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  بانکداري اخالقی در جهان

  مقدمه. 1

عـدالتی، تبعـیض   فقر، بیها همواره خواهان دنیایی به دور از مشکالتی چون  انسان

هـاي تحصـیلی و    هـاي فراگیـر، نـابرابري    افروزي، بیمـاري  نژادي و جنسیتی، جنگ

هاي محیط زیست هستند، به عبارتی ارتقـاي کیفیـت زنـدگی، مطلـوب      نابسامانی

هـا از دیربـاز عمومـاً بـر اسـاس فرهنـگ و        انسـان . همه افراد روي کره زمین اسـت 

ز دستورهاي دینی بوده، خود را ملـزم بـه رعایـت    باورهاي خود که بیشتر منبعث ا

  .نمودنداخالق در مباحث مالی و اقتصادي می

سرآغاز ورود جدي مباحث اخالقی در اقتصاد مـالی و تجـارت نـوین چنـدان     

توان یافت آن است کـه در قـرن   روشن نیست اما آنچه در تاریخ اقتصادي غرب می

گـذاري در  بودنـد کـه از سـرمایه    اولـین گروهـی   1هجدهم در انگلسـتان، کواکرهـا  

ماننـد دخانیـات، الکـل، قمـار و     (آمدنـد  صنایعی که مخالف اخالق بـه شـمار مـی   

این اقدام به مـرور زمـان باعـث محبوبیـت و رشـد      . ورزیدنداجتناب می) داري برده

تجارت این گروه در میان مردم شد و باب جدیدي را در مباحـث متعـارف اقتصـاد    

  
1- Quakers.  
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گـذاري مسـئوالنه   سرمایه«گذاري اخالقی بعدها به نوع سرمایه این 1.غرب باز نمود

  .تر از پیش گردیدمعروف شده و دامنه آن روز به روز گسترده 2»اجتماعی

  3معرفی بانکداري اخالقی. 2

هاي اخالقی و نیز تفـاوت فرهنگـی ـ      ها، شاخصشاید نتوان به علت تفاوت دیدگاه

ف دقیق و واحدي از بانکداري اخالقی ارائه اجتماعی جوامع مختلف با یکدیگر، تعری

توان بانکداري اخالقی را فعالیتی بانکی با رعایت کامل حقوق انسانی و نمود، اما می

پذیر صیانت از مشترکاتی چون محیط زیست، التزام به رقابتی سالم و نیز مسئولیت

خالقی به ادبیات با آنکه از ورود بانکداري ا. و پاسخگو در قبال رفتارها توصیف نمود

. گذرد، اما به سرعت در حال رشد و توسـعه اسـت  بانکداري مدت زمان زیادي نمی

برخالف کشور ما، در برخی از کشورهاي دیگـر خصوصـاً کشـورهاي غربـی، توجـه      

بسیار زیادي به این مقوله شده و از حیث مطالعات نظري و نیز عملیاتی و اجرایـی  

هاي بانکی قرار گرفتـه اسـت، بـه عنـوان مثـال از      هاي بسیاري از نظام جزء اولویت

توان شود، می هاي اخالقی از آنها نام برده می هایی که تحت عنوان بانک جمله بانک

  
نام  هبخش اعظم اقتصاد و صنعت انگلستان در دست اقلیت مذهبی نسبتاً کوچکی ب 19و اوایل قرن  18در قرن  -1

در برقراري روابط تجاري بین کشورهاي غربی و اي  کننده ینان در دنیاي آن روز نقش تعیینا .بود کواکرها

-کننده کواکرها از معامالتی آغاز شد که بین خود انجام میموفقیت خیره .نمودند عمدتاً بریتانیا و آمریکا ایفا می

شان معطوف به  نتیجه تمامی فعالیتدر  ،که ورود این افراد به کلیه مشاغل دولتی ممنوع بود از آنجا. دادند

این . شدندبراي ایجاد تسهیالت در معامالت براي یکدیگر اعتبارات مالی زیادي قائل می آنها .شدتجارت می

اساس  رو پایه تجارت بر و از این بوداعتبارات ناشی از اطمینان خاطر و اعتماد فراوان فروشنده نسبت به خریدار 

م با صداقت کواکرها، به سرعت در دیگر نقاط دنیا أآوازه معامالت اخالقی و تو .فتگراعتماد طرفین شکل می

مردم از انجام معامله با آنان احساس . ی صادق و دقیق در امر تجارت معروف شدندیها کواکرها به انسان. پیچید

با رشد . دادندمیاقتصادي خود را با آنان گسترش ـ  آرامش کرده و با آغوش باز روز به روز روابط تجاري

چشمگیر و غیرقابل انتظار کواکرها در اقتصاد غرب، اقتصاددانان متوجه شدند که برخورداري از صداقت و امانت 

از  ،تواند پارامتر مهمی جهت پیشرفت و موفقیت تلقی شودهاي اخالقی در انجام معامالت می لفهؤو رعایت م

  .دقتصادي به نام اقتصاد اخالقی گشوده شاي در مباحث متعارف اکم فصل تازهرو کم این

2- Social Responsible Investment  
3- Ethical Banking  
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در  4و وینرایت بانـک  3آلیانس بنکشیر 2اف سوشیال فایننس،.اس.آر 1به شور بانک،

 اس.ال.یدر انگلسـتان، جـ   7شـرد اینترسـت   6بانـک، رلیـانس  5آمریکا، بانک تعاونی،

در کانـادا،   11بانـک و ونسـیتی   10در آلمان، سـیتیزنس بانـک   9بانکو اتیک  8بانک

