoradi. I přes
čtyřicet let, po které v Ghaně funguje formální bankovnictví, tu neformální finanční trh
stále hraje velkou roli a to zejména ve venkovských oblastech, kde jsou banky pro svou
velkou vzdálenost pro místní komunitu nedostupné. Sytém ROSCA

má v Ghaně

dlouhou tradici a jeho etnické pojmenování nese název susu.60 Neví se, kdy přesně
ROSCA v Ghaně vznikla, avšak existuje tu silná slovní podoba s termínem esusu,
užívaným v regionu Yoruba v Nigérii. To indikuje možný vztah mezi nigerijskými
obchodníky v Ghaně a rozšířením susu.

Studie z Ghany je především zaměřena na ženskou klientelu, jejíž počet na neformálním
finančním trhu v posledních letech prudce vzrostl. I přesto, že banky v Ghaně nemají
data na genderové bázi, věří se, že ženy využívají nesčetně méněkrát formální
bankovnictví než muži. Bylo dotazováno kolem tisíce žen a hlavní otázky směřovaly na
způsoby spoření. Z takového počtu dotázaných žen byla zjištěna existence pouze
patnácti systémů ROSCA, tj. susu klubů.

Susu kluby jsou přístupné jak ženám tak mužům. Hlavní místo organizování jsou
veřejné instituce v městských centrech a tržiště v městských i vesnických oblastech.
Ženy dominují na tržišti, z nichž některá jsou tvořena pouze samotnými ženami. Tam,
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kde je ROSCA složena z mužů, účast žen nepřesáhne 10 %. Je v celku běžné, že tyto
kluby nesou jméno zakladatele a tím je možné rozpoznat o jaký genderový typ susu se
jedná.

V městských oblastech se susu kluby vytvářejí na základě příbuzenských či přátelských
vztahů. Navíc jsou tyto vztahy ještě někdy podepřeny podobnými pracovními
aktivitami. Susu kluby složené výhradně z mužů nalezneme v centrech měst, kde muži
pracují jako úředníci ve státní správě. Podobně jako na tržišti, kde převažují ženy, ve
formálních institucích jsou to zejména muži.

ROSCA je populárnější více mezi ženami než muži. Z patnácti susu klubů bylo
z celkového počtu členů 343 vypozorována 70% účast žen. Většina členů je
ekonomicky aktivní a pracují na tržišti. Hlavní důvod účasti v susu bylo získání
pracovního kapitálu. Susu kluby jsou tvořeny jak vzdělanými tak nevzdělanými
obyvateli Ghany. Největší nevzdělanost byla samozřejmě ve venkovských oblastech.
Naproti tomu většina úředníků ve městech dosáhla sekundárního vzdělání. Zakladatelé
byly většinou starší občané a věkové rozpětí členů se pohybovalo přibližně mezi 25 až
45 roky.

Největší šanci stát se vedoucím susu klubu měl jeho zakladatel. Za povšimnutí stojí to,
že ve smíšených susu klubech, kde převažovaly ženy, byla i žena ve vedoucí pozici.
Řízení klubu nebylo náročnou prací. Účetní knihy zde hrály velmi omezenou roli. Pouze
se vedla tabulka, do které byly zaznamenávány úspory od jednotlivců v daném kole
ROSCA. Primitivnost takového vedení záznamů byla způsobena nedostatečným
vzděláním.

Zajímavé bylo i to, jakým způsobem byli přijímáni noví členové. Většinou se
uplatňovalo pravidlo, že si členové stávající ROSCA sami kontaktovali nové kandidáty,
než aby přijali osobu, která má zájem na participaci. Členové ROSCA také často měli
možnost přivést novou osobu, avšak se museli se za ni zaručit. Členové si udržovali
mezi sebou určitý stupeň homogenity, aby mohli udržet úzce propojené vazby. Oficiální
přihláška či kritéria neexistovala. Pouze se očekávalo se, že osoba se zájmem o členství
má pravidelný příjem.
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Počet členů ve zkoumaných ROSCA v Ghaně byl velmi rozmanitý. Velký počet členů
byl však vzácnou výjimkou. Členové spíše preferovali malé skupiny s menšími
pravidelnými příspěvky a to z důvodu, že cyklus byl krátký, čímž byl umožněn rychlejší
koloběhu peněz mezi jednotlivci. Velikost se pohybovalo od 5 do 25 členů. Výjimkou
byl jeden klub, jehož počet členů byl 80.

Dvě třetiny z pozorovaných susu klubů byly tradiční ROSCA. Jednalo se tedy
o jednoduchou formu organizace, ve které většinou zakladatel byl i zároveň susu
výběrčí, který každé kolo shromaždoval od účastníků pravidelné příspěvky. Celkovou
sumu pak předal jednomu z nich. Tento typ ROSCA se objevoval především na tržištích
mezi ženami, které byly mezi sebou v častém kontaktu, a tím jim odpadala nutnost se
scházet. Susu kluby tvořené z úředníků pořádaly meetingy, kde se vybraly peníze a ty
byly následně redistribuovány jednomu ze členů. Takové schůzky byly velmi krátké
a zřídka kdy trvaly více jak třicet minut. Ve zbylé jedné třetině plnila ROSCA více
funkcí, které však byly nad rámec jejího tradičního vymezení. Jednou z těchto funkcí
bylo poskytování omezeného sociálního zabezpečení na principu vzájemné pomoci
spočívající v poskytnutí daru na různé účely spojené s životními událostmi (narození
dítěte, svatba, pohřeb). Navíc v takových susu klubech hrála neméně podstatnou roli
zábava jakožto společenský element.

