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 : چكيده
ودآوري بانك ها، از . بانكداري اجتماعي، راهبردي در راستاي توسعه خدمات نوين بانكي است اين راهبرد در عين تامين س

ي اجتماعي مثبت فعاليت هايش، به عنوان ابزاري براي ترويج و افزايش نفوذ خدمات بانكي در بين اقشار محروم جامعه پيامدها
فراهم كردن فرصت هايي براي محرومان و نفوذ بيشتر در بين آنان از  به عبارتي، بانكداري اجتماعي در پي. مي كند استفاده

وسعه با ارائه اين خدمات زمينه حمايت هاي اجتماعي و . عدالت اجتماعي است طريق ارايه خدمات مقرون به صرفه و ت
 .به بانك ارايه دهنده خدمات مربوطه و لذا تامين سود بلندمدت بانك ها فراهم مي شود مشتريان وفاداري

در نهايت،  .ه استمتمركز شد با توجه به اهميت بانكداري اجتماعي و نوپا بودن آن در ايران، اين مطالعه بر معرفي كامل آن
برخي تجارب مهم جهاني در اين زمينه معرفي و مورد ارزيابي قرار گرفته است و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور، 

 .ارائه شده است بانكداري اجتماعي در ايران ايده هايي براي توسعه
 

 .بانكداري اجتماعي، خدمات نوين بانكي: واژگان كليدي
 

Social Banking, a New Strategy in Banking Services 
 
Abstract: 
Social banking is a new strategy for develop of banking services. Beside of profit earning for 
banks, this strategy uses positive externalities as an instrument for extension and intensifying 
influx of banking services in the deprived. In other words, social banking seeks faithfulness 
of deprived customers and long run profit of bank by penetrating in their communities 
through offering economical services, new and more bank-related opportunities, 
development of social fairness and promotion of social protection. Because of the importance 
of social banking and its new-fashion concept in Iran, this study attempts to focus on 
represent full features of social banking. In the last, after reviewing significant case studies, 
we have presented some ideas for promotion of social banking in Iran based on its special 
economic and social modality. 
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 مقدمه .1

موفقيت در صنعت بانكداري مانند بسياري از حوزه هاي ديگر كسب و كار، مستلزم توانايي جذب مشتريان و افزايش تقاضاي 
 بزرگتر شدن اقتصاد، منجر به ،مستمررشد و توسعه اقتصادي  امروزه رشد شتابان فناوري و نوآوري از طريق. بلندمدت است
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جهاني در بازار پول و صنعت تشديد رقابت و در نتيجه ، ظهور نيازهاي جديد مالي مالي بادالت پولي وافزايش شتابدار حجم م
توانايي جذب مشتريان جديد مستلزم  ،ين فضاي رقابتيچندر  پولي و اعتباريبانكها و موسسات لذا بقاي  .شده است داريبانك

وه و بالفعل تر متناسب با  كاملئه خدمات بهتر و اراو حفظ مشتريان بالفعل از طريق  و ساير راهبردهاي نياز مشتريان بالق
وب ميبانكداري اجتماعي راهبردي  .كارساز مي باشد وفقيت در اين زمينه محس شود كه داراي  اساسي براي كسب م

قاي و لذا ارت بانكيزمينه افزايش مشتريان در ها و هم  هاي بسيار باال هم در زمينه ارايه خدمات اجتماعي توسط بانك پتانسيل
ي اجتماعي و روند تحوالت و كاركردهاي آن در كنار مالحظات و معرفي بانكداربه اين مقاله، . باشد ها مي درآمد و سود بانك

 .مي پردازدمورد نياز استفاده از آن  الزامات

از معرفي روش  پس. بانكداري اجتماعي، اهداف و مزاياي آن پرداخته شده استمفهوم ابتدا در بخش ادبيات موضوع به معرفي 
برخي  پنجم در بخش. بيان شده استدر بخش چهارم  بانكداري اجتماعيتاريخچه و روند تحوالت  ،ومسدر بخش تحقيق 

وضعيت ايران در  ششم،بخش پس از تلخيص يافته ها و نتايج در . تجارب مهم در اجراي بانكداري اجتماعي بيان شده است
  .شده استتشريح شده و پيشنهاداتي براي ارتقاي آن ارايه  داري اجتماعيزمينه اجرايي نمودن بانك