در  15در ایتالیا، بانک تعاونی اعتبار 14در هلند، اتیکا 13و رابو بانک 12بانکتریودوس 

  .در مالزي اشاره داشت 16فرانسه و میبانک

  اهداف بانکداري اخالقی. 3

پذیري بیشتر در قبال به سمت مسئولیت بانکداري اخالقی جزیی از حرکت جهانی

این حرکت که درصـدد  . هاي اجتماعی در بخش مالی استمحیط زیست و دغدغه

باشد، در پی آن است کـه عـالوه بـر حصـول     می 17رسانی و تجارت منصفانهخدمت

گـذاري  اطمینان از بازدهی مناسب منابع، آن را در چارچوب اصول اخالقی سـرمایه 

رسـانند و سـطح   ه بسیاري از اقدامات به محیط زیست آسـیب مـی  از آنجا ک. نماید

تواننـد بـراي   هـا مـی   سـازند، بانـک  بهداشت و سالمت انسانها را با خطر مواجه مـی 

رسانی به محـیط زیسـت    هایی که در فرایندهاي منجر به افزایش ریسک آسیب وام

الی بیشـتر وضـع   هاي مگیرند، نرخ سود باالتر و یا محدودیتمورد استفاده قرار می

  
1- Shore Bank  
2- RSF Social Finance  
3- Alliance Bankshares  
4- Wainwright Bank  
5- Co-operative Bank  
6- Reliance Bank  
7- Shared Interest  
8- GLS Bank  
9- Ethik Bank  
10- Citizens Bank  
11- Vancity Bank  
12 - Triodos Bank 
13 - Rabo Bank 
14 -Banca Etica 
15 - Crédit Coopératif 
16 - MayBank Group 
17 - Fair Trade 
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هایی که صرفه انـرژي  توانند براي ساخت و خرید خانهها می همچنین بانک. نمایند

در تولید آنها رعایت شده است و یا اتالف انرژي آنها از حد استاندارد باالتر نیست و 

کننـد، تسـهیالت آسـان و     یا براي خودروهایی کـه آالینـدگی کمتـري ایجـاد مـی     

گـذاران از  توانند با توافق سـپرده ها می افزون بر این، بانک. دقیمتی اعطا نماین ارزان

هاي اعتباري آنـان در هـر بـار اسـتفاده، مبلغـی انـدك بـه خـدمات          حساب کارت

  .بشردوستانه مانند پزشکان بدون مرز اهدا کنند

هـاي   توان براي بانکداري اخالقی، اهدافی چون انجـام فعالیـت  در مجموع می

ها، پرهیـز از اقـداماتی کـه منجـر بـه      بع بانکی خصوصاً سپردهکارا و مفید روي منا

شود، کمک به حفظ ثبات بازارهاي رسانی اقتصادي ـ اجتماعی به جامعه می آسیب

سازي توسعه اقتصادي کشور، ارائه بهتـرین خـدمات و جلـب رضـایت     مالی و زمینه

نـان و  مشتریان و حفاظت از حقـوق و منـافع آنـان، رعایـت حقـوق و منـافع کارک      

دهـی اعطـاي   مسئولین نظام بانکی، حفاظت از اعتبار و شهرت نظام بانکی، سـامان 

تسهیالت در راستاي کاهش فقر و شـکاف طبقـاتی، حفاظـت از محـیط زیسـت و      

  .منافع فرانسلی را متصور بود

تـوان  هـا، مـی   با بررسی اجمالی دستورهاي اخالقی مدنظر این دسته از بانـک 

  :براي اهداف بانکداري اخالقی ذکر نمودچهار دسته کلی زیر را 

آفرینی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در سطح ـ عدم اخالل و بحران

  المللیملی و بین

  ـ رعایت حقوق اجتماعی عموم جامعه، مشتریان، سهامداران و کارکنان بانک

  ـ حفاظت از محیط زیست

 ـ حفظ و ارتقاي خوشنامی و اعتبار نظام بانکی

توان اصول اخالقـی بانکـداري را در   بندي دیگر میه بر این در یک دستهعالو

رعایت حقـوق کارکنـان و مسـئولین بانـک، رعایـت حقـوق       (بانکی  سه دسته درون

مشتریان بانک، رعایت حقوق سهامداران بانـک، حفـظ و ارتقـاي شـهرت و اعتبـار      

یکدیگر و پرهیز رعایت حقوق کلیه مؤسسات شبکه بانکی توسط (بانکی  ، بین)بانک



  5                                                                                                     پژوهشکده پولی و بانکی 

  

گیري خدمات بانکی به جهت(و فرابانکی ) از رقابت نامنصفانه و به دور از اخالقیات

منظور حفظ ثبات اقتصادي ـ اجتمـاعی جامعـه، کـاهش فقـر و شـکاف طبقـاتی،        

صیانت از محیط زیست، حفاظت از منافع فرانسلی، رعایت حقوق شـهروندي عامـه   

  .بندي نمودتقسیم) دهاي دیگرها و نها مردم، رعایت حقوق سازمان

هاي اخالقی جهان به یـک میـزان مـورد     ارد در همه بانکوبدیهی است این م

ها بر اساس رسالت کالنی که براي خـود   گیرند و هر یک از این بانکتوجه قرار نمی

  . نماینداند، خود را تا حد مشخصی متعهد به تحقق این اهداف میدر نظر گرفته

  بانکداري اخالقی در جهان چند نمونه از. 4

 بانک تعاونی انگلستان. 1ـ4

ایــن بانــک قــوانین اخالقــی را در پــنج محــور صــیانت از محــیط زیســت، توســعه 

