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بحران مالي اخير، فرصت هاي بي سابقه اي را براي اصالح نظام مالي به سوي يك مدل 
قوي تر، اخالقي تر و كمتر وابسته به سودهاي مالي كوتاه مدت فراهم آورده است. مدلي كه 
گرايش بيشتري به س��وي تامين رويكردهاي اجتماعي و نيازهاي اقتصادِي آحاد مردم با 
حفظ اخالق حرفه اي، در اقصي نقاط جهان دارد. در اين رابطه، يك نياز كليدي درخصوص 
تاس��يس موسس��ات جديدي وجود دارد كه بر پايه اصول اخالق��ي توانمندتر و به منظور 
عمليات بازسازي شيوه هاي بانكداري س��نتي و افزايش ميزان دستيابي به اعتبارات براي 
سرمايه گذاري هاي پايدار و اخالق محور، ايجاد شده اند )كاربني، 2011(. در نتيجه تعجب آور 
نخواهد بود كه افزايش سطوح دستيابي به توسعه مالي، بيشتر از آنكه نيازمند افزايش ثبات 
مالي و امتزاج با رويكردهاي متعارف مالي باش��د، به قوانين مالي مترقي و بر پايه تعهد و 
اخالق و نيز مسئوليت پذيري، كنترل پذيري و پاسخگويي بيشتر نهادها در برابر شهروندان، 

سپرده گذاران و سرمايه گذاران خرد، وابسته و نيازمند باشد. 
نتیجه گیري

اتخاذ خط مشي تامين مالي كوتاه مدت و شيوه هاي غيرمسئوالنه اعطاي وام به انضمام فقدان 
نظارت و دقت الزم در اجراسازي نظام اخالق حرفه اي تا پيش از وقوع فضاحت بار بحران جهاني 
اخير، سودهاي فراواني را نصيب صنعت مالي كرده است. به طور كلي و بدون شك، اخالق هنوز 
نقش مهمي در تعامالت مالي و روابط انساني دارد و جاي تعجب نيست كه در چند سال اخير، 
نظرات طرفداران بانكداري اخالقي به شكلي فزاينده مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته است. 
امروزه عملكرد ويژه بانكداري اخالقي به عنوان موسساتي كه به قصد انتفاع اجتماعي و اقتصادي 
فعاليت مي نمايند، شواهد جديدي به ارمغان آورده كه يكي از زيربنايي ترين مفاهيم نظريه سنتي 
بازار آزاد را كه معتقد است، شركت هاي خصوصي بايد صرفا به حداكثر سودآوري بينديشند و 
نه چيزي فراتر از آن، زير سوال مي برد. برخالف اين اعتقاد غلط و رايج، مدل تجاري بانك هاي 
اخالقي، برپايه دستيابي به يك بازده سرمايه عادالنه طراحي شده است. نگاهي به تجربه بانكداري 
اخالقي و اعتبارات خرد به ما مي آموزد كه چگونه تحوالت جديد اخالقيات در بخش هاي مالي 
مي تواند توسعه يابد. بانك هاي اخالقي و ارائه كنندگان خدمات اعتباري خرد، در سال هاي اخير 
رشد قابل توجهي به خصوص در بازارهاي نوظهور داشته اند. گرچه اعداد و ارقام هميشه مي توانند 
چالش برانگيز باشند اما اين ارقام در عين حال حاكي از اشتياق فزاينده سرمايه گذاران براي توليد 
خدمات و محصوالت سبز و اخالق محور و دريافت راهكارهاي جديد است. مشاهدات حاكي از 
آن است كه بانك هاي اخالقي، به طور كلي بر تامين مالي پروژه هاي زيست محيطي و ارتقاي 
مشاركت هاي اجتماعي و بنگاه هاي تجاري با حفظ اصول اخالق حرفه اي متمركزند و به ويژه در 
حوزه اروپا، به خوبي اثبات نموده اند كه مقاومت خوبي در برابر بحران هاي مالي داشته و مي توانند 
راهكارهاي مناس��بي را در جريان عظيم صنعت بانكداري به سياس��گذاران و رهبران اقتصادي 
رهنمون ش��وند. كالم آخر آنكه، در پي بحران مالي اخير، ش��واهد زيادي دال بر تمايل افراد به 
سرمايه گذاري در بانك هاي اخالقي، بروز نموده است اما ادامه اين روند بستگي زيادي به اتخاذ 
تدابير و مقررات اصولي مناسب براي مواجهه با آينده دارد. امروزه بانكداري اخالقي در جاده اي 
قرار گرفته است كه به منظور احياي هرچه بيشتر شرايط رقابتي، تقويت و توسعه ابزارهاي جديد 
كسب و كار، پوشش اقشار مختلف جامعه و بازارهاي خاص از طريق تضامين مناسب و حمايت 