 مفهوم بانكداري اجتماعي: ادبيات موضوع .2

وفادارتر، يكي از رموز موفقيت بانكداري است، شناخت مشتريان و نيازهاي آنها نيز كه ميزان جذب مشتريان بيشتر و از آنجا 
ه شده توسط نظام بانكي و صنعت بانكداري، بازاري به وسعت تمام واقعيت اين است كه خدمات اراي. حايز اهميت فراوان است

بنابراين در . اقشار جامعه در جايگاه هاي مختلف اعم از مصرف كننده، توليدكننده، محصل و فعال اجتماعي و مانند آن دارد
ري اجتماعي از اين واقعيت ايده بانكدا. يك كالم مي توان چنين تصور كرد كه بازار هدف بانك ها، كل جامعه را در بر مي گيرد

، تمركز بر غني سازي جامعه از جهات مختلف را سرلوحه قرار )مانند بانك هاي متعارف(گرفته و به جاي تمركز بر سودآوري 
، بر هدف تامين منافع )گاه به قيمت زيان ساير افراد جامعه(داده است تا به جاي تامين هدف سود بيشتر براي سهامداران 

ي و كه اهداف اقتصادرا رقم مي زند بانكداري  فصلي نوين ازاين امر  .ي بيشتر براي كل جامعه تاكيد داشته باشداجتماع
 .اجتماعي را به هم گره زده و داراي چشم انداز مثبتي مي باشد

طبقه بندي مفهوم زيرا رويكردهاي بسيار متنوعي براي . بانكداري اجتماعي هميشه آسان نيست ي جامع و مانع ازتعريفارايه 
0Fبانكداري اخالقيمفاهيمي از جمله اين مفهوم، شامل . وجود دارندو روش هاي مورد استفاده آن بانكداري اجتماعي 

، بانك 1
1Fهاي مشاركتي و اتحاديه هاي اعتباري

3F»بانك هاي توسعه اي خصوصي و جمعي«، 2F3»بانك هاي اجتماعي جديد«، 2

بانك «و  4
4F»هاي تامين مالي خرد

هر كدام از اين ابتكارات و نهادها تمركز خود را بر جنبه هاي مختلفي از توسعه و تغييرات . شدمي با 5
، از كشوري به كشور ديگر و از فرهنگي به »اجتماعي«همچنين ماهيت اتصال دهنده آنها با مفهوم . اجتماعي قرار داده اند

 .كداري اجتماعي را دشوار مي كندفرهنگ ديگر متفاوت است كه اين امر ارايه تعريفي منسجم از بان

بانكداري است كه با فقر ) نوعي(بانكداري اجتماعي «ارايه شده است كه طبق آن، [2] [1]توسط رايفنرمطرح يكي از تعاريف 
به استثناي بانك هاي تامين مالي خرد و ابتكارات مشابه آن كه در جهان سوم  ˚اما اغلب بانك هاي اجتماعي . »مي جنگد

5Fبه سمت نوآوري هاي اجتماعي، توسعه محيطي و جمعي -فعالند

در زمينه هايي بسيار گسترده تر از مبارزه با فقر حركت  6

                                                 
1 ethical banking 
2 Cooperative   
banks and credit unions 
3 the so-called “ new social banks” 
4 private and community 
shared development banks,” 
5 microfinance banks 
6 environmental and community development 
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بانكداري است كه ) نوعي(بانكداري اجتماعي، «طبق تعريفي ديگر،  .كرده اند كه تعريف مذكور را محدودكننده نشان مي دهد
و جمعيت ها حركت مي كند تا راهي براي آگاهي عمومي متفاوت و پايدارتر  افرادتعداد در راستاي بهبود سواد مالي بزرگترين 

اينجا نيز تعريف حول محور افزايش آگاهي عمومي در خصوص شناخت  در ]3[ .»در خصوص پول و تامين مالي را هموار نمايد
 .ر نمي رسدپول و استفاده بهينه از آن توسط تمام افراد جامعه مي چرخد كه مجددا تعريف كاملي به نظ

توصيفي براي يك رويكرد خاص كار را  بانكداري اجتماعي) از بنيانگذاران تريدوس بانك بلژيك(دي كالرك ديگر، از ديدگاهي 
در ميانه تحوالت توسعه اقتصادي و با قرار گرفتن بانك ها معتقد است زيرا  .مي داندبر مبناي مالحظات غيرمالي  با پولكردن 

