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6
فصل

اخالق و   بانک 
بانک�داری اخالق�ی را می ت�وان فعالیت�ی بانکی با 
رعایت کامل حقوق انس�انی، التزام به رقابتی سالم 
و نیز مس�وولیت پذیر و پاس�خگو در قب�ال رفتارها 
توصیف نمود. این نوع بانکداری، مفهومی اس�ت که 
با آنک�ه از ورود آن به ادبیات متع�ارف بانکی مدت 
زمان زیادی نمی گذرد، اما به س�رعت در حال رشد 
و توس�عه در ابعاد نظری و اجرایی در بین بانک های 
جهان می باش�د. در مجموع می توان برای بانکداری 
اخالقی، اهدافی چون انجام فعالیت های کارا و مفید 
بر روی منابع بانکی خصوصاً سپرده ها، سرمایه گذاری 
و تامین مال�ی پروژه های پایدار، س�رمایه گذاری در 
بخش حقیقی اقتصاد، پرهیز از اقداماتی که منجر به 
آسیب رسانی اقتصادی- اجتماعی به جامعه می شود، 
کمک به حف�ظ ثبات بازارهای مالی و زمینه س�ازی 
توس�عه اقتصادی کش�ور، س�رمایه گذاری و اعطای 
وام به تجارت های اجتماعی و نهادها و س�ازمان های 
فرهنگ�ی و م�ردم نه�اد، ارائه بهتری�ن خدمات به 
مشتریان و جلب رضایت و حفاظت از حقوق و منافع 
آنان، رعایت حقوق و منافع کارکنان و س�هامداران 
نظام بانکی، حفاظت از اعتبار و شهرت نظام بانکی، 
سامان دهی اعطای تسهیالت در راستای کاهش فقر 
و شکاف طبقاتی، حفاظت و صیانت از محیط زیست 

و منافع فرانسلی را متصور بود.
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فرصتی برای بانکداری اخالقی
پیامدهای مثبت بحران مالي 2008

 وهاب قليچ)1(

مقدمه 
س��ابقه وضع ضوابط اخالقي بين اصحاب تخصص ها به هزاران س��ال پيش مي رس��د. 
س��وگندنامه هاي پزش��كان، قاضيان، بنايان، معماران و امثال آنها نمونه هايي از اين اسناد 
هستند. از چهار سده پيش در داخل گيلدها و اصناف اروپايي ميثاق نامه هاي اخالقي تدوين 
و تعهد ش��ده اس��ت كه اعضاي گيلد يا صنف را از اقدام به بعضي از امور ناپس��ند، منع و 
نس��بت به انجام برخي رفتارها ملزم مي نمايد. چندين قرن پي��ش از آن نيز در ايران بين 
پيشه وران اخوان الصفا چنين ميثاق هايي به نام فتوت نامه برقرار بوده و همه جوانمردان به 
آنها س��وگند مي خورده اند تا رعايت جانب منافع و حقوق جامعه و ضعيفان را بنمايند. در 
واقع نظام نامه هاي اخالق حرفه اي امروزي تكامل يافته و دقيق تر شده همان فتوت نامه ها و 

ميثاق نامه هاي گيلدها و صنوف در سده هاي گذشته مي باشد.
رابطه بين متخصصان شاغل به يك حرفه و جامعه نيازمند به آن حرفه را نظام نامه هاي 
اخ��الق حرفه اي تنظيم مي كند ك��ه در اصل عهدنامه  خواص و متخصصان در قبال مردم 
مي باشد. دولت ها و نظام هاي قضايي به جهت غيرمتخصص بودن در صدها رشته تخصصي، 
قادر به كنترل حقوقي و قضايي حسن و قبح خدمات متخصصان نمي باشند؛ مگر آنكه خود 
متخصصان در قالب نظام نامه  اخالقي ويژه اي نسبت به انجام صحيح وظايف حرفه اي خود 

