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ریزي،  برنامهبه انضمام فقدان  ،رمسئوالنهیغ يهاوهیشبا  مدتکوتاه هاي یمالتأمین  یمشاتخاذ خط
مالی  بار بحران وقوع فضاحت اي جز در اجراي اصول اخالقی، نتیجهالزم  ارزیابینظارت و 

هنوز معناي تبعیت از اصول، به اخالق  ،شک دون. ببه همراه نداشته است، 2008در سال  یجهان
ها و علل اخالقی بحران  . با توجه به ریشهدارد يقتصادو روابط ا یدر تعامالت مال ینقش مهم

رسد اجراي بانکداري اخالقی قادر  مالی و اثرگذاري نظام بانکی در ایجاد و توسعه آن، به نظر می
  ي به عمل آورد.زا جلوگیر هاي بحران است تا حدي از پدید آمدن اینگونه ریشه

نگري و حرکت بر اساس  ریزي مبتنی بر اصول و قواعد، ارزیابی و اعتبارسنجی دقیق، واقع برنامه
هاي ممکن، همگرایی بخش اسمی و حقیقی اقتصاد، رعایت حقوق مشتریان و  ظرفیت

ساالري، مدیریت وجوه  ، شفافیت اطالعات الزم در قبال مشتریان و سهامداران، شایستهسهامداران
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گذاري شده توأم با امانتداري، وفاي به قراردادها و تعهدات تقبل شده، گردش وجوه و  سپرده
هاي ربوي، غرري و  فعالیتقاعده و پرهیز از از هاي خارج  بازي ها و سفته ممانعت از کنز دارایی

بر أکل مال به باطل در نظام بانکی از جمله راهکارهایی است تا نظام بانکی در مواجهه با  یمبتن
  سازي گردد. هاي مالی ایمن بحران

  
  اخالق، بانکداري اخالقی، بحران مالی.: ن کلیدياگواژ

 
  مقدمه .1

وجود این واقعیت  بر گسترده مبنی یاجماع دهد کهمشاهدات بازارهاي مالی و اعتباري نشان می
ات مالی را مؤسس، فراتر از حد توان یجاد تعهداتیو ا دارد که انتظارات همواره رو به تزاید

ي سنتی، رادهاي معمول بانک فعالیت ناچار فراتر ازبه ها  گذارد که آنتدریجاً چنان تحت فشار می
ل ین قبیاتاً با یو نها خارج از ضوابط و قواعد اقتصادي کردهی یها فعالیتمبادرت به انجام 

هاي مالی که نشان  دهند. با توجه به سابقه بحرانیرا به سمت بحران سوق م یستم مالیاقدامات، س
تواند اذعان داشت که  می دهد نظام بانکی در ایجاد و توسعه آن نقش مهمی را داشته است؛ می

رل عملکرد هاي بزرگ مالی، کنت یکی از مسیرهاي کنترل و پیشگیري از وقوع و یا اشاعه بحران
  نظام بانکی منطبق با اصول و موازین پذیرفته شده است.

هاي اخالقی  این تحقیق درصدد پاسخگویی به دو پرسش اصلی است. اول آنکه علل و ریشه
تواند نقش  چه بوده است؟ و دوم آنکه بانکداري اخالقی چگونه می 2008وقوع بحران مالی 

  مشابه داشته باشد؟هاي  اي در پدید آمدن بحران بازدارنده
  
 روش تحقیق و ادبیات موضوع .2

باشد،  هاي اخالقی بحران مالی در دسترس نمی از آنجاکه اطالعات آماري در خصوص ریشه
  باشد. اي و مطالعات نظري می  روش تحقیق این نوشتار متکی به روش کتابخانه

است.  هاي مالی، تحقیقات زیادي صورت گرفته هاي بحران در زمینه علل و ریشه
هاي بروز اینگونه  هاي مالی، زمینه ) پس از بیان کلیات و مفاهیم پایه بحران1387درخشان(

 در مسکن بازار کاذب رونق حوزه سه در را بحراناین  اصلی شمارد. ایشان علت ها را برمی بحران
 عملکرد بر کافی نظارت فقدان و پرخطر رهنی هاي وام اعطاي در مالی هاي نوآوري آمریکا،
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نیلی و  .نماید سرمایه معرفی می جهانی بازار در بازان سفته و مالی بزرگ مؤسسات ها، بورس
پذیري عمیق ترازنامه تأثیر) عدم توجه سیاستگذاران به سرشت بازارهاي مالی و 1388(محمدي

هاي واقعی را از مهمترین نکات قابل توجه در بحران  نهادهاي مالی از تحوالت بازار دارایی
ثباتی بازار افزوده  له به حجم بیأدارند که عدم تشخیص صحیح مس نامند و بیان می می مذکور

هاي مالی از جمله انتشار گسترده اوراق بهادار بدون  نوآوري  )،1391است. منظور و حسینی(
اند.  داري عنوان نموده پشتوانه را عامل افزایش مخاطره و ریسک سیستمی در نظام مالی سرمایه

دارند که بدون تردید این بحران مالی به علت  ) بیان می1389فهانی و همکاران(داللی اص
متحده و عمل نکردن آنان به تعهداتشان هاي ایاالت  ات مالی و بانکمؤسسآشفتگی اوضاع 
  ایجاد شده است.

بحران را در  تأثیرهاي گذشته دانسته و  را همانند بحران 2008مالی ) علت بحران 2008کروگمن(
) در 2008(داند. چپرا تولید بالتبع کاهش مصارف بخش خصوصی و مخارج کل می کاهش

مالی اسالمی در کاهش اثرات مخرب بحران مالی پرداخته و یکی اي به بررسی نقش تأمین  مقاله
ظام مالی عنوان بحران مالی را فقدان انضباط و تعهدمندي در ناین از علل اصلی پدید آمدن 

بازي قمارگونه را علت بحران مالی دانسته است. وي ریشه  ) سفته2008(نموده است. صدیقی
اي به وجود آوریم  مشکالت را شکست اخالق عنوان کرده و باور دارد که اگر قادر بودیم جامعه

که در آن افراد به کاالهاي عمومی توجه داشته و با هم همکاري کنند، ترکیب صحیحی از 
  آید.  خش خصوصی پدید میبراي ب  هاي دولت و انگیزه مداخله

مالی در مدیریت ریسک مؤثر  ) علت اصلی این بحران را عدم توانایی نهادهاي2009(احمد
داري و سرآغاز تحولی نوین  هاي نظام مالی سرمایه عنوان نموده و این بحران را شکستن پایه

هاي  بحرانمالی اسالمی را درمان تأمین  ) حرکت به سوي2009دانسته است. دیوي و فردیان(
هاي واقعی و بخش حقیقی اقتصاد را از  مالی برشمرده و عدم اتکاي مشتقات مالی بر دارایی

)، 2001اند. همچنین آقیون، باچتا و بنرجی( عنوان کرده 2008هاي بحران مالی  مهمترین ریشه
پایین  هاي فراوان، ذخایر ارزي اندك،معتقدند بحران را ترکیبی از عوامل گوناگون مانند بدهی