اغلب با واكنش ها بانك هاي اجتماعي ... « :جايگاهي مناسب براي ارزيابي و درك موضوعات داشته باشنداجتماعي، مي توانند 
در حالي كه اين ارزش ها در جريان اصلي بانك و اقدامات داراي محرك هاي ارزشي در هسته فعاليت خود شناخته مي شوند 

نقش مهمي در كمك به  خصوصي و به ويژه نهادهاي ماليانتظار آن است كه بخش  .هاي متعارف چندان توسعه نيافته اند
6Fبه معناي واقعي آنخلق جهاني پايدار 

7Fكسبه روشنفكر، سرمايه گذاران اخالق گرا، مشتريان آگاه. داشته باشند 1

، سازمان هاي 2
8Fخط كف سه گانهتحقق مبدعان فرهنگي و نهادهاي بين المللي پيشرو به دنبال غيردولتي، 

اين  .هستند) سود مردم، سياره و( 3
طبيعت تخريب  نابرابري هاي آموزشي و ،بيماري هاي شايعفقر، بي عدالتي، جنگ،  درمان افراد به دنبال راهكارهاي براي

، ، به عنوان ابزاري براي ارتقاي كيفيت زندگي سرمايه گذاري مي شودپول به طرز هوشمندانه و عاقالنه اياز آنجا كه  .هستند
به دليل چنين اثراتي، ديدگاه خنثي نسبت به سرمايه گذاري و تسهيالت  .گ بر توسعه انساني داشته باشدمي تواند اثري بزر

 ]4[».پذيري استاز مسئوليت دور دهي 

كه برخالف بانك هاي متعارف كه فرصت هاي سرمايه گذاري و آن است  »خط كف سه گانه«عبارت  منظور دي كالرك از
اي تخصيص يك خط كف يعني معيار سودآوري ارزيابي مي كنند، بانك هاي اجتماعي برتسهيالت دهي خود را بر مبناي 

مد نظر را  حفظ طبيعت و توسعه پايدارو توجه به توسعه انساني  كسب سود، كمك بهشامل متنوع و مهم معيار سه منابع خود 
به نظر مي رسد كه اريف قبلي است ولي از تعاگرچه برداشت اخير از بانكداري اجتماعي نسبتا پيچيده تر  .قرار مي دهند

9Fنيديكتاردر ادامه،  .باشدقبلي كامل تر از تعاريف تعريفي 

بانكداري اجتماعي را با عنوان بانكهاي با وجدان تعريف  ،)2011( 4
، بر سرمايه گذاري در جامعه، فراهم نمودن فرصت هايي براي محرومان ي اجتماعيدر تعريف وي تمركز بانكها .نموده است

 ]5[ ».دارداخالق مدار قرار حمايت هاي اجتماعي، زيست محيطي و فعاليتهاي 
بانكداري اجتماعي همواره نگران جامعه است و چارچوب سازوكار خود را در راستاي تضمين كمك توان گفت  در مجموع مي

به عنوان  ،ا تامين شرايط مناسبب. به رفاه عموم و شيوه هايي كه متناسب با اهداف گسترده تر جامعه است، تعيين مي كند
را تسهيل مات مالي براي اين نوع فعاليتها مشوق كسب و كارهاي حامي محيط زيست عمل نموده و راههاي دستيابي به خد

بانكداري نيست، بلكه برخي از ويژگيهاي مهم و  نظامرويكرد بانكداري اجتماعي، خواستار تغييرات بنيادين در اصول . مي كند
 :بانكداري اجتماعي را مي توان در سه مورد ذيل خالصه كردهاي ويژگي بنابراين  .دهد ي را ارتقا ميداربانكت صنعمطرح 
 10 بانك هاي اجتماعي: مسئوليت پذيريF5و به مسئوليت متقابل اهميت مي دهند و از  مشتريان خود را مي شناسند

بانكداران اجتماعي . شرايط اجتماعي استفاده كنندوام گيرندگان انتظار دارند تسهيالت دريافتي را در جهت بهبود 
مثبت دنبال تاثير گذاري ب نحوي بهقالني و اخالقي سرمايه گذاري شود و مي خواهند وجوه واگذار شده به صورت ع