Výše příspěvku se lišila klub od klubu. Pohybovaly se v přepočtu od 1,5 libry do 60
liber za měsíc. Je zde vidět, že existuje velký rozdíl mezi v příspěvcích mezi chudšími
a bohatšími susu kluby. Ty kluby, které mohli přispívat nejvyšší částky se nacházely
v městských centrech mezi úředníky. Více násobné přispívání v cyklu nebylo ojedinělé.
To si však mohli dovolit relativně bohatší. Kluby fungovaly na týdenním intervalu.
Výjimku tvořili opět úředníci. Ti se scházeli jednou za měsíc v době jejich výplat.

Pořadí je velmi důležitým faktorem v susu klubech. Majorita žen přesně věděla, kdy
bude potřebovat větší sumu peněz. Pořadí se stanovovalo dohodou či tajnou volbou, aby
se vyhnulo případným konfliktům. Dohoda byla populární mezi ženami na tržišti,
zatímco zaměstnanci státní správy upřednostňovali tajnou volbu.

Susu fungovaly efektivně. Občas se stalo, že některý ze členů nepřispěl v daném kolem.
Řešilo se to většinou tak, že za něj zaplatili ostatní členové za příslib dotyčného
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odevzdávat vyšší příspěvek v dalších kolech. V nejhorším případě byl člen vyloučen
a odnesl si sebou ostudu, která mu znemožňovala zapojení v jiných susu.

5.2 Jihoafrická republika61
Studie ROSCA z Jihoafrické republiky byla založena na výzkumu ve třech hlavních
městských oblastech: Kapské město, Johannesbourg a Pretoria. ROSCA má
v Jihoafrické

republice mnoho regionálních pojmenování. Nejčastěji nese jméno

stokvel. Ostatní názvy jsou například gooi-gooi, umgalelo a mahodisana. Některé
z těchto názvů však v sobě skrývají i označení systému ASCA či společností na bázi
vzájemné pomoci.

Výzkum je založen na interview s devatenácti ženami, z nichž téměř každá
participovala v jiné ROSCA.62 Deset ROSCA bylo z Kapského města, pět
z Johannesbourgu a jedna z Pretorie. Patnáct ze skupiny devatenácti žen byly svobodné
matky, tři byly rozvedené a jedna se nikdy neprovdala. Za povšimnutí stojí i to, že
matky dětí, jež dosáhly dospělosti a žily s nimi, je nenechaly bez podpory. Ba naopak,
tyto matky se snažily svým dospělým dětem vypomoci po všech stránkách. Participace
v ROSCA měla mnoho důvodů. Nejčastěji byl zmíněn jakýsi druh pojištění pro případ
neočekávaných situací. Dále placení účtů za nájem a jiné, na nákup vybavení pro
domácnost, na školné či nákup ošacení. Některé ženy investovaly peníze na nákup
šperků.

Věkové pásmo třinácti žen z Kapského města se pohybovalo od 24 do 45 let. Nejčastější
věk byl kolem 30ti let. Vzdělaní bylo taky různé avšak žádná z nich nedokončila
sekundární vzdělání. Ty které měly různé rekvalifikační kurzy jako zdravotní sestra,
učitelka nebo sekretářka na takových postech i pracovaly. Zbytek žen mělo zaměstnání
jako uklizečka, pekařka, prodavačka zeleniny či se věnovaly podomním pracím. Šest
žen z oblasti Johannesbourgu a Pretorie bylo ve věku 26 až 39 let. Polovina z nich
nepřesáhla třicátý rok života. Dvě z nich měly diplom v oblasti sociální práce a také se
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věnovaly svému oboru. Další dvě byly administrativní pracovnice, jedna učitelka
a poslední pracovala jako prodavačka. Málo která z celkové počtu devatenácti žen
dostávala plat vyšší než 1000 randů. Sedm z nich dostávalo plat kolem 400 randů.
Nejnižší plat byl 120 randů a nejvyšší 1760 randů.

Celkově bylo zkoumáno 16 ROSCA. Počet členů byl různý. Pohyboval se od 5 až do
45 členů. Pouze tři však byly více jak dvacetičlenné. Všech šest ROSCA
z Johanesbourgu a Pretorie bylo tvořeno pouze ženami. Podle nich prý muži neradi
spolupracují se ženami, jelikož se cítí být kontrolováni. Navíc si údajně ženy mezi
sebou mnohem lépe rozumí. Tři ROSCA v Kapském městě měly za člena pouze
jednoho muže, šest bylo tvořeno jenom ženami a jedna ROSCA byla složena jak z mužů
tak i z žen (přesný podíl nebyl udán).