بلندمدت در برقراري عادالنه قدرت راه طوالني اي در پيش روي دارد.
پي نوشت ها:

1- كارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي.
2- در برخي كش��ورها خصوصا كشورهاي غربي، توجه بسيار زيادي به اين مقوله شده و از 
حيث مطالعات نظري و نيز عملياتي و اجرايي جزو اولويت هاي بسياري از نظام هاي بانكي قرار 
گرفته اس��ت. به عنوان مثال از جمله نهادها و بانك هايي كه تحت اين عنوان قرار گرفته اند 
مي توان به شوربانك، آر.اس.اف سوشيال فايننس، آليانس بنكشير و وينرايت بانك در آمريكا، 
بانك تعاوني، رليانس  بنك، شرد اينترست در انگلستان، جي.ال.اس بانك و اتيك بانك در آلمان، 
سيتيزنس بنك و ونسيتي بنك در كانادا، تريودوس بنك و رابوبنك در هلند، بنكا اتيكا در ايتاليا، 

بانك تعاوني اعتبار در فرانسه، مي بنك در مالزي و گرامين بنك در بنگالدش اشاره داشت.
3- http://www.imf.org.
4- http://www.imf.org.
5- Bank for International Settlement: http://www.bis.org.
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آیا رابطه ای میان اخالق و نظریه های کسب و کار وجود دارد؟
نظر غالب آن است كه اگر نظريه های اقتصادی و ساير علوم اجتماعی عاری از »ارزش« 
باشد، يكپارچگی بين علوم از هم می گسلد و اخالق نمی تواند تاثير چندانی بر آنان داشته 
باشد. به عبارتی با وجود عنصری به نام »ارزش و احترام به آن« است كه می توان ادعا نمود 
مابين اخالق و نظريه های كس��ب وكار ارتباطی وجود دارد. آمارتيا س��ن بين دو »رويكرد 
مهندسی« و »رويكرد مبتنی بر اخالق« تمايز قائل شده است. در »رويكرد مهندسی« بر 
موضوعات تداركاتی تمركز می شود؛ به عبارتی، ابزارهايی مدنظر قرار می گيرند كه كارايی 
الزم را تحت فروض بس��يار ساده رفتاری و اهداف داده شده بيرونی به دست می آورند. در 
سوی مقابل، »رويكرد مبتنی بر اخالق« دربرگيرنده دركی گسترده از اقتصاد و كسب وكار 
می ش��ود كه شامل انگيزه های انس��انی و داوری های اجتماعی است؛ به نحوی كه اقتصاد 
نمی تواند از موضوعات اخالقی همچون عدالت و احسان جدا شود و در مسيری بدون توجه 
به ارزش ها گام بردارد. اگر موضوعات اقتصادی و كسب وكار دربرگيرنده چنين مسائلی باشد، 
رويكرد دوجانبه ای كه ابعاد شناختی و ابعاد دستوری را به هم پيوند می زند در كاركردهای 

اقتصادی پديد می آيد.
با توجه به این رابطه، نظام اخالق حرفه ای از چه مفهومی برخوردار می باشد؟

نظام اخالق حرفه ای يك نظام اخالقی دستوری برای رفتارهای حرفه ای است كه شامل 
الزامات اخالقی خاص برای گروه ها و اشخاصی می شود كه در حرفه های مختلف مشغول 
فعاليت می باشند. اخالق پزشكی، اخالق آموزشی، اخالق طلبگی، اخالق كارآفرينی، اخالق 
اداری، اخالق محيط زيست يا زيست بوم، اخالق مهندسی، اخالق قضايی و مواردی از اين 
دست، اقسامی از نظام اخالق حرفه ای را شكل می دهند. در اين نظام، هر حرفه دربرگيرنده 