آمدن درآمد دولت، موانع اخذ وام و نیز افزایش انتظار در رابطه با کاهش ارزش پول به وجود 
  آورد.می

) در 1387اما در زمینه ادبیات تحقیق بانکداري اخالقی، باید ذکر نمود که تلمسانی و ماتیوس(
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م در بخش مالی جهان اي با عنوان بانکداري اخالقی؛ با نگاه اسالمی به بررسی مبانی اسال مقاله
پردازد که چگونه  اي بانکداري اسالمی به بررسی این نکته می پرداخته و با مرور مفاهیم پایه

) در تحقیق 1390شود. سیدجوادین و همکاران( بانکداري اسالمی در یک فضاي رقابتی ایجاد می
رسند که متغیر  یخود با یک مطالعه توصیفی که به روش پیمایشی انجام شده است بدین نتیجه م

مثبت و معناداري بر متغیرهاي وابسته  تأثیرمستقل رعایت اصول اخالقی از سوي بانک هدف، 
  اعتماد، تعهد، وفاداري و ارتباط دهان به دهان در بین مشتریان برجاي نهاده است.

) به بررسی اثرات مثبت رعایت اصول اخالقی از سوي فروشندگان بر جلب 2009(هانسن و ریگل
) 1996عتماد، تعهد، سهم مشتري، ارتباطات خریداران و مشتریان پرداختند. بیتی و همکاران(ا

نشان دادند که رعایت موازین اخالقی از سوي نمایندگان فروش نسبت به مشتریانشان، باعث 
) ضمن ارائه تحقیقی بدین 2002گردد. سردیشموك و همکاران( استحکام بیشتر میان طرفین می

اند که رعایت موازین اخالقی در تجارت موجب افزایش احتمال تکرار مراجعه  افتهنتیجه دست ی
) نیز 2002(اي است که هنینگ تورا این نتیجه شود.میمشتریان و سودآوري بیشتر بنگاه اقتصادي 
) نیز این حقیقت 2009(. افزون بر این چن و مائوستا  آن را با مشاهدات آماري به اثبات رسانیده

دهندگان خدمات مالی و تجاري موجب  اند که رعایت اخالق از سوي ارائه اثبات رسانیدهرا به 
  گردد. افزایش اعتماد و وفاداري مشتریان می

اي و با دوري از  ها بدون لحاظ الزامات اخالق حرفه دهد که طریق بانک ) نشان می1991(مشکین
آورده و دچار  ير رویو خطرپذ یچندوجهده، یچیپ ياقدامات محتاطانه و متعارف به راهکارها

دهد که نظام بانکی به منظور رفع  ) نشان می2008شوند و یا آنکه مولر( اي می مشکالت عدیده
بلندمدت با گرایش تعهدمداري و  يو اصالحات رفتار یرات نظارتییازمند تغیها، ن ضعف
  محورانه است. اخالق

و نقش بازدارنده  2008قی وقوع بحران مالی علل اخال اما الزم به ذکر است، براي مطالعه
هاي  نقش بانکداري اخالقی در جلوگیري از ریشه  هاي مشابه بانکداري اخالقی در پیشامد بحران

هاي مالی، پژوهش جامعی در سوابق تحقیق یافت نشده است و از این حیث این تحقیق  بحران
  باشد. داراي نوآوري می
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  هاي مالی بحران .3
متداول  يبه بعد امر 1970از سال   وقوعشان مخصوصاً که یمال يهابحران يها شهیدر ر يجستار

در  ين عوامل، وجود استقراض ربویاز مهمتر یکیدهد که  ینشان م )،2005، 1(کانتبوده است
و  2ها ها، هجوم به بانکیچون نکول بازپرداخت بده يندیبوده که اثرات ناخوشا ینظام بانک

تاً یتعهدات و نها يات در ادامؤسس يسازها، ناتوان ظور برداشت سپردهبه من یمال ينهادها
  آورد.ید میگر اقتصاد را پدید يهان بحران به بخشیت دامنه ایآنان و سرا یورشکستگ

ها  اعتمادي مشتریان به بانک هاست که با بی ترین این بحران هاي بانکی یکی از متداول بحران
را به ها  گذاران، بانک انداز شده توسط سپرده وجوه پس یناگهان يها شروع شده و با برداشت

شده در بانک وام  يگذار از وجوه سپرده ياریسازد. از آنجا که بس رویارویی با بحران متمایل می
گذاران، بانک قادر به ایفاي  وجوه توسط سپرده یشود، در صورت برداشت ناگهان یداده م

تواند بانک را به  ین عامل میع مبالغ نخواهد شد و همیزگرداندن سرتعهدات خود مبنی بر با
برخوردار نباشند،  يگذار مه سپردهیگذاران از ب بکشاند. همچنین چنانچه سپرده یورشکستگ

  ).2008، 3گورتون(نیز شوند يدتریشد يها انیممکن است دچار ز
  

  2008بحران مالی  .4
د، یبه اوج خود رس 2008ز سال ییشروع و در پا 2007که از سال  مورد بحث یبحران مال

 یه بحران مالیشب ییها شود. اگرچه بحران یبه بعد محسوب م 1929از سال  ین بحران مالیبزرگتر
م یکن یمشاهده م  عمالً یشوند، ول یرمتعارف محسوب میرمنتظره و غیاي غ شه پدیدهیهم 2008

کانت، (متداول بوده است يبه بعد امر 1970از سال   وصاًها، مخص ن نوع بحرانیکه وقوع ا
2005.(  

هاي  هاي مالی به یکدیگر، در این نوشتار تمرکز اصلی را بر ریشه با توجه به شباهت زیاد بحران
دانیم، این بحران در آمریکا و از بازار مسکن شروع  ایم. آنگونه که می  گذاشته 2008بحران مالی 

 يها در اقتصاد آن کشور به سرعت به اقتصاد کشورها ر بخشیبه سا رسانی شد و ضمن آسیب
_____________________________________________________ 

1- Kunt 
2- Banks Run  
3- Gorton 
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ها به بخش مسکن  دهی بانکهاي حاصل از وام ت نمود. پیش از وقوع این بحران، سودیگر سراید
تر از تعهدات  انداز تعهدات دریافتی به شکل سیستماتیک بزرگ بسیار اغواکننده بوده و چشم

شد. افزایش منابع داخلی، افزایش سودهاي انتظاري  نشان داده میگذاران  ها به سپرده بدهی بانک
اعطاي تسهیالت از اثرات محرز  ها در گسترش دایره  و همچنین افزایش سطح اعتماد بانک

  افزایش سودهاي تحقق یافته بود.
عدم ارزیابی و اعتبارسنجی صحیح، تکیه بر وثایق به جاي تأکید بر صحت و سالمت کار، باال 

ریزي اصولی، مصادف با کاهش  گرایی و برنامه ها و عدم واقع واهی سطح اطمینان بانکرفتن 
هاي ایمنی عملیات بانکی شده بود. این امر موجب گردید تا با ترك اصول احتیاطی و  حاشیه