Podmínky členství v ROSCA byly různorodé. Byly primárně ovlivněny požadavky na
důvěryhodnost a schopnost splácet. Některá ROSCA měly i požadavky na dosažení
určitého věku. Jeden z klubů měl podmínku, aby členové měli stálé zaměstnání, druhý
klub požadoval stálý příjem.63 Několik ROSCA bylo složeno z většiny nebo pouze z lidí
totožného povolání na stejném pracovišti (zdravotní sestry, uklizečky). Další kluby byly
tvořeny lidmi různých zaměstnání avšak ze stejného pracoviště. Jeden klub, který tvořili
pouze svobodní spolupracovnicí, muži i ženy, preferovali svobodné. Podle nich lidé ve
svazku manželském jsou méně spolehliví, mají větší pravděpodobnost nedostání svým
závazkům, jelikož na prvním místě bude vždy rodina. Naproti tomu, dvě dotazované
ženy odpověděly, že dávají přednost lidem v manželství, protože jsou více
zodpovědnější. Jedna ROSCA se skládala jenom z lidí, kteří byli členové stejné církve,
další měla omezení týkající se bydliště. V neposlední řadě se ROSCA formovala kolem
blízkých přátel či rodiny. Abyste se mohli stát členem, musel vás navrhnout již stávající
člen. Délka, po kterou jednotlivé ROSCA fungovaly, byla také odlišná. Některé trvaly
něco málo přes rok, jiné měly za sebou již 4 úspěšné roky.

Meetingy nebyly neobvyklé. Třináct klubů se setkávalo jednou za měsíc, tři kluby
jednou za čtrnáct dní a poslední zbylé tři se nesetkávaly vůbec. Kluby, co nedržely
meetingy, měly několik společných rysů. Byly velmi malé – dva pětičlenné a jeden
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sedmičlenný. Navíc měly neformálně určeného organizátora, který byl v kontaktu se
všemi ostatními členy, a tak mohl postupně vybírat peníze. Kluby, co pořádaly schůzky,
měly také několik společných rysů. Většina z nich vyžadovala, aby se členové na
meetingy oblékali vkusně a místo konání se nacházelo v domácnosti člena, který měl
obdržet v daném kole ROSCA vybranou sumu peněz.

Pokuty za neúčast, pozdní příchod nebo nevhodné oblečení nebyly ničím ojedinělým.
Pravidla i organizátor byli ustanoveni na prvním meetingu zpravidla většinovým
hlasováním. Další meetingy hrály zejména roli v socializaci všech členů. Nebylo
výjimkou, že na schůzi hrála hudba a tancovalo se a bylo přichystáno občerstvení.

V Kapském městě se průměrně vybíraly menší částky než v Johanesbourgu a Pretorii.
Členové platili méně než 100 randů v polovině klubů. Nejnižší částky byly 25 randů
a 30 randů. V Johanesbourgu vybíral pouze jeden klub méně jak 100 randů. Nejvyšší
příspěvek byl 250 randů. Většina klubů dovolovala dvojí členství. Členové mohli
v některých případech platit místo penězi naturáliemi, například obstaráním občerstvení
na schůzi. Jakým způsobem se stanovovalo pořadí se ve studii nedočteme. Bylo pouze
zmíněno, že členům je umožněno si vyměnit pořadí v případě nouze. Funkčnost
ROSCA byla v šestnácti případech bezproblémová. Pokud stávající člen nedostál
několikrát svým závazkům, byl z klubu vyřazen.

5.3 Keňa64
Studie je založena na výzkumu v oblastech západní Keni, přesněji v okresech Busia
a Teso rozléhajících se na ploše více než 2000 km čtverečních. Populace se v této
oblasti odhaduje na půl milionu. Jedná se zejména o venkovské oblasti, kde je
základním zdrojem živobytí zemědělská činnost a obchod na místních tržištích.
Průměrná mzda za den se tu pohybuje kolem hodnoty 0,85 dolaru. Data zkoumají 70
ROSCA

s úctyhodným počtem členů 1066. Všechna ROSCA jsou provozována

místními ženskými svépomocnými skupinami. Tyto skupiny poskytují i mnoho dalších
aktivit. Nemálo z nich je napojeno na NGO, která jim pomáhají financovat různé
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rozvojové zemědělské projekty. ROSCA však operují odděleně od ostatních aktivit
svépomocné skupiny. V průměru 83 % členů svépomocné skupiny bylo i členy
ROSCA.

Z počtu 70 ROSCA bylo zjištěno, že každá v průměru již existovala šest a půl roku
a dokončila pět cyklů. Nejdéle trvající ROSCA fungovala již 19 let a 22 ROSCA
operovala deset či více let. Avšak jedno kolo netrvalo více než jeden rok. Ani jednou se
nestalo to, že ROSCA ukončila svoji činnost po prvním cyklu. Vždy pokračovala více
méně se stejným složením. Průměrný počet členů byl patnáct. Členové přispívali
v průměru 2 dolary většinou na měsíční bázi. Průměrná vybraná částka v daném kolem
činila 25 dolarů, což přibližně odpovídalo jedné čtvrtině měsíčních výdajů na provoz
domácnosti. To bylo také dost peněz na pokrytí školného základním školám či na nákup
dvou pytlů kukuřice. Naopak by si nemohli dovolit platit školné na středních školách či
si koupit obyčejné kolo.