وهاب قلیچ*:»موضوع اقتصاد اخالق مدت هاس�ت ک�ه در ادبیات اقتصادی 
مطرح شده است. در قرن اخیر به ویژه، فرض می شود که جریان اصلی علم 
اقتصاد ب�دون درنظرگرفتن احکام و مس�ائل اخالقی تبیین می ش�وند؛ امروزه اما 
بسیاری از متفکران علم اقتصاد این ایده را برنتابیده و معتقدند که تکامل علم اقتصاد 
پس از آدام اسمیت به عنوان بخشی از فلسفه اخالقی بوده است. بنابراین، ضرورتی 
ندارد که ادامه تکامل علم اقتصاد خارج از چنین نگرشی باشد و باید ردپای نظریه های 
اخالقی را در نظریه های اقتصادی جست وجو کرد ... نکته ظریف و مهم این است که 
منظور از اصول اخالقی در اینجا، تأکید بر ارزش های دینی خاصی نبوده، هرچندکه 
اصول اخالقی مورد اعتنا می توانند از نگرش های ایدئولوژیکی تأثیر پذیرند. زمانی که 
از مس�ائل و اح�کام اخالقی و رابطه ش�ان با علم اقتصاد صحبت می ش�ود، منظور 
آن دس�ته از اصول قابل تغییر و انعطاف پذیری هس�تند که ط�ی زمان و با توجه به 

نیازهای جدید جامعه و انسان پدید می آیند.«
مطالب فوق بخشی از مقدمه کتاب »اقتصاد اخالقی« به قلم دکتر علیرضا رحیمی 
بروجردی، عضو هیات علمی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می باشد که 
در سال جاری توسط نشر نورعلم به زیور طبع آراسته شده است. رابطه علم، اخالق 
و علم اقتصاد، ارتباط اخالقیات با فعالیتهای اقتصادی، توسعه اقتصادی و نظامهای 
اقتصادی، واکاوی ابعاد ظرفیتهای اخالقی انسانی و نیز اخالق حرفه ای فصول مختلف 
این کتاب را تشکیل داده است. با توجه به فصل آخر این کتاب که به مفهوم شناسی 
نظام اخالق حرفه ای و راهکارهای تقویت آن می پردازد، مصاحبه ای با نویسنده کتاب 

ترتیب داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرانیم:

نسبت اخالق با کسب و کار
مصاحبه با دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

درباب اصول نظام اخالق حرفه ای
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اخالق حرفه ای جامعی است كه براساس واحد اجتماعی يا كسب وكار منطبق بر الزامات 
اخالقی آن واحد اجتماعی تدوين شده است.

اخالق حرفه ای را می توان مظهری مهم از ارزش های زندگی بش��ری به حس��اب آورد، 
چراكه رفتار حرفه ای هسته مركزی عمل انسانی را تشكيل می دهد كه شاغلين بيش از 
يك س��وم اوقات خويش را در فعاليت های حرفه ای شان سپری می كنند؛ از اين رو داشتن 
يك نظام اخالق حرفه ای خوب و ايده آل به اين معنی اس��ت كه شخص در حفظ و انجام 

ارزش های زندگی موفق بوده است.
به نظر شما چه ضرورتی به وجود نظام اخالق حرفه ای است؟

ضرورت های زي��ادی برای برقراری نظام اخالق حرفه ای وج��ود دارد. به عنوان مثال، 
چنانچه تضادهايی بين اهالی حرفه و جامعه به وجود آيد، اين نظام اخالق حرفه ای است 
كه به هدايت رفتارهای حرفه ای ياری می رساند. از سوی ديگر برای هر سازمان و نهادی 
مهم اس��ت كه كاركنان چگونه راهبردهای س��ازمان را دنبال نمايند. چراكه اين موضوع 
می تواند به طور مستقيم روی موفقيت های عمومی سازمان به اندازه شكست های سازمان 
تاثير بگذارد. اخالق حرفه ای، بهره وری س��ازمان را افزايش داده و اين عامل بس��تگی به 
چگونگی معاش��رت، تعامل و همكاری كاركنان با يكديگر، نگرشی كه هريك از كاركنان 
نسبت به حرفه و شغل خود دارند و همچنين نوع برخوردشان با مسئوليت هايشان دارد. اگر 
اهالی هر حرفه از رئيس و مدير گرفته تا كارگران معمولی، همگی اخالق حرفه ای را رعايت 
كنند، مطمئنا اخالق كل جامعه و فعاليت های اقتصادی بهبود خواهد يافت. رعايت اخالق 
حرفه ای افزون بر آنكه وجدان شخص را آرام می سازد، وظيفه اش را ارج می نهد و از شهرت 
و اعتبارش محافظت نموده و او را از گرفتاری های حقوقی دور می سازد. الزم به ذكر است 
كه با توجه به ويژگی های نظام اخالق حرفه ای، قانون يك اهرم و نيروی قوی جهت وادار 