ش مواجه ین با افزایبا سطح ضمانت پائ يها ها، میزان وام برآمده از منطق اقتصادي از سوي بانک
حدي که افرادي که از شایستگی و اعتبار چندانی نیز برخوردار نبودند، متقاضی اخذ شوند؛ به 

  شوند. نسبتاً بااطمینان ییوام مسکن به عنوان کاال
د یها ترک متیج عرضه آن رو به رشد نهاد تا که به ناگاه حباب قیمت مسکن، به تدریش قیبا افزا

رندگان که همان بدهکاران یگط وامین شرایسقوط قرار گرفت. در ا یبیو قیمت مسکن در سراش
که در رهن بانک بود،  یمتیها را در مقابل مصادره مسکن ارزان ق یبودند، بازپرداخت بده یبانک
، 1چپرا(شد يدیها وارد مرحله جدیافتند و لذا عدم پرداخت بدهی يراقتصادیرموجه و غیغ یعمل

دات رو به افزایش گذاشته خود، به ز که بر اساس تعهیها ن ط بانکین شرای). در ا2008
 يها حساب يج کسریدند و به تدریگذاران بدهکار بودند، منابع خود را از دست رفته د سپرده

دور از انتظار نبود.  ین حالت وقوع بحران بانکیشد؛ در ا ینیبشیعموم مردم قابل پ يبرا یبانک
و هجوم  ياعتبار یمال يها و نهادهانسبت به سرنوشت بانک ینانینااطم يفضا يریدر واقع فراگ

ت بحران یخود، به تقو يها ات به منظور برداشت از سپردهمؤسسن یگذاران به اگسترده سپرده
  دامن زد.

  
   

_____________________________________________________ 
1- Chapra 
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  هاي مالی هاي اخالقی بحران . ریشه5
  . تعریف اخالق1.5

رفتار  در فرهنگ غربی، اصول اخالقی راجع به چگونه بودن افراد و اینکه بر اساس چه ضوابطی
). به طور کلی، واژه اخالق با استانداردهاي مربوط به 2004، 1جبادموسی(شودکنند، مطرح می

، 3). دایره المعارف انگلیسی چمبرز2007، 2فیشر(باشدصحیح و نادرست بودن رفتارها مرتبط می
ی شمارد. دي جورج اخالقیات را تالشاي از قواعد رفتاري و انسانی برمیاخالق را مجموعه

مند جهت دریافت تجارب اخالقی و معنوي جامعه و افراد، از طریق تعیین مقرراتی که باید نظام
السکوئز اخالقیات را فعالیت منطبق بر  داند وبراي رفتار انسانی، مورد استفاده قرار گیرد، می

  ).2004، 4اسونسون(نمایداستانداردها تعریف می
و اندیشمندان علوم اجتماعی، اخالق را شناخت صحیح از  به طور عام، فالسفه، الهیون، منتقدان

باشد. هایی همراه می اند. این تشخیص همیشه آسان نیست و بعضاً با دشواريناصحیح عنوان نموده
حل درست مطلق برخی از اندیشمندان علم اخالق مدعی آنند که اصول اخالقی همواره یک راه

حل درست وابسته به شرائط و موقعیت است و ر معتقدند راهاي دیگنماید؛ در حالیکه عدهارائه می
). 34: 1382سلطانی،(گرددحل در نهایت به خود فرد بازمیتعیین صحت اخالقی یک راه

هم به رذائل اخالقی و  ،گردداخالق هم به فضائل اخالقی و امور مثبت و مفید اطالق میهمچنین 
امور منفی و مضر. مراد ما از اصطالح اخالقی در این نوشتار صرفاً  اموري است که به اخالق 

شود که فالن کار گردد و نه رذائل اخالقی. مثالً وقتی بیان مینیک و فضایل اخالقی برمی
  باشد.اخالقی میاخالقی است و یا دروغگویی غیراخالقی است؛ منظور از اخالق تنها فضایل 

توان اذعان داشت، اخالق همان رعایت قواعد، ضوابط و  بندي می بنابراین در یک جمع
هاي انسانی که رفتارها  استانداردهاي حاکم بر رفتار افراد در یک نظام انتزاعی از باورها و ارزش

ي اقتصادي به ها گذاري رو رعایت اخالق در رفتار و سیاست باشد. از اینکند، میرا کنترل می
هاي  مفهوم رعایت قواعد، اصول و استانداردهاي حاکم بر اقتصاد با لحاظ هنجارها و ارزش

_____________________________________________________ 
1- Gbadamosi 
2- Fisher 
3- Chambers English Dictionary      
4- Svensson 
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  پذیرفته شدة انسانی است.
  
  هاي اخالق در اقتصاد . شاخصه2.5

توان به برخی  اي در سازمان، می با نگاهی به آثار علماي اخالق و منابع علمی تبیین اخالق حرفه
  به نحو ذیل اشاره نمود: ،که مرتبط با بحث است هاي اخالق از شاخص

این امر موجب آن  است و سازمانی تیرینظام مد یرکن اصل يریپذ اطاعتپذیري:  الف) اطاعت
 يکارکنان برا یبر هدف و تالش درون یمند، مبتن نظام یسازمان گردد که به صورت خودکار می
  رد.یگشکل و قوام  یار عالیدن به اهداف بسیرس

ک جامعه اعتمادى است که افراد به یه ین سرمایمهمترب) وفاي به تعهدات و قراردادها: 
شرفت یه سعادت و پیما ،ت کندین اعتماد و همبستگى را تقویزى که ایگر دارند و هر چیکدی

  جامعه است.
از اصول اخالقی و سرمایه اصلی  ج) امانتداري و رعایت صداقت و درستکاري: این سه ویژگی

  باشند. جامعه انسانی میهر 
شود. در ادبیات مدیریت  ساالري موجب قوام یک مجموعه می ساالري: شایسته د) شایسته

ساالري سازمانی نوین در انتخاب کارگزاران، مدیران و کارکنان به شدت بر روي اصل شایسته
  شود. می کید داشتهأاخالقی و فنی ت

است که بر اعمال و  و مسئولینران یمد متوجه يادیر زاید بسیتأک ه) نظارت و ارزیابی عملکردها:
  صورت پذیرد.از آنها  يمستمر یابیارزهمواره نظارت داشته و و زیردستان ر کارکنان رفتا

هاي  پایهاز  یکی يبند و زمان يزیر برنامه  نظم، ریزي، دوراندیشی و انضباط در امور: و) برنامه
ریزي و  قاي مناصب و روابط متصل به برنامه، چراکه باست مدیریت اقتصاديدر  اخالق

  اندیشی در امور است. چاره
ن است که یدر خصوص اموال ا یان داشتن مال: اصل جاودانه اسالمیح) تداول ثروت و جر

ان ثروتمندان ید فقط در مین جهت نبایاند به همار گذاشته شدهیاستفاده عموم در اخت ياموال برا
و هالکت  ين صورت جامعه در عمل محکوم به نابودیر ایغ که در چرا ند،یبه گردش درآ