Členové v ROSCA dosahovali v průměru 40 let a měli za sebou pět a půl roku vzdělání.
Ačkoliv muži se mohou stát členy, 90 % všech členů ROSCA tvořily ženy. Téměř
všichni participující byli ve svazku manželském. 12 % mělo pravidelný měsíční plat,
56 % uvedlo, že kromě příjmů z jejich farmy již žádný jiný příjem nemají.

Členství ve zkoumaných ROSCA bylo stabilní. Členové mohli opustit ROSCA až na
konci cyklu. Do dalšího cyklu byli přijímáni noví členové, žádná ze skupin však
nepřijala více jak dva nové členy. Z celkového počtu participujících opustilo ROSCA
v posledním kole 6 %. Pravidla si členové stanovovali sami většinovým hlasováním. Ve
velké většině, 80 %, bylo členství založeno na přátelských a příbuzenských vztazích či
se jednalo o osoby žijících ve stejném sousedství. 15 ze 70 skupin vyžadovalo malý
registrační poplatek, 5 mělo podmínku, že člen musí být ve svazku manželském a další
4 skupiny požadovaly, aby člen byl ze stejné vesnice. Obecně členové museli
následovat pravidla daného klubu a museli dbát na svůj společenský status ve smyslu,
že účastníkem nemohl být alkoholik apod.

Ze 70 zkoumaných ROSCA mělo stanovené pořadí členů již před jejím započetím
96 %. To, že participující znali své pořadí již před zahájením ROSCA jim umožňovalo
se ještě rozhodnout o své účasti. Pořadí se stanovilo většinou dohodou, kdy každý člen
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oznámil preferované datum a uvedl důvody. Navíc 88 % ROSCA dovolovalo měnit
pořadí, ale pouze za podmínky, že osoba, která chce změnit pořadí, musí najít člena
ochotného akceptovat tuto změnu.

Všechny ROSCA až na jednu se vždy scházely v domě člena, který měl v daném kole
obdržet vybranou sumu peněz. Meeting byl většinou slavnostní událostí. Na 85 % všech
meetingů bylo zajištěno občerstvení, navíc zpěv a tanec nebyl výjimkou. Hostující člen
musel také zabezpečit jídlo. Ve 20 % účastníci ROSCA speciálně přispívali na jídlo pro
meeting.

Členové ROSCA ve studii uvedli, že by raději finance obdrželi v určitém měsíci, kdy
jsou nejvíce potřeba, než aby je získali dříve nebo později podle stanoveného pořadí.
Nejpočetnější část členů, 43 %, by přivítala peníze v období sklizně (červenec – září).
Peníze tak mohli využít pro svůj investiční záměr, či nakupit zásoby levných potravin
pro domácnost. Přibližně jedna pětina členů preferovala peníze v rozmezí leden –
březen, kdy se musely hradit výdaje spojené se vzděláním. Dle dotazníku, 24 %
využívalo peníze na nákup vybavení domácnosti, shodný počet 24 % platilo školní
poplatky a 14 % šlo na nákup potravin. Dále byly nejvíce zmíněny položky jako
podnikání, nákup oblečení a léků.

V neposlední řadě je nutné se zmínit o schopnostech jednotlivých členů dostát svým
závazkům. Největší problém ROSCA nastává tehdy, kdy jeden ze členů po obdržení
peněžních prostředků přestane přispívat. Pouze dva jedinci z celkového počtu 1066 se
takovým způsobem provinili. Před koncem cyklu ROSCA 95 % členů uhradilo všechny
své platby. Pozdní schopnost platit byla však na denním pořádku. V průměru se alespoň
polovina jednou opozdila se svou platbou. Pouze 9 % ROSCA vykazovalo perfektní
platební úroveň. Ve většině případů nebyly stanoveny sankce za opoždění platby.
Členové však vyžadovali být předem informováni o opoždění platby, která musela být
splacena nejpozději do dalšího kola.
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5.4 Beninská republika65
Podobně jako v jiných afrických zemích hraje i zde ROSCA důležitou roli. Nalezneme
tu hned několik etnických pojmenování asusu, yissirou, ndjonu a tontine. Data pro tuto
studii byla sesbíraná ze dvou příměstských oblastí Vossa a Enagnon, které se nacházejí
v bezprostřední blízkosti největšího beninského města Cotonou. Celkově bylo
dotazováno 497 domácností (110 ve Vossa a 387 v Enagnon). Díky přístupu k moři se
velká část obyvatelstva v této oblasti věnovala rybolovu nebo dojížděla za prací do
přilehlého Cotonou.
Bylo analyzováno 183 ROSCA − 32 ženských, 42 mužských a 104 smíšených. Ze 73 %
byla ROSCA vytvořena z okruhu nejbližších přátel, rodiny nebo sousedů. Méně než
jedna pětina ROSCA byla vytvořena na základě stejného etnika či vyznání. Největší
pravděpodobnost vytvářet ROSCA na základě kritéria příslušnosti ke stejnému etniku
měla ROSCA složená výhradně z mužů. Podíl žen na celkovém počtu participujících
v ROSCA byl pouze 45 %.