متعهد شوند و در عمل نيز نسبت به آن پايبند بمانند )بهرام، 1391(.
در مورد اخالق عمومي جامعه به صورت سنتي نظام تنبيه و پاداش معنوي اي وجود دارد 
كه در اثر تكرار، موجب بازداشتن فرد از ارتكاب چيزهايي كه اخالقا منع شده و ترغيب آنها به 
انجام مكارم اخالقي، مي شود، درحالي كه در نظام هاي اخالقي خواص، هنوز از طرف جامعه 
چنين مكانيزم دوگانه اي )تنبيه و پاداش( مستقر نشده است؛ بنابراين اصحاب حرفه هاي 
تخصصي، خود نس��بت به طراحي و تعبيه چنين نظام هايي مبادرت ورزيده اند. جامعه به 
ش��دت نياز دارد از ناحيه كساني كه به مردم خدمات تخصصي مي دهند )پزشكان، وكال، 
قاضيان، مهندسان، اقتصاددانان، بانكداران و صدها شاغل تخصصي ديگر( احساس امنيت 
نمايد؛ زيرا مردم لزوما ابزار تشخيص درستي و نادرستي خدماتي را كه از متخصصان دريافت 
مي كنند ندارند، براي همين از نخبگان تخصصي جامعه، انتظار دارند كه خود در درون صنف 

خويش مراقبت نمايند و ناسره را از سره جدا و طرد نمايند.
بهترين مرجع تخصصي براي تشخيص درستي يا نادرستي خدمات تخصصي يا محصول 
تخصصي اي كه به جامعه عرضه مي شود، صاحبان همان تخصص هستند. آنها به نيك و 
بد خدمات واقف ترند. بنابراين بايد در درون خود اوال مكانيزم هاي ارزيابي و مميزي كيفيت 
توليد و خدمات برقرار كرده باش��ند و ثانيا ضمانت هاي اجرايي براي مجازات متخلفان به 
وجود آورده باشند تا نقض كنندگاِن دستورنامه هاي فني و اخالقي، هزينه نقض عهد خود 

را بپردازند.
ارائ��ه خدم��ات مالي و بانك��ي در چارچوبي اخالقي، با حفاظت از حقوق مش��تريان و 
ثبات آفريني براي نظام اقتصادي و اجتماعي يكي از محورهاي اين بحث مي باشد كه به دليل 
اثرگذاري شديد ثبات يا بحران مالي و بانكي در زندگاني مردم، ابراز توجه فراوان نسبت به 

آن ضروري به نظر مي رسد.
مفهوم و اهداف بانکداري اخالقي

شايد نتوان به علت تفاوت ديدگاه ها، شاخصه هاي اخالقي و نيز تفاوت فرهنگي اجتماعي 
جوامع مختلف با يكديگر، تعريف دقيق و واحدي از بانكداري اخالقي ارائه نمود؛ اما مي توان 
بانكداري اخالقي را فعاليتي بانكي با رعايت كامل حقوق انساني، التزام به رقابتي سالم و نيز 
مسئوليت پذير و پاسخگو در قبال رفتارها توصيف نمود. اين نوع بانكداري، مفهومي است كه 
با آن كه از ورود آن به ادبيات متعارف بانكي مدت زمان زيادي نمي گذرد، اما به سرعت در 
حال رش��د و توسعه در ابعاد نظري و اجرايي در بين بانك هاي جهان شده است)2(. الزم به 
توجه است، نيازي وجود ندارد كه كليه فعاليت هاي بانكداري اخالقي غيرسودآور باشد؛ بلكه 
بسياري از بانك هاي اخالقي در ضمن توجه به ارزش ها و اصول اخالقي، داراي فعاليت هاي 

سودآوري مي باشند. 