 .جامعه هستند ي ازبخش هاي بزرگتر ربسرمايه 
 مي دانند وجوهي كه به مشتريان خود برخالف بسياري از بانك هاي معمولي و تجاري، بانك هاي اجتماعي : شفافيت

                                                 
1 Truly sustainable world  
2 enlightened businesses 
3 triple bottom line  
4Dr Roland Benediktar  

ند 5 انكداري اجتماعي استفاده نموده ا اين . در اين مقاله منظور از بانك هاي اجتماعي، بانك هايي هستند كه به صورت چشمگير از استراتژي هاي ب
كداري اجتم اصلي آنها بر فعاليت هاي در حيطه بان اند، اماتمركز  ر زمينه ها نيز فعاليت نموده  انك ها هر چند در ساي  . اعي بوده استدسته از ب
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بانك هاي اجتماعي خدمات كاملي براي حساب سپرده گذاران خود . وام مي دهند، در چه مسيري استفاده مي شود
اين امر بدين معني است كه . ايجاد مي كنند تا چگونگي ارائه تسهيالت از محل سپرده هاي آنان مشخص باشد

ي كنند بلكه نحوه بكارگيري وجوه تا زماني كه در اين بانك ها حساب دارند را سپرده گذاران نه تنها سود كسب م
 .مي دانند

 11توسعه پايدارF

12Fبانك هاي اجتماعي با تمركز بر توسعه اجتماعي، زيست محيطي: 1

، فردي و سرمايه گذاري روي پروژه 2
  .كنند دنبال مياست، اهداف بانكداري اجتماعي را  محرزهاي كوچك كه اثرات مثبت اجتماعي آنها 

 روش تحقيق .3

مستند و مطالعات انجام گرفته در خصوص بانكداري تجارب اين تحقيق مبني بر روش كتابخانه اي بوده و با استفاده از بررسي 
نكات مهم در الگوبرداري از آنها متناسب با شرايط كشور و  ، به معرفي رويكردهاي بانكداري اجتماعياجتماعي در ساير كشورها

 . ردازدمي پ

 آن بانكداري اجتماعي و روند تحوالت .4

شايد بتوان گفت يك دليل بسيار مهم رونق صنعت بانكداري، استقبال مخاطبان به دليل منافع اجتماعي متصور بر آن بوده 
فرهنگي -يمنطقه اقتصاد پانزدهم در ايتاليا به عنوان يكاز نظر تاريخي اولين بانك هاي اجتماعي در قرن در اين راستا، . است

ارشان به پول نياز ك كه براي كسب و بود گان و كسانينقش واسط بين پس انداز كنندايفاي وظيفه آنها كه  تاسيس شدند
از اوايل دوران انقالب صنعتي نيز اعطاي تسهيالت براي رونق كسب و كار صنعتگران، در كنار سودآوري، نوعي حمايت . داشتند

عتگران و تشويق آنها به توسعه كسب و كارها و تسريع انقالب صنعتي بوده است كه همگي از اشتغال و رونق كسب و كار صن
خاطرنشان مي سازد كه در آن مقطع، از يك طرف به دليل شتاب گرفتن  .محسوب مي شوندمهم آن زمان اهدافي اجتماعي 

ي كار، بهره وري سرمايه در بخش هاي نوآوري ها و تحوالت صنعتي و از طرف ديگر به دليل كم بودن نسبت سرمايه به نيرو
صنعتي باالتر از سود مورد انتظار پس  انداز كنندگان بوده و در كنار هدف سودآوري، اهداف اجتماعي نيز در فعاليت بانك ها 

به نحو چشمگيري  اجتماعي در آلمان و مجارستان مفهوم بانكداري 19و  18 در قرن هايپس از آن، . تامين مي شده است
  .رش و توسعه يافتگست

وقوع بحران هاي مختلف ناشي از بروز خشكسالي، قحطي، شيوع بيماري هاي كشنده، جنگ و امثال آن در طول تاريخ، نياز به 
براي بهبود وضعيت اين امر يكي از داليل توسعه بانكداري اجتماعي . همدلي اجتماعي و كمك به همنوعان را تشديد مي كرد