  ).158: 1387وضلو، یع(خواهد بود یجیتدر
جاد ضرر به یط) عدم ضرررسانی به دیگران: هر گونه فعالیتی اعم از مالی و غیرمالی که باعث ا
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ر اد مال و ثروت دیازد يت براین اصل، فعالیغیراخالقی و ممنوع است. بر اساس ا ،شود يگرید
  ).159: 1387عیوضلو،(ر نباشدیز و مشروع است که موجب اضرار به غیجا یصورت

ها  اسراف و هدردهی منابع طبیعی، امري مذموم در تمامی فرهنگ ي) دوري از اسراف و تبذیر:
ها و در نهایت نابودي و سقوط  بوده و موجب افول منابع اقتصادي، کاهش تولید، افزایش هزینه

   شود. جوامع می
  
  تبیین علل بحران مالی از منظر اخالقی .3.5

گسترش آزادانه و دهد، میبه وضوح نشان  2008سال  بحران مالی جهانیگسترده عواقب 
تواند جامعه، منافع شخصی، می همالی با محوریت توجه صرف بپولی و ات مؤسسقاعده  بی

انداز گسترده در چشم .بدهدات را در معرض خطر قرار مؤسسگذاران و حتی خود این سپرده
 يدارهیش از آن، که اقتصاد سرمایپ يها ر بحرانیبا سا يداریاقتصاد کالن، این بحران تفاوت معن

هاي اقتصادي،  غرب را دچار تزلزل نموده بودند، نداشته است. با نگاهی به سابقه تاریخی بحران
  ها را شناسایی نمود.  هاي اخالقی ایجاد این بحران توان ریشهمی

زند و اعتماد به نفسی یباالتر از حد متوسط را در اقتصاد رقم م ي، رشديمنابع اعتبار یفزون
نتیجه، انتظارات  ). در1985و  1980، 1مینسکی(آوردیفراهم م یگذاران آتهیکاذب در سرما

بازان را به سمت ها شده و این امر سفتهیمت دارائینانه، موجب کاهش قیبش از حد خوشیب
گردد. به یها م متیش قین مرحله، انتظارات وافر موجب افزایدر ا کشاند.یامطمئن من يبازارها

 یرواقعیجاً غیها تدر متیرسد که در آن، قیان میچ سوداگرانه به پایک مارپین روند در یناچار، ا
  ).1985آید(مینسکی، از اقتصاد به وجود می یخاص يها در بخش ییها تاً حبابیشده و نها

گذاران و متعاقباً هیدر انتظارات سرما یرمنتظره، باعث بروز اختالالتیشوك غ کیعمدتاً 
ها، اعتماد  بانک یذخائر مال یجه کاهش ناگهانیها شده و در نت متیبینی نشده ق نوسانات پیش

و  یل آنکه استقراض عمومیگرداند. همچنین به دلیدار م مردم به کلیت نظام بانکی را خدشه
نماید. بسته به به آهستگی بروز می ینگیباشد، لذا بحران نقدها به شدت دشوار می فوري بانک

 ینگیها، بحران نقدیدر خصوص سقوط ارزش دارائ یبانک يهات ترازنامهیزان وخامت وضعیم

_____________________________________________________ 
1- Minsky 
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 يها از بحران يتر عیوس يها فیها و ط بانک یتواند تا مرحله بحران اعسار و ورشکستگیم
  شروي داشته باشد.یز پین ياقتصاد

 يها ه شاخصیجامعه نقش داشته و کل یندها، در سطوح عمومیقابل ذکر است این عوامل و فرآ
و  ياهیو سرما یمات نادرست مالیدهند. اتخاذ تصمیقرار م تأثیرتحت  یزان مشابهیبازار را به م

است که هر  یمتزلزل مشکله تصمیمات سست و یبر پا یسکیالعاده رط فوقیت پوشش شرایقابل
 يها ، بانکیا سازمانی یگذاران، اعم از خصوصهیسرما يارحرفهیو غ ياف حرفهیدو ط
دهندگان خرده پا در ، وامیمالتأمین  يها ران صندوقیت، مدیگروه وال استر يگذار هیسرما

غیرواقعی  ن وییپا يها سازد. همچنین نرخمسکن را مبتال می يها داران وامیعرصه مسکن و خر
 يها و تراکنش يادار يهانهیل داده و پوشش هزیها را مشخصاً تقل ه سود وامینظام بانکی، حاش

  ها را با مشکل مواجه نموده است. بانک یمال
وست، یز مجدداً به وقوع پین مورد بحث یفوق، در بحران مال يندهایفرآ یاگرچه چارچوب کل

د و یو تشد یمال یزدائتوانند در روند مقرراتیهم وجود دارند که م يگریژه دیاما عوامل و
ن عوامل اشاره یترل به چند مورد از برجستهیبگذارند که در ذ تأثیرگري مالی  ضابطه ت بییتقو

 گردد: یم

 ورزي در رسیدن به سودها و درآمدهایی که مبنا و علت اقتصادي همچون ارزش افزوده  طمع
دارایی ندارند و صرفاً از مسیرهایی خارج از ضوابط اقتصاد واقعی محقق و بازده حقیقی 

باشد. این  ها می گیري این نوع بحران هاي اخالقی شکل شود، یکی از مهمترین ریشه می
) نیز به کرات مورد اشاره قرار گرفته 1991و  1980، 1978(حقیقت که در آثار مینسکی

 یافت بازدهیدر يکه انتظارات سهامداران برااست، بیانگر این نکته است که هنگامی 
بیشتر در مسیر حقیقی جریان  يها افت پاداشیدر يران اقتصادي برایروزافزون و انتظارات مد

 شود. می يگذارهیهاي سرما در اکثر بنگاه ياکنندهوسوسه يها جاد نرخینیابد، منجر به ا

تاً موجب آن شد ی، نها2008قبل از بحران  يها % در سال25 يباال يها به عنوان نمونه، نرخ
ش دهند. در یها را افزاخاص خود در ترازنامه يهایبه دارای ینسبت بده یات مالمؤسس

هاي ضعیف با ریسک  واقع، با وجود اطالعات نامتقارن در بازار، افرادي که قصد انجام پروژه
از دریافت وام برخالف تعهدات  باال را دارند بیشتر حاضرند وام دریافت کنند و یا آنکه پس

 يبه سودها یابیها به منظور دست ). بدین طریق بانک1991مینسکی، (خود عمل نمایند
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العاده، در دام انتخاب معکوس و خطرات اخالقی ناشی از عدم تقارن اطالعات افتاده و با  فوق
و  یده، چندوجهیچیپ يمنطقی، محتاطانه و متعارف به راهکارها يها تیفاصله گرفتن از فعال

گردد.  می ینظام بانک يهاهیش پاین روند منجر به فرسایتاً ایآورند که نها می ير رویخطرپذ
هایی که با اتکاي به  یابیم که در رابطه بین بانک با نگاهی به جریان شروع بحران مالی در می

مصداقی از مخاطرات اند با خریداران این نوع اوراق،  هاي رهنی، اوراق بهادار منتشر کرده وام
ها،  ن ضعفیم این نظام بانکی به منظور ترمیبنابرا .)2008، 1مولر(اخالقی رخ داده است