ساختن اهالی يك حرفه به رعايت اخالق حرفه ای می باشد.
آیا نوع نظام اقتصادی در گسترش و همگانی شدن اخالق حرفه ای اثرگذار است؟

به طور قطع نوع نظام اقتصادی در نوع و گسترش نظام اخالق حرفه ای اثرگذار می باشد. 
به عبارتی اخالق حرفه ای در نظام های دس��توری و كنترلی با نظام های آزاد و مردم ساالر 
به كلی متفاوت است. در بررسی نظام اقتصادی هر دو بعد توليدی و توزيعی حائز اهميت 
می باشد. مثال كشورهای آسيای شرقی، توجه بسياری به هر دو مقوله داشته اند و در كنار 
نظام توليدی مناس��ب، از نظام توزيعی خوبی بهره مند بوده اند. در اين شرايط اگر در اين 
كشورها، نظام اخالق حرفه ای تنها معطوف به اخالق بازاری و توليدی شود، قطعا نظامی 
ناقص به وجود آمده و بخش مهمی از اقتصاد از دست خواهد رفت. از اين رو گفته می شود 
كه كشورها با نظام اقتصادی متفاوت همچون اقتصاد بازار، اقتصاد كنترلی و اقتصاد تركيبی 
شيوه خاصی از اخالق كسب وكار را ارائه می دهند كه ويژگی هر يك به اصول اخالقی نهفته 
در آن نظام وابسته می باشد. به عنوان نمونه، تجربيات نشان داده است كه عموما نظام های 

اقتصادی بسته و كنترلی از سطح فساد باالتر و اخالق مداری پايين تر برخوردار بوده اند.
چه اصول و هنجارهایی را می توان برای نظام اخالق حرفه ای برشمرد؟

در يك دسته بندی جامع می توان پنج اصل را برای نظام اخالق حرفه ای برشمرد. اصل 
اول »خدمت به افراد ديگر و جامعه« اس��ت كه هسته مركزی اخالق حرفه ای را تشكيل 
می دهد. امروزه اكثر جوامع با تقسيم كار بين خود زندگی می كنند. وابستگی متقابل فرد و 
جامعه به يكديگر موجب آن شده است كه هر كسی نيازمند افراد ديگر باشد. با يك تعبير 
اخالقی می توان بيان داشت كه، برای افراد يك جامعه تنها كافی نيست كه مطابق با قوانين 
و مقررات حرفه ای خود رفتار كنند، بلكه اهالی هر حرفه بايستی به جامعه و ديگران عشق 
بورزند و به يكديگر خدمت نمايند. حقوق يكديگر را رعايت نموده و همديگر را مورد احسان 

و محبت قرار دهند.
اصل دوم نظام اخالق حرفه ای، »احترام به حرفه خود« اس��ت؛ بدين معنا كه هر اهل 
حرفه ای اگر قرار است خدمتی عالی برای جامعه و ديگران عرضه نمايد، بايد به شغلی كه در 
آن استخدام می شود احترام گذاشته و آن را دوست داشته باشد. انسان در انجام هر شغلی 
بايد همواره كرامت انس��انی خود را به ياد داش��ته باشد و از وهن شخصيت خود به دست 
خود پرهيز نمايد. احترام به حرفه باعث می شود كه امنيت، سالمت و شادابی الزم همراه 
آن حرفه باشد و فرد را در انجام بهتر وظايفش ياری برساند. افراد تنها زمانی می توانند به 
حرفه خود احترام بگذارند كه به اهميت آن در جامعه پی ببرند و هيچ گاه آن را در مقايسه 

با حرفه های ديگر كوچك و بی اهميت نشمارند.
اصل س��وم »وفاداری به وظيفه خود« اس��ت. داشتن حرفه به مفهوم آن است كه هر 
كسی وظيفه خدمت رسانی به افراد ديگر جامعه را دارد. اين وظيفه انتزاعی نيست، بلكه 