گـذاري اجتمـاعی و صـیانت از آسـایش      المللی، حمایت از حقوق بشر، سـرمایه  بین

  .نمایدبندي میحیوانات دسته

دهند، ارد زیر را انجام میها، مؤسسات و نهادهایی که مو در محور اول شرکت

هایی که از طریق اسـتخراج و تولیـد    شرکت: شوندتوسط این بانک تأمین مالی نمی

هایی  شوند؛ شرکتهاي فسیلی، باعث تغییر و تحول مخرب آب و هوایی می سوخت

انـدرکار تولیـد    دسـت  شـوند یـا  شدن کره زمین مـی  که با تولیداتشان منجر به گرم

هایی کـه بـه    شرکت باشند؛می  اسیدي  باران  سببم  که  تندهس فسیلی  هاي سوخت

هـاي   نمایند که در طبیعت و محـیط زیسـت بـراي مـدت     تولید کاالهایی اقدام می

مـواد    سـازندگان شـوند؛  مدید باقی مانده و پس از سالیان بسیار طوالنی تجزیه می

هـایی کـه بـه     شـرکت  ؛انجامـد  می  اوزون  الیه  تخریب  به  که  بهداشتیغیر  شیمیایی

اقـدام  برداشت غیرحفاظتی از محصوالت طبیعی مانند درختان، ماهیـان و آبزیـان   

رفـتن   هاي تغییر نژادي و ازبـین  با تولیداتشان باعث توسعه ارگانیسم نمایند و یامی
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هاي نانوتکنولوژي باعـث   هایی که با توسعه فعالیت شوند و شرکتمحیط زیست می

  .شوندیست و سالمت انسانی میرسانی به محیط زآسیب

دهند، ها، مؤسسات و نهادهایی که موارد زیر را انجام می از سوي دیگر شرکت

هـایی کـه باعـث بازیافـت سـالم مـواد        شـرکت : شـوند  تأمین مـالی و حمایـت مـی   

هاي تجدیدپـذیر و کـارا در    هایی که از انرژي شوند؛ شرکتها میشده و زباله مصرف

هـایی کـه بـه برداشـت حفـاظتی از       کنند؛ شـرکت ستفاده میفرایند تولیدي خود ا

هـایی   نمایند و شـرکت محصوالت طبیعی مانند درختان، ماهیان و آبزیان اقدام می

  .شود که تولیداتشان به هر نحوي به صیانت و بهبود محیط زیست منجر می

المللی، هدف بانک تعـاونی انگلسـتان کـاهش    در محور دوم یعنی توسعه بین

دهنـد، توسـط   ها، مؤسسات و نهادهایی که موارد زیر را انجام مـی  شرکت. ستفقر ا

هایی که حقوق اساسی نیروي کـار منـدرج    شرکت: شونداین بانک تأمین مالی نمی

مانند منع به کـارگیري کـارگران کـودك و    ( 1المللی کار در کنوانسیون سازمان بین

ن و آزادي آنان است، همچـون  هایی که مخالف حقوق کارگرانوجوان یا منع فعالیت

هـایی کـه    کننـد؛ شـرکت  را رعایت نمی) هاي صنفیایجاد محدودیت براي اتحادیه

یافته دارند و  رویکردهاي غیرمسئوالنه به پرداخت مالیات در کشورهاي کمتر توسعه

هـاي بازاریـابی غیرمسـئوالنه در کشـورهاي درحـال       هایی که درگیر فعالیت شرکت

زدن به فروش دخانیات، محصوالت جایگزین شیرمادر و انواع  امنتوسعه با رویکرد د

هـایی کـه در پـی     در عوض این بانـک، از فعالیـت  . کاالهاي جعلی و تقلبی هستند

) مانند تـأمین مـالی خـرد   (زایی و خودکفایی افراد فقیر و خروج آنان از فقر اشتغال

 .نمایدهستند، حمایت و پشتیبانی مالی می

هـا، مؤسسـات و نهادهـایی     ی حمایت از حقوق بشر، شرکتدر محور سوم یعن

هر کسب و : شونددهند، توسط این بانک تأمین مالی نمی که موارد زیر را انجام می

شدن حقـوق بشـر گـردد؛ هـر      کار و یا شرکت منتسب به دولتی که باعث مخدوش

آنکـه   پیشه باشد و یاهاي خودکامه و ستم کسب و کاري که به نوعی مرتبط با رژیم

هایی که بـه تبعـیض و تهیـیج     براي آنان اسلحه و ادوات نظامی فراهم نماید؛ ارگان
  

1- International Labour Organization (ILO). 
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هایی که در ساخت و یا انتقال مهمات غیرانسانی چون  زنند؛ شرکت نفرت دامن می

شده فعال هستند و یـا در   شده از اورانیوم رقیق اي و مهمات ساختههاي خوشه بمب

آمیز که مخالف حقوق بشر است، ابزارهاي خشونتساخت و انتقال ادوات شکنجه و 

  .فعالیت دارند

که با اقدامات خـود بـه    ها، مؤسسات و نهادهایی شرکتدر محور چهارم کلیه 

هاي  ها، تعاونی تعاونی شوند همانندگذاري اجتماعی منجر میسرمایهایجاد و توسعه 

این بانک برخـوردار   از امکان تأمین مالی توسطهاي مالی اجتماعی  اعتباري و طرح

  . باشندمی

هـا،   شـود، شـرکت  صیانت از آسایش حیوانات مـی در محور پنج که مربوط به 

دهند، توسط این بانک تأمین مـالی  مؤسسات و نهادهایی که موارد زیر را انجام می

لوازم آرایشی نیز آزمایش هایی که از حیوانات براي انجام کارها و  شرکت :شوندنمی

کنند و یـا از آنـان بـه شـکل     ارج از استانداردهاي موجود استفاده میخ و بهداشتی

نامناسبی در امور کشاورزي استفاده برده و یا آنکه از آنان به منظور تجارت پوسـت  

و خز و یا مبارزه دادن با یکـدیگر جهـت جـذب تماشـاچی و کسـب درآمـد بهـره        

آزمایش  هاي جایگزینِ اههایی که در پی توسعه ر اما از سوي دیگر تجارت. گیرند می

شـان تـوأم بـا رفـاه و سـالمت       بر روي حیوانات هستند و یا کشاورزانی که فعالیـت 

