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Samenvatting

Microfinanciering is het verlenen van financiële diensten aan arme mensen, veelal

in ontwikkelingslanden. Microfinanciering omvat alle vormen van financiële dienst-

verlening die we in ontwikkelde landen ook kennen, maar microfinanciering is

vooral beroemd geworden door microkrediet: het verschaffen van kleine leningen

aan arme mensen in ontwikkelingslanden. Na de hongersnood van 1974 bedenkt

Muhammad Yunus na terugkomst in zijn thuisland Bangladesh dat arme huishou-

den ook toegang zouden moeten hebben tot financiële dienstverlening. Hij begint

daarom te experimenteren met het verstrekken van leningen aan arme dorpelin-

gen. Hierbij ontdekt hij dat armen baat hebben bij leningen en dat, ondanks een

gebrek aan onderpand, arme mensen hem toch vaak terug betalen. In de daarop

volgende jaren breidt Muhammad Yunus zijn experiment uit, wat resulteert in de

oprichting van de eerste microfinancieringsinstelling, de Grameen bank, in 1983.

Door het succes van de Grameen bank worden snel daarna overal ter wereld mi-

crofinancieringsinstellingen opgezet die vandaag de dag miljoenen armen helpen.

Voordat Muhammad Yunus het microfinancieringsexperiment opzette, waren

het met name overheidsbanken die leningen verstrekten aan de armen, veelal boe-

ren. Helaas was de bedrijfsvoering van overheidsbanken niet erg efficient. Ze had-

den grote subsidies nodig en om politieke goodwill te bemachtigen vroegen ze te

lage rentes en waren ze inconsequent in het innen van schulden. Begin jaren tachtig

verleggen microfinancieringsinstellingen de focus naar de dienstverleningssector,

die minder gevoelig is voor weerrisico’s en prijsfluctuaties van gewassen. Daar-

naast ontwikkelen ze speciale contracten voor het verstrekken van leningen aan

cliënten zonder onderpand. Het meest beroemde contract is de groepslening waar-

bij groepsleden verantwoordelijk zijn voor elkaars lening. Door dit soort contrac-

ten krijgen microfinancieringsinstellingen soms wel 95% van het geleende bedrag

terug.
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Doordat arme klanten ook in staat blijken te zijn leningen terug te betalen, on-

danks het feit dat ze geen onderpand hebben, realiseren beleidsmakers dat mi-

crofinancieringsinstellingen winstgevend kunnen opereren—ofwel: ’Microfinan-

cieringsinstellingen moeten financieel duurzaam opereren’. Dat betekent dat ze

in de opstartende fase subsidies gebruiken, maar moeten streven om daar steeds

minder afhankelijk van te worden. Uiteindelijk moet een instelling helemaal onaf-

hankelijk zijn van subsidies en als een organisatie met winstoogmerk slechts afhan-

kelijk zijn van private investeerders. Begin jaren negentig resulteert de hang naar

financiële duurzaamheid erin dat instellingen zoals Bancosol in Bolivia voldoende

waren opgeschaald om zich te transformeren naar instellingen met winstoogmerk.

Volgens voorstanders stelt de commercialisering van microfinanciering ons in

staat om veel meer armen te helpen dan met non-profit microfinanciering alleen.

Ongeveer 40 tot 80 procent van de populatie van ontwikkelingslanden heeft geen

toegang tot financiële dienstverlening of wordt uitgebuit door woekeraars. Zonder

commerciële investeringen, kunnen we nooit alle armen toegang geven to de ban-

caire sector. Maar tegenstanders van de commercialisering vrezen dat instellingen

met winstoogmerk de armen uitbuiten door te hoge rentepercentages te vragen,

zodat de armen niet beter af zijn met microfinanciering dan met woekeraars. Ook

vrezen ze dat het voor instellingen met winstoogmerk niet rendabel is om leningen

te verstrekken aan de alleramsten.

Cull et al. (2009) laten zien dat er ruimte is voor zowel commerciële micro-

financiering als non-profitmicrofinanciering. Instellingen met een winstoogmerk

hebben in totaal de grootste portefeuille, maar zonder subsidies slagen ze er niet

in om de allerarmsten te helpen. Non-profitinstellingen daarentegen helpen in to-

taal het grootste aantal armen, met gemiddeld de kleinste leningen aan de armste

mensen. Doordat non-profitinstellingen subsidie krijgen zijn ze beter in staat om

de allerarmsten te helpen. Door commercialisering worden microfinancieringsin-

stellingen dus geconfronteerd met een afruil. Commercialisering stelt ze in staat

meer kapitaal aan te trekken, sneller te groeien en zo meer armen te helpen. Maar

het wegvallen van subsidies voor instellingen met een winstoogmerk betekent wel

dat ze nu niet meer de allerarmsten kunnen helpen.

Gecommercialiseerde microfinancieringsinstellingen wenden zich tot de markt

voor het aantrekken van kapitaal. Dit proefschrift draagt bij aan de discussie over

commercialisering van microfinanciering vanuit het perspectief van investeerders.