فرای قوانين و مقرراتی كه برای هر كسب وكار و واحدی تنظيم می شود، يكسری وظايف و 
الزامات محكم اخالقی همچون تعهد، پذيرش مسئوليت، حسن خلق، رازداری، امانتداری، 
انصاف و غيره وجود دارد كه هر كسی بايد نهايت تالش خود را برای وفاداری به اين الزامات 

به كار گيرد.
اصل چهارم، »صداقت و اعتماد« است كه به نوعی مهم ترين بخش اخالق حرفه ای را 
تش��كيل می دهد. اداره جامعه و كسب وكار مبتنی بر اين دو خصلت است و اگر اين اصل 
متزلزل گردد، شيرازه جامعه از هم گسسته خواهد شد و كسب وكار از رونق خواهد افتاد. 
صداقت و اعتماد تضمين كننده موفقيت در رفتار حرفه ای است. اهالی حرفه هنگامی كه 
مقامی باالتر به آنها دستور می دهد تا كاری را برای گمراهی ديگران انجام دهند، با دوراهی 
اخالقی مواجه می گردند. اگر آنان مرتكب فعل غيراخالقی شوند، نه تنها به اعتبار و شهرت 
خود آس��يب وارد می كنند، بلكه برخالف اعتقادات اخالقی خود رفتار كرده اند. اگر هم از 
انجام آن فعل غيراخالقی، طفره بروند موقعيت شغلی شان در خطر می افتد. اگر در جامعه ای 
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بانکداری اخالقی    پرون���ده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

اين اصول اخالقی نهادينه شده باشد به طور يقين فرد چنين 
دس��توری را رد خواهد كرد و مقام دس��توردهنده مواخذه 

خواهد شد.
ام��ا اصل پنجم، »بهبود دائمی در مهارت های خويش« 
می باش��د. جوامعی كه بر اصول ارزشی پافش��اری دارند و 
رهبران سياسی اصرار دارند كه روابط اقتصادی با اخالقيات 
همراه باشد، بايد متوجه باشند كه عرضه خدمات بيشتر به 
افراد جامعه فقط با طرح شعارهای ارزشی يا صرف داشتن 

عالقه به انجام كس��ب وكار بهتر امكان پذير نمی باشد. بنابراين اصل، اهالی حرفه بايد به 
صورت عملی،  مهارت بس��يار و تكنيك درجه يك داش��ته باشند و ارائه خدمات خود را 
مبتنی بر تنوع فنون و تجهيزات تكنيكی بنمايند. از اين رو تعهد به معنای پايبندی به 
ارزش های اخالقی در كنار تخصص به معنای كسب مهارت و علم، الزمه پيشرفت جامعه 

می باشد.
به نظر حضرتعالی، ضعف اخالق حرفه ای در یک سازمان، چه عوارضی را پدید می آورد؟

شايد بتوان از فساد اداری، به عنوان بزرگترين عارضه نبود اخالق حرفه ای ياد كرد. فساد 
به معنای شكستن است كه از ريشه التين آن گرفته شده است. زمانی فساد رخ می دهد 
كه چيزی می ش��كند يا نقض می گردد. آنچه باعث تداوم فساد می شود، درهم آميختگی 
آن با ابزاری به نام دروغ است. ضعف اخالق حرفه ای منجر به شيوع دروغ می شود. زمانی 
كه فس��اد و دروغ عادت روزمره در يك سازمان يا حرفه شود، بايد منتظر درهم شكستن 
پايه های اخالقی آن سازمان بود. فساد مالی، رانت جويی، حق حساب گيری، رشوه خواری، 
اختالس، تقلب، اخاذی همه از عوارض ضعف اخالق حرفه ای در يك س��ازمان اس��ت كه 

می توان از آنان نام برد.
برای بهبود و تقویت نظام اخالق حرفه ای از چه مکانیسم هایی می توان استفاده نمود و اصوال 

چه راهکارهایی وجود دارد؟
مكانيسم ها و سازوكارهای مختلفی را می توان برای بهبود و تقويت نظام اخالق حرفه ای 
برشمرد كه از مهم ترين آنان می توان به مكانيسم های اعتقادی، آموزشی، الزام آور و تشويقی 
ياد نمود. ايجاد و ترغيب اين چهار مكانيسم كه بايد در تناسب و تكامل يكديگر كار نمايند، 