Velikost ROSCA složená pouze z mužů nebo jenom z žen byla co do velikosti přibližně
stejná (20 členů). Smíšené ROSCA vykazovaly v průměru o osm členů více. Zajímavé
je to, že délka jednoho cyklu ženské ROSCA byla více než 2krát menší než mužská
ROSCA, která trvala v průměru 15 měsíců. Podobné to bylo s platbami v každém kole.
Mužská ROSCA přispívala 6000 CFA franků, což bylo o 1200 CFA franků více než
u ženských ROSCA. Ve smíšených ROSCA se v průměru přispívalo nejvíce a to
částkou 8677 CFA franků. Platby byly nejčastěji prováděny na měsíční bázi (39 %)
nebo na týdenní bázi (36 %)

Ze vzorku 183 ROSCA 50 % znalo své pořadí před tím, než cyklus začal. Navíc 93 %
zkoumaných ROSCA měnilo své pořadí po každém cyklu. Měnit pořadí v průběhu již
započatého cyklu mohla téměř jedna čtvrtina avšak se souhlasem všech členu nebo
vedoucího. 44 % povolovala vyměnit si pořadí mezi dvěma členy aniž by museli
někoho o tom uvědomit. Pořadí bylo stanoveno dohodou nebo náhodným sestavením či
o pořadí rozhodoval „vedoucí“ podle několika kritérií (dobré platební záznamy,
65

DAGNELIEY O., LEMAY-BOUCHER P. (2008): Rosca Participation in Benin: a Commitment Issue,
CRED, stažené 12. dubna 2009 z http://www.recercat.net/bitstream/2072/5299/1/73508.pdf
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přesnost, věk). 12 % členů ROSCA bylo indiferentní, co se týče pořadí. Pouze 24 %
uvedlo, že preferuje dostat peníze co nejdříve. Naopak, největší část 60 % by raději
získala peníze až na konci cyklu. Z mého hlediska to vypovídá o tom, že systém
ROSCA zde tíhne více ke spořícímu systému. Nejčastěji se doba jednoho cyklu
pohybovala v průměru něco málo přes jedenáct měsíců. Celkově ROSCA v průměru
trvala již čtyři roky. Smíšená ROSCA trvala více než šest let. Po skončení cyklu mohli
být přijímaní noví členové, ale ti museli být na doporučení jednoho ze stávajících členů.

Meeting byl pro většinu skupin společenskou událostí. Setkávali se nejčastěji jednou za
měsíc či jednou za čtrnáct dnů, což odpovídalo frekvenci přispívání. Ve většině případů
byl meeting omezen pouze na členy.

Důvodů, proč participovat v ROSCA bylo několik. Investovat peníze do svého malého
podnikaní uvedla téměř jedna polovina všech účastníků. 18 % uvedlo, že peníze získané
pohltí oprava nebo stavba domu, 14 % je utratí za vybavení domácnosti, 11 % za nakup
stavební parcely, v neposlední řadě 7 % dotazovaných uvedlo, že platí školné pro své
děti. Pokud mluvíme pouze o ženách, největší podíl 76 %, peníze investuje do svého
drobného podnikání.

Jednotlivá ROSCA se vypořádávala se členy, kteří nedostáli svým závazkům, různým
způsobem a to v závislosti zda dotyčný člen již obdržel v některém z kol danou sumu
peněz či nikoliv. Dále pak záleželo o kolikátou opožděnou platbu se jednalo. Pouze
jedna opožděná platba znamenala pro člena, který již obdržel peníze, pokutu nebo byla
dlužná částka odečtena z celkové sumy peněz, kterou by dostal, až by na něj přišla řada.
Jakmile se však jednalo o již několikátou opožděnou platbu, členové byli ve svých
postupech tvrdší. Kromě pokut, byla buď přivolána policie nebo mu členové jednoduše
zabavili část jeho majetku (různé hmotné věci odpovídající dlužné částce). I přesto, že
v této studii je popsáno důkladně, jakým způsobem mají ROSCA stanovená pravidla
pro členy, kteří mají problémy dostát svým závazkům, nedozvídáme se kolik bylo
takových členů.
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6. Komparativní analýza systému ROSCA v Africe

Následující analýza se snaží na základě čtyř výše popsaných studií z Afriky učinit určité
závěry týkající se systému ROSCA. Prvním faktorem, který budu porovnávat, je
členství. Pozorněji se zaměřím na důvody zapojení v ROSCA a kritéria pro získání
členství. Následně se pokusím popsat organizační strukturu dané ROSCA a poté
provedu analýzu týkající se příspěvků. V neposlední řadě se zaměřím na funkčnost
ROSCA, jinak řečeno jakým problémům jsou vystavena.

Členství. Pozorný čtenář určitě zaznamenal, že velikost ROSCA je velmi rozmanitá.
Počet členů se pohybuje od 5 do 80. Velký počet členů je však spíše vzácností.66
Participující spíše preferují menší skupiny, jejichž počet nepřesáhne více než 20.
Důvodem je větší frekvence získávání vybrané sumy peněz. Podmínky členství jsou
vždy založeny alespoň na jednom, ale častěji na více kritériích. Nejčastější kritéria jsou
pohlaví, věk, příbuzenství, etnická příslušnost, bydliště, zaměstnaní, rodinný stav,
vyznání a vzdělání.67 Společný znak skupiny může být však nevýhoda. Členové se
stejným zaměstnáním čelí vysoké korelaci mezd, což by za určitých podmínek vedlo
k rozpadu ROSCA. Příkladem může být ROSCA tvořená pouze z řad farmářů. Jejich
výnosy jsou závislé na počasí. Špatné počasí způsobí neúrodu a následně velmi nízké
nebo žádné příjmy. Farmáři tak nebudou mít dostatek finančních prostředků na udržení
ROSCA. Prvním výrazným znakem je dominance žen na participaci ROSCA. Lze to
vysvětlit na základě tří hypotéz:
•

Ženy se snaží udržet peníze od svého manžela, jelikož je schopen naspořenou
částku v domácnosti zneužít. Účast v ROSCA tak ženám umožňuje relativně
bezpečnou úschovu.

