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بانکداری اخالقی    پرون���ده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

اگر از نگاه كالس��يك به وظايف بانك نگاه كنيم، 
حداقل س��ه وظيفه اصلی برای بانك وجود دارد 
كه باعث می شود بانك نقش فراگيری در جامعه 
داشته باش��د. اين سه نقش عبارتند از: ماموريت 
تخصيص منابع به فعاليت های اقتصادی، ماموريت 
اج��رای سياس��ت های پول��ی و ارزی و ماموريت 

طراحی و اجرای نظام پرداخت ها در اقتصاد.
ماهيت اين وظايف كه صرف��اً از طريق بانك 
انجام می شود به خودی خود مبين نقش خطير و مهم بانك در ثبات اقتصادی و اجتماعی 
است. خلل در ماموريت اول می تواند توسعه اقتصادی يك جامعه را به خطر بيندازد و منابع 
كمياب جامعه را از بهره گيری در مسير درست منحرف نمايد. خلل در ماموريت اجرای 
سياست های پولی و ارزی نيز شاخص های اصلی اقتصاد همچون تورم، نرخ ارز و بيكاری 
را متاثر می سازد. همچنين خلل در ماموريت اجرای نظام پرداخت ها نيز زندگی فردی و 

كاری اشخاص و بنگاه ها را مختل می كند.
البته غير از اين سه دسته می توان به مواردی ديگری اشاره داشت كه بانك قادر است 
اثرگذاری خوبی در آن حيطه ها از خود نش��ان دهد. بديهی اس��ت تحقق توزيع عادالنه 
درآمد، كاهش فقر و شكاف طبقاتی تحت تاثير جهت گيری راهبردی و عملياتی مجموعه 
مولفه های سياستگذاری، قانون گذاری و فعاليت های بنگاه های اقتصادی در بخش مالی 
و واقعی اقتصاد اس��ت. از اين رو بانك به عنوان يكی از همين بنگاه های اقتصادی، نقش 
حائز اهميتی در اين بين دارد. البته الزم به ذكر است كه بانك در اين رابطه عمدتاً نقش 
تاثيرپذير دارد؛ چرا كه جايگاه ساير مولفه ها باالتر از بانك بوده و اگر ساير مولفه ها مسيری 
غير از موارد مذكور داشته باشند، بانك نمی تواند خالف آن حركت كند. اما از سوی مقابل 
اگر جهت گيری ساير مولفه ها به س��وی توزيع عادالنه درآمد و كاهش فقر و محروميت 

باشد، بانك می تواند نقش كاتاليزور داشته و ساير نهادها را در اين ماموريت ياری برساند.
قدرت و توان نظام بانكی در اثرگذاری بر مباحثی همچون توزيع عادالنه درآمد و كاهش 
سطح فقر و محروميت در جامعه، جايگاه ويژه ای برای اين نظام ايجاد می نمايد كه می توان 

آن را در چارچوب بانكداری اخالقی تعريف نمود.
صاحب نظ��ران و فع��االن ح��وزه مال��ی و اقتصاد هنگام��ی كه صحب��ت از اخالق و 
بانكداری می ش��ود، در يك جمله به طور خالصه می گويند: »همه چيز بانكداری متاثر 
از اخالق می ش��ود.« بانك با اهميت دادن به ارزش های اخالقی مانند صداقت، انصاف و 
مسئوليت پذيری می تواند مورد توجه جامعه قرار گيرد. به همين دليل بانك ها همواره در 
معرفی خود و شعارهای اصليشان مفاهيم ارزشی و اخالقی را حائز اهميت دانسته و آن را 

از جمله شاخص های مهم نهاد خودشان معرفی می نمايند.
با نگاهی به س��ابقه تاريخی بانك ها در می يابيم كه حسن شهرت همواره مورد توجه 
بانك ها بوده هس��ت و به همين دلي��ل همواره از ضد ارزش��هايی همانند عدم صداقت، 
اختالس، كالهبرداری و دزدی واهمه داش��ته اند. آلوده ش��دن بانك به خصلت های غلط 
و منفی اخالقی، نه تنها ذينفعان اصلی بانك همچون مش��تريان خدمات، سهامداران و 
سپرده گذاران را متضرر می سازد، بلكه به تدريج موجوديت و موقعيت بانك را نيز با خطر 

مواجه می كند. 
جای ترديد وجود ندارد كه نظام بانكی اس��تحكام خ��ودش را مرهون كاركنان خود 
می باشد. به عبارتی بهتر، بانك جدای از كاركنان خود، از هويتی برخوردار نمی باشد و اين 

كاركنان هستند كه هويت اصلی را به بانك می بخشند.
الگوی مديريتی سرمايه انسانی كه نظام مديريتی بانك به كار می گيرد، می بايست واجد 
خصوصياتی دقيق باش��د. از جمله اين خصوصيات می توان به اين نكته اشاره داشت كه 
مديريت اين نوع سرمايه بايستی به نحوی باشد كه سرمايه انسانی بانك از سالمت روحی 

و روانی كافی برخوردار باش��ند. بديهی اس��ت اين نوع سالمت به شدت وابسته به ميزان 
پاسخ دهی به سطح نيازهای سرمايه انسانی می باشد. با نگاهی به مجموعه نيازهای سرمايه 
انسانی در سازمانی همچون بانك در می يابيم كه، حداقل خواسته سرمايه انسانی اين است 
كه بانك را از نظر معنوی، ش��غلی و مادی، محل رشد و تعالی خودش بداند و برای خود 

آينده ای مطمئن را در آينه آن متصور باشد.
نقصان در پاس��خگويی به اين سطح از تقاضای سرمايه انسانی، احساس بی توجهی و 
بی تفاوتی مديران نسبت به كارمندان خود و تبعيض در رفتار مديران نسبت به كارمندان 

می تواند مديريت اين سرمايه در بانك را با تهديد مواجه سازد.
بنابراين كليه س��ازوكارهايی كه برای پاداش و تش��ويق كاركنان تعريف می ش��ود، يا 
س��ازوكارهايی كه برای كار راهبردهای ش��غلی و يا برای انتصابات تنظيم می شود و نيز 
تمامی سياست هايی كه به منظور آموزش كاركنان و ارتقای سطح رفاه مندی آنان تعيين 
می گردد، می بايست به نحوی باشد كه اين اطمينان خاطر را در كاركنان ايجاد نمايد كه 

بانك به آنان توجه كافی داشته و در تالش جهت بهبود وضعيت آنان می باشد.
از سوی ديگر مشتريان بانك نيز كه از خدمات بانك استفاده می كنند، دارای حقوقی 
می باشند. بانك بايد اطمينان دهد كه برای سهولت، سرعت و دقت عمليات مشتريان دائماً 
در حال فكر كردن و ارائه راهكارهای جديد است. اگر مشتری اين چنين حركت و عزمی 
را در بانك نبيند، مطمئناً دچار نارضايتی می ش��ود. نوع تنظيم ارتباط بانك با مش��تری 
می بايست مبتنی بر سيستم های نهادينه شده ای باشد كه مشتری به هيچ وجه نگران رابطه 

بازی، تبارگرايی و خدای ناكرده رشوه خواری برای انجام كارهايش نباشد.
در كنار كارمندان و مش��تريان، س��هامداران بانك نيز دارای حقوقی هس��تند كه در 
بانكداری اخالقی بايس��تی بدان توجه گردد. س��هامداران بانك همانند ساير سهامداران 
بنگاه های اقتصادی ديگر، نس��بت به تامين منافع سهامداريشان متوقع هستند و بانك 

بايستی در تامين اين منافع نهايت كوشش را از خود نشان دهد.
دولت ها نيز بانك را به عنوان هويتی كه از يك طرف تخصيص منابع خرد و كالن را به 
عهده دارد و از طرف ديگر مجری سياست پولی است، می شناسند. از اين رو دولت ها حق 
دارند همواره نسبت به عملكرد بانك ها نگران بوده و آنان را زير نظر داشته باشند. اين حق 
دولت است كه نسبت به تخصيص منابع خود، بانك ها را مورد سوال قرار دهد. حق دولت 
است كه درخصوص تطابق راهبرد تسهيالت كالن بانك با راهبردهای توسعه ای و حياتی 

كالن اقتصادی، بانك را پاسخگو بداند. 
نكت��ه بعدی در خصوص رقابت بين بانكی در فضای بانكداری اخالقی اس��ت. برخی 
هنگامی كه صحبت از رقابت می ش��ود، در هر عرصه ای كه باش��د، همواره آن را مترادف 
با رقابت در طبيعت می دانند و معتقدند كه نتيجه رقابت، حيات و ممات است و يكی با 
حذف ديگری پيروز رقابت خواهد بود. متاسفانه اين طرز فكر نسبت به مقوله رقابت، منجر 
به جهت دهی نامناسب تالش هايی می شود كه برای افزايش رقابت پذيری اعمال می شود.

نظام اقتصاد سرمايه داری به دليل اينكه بر پايه همين مبانی فكری و عقيدتی شكل 
گرفته است، اين مفهوم را پذيرفته و آن را غيرقابل تغيير می داند. از اين رو اين نظام برای 
مواجهه با اثرات منفی رقابت در جامعه، متوسل به وضع قوانين و مقررات، تقويت نظارت ها 
و تشديد مجازات ها شده اند. تجربه هم نشان داده كه اين نظام، با اين حربه نتوانسته است 
تبعات منفی رقابت را حذف كرده و چه بس��ا مخاطرات سنگينی را نيز در سطح ملی و 

بين المللی متوجه خود كرده باشد.
ش��ايد بتوان اذعان نمود كه اخالق مداری به عنوان راه حل دومی می باش��د كه برای 
مواجهه با اين موضوع برگزيده می شود. رقابت منصفانه و اخالقی، رقابتی است كه در آن، 
اخالق نقش محوری در جلوگيری از انتخاب روش های غيرمتعارف در رقابت بين بانكی ايفا 
می نمايد. بنابراين با گسترش و توسعه اصول اخالقی در نظام بانكی می توان ضمن انجام 

رقابتی سالم، از تبعات مثبت آن به نفع اقتصاد ملی بهره برداری نمود.

نقش اخالق 
در حرفه بانکداری

 دكتر محمد طالبی
 مدیرعامل بانك كشاورزی
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