
Róna Péterrel
Róna Péter (1942) 1956-ban emigrált. Előbb a Pennsylvania Egyetemen
gazdaságtörténeti (1964), majd Oxfordban jogi diplomát (1966) szerez.
1969-től egy washingtoni ügyvédi irodában dolgozik, majd a kereskedelmi
minisztérium úgynevezett közvetlen külföldi befektetések osztályának jog-
tanácsosa. 1971-től a Schroders Bank munkatársa, 1986-tól 1990-ig a J.
Henry Schroder Bank & Trust Co. elnök-vezérigazgatója. 1990 és 2004
között a magyarországi befektetésekkel foglalkozó Első Magyar Alapítvány
elnök-vezérigazgatója. Idén ősztől az oxfordi egyetem (Blackfriars Hall)
vendégtanára.

Mohammad Yunus Bangladesben kidolgozott kezdeményezése, a
Gra meen Bank már több mint 100 országban működik. Egy kívülálló
számára nehéz — valójában lehetetlen — megítélni a hit, az erkölcs,
az életforma, a közösség kultúrája és a társadalmilag is elismert siker
keverékének dinamikáját, ezért Yunus zseniális receptjének ma-
gyarra fordítása számos kérdést vet fel. De a szegények gazdasági
felemelkedésének ügye egyáltalán nem új, és egyáltalán nem isme-
retlen Európa történelmében. A keresztény egyházak — és kiemelten
a kato likus egyház — komoly történelmi szerepvállalásra tekinthet
vissza a közösségi együttműködésre alapozott hitelintézetek létre-
hozatalában. Ilyenek voltak a 19. században létrehozott, „Monte”
előnévvel ellátott takarékbankok (cassa di risparmio) Olasz or szág -
ban, vagy a portugál caixa hálózat egy része, illetve a spanyol és a
francia típusú caisse de depôt és a szakszervezetek által szervezett ta-
karékbankok. (A katoli kus egyház elképzeléseinek gazdasági alap-
jairól olvashatunk Anto nio Genovesi és a nemrég boldoggá avatott
Antonio Toniolo írásaiban.)

És itt rá is bukkanunk az első és talán legfontosabb közös neve-
zőre Yunus és az európai tapasztalat között: egyik sem az egyénre,
hanem a közös gazdasági tevékenységre és érdekre szervezett kö-
zösségre épít. A hitelfelvevő lehet az egyén, de mindenképpen
szükség van egy „szolidáris” csoportra, azaz egy olyan — jellegze-
tesen néhány tucat emberből álló — közösségre, amely együtt dol-
gozik, magyar kifejezést használva, „együtt sír és együtt nevet”, és
együtt vállalja a hitel visszafizetését. Yunus első hitelét, 27 dollárnak
megfelelő helyi pénzt egy olyan 42 asszonyból álló munkaközös-
ségnek adta, amely bútorok gyártásával foglalkozott. Európában a
közösségi alapú hitelfelvevőket szintén egy adott közös tevékenység
kötötte össze, de kérdés, hogy Yunus szolidaritási kritériuma és a
mai magyar kezességvállalás között milyen az átfedés, milyen mér-
tékben él a magyar társadalomban a közösségi szolidaritás. A kérdés
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azért fontos, mert miközben Yunus a szegénység tompításának le-
hetőségét a közösség és a közösségi szellem felerősítésében látja,
korunk nyugati kultúrája az egyén önmegvalósítására helyezi a
hangsúlyt. Napjaink erkölcsi és szellemi zavara hazánkban is rész-
ben ennek az ellentétnek a feltáratlanságából fakad. A rendszervál-
tást követő liberális politikai elmélet a közösségben, a közösség vé-
delmére irányuló erőfeszítésekben a szocializmus utórezgéseit vélte
felfedezni, aminek következében jelentősen megrongálódott a ma-
gyar közösségi szellem hagyománya, miközben az alternatíva, az
egyén önmegvalósításának értékrendje — aminek sikere egyes or-
szágokban, mint például az Egyesült Államokban tagadhatatlan —
nálunk aligha jutott túl a durva önzésen. Alapkérdés tehát, hogy a
modell az egyén kiemelkedését, egyúttal a közösségből való kiválá-
sát vagy az adott közösség felemelkedését hivatott szolgálni.

Talán a legközelebbi magyar tapasztalat a múlt század első felé-
ben egy ideig sikeresen működő Hangya mozgalom volt. Itt a közös
nevező Yunus elképzelésével az, hogy minden „tulajdonos” egyút-
tal munkavállaló is volt, tehát a munkáltatói/munkavállalói meg-
különböztetés és ellenérdekeltség a gyakorlatban feloldódott. Azon
kívül, hogy kérdés, mennyi maradt a Hangyát támogató érték-
rendből és kultúrából, azonnal szembesülünk egy sor gyakorlatias
gonddal, amely nem jelent problémát a muzulmán rendszerben
működő szerkezet számára, de komoly feszültséget okozhat a ma-
gyar jogrendszerben: ez a tulajdonosi hányad/szavazati jog/jelzá-
logosítás/elidegenítés kérdésköre, átfogóbban fogalmazva, a kamat
illetve a haszon és a haszonhoz vezető eszközök és jogok helye.
A muzulmán szerkezet ugyanis közel áll a szocialista termelőszö-
vetkezet felépítéséhez, amelynek eredeti formája nehezen illeszt-
hető a piacgazdaságra épített rendszerbe. A muzulmán saria (egy-
házi törvény) tiltja a kamatot, és sokoldalú elmélete van a „jogos”
és a „jogtalan” haszonról, amely megkülönböztetés végeláthatat-
lan nehézség forrása a mai magyar jogrendszerben (lásd például a
Tocsik-per kimenetelét).

Talán érdemes felidézni, hogy e kérdések égető jelentőséggel bír-
tak a középkorban mind Aquinói Szent Tamás (keresztény), Mai -
moni desz (zsidó) és Avicenna (muzulmán) teológiájában, továbbá
megemlíteni, hogy a gazdasági tevékenységek, kiemelten a köl-
csönzés és a kamat (uzsora) kérdésében a három nagy vallás, kö-
vetve a há rom nagy teológus/filozófus elemzését, szinte azonos
demonst ratio-t tett magáévá. Mindhárom szerint a pénz mindössze
a csere eszköze, tehát nem produktív, ezért a kamat minden for-
mája uzsorának számít. Mint csereeszköz a pénz nem termékeny, és
mivel nem termékeny, nem jogosult jövedelemszerzésre.

A mérhetőség, a mérés és a számszerűsítés szerepének kialakulása,
mint a tudományosság meghatározó ismérve a Felvilágosodást kö-
vetően háttérbe szorította azokat az emberi értékeket és tevékenysé-
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geket, amelyek nem vagy csak nehezen mérhetők. Ilyen a közjó, ami
nem mérhető, ellentétben a pénzügyekkel, ahol a tevékenység már
eleve úgy van meghatározva, hogy annak kivétel nélkül minden je-
lensége pontosan mérhető legyen. A közjó és a haszon (kamat) kö-
zötti feszültség tehát nem újdonság a három nagy monoteista civili-
záció életében. De viszonylag új, hiszen aligha több mint kétszáz éves
az utóbbi átütő térnyerése az előbbivel szemben. A Szent Tamás szá-
mára még egységes ratio objektív és szubjektív elemekre bomlott, és
az így kialakult felosztásban az objektivitás köntösének kizárólagos
birtokosa a mérhetőség lett. Az ellentét tehát — amelyben többek kö-
zött a szegények bankjának kérdése is vergődik — nem egyfelől az
önzés és haszonűzés, másfelől pedig a szociális érzékenység és a
közjó, hanem a mérhetőség mindent elsöprő imperatívusza és az em-
pátia — mint az ember közösségi lényének kiiktathatatlan alkotó-
eleme — között feszül. Az előző diadalának ára az utóbbi entrópi-
ája, mert a kettő valójában összeegyeztethetetlen. A gond nem a
bankárok sekély szociális érzékenysége, erkölcsi botfüle, vagy szűk
látóköre, hanem az, hogy a mérhetőségre alapozott rendszer — le-
gyen az pénzügyi, vagy a természettudományok bármelyike — ki-
zárja magából a nem mérhető tényezőket. Ebben rejlik a modern tár-
sadalomtudományok, kiemelten a közgazdaságtan tragédiája és 2008
óta (ismételten) megtapasztalt bukása. Aztán persze az empátia ér-
zése fellázad, keresi a kiutat, így a szegénység felszámolásához szük-
séges eszközöket is, de nem tud megbirkózni a tudományos objekti-
vitás követelményével, mert az empátiát nem lehet számszerűsíteni,
nem lehet a számszerűsíthető kritériumok rendszerébe illeszteni.

Yunus kiemelkedő szociális érzékenysége és annak szerepe elképze-
lésének sikerében nem kérdéses. De sikerének titka nem csupán
ebben, hanem a pénz szerepének leegyszerűsítésében, mondhatnánk,
visszaegyszerűsítésében rejlik. Az általa rendelkezésre bocsátott köl-
csön ugyanis olyan kontextusban működik, amelyben a pénznek ja-
varészt csak csereeszköz szerepe van. A kölcsön nem a tulajdon fel-
halmozását, még nem is a tevékenység hatékonyságának mérését,
hanem a munkába állást és a megélhetést szolgálja. Mindaddig, amíg
a kölcsönt felvevők dolgoznak a kölcsön segítségével, és a kitűzött
határidőn belül azt visszafizetik, a kölcsön — más néven a rendelke-
zésre bocsátott tőke — alkalmazásának hatékonysága nem számít.
Ráadásul a szerkezetből visszaköszön a vallás pénzre vonatkozó, fen-
tiekben vázolt tanítása, ami az elképzelésnek óriási erkölcsi erőt ad.
Az így biztosított morális tekintély a rendszer résztvevőit a feltételek
betartására ösztönzi még akkor is, ha gyakorlatias megfontolások
alapján ennek az ellenkezője mutatkozna ésszerűnek. De a szerkezet
már komoly gondokkal nézne szembe, ha komplex beruházásról,
tehát az amortizáció vagy a megtérülési ráta kiszámításáról kellene
gondoskodni, vagy ha jelentős piaci bizonytalansággal kellene szá-
molni. (A Grameen Bank ügyfelei szinte kivétel nélkül csak biztos
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megrendelésre kapnak hitelt.) Ellentétben a Yunus modellel, a sze-
kuláris világban az ösztönzők az egyéni érdekre épülnek, és ezt a
felépítményt hivatott a jogrendszer is megerősíteni.

Fontos és sokatmondó feltétele Yunus eredeti rendszerének, hogy
csak gyerekes asszonyokból álló közösségnek ad hitelt. Bár a ké-
sőbbiekben a feltétel valamelyest módosult, a hitelfelvevők 94 szá-
zaléka ma is nő. A feltétel jelentősége abból a felismerésből fakad,
hogy a rendszeres munkához kell az erős indíttatás. A rendszer ki-
zárja az egyéni haszonűzést, így elesik a leggyakrabban használt
ösztönzőtől, de a haszonűzés motivációs erejét bőségesen helyette-
síti az anyai szeretet. Kérdés, hogy a fizetési fegyelem fenntartásához
ez elégséges lenne a fogyasztói társadalomban, amely a fizetési fe-
gyelmet gyakorlatilag a fogyasztás letiltásával biztosítja. Mi törté-
nik, ha a kollektíva egyik tagja például túlfogyaszt, eladósodik, és
kilakoltatják? Általánosabban fogalmazva, hogyan lehet megvédeni
a kölcsönt felvevő csoport tagjait a „rendes” bankrendszertől, az
áruhiteltől, az uzsorásoktól stb.?

A fentiek alapján két következtetés tűnik indokoltnak. Egyrészt, a
bankrendszer nem képes a szegények finanszírozásához szükséges
feltételrendszert magáévá tenni, mert a kettő egyszerűen össze-
egyeztethetetlen. Másrészt, a szegények bankja elképzelhető még egy
fejlett gazdaságban is, mint sajátos, különálló pénzintézet, amelynek
a szabályozása eltér a pénzintézetekre vonatkozó szokásos megkö-
zelítéstől amennyiben a finanszírozott gazdasági tevékenységben a
pénz mindössze csereeszközként szerepel, és ha a rendszeres mun-
kára ösztönző tényező az adott társadalomban fellelhető. De ebben
az esetben is a jogi és hatósági eszközök szerepe jelentős elemzést ér-
demel, mert a rendszer egésze nem a társadalmi értékek, illetve a hit
erkölcsi erejére, hanem az önérdek-alapú ösztönzőkre épül.

Milyen következteté-
seket vonhatunk le
mindebből?
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