بانکداری اخالقی پرونـــده

نقش اخالق
در حرفه بانکداری
اگر از نگاه کالس��یک به وظایف بانک نگاه کنیم،
حداقل س��ه وظیفه اصلی برای بانک وجود دارد
که باعث میشود بانک نقش فراگیری در جامعه
داشته باش��د .این سه نقش عبارتند از :ماموریت
تخصیص منابع به فعالیتهای اقتصادی ،ماموریت
اج��رای سیاس��تهای پول��ی و ارزی و ماموریت
دکتر محمد طالبی
مدیرعامل بانک کشاورزی طراحی و اجرای نظام پرداختها در اقتصاد.
ماهیت این وظایف که صرف��اً از طریق بانک
انجام میشود به خودی خود مبین نقش خطیر و مهم بانک در ثبات اقتصادی و اجتماعی
است .خلل در ماموریت اول میتواند توسعه اقتصادی یک جامعه را به خطر بیندازد و منابع
کمیاب جامعه را از بهرهگیری در مسیر درست منحرف نماید .خلل در ماموریت اجرای
سیاستهای پولی و ارزی نیز شاخصهای اصلی اقتصاد همچون تورم ،نرخ ارز و بیکاری
را متاثر میسازد .همچنین خلل در ماموریت اجرای نظام پرداختها نیز زندگی فردی و
کاری اشخاص و بنگاهها را مختل میکند.
البته غیر از این سه دسته میتوان به مواردی دیگری اشاره داشت که بانک قادر است
اثرگذاری خوبی در آن حیطهها از خود نش��ان دهد .بدیهی اس��ت تحقق توزیع عادالنه
درآمد ،کاهش فقر و شکاف طبقاتی تحت تاثیر جهتگیری راهبردی و عملیاتی مجموعه
مولفههای سیاستگذاری ،قانونگذاری و فعالیتهای بنگاههای اقتصادی در بخش مالی
و واقعی اقتصاد اس��ت .از این رو بانک به عنوان یکی از همین بنگاههای اقتصادی ،نقش
حائز اهمیتی در این بین دارد .البته الزم به ذکر است که بانک در این رابطه عمدتاً نقش
تاثیرپذیر دارد؛ چرا که جایگاه سایر مولفهها باالتر از بانک بوده و اگر سایر مولفهها مسیری
غیر از موارد مذکور داشته باشند ،بانک نمیتواند خالف آن حرکت کند .اما از سوی مقابل
اگر جهتگیری سایر مولفهها به س��وی توزیع عادالنه درآمد و کاهش فقر و محرومیت
باشد ،بانک میتواند نقش کاتالیزور داشته و سایر نهادها را در این ماموریت یاری برساند.
قدرت و توان نظام بانکی در اثرگذاری بر مباحثی همچون توزیع عادالنه درآمد و کاهش
سطح فقر و محرومیت در جامعه ،جایگاه ویژهای برای این نظام ایجاد مینماید که میتوان
آن را در چارچوب بانکداری اخالقی تعریف نمود.
صاحبنظ��ران و فع��االن ح��وزه مال��ی و اقتصاد هنگام��ی که صحب��ت از اخالق و
بانکداری میش��ود ،در یک جمله به طور خالصه میگویند« :همه چیز بانکداری متاثر
از اخالق میش��ود ».بانک با اهمیت دادن به ارزشهای اخالقی مانند صداقت ،انصاف و
مسئولیتپذیری میتواند مورد توجه جامعه قرار گیرد .به همین دلیل بانکها همواره در
معرفی خود و شعارهای اصلیشان مفاهیم ارزشی و اخالقی را حائز اهمیت دانسته و آن را
از جمله شاخصهای مهم نهاد خودشان معرفی مینمایند.
با نگاهی به س��ابقه تاریخی بانکها در مییابیم که حسن شهرت همواره مورد توجه
بانکها بوده هس��ت و به همین دلی��ل همواره از ضد ارزش��هایی همانند عدم صداقت،
اختالس ،کالهبرداری و دزدی واهمه داش��تهاند .آلوده ش��دن بانک به خصلتهای غلط
و منفی اخالقی ،نه تنها ذینفعان اصلی بانک همچون مش��تریان خدمات ،سهامداران و
سپردهگذاران را متضرر میسازد ،بلکه به تدریج موجودیت و موقعیت بانک را نیز با خطر
مواجه میکند.
جای تردید وجود ندارد که نظام بانکی اس��تحکام خ��ودش را مرهون کارکنان خود
میباشد .به عبارتی بهتر ،بانک جدای از کارکنان خود ،از هویتی برخوردار نمیباشد و این
کارکنان هستند که هویت اصلی را به بانک میبخشند.
الگوی مدیریتی سرمایه انسانی که نظام مدیریتی بانک به کار میگیرد ،میبایست واجد
خصوصیاتی دقیق باش��د .از جمله این خصوصیات میتوان به این نکته اشاره داشت که
مدیریت این نوع سرمایه بایستی به نحوی باشد که سرمایه انسانی بانک از سالمت روحی
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و روانی کافی برخوردار باش��ند .بدیهی اس��ت این نوع سالمت به شدت وابسته به میزان
پاسخدهی به سطح نیازهای سرمایه انسانی میباشد .با نگاهی به مجموعه نیازهای سرمایه
انسانی در سازمانی همچون بانک در مییابیم که ،حداقل خواسته سرمایه انسانی این است
که بانک را از نظر معنوی ،ش��غلی و مادی ،محل رشد و تعالی خودش بداند و برای خود
آیندهای مطمئن را در آینه آن متصور باشد.
نقصان در پاس��خگویی به این سطح از تقاضای سرمایه انسانی ،احساس بیتوجهی و
بیتفاوتی مدیران نسبت به کارمندان خود و تبعیض در رفتار مدیران نسبت به کارمندان
میتواند مدیریت این سرمایه در بانک را با تهدید مواجه سازد.
بنابراین کلیه س��ازوکارهایی که برای پاداش و تش��ویق کارکنان تعریف میش��ود ،یا
س��ازوکارهایی که برای کار راهبردهای ش��غلی و یا برای انتصابات تنظیم میشود و نیز
تمامی سیاستهایی که به منظور آموزش کارکنان و ارتقای سطح رفاهمندی آنان تعیین
میگردد ،میبایست به نحوی باشد که این اطمینان خاطر را در کارکنان ایجاد نماید که
بانک به آنان توجه کافی داشته و در تالش جهت بهبود وضعیت آنان میباشد.
از سوی دیگر مشتریان بانک نیز که از خدمات بانک استفاده میکنند ،دارای حقوقی
میباشند .بانک باید اطمینان دهد که برای سهولت ،سرعت و دقت عملیات مشتریان دائماً
در حال فکر کردن و ارائه راهکارهای جدید است .اگر مشتری این چنین حرکت و عزمی
را در بانک نبیند ،مطمئناً دچار نارضایتی میش��ود .نوع تنظیم ارتباط بانک با مش��تری
میبایست مبتنی بر سیستمهای نهادینه شدهای باشد که مشتری به هیچوجه نگران رابطه
بازی ،تبارگرایی و خدای ناکرده رشوهخواری برای انجام کارهایش نباشد.
در کنار کارمندان و مش��تریان ،س��هامداران بانک نیز دارای حقوقی هس��تند که در
بانکداری اخالقی بایس��تی بدان توجه گردد .س��هامداران بانک همانند سایر سهامداران
بنگاههای اقتصادی دیگر ،نس��بت به تامین منافع سهامداریشان متوقع هستند و بانک
بایستی در تامین این منافع نهایت کوشش را از خود نشان دهد.
دولتها نیز بانک را به عنوان هویتی که از یک طرف تخصیص منابع خرد و کالن را به
عهده دارد و از طرف دیگر مجری سیاست پولی است ،میشناسند .از اینرو دولتها حق
دارند همواره نسبت به عملکرد بانکها نگران بوده و آنان را زیر نظر داشته باشند .این حق
دولت است که نسبت به تخصیص منابع خود ،بانکها را مورد سوال قرار دهد .حق دولت
است که درخصوص تطابق راهبرد تسهیالت کالن بانک با راهبردهای توسعهای و حیاتی
کالن اقتصادی ،بانک را پاسخگو بداند.
نکت��ه بعدی در خصوص رقابت بین بانکی در فضای بانکداری اخالقی اس��ت .برخی
هنگامی که صحبت از رقابت میش��ود ،در هر عرصهای که باش��د ،همواره آن را مترادف
با رقابت در طبیعت میدانند و معتقدند که نتیجه رقابت ،حیات و ممات است و یکی با
حذف دیگری پیروز رقابت خواهد بود .متاسفانه این طرز فکر نسبت به مقوله رقابت ،منجر
به جهتدهی نامناسب تالشهایی میشود که برای افزایش رقابتپذیری اعمال میشود.
نظام اقتصاد سرمایهداری به دلیل اینکه بر پایه همین مبانی فکری و عقیدتی شکل
گرفته است ،این مفهوم را پذیرفته و آن را غیرقابل تغییر میداند .از اینرو این نظام برای
مواجهه با اثرات منفی رقابت در جامعه ،متوسل به وضع قوانین و مقررات ،تقویت نظارتها
و تشدید مجازاتها شدهاند .تجربه هم نشان داده که این نظام ،با این حربه نتوانسته است
تبعات منفی رقابت را حذف کرده و چه بس��ا مخاطرات سنگینی را نیز در سطح ملی و
بینالمللی متوجه خود کرده باشد.
ش��اید بتوان اذعان نمود که اخالقمداری به عنوان راهحل دومی میباش��د که برای
مواجهه با این موضوع برگزیده میشود .رقابت منصفانه و اخالقی ،رقابتی است که در آن،
اخالق نقش محوری در جلوگیری از انتخاب روشهای غیرمتعارف در رقابت بینبانکی ایفا
مینماید .بنابراین با گسترش و توسعه اصول اخالقی در نظام بانکی میتوان ضمن انجام
رقابتی سالم ،از تبعات مثبت آن به نفع اقتصاد ملی بهرهبرداری نمود.