اعمال ش��يوه هاي غيراصولي، غيرمس��ئوالنه و افزون طلبانه در فرآيند اعطاي وام ها به 
شكست و عدم توفيق تامين مالي هاي سنتي و متعارف و نهايتا بحران بدهي منتهي مي شود. 
بانك ها و موسسات مالي به منظور كسب اعتماد شهروندان، نيازمند تعامل و ايجاد تغييرات 
وس��يع رفتاري و توجه جدي به نيازهاي واقعي عامه مردم هستند. حداقل انتظار، رعايت 
حقوق افراد در يك جامعه مدني است. سياستگذاران نيز بايستي در اعمال سياست هايشان بر 
شفافيت، آزادي و ايفاي تعهدات مدني صحه بگذارند. يكي از نتايج كليدي بانكداري اخالقي، 
ايجاد ارزش افزوده اجتماعي و توجه به رعايت حقوق متقابل مي باش��د. بانكداري اخالقي 
به رغم وجود محدوديت هايي كه در مقايس��ه با بانكداري متعارف با آنها روبه رو است، يك 
واقعيت غيرقابل اجتناب در اقتصاد جهاني محسوب مي شود. اين بانكداري از ظرفيت هاي 
توس��عه اي زيادي برخوردار بوده و نكته حائز اهميت در آن، عدم توجه صرف به سودآوري 

مي باشد.
بانكداري اخالقي تالشي است در جهت صيانت از محيط زيست با اهداف اجتماعي و 
حتي سياسي. اين بانكداري سعي دارد از فعاليت هاي نامطلوب اجتناب نمايد و به سمت 
فعاليت هاي مطلوب حركت داشته باشد. در مجموع مي توان براي بانكداري اخالقي، اهدافي 
چون انجام فعاليت هاي كارا و مفيد روي منابع بانكي خصوصا س��پرده ها، سرمايه گذاري و 
تامين مالي پروژه هاي پايدار، سرمايه گذاري در بخش حقيقي اقتصاد نه بخش كاغذي آن، 
پرهيز از اقداماتي كه منجر به آسيب رساني اقتصادي-اجتماعي به جامعه مي شود، كمك به 
حفظ ثبات بازارهاي مالي و زمينه سازي توسعه اقتصادي كشور، سرمايه گذاري و اعطاي وام 
به تجارتهاي اجتماعي و نهادها و سازمانهاي فرهنگي، ارائه بهترين خدمات و جلب رضايت 
مشتريان و حفاظت از حقوق و منافع آنان، رعايت حقوق و منافع كاركنان و مسئولين نظام 
بانكي، حفاظت از اعتبار و ش��هرت نظام بانكي، س��امان دهي اعطاي تسهيالت در راستاي 
كاهش فقر و شكاف طبقاتي، حفاظت از محيط زيست و منافع فرانسلي را متصور بود. با 
بررسي اجمالي دستورهاي اخالقي مدنظر اين دسته از بانك ها، مي توان چهار دسته كلي 

ذيل را براي اهداف بانكداري اخالقي ذكر نمود )قليچ، 1390(:
 ع��دم اخالل و بحران آفريني در نظام سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي در س��طح ملي و 

بين المللي
 رعايت حقوق اجتماعي عموم جامعه، مشتريان، سهامداران و كاركنان بانك

 حفاظت از محيط زيست
 حفظ و ارتقاي خوشنامي و اعتبار نظام بانكي

نظام بانکي و بحران مالي 2008
متاس��فانه، هزينه ه��اي اقتص��ادي و اجتماعي بحران مال��ي 2008 كه ب��ر اثر اتخاذ 
خط مشي هاي اشتباه كه عمال تيشه به ريشه سيستم هاي مالي و نظام هاي بانكي زده است، 
به طور دقيق قابل برآورد نيس��ت و آمارهاي موجود هم افق چندان روشني را براي آينده 
ترسيم نمي كنند. در سال2007، اقتصادهاي پيشرفته به طور ميانگين با كسري بودجه اي 
حدود 1.1درصد درآمد ملي مواجه گرديدند كه البته اين رقم تا سال 2010 به 8.4درصد 
رسيده است. به طور كلي بدهي عمومي ناخالص دولت ها در اروپا، حدود 73درصد درآمد 
ملي را به خود اختصاص داد كه براساس برآورد صندوق بين المللي پول، تا سال2015 به 