جامعه را در مسير برخورداری از اخالق حرفه ای رهنمون می سازد.
»مكانيسم اعتقادی« منشعب از اين حقيقت است كه اخالق حرفه ای رابطه ای تنگاتنگ 
با اصول اعتقادی، مذهبی و باورهای دينی مردم دارد. هر قدر اين باورها كامل تر و پايبندی 
به آنان رايج تر باشد، رعايت اخالق حرفه ای در كار نيز بيشتر خواهد بود. به عبارتی هرچه 
مكانيسم اعتقادی در جامعه تس��ری يابد، اخالق حرفه ای نيز شيوع می يابد. درخصوص 
»مكانيسم آموزشی« بايد عنوان نمود كه اخالق حرفه ای نه تنها فطری نيست، بلكه طی 
زمان نيز تغيير كرده و معيارهايش همگام با رش��د اجتماعی و اقتصادی دچار دگرگونی 
می شود. از اين رو نيازی برای يك روند آموزشی پيوسته وجود دارد. نكته قابل توجه آن است 
كه حتی مكانيسم اعتقادی بدون آموزش مستمر از كودكی تا زمانی كه شخص آماده ورود 
به حرفه می شود، قابل مشاهده نخواهد بود. از اين بابت ضروری است، نظام آموزشی از ابتدا 
تا انتها، مبلغ رفتار حرفه ای بوده و عالوه بر تعميم دروس دوره ابتدايی و متوسطه تحصيلی، 
در تمامی رشته های دانشگاهی بدون استثنا، واحدهای درسی متعددی درخصوص اخالق 

حرفه ای مدنظر گرفته شود.
مكانيسم سوم، »مكانيسم الزام آور« می باشد. مشاهدات نشان می دهد كه تمامی اهالی 
يك حرفه، پايبند اخالق حرفه ای نمی باشند. از اين رو الزم است مكانيسمی وجود داشته 
باش��د تا آنها را مجبور به رعايت اين اخالق نمايد. اين مكانيس��م ش��امل دو عنصر اصلی 
اس��ت. نخس��ت، كمك به اهالی حرفه برای پرداختن به قوانين و مقررات و دنبال كردن 
آنها و اجتناب از تخطی قوانين و اصول اخالقی و دوم برقراری سيستم نظارت كه اين نيز 
دربرگيرنده دو جنبه داخلی و خارجی است. سيستم نظارت داخلی، همان وظيفه ناظرين 
واحد اقتصادی است و سيستم نظارت خارجی، دربرگيرنده رسانه های گروهی است كه با 
ارائه خدمات رسانه ای تالش در جلوگيری از فعاليت های غيرقانونی داشته و بر رفتار حرفه ای 

نظارت می نمايند.
مكانيسم آخر، »مكانيسم تشويقی« است. نظام پاداش و 
مجازات در قلب اين مكانيس��م جای دارد. اين نظام از قاعده 
منفعت استفاده كرده تا اهالی يك حرفه را برای ارائه بهترين 
خدمات مورد تش��ويق ق��رار دهد. اين نظام باي��د به اهالی 
حرفه ای كه رفتارشان مطابق با اخالق حرفه ای است پاداش 
داده و دسته ای را كه رفتارشان تطابق الزم با اخالق نداشته 
باش��د مورد تنبيه قرار دهد. در مجموع می توان بيان نمود 
كه كاركرد هماهنگ و برنامه ريزی ش��ده اين چهار مكانيس��م می تواند به بهبود و تقويت 
نظام اخالق حرفه ای در هر سازمانی كمك برساند و به مرور زمان اخالق را در كل جامعه 

نهادينه سازد.
با توجه به این موارد، اخالق حرفه ای در نظام بانکی را چگونه توضیح می دهید؟

مبانی تحليلی اخالق حرفه ای در نظام بانكی خارج از موارد از پيش گفته  شده نبوده بلكه 
از حساسيت های ويژه ای نيز برخوردار است. اخالق حرفه ای در نظام بانكی را در بخش ها 

و حوزه های نظری و كاربردی مختلف می توان مشاهده كرد كه به طور خالصه عبارتند از:
1- اخالق در تعامل نظام بانكی با بنگاه های اقتصادی
2- اخالق در تعامل بنگاه های اقتصادی با نظام بانكی