•

Ženy v domácnosti se starají o rodinné finance.68

•

Růst emancipace žen k podnikání.
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V některých částech světa dosahuje počet členů i několik stovek, příkladem můžou být chit funds
(ROSCA) v Indii.
67
Jiné studie se také zmiňují o politické příslušnosti nebo členství v nějaké organizaci.
68
Ve studii z Keni uvedlo 41 % žen, že peníze na příspěvky do ROSCA dostávají od svých mužů.
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Druhým výrazným všeobecným znakem jednotlivých ROSCA je v průměru velmi nízká
vzdělanost účastníků. Noví členové jsou přijímání až na konci cyklu a vždy je
podmínkou, aby jej některý ze stávajících členů znal. Existuje mnoho důvodů proč
jednotlivci participují v ROSCA. Tato práce se snaží napomoci vyvrátit Bhadurovu
myšlenku, že chudí lidé nejsou schopni spořit, jelikož se nacházejí na hranici životního
minima, a tudíž všechny výdaje padnou na spotřebu. Nesčetněkrát bylo v dotaznících
uvedeno, že peníze získané v ROSCA slouží především jako investiční prostředky do
vlastního malého podnikání. Dále peníze padnou na nákup vybavení domácnosti
a placení účtů – jedná se především o školní poplatky.

Organizační struktura. Jak se ukázalo, role všech účastníků nemusí být stejná. Všichni
musí respektovat daná pravidla, která jsou buď dána před započetím ROSCA nebo se
utváří po dobu jejího fungování na základě zkušenosti. O pravidlech se rozhoduje
většinou skupinovým hlasováním. Obvyklé je i to, že ROSCA má svého vlastního
„vedoucího“, kterým je buď její zakladatel nebo je zvolen ostatními členy. Jeho úkolem
je především vybírat peníze od ostatních členů. Může také rozhodovat o přidělení peněz
v daném kole podle potřeb jednotlivých členů. Meetingy jsou běžným jevem. Plní
především dvě funkce, primární a sekundární. Primární funkce je spatřována v tom, že
na meetingu se vybírají příspěvky a celková suma je přiděla členu, na něhož vychází
řada. Meeting se koná zejména v domě člena, jemuž mají být přiděleny peníze.
Sekundární funkce, která však není tak častá, se týká socializace členů. Meeting je
společenská událost. Občerstvení, hudba, tanec není nic neobvyklého. Co se týká
účetnictví, je velmi primitivní, což je způsobeno jak jednoduchostí systému ROSCA tak
nízkým stupněm vzdělanosti. Doba jednoho cyklu přesáhne zřídka kdy jeden rok. Pokud
ROSCA funguje správně, je započat nový cyklus, většinou se stejnými členy. ROSCA
tak může trvat více let či desetiletí. Důležitým faktorem ve struktuře ROSCA je pořadí
jednotlivých členů. Pořadí je určeno zpravidla dohodou. Tajná volba nebo loterie se
vyskytují v méně případech. Ani jednou se nevyskytla tzv. aukční ROSCA. Členům je
zřídka kdy mezi sebou zakázáno měnit pořadí, pokud se dva jedinci mezi sebou
navzájem domluví. Pokud bereme v úvahu pouze ROSCA, jejíž trvání je omezeno
jedním cyklem, můžeme s určitostí říct, že první člen v sestaveném pořadí je dlužník
a poslední věřitel. Pokud ROSCA trvá více jak jeden cyklus, rozdíl mezi věřitelem
(vkladatelem) a dlužníkem (vypůjčovatelem) se stírá v podmínkách neměnného pořadí.
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Funkce ROSCA tak nabývá pouze povahy spořícího systému.69 Tudíž může být takový
systém nazván jako ROSA – rotating savings associations.

Příspěvky (platby). Příspěvky mohou mít dvojí podobu. Nejedná se tedy čistě jen
o peníze, ale existuje i možnost přispívat naturáliemi, které se uplatňují tehdy, pokud
člen není schopen zaplatit hotově. Nejčastějším příkladem naturálie je jídlo, které se
podává v době meetingu a tím z něj mají všichni ostatní členové prospěch. Příspěvky
jsou v pravidelných intervalech, obvykle na měsíční nebo čtrnáctidenní bázi. Nalezneme
i jednodenní nebo desetidenní intervaly. Výběr je buď prováděn na meetingu nebo má
každá skupina svého výběrčího, který obchází členy v jejich bydlišti či zaměstnání.
Existuje i možnost přispívat více než jedenkrát během jednoho kola (například duální
členství) a tím získat v daném cyklu vícekrát onu sumu peněz. Výše jednoho příspěvku
je determinována základním faktorem – příjmem domácnosti či jednotlivce.