110درصد خواهد رسيد)3(.
بديهي اس��ت نظام بانكي نيز همانند تمامي بخش هاي اقتصاد، از اين بحران بي نصيب 
نبوده است. براساس برآورد صندوق بين المللي پول، كل مبلغ برداشت شده توسط بانك ها 
و ساير موسسات مالي در فواصل سال هاي 2007 تا 2010، بيش از 4.1 تريليون دالر بوده 
كه البته اين رقم شگفت انگيز شامل حدود يك تريليون دالري هم مي شود كه پيش از اين 
گرفته شده است)4(. در اروپا، بانك ها به منظور اصالح ترازنامه هاي معيوب و احياي مجدد 
نقدينگي مطلوب خود، مجبور شدند كه از اعطاي وام به شركت هاي غيرمالي پرهيز نمايند؛ 
البته جاي ترديد نيس��ت كه اين امر خود به تشديد بحران اقتصادي دامن زده است. روند 
رشد اعطاي وام به شركت هاي غيرمالي، پس از يك رشد ساالنه باالتر از 12درصد در پايان 
سال2007، سال به سال رو به كاهش گذاشته، تا جايي كه در سه ماهه سوم سال2009 اين 

نرخ به رقم 2.6درصد تنزل داشته است)5(. 
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عواقب گسترده بحران مالي جهاني سال2008 به وضوح نشان مي دهد گسترش آزادانه 
و بي قاعده موسسات پولي و مالي با محوريت توجه صرف به منافع شخصي، مي تواند جامعه، 
سپرده گذاران و حتي خود اين موسسات را در معرض خطر قرار بدهد. در چشم انداز گسترده 
اقتصاد كالن، بحران مالي س��ال2008 تفاوت معني داري با س��اير بحران هاي پيش از آن، 
كه اقتصاد سرمايه داري غرب را دچار تزلزل نموده بودند، نداشته است. با نگاهي به سابقه 
تاريخي بحران هاي اقتصادي، مي توان شرايطي كه اين بحران ها در آن پا گرفته اند را به شرح 

ذيل   عنوان نمود: 
 فزوني منابع اعتباري، رش��دي باالتر از حد متوسط را در اقتصاد رقم مي زند و اعتماد به 

نفسي كاذب در سرمايه گذاران آتي فراهم مي آورد.
 انتظارات بيش از حد خوش بينانه، موجب كاهش قيمت دارايي ها شده و اين امر سفته بازان 
را به س��مت بازارهاي نامطمئن مي كش��اند. در اين مرحله، انتظارات وافر موجب افزايش 
قيمت ها مي گردد. به ناچار، اين روند در يك مارپيچ س��وداگرانه به پايان مي رس��د كه در 
آن، قيمت ها تدريجا غيرواقعي شده و نهايتا حباب هايي در بخش هاي خاصي از اقتصاد به 

وجود مي آورد. 
 در يك چنين فضاي س��وداگرانه اي، انتظارات س��رمايه گذاران به ش��كلي عادالنه توزيع 
نمي شود. گرچه همگي در شرايطي معمولي قرار دارند، اما بروندادشان از دو منظر افزايش 
مداوم قيمت دارايي ها و شرايطي كه موجب تركيدن حباب هاي تشكيل شده مي شوند، با 

