بانکداری اخالقی پرونـــده

پیوند اخالق با صنعت بانکداری
درآمدي بر بانكداري اخالقي

ترجمه و تلخیص :فيروزه بابائي
مقدمه
بانكداري اخالقي ،ادبيات جديدي اس��ت كه اخيرا در حوزه بانكداري رايج گرديده
است .عموما و در بدو امر ،افراد اين عبارت را مترادف با واژههايي همچون :بانكداري اسالمي
و بانكداري بدون ربا ميپندارند يا حتي اين سوال برايشان مطرح ميشود كه اساسا بانك و
بانكداري و حوزههاي اقتصادي چه ارتباطي به مقوالت اخالقي دارند؟!
در پاسخ بايد گفت ،بانكداري اخالقي مفهومي است با گستره وسيع كه در آن ،بانكها
در حوزههاي كاري بس��يار وس��يعتر از بانكهاي متعارف ،ضمن حفظ تقيد به معيارهاي
متعالي اخالقي و تعهد به كرامت انساني ،سعي در بهبود و حفظ شرايط زيست محيطي،
ارتقاي وضعيت رفاهي و معيشت آحاد جامعه ،افزايش فرصتهاي برابر و متناسب كسب و
كار ،بهكارگيري منابع مالي در اختيار در پروژههاي صیانت از محيط زيست و موثر به حال
اجتماع و مسائلي از اين دست ،دارند.
بر اين اساس ،رسالت اصلي اين بانكها اتخاذ و استقرار روشهاي بهينه تامين ،تخصيص
و توزيع منابع و مصارف مالي در سطوح مختلف جامعه متناسب با نيازهاي پيش روست به
نحوي كه ،همزمان با انجام اين فرايندها ،نهتنها محيط زيست ،نيروي انساني و اخالقيات
جامعه دچار خدشه نشوند بلکه در مسیر ارتقا و بهبود نیز واقع گردند.
بانکداری باثبات و اخالق محور در س��الهای اخير در حال رشد بوده و به يک شاخص
مهم در صنعت مالی مبدل ش��ده اس��ت .اي��ن بانکداری فراتر از اقدام��ات بانكي متعارف،
فعاليتهایش��ان را بر تامين مالی پروژههای محيط زيست و ترويج کارآفرينی اجتماعی و
کسبوکار در جامعه متمرکز نموده و توانمندي خوبي در برابر بحرانهای مالی و استفاده
از روشهای جايگزين و متناسب درحوزههای اصلی صنعت بانکداری از خود نشان دادهاند.
اخالق مالی نيز يک مفهوم گسترده و منعکسکننده گونههای مختلف جامعه است که در
آن متغيرهای اجتماعی و زيست محيطی در تصميمات سپرده و سرمايهگذاران به شدت
اثر میگذارد.
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اصول مشترك بانكداري اخالقي
بانکداری اخالقی از یکسری اصول مشترک تبعیت مینمایند که مهمترین آنان عبارتند