  .شوندباشد، تأمین مالی و حمایت میحیوانات می

  آلیانس بانک. 2ـ4

هایی است کـه قـوانین اخالقـی     گروه آلیانس بنکشیر در آمریکا، یکی دیگر از بانک

اعتمـاد  حفاظـت از شـهرت بانـک و حسـن    . اسـت خاصی براي خود تعیین نمـوده  

یک از  باشد؛ هیچترین اهداف این بانک آمریکایی می مشتریان به بانک از جمله مهم

اعضاي گروه نبایـد کـاري کننـد کـه بـین منـافع بانـک، مشـتریان، سـهامداران و          

گذاران اختالف و تضادي به وجود بیاید و همـه اعضـا مجبـور بـه مطالعـه و       سپرده

وظیفه ریاست گروه آلیانس بانک است که از کیفیـت  . ن قوانین گروه هستنددانست
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رعایـت  . و کارا بودن اجراي این دستورهاي اخالقی اطمینان خـاطر حاصـل نمایـد   

اصول اخالقی وظیفه فردي هر یک از کارکنان، مسئولین و اعضـاي هیـأت مـدیره    

وستی خود را در اعطاي کارمندان بانک نباید رابطه خویشاوندي و د. باشدگروه می

خدمات و تسهیالت بانکی، مدنظر قرار دهند و بایستی روابـط کارکنـان بـا تمـامی     

مشتریان بانـک کـامالً منصـفانه و بـه دور از تبعـیض باشـد؛ کارکنـان بایسـتی از         

گونـه   استقراض از افراد و یا مشتریان تجاري بانـک پرهیـز نماینـد؛ نبایسـتی هـیچ     

بانــک هماننــد اطالعــات شخصــی کارکنــان و مشــتریان، اي از اطالعــات محرمانــه

ایـن  . ها افشا شود ها و موجودي ها، وام ها، پرداخت هاي مالی، وضعیت حساب سیاهه

) رسانی به سهامداران بانک مثالً براي اطالع(اطالعات تنها تحت دستور مقامات باال 

بیـرون از  (وم کارکنان حق ندارند کار ددر سطح محدود قابل اعالم است، همچنین 

رساندن به کارایی فعالیـت   داشته باشند، زیرا این کار موجب آسیب) مجموعه بانک

رو اگر کسی مایل به داشـتن کـار در   از این. شودآنان و تضییع حقوق مشتریان می

بیرون بانک به عنوان کار دوم است، بایستی طی یک درخواست کتبی اجازه ناظر و 

  .ذ نمایدمقامات باالدستی خود را اخ

آمیـز، کارکنـان بانـک و خویشـاوندان آنـان      جهت جلوگیري از رفتار تبعـیض 

هایی کـه در پـی برقـراري تجـارت بـا       اي از مشتریان و سازماننبایستی هیچ هدیه

، وجـه بابـت   الزحمـه  هدیه، انعام، قـرض، حـق  . دریافت کنند آلیانس بانک هستند،

ی داشته باشد، جزء این ممنوعیت جبران خدمات یا هر عنوان دیگري که ارزش پول

البته آلیـانس  . گیرد و تخطی از آن با برخورد مقامات باال همراه خواهد بودقرار می

هایی را که کارکنان اجازه دریافت هدیه دارنـد، شناسـایی و    بانک برخی از موقعیت

 دالر 250اعالم کرده است؛ به عنوان مثال دریافت هدایایی با ارزش اسمی کمتر از 

هاي خاص جهـت ابـراز    که به مناسبت عید کریسمس یا تعطیالت دیگر و مناسبت

شود و تفریحات معقول مانند دعوت به بازي گلـف،  محبت و رابطه دوستی اعطا می

هاي کاري از سوي این بانک براي کارکنان بانک مجاز شـمرده   ناهار، شام و مالقات

بر اساس یک رابطـه خویشـاوندي   اي که همچنین دریافت هدایا و ارثیه. شده است
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هـاي ورزشـی    هاي متعارف هدیه جهت تماشـاي بـازي   داده شود و یا دریافت بلیط

  .باشدبالمانع می

هـاي سیاسـی، اگـر کارمنـدي از طـرف خـودش و از امـوال         در مورد فعالیت

اش به منظور حمایت مالی و خدماتی از یک کاندیداي خاص انتخابـاتی یـا   شخصی

فاده نماید تا زمانی که وي به عنوان یک شخص حقیقی این کـار  جناح سیاسی است

آیـد، بالمـانع   کند و نماینده گروه آلیانس بانک به حسـاب نمـی  را با منابع خود می

ها باید به نحوي باشد که حتی برداشت حـامی و اسپانسـر بـودن     این حمایت. است

وجه از بایستی به هیچبانک از آن کاندیدا یا جناح سیاسی در اذهان تداعی نشود، ن

اسـتفاده از ادبیـات سیاسـی و نمادهـاي     . نام و اعتبار و نشانی بانک استفاده گردد