هم متفاوت بوده و در قطب هاي مختلفي قرار مي گيرند.
 عمدتا يك رويداد غيرمنتظره، باعث بروز اختالالتي در انتظارات سرمايه گذاران و متعاقبا 
سقوط قيمت ها مي شود و در نتيجه اضمحالل ناگهاني ذخائر مالي، اعتماد مردم به نظام 
بانكي را به س��رعت تباه مي گرداند. همچنين به دليل آنكه اس��تقراض عمومي بانك ها به 
شدت دشوار مي باشد، لذا بحران نقدينگي به آهستگي بروز مي نمايد. بسته به ميزان وخامت 
وضعيت ترازنامه هاي بانكي در خصوص سقوط قيمت دارايي ها، بحران نقدينگي مي تواند تا 
مرحله بحران اعسار و ورشكستگي بانك ها و طيف هاي وسيع تري از بحران هاي اقتصادي 

نيز پيشروي داشته باشد.
اگرچه چارچوب كلي فرايندهاي فوق، در بحران مالي 2008 نيز مجددا به وقوع پيوست، 
اما عوامل ويژه ديگري هم وجود دارند كه مي توانند در روند مقررات زدايي مالي و تش��ديد 
يا تقويت اين فرايندها تاثير بگذارند كه در ذيل به چند مورد از برجسته ترين عوامل اشاره 

مي گردد: 
 انتظارات سهامداران براي دريافت بازدهي روزافزون و انتظارات مديران بانك ها براي دريافت 
پاداش هاي بيشتر، منجر به ايجاد نرخ هاي وسوسه كننده اي در اكثر بانك هاي سرمايه گذاري 
گرديد. نرخ هاي باالي 25درصد در سال هاي قبل از بحران، نهايتا موجب آن شد موسسات 
مالي نسبت بدهي به دارايي هاي خاص خود در ترازنامه ها را افزايش داده و در نتيجه به طرز 

ناخوشايندي انتظارات سرمايه گذاران را بر باد دهند. 
 مقررات زدايي و مهندس��ي جديد مالي به تضعيف ارتباطات س��نتي ميان وام دهندگان 
و وام گيرندگان منجر ش��ده اس��ت. به طور طبيعي، در بازار سرمايه توانايي انتقال ريسك 
سيس��تمي به س��ايرين از طريق مش��تقات اوراق بهادار، وام دهن��دگان را وادار به پذيرش 
ريسك هاي مضاعفي مي كند. از طرف ديگر، پيچيدگي و ابهامات موجود در محصوالت مالي، 
ارزيابي دقيق ويژگيهاي ريسك و پاداش را براي سرمايه گذاران مشكل و موسسات مالي را 
به استفاده از روش هاي وام دهي غيرعادالنه يا حتي چپاولگرايانه وادار مي سازد. به عبارتي، 
فرايندهاي اوراق بهادار و بازار به ش��يوه اي متقابل بر يكديگر و بر ريس��ك هاي سيستمي 
هم افزايي داشته و اين موضوع را به خوبي توجيه مي نمايد كه چگونه ضررهاي جزئي در بازار 
امالك و مستغالت در آمريكا، تبديل به افتضاح بزرگ مالي در سطح بين المللي گشته و در 

گذر زمان، دامنه معضالت به سوي نظام بانكي تسري مي يابد.
قابل ذكر است عوامل و فرايندهاي فوق، در سطوح عمومي جامعه نقش داشته و كليه 
ش��اخص هاي بازار را به ميزان مش��ابهي تحت تاثير قرار مي دهند. با كمال تاس��ف، اتخاذ 
تصميمات مالي و سرمايه اي و قابليت پوشش شرايط فوق العاده ريسكي بر پايه تصميمات 
سست و متزلزل مشكلي است كه هر دو طيف حرفه اي و غيرحرفه اي سرمايه گذاران، اعم از 
خصوصي يا سازماني، بانك هاي سرمايه گذاري گروه وال استريت، مديران صندوق هاي تامين 
مالي، وام دهندگان خرده پا در عرصه مسكن و خريداران وام هاي مسكن را مبتال مي سازد. 
ذكر يك نكته ضروري است و آن هم اينكه، نرخ هاي پايين نظام بانكي، حاشيه سود وام ها 
را مش��خصا تقليل داده و پوشش هزينه هاي اداري و تراكنشهاي مالي بانك ها را با مشكل 