Funkčnost. Všechny ROSCA fungují především díky jednomu významnému jevu peer
pressure. Jinými slovy členové uvnitř ROSCA se navzájem kontrolují. Pokud některý
ze členů nedostojí svým závazkům je vystaven tlaku ze strany ostatních členů, kteří
naléhají, aby co nejrychleji dal věci do pořádku. Pokud tak neučiní, je vyloučen
z ROSCA s ostudou a špatnou pověstí, což mu znemožní se podílet na participaci
v jakékoliv jiné ROSCA. Funkčnost je navíc podpořena pravidelnými malými
zafixovanými platbami. Není neobvyklé, že ROSCA na neplatiče uvaluje sankce, které
jsou mnohem přísnější v případech, kdy člen již obdržel peníze vybrané v daném kole
a následně se v dalších kolech dostane do platební neschopnosti. Sankce jsou především
peněžního rázu – pokuta nebo se dlužná částka strhne z vybrané sumy, kterou má dostat.
V krajních případech se volá policie nebo se stává i to, že členovi je zabavena hmotná
věc v jeho vlastnictví odpovídající výši dlužné částky. Nejběžnějším prohřeškem je
opoždění se s příspěvkem. Je však nutné podotknout že, převážná většina opožděných
plateb byla vždy splacena před koncem cyklu. V málo případech jsou sankce za
nevhodné oblečení či pozdní příchod na meeting.

69

Ze studie Beninu víme, že 60 % všech účastníků si přálo obdržet peníze na konci cyklu. To by
potvrzovalo tíhnutí ROSCA spíše ke spořícímu systému. Avšak 93 % ROSCA měnilo své pořadí po
skončení cyklu, což znamená, že někdy participující potřebují spíše úvěr než spoření. V podmínkách
měnící ho se pořadí má ROSCA opodstatněný název.
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Závěr

Tato práce ukázala, že neformální mikrofinanční sektor je pro zlepšení životní úrovně
chudých lidí velmi důležitý. A to především v oblastech, které jsou výrazně
institucionálně nerozvinuté, jak ekonomicky tak politicky. Neformální mikrofinanční
instituce nahrazují také špatný přístup k místním bankám či neochotu bank poskytovat
finanční služby chudým. Díky výhodám jako je chybějící regulace ze strany státu,
snadná dostupnost, vysoká likvidita, nízké transakční náklady, téměř žádné požadavky
na ručení, flexibilita úrokové míry a adaptabilita vytvářejí systém vhodný pro
nízkopříjmové jedince. Neformální mikrofinanční instituce jsou zejména rozšířeny
v rozvojových zemích, kde se výrazně podílí na tvorbě HDP, a i přesto existuje na
mikro úrovni pouze minimální systematická evidence o těchto institucích. Neformální
mikrofinanční instituce dle mého názoru mohou sloužit jako inspirace pro klasický
bankovní sektor, jelikož ve své podstatě poskytují modifikované bankovní produkty
uzpůsobené chudší části populace.

Komparace dvou systémů ROSCA a ASCA poukázala na jejich výhody i nevýhody.
ROSCA je unikátní díky své jednoduchosti, avšak postrádá větší přizpůsobivost ASCA,
která má mnohem větší ambice sebe sama transformovat do formálnější instituce.70 Co
tyto dva systémy spojuje je jejich přirozená regulace na bázi tzv. peer pressure, kdy
každý jednotlivec, který participuje ve svépomocné skupině, dohlíží na ostatní členy.
Tento princip převzalo již několik moderních mikrofinančních institucí zabývající se
skupinovými úvěry. Nejznámějším příkladem je již několikrát zmíněná Grameen Bank.
Analýza zaměřená na ROSCA v Africe ukázala, že ne všechny finanční prostředky jsou
vynaloženy na spotřebu, čímž jsme vyvrátili Bhadurovo tvrzení. Peníze byly využívány
na mnoho účelů. Členové ROSCA častokrát uvedli, že získané peníze investují do svého
podnikání nebo tím zaplatí školní poplatky. Osobně jsem byl překvapen vysokým
zapojením žen na participaci v ROSCA. Je všeobecně známo, že finančnímu sektoru
kralují muži. S určitou nadsázkou mohu říct, že jsou to právě ženy, které ovládají
neformální mikrofinanční trh. Zajímavé výsledky by mohla poskytnout genderová
70

Některé chit funds (ROSCA) v Indii vznikají na popud státu, který je tím pádem reguluje a dohlíží na
ně.
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analýza celého mikrofinačního sektoru. Analýza také poukázala na fakt, že ROSCA
jsou velmi funkčním nástrojem především díky peer pressure. Vysoká míra návratnosti
je částečně také způsobena pravidelnými zafixovanými malými částkami. Navíc jsou
ROSCA velmi různorodé, což jen dokazuje to, že se dokáží adaptovat na místní
podmínky.