از:
 -1بانك��داري اخالقي به منزله يك روش جايگزين براي تامين مالي افراد و ش��ركتهاي
نيازمند از جمله افراد و شركتهاي بدون سابقه اعتباري و بدون داشتن حداقل تضمينات
الزم جهت اخذ وامهاي مورد نياز ،به حساب میآید.
 -2تخصيص اعتبار در بانكداري اخالقي به فعاليتهاي پايدار و باثبات از جمله فعاليتهاي
سودآور اجتماعي كه به سود كل جامعه و سازگار با محيط زيست هستند ،حتي اگر بازده
مالي اندكي به همراه داشته باشند ،صورت میپذیرد.
 -3تخصيص اعتبارات در بانكداري اخالقي دارای شفافيت میباشد.
 -4رويكرد اصلی در بانكداري اخالقي مبتني بر همكاريهاي متقابل و مشترك میباشد.
 -5در بانکداری اخالقی شيوههاي وامدهي به جاي شيوههاي رايج اخذ وثائق ،عمدتا مبتني
بر اعتماد است.
وجوه افتراق بانكداري اخالقي با بانكداري متعارف
مس��لما اصول مذکور در بانكهاي اخالقي ،به عن��وان يك هدف اصلي و عمده،
مطمح نظر بانكهاي متعارف و س��نتي نيست و در موارد بس��ياري اين بانكها با اعمال
سودهايغيرمنصفانهوروشهايتامينماليغيراصوليوتخصيصاعتباراتغيركارشناسانه،
لطمههاي فراواني را بر پيكره اجتماع و ابناي بشري وارد مینمایند.
ذيال برخي تفاوتهاي عمده بانكداري اخالقي با بانكداري متعارف احصا شده است:
 -1بانكهاي متعارف عمدتا سودمحور بوده و از محل دريافت سود و انواع كارمزدها بسياري
از هزينههاي خود را پوشش ميدهند .اين در حالي است كه بانكهاي اخالقي ،همگي بر
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پايه ترويج وجوه اخالقي،انساني و اجتماعي برپا شدهاند؛ اگرچه در كنار اين هدف عمده،
سود متعارف و عادالنهاي را نيز مدنظر دارند.
 -2بانكهاي متعارف بيتوجه به عواقب و عوارض پرداخت بسياري از وامها و بيهيچ امعان
نظري نسبت به تاثيرات مخرب انجام خيلي از فعاليتهاي مالي خود ،صرفا جنبه كاربردي
تجهيز و تخصيص منابع را در دستور كار دارند .به عنوان مثال اينكه وامگيرنده با دريافت وام،
اقدام به فعاليتهاي اقتصادي نمايد كه منجر به افزايش آاليندهها و تخريب محيط زيست
ش��ود ،در حوزه نظارتي يا تصميمگيري بانكهاي متعارف قرار ندارد .حال آنكه بانكهاي
اخالقي ،به آن دسته از افراد حقيقي و حقوقي وام اعطا ميكنند كه پروژههاي آنان در جهت
اهداف بشردوستانه ،احياي محيط زيست ،افزايش سطح كيفي رفاه و امنيت در جامعه و
مواردي از اين دست باشد .به ديگر سخن در بانكداري اخالقي برخالف بانكداري متعارف،
جنبههاي محيطي تامين مالي نيز ،كارشناسانه مورد بررسي قرار ميگيرد .الزم به ذکر است
واژه محيط ،طيف وسيعي از مفاهيم زيست محيطي ،انساني ،اجتماعي و اقتصادي را با خود
به همراه دارد.
 -3بانكهاي متعارف بعضا با هدف حفظ جايگاه خود در شرايط مالي بسيار چالشي و رقابتي
فعلي ،مبادرت به اتخاذ روشهاي تامين مالي غيرمسئوالنه و بسيار مخاطرهآميز مينمايند.
از جمله اينكه با تبليغات وسوس��هانگيز و از ساير طرق ممكن ،اقدام به جذب سپردههايي
ميكنن��د كه درنهايت قادر به ايفاي تعهدات خود نخواهند بود يا آنكه با اس��تقراضهاي
بيپش��توانه از ساير بانكها يا موسسات مالي داخلي و خارجي ،بار مالي فراواني را بر خود
تحميل ميكنند تا از محل آن درخواستهاي متقاضيان وامها را پوشش دهند .اما باز هم
به دليل عدم اتخاذ روشهاي مناسب ،در ايفاي تعهدات خود موفق نميشوند و اينها همه
موجبات بيثباتي ساختار آنها را فراهم نموده و منتج به بروز بياعتمادي و نارضايتي مردم
ميگردد.
درحاليكه بانكهاي اخالقي در طول بحران مالي اخير ،به خوبي اثبات نمودند كه چگونه
با تبيين روشهاي صحيح در فرايندهاي تامين مالي و اعطاي وام ميتوان در عرصه مالي و
اقتصادي و به شيوهاي باثبات و پايدار پيشرو بود .شواهد و قرائن نيز حاكي از آن است كه
پس از بروز بحران مالي اخير ،اقبال عمومي به سمت سپردهگذاري در بانكهاي اخالقي بوده
است؛ چراكه مردم اين بانكها را قابل اطمينانتر از ساير بانكها ميدانند .اعتماد ،مهمترين
ابزار جذب مش��تري است و براي كسب اين مهم ،بانكها بايد بر يك سري اصول اخالقي
پايبند باشند .از آنجا كه اين امر تا حيطه مشتريمداري قابل تعميم است ،لذا مشتريمداري
هم در واقع ميتواند رويكردي اخالقي در بانكداري محسوب گردد.
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تجربيات برخي كشورها
 -4-1بانک اتيكا