مواجه نموده است. 
پندي كه از بحران مالي اخير مي توان آموخت اين اس��ت كه سود مديران وال استريت، 
از محل سودهاي دريافتي از مشتريان، سهامداران و كل جامعه تامين شده است. به منظور 
دستيابي به سودهاي فوق العاده، بانك ها مجبور شدند از فعاليت هاي محتاطانه و متعارف 
خود دست برداشته و به شكلي فزاينده به راهكارهاي پيچيده، چندوجهي و خطرپذير روي 
آورند كه نهايتا اين روند منجر به فرسايش پايه هاي نظام بانكي شده است. بنابراين و مانند 

هر بحران مالي، بحران اخير در بدو امر »بحران اعتماد« است و به منظور ترميم اين اعتماد 
مخدوش شده، نيازمند تغييرات نظارتي و اصالحات رفتاري بلندمدت با گرايش تعهدمداري 

و اخالق محوري مي باشد.
بحران اخیر؛ فرصتي براي رشد بیشتر بانکداري اخالقي

مش��اهدات بازارهاي مالي و اعتباري نش��ان مي دهد در وضعيتي كه تصميم س��ازان، 
نقش آفرين��اِن صنعت مالي و ديگر ذينفعان، هن��وز به يك نتيجه گيري كلي در خصوص 
بهترين راهكارها جهت حل مشكالت سيستم مالي دست نيافته اند، اجماعي گسترده مبني 
براين واقعيت وجود دارد كه انتظاراِت همواره رو به تزايِد س��هامداران، موسس��ات مالي را 
تدريجا چنان تحت فشار مي گذارد كه آنها به ناچار فراتر از فعاليت هاي معمول بانك هاي 
سنتي، مبادرت به انجام فعاليت هايي با ماهيت هاي به شدت ريسكي و پيچيده و در عين 
حال بسيار سودآور مي كنند و نهايتا با اين قبيل اقدامات، سيستم مالي را به سمت بحران 

سوق مي دهند.
حقيقت اين اس��ت كه بي مواالتي هاي سيستمي، محصول يك اختالل عصبي جمعي 
نيست، بلكه ناشي از رفتارهاي فردي خردگرايانه است كه تمايل وافري به ارضاي مطامع و 
خودخواهي هاي شخصي و آمرانه افراد در كوتاه مدت دارد. به تعبيري ديگر، اين بي مواالتي ها 
ناشي از ايجاد تعهداتي فراتر از ميزان نياز مصرفي و افزون طلبي هاي بشر در جهان امروزي 
اس��ت كه به يك چالش بزرگ تبديل شده اس��ت. براين اساس، توجه به مقوالت اخالقي 
در حوزه ه��اي مالي با تمام جوانب آن از موضوعات بس��يار مهم به منظور مقابله با عواقب 

بحران هاي اخير محسوب مي گردد.
با نگاهي دقيق به روند اقدامات نظام بانكي و مالي در پيش از بحران در مي يابيم كه بخش 
مهمي از علل پديداري بحران اخير و آسيب هاي وارده به اقتصاد جهاني، به دليل عدم تبعيت 
موسسات مالي و نظام بانكي از دستورالعمل هاي اخالقي در مقوله سرمايه گذاري محتاطانه 
و مطابقت با مقررات سختگيرانه حاكم بر مباحث زيست محيطي و اجتماعي بوده است. 
بي توجهي به حقوق س��پرده گذاران و سهامداران و ريسك نمودن بر روي دارايي هاي آنان، 
انتظارات مديران بانكي براي دريافت پاداش هاي فراتر از حد معقول، پيروي از احساس��ات 
افزون طلبانه، حريصانه و غيرمدبرانه در مواجهه با نرخ هاي وسوس��ه كننده ، سفته بازي هاي 
افراطي و خارج از اصول بازار، عدم رعايت حدود الزم كفايت سرمايه، عدم افشاي به موقع 
و صحيح اطالعات الزم به مقام هاي ذي صالح، اهمال در نظارت و كنترل صورت هاي مالي 
توسط مقام ناظر، ضعف نظارت دروني و حاكميت شركتي، اقدام به فعاليت هاي ريسكي كه 
احتمال خدشه دار شدن شهرت و اعتبار نظام بانكي را افزايش مي داد و مواردي از اين دست 
همگي از جمله اقداماتي است كه به دور از اصول اخالق حرفه اي به وقوع پيوست و نظام 