Waarom zijn investeerders geı̈nteresseerd in microfinanciering? Een eerste reden

kan puur financieel zijn. Daarom onderzoeken we of microfinanciering diversi-
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ficatie voordelen kan bieden en wat het risico van microfinancieringsinstellingen

bepaalt. Een tweede reden om te investeren in microfinanciering is het sociale ren-

dement. Ook voor (maatschappelijk verantwoorde) investeerders bestaat er een

afruil tussen de financiële rendementen en de impact van hun investering op ar-

moede bestrijding. Daarnaast wegen investeerders het risico mee van hun inves-

tering, zodat een maatschappelijk verantwoorde investering in microfinanciering

wordt bepaald door de afruil tussen rendement, risico en armoedebestrijding. We

onderzoeken hoe investeerders de optimale balans tussen deze drie doelen kunnen

bepalen.

Maatschappelijk verantwoord investeren

Investeren in microfinanciering is een maatschappelijk verantwoorde investering.

Of investeerders moeten investeren in microfinanciering is gerelateerd aan de bre-

dere vraag of investeerders maatschappelijk verantwoord moeten investeren. Het

grootste deel van dit proefschrift heeft betrekking op investeren in microfinancie-

ring, maar we onderzoeken ook maatschappelijk verantwoord investeren in alge-

mene zin. Vandaag de dag realiseren veel publieke en private investeerders dat ze

het gedrag van bedrijven kunnen veranderen door maatschappelijk verantwoord te

investeren. Private investeerders investeren in maatschappelijk verantwoorde be-

leggingsfondsen en publieke investeerders zoals pensioenfonds ABP stellen maat-

schappelijke criteria op waaraan hun portefeuille moet voldoen.

Maatschappelijk verantwoord investeren is de laatste jaren enorm gegroeid. In

de Verenigde Staten groeiden professioneel beheerde portefeuilles met 324% van

$639 miljard in 1995 tot $2.700 miljard in 2007. Ter vergelijking, het totale univer-

sum van professioneel beheerde portefeuilles groeide met minder dan 260 procent

van $7.000 miljard tot $25.100 miljard.

Maatschappelijk verantwoorde investeerders willen investeren op een manier

die consistent is met hun waarden (Domini, 2001). Waar gewone investeerders wil-

len dat aandeelhouderswaarde wordt gemaximaliseerd, willen zij dat de waarde

van alle belanghebbenden (stakeholders) wordt gemaximaliseerd. Aandeelhou-

derswaarde en stakeholder waarde kunnen verschillen doordat activiteiten van

bedrijven externaliteiten creëren. Vervuilende bedrijven maximaliseren mogelijk

aandeelhouderswaarde door te vervuilen, maar niet stakeholders waarde wanneer

ze de kosten van hun vervuiling niet internaliseren.

Er is een aantal manieren waarop investeerders maatschappelijk verantwoord
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kunnen investeren. Een veelbeproefde maatschappelijk verantwoorde beleggings-

strategie is negatieve screening. Bij negatieve screening worden bepaalde bedrijven

die niet aan de waarden van de investeerder voldoen uitgesloten van de porte-

feuille. Positieve screening, daarentegen, bestaat uit het kiezen van bedrijven die

juist heel goed scoren op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vaak wordt po-

sitieve screening gecombineerd met een ’best-in-class’ aanpak, waarbij alleen de

meest maatschappelijk verantwoorde bedrijven worden geselecteerd. Naast het se-

lecteren van de aandelen van maatschappelijk verantwoorde bedrijven, zijn er ook

beleggingsfondsen die screening combineren met activistisch aandeelhouderschap

waarbij wordt geprobeerd via de aandeelhoudersvergadering bedrijven te dwin-

gen tot een meer verantwoord beleid.

Volgens Milton Friedman (1970), een beroemde tegenstander van maatschappe-

lijk verantwoord investeren, is winstmaximalisatie de enige maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid van bedrijven. Iets anders maximaliseren zou ten koste gaan

van de aandeelhouders. Daarnaast is het mogelijk dat maatschappelijk verant-

woord beleggen extra vraag creërt naar maatschappelijk verantwoorde aandelen.

Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de prijzen van deze aandelen relatief hoger zijn

dan die van aandelen zonder dit predicaat. In hoofdstuk 2 onderzoek we het effect

van een maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategie op aandelenprijzen. In

dit hoofdstuk vinden we dat een strategie van het kopen van aandelen die goed sco-

ren op maatschappelijk verantwoordelijkheid de prijzen van die aandelen opdrijft.

Het effect lijkt onderdeel te zijn van het book-to-market effect, aangezien we in een

Fama-French prijsmodel (waarin voor book-to-market effecten wordt gecorrigeerd)

geen positieve voor risico aangepaste rendementen vinden van een maatschappe-

lijk verantwoorde beleggingsstrategie.