باشند و طول دوران بحران و ركود اقتصادي تمام صنايع و كسب و كارها با مشكالت عديده اي روبرو مي در. به وجود آمده بود
راستايي سود و زيان بانكها با رونق و ركود اقتصادي وابسته به وضعيت اقتصادي است، همچون صنعت بانكداري متعارف كامال 

سودآوري، اهداف از انجا كه در شرايط يكسان بودن  .شده است سبب افت شديد سودآوري آن بانك ها و خروج منابع آنها مي
ود،  استفاده از رويكردهاي بانكداري لذا انسان دوستانه بانك هاي اجتماعي سبب برتري قطعي آنها در جذب منابع مي ش

ش سود و ، حفظ منابع بانكي و جلوگيري از كاهبانك در مديريت ريسك بلندمدت ، سبب برتريدر شرايط ركوداجتماعي 
به عالوه، در صورتي كه رويكرد بانكداري اجتماعي در رفع مسايل جامعه موثر باشد، از  .مي شودكاهش نوسانات سودآوري 

 .مي تواند به عنوان ابزاري براي توسعه و گسترش صنعت بانكداري به كار گرفته شودطريق تعميق نفوذ بانك هاي اجتماعي 
ن بيستم، باعث شد بانك در نيمه اول قر و جنگ هاي جهاني اول و دوم 1930كود بزرگ اين ويژگي ها باعث شد به دنبال ر

هاي اجتماعي زيادي در كنار ساير موسسات مالي با ركني از فعاليت بانكداري اجتماعي تاسيس شوند كه عمده آنها در اروپا و 

                                                 
1 Sustainable 
2 Environment 
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هاي  در فاصله سال، با بروز بحران مالي اخير، به دليل همين ويژگي .برخي كشورهاي در حال توسعه مانند هند قرار داشتند
اند، در حاليكه  هاي دنيا بوده درصد، از موفق ترين بانك30بانكهاي اجتماعي با داشتن نرخ رشد ساالنه بيش از  2010تا  2007

 ]6[ .بودنداي شده  دچار مشكالت عديده ها بخاطر بحران اقتصادي جهان، در اين دوره بيشتر بانك
تاسيس بانك گرامين توسط دكتر محمد يونس اقتصاددان بنگالدشي در سال از اين ديدگاه، بانكداري اجتماعي  نقطه عطف 

اين ميليونها مشتري خرد با  ،به افراد فقير ئه منابع مالي تحت شرايط و قوانين مناسبااعتقاد وي بر اين بود كه با ار. بود 1976
گسترش ارائه تسهيالت بانكي به «تاسيس اين بانك با هدف . را رقم مي زنند ميليون ها حرفه كوچكشان، توسعه اي چشمگير

13F»اصالح سيكل معيوب« و »ايجاد فرصت خود اشتغالي براي طيف وسيعي از بيكاران روستايي«، »اقشار فقير

 .صورت گرفت 1
 و اعتماد پايه بر بانكداري يستمس يك كرده و دگرگون وثيقه به نياز بردن ميان از با را سنتي شيوه بانكداري بانك گرامين

وثيقه  دريافت بدون را اعتباري تسهيالت مؤسسه اين. است آورده وجود به خالقيت مشاركت و گويي، دوطرفه، پاسخ اطمينان
 يك سالح اعتباري تسهيالت بانك اعطاي اين در. آورد مي فراهم بنگالدش روستاهاي فقراي بين در فقيرترين مردم براي

مندي بهره اجتماعي به منظور اقتصادي جانبه همه توسعه در كاتاليزور يك عنوان و به شود مي محسوب برابر فقر در اقتصادي
گرامين بانك در مبارزه با  موفقيت ]7[» .كند مي عمل اند، شده داشته نگه دور بانكداري خدمات حيطه از كه افراد نيازمندي

 .ريافت جايزه نوبل نمودفقر تا جايي پيش رفت كه موسس آن را نامزد د
بنابراين بانك ها بايد از منابع موجود براي بهبود وضعيت اقتصادي فقرا استفاده كنند به نحوي كه آنها بتوانند جذب مبادي 

 در جهت توسعهكسب وكار بانكي با مشخصه اجتماعي،  در اين راستا. ن آينده بانك تبديل شوندرسمي مالي شوند و به مشتريا
وژي هