
Szegények bankja:
új fogalom vagy
régi paradoxon?
Írásom célja egy olyan modellkísérlet bemutatása, amely nem
kevesebbet tűzött ki célul, mint a nincstelenek hitelezését. Kérdésünk,
melyre a választ a cikk végére sem fogjuk megadni — de további
kérdések megfogalmazását remélhetőleg elősegítjük —, hogy tudni-
illik lehet-e egy banki terméket szociális alapon értékesíteni? A glo -
bális kapitalizmus motorjaként működő bankrendszer képes-e elő-
mozdítani — még ha csak nemszándékolt következményként is — a
leszakadt társadalmi rétegek esélyhez jutását, végső soron a nagy szo-
ciális ellátó rendszerek által eddig megoldhatatlan valós reszocializá-
ció feladatát? A fentebbi kérdések megválaszolásához először is néz-
zük meg, hogy miért van egyáltalán szükség bankrendszerre?

A gazdasági folyamatok során köztudott módon áru- és pénz-
mozgások történnek az állam, a vállalkozások és a lakosság, vagyis
a pénztulajdonosi csoportok (szektorok) között és azokon belül egy-
aránt. A pénzmozgások során különböző szektorok olykor többet
szeretnének költeni, mint amennyit ehhez bevételeik biztosítanak,
míg más esetekben a kiadásokat meghaladó bevételeik alapján
megtakarítások keletkeznek.

Könnyen belátható, hogy banki rendszer, illetve pénzügyi köz-
vetítők nélkül nagy tömegében mind a hiteligénylők (deficitesen
gazdálkodók), mind a megtakarítással rendelkezők (szufficitesen
gazdálkodók) számára hatalmas erőfeszítést és rengeteg munkát je-
lentene az alkalmas partnerek felkutatása, az ügylet megfelelő
szintű jogi és gazdasági biztosítása.

A bankok és egyéb pénzintézetek bevonásával éppen ezek az ösz-
szekapcsolási problémák válnak kezelhetővé és rutinszerűvé. A pénz-
ügyi közvetítők nagyon leegyszerűsítve nem tesznek egyebet, mint
betét formájában összegyűjtik a gazdálkodási többlettel rendelke-
zők megtakarításait, és azokat hitel formájában kihelyezik a defici-
tesen gazdálkodók részére. A „sok kicsi sokra megy” elv alapján a
sok kisebb összegű megtakarításból jelentősebb összegű hiteleket
tudnak nyújtani amellett, hogy szervezeteik méreténél fogva, erős
társadalmi bizalom megléte esetén jelentősen tudják csökkenteni a
hitelnyújtó kockázatát.

Ezen túlmenően működésük közben a hitelezők és a hitelt igény-
bevevők szükségleteinek megfelelően összehangolják a betétek és
a hitelek lejáratait, lehetővé téve ezzel a pénz folyamatos keringetését

CSÓKAY ÁKOS

1979-ben született Buda-
pesten. Szociológus, ku-
tató, jelenleg az ELTE Tár-
sadalomtudományi karán
PhD hallgató, saját tanács -
adó cégét vezeti.

A bankrendszer szerepe

733

Eleje:Layout 1  2010.09.17.  11:54  Page 733    (Black plate)



a gazdaságban. Természetesen ezt nem ingyen teszik. A rendszer üze-
meltetéséért kapott „fizetésük”, vagy másképpen a bankok nyeresége
nagyon leegyszerűsítve a betétek és a hitelek közti kamatrés (marzs).
A közgazdasági szakirodalom szerint a bankok nyereségre való tö-
rekvése mellett is a hitelközvetítés olcsóbb, mintha a deficites és
szufficites gazdálkodó alanyok közvetlenül keresnék meg egymást.
A keresés, a lejáratok és összegek egyeztetésének költsége ugyanis na-
gyobb, mint ha ezt egy erre szakosodott szervezetrendszerre bízzák.

A pénzügyi közvetítők szükségességére, a hitelnek a gazdasági
életben betöltött jelentőségére utal Széchenyi István klasszikus műve
is, melynek megírásához a prózai alapot az jelentette, amikor gróf
Széchenyi 10.000 forint hitelt kívánt felvenni birtokai fejlesztésére,
azonban az osztrák bank a hitelkérelmet a szükséges fedezet hiá-
nyában elutasította. Ennek oka nem Széchenyi nyomorúságos jöve-
delmi helyzetében keresendő, hanem az ősiség (aviticitas) jogintéz-
ményében. 1848-ig ugyanis Magyarországon érvényes volt a Nagy
Lajos által 1351-ben bevezetett törvény, mely szerint a földbirto-
kosok nem adhatták el birtokaikat, és jelzáloggal sem terhelhették
azokat. Emiatt a tőkeszegény birtokosok nem vehettek fel hitelt a
gazdaságuk fejlesztésére.

A polgárosodás fejlődésével és a kapitalizmus kibontakozásával
nemcsak a grófok számára, hanem kezdetben a polgárság tehető-
sebb tagjai, a 20. századra pedig szinte mindenki számára elérhe-
tővé váltak a hitelek. Szinte. A piacok és a bankrendszer bizalma
azonban a nincsteleneket eddig nem engedte eladósodni. Antika-
pitalista retorikával élve ki kellett érdemelni, hogy valaki a bankok
adósság-igájába hajthassa fejét. Eddig.

Azóta valami megváltozott. Lehet, hogy mostantól, hitelválság
ide, világgazdasági válság oda, de a társadalom alsó decilise is a
bankok célcsoportjává válhat?

Muhammad Yunus bangladesi közgazdász és az általa alapított és
vezetett, mikrohitelezéséről híres, a szegénység elleni harc jegyében
kisembereknek és elesetteknek is kölcsönző Grameen Bank kapta
2006-ban a Nobel-békedíjat. A Yunus-féle bangladesi „szegények
bankja” világszerte nincstelenek millióinak az életét változtatta meg.
A közgazdász Banker to the Poor című könyvében számol be a modell
sikeréről. A hetvenes évek kísérletezései után 1983-ban megalakult
Grameen Bank a legszegényebbeknek nyújt hitelt — fedezet és ga-
rancia nélkül. Azok juthatnak kisebb összegekhez, akiknek vannak
vállalkozói ötleteik, de a hagyományos pénzügyi rendszer keretein
belül sose kapnának hitelt. Van, aki varrógépet vásárol, van, aki au-
tóba vagy állatokba fektet. Az összeget egy éven belül kell visszafi-
zetniük, a kamat húszszázalékos, a részleteket hetente szedik be a
bank munkatársai. A visszafizetési ráta megdöbbentő: 98 százalék.

Az alapító szerint a modell sikere egyszerű: „Az emberek tisztá-
ban vannak vele: ez az egyedüli esélyük, hogy kitörjenek a szegény-
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ségből, ezért ennek a banknak a bizalomra kell épülnie.” A jelenlegi
pénzügyi válság apropóján a Human Rights Magazine-ban a köz-
gazdász arról számolt be, hogy a legszegényebbeknek hitelező Gra -
meent, ahol „bankár és adósa egymás szemébe néz”, most semmi sem
fenyegeti. A Der Spiegelnek ezt azzal is indokolta, hogy a Grameen
nem szakadt el a valós gazdasági viszonyoktól: „Ha egy kétszáz dol-
láros hitelt helyezünk ki, akkor abból valahol valaki tehenet vesz.”

A Grameennél minden fordítva működik: a bankot nem az em-
berek keresik fel, hanem az megy házhoz. A speciális képzésben ré-
szesülő munkatárs — egy személyben banktisztviselő és szociális
munkás — kerékpáron járja be a területét, és felméri, mire van szük-
ségük az embereknek. Nincs hitelbírálat, hitelszerződés és érték-
becslés, a bank egyszerűen átutalja a pénzt a gyakran analfabéta
igénylőknek.

A Grameen Bank megalakulása óta közel hétmilliárd dollár hitelt
nyújtott, Bangladesben 7,5 millió adósa van. Habár a mikrofinanszí -
rozással kezdetben civil szervezetek foglalkoztak, ma már világ-
szerte egyre több kereskedelmi banknak éri meg ez a tevékenység.

A Grameen Bank bevett gyakorlata szerint mielőtt bárki hitelhez
juthatna, úgynevezett „szolidaritási csoportot” kell alakítania legalább
négy-hat másik személlyel vagy kis céggel, akik szerződésben egye-
temleges jogi felelősséget vállalnak egymás hiteleinek törlesztéséért,
és nem juthatnak újabb hitelhez, amíg a pénzt vissza nem fizetik.

Legújabb kezdeményezésük még meglepőbb: 2004 óta a bank
koldusoknak is ad hitelbe mobiltelefonokat, hogy ne csak kéreges-
senek, hanem szolgáltatást is ajánlhassanak a reménybeli adako-
zóknak. Az ötlet alapja, hogy Indiában a lakosságszámhoz mérten
alacsony a mobiltelefon-penetráció és a működő utcai készülékek
hálózata is erősen hiányos. Az elképzelés bevált, kelendő a koldu-
sok által kínált utcai mozgó mobiltelefon-fülke.

A Zweite Sparkasse egy hagyományos független bank, azzal a ki-
vétellel, hogy a munkatársak önkéntesek. Az üzletet egy testület irá-
nyítja és koordinálja, amely részben önkéntes alapon is működik.

A bank célja, hogy segítsen az embereknek saját magukon segíteni.
Ausztriában becslések szerint 40.000 ember van, aki nem rendelkezik
bankszámlával. Ennek többnyire a munkanélküliség, válás vagy be-
tegség az oka, vagy az, hogy társadalmi, gazdasági nehézségek miatt
elvesztették a hozzáférést a banki szolgáltatásokhoz.

A bank ügyfelei kizárólag olyanok, akiknek bár pénzügyi nehéz-
ségeik vannak, de erőfeszítéseket tesznek, hogy megoldják a prob-
lémájukat. A megoldás folyamatában nincsenek egyedül, segítenek
a Zweite Sparkasse által működtetett tanácsadó szervezetek.

Az ügyfeleknek ahhoz, hogy jogosultak legyenek ilyen számlát
nyitni, szorosan együtt kell működni a jóléti és tanácsadó szerve-
zetekkel, például a Caritas-szal, valamint az adósság kezelési ta-
nácsadói szolgálattal. A számla, amit kapnak, 3 évig él. A banki költ-
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ségek alacsonyak, egy negyedévre 9 euró a díj, amely összeget visz-
szakapnak, ha bankot váltanak, vagy kilépnek. Az ügyfelek világ-
szerte használhatják a bankkártyájukat. Amint az ügyfél megol-
dotta a pénzügyi nehézségeit, és egy másik banknál számlát tudott
nyitni, azonnal megszűnik a Zweite Sparkasse-nál a számlája.

A Zweite Sparkasse ügyfelei automatikusan kapnak egy alap fo-
lyószámlát, beleértve a bankkártyát, negyedévente egyszer ingyenes
jogi tanácsadást, valamint ingyenes balesetbiztosítást. Ezen túlme-
nően az ügyfél, ha igényli, kérhet kedvező kamatozású befektetési
számlát a megtakarítások ösztönzésére, lakásvásárláshoz lakáshitelt,
illetve lakásbiztosítást.

Az osztrák megoldás már egy polgárosodottabb, nyugati élet-
színvonalnak megfelelő, önkéntes munkán alapuló segítségnyújtási
forma, amely nagy hangsúlyt helyez a rászorulók aktív részvételére,
illetve az öngondoskodás intézményes kereteinek ter jesztésére. Itt
már nem a legelesettebbeknek, sokkal inkább az ideiglenesen bajba
jutott embereknek kívánnak segíteni, illetve a további — végzetes
— lecsúszásukat elkerülni.

A Kiútprogram küldetése, hogy pénzügyi szolgáltatások és infor-
máció nyújtásával, valamint közösségfejlesztő szociális támogatás-
sal lehetővé tegye a mélyszegénységben élők — kiemelten a romák
számára —, hogy saját erőforrásaikat mozgósítva, minimális koc-
kázatközösséget létrehozva kiemelkedjenek a szegénységből.

A 2010-ben induló program olyan jövőképpel kívánja felruházni
leendő ügyfeleit, amely lehetőséget teremt számukra a jobb minőségű
életre, az adósságcsapdából való kilábalásra, és mindezzel párhuza-
mosan arra, hogy a legális munka megbecsülése révén becsatlakoz-
hassanak azok körébe, akik hozzájárulnak az állami kiadások finan-
szírozásához, a terhek közös viseléséhez. Ez egyfajta kitörést jelenthet
a passzív, eltartotti létből, a stigmatizáló segélyezetti státuszból.

Kiemelt cél a résztvevők bevezetése a fehér gazdaságba egy le-
gális vállalkozás indításának támogatásával, valamint olyan vál-
lalkozási célú hitel nyújtása, amelynek segítségével olyan jövede-
lem termelhető, mely a hitel és terheinek törlesztése mellett bevételt
biztosít a kedvezményezetteknek. Az ügyfelek a vállalkozás előre-
haladása során folyamatos tanácsadást kapnak a Kiútprogramtól,
mely a nekik nyújtott alapvető pénzügyi, üzletviteli támogatást és
szükség esetén gyakorlati tanácsokat foglalja magában.

A működési modell szerint a mikrohitelezési tevékenységet egy
több szereplőből álló vállalati konstrukción keresztül nyújtja a non-
profit vállalkozásként működő Kiútprogram Zrt. az ügyfeleinek.
A hitelezési termékeket és szolgáltatásokat egy kereskedelmi bank
— a pilot szakaszban 3–400 millió forint nagyságrendben a Raiffei -
sen Bank Zrt. — nyújtja az ügyfeleknek, és biztosítja a hitelezési te-
vékenységhez szükséges forrást, részben állami refinanszírozással,
az Új Magyarország Mikrohitel Program keretéből.

Magyar modell-kísérlet:
Kiútprogram
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A magyar modell, mint látható, egyfajta ötvözete az eredeti bang-
ladesi modellnek és annak a fejlett világra alkalmazott osztrák verzi-
ójának, mint ahogy Magyarország gazdasági és társadalmi értelem-
ben vett fejlettségi szintje is Indiától távol, de még nem a szomszédos
Ausztria szintjén van.

A fentebb bemutatott három modell időben és térben is távol áll
egymástól. Közös azonban bennük, hogy a jóléti társadalmak szo-
ciális ellátórendszereiben klasszikusan alkalmazott alanyi jogo-
sultságon alapuló, minimális, de irreleváns feltételeket támasztó
megközelítés helyett egy sokkal innovatívabb megközelítésből in-
dulnak ki. Ha úgy tetszik, komoly paradigmaváltás képét vetítik
előre. Ennek lényege, hogy az ingyenesen juttatott javakért is vala-
miféle ellentételezést, de legalábbis kooperativitást vár el. A leg-
újabb szociálpolitikai szakirodalom, illetve a segélyezési gyakorla-
tokat összehasonlító szociológiai-közgazdasági kutatások mára már
nem tartózkodnak olyan, korábban tabunak számító fogalmak
használatától sem, mint a feltételekhez kötött segélyezés (conditional
cash transfers), amely lényegében a segélyek nyújtásához szigorú,
elszámoltatható, de reálisan betartható feltételeket kapcsol.

Önmagát fenntartó, az elesettséget tartósan konzerváló ugyanis
az a fajta segélyezés — legyen szó lelki vagy szociális támogatásról,
pénzbeli vagy természetbeni juttatásokról —, amely cserébe semmit
nem követel. A feltételekhez kötött segélyezés első látásra, még ha
szigorúbbnak és rigidebbnek is tűnik, valójában filozófiáját tekintve
mélységesen demokratikus és partneri megközelítést takar.

A segítők erkölcsi kötelessége természetesen messze túlmutat a
redisztribúciós rendszer keretein belül szétosztható anyagi forrá-
sok hatékony elosztásán, vagy az erre felépített intézményrendszer
költséghatékony működtetésén (Magyarországon még ezen két di-
menzióban is rengeteg fejlesztenivaló akad), feladatuk sokkal in-
kább egyfajta reszocializációs tevékenység. Köztük kell élniük, is-
merni kell a problémáikat, mert csak így lehet őket kézenfogva
kivezetni a reménytelenségből. A szegénység, a kiszolgáltatottság
és a munkanélküliség kultúráját kell megtörniük. Nem halat kell ad-
niuk, de még csak nem is hálót, hanem mindenekelőtt meg kell ta-
nítani őket a halászatra. Sokakat úgy — és ez az, ami igazán em-
bert próbáló feladat —, hogy belátható közelségben se tenger, se
csónak.

Valahogy úgy, ahogy a Grameen Bank „biciklis üzletkötőjének”,
vagy a Zweite Sparkasse adósságkezelési „tanácsadójának”, vagy a
kiútprogram „menedzsereinek”. Szigorú feltételekhez kötve, de vá-
logatás nélkül és személyre szabottan.

Különösen aktuális a szociálpolitikai elvek újragondolása most,
amikor egyre világosabban kirajzolódik, hogy az ország gazdasági
megerősödése, a tragikusan alacsony legális foglalkoztatottsági
szint, a torz képzettségi szerkezet, valamint a fokozódó népesség-

Segélyezés
feltételekhez kötve?
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fogyás problémáinak megoldásához elengedhetetlen a mélysze-
génységben élők integrációja. Ki kell mondanunk, hogy az elkö-
vetkezendő évtizedek sikerének alapfeltétele, hogy sikerül-e a le-
szakadók, a képzetlenek és a munka világától tartósan eltávolodók,
kiemelten a cigányság valós és érdemi integrációja a többségi társ-
dalomba. A világválság nem tett egyebet, mint a leggyengébb pont-
jainkra mutatott rá. Ott támadt a legerősebben, ahol az a legfájdal-
masabb, és ahol a legkiszolgáltatottabbak vagyunk.

A fentebbi modellek létjogosultságát, és ehhez hasonló új termékek
fejlesztését elsődleges szinten a piac telítődése magyarázza. Ez
egyébként más, nagy piaci cégeknél is megfigyelhető folyamat (olcsó
telefonok, fapados légitársaságok, alapfelszereltségű számítógépek),
hogy növekedésük plafonjába ütközve, még magas kockázati szintek
mellett is terjeszkedésük kizárólag az alsó piaci szegmensek felé le-
hetséges. Nem hinném, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetekben a
függöny mögül a kapitalizmus emberi arca villanna elő, vagy hogy
erős társadalmi elvárások uralkodnának el a piac logikáján, sokkal
inkább a folyamatos kétszámjegyű növekedést célzó tőkelogika újabb
piacok iránti érdeklődése érhető tetten itt is. Gyorsan hozzátenném
azonban, hogy a társadalom számára ezen megnyilvánulások sok-
kal hasznosabbak és előremutatóbbak, mintha ugyanez a pénz a jóval
magasabb hozamokkal kecsegtető virtuális, vagy esetleg a szürke-,
feketegazdaságban keresné a gyors megtérülését. Mert ezt is megte-
hetné, mint ahogyan meg is teszi.

Előfordul azonban, hogy nem a cselekvések intenciói (vagyis a
cselekvő szándékai szerint tulajdonított értelme), hanem végső
soron azok eredményei az irányadóak. Olyan is előfordulhat talán,
hogy a kettő egybeesik. Nem az a fontos feltétlenül, hogy ki és miért
teszi, hanem az, amit tesz.

Jelen esetünkben esélyt ad olyanoknak, akikről az állam nagy tö-
megében képtelen gondoskodni, azoknak, akikről már a társadalom
is lemondott. Feltételekkel, de odaáll és segít. Ha keveseknek és csak
néhány helyen is, de ott van. Kiutat mutat egy olyan világból, ahon-
nan egyébként nincsen kiút. Ha a program jól működik, akkor a
bank szociális üzletkötői útján nem halat ad, nem hálót, hanem meg-
tanítja halászni azokat, akiknek tenger és csónak korábban ismeret-
lenek voltak. Sőt még ennél is többet tesz, utána figyelemmel kíséri
őket, számon is kéri, az életutakat nyomonköveti. Igaz, ezt nem biz-
tos, hogy kizárólag altruizmusból csinálja — bár abból is teheti —,
de akkor is, ezzel esélyt ad azoknak, akiknek az alkoholizmuson
kívül már csak az uzsorás jelenthetett kiutat reménytelenségükből.

A nemszándékolt
következmény
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