Investeren in microfinanciering

Samen met andere maatschappelijk verantwoorde investeringen heeft investeren

in microfinanciering de laatste jaren meer aandacht gekregen. In december 2008

investeerden buitenlandse investeerders al meer dan $ 10 miljard in microfinancie-

ring. Een van de meest gebruikelijke manieren om te investeren in microkrediet

is door een zogenaamd ’microfinance investment vehicle (MIV)’, wat een privé-

entiteit is die fungeert als intermediair tussen microfinancieringsinstelling en in-

vesteerder. Hoewel er voorbeelden zijn van directe investering in microfinancie-

ring, hebben investeerders vaak een voorkeur voor MIVs, omdat ze hun belangen
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behartigen door ’due diligence’ en toezicht en omdat ze het voordeel bieden van

diversificatie over instellingen en landen. Momenteel zijn er zo’n 103 MIVs die

wereldwijd ongeveer $6,6 miljard onder beheer hebben.

Investeren in microkrediet is mogelijkerwijs een goed alternatief voor andere in-

vesteringen in opkomende markten. Door de integratie van internationale kapitaal-

markten zijn investeringen in opkomende markten steeds sterker gecorreleerd met

investeringen in ontwikkelde markten en bieden daardoor steeds minder mogelijk-

heden voor diversificatie. De cliënten van microfinancieringsinstellingen opereren

in de informele markt, die wellicht minder gevoelig is voor macro-economische

cycli. Kraus en Walter (2007) vinden dat microfinanciering inderdaad laag gecorre-

leerd is met internationale obligatie- en aandelenindexen.

In hoofdstuk 3 testen we met een ’spanning test’ of microfinanciering de diver-

sificatiemogelijkheden van investeerders vergroot. Hier vinden we dat het toevoe-

gen van microfinanciering aan een portefeuille van internationale waardepapieren

leidt tot een significante verbetering van de diversificatiemogelijkheden van inves-

teerders. Dit is met name het geval wanneer het investeringen betreft in banken en

MFIs uit Latijns Amerika, die de meest gecommercialiseerde microfinancierings-

sector heeft. Nonprofits en instellingen die in Afrika opereren, waar de kosten

hoog zijn door een gebrekkige infrastructuur, bieden geen diversificatievoordelen.

In hoofdstuk 4 kijken we hoe maatschappelijk verantwoorde investeerders in

microfinanciering de afruil kunnen maken tussen rendement, risico en armoede-

bestrijding. In 1958 ontwikkelt Markowitz het ’mean-variance’ raamwerk, waar-

binnen het gemiddelde rendement afhangt van het risico (gemeten door variantie)

wat investeerders lopen. Naast de afruil tussen rendement en risico voegen wij een

extra overweging toe: armoedebestrijding. We meten armoedebestrijding als de

gemiddelde grootte van een lening van een instelling; kleinere leningen impliceren

armere klanten. Het maken van deze aanpassing in het raamwerk van Markowitz

(1958) stelt ons in staat om de prijs van armoedebestrijding te bepalen. We vin-

den dat de prijs van extra armoedebestrijding (in termen van minder rendement en

meer risico) relatief laag is voor een gemiddelde niveau van armoedebestrijding,

maar relatief een stuk hoger wordt wanneer investeerders alleen instellingen in

hun portefeuille willen hebben die de armsten van de armsten bereiken.
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Risico’s van microfinanciering

Microfinancieringsinstellingen staan bloot aan vele risico’s die hun langetermijn

overlevingskansen beı̈nvloeden. In het laatste deel van het proefschrift proberen

we te verklaren waarom sommige instellingen risicovoller zijn dan andere. In

hoofdstuk 5 richten we ons op de risico’s van bestuursstructuren (governance). In

dit hoofdstuk onderzoeken we of MFIs met machtige leiders (CEOs) meer risico’s

nemen. We vinden hier dat vooral machtig CEOs van niet-gouvernementele orga-

nisaties (NGOs) variabiliteit van het rendement van organisaties verhogen. Deze

variabiliteit lijkt vooral te komen doordat NGOs met machtige CEOs het slechter

doen dan verwacht. Daarom concluderen we dat in een goede bestuursstructuur

de CEO van een NGO niet teveel macht krijgt.

In hoofdstuk 6 verleggen we de focus naar externe risico’s en kijken hoe de

institutionele omgeving microfinancieringsrisico’s beı̈nvloedt. Vooral in ontwik-

kelingslanden zijn de incassoinstituties erg zwak. In ontwikkelde landen duurt

het meestal minder dan een jaar om insolventie op te lossen, waar het in ontwik-

kelingslanden vaak meer dan vijf jaar duurt om dit op te lossen. In hoofdstuk 6

postuleren we dat microfinancieringsorganisaties een competitief voordeel hebben

ten opzichte van reguliere banken, wanneer instituties zwak zijn. Microfinancie-

ringscontracten maken geen gebruik van onderpand, zodat het bekrachtigen van

contracten via het rechtssysteem voor hen minder belangrijk is. Een grotere en

diversere markt voor microfinanciering betekent meer diversificatiemogelijkheden

voor de leenportefeuille van microfinancieringsorganisaties. In hoofdstuk 6 vinden

we dan ook dat microfinancieringsrisico’s lager zijn in landen met zwakke institu-

ties voor incassoprocedures.


