
A második legerősebb bankhálózat lehet
Jövő év januárja után egyetlen takarékszövetkezet sem mehet csődbe

Takarékszövetkezet Nyíracsádon. A többség aláírta az Integrációs szerződést Fotó: Horváth Katalin

R áth y  S ándor

Budapest (ISB) -  Hosszas viták 
után megvalósult a „nagy álom ": 
a múlt hét közepén 234 takarék
szövetkezet aláírta azt az integrá
ciós szerződést, amely alapját ké
pezheti a vidéki bankhálózat k i
alakításának. A takarékszövetke
zetek -  karöltve a kormány képvi
seletében 50 milliárd forintos tá
mogatást adó pénzügyi tárcával, 
illetve a Takarékbankkal - ,  ezál
tal gyakorlatilag létrehozták az 
országos takarékszövetkezeti in
tézményvédelmi alapot -  „otiva" 
- is ,a m e ly  anyagi segítséget nyújt 
a takarékszövetkezetek koszoli- 
dációjához. A takarékszövetkeze
tek jövőjéről Gergely Sándort, az 
O rszágos T akarékszövetkezeti 
Szövetség elnökét kérdeztük.

-  H uszonkét takarékszövetkezet 
aláírása hiányzik a dokumentumról. 
Miért?

-  Hét-nyolc szövetkezet eseté
ben csupán technikai akadálya 
volt ennek, míg a többiek úgy 
döntöttek, nem csatlakoznak az 
integrációhoz.

A z  ö n á lló sá g  m egm arad

-  Milyen jelentőséggel bír a szer
ződés?

-  Intergrálódásunkkal a nyuga
ti példát követjük, azt a modellt, 
amely a fejlett világban működő
képes bankrendszert hozott létre. 
Félreértés ne essék, az integráció
nak hazánkban is vannak gyöke
rei, hiszen az államosítás előtt or
szágunkban is ezen elv alapján 
működtek a takarékszövetkezetek. 
Az integráció nem jelenti azt, hogy 
a szövetkezetek elveszítenék önál
lóságukat, sokkal inkább a moz
galomban egyébként is kitapintha
tó szolidaritási jellegét erősíti. A 
szerződés és az „otiva" lehetővé 
teszi, hogy a szövetkezetek közö
sen vállalt pénzügyi fegyelemmel 
dolgozzanak, s ezáltal biztonsá
gossá váljon működésük. A beté
tesek számára ez óriási előnyt je
lent, hiszen teljes biztonságban 
tudhatják a takarékszövetkezetek
ben elhelyezett pénzüket.

-  Az elmúlt években több takarék- 
szövetkezet is csődbe ment. Legutóbb 
a hevesi. Az integrálódott szövetkeze
tekkel ez már nem fordulhat elő?

-  A szerződés aláírása után ez 
már nem lehetséges. A közös el
lenőrzési és szolidaritási rendszer 
mindenkit megvéd attól, hogy 
tönkremenjen.

-  Ez viszont azt is jelentheti, 
hogy nem kell félni a felelőtlen 
gazdálkodás következményeitől, 
hiszen az „otiva" majd kisegíti a 
bajból a csőd közelébe jutotta
kat.

-  Általános szabály, amíg a baj ki
csi, nehéz észrevenni, de könnyű or
vosolni, ám ha a veszély nagy, köny- 
nyű észrevenni, de majdnem lehetet
len orvosolni. M i arra törekszünk, 
hogy az önellenőrző rendszerűnk már 
akkor is kimutassa a bajt, amikor még 
kicsiny, s viszonylag kevés pénz kell 
a probléma megoldásához. Ennek ter
mészetesen személyi konzekvenciái is 
lesznek. A kiépítendő ellenőrzési rend
szer ugyanis jelzi a tagságnak, hogy 
ha valamelyik vezető vagy alkalma
zott úgymond „cinkelt" kártyákkal 
játszik. A tehetséges és becsületes ve

zető ugyanis gyarapítja a szövetke
zetei, míg a csaló megkárosítja a ta
gokat is. Ez az, amit a tagoknak fel 
kell ismerniük, s ezért kell szorosabb
ra vonni az ellenőrzés hálóját.

A z in te g rá c ió  az a lap

-  Sokszor felvetődött, a vidéki 
bankrendszer alapjai a takarékszövet
kezetek lesznek. Úgy tűnik, ez most 
beigazolódik. Ugyanakkor már koráb
ban is lehetett hallani azokat a han
gokat, amelyek a takarékszövetkezetek 
önállóságának elvesztését jósolták. 
Reális ez a veszély?

-  Nem, bár valóban jó esélyeink 
vannak arra, hogy „mi" legyünk a 
vidéki bankhálózat. A vidéki 
bankhálózat tagjai azonban to
vábbra is önállóak lesznek, igaz 
egyre mélyebb lesz az együttmű
ködési szintjük is. Az önállóság 
végleges határa a megszűnés. 
Ezért ha valaki rosszul gazdálko
dik, s ezt a tagság hagyja, akkor a 
csődtől való megmenekülés egyet
len útja, a beolvadás ellen nincs er
kölcsi alapjuk szót emelni. Tudo
másul kell venni, a takarékszövet

kezetek hosszú távon csak akkor 
lehetnek sikeresek, ha együttmű
ködnek. A takarékszövetkezetek 
vezetőinek kilencven százaléka 
már járt Nyugaton, s meggyőződ
tek arról, hogy csak az integráció 
lehet a fejlődés alapja.

-  M ennyire felkészültek a takarék- 
szövetkezet dolgozói? Meg tudnak fe
lelni a piacgazdasági követelmények
nek? ■

-  Úgy gondolom, igen, de a ta
karékszövetkezeti dolgozóknak is 
tanulniuk kell. A legnagyobb 
gond a hitelezési gyakorlattal van, 
ez azonban nem csoda, hiszen '89- 
ig tiltva volt számukra a piaci ala
pú nyílt hitelezés.

-  Milyen állapotban vannak ma a 
takarékszövetkezetek?

-  Törvényszerű, hogy nem le
hetnek jobb állapotban, m int a 
gazdaság vagy az egész bankrend
szer. Az integrációs szerződés 
igen kom oly erőt is jelent. A ta
karékszövetkezetek, a kormány, 
valamint a PHARE-program pén
zei megnyitották a lehetőséget ar
ra, hogy „mi" legyünk a második 
legerősebb banki hálózat.