تبلیغاتی در محل کار یا هرجاي دیگر که شائبه حمایت بانـک از یـک کاندیـدا یـا     

  .آورد، ممنوع استجناح سیاسی خاص را به وجود می

معرفی مکان و یا افرادي  مشتریان بانک ممکن است از کارکنان بانک تقاضاي

هاي بیمه و  دانان، کارگزاران اوراق بهادار، حسابداران عمومی، نمایندگی چون حقوق

اي نماینـد؛  هاي معامالت امالك و مستغالت جهت ارائه خدمات حرفه یا نمایندگی

اي خارج از بانک کارکنان بانک نباید در این موارد که مربوط به یک تخصص حرفه

اگر کارکنان اطالعـات مفیـد و مطمئنـی در    . هاي اشتباه نمایندهنماییشود، رامی

این موارد ندارند بایستی به مشتریان به طور صریح اعالم کنند که اطالعاتی در این 

هـا و  ایـن مشـاوره  . زمینه ندارند و آنان بایـد بـه افـراد متخصـص مراجعـه نماینـد      

ت کند که بانک، حامی و ضـامن  ها نباید به نوعی باشد که مشتري برداشراهنمایی

کنـد کـه در   اي بانـک اقتضـا مـی   البته اخـالق حرفـه  . هاستاین افراد یا نمایندگی

هـاي  شـود و بیشـتر از جـنس توصـیه    هایی که مربوط به حرفـه بـانکی نمـی   زمینه

گذاري، بیمه و مالیات است، وارد نشود و بهتر آن است که مشتریان به افراد سرمایه

  .ها ارجاع داده شوندوزهمتخصص در آن ح

هایی همچون صـیانت از محـیط    انجام فعالیتآلیانس بانک خود را متعهد به 

هاي نژادي، مذهبی، جنسـیتی و   محیط کاري به دور از تبعیضآوري زیست؛ فراهم
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هــاي تجــارت مــوارد دیگــر؛ حمایــت از رقابــت منصــفانه و قــوانین مخــالف شــیوه

همچنـین  . دانـد نیتی و بانکی فدرال و دولت مـی غیرمنصفانه و تبعیت از قوانین ام

اي را بـه طـور کامـل،    این بانک خود را ملزم نموده است که اخبار و اطالعـات دوره 

کارمندان این . گذاران اعالم نمایدگذاران و سرمایهدقیق، شفاف و سروقت به سپرده

نین، مقررات اند در برخورد با موارد مسلم و یا مشکوك به تخطی از قوا بانک موظف

و یا اصول بانکداري اخالقی سریعاً مراتب را به طور شفاهی یا کتبی به رئیس بانک 

هـا،   اند بـه گـزارش   مسئوالن بانک موظف. و یا مقامات مسئول دیگر گزارش نمایند

کارکنـان و  . رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف رفتار مقتضی را اعمـال کننـد  

رو  اتی شده باشند با کسر رتبه و یا حتی اخراج روبهمقاماتی که مرتکب چنین تخلف

  .شوندمی

  میبانک. 3ـ4

ترین گروه خدمات مالی مالزي با حضور گسترده در منطقـه جنـوب    بزرگ(میبانک 

تقویت و حمایت از خوشنامی و اعتبار بانک و حفظ اعتماد عمـومی در  ) شرق آسیا

طرفانه  انکی، حفظ رابطه بیاین مجموعه، کمک به حفظ امنیت و یکپارچگی نظام ب

و بدون تورش مابین بانک و مشتریان، تقویت و حمایت از سطح باالي همبسـتگی،  

هـاي اخالقـی خـود    تـرین برنامـه   اي کارکنان بانک را جزء مهـم اتحاد و رفتار حرفه

همچنین این بانک کارکنان خـود را از انجـام برخـی کارهـا ماننـد      . کندمعرفی می

درگیري و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در هر فعالیت تجاري که در رقابت یـا در  

استفاده از موقعیت خود در بانـک  تضاد با منافع بانک باشد؛ استفاده نادرست و سوء

حقـوق مشـتریان و   به منظـور انتفـاع شخصـی خـود یـا دیگـر اشـخاص؛ تضـییع         

استفاده از اطالعات به منظور انتفاع سهامداران، حذف، کپی، ایجاد و یا هرگونه سوء

  .شخصی خود یا دیگران منع نموده است
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  بانک تریودوس. 4ـ4

المللـی،  هاي متنوع و گسـترده در سـطح محلـی و بـین     این بانک هلندي با فعالیت

یشگامان بانکداري اخالقی در جهان به بیشتر در مباحث اجتماعی فعال بوده و از پ

هاي این بانک که در کشورهاي آلمان، بلژیـک،   هسته اصلی فعالیت. آیدحساب می

دهی بـه  انگلستان و اسپانیا نیز شعبه دارد، غیر از خدمات متعارف بانکی، شامل وام

هاي سازگار بـا محـیط زیسـت، ارائـه خـدمات فرهنگـی ـ اخالقـی و ایجـاد          پروژه