بلندمدت با گرایش تعهدمداري و  يو اصالحات رفتار یرات نظارتییازمند تغین
 محوري است. اخالق

 روند ایدة ف که تنها به طوالنی شدن بی يگرچه حذف و اصالح مقررات زائد و غیرضرور
انجامد، امري نیکو و  ها و افزایش هزینه معامالت می سرمایه مبادالت اقتصادي، راکد ماندن

باشد، اما حذف و یا تضعیف مقررات الزم خصوصاً در حیطه مراقبت و نظارت بر  الزم می
چراکه به  هاي مالی است. هاي اخالقی بحران مبادالت اقتصادي و بانکی، یکی دیگر از ریشه

ق مشتقات ین از طریریبه سا یستمیسک سیانتقال ر یعی در بازار سرمایه، توانائطور طبی
کند؛ از این رو این یمضاعف م يها سکیرش ریدهندگان را وادار به پذاوراق بهادار، وام

رندگان منجر یگدهندگان و وامان وامیف ارتباطات صحیح میزدایی به تضع نوع مقررات
در سایه خأل و یا  یو ابهامات موجود در محصوالت مال یگدیچیگر، پیشود. از طرف د می

گذاران هیسک و پاداش را از سرمایر يها یژگیق ویو بررسی دق یابیضعف مقرراتی، ارز
سازد. به یضابطه وادار م بی یدهوام يها را به استفاده از روش یات مالمؤسسسلب و 

 يها سکیگر و بر ریکدیمتقابل بر  ياوهیاوراق بهادار و بازار به ش يندهایعبارتی، فرآ
 ينماید که چگونه ضررهایه میتوج ین موضوع را به خوبیداشته و ا یافزائهم یستمیس

در سطح  یل به افتضاح بزرگ مالیکا، تبدیدر بازار امالك و مستغالت در آمر یجزئ
، 2کاربنی(بدیاي میگشته و در گذر زمان، دامنه معضالت به سوي نظام بانکی تسرّ یالملل نیب

2011.( 
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  بوده است. کمبود » بحران اعتماد«دیگر، در بدو امر  یهمانند هر بحران مال مورد بحثبحران
گیري  شفافیت به معناي پرهیز از افشاي اطالعات الزم و ایجاد بستر مناسب جهت تصمیم

یا  اقتصاديهاي  پروژه به گیري مبنی بر ورود گذاران جهت تصمیم گذاران و سرمایه سپرده
سفانه بازارهاي مالی در أزند. مت از جمله عواملی است که بر این بحران دامن می خروج از آنها

نمایند و این مقاومت بر  هاي مالی مقاومت می  سازي هزینه برابر مسائلی چون افشا و شفاف
 ،هاي وجود اطالعات نامتقارن که همان انتخاب معکوس و خطرات اخالقی باشد هزینه

به عنوان یکی از » خطرات اخالقی«در اصطالح رایج » اخالقی«افزاید. استفاده از صفت  یم
هاي  عوارض نامتقارنی اطالعات در روابط اقتصادي، شاهد دیگري بر اخالقی بودن ریشه

 باشد. ایجادکننده اختالالت مالی می

روند اقدامات نظام  هاي مالی و خصوصاً هاي مشترك بحران در مجموع با نگاهی دقیق به ویژگی
ها و  از علل پدیداري این نوع بحران ییابیم که بخش مهمدرمی 2008مالیبانکی پیش از بحران 

و نظام بانکی از اصول و  یات مالمؤسست یل عدم تبعیهاي وارده به اقتصاد جهانی، به دل آسیب
طانه و مطابقت با محتا يگذارهیدر مقوله سرما یاخالق يها لوازم رفتار جمعی و دستورالعمل
بوده است. امانتداري نامناسب و  یو اجتماع یطیست محیمقررات دقیق حاکم بر مباحث ز

گذاران و سهامداران و نیز افشاي رازها و اسرار آنان و اعمال توجهی به حقوق سپرده بی
 يها افت پاداشیدر يران بانکی برایهاي نامتعارف بر روي دارایی آنان، انتظارات مد ریسک

طلبانه، حریصانه و غیرمدبرانه در مواجهه با فراتر از حد معقول، پیروي از احساسات افزون
طلبی خارج از اصول  ریزي مالی، فرصت ، عدم دوراندیشی و برنامهکنندهوسوسه يها نرخ

نگري و ارزیابی شرایط  هاي افراطی و خارج از اصول بازار، عدم واقعبازياخالقی، ارتشاء، سفته
هاي مالی ممکن، عدم رعایت حدود کفایت سرمایه، عدم افشاي به موقع و صحیح  رفیتو ظ

هاي مالی توسط مقام  تراشی در نظارت و کنترل صورت صالح، مانعاطالعات الزم به مقامات ذي
دار شدن هایی که احتمال خدشه ناظر، ضعف نظارت درونی و حاکمیت شرکتی، اقدام به فعالیت

دهد و مواردي از این دست همگی از جمله اقداماتی ام بانکی را افزایش میشهرت و اعتبار نظ
اي به وقوع پیوسته و نظام مالی را در بحرانی با ابعاد جهانی است که به دور از اصول اخالق حرفه

  گرفتار ساخته است.
 هید بر پایجدمالی ات مؤسسس یسأدر خصوص ت يدیاز کلیک نیرو باید اذعان داشت،  از این
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 یابیزان دستیش میو افزا یسنت يبانکدار يهاوهیش يتوانمندتر و به منظور بازساز یاصول اخالق
  است. شدهجاد یمحور، ا دار و اخالقیپا يها يگذارهیسرما يبه اعتبارات برا

 
  هاي مالی بانکداري اخالقی و نقش بازدارنده آن در بحران .6

  مفهوم و اهداف بانکداري اخالقی  .1.6
توان فعالیتی بانکی با رعایت کامل حقوق انسانی، التزام به رقابتی سالم و  اخالقی را میبانکداري 

پذیر و پاسخگو در قبال رفتارها توصیف نمود. این نوع بانکداري، مفهومی است که نیز مسئولیت
گذرد، اما به سرعت در با آن که از ورود آن به ادبیات متعارف بانکی مدت زمان زیادي نمی

  .)2: 1390قلیچ،(هاي جهان شده است رشد و توسعه در ابعاد نظري و اجرایی در بین بانکحال 
 يند اعطایطلبانه در فرآرمسئوالنه و افزونی، غیراصولیغ يهاوهیامروزه روشن است که اعمال ش

شود. تاً بحران بدهی منتهی مییمتعارف و نها يهایمالتأمین  قیها به شکست و عدم توف وام
ع یرات وسییجاد تغیازمند تعامل و ایبه منظور کسب اعتماد شهروندان، ن یات مالمؤسسها و  بانک
عامه مردم هستند. حداقل انتظار، رعایت حقوق افراد در  یواقع يازهایبه ن يو توجه جد يرفتار

و  يدت، آزایشان بر شفافیها استیستی در اعمال سیز بایاستگذاران نیاست. س یک جامعه مدنی
جاد ارزش افزوده ی، ایاخالق يبانکدار يدیج کلیاز نتا یکیه بگذارند. صح یتعهدات مدن يفایا