Má ROSCA budoucnost? I přes velký nárůst formálních subjektů poskytující služby
v oblasti mikrofinancí bude podle mého názoru zejména v rozvojových zemích
existovat segment trhu, který formální instituce nedokáží vstřebat a který bude obsazen
adaptabilnějšími a flexibilnějšími institucemi neformálního typu, jakým jsou například
ROSCA.
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Příloha

Regionální názvy ROSCA71:
Afrika
•

Benin: Asusu, Yissirou, Ndjonu, Tontine

•

Botswana: Motshelo, beer parties

•

Burkina Faso: Tontine, Tibissiligbi, Pari, Song-taaba

•

Burundi: Upato

•

Kamerun: Jangi, Ujangi, Djana, Mandjon, Djapa, Tontine, Djanggi, Njanggi,
Ngwa, Ntchwa

•

Egypt: Gameya, Jam'iyya

•

Ethiopie: Ekub, Ikub

•

Gabon: Bandoi

•

Gambie: Osusu, Susu, Esusu, Compin

•

Ghana: Susu, Nanamei akpee, Onitsha, Nnoboa

•

Pobřeží slonoviny: Tonton, Tontine, Moni, Diaou Moni, War Moni, Djigi Moni,
Safina, Akpole wule, Susu, Aposumbo, Kukule, A tche le sezu, Komite, N'detie,
M'bgli sika, Monu, Mone

•

Keňa: Mabati, Nyakinyua, Itega, Mkutano ya wanwake, Mkutano ya wazee

•

Libérie: Esusu, Susu, Sau

•

Madagaskar: Fokontany

•

Mali: Pari

•

Mozambik: Upato, Xitique

•

Niger: Adasse, Tomtine, Asusu

•

Nigérie: Esusu, Osusu, Enusu, Ajo (Yoruba), Cha (Ibo), Oha, Oja, Adashi
(Haussa, Tiv), Bam (Tiv), Isusu (Ot), Utu (Ibo), Dashi (Nupe), Efe (Ibibios), Oku
(Kalabari Ijawas), Mitiri, Compiri, Klub (Ibo)

•

Kongo: Temo, Kitemo, Ikilemba, Kikedimba, Kikirimbahu, Likilimba, Efongo
Eambongo, Otabaka, Ekori, Otabi
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•

Senegal: Tontine, Nath

•

Sierra Leone: Asusu, Esusu

•

Somálsko: Haghad, Shaloongo, Aiuto

•

Jihoafrická republika: Chita, Chitu, Stokfel, Stockfair, Mahodisana, Motshelo,
Umangelo

•

Súdán: Khatta, Sanduk, Sandook Box

•

Svazijsko: Stokfel

•

Tanzanie: Upato, Fongongo

•

Čad: Pare

•

Togo: Soo, Tonton, Sodzodzo, Sodyodyo, Abo

•

Tunisko: Noufi, Sanduk

•

Uganda: Chilemba, Kiremba, Upato, Kwegatta

•

Demokratická republika Kongo: Ikelemba, Osassa, Bandoi, Kitemo, Kitwadi,
Adashi, Tontine, Bandal

•

Zambie: Icilimba, Upato, Chilenba

•

Zimbabwe: Chilemba, Stockfair, Kutunderrera

Asie
•

Bangladéš: Samity

•

Kambodža: Tontine

•

Čína: Lun-hui, Yao-hui, Piao-hui, Hui, Ho-hui, Foei-Tsjing

•

Hong Kong: Chinese types and Chit clubs

•

Indie: Kameti, Kuri, Chitty, Chit funds, Vishi, Bishi, Nidhi, Committee

•

Indonésie: Arisan, Paketan Daging, Paketan Kawinan, Mapalus, Bajulo julo,
Jula-jula, Mengandelek

•

Japonsko: Ko, Kou, Miyin, Mujin, Musin, Tanamoshi

•

Korea: Keyes, Kyes, Mujin, Ke

•

Libanon: Al-tawfir el medawar

•

Malajsie: Kutu, Kootu, Kongsi, Tontine, Hui, Main, Kut

•

Nepál: Dhikur, Dhituti

•

Pákistán: Committee, Bisi, Kistuna

•

Papua Nová Guinea: Hui, Sande

•

Filipíny: Paluwagan, Turnohan
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•

Singapur: Tontine, Kutu

•

Srí Lanka: Chit Funds, Cheetu/Sheetu, Sittu Danawa, Situ Mudal, Sittu
Wendesiya

•

Taiwan: Hui

•

Thajsko: Chaer, Hui, Hue, Pia Huey, Len Chaer

•

Vietnam: Hui, Hui Thao, Hui hue hong, Hui bac (ho), Yi hui

•

Jemen: Hacba

Latinská Amerika, Pacifik
•

Bahamy: Esu

•

Barbados: Meetings

•

Belize: Syndicate, Tanda

•

Bolívie: Pasanacu

•

Brazílie: Consorcio, Pandero, Syndicates

•

Dominikánská republika: San

•

Guatemala: Cuchubal, Cuchuval

•

Guyana: Throw a box, Boxi money

•

Jamajka: Partners, (Throw a) Box, Susu

•

Mauricius: Pool, Cycle, Sheet

•

Mexiko: Tanda, Cundina, Mutualista

•

Panama: Pandero

•

Peru: Pandero

•

Surinam: Kasmonie

•

Tobago: Susu

•

Trinidad: (E)susu, Sou sou, Hui, Chitty

•

Západní Samoa: Pelagolagomai
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