شـده بـا    گذاران متعهد و وجوه مـدیریت انداز سپرده هاي اجتماعی از پسینیکارآفر

از جمله اقدامات نوآورانه اخالقی در مدیریت منـابع انسـانی   . باشداهداف خاص می

گذاري با هدف توسعه اجتماعی و اخالقی توان به اعطاي وام و سرمایهاین بانک می

مریکاي جنـوبی کـه عمـدتاً مربـوط بـه      کشور در آسیا، آفریقا و آ 30در نزدیک به 

هاي اجتماعی، تحصیلی، هنري، فرهنگی، ساخت مسـکن، گسـترش تولیـد و    پروژه

عالوه بر . شود، اشاره داشت هاي تجدیدپذیر و مواد غذایی سالم می استفاده از انرژي

براي حمایـت از   1»صندوق سبز«اندازي  ترین اقدامات این بانک راه این یکی از مهم

  .بوده است 2»دوستداران زمین«هاي  هاي زیست محیطی و گروهپروژه

هـاي   تریودوس بانک به طور مستمر اقدامات خود را بـا فعالیـت دیگـر بانـک    

همچنـین ایـن   . نمایـد اخالقی در تحقق هر چه بیشتر اهداف مدنظر، مقایسـه مـی  

ن دقیقاً گذاراکند تا سپردههاي اعطایی خود منتشر می بانک هر ساله لیستی از وام

  . کار گرفته شده است هایی بهمتوجه شوند که منابع آنان در چه حوزه

  3انجمن بانکداران ترکیه. 5ـ4

ها تهیه و تنظیم نموده که  اي از اصول اخالقی را براي بانکاین انجمن نیز مجموعه

اند؛ از جملـه  هاي اخالقی شدهها ملزم به رعایت یکسري ویژگی بر این اساس، بانک

توان به رعایـت صـداقت در قبـال مشـتریان، کارکنـان، سـهامداران،       اصول می این
  

1- Green Fund 
2- Friends of the Earth  
3- The Banks Association of Turkey 
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طرفی و عدم تبعیض بین کارکنان و عدم هاي دیگر، بی ها و سازمان ها، شرکت بانک

تبعیض بین مشتریان بر اساس نوع نژاد، جنسیت، ملیت، مذهب، طبقه اجتماعی و 

ها به طور صحیح و بـه  و آگهیمالی، ارائه خدمات راحت و مطمئن، اعالن اطالعات 

موقع، شـفافیت در ارائـه اطالعـات از حیـث میـزان ریسـک، سـودآوري، حقـوق و         

هاي طرفین، رعایت حقوق اجتماعی، صیانت از محیط زیست، مبـارزه بـا    مسئولیت

خواري و فساد، جلوگیري از افشـاي اطالعـات محرمانـه و داخلـی،      پولشویی، رشوه

  .ررات اشاره داشتنظارت بر اجراي قانون و مق

ها باید به تعداد کافی و بـه تناسـب حجـم کـاري موجـود،       افزون بر این بانک

وري در طی ساعات کاري حاصـل شـده و   کارمند استخدام نمایند تا بیشترین بهره

کـاري   شده فشار کاري زیادي وارد نشود و آنان مجبـور بـه اضـافه    به افراد استخدام

خود به اختیار اسـتفاده    هاي قانونیمیزان مرخصی نباشند، همچنین قادر باشند از

عالوه بر این کارمندان بانک نباید بـا مشـتریان شخصـاً وارد روابـط نقـل و      . نمایند

انتقال وام، ضامن یکدیگر شدن، باز کردن حساب مشترك و یا هـر رابطـه دیگـري    

  .گنجدشوند که ذیل اصول اخالقی بانکداري نمی

ها در قبال هم وظایف مهمی دارند؛  دارد که بانک همچنین این انجمن تأکید

گرچه این . ها باید از رقابت نامنصفانه و خارج از قانون پرهیز کنند مانند اینکه بانک

خود را انتخاب کند اما نباید شرایط بانک در ) محل کار(حق کارمند است که بانک 

ر و تعطیلـی مواجـه   جذب کارکنان چنان باشد که بانک دیگر را با خطر کسر اعتبا

همچنین بانک باید در ارائه اطالعات کارمند خود که قصد پیوستن به بانـک  . سازد

دیگري را دارد، کمال همکاري را داشته باشد و بانک مقصد را از وضـعیت کارمنـد   

ها باید در تبلیغات خـود کـامالً    گذشته از این مسائل، بانک. سابق خود مطلع سازد

ونمند و تحت ضوابط اخالقی باشند و از اقداماتی کـه شـهرت و   گرا، قانصادق، واقع

تبلیغـات آنـان نبایـد    . سـازد، پرهیـز کننـد   دار مـی اعتبار حرفه بانکداري را خدشه

دهـی آنـان   ها و یا محصوالت و خدمات کننده به دیگر بانک تحقیرکننده و یا توهین

  .باشد
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  1انجمن بانکداران بلغارستان. 6ـ4

بانکی، روابط بانـک   ها را در پنج دسته ارتباطات بین خالقی بانکاین انجمن اصول ا

بنـدي  و مشتري، حل اختالفات، روابط بانک و عموم مردم و مقررات بـانکی طبقـه  

ها باید به طور منصفانه و صـادقانه بـا    بانکی، بانک ارتباطات بین در زمینه. نمایدمی

هـا   بانـک  قابت نمایند، رابطه بینهاي قانونی و اخالقی با یکدیگر ر کارگیري روش به

باید متقابالنه و معتمدانه بوده و اطالعات صحیح و جـاري را بـین یکـدیگر مبادلـه     

ها نبایـد در ارتبـاط بـا یکـدیگر از اطالعـات دروغ و اشـتباه اسـتفاده         نمایند، بانک

هـاي   اعتبـاري و بـدنامی بانـک   نمایند، همچنین نباید اقدامی نمایند که امکان بـی 

هـاي بهـره غیرواقعـی و یـا بـا سـودها و        ها نباید با نرخ ر فراهم شود و نیز بانکدیگ