رغم وجود یعل یاخالق يباشد. بانکدارو توجه به رعایت حقوق متقابل می یاجتماع
رقابل یت غیک واقعیمتعارف با آنها روبروست،  يسه با بانکداریکه در مقا ییها یتمحدود

 يادیز ياتوسعه يها تین بانکداري از ظرفیشود. ایاقتصاد جهانی محسوب ماجتناب در 
  باشد.می يت در آن، عدم توجه صرف به سودآوریبرخوردار بوده و نکته حائز اهم

هاي کارا و مفید بر روي  توان براي بانکداري اخالقی، اهدافی چون انجام فعالیتدر مجموع می
گذاري در  هاي پایدار، سرمایه مالی پروژهتأمین  گذاري و سرمایهها، منابع بانکی خصوصاً سپرده

-رسانی اقتصاديبخش حقیقی اقتصاد نه بخش کاغذي آن، پرهیز از اقداماتی که منجر به آسیب
سازي توسعه اقتصادي شود، کمک به حفظ ثبات بازارهاي مالی و زمینهاجتماعی به جامعه می

هاي  هاي اجتماعی، نهادهاي مردمی و سازمان ه تجارتگذاري و اعطاي وام بکشور، سرمایه
فرهنگی، ارائه بهترین خدمات و جلب رضایت مشتریان و حفاظت از حقوق و منافع آنان، رعایت 
حقوق و منافع کارکنان و مسئولین نظام بانکی، حفاظت از اعتبار و شهرت نظام بانکی، 

و شکاف طبقاتی، حفاظت از محیط دهی اعطاي تسهیالت در راستاي کاهش سطح فقر  سامان
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 زیست و منافع فرانسلی را متصور بود.

  
 سابقه بانکداري اخالقی در جهان .1.6

سرآغاز ورود جدي مباحث اخالقی در اقتصاد مالی و تجارت نوین چندان روشن نیست اما آنچه 
 1آن است که در قرن هجدهم در انگلستان، کواکرها ،توان یافتدر تاریخ اقتصادي غرب می

مانند (آمدندگذاري در صنایعی که مخالف اخالق به شمار میاولین گروهی بودند که از سرمایه
ورزیدند. این اقدام به مروز زمان باعث محبوبیت داري)، اجتناب میدخانیات، الکل، قمار و برده

ز و رشد تجارت این گروه در میان مردم شد و باب جدیدي را در مباحث متعارف اقتصاد غرب با
معروف شده » 2گذاري مسئوالنه اجتماعیسرمایه«گذاري اخالقی بعدها به نمود. این نوع سرمایه

  تر از پیش گردید.و دامنه آن روز به روز گسترده
در امتداد این جریان و در سه دهه اخیر، بانکداري اخالقی به عنوان مفهومی که  از ورود آن به 

گذرد، به سرعت در بعد نظري و اجرایی در بین نمی ادبیات متعارف بانکی مدت زمان زیادي
هاي جهان رشد و توسعه نموده است. برخالف کشور ما، در برخی از کشورهاي دیگر  بانک

خصوصاً کشورهاي غربی، توجه بسیار زیادي به این مقوله شده و از حیث مطالعات نظري و نیز 
ي بانکی قرار گرفته است. به عنوان مثال از هاهاي بسیاري از نظام عملیاتی و اجرایی جزو اولویت

، 3توان به شور بانکنمایند می هایی که تحت این عنوان فعالیت می جمله نهادها و بانک
در آمریکا،  7و وینرایت بانک 6اف بنک سی ، تی5، آلیانس بنکشیر4آر.اس.اف سوشیال فایننس

در  4نکابو اتیک  3نکابدر انگلستان، جی.ال.اس  2، شرد اینترست1نکاب، رلیانس 8بانک تعاونی

_____________________________________________________ 
1- Quakers. 
2- Social Responsible Investment  
3- Shore Bank 
4- RSF Social Finance 

5- Alliance Bankshares 
6- TCF Bank 

7- Wainwright Bank 
8- Co-operative Bank 



  .... و نقش بازدارنده بانکداري اخالقی در  2008علل اخالقی وقوع بحران مالی                             
  

99  

در هلند، بنکا  8نکاو رابو ب7نکادر کانادا، تریودوس ب6نکاب و ونسیتی5نکابآلمان، سیتیزنس 
در 12نکادر مالزي و گرامین ب11نکابدر فرانسه، می 10در ایتالیا، بانک تعاونی اعتبار9اتیکا

ها در مقایسه با صدها بانک و نهاد  عداد این نوع بانک). البته ت1390قلیچ، (بنگالدش اشاره داشت
باشد و شاید اگر تعداد بیشتري با ابعاد کارکردي  مالی برجسته در جهان چندان زیاد نمی

به  2008هاي بحران مالی  ها در سرتاسر جهان فعالیت داشتند، دامنه تري از این نوع بانک وسیع
  د.کر شدتی که رخ داده است، نمود پیدا نمی

  
  نقش و اهمیت بانکداري اخالقی  .3.6

البته گرچه نقش نظام بانکی در ایجاد و خصوصاً در رشد و حجیم شدن بحران مالی تمام علت 
نبوده است، ولیکن به علت برجسته بودن این نقش، آنچه امروزه بیش از پیش به عنوان یک نیاز 

در » نظام بانکداري اخالقی«آید، برپایی  هاي مالی به چشم می حیاتی در پیشگیري از بحران
اهمیت دادن و  يرا برا ياسابقهیب فرصت ویژه و شرایط، 2008 یبحران مالجهان است.  سرتاسر

ک مدل ی يبه سو نظاماین  و میل دادن بکارگیري بیشتر  و بهتر اصول اخالقی در نظام بانکی
 يکردهایروتأمین  ويبه س يشتریش بیکه گرا یمدل ؛فراهم آورده است ترتر و اخالقیيقو

  نقاط جهان دارد. یدر اقص اي،با حفظ اخالق حرفه آحاد مردم ياقتصاد يازهایو ن یاجتماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Reliance Bank 
2- Shared Interest 

3- GLS bank 
4- EthikBank 
5- Citizens Bank 
6- Vancity 

7- Triodos Bank 
8- Rabobank 

9- Banca Etica 
10- Crédit Coopératif 
11- MayBank Group 
12- Grameen Bank 
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 يت ساختارهایه با هدف تقویت سرمایدر خصوص کفا ینظام بانک یتوجه بیشتر به مقررات فعل
وام  يش سقف اعطایرا به منظور افزا ینیمع يهاتیمالی، محدود يها مقابله با بحران يبرا یمال

ن حال نظام اقتصادي خود را مواجه با فرصتی مناسب یاء نموده است. در عات احصمؤسسنگونه یا
 یطیست محیو ز یاجتماع يهادر حوزه ينان اقتصادیآفرجهت مراقبت و نظارت بیشتر بر نقش

 يها که از نقطه نظر دستورالعمل یو موارد مشابه یرانتفاعیغ يها ها، سازمان یاز جمله تعاون
  بیند. هستند، می يشتریب یسکیر يها شاخص يته بال، دارایکم