()1

اين بانك ايتاليایي بانكي سپردهمحور با تمركز بر اعطاي وامهايي به بخشهایی از اقتصاد
همچون انرژيهاي تجديدپذير و محصوالت كش��اورزي ارگانيك است .يكي از اهداف این
بانك ،افزايش نقشآفريني و حضور در منطقه به وسيله ايجاد بيشتر شعب خردهفروشي و
سنتي «درب به درب» ميباشد؛ اما اين روزها این بانک مشكل
ارائه خدمات بانكی به سبك
ِ
ميتواند حتی با صرف هزينههای سربهس��ر ،کارمندان بيشتری استخدام و شرايط فوق را
محقق كند .اين شرايط بانک اتيكا را در مقاطعی از زمان ،به سمت ارتقاي سهم سرمايهاش
سوق داده است .همچنين بانك مذكور محبوبيت زيادي در بين سهامداران فراوان خود در
اقصي نقاط ايتاليا داشته و تعامل خوبي با كميته بال دارد.
در زمین��ه اعطاي اعتبار ،برای بانک اتیکا اهميت زي��ادي دارد پروژهای که تامین مالی
مینماید ،به لحاظ اقتصادي و تحليل امكانسنجی ،از قابليت اجرایي خوبی برخوردار باشد
و همچنین ميان كاركنان بانك و متقاضيان و سازمانهاي خواستار تامين مالي ،فضایی توام
از اعتماد و اطمينان متقابل حکمفرما باش��د .از اينرو ،برآوردهاي این بانك صرفا براساس
معيارهاي خاص مالي كه عمدتا به دنبال تضمين درخواستهاي مشتري است ،نميباشد.
فراتر از ارزيابيهاي اقتصادي متعارف ،پروژهها حتما بايد اهداف زيستمحيطي و اجتماعي
داشته و در افزايش سطوح رفاه اجتماعي و ارتقای كيفي منابع طبيعي موثر باشند .لذا بانك
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مذكور ،تجزيه و تحليل جامع و مانعي از جنبههاي زيستمحيطي و اجتماعي مترتب بر هر
وام به عمل ميآورد .هر دو ارزيابي زيست محيطي و اجتماعي بايد نتايج مثبتي در برداشته
باشند تا پروژه موردنظر بتواند مشمول دريافت وام گردد.
زمينههاي اصلي كه بانك از آنها حمايت ميكند ،تعاونيهاي غيرانتفاعي هس��تند كه
داراي ارزش افزوده اجتماعي بوده و هدفشان توسعه سرمايهگذاريهاي صیانت از محيط
زيس��ت توس��ط فعاالن اقتصادي در ابعاد كوچك اس��ت .اين بانك ،به طور خاص ،برخي
پروژههاي انرژيمحور را به شرح ذيل تامين مالي ميكند:
تامی��ن برخی از انواع انرژي ش��امل ان��رژي حرارتي و برق ،انرژيه��اي آبي ،انرژیهای
خورشيدي.
نوسازي مسكن با رويكرد بهبود شاخصهاي انرژي شامل ارائه وامهاي مسكن براي خريد
خانههاي بهتر از حیث مصرف انرژی.
بانك مذكور ،در عين حال در صندوقهاي خطرپذير و مواردي از اين نوع ش��ركتها،
مش��اركتي ن��دارد .با اين وج��ود ،در تامين مال��ي پروژههاي انرژي ،به نح��وی با موضوع
پوششدهي كسب و كارهاي جديد براي حفظ ثبات و پايداري آنها درگير ميشود .به عنوان
مثال ،اين بانك يك شركت جديد خدمات انرژي را به نام اینسکو( )2تحت پوشش دارد كه
هدف آن توسعه فناوريها و افزايش اثربخشي منابع انرژي از طريق كاهش هزينههاي مالي
مشتريان حقيقي ،شركتهاي حقوقي و سازمانهاي غيرانتفاعي ميباشد.
 -4-2بانک تریودوس

()3

بانک تریودوس یک بانک پسانداز است که بر پایه بانکداری اخالقی بنا شده و از پرتفوي
بسيار خوب و متنوعي در تخصيص وام و سرمايهگذاري برخوردار است .این بانک هلندی،
که در س��ال 1980به وجود آمده است ،با فعالیتهای متنوع و گسترده در سطح محلی و
بینالمللی ،بیشتر در مباحث اجتماعی فعال بوده و از پیشگامان بانکداری اخالقی در جهان
به حساب میآید .این بانک در کشورهای آلمان ،بلژیک ،انگلستان و اسپانیا دارای شعبه بوده
و هسته اصلی فعالیتهای آن ،غیر از خدمات متعارف بانکی ،شامل وامدهی به پروژههای
سازگار با محیط زیست ،توسعه پایدار ،ارائه خدمات فرهنگی -اخالقی و ایجاد کارآفرینیهای
اجتماعی از پسانداز سپردهگذاران و وجوه مدیریت شده با اهداف خاص میباشد.
در س��ال 2009ميالدي كه يكي از بدترين س��الهاي اقتصادي براي صنعت بانكداري
اروپا محسوب ميشود ،بانک تریودوس كه يك بانك پيشرو و باثبات در مقوله وام و اعتبار
اس��ت ،با جذب بيش از 200هزار مشتري و 2/5ميليارد يورو وجوه سپرده ،ركوردي به نام
خود ثبت نمود كه حاوي درسهاي زيادي براي بانكداران سنتي ميباشد .از سال 2008تا
سال ،2009آمار وامهاي مشتريمحور و خاص به ترتيب به ارقام 34.5درصد و 30.8درصد
رسيد و وجوه سپرده از 2.077ميليارد يورو به 2.585ميليارد يورو افزايش يافت و كفايت
سرمايه سهامداران نيز با ارتقای 54درصدي به رقم 314ميليون یورو صعود نمود .با اينكه
اين نتايج از محل سودآوري كمتر بهدست آمده بود (بازده حقوق صاحبان سهام از 5درصد به
4.2درصد تقليل يافته بود) ،بانك مذكور توانست سودآوري خود را به خوبي مديريت نموده و
رقم 9.5ميليون يورو را به عنوان سود خالص سال 2009به ثبت برساند.
 -4-3طرح صندوق سبز هلند