مزایایی که ارتباط مستقیمی با بانکداري ندارند مشتریان یکدیگر را جذب کـرده و  

همچنین ضروري است در مبادله اطالعات پرسـنلی بـا   . گونه به رقابت بپردازند این

هـاي دیگـر    ام کارمندانشان توسط بانکیکدیگر همکاري داشته باشند و در استخد

ها نیز نباید به جذب همه کارکنـان و   از سوي دیگر بانک. ایجاد محدودیت ننمایند

  هاي دیگر که منجر بـه آسـیب دیـدن آن بانـک     یا اکثر کارکنان یک بخش از بانک

  . شود، اقدام نمایندمی

اعتماد متقابـل را  ها باید اصول انصاف و  بانک در زمینه روابط بانک و مشتري،

در قبال مشتریان رعایت نمایند، همچنین بایسـتی حقـوق مشـتري را مطـابق بـا      

قانون و مقررات بانکی به طور کامل محترم بشمارند و مشخصات مشتري را قبل از 

دهی و ایجاد قرارداد با افراد گمنام، مجهول یـا  انعقاد قرارداد بررسی نمایند و از وام

افروزي خـرج  این هستند که وجوه را در راه تروریسم و جنگ افرادي که مظنون به

هاي آنان نباید مخـالف قـانون قـرار     کنند، پرهیز نمایند؛ به عبارت دیگر فعالیت می

ها نباید به طور مستقیم و غیرمسـتقیم بـین مشـتري و بانـک      کارکنان بانک. گیرد

تخاب مشـتري در بـین   ها نباید سبب از بین رفتن حق ان ایجاد تبانی نمایند، بانک

ها شوند و الزم است بـه آنـان آزادي کامـل در انتخـاب داده شـود، حقـوق و        بانک

  
1- The Association of Banks in Bulgaria  
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تکالیف تعهدشده بین بانک و مشتري بایستی کتباً به طور شفاف و صریح در جایی 

هاي مربوط قید شده باشد و اطالعات صحیح و کاملی در مورد آخرین به روزرسانی

  . هاي بهره به مشتري ارائه شود به خدمات و محصوالت و نرخ

الزم است اطالعات مطابق با نیاز مشتري و آنچه الزم است وي بداند تنظـیم  

کننـده، گنـگ، داراي اصـطالحات تخصصـی     ها نباید گمـراه  و ارائه گردد و نیز فرم

پیچیده و بـه زبـان خـارجی باشـد و نیـاز اسـت کـه اصـطالحات حقـوقی، مـالی،           

هـا   الزم است بانـک . به طور کامل تشریح و توصیف شودحسابداري و زبان خارجی 

اي از اسناد و قراردادها را در معرض نمایش عمومی قرار داده و از تغییـرات و  نمونه

ها بپرهیزند و در صورت اعمال تغییر و اصالحات، سریعاً نامه اصالحات ناگهانی آیین

عات خصوصی مشتریان خـود  ها باید از اطال آن را به اطالع مشتریان برسانند، بانک

محافظت نموده و نباید از اسم، نشانی، شماره تلفن و دیگر مشخصات مشـتریان در  

راه بازاریابی و تبلیغات استفاده نمایند، مگر آنکه قبل از آن رضایت کتبـی آنـان را   

  .اخذ کرده باشند

ها باید در حـل اختالفـاتی کـه منجـر بـه نفـع        بانک در زمینه حل اختالفات،

هـایی کـه ربطـی بـه      شـود، تـالش نماینـد و از طـرح اسـتدالل     قابل طرفین میمت

ها باید بـراي دریافـت    بانک. هاي عمومی بانک ندارد، ممانعت به عمل آورند فعالیت

موارد اختالف و مورد اعتراض مشـتریان و بررسـی و ارائـه جـواب بـه آنـان تـاریخ        

که توسط آن به حل اختالفات مشخصی را تعیین نموده و روش کار و یا قوانینی را 

 در زمینه روابط بانک و عموم مردم،. اقدام نمایند، در دسترس مشتریان قرار دهند

ها بایستی عموم جامعه را از خـدمات و محصوالتشـان بـا اطالعـات صـحیح و       بانک

اعتبـار  دقیق آگاه و مطلع سازند و نباید عملکرد نظام بانکی را در اذهان عمومی بی

سـازي را در   ها باید احتیاجات قانونی و اصـول شـفاف   همچنین بانک. نندو بدنام ک

در زمینه مقـررات   .هاي سیاسی رعایت نمایند هاي مالی از احزاب و سازمان حمایت

ها بایستی همگی از قانون و مقررات مطلع باشـند و بـه طـور     بانکی، کارکنان بانک

عملیـات درونـی خـود را بـا     هـا بایـد    دقیق این مقـررات را اجرایـی سـازند، بانـک    
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برداري و تقلـب   پذیري زیاد، مدیریت و کنترل نمایند و اجازه فریب، کالهمسئولیت

را به هیچ فرد یا گروه و حزبی ندهند و به این اطمینان برسند که تمامی کارکنـان  

  .هاي آتی آن هستندآنان آگاه به اصول بانکداري اخالقی و اصالحات و ضمیمه

  1نکداران تانزانیاانجمن با. 7ـ4

این انجمن با اعتقاد به آنکه صنعت بانکداري نیازمنـد اعتمـاد متقابـل و اطمینـان     

نماید، به اي میعمومی است و این امر هر بانکداري را مشتاق به رفتار صحیح حرفه

تهیه مقدمات الزم بـراي کسـب دانـش و مهـارت اعضـاي خـود در بعـد نظـري و         

وده و در زمینه بازپرداخـت تسـهیالت و نـرخ بهـره آن     کاربردي بانکداري اقدام نم

هاي منظمـی را بـراي   همچنین این انجمن برنامه. هایی را ایجاد کرده استسهولت

ــاداري و     ــداقت، وف ــاد، ص ــان و اعتم ــی، اطمین ــت اصــول اخالق ــارچگی، رعای یکپ