اي در امور پولی و رعایت هرچه بیشتر اخالق حرفه یمال يهاوهیش مند اصولی و ضابطه يبازساز
اگر بنا باشد . ن صنعت استیشتر ایهرچه ب يسازسالم در جهت یاساس ی، سرآغاز گامو مالی

ن موضوع اشاره نمود که عملیات یاه ب توانیم، میاموزیر بیاخ یمال يها از بحرانمهم  يانکته
ها بوده و در واقع یک سري  شرکت فراتر از سایر، یپولی و بانکی به طور کلات مؤسس

ه و مؤسسکه شاید کمتر  انددر قبال جامعه برعهده گرفته را محورو اخالق هاي خاص مسئولیت
ضرورتاً کی، توسط نظام بانه یسرمابهینه ص یتخص روشن است که .نهادي متصدي آن باشد

هایی  شده و ضعف و نقصان آن، بحراندر جامعه  یقدرت و تعامالت اجتماع يریگموجب شکل
ش سطوح یخواهد بود که افزانآور بجتع هجینترا در سطح اجتماع پدید خواهد آورد. در 

ن یبه قوان باشد، یمتعارف مال يکردهایامتزاج با رومند ازینآنکه شتر از یب ،یبه توسعه مال یابیدست
و  يریپذ، کنترليریپذتیمسئولو نیز  و بر پایه تعهد و اخالق یمترق و نظام بانکی یمال

وابسته و نیازمند گذاران خرد هیگذاران و سرمادر برابر شهروندان، سپردهنهادها شتر یب ییپاسخگو
  باشد.

  
  هاي مالی هاي اجرایی بانکداري اخالقی براي جلوگیري از بحران توصیه .7

هاي اجرایی بانکداري اخالقی را در سه محور بیان نمود. این سه  توان توصیه بندي می با یک دسته
  محور عبارتنداز:

هاي اخالق اسالمی در رابطه با  الف) محور درون بانکی: این محور به رعایت اصول و ارزش
سهامداران اشاره پاسداشت حقوق متقابل مدیران با کارکنان بانک، بانک با مشتریان و بانک با 

دارد. رعایت این اصول، باعث افزایش شهرت و اعتبار بانک، افزایش رفاه و رضایتمندي 
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هاي کارکنان، مدیران، سهامداران و مشتریان بانک، افزایش مشتریان و منابع بانکی، کاهش هزینه
  گردد.ناشی از اشتباهات سهوي، تخلفات و فسادهاي اداري می

هاي اخالق اسالمی در روابط و رقابت  این محور به رعایت اصول و ارزشبانکی:  ب) محور بین
ها اشاره دارد. رعایت این اصول، موجب انسجام و اتحاد بیشتر نظام بانکی، مدیریت  فیمابین بانک

وري نظام بانکی، بهتر نظام پولی و مالی کشور توسط بانک مرکزي، افزایش کارایی و بهره
ها و  ها در مواجهه با بحران ترك بانکی، تقویت زیربناهاي مالی بانکپیگیري پرقدرت اهداف مش

بینی نشده، انتقال تجربیات و ایجاد همبستگی و همکاري چندجانبه جهت رویدادهاي پیش
سازي محصوالت جدید عرضه شده در عرصه ارتقاي فناوري و سرعت بخشیدن به بومی

  شود.الملل میبانکداري بین
هاي اخالق اسالمی در روابط نظام بانکی  : این محور به رعایت اصول و ارزشج) محور فرابانکی

نماید. رعایت این اصول موجب قوام، ثبات و پایداري هاي جامعه، اشاره می با دیگر بخش
سیاسی و حقوق شهروندي عامه مردم، حفاظت از منافع  -اقتصادي، حفاظت از مصالح اجتماعی

اخالقی در سطح جامعه، توزیع  -ت، ترویج اصول فرهنگینسلی، حفاظت از محیط زیسبین
  شود.پذیر و مناطق محروم می عادالنه درآمدها، کاهش شکاف طبقاتی، حمایت از اقشار آسیب

هاي اجرایی بانکداري اخالقی  الذکر، به ارائه مهمترین توصیه در ادامه با تفکیک سه محور فوق
  پردازیم. می

؛ ولیکن در  وازین قانونی بانکداري متوجه مفاهیم اخالقی استگرچه رعایت کلیه تعهدات و م
تواند نقش مهمی در  د که به نظر میدگر هاي اخالقی ذکر می اینجا بیشتر آن دسته از توصیه

  هاي مالی ایفا نماید: جلوگیري از بحران
  
  هاي مرتبط با مسایل درون بانکی: توصیه .1.7

و همچنین  یو ابهامات موجود در محصوالت مال یدگیچیها باید تا حد امکان پ بانک -
گذاران را برطرف هیسرما يسک و پاداش برایر يها یژگیق ویدق یابیمشکالت ارز

 خارج از ضابطه پرهیز نماید. یدهوام يها نموده و از روش

بر أکل مال به  یمبتنهاي ربوي، غیرمشروع و  ها باید از استفاده وجوه در فعالیت بانک -
 ز نمایند.پرهیباطل 
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هاي بانک بایستی در راستاي تداول ثروت و گردش مال در جامعه باشد تا به  سیاست -
 تخصیص بهینه تسهیالت بر اساس نیاز واقعی آنان بیانجامد.

ها باید مطابق قراردادها و تعهداتی که به مشتریان دارند، رفتار نموده و از خلف  بانک -
 سازد، پرهیز نمایند. دار می خدشهوعده و هر اقدامی که اعتماد آنان را 

گذاران و سهامداران و اعمال رفتارهاي توجهی به حقوق سپردهها باید از بی بانک -
 هاي آنان دوري نمایند.پرخطر بر روي دارایی

هاي  کاري و عدم افشاي به موقع و صحیح اطالعات الزم به مقام ها باید از پنهان بانک -
هاي مالی توسط  مزاحمت در نظارت و کنترل صورتصالح، کارشکنی و ایجاد ذي

 مقام ناظر، ضعف نظارت درونی و حاکمیت شرکتی دوري کنند.

ترین افراد  ریزان بانکی باید از بین شایسته ساالري، مدیران و برنامه بنا به اصل شایسته -
هاي اقتصادي که شایستگی و صالحیت  انتخاب شوند و در اعطاي وام، افراد و یا طرح

 زم جهت اخذ تسهیالت را دارند، در اولویت قرار بگیرند.ال

فراتر از حد معقول اقدامی انجام  يها افت پاداشیران بانکی نبایستی جهت دریمد -
 دهند.

، کنندهوسوسه يها ها باید از پیروي از رفتارهاي غیرمدبرانه در مواجهه با نرخ بانک -
عدم رعایت حدود کفایت سرمایه هاي افراطی و خارج از اصول بازار و بازيسفته

 اجتناب نمایند.

و  دانستهاقتصادي  -اجتماعی امانت نوعی را  دارند اریدر اخت ی کهقدرت باید ها بانک -
 .به کار بندند خود یزات را در جهت رسالت سازمانیارات، امکانات و تجهیاخت یتمام

ان، پرهیز نموده و نقش حساب از ذخیره سپرده مشتری هاي بی ها باید از اعطاي وام بانک -
 امانتداري خود را در حفظ ارزش پول ملی حفظ نمایند.