طرح صندوق سبز هلند نمایی از سبک تامین مالی اروپایی کامال پيشرفته ،موثر و ابداعی
در حوزههای زيس��تمحيطی را ارائه میکند .اين طرح نش��ان میدهد که از طريق اعمال
چارچوبهای قانونی مناسب ،بانکها میتوانند در برخی پيشرفتهای زيستمحيطی به
خوبی مشارکت و حمایت مالی داشته باشند .دولت هلند اين طرح را در سال 1995به عنوان
چارچوبی برای اعمال سياستهای مشوق در زمينه ابتکارات زيستمحيطی ايجاد نمود .در
طرح صندوق سبز ،واژه «محيط زيست» مفهوم بسيار وسيعی دارد و شامل طبيعت و انرژی
هم میشود .موفقيت اوليه اين طرح ،قوانين نظارتی هلند را وادار نمود تا افق دستيابی به
اهداف زيستمحيطی را تا سطوح باالتري درخصوص ارائه خدمات مدنی و فرهنگی ارتقا
دهد .بدین لحاظ ،طرح مذکور را میتوان ابزار سياستگذاری جامعی در جهت ارتقای توسعه
پايدار جامعه هلندی قلمداد نمود.
فراتر از مش��وقهای مالياتی متعارف ،جنبه نوآورانه اين طرح در قابليتهای آن نهفته
اس��ت که میتواند مجدانه در س��رمايهگذاريهای بخش خصوصی مشارکت و در راستاي
دستيابی به اهداف زيستمحيطی فعاليت نمايد .به مدد وجود طراحی مناسب چارچوب
سياستگذاری ،موسسات مالی تمايل زيادی به سرمايهگذاری در پروژههای زيستمحيطی از
پيش تعريف شده و خاص دارند و این موضوع به اصالح وضعيت تخصيص سرمايهها و سوق
دادن آنها به سمت سرمايهگذاریهای پايدار کمک میکند .از نتايج اين طرح اين بوده که
برخی بانکهای هلندی ،در طول زمان تواناییهای خود را در مقوله تامين مالی پروژههای
سبز و ابداعات نوآورانه با حفظ ثبات و امنيت پروژهها ،تجدید نموده و اين امر کمکی شده تا
شهروندان به منابع اين ابداعات دسترسی پيدا کنند.
اين طرح از يک چارچوب نظارتی شفاف براساس موضوعات احصا شده در ذيل برخوردار است:
ارائه يک مشوق مالياتی متعارف برای تشويق شهروندان به سرمايهگذاری در پروژههای سبز.
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ارائه طرح «نهادهای سبز» که به تشريح معيارهای الزم برای موسساتی که قصد مشارکت
در طرح مذکور را دارند ،از جمله بانکهای سبز و صندوقهای سبز ،میپردازد.
ارائه طرح «پروژههای سبز» که در آن ،طبقهبندی پروژههای واجد شرايط احصا شده است.
طرح صندوقهای س��بز ،اعطای مجوز به موسسات اعتباری و سرمایهگذاری با عنوان
«بانکهای سبز» را به عهده دارد و ضوابط معینی را در این خصوص به آنها اعالم مینماید.
این بانکها تحت نظارت بانک مرکزی هلند و س��ازمان مالیاتی دولت فعالیت میکنند و
گزارشهای خود را به این نهادها تحویل میدهند.
طرح صندوق س��بز بر این نکته تصریح دارد که مالک سبز بودن یک بانک ،تخصیص
حداقل 70درصد کل س��رمایههای آن بانک به پروژههای س��بز است .براساس این معیار،
بانکها س��عی در اجرای راهبردهای س��رمایهگذاری خود به ش��کلی منعطف دارند و در
عین حال به سپردهگذاران هم این اطمینان خاطر را میدهند که عمده وجوهشان صرف
پروژههای سبز خواهد شد.
افزون بر این ،اکثر بانکهای هلندی اقدام به راهاندازی ادارات سبز نموده و خدمات سبز
ارائه میکنند .شهروندان میتوانند ضمن پسانداز پولهایشان در این بانکها ،اوراق قرضه
قابل معامله تحت عناوین اوراق سبز ،گواهی سبز یا اسکناس سبز با مدت زمانهای معین که
اغلب از  3تا  10سال است ،همراه با نرخ بهره ثابت دریافت نمایند .همچنین در پایان دوره،
کل مبلغ سپرده به سپردهگذار عودت داده میشود .منابع مالی پرداختهای سود سهام بسته
به میزان دریافتیها از محل وامهای تخصیص یافته به اوراق گواهی پروژههای سبز ،تامین
میشود و این امکان برای سرمایهگذاران وجود دارد که در هر زمان ممکن ،سهامهای خود
را براساس قیمتی که در بازار استاندارد تعیین میشود ،بازفروش نمایند.
مشاهدات نشانگر آن است که سپردهگذاران و سرمايهگذاران هلندي به خوبي از طرح
صندوق سبز استقبال نمودهاند .براساس گزارش ساالنه طرح صندوق سبز در سال،2008
اين طرح در پايان این سال 234.000 ،سپردهگذار و سرمايهگذار را با ميانگين سرمايهگذاري
 24.868يورو جذب نموده اس��ت .همچنین از س��ال 1995تا سال ،2000بانكهاي سبز
مبلغ  6.849میليارد يورو به سرمايهگذاري در پروژههاي سبز اختصاص دادهاند و اين يعني
بهطور متوسط 450ميليون يورو در هر سال .تعداد گواهينامههاي سبز صادره براي پروژهها
از 162فقره در سالهاي1995و 1996به 676فقره در سال 2005افزايش يافته است .اما در
سالهاي اخير اين رقم تا حدود 400فقره در سال ثابت مانده است .الزم به ذکر است که
در میان پروژههای سبز ،گلخانههاي سبز و انرژيهاي تجديدپذير بيشترين سهم سرمايه
(حدود 66.8درصد از كل س��رمايه پيشبيني شده) را در خالل سالهاي  1995تا 2008
به خود اختصاص دادهاند.
 -4-4موسسه مالی السر( )4هلند:

تخصص اين موسسه مالی در حیطه حفظ و بهبود محیط زیست و در امر پيادهسازی
يارانهها و طرحهای کشاورزی ،شيالت ،صنايع فرآوری ،جنگلداری ،امور تفريحی و مديريت
منابع طبيعی اس��ت .همچنين اين موسس��ه ،نس��بت به صدور مجوزهای مرتبط ،اعالم
معافيتها و ارائه مشاورههای الزم و مديريت کاالها فعالیت دارد .السر همه ساله دهها هزار
برنامه يارانهای کاربردی را درخصوص طرحهای اروپایی از جمله يارانههای حيوانی ،زراعی،
کشاورزی و مديريت منابع طبيعی دريافت و مدیریت میکند.
بي��ش از 150فقره از اين طرحها همچون طرح حمايت مالی از سياس��تهای زراعی
مشترک کشورهای اروپایی و نيز تخصيص يارانههای داخلی و طرحهای تشويقی ،توسط
این موسسه اجرایی شدهاند که عمدتا شامل طرحهای مالی بودهاند .ضمن آنکه در اين بین،
معافيتهای داخلی و بينالمللی و مجوز انجام فعاليتهای مختلفی هم صادر شده است.
موسسه السر سازماندهی و اجراییسازی طرح در کل مسير ،از مراحل ابتدایی همچون
مشاوره ،نظارت بر جزئيات فرايند طراحی ،ارتباطات و پيادهسازی (شامل نظارت فيزيکی
بر کليه پيشرفتهای بيرونی) گرفته تا مراحل نهایی همچون مسئوليتهای تحویل کار را
بهعهده دارد .الزم به ذکر اس��ت که ثبت و ارزيابی اطالعات مديران نيز بخش��ی از اقدامات
این موسسه میباشد.
پینوشتها:

1- Banca Etica
2- INNESCO
3- Triodos Bank
4- Laser
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