مالي را در بحراني با ابعاد جهاني گرفتار ساخت.
از اين رو فرصتي ويژه جهت اهميت دادن و بكارگيري بيشتر و بهتر اصول اخالق حرفه اي 
در نظام بانكي فراهم آمده است. توجه بيشتر به مقررات فعلي نظام بانكي درخصوص كفايت 
س��رمايه با هدف تقويت ساختارهاي مالي براي مقابله با بحران هاي مالي، محدوديت هاي 
معيني را به منظور افزايش سقف اعطاي وام اينگونه موسسات احصا مي نمايد. در عين حال 
التفات ويژه اي به برخي نقش آفرينان اقتصادي در حوزه هاي اجتماعي و زيست محيطي از 
جمله تعاوني ها، س��ازمانهاي غيرانتفاعي و موارد مشابهي كه از نقطه نظر دستورالعملهاي 

كميته بال، داراي شاخص هاي ريسكي بيشتري هستند، به وجود خواهد آمد.
بازس��ازي صادقانه و قابل باور شيوه هاي مالي و رعايت هرچه بيشتر اخالق حرفه اي در 
امور پولي و مالي، سرآغاز گامي اساسي در جهت سالم سازي هرچه بيشتر اين صنعت است. 
همچنين نمي توان نقش حياتي بانك ها در جامعه را به منظور كسب توفيق حداكثري از 
نظر دور داشت. علت اين امر آن است كه بازارهاي بزرگ مالي بايستي به شكلي منعطف، 
تابع نيازهاي اقتصادي واقعي شهروندان باشند و هر تغييري كه در سيستم هاي مالي بروز 
نمايد، اين بانك ها هستند كه بايد نقش محوري خود را در ارتباط با مدل هاي كسب و كار 
ايفا نمايند؛ عملكرد بانك ها پ��س از بروز بحران مالي، به طور حتم پيامدهاي آتي مهمي 
را ب��راي جامعه به بار خواهد آورد. به ديگر س��خن، روش هايي كه ما براي س��پرده گذاري 
و س��رمايه گذاري برمي گزينيم و شيوه هاي انتخابي بانك ها در تخصيص سرمايه منجر به 
شكل گيري نتايج اقتصادي و اجتماعي مهمي مي شود كه نمي توان از آنها به عنوان اهداف 

سودمحور در كوتاه مدت چشم پوشي كرد.
اگر بنا باشد نكته اي مهم از بحران هاي مالي اخير بياموزيم، مي توان مجددا به اين موضوع 
اشاره نمود كه عمليات موسسات مالي به طور كلي، فراتر از ساير شركت ها بوده و در واقع 
يك س��ري مسئوليت هاي خاص و اخالق محور را در قبال جامعه برعهده گرفته اند. در اين 
ميان بانك ها عمدتا به ارائه خدمات عمومي در سطوح گسترده جامعه مشغول مي باشند. از 
جمله اين خدمات عمومي، مديريت پس اندازها است كه نقش اساسي را در آينده اجتماعي- 
اقتصادي ما پيدا كرده اند. درست مثل ساير نيازهاي اساسي ما در زندگي، تخصيص سرمايه 
ضرورتا موجب شكل گيري قدرت و تعامالت اجتماعي در جامعه مي شود و ضعف و نقصان 

آن بحران هايي در سطح اجتماع پديد خواهد آورد.
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