3- اخالق در تعامل رفتار مسئوالن سياسی- اقتصادی با نظام بانكی
4- اخالق در چگونگی تبيين مقررات و دستورالعمل های بانكی از سوی دولت

5- اخالق در چگونگی پياده سازی مقررات و دستورالعمل های بانكی
بديهی اس��ت كه مطالعه و بررسی موارد باال بسيار گس��ترده و در عين حال نمايانگر 
شفاف سازی اخالق حرفه ای در نظام بانكی است. در اينجا اما به نكته ظريف و مهم ديگری 
اش��اره می كنم كه متاسفانه كمتر موردنظر قرار گرفته و آن عبارت است از رابطه پيدايی 
»رانت های بانكی« كه سبب ايجاد فساد و بداخالقی حرفه ای در نظام بانكی  شده و سرانجام 

فعاليت های اقتصادی در جامعه را مختل می سازد.
در ابتدا اش��اره كنم كه بايد باور داشت، نظام بانكی ضربان فعاليت های اقتصادی 
را اندازه گي��ری كرده و منابع آن خونی اس��ت در رگ ه��ای اندام اقتصادی كه اگر با 
اختالل و تخريب مواجه شود، تماميت اقتصاد را با بحران مواجه خواهد كرد. اعتقاد 
دارم كه در بس��ياری از نظام های اقتصادی به ويژه »نظام های كنترلی يا دستوری«، 
دليل ش��يوع هرگونه فساد و ناپيدايی اخالق حرفه ای در نظام بانكی عبارت است از 
»دخالت های دولت« در روابط و قواعد بانكی و تغييرجهت ابزار بازار پول و سرمايه از 
سازوكارهای نظام بازار به نظام كنترلی و دستوری. مطالعات كاربردی قويا خاطرنشان 
می س��ازند كه پرداخت های يارانه ای دولت در قال��ب »اعتبارات« و »نرخ های بهره« 
بانكی به گروه و اقشار خاصی از فعالين اقتصادی يا اشخاص و نهادهای شبه دولتی 
و حتی دولتی، رانت هايی را ايجاد می كند كه درنهايت فساد گسترده حاصل از اين 
قبيل رانت ها، نبض اقتصاد را ضعيف كرده و نابس��امانی، ورشكستگی و نوسان های 
شديد در متغيرهای كالن اقتصادی )از جمله، تخريب قيمت ها در بازارهای مختلف 
اقتصادی، افزايش افسارگسيخته سطح عمومی قيمت ها، تعطيلی يا كاهش شديد 
توليد، بيكاری، كاهش ش��ديد قدرت خريد طبقه متوس��ط و شيوع فقر فزاينده در 
طبقات محروم جامعه(، را  به وجود آورده كه حاصل آن عبارت است از، ازهم پاشيدگی 
شيرازه و بنيان های محكم اقتصاد از يكديگر. بنابراين، تا زمانی كه اعتبارات و نرخ های 
به��ره بانكی كه الزمه س��رمايه گذاری مولد و توليد پويا و باق��وام در اقتصادند، برای 
همه بنگاه های اقتصادی از قاعده واحد و يكنواختی تبعيت نكنند و رانت جويی برای 
گروهی از فعالين اقتصادی امری طبيعی و توجيه ش��ده به حساب آيد، نبايد شاهد 
اخالق حرفه ای در نظام بانكی بود كه برای همه نظام های اقتصادی شرط الزم و كافی 
نه تنها برای سالمت بازار پول و سرمايه، بلكه شاخص تعيين كننده ای برای سالمت 

اقتصاد در كل به شمار می آيد.  
* کارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانکداري اسالمي، پژوهشکده پولي و بانکي.

اخالق حرفه ای را می توان مظهری 
مهم از ارزش های زندگی بشری 

به حساب آورد، چراکه رفتار 
حرفه ای هسته مرکزی عمل انسانی 

را تشکیل می دهد که شاغلین 
بیش از یک سوم اوقات خویش را 

در فعالیت های حرفه ای شان سپری 
می کنند؛ از این رو داشتن یک نظام 

اخالق حرفه ای خوب و ایده آل به 
این معنی است که شخص در حفظ 

و انجام ارزش های زندگی موفق 
بوده است.
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