ها باید در برخورد با مشتریان و سهامدارانشان راستی و صداقت در گفتار و رفتار  بانک -
داشته و از بیان و عملکرد ناصحیح و خالف واقع برحذر باشند؛ چراکه این امر تا حد 

بینی نشده و  گذاران و جلوگیري از تصمیمات پیش هزیادي باعث تقویت اعتماد سپرد
 شود. هایشان می هیجانی آنان در برداشت از سپرده
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  هاي مرتبط با مسایل بین بانکی: توصیه .2.6
هاي تحت مدیریت خود نظارت  ها و سازمان بانک مرکزي باید بر عملکرد بانک -

 باشد.تخصصی داشته و ارزیابی مستمر و دقیق بر فعالیت آنان داشته 

هاي پرخطر و تنش آفرین را منوط به رفع و  بانک مرکزي باید ادامه فعالیت بانک -
هاي خود گرداند و به طور قاطع بر این امر نظارت و پیگیري داشته باشد. یهاصالح رو 

قوانین و مقررات بانک مرکزي به عنوان نهاد مافوق، در اجراي ها باید  بانک -
هاي  مربوطه را با صداقت و شفافیت در زمان هاي ارشو گزپذیري داشته باشند  اطاعت

 تعیین شده به این بانک تحویل دهند.

ها بایستی در مبادالت بین بانکی به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و از تخریب  بانک -
 یکدیگر و رقابت نامنصفانه با هم پرهیز نمایند.

ا مالی، بانک مرکزي و بینی وقوع بحران بانکی و ی ها بایستی در صورت پیش بانک -
بینی مطلع ساخته و براي حل و فصل آن، جلسات  ها را از این پیش سایر بانک

  اندیشی مشترك برگزار نمایند. هم
  

  هاي مرتبط با مسایل فرابانکی: . توصیه3.7
ها باید خود را در قبال ثبات و امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جامعه مسئول  بانک -

همچون پولشویی) (زند از اقداماتی که به این ثبات و امنیت صدمه می و متعهد بدانند و
 به طور جد، پرهیز نمایند.

نسلی و رونق و رشد تولید ملی را ها باید در ارائه خدمات خود منافع و مصالح بین بانک -
 در نظر گرفته و از رفتارهایی که تضادي با قوانین و تولید ملی دارند، خودداري نمایند.

توجهی به  و بی منافع شخصی هبا محوریت توجه صرف ب ها بانکقاعده بی گسترش -
 مسائل زیست محیطی، بایستی محدود شود.

  
  ها تدابیر ساختاري اجراي توصیه .8

بخشی، افزایش  سازي بانکداري اخالقی در سازوکار انتظام گرچه رعایت اصول اخالقی و نهادینه
هاي غیرضروري و در  شتریان جدید، کاهش هزینهشهرت و اعتبار، حفظ مشتریان سابق و جذب م
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ها به  نیکو آن است که خود بانک باشد ومؤثر  مفید وتواند  مینتیجه سودآوري شبکه بانکی 
توان از نقش نظارتی و  صورت داوطلبانه بر رعایت این اصول و موازین اهتمام ورزند، ولیکن نمی

رو،  م بانکی بر شبکه بانکی غفلت ورزید. از اینراهبري بانک مرکزي به عنوان نهاد باالدستی نظا
سازي بیشتر فرآیندهاي  شبکه بانکی را به عملیاتیدو طریق گردد بانک مرکزي از  پیشنهاد می

  بانکداري اخالقی سوق دهد:
بندي، ضمن گردآوري و مشاهده عملکرد  روش اول آن است که بانک مرکزي با ایجاد نهاد رتبه

هاي برتر در این حوزه را  هاي بانکداري اخالقی، هر ساله بانک با شاخصهها و انطباق آن  بانک
آفرینی این  شناسایی و به جامعه معرفی نماید. بدیهی است اثرات مثبت تبلیغاتی و شهرت

دارد تا سازوکار عملیاتی شدن بیشتر این اصول را در خود تقویت  ها را بر آن می بندي، بانک رتبه
  از سایر رقباي خود بربایند. نموده و گوي سبقت را

سازي یک بستر حقوقی و قانونی، امتیازات و  روش دوم آن است که بانک مرکزي با فراهم
کار در این  هاي کم هایی خاص براي بانک هاي فعال و محدودیت تسهیالت ویژه براي بانک

  نماید. حوزه وضع نموده و از این طریق شبکه بانکی را به این امر مهم ترغیب و تشویق
در اجراي قانون سالمت نظام اداري و تشکیل ستاد صیانت از  بات اجراییاین، ترتی افزون بر

امنیت عمومی و حقوق شهروندي در کشور زمینه مناسبی براي نهادینه شدن نظام بانکداري 
  ست بیشتر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.اي ایجاد کرده است که امید ا حرفه اخالقی و اخالق

  
  نتیجه

به افراد  وام يرمسئوالنه اعطایغ يهاوهیش با پرخطر مدت و کوتاه هاي یمالتأمین  یمشاتخاذ خط
نظارت و دقت ریزي و دوراندیشی در سایۀ کمبود  برنامهبه انضمام فقدان  ،هاي ناشایسته و یا طرح

، 2008یجهانمالی بار بحران  وقوع فضاحت اي جز اي، نتیجهدر اجراسازي نظام اخالق حرفهالزم 
با توجه به معیارها و اصول اخالق اقتصادي و بانکداري اخالقی، به نظر . به همراه نداشته است

زا  هاي بحران باشد تا حدي از پدید آمدن ریشه رسد که توجه به بانکداري اخالقی قادر می می
  جلوگیري به عمل آورد. 

نگري  ریزي و آینده اد رو به جلو، طرحتوان بیان داشت که در یک اقتص بندي می در یک جمع
هاي ممکن، ارزیابی و اعتبارسنجی دقیق و به موقع،  بینی و حرکت بر اساس ظرفیت اصولی، واقع
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و  سازي شفافحریصانه، رعایت حقوق مشتریان و سهامداران با پرهیز از رفتارهاي پرخطر و 
هاي آزادانه و منطقی، مدیریت  ريگی افشاي اطالعات الزم به مشتریان و سهامداران جهت تصمیم

گذاري شده با رعایت اصول امانتداري، وفاي به قراردادها و انجام کامل  مالی وجوه سپرده
هاي  فعالیتها و پرهیز از  تعهدات متقبل شده، به گردش درآوردن وجوه و ممانعت از کنز دارایی

هاي است که  از جمله توصیهبر أکل مال به باطل در نظام بانکی  یمبتنغیرمشروع، ربوي و 
هاي  داند. با توجه به ریشه ف به تبعیت کامل از آنان میبانکداري اخالقی خود را موظّ

رسد، این تبعیت قادر است تا حد مطلوبی مصونیت و  آفرین مالی شناسایی شده به نظر می بحران
  ایمنی را براي نظام بانکی فراهم آورد.
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