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Az Erste Csoport az egész kelet-közép-európai régióra kiterjedően
indítja útnak a Szociális Banki programot
 Az újonnan induló Szociális Banki program a hagyományosan banki kapcsolattal nem rendelkező
rétegeket szólítja meg, így az alacsony jövedelmű magánszemélyeket, kezdő vállalkozókat, és
társadalmi szervezeteket
 Az Erste Csoport Szociális Banki termékei és szolgáltatásai az elkövetkező négy év során mind a hét
alapvető piacán elérhetők lesznek
 Mintegy 16 millió embert fenyeget az elszegényedés vagy társadalmi kirekesztés veszélye azokban az
országokban, ahol az Erste Csoport működik
Az Erste Csoport útnak indítja Egyről a kettőre elnevezésű Szociális Banki programját, amely Kelet-Közép-Európa
és Ausztria azon csoportjait célozza, akik hagyományosan banki kapcsolatokkal nem rendelkező, ún.
banknélküliek. Az Erste Szociális Banki programja segít bekapcsolni az alacsony jövedelműeket, a kezdő
vállalkozókat és a társadalmi szervezeteket a pénzügyi vérkeringésbe. Megfelelő hozzáférést biztosít nekik
alapvető banki termékekhez, valamint pénzügyi tanácsadást és folyamatos személyre szabott üzleti mentorálást
biztosít annak érdekében, hogy a programban részt vevő magánszemélyek és szervezetek megszerezhessék az
életminőségük javításához szükséges pénzügyi magabiztosságot. A Szociális Banki program bevezetése 2019
folyamán zárul le az Erste Csoport mind a hét alapvető piacán.
„Az Ersténél arra koncentrálunk, hogy a bank egészséges és nyereséges legyen, ugyanakkor abban is hiszünk,
hogy segítenünk kell az embereket abban, hogy pénzügyi életükben is sikeresek lehessenek, mely a prosperitás
terjedését segíti elő régiónkban. Bankunk közel két évszázaddal ezelőtti alapítása óta ezen elvek képezik minden
tevékenységünk alapját. A Szociális Banki program révén eddigi eredményeinkre építve terjesztjük ki gyakorlati
megoldásokat kínáló termékeink és szolgáltatásaink skáláját, ami közvetlen és jótékony hatást fejt ki régiónkban
azoknak az embereknek az életére, akiket hátrahagytak” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG
vezérigazgatója.
Peter Surek, az Erste Csoport Szociális Banki Fejlesztési részlegének vezetője hozzátette: „A Szociális Bankolásra
vonatkozó megközelítésünk célja a szélesebb rétegeket magába foglaló növekedés elősegítése Kelet-KözépEurópában. Ezt úgy kívánjuk elérni, hogy alapvető, tisztességes és megfizethető pénzügyi termékeket és pénzügyi
tanácsadást kínálunk olyan magánszemélyeknek és társadalmi csoportoknak, akik eddig hagyományosan nem
fértek hozzá banki termékekhez és szolgáltatásokhoz. Ausztriában ezidáig több mint 15000 magánszemélynek
segítettünk biztos pénzügyi talajra állni, kezdő vállalkozóknak szóló programjaink révén ezernél is több munkahely
létrehozását segítettük elő Kelet-Közép-Európában, és több mint 80 társadalmi szervezet számára nyújtottunk
finanszírozást. Az Egyről a kettőre program segítségével ezt a megközelítést széles körű Szociális Banki
vállalkozás formájában terjesztjük el.”
A szociális banki tevékenység akut igényeket elégít ki, emellett fenntartható támogatást nyújt
Az elmúlt két évtized folyamán Kelet-Közép-Európa országai jelentős mértékű előrelépést értek el a Nyugat1
Európához való felzárkózás terén. Azonban egyes tanulmányok szerint az Erste Group piacain (azaz Ausztriában,
Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon, Horvátországban és Szerbiában) mintegy 16
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Az Erste Csoport az Európai Unió keleti régiójának vezető pénzügyi szolgáltatója. Közel 46 700 munkatársa 15,7 millió ügyfelet szolgál ki hét
ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, Magyarország, Horvátország és Szerbia) több mint 2700 bankfiókjában. Az Erste Csoport
mérlegfőösszege 2016 első félévének végén 204,5 milliárd eurót tett ki 841,7 millió eurós nettó nyereség és a Bázel 3 előírások szerinti 13,3
százalékos Core Tier-1 alaptőkeráta mellett.
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millióan élnek a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség peremén. Ez a szám a térség felnőtt lakosságának
30 százaléka. A szóban forgó társadalmi réteget tekintve négy emberből három nem rendelkezik megtakarítással,
amiből a váratlan kiadásokat fedezni tudná; minden ötödik ember pedig nem tudja megfelelően fűteni az otthonát.
Emellett tíz alacsony jövedelmű személy közül hét jövedelme az elmúlt évtized során nem változott, vagy éppen
csökkent.

Az Egyről a kettőre programot az Erste Csoport helyi leánybankjainak hálózatán keresztül, valamint más
szervezetekkel és civil szervezetekkel folytatott együttműködés keretében vezetjük be. A kezdeményezés a
Csoport leányvállalatai által kidolgozott, és a kelet-közép-európai régióban már bevezetett egyéni programokra is
épít. Együttműködik a már meglévő helyi szociális banki projektekkel, így a 2006-ban alapított ausztriai Zweite
Sparkasséval és a 2009 óta létező romániai good.bee hitelprogrammal. Célunk, hogy olyan egyedi infrastruktúrát
hozzunk létre a térségben, mely a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítését célozza. A Szociális
Banki program részeként az Erste Csoport leánybankjai az ERSTE Alapítvánnyal és helyi partnerekkel is
együttműködnek annak érdekében, hogy a megfelelő pénzügyi képzettséget, pénzügyi tanácsadást, üzleti képzést,
workshopokat és mentorálást biztosítsanak az ügyfelek számára.
Az eddigi eredményekre építkezve az Erste Csoport szociális banki programja azt tűzte ki célul, hogy 2019-ig
ötezer új munkahely létrehozását segíti elő, emellett finanszírozást nyújt 500 társadalmi szervezet számára és
javítja 25 ezer alacsony jövedelmű ember pénzügyi stabilitását.
Miként lehet Kelet-Közép-Európában a vagyonteremtés eloszlása egyenletesebb?
A Szociális Banki program indulásának alkalmából tartott rendezvényre több mint 100 kelet-közép-európai és
osztrák civil szervezet és a pénzvilág képviselői, politikai és médiaszereplők kaptak meghívást. A cél az volt, hogy
kiderüljön: az európai intézmények közti, a megszokottól eltérő és jobb együttműködés átrajzolhatja-e az érintetti
viszonyt a bankok, a civil társadalom és az állam között annak érdekében, hogy a szegénység, vagy a társadalmi
kirekesztettség veszélyében élők igényeit is ki lehessen elégíteni. Andreas Treichl mellett az eseményen előadást
tartott Johanna Mair professzor (Stanford University), Luděk Niedermayer (cseh Európa Parlamenti képviselő), és
Faisal Rahman (Fair Finance, Egyesült Királyság).
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A 18 év feletti lakosságot tekintve
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