هاي تحت نظـر خـود تـدوین نمـوده اسـت، برخـی از ایـن         مداري همه بانک قانون

  :اند از ها عبارت برنامه

 ها اي از استانداردها و اعالم آن به بانکتهیه مجموعه 

 ها از اصـول رفتـار    بخشی به مشتریان در خصوص تبعیت بانکاطمینان

 ايحرفه

 توسعه و ارتقاي سطح اطمینان و اعتماد عمومی در حرفه بانکداري 

 نمـودن از   اي و نامناسـب و اجتنـاب  کردن رفتارهاي غیرحرفـه  مشخص

 انآن

 ها و هنجارهاي جامعه و قوانین صنعت بانکداري حمایت و تأیید ارزش 

 هاي بانکداري طرفی و عدم تبعیض در فعالیترعایت صداقت، بی 

 هاي بانکداري ساالري در فعالیترعایت شایسته 

 هاي اجتماعی  ایجاد هماهنگی بین مفاهیم سودآوري و مسئولیت 

 ها و اصول رفتارهاي اخالقی تعهدسپاري به رعایت حداکثري استاندارد

  
1- Tanzania Institute of  Bankers (TIOB). 
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 ها  از سوي بانک

 ها تقویت اجابت قوانین از سوي بانک  

  بنديجمع. 5

بانکداري اخالقی نوعی فعالیت بانکی است که عالوه بر داشتن اهداف متعارف نظام 

بانکی، تالش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفـظ ثبـات نظـام اجتمـاعی     

زیست و ارتقاي سطح اعتمـاد و اطمینـان عمـومی بـه      اقتصادي، صیانت از محیط

ایـن نـوع   . صنعت بانکداري به بهبود کیفیت زنـدگی افـراد جامعـه کمـک برسـاند     

بانکداري مفهومی است که با آن که از ورود آن به ادبیات متعارف بانکی مدت زمان 

ر گذرد، اما به سرعت در حال رشد و توسعه در بعـد نظـري و اجرایـی د   زیادي نمی

  .هاي جهان شده است بین بانک

خـواه نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران در      با توجه به مبـانی و اهـداف تعـالی   

هاي پولی و بانکی، جاي خالی مقوله بانکداري اخالقی در کلیت نظام بانکی  فعالیت

از این رو با عنایت به آنکه سال جـاري بـه نـوعی    . شودکشور به شدت احساس می

نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از هفت طرح کـالن تحـول    سال شروع طرح تحول

آید و عزمی جدي در بدنه حاکم نظام جهت تحول بنیادین اقتصادي به حساب می

آیـد، مطلـوب آن اسـت کـه  محققـین، اندیشـمندان و       نظام بانکی بـه چشـم مـی   

هـاي مسـتحکمی را در تـدوین اصـول، معیارهـا و      اندرکاران حوزه بانکی، گام دست

انین بانکداري اخالقی و نیز اجرایی نمودن آن در عرصه عملیات بانکداري کشور قو

مـدار جامعـه   گیري از فرهنگ اخـالق امید است دست در دست هم با بهره. بردارند

  .اي روشن براي فرداهاي بهتر نظام بانکی کشور فراهم سازیماسالمی، طلیعه
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  هاي پژوهشی  گزارش  

  

  عنوان  ردیف

  /مترجم/نویسنده

/ مجري طرح

/کننده تهیه/مؤلف

…  

  کد گزارش

تاریخ 

  انتشار

  قیمت

  )ریال(

1390  

1   

سازوکارهاي تأمین مالی 

هاي کوچک و   شرکت

  متوسط

دکتر زهرا سلطانی، 

دکتر زهرا خوشنود، 

  طاهره اکبري آالشتی

WP/90-03  

  57،000  بهار

 12،000  بهار  WP/90-02  وهاب قلیچ  بانکداري اخالقی در جهان   2

3   

رد قدرت بازاري در برآو

هاي دولتی  شبکه بانک

  ایران

دکتر سید صفدر 

  حسینی

WP/90-06  

 30،000  بهار

 20،000  بهار  WP/90-01  دکتر حسین قضاوي  مالیات تورمی دالر   4

5   

اصول اساسی اثربخشی 

هاي بیمه سپرده  نظام

کمیته نظارت بر بانکداري 

المللی بیمه  بال انجمن بین

  سپرده

مترجمان حسن 

ی و محمد معصوم

  دل روشن

WP/90-04  

  10،000  تابستان

6   

هاي اساسی تغییر  جنبه

تجربه : واحد پول ملی

  ونزوئال

مترجمان ابوالفضل 

اکرمی و دکتر پیمان 

  قربانی

WP/90-05  

  30،000  تابستان

1389  

7   

تأثیر بورس اوراق بهادار بر 

اقتصاد ایران و برخی 

  کشورهاي منتخب

زاده  دکتر علی حسن

  و

  دیاناعظم احم

WP/89-11  

 40،000  زمستان

8   
قانون بانک مرکزي 

  فدراسیون روسیه

مترجمین امیرحسین 

آزاد و حسین  امین

  معصومی

WP/89-10  

 20،000  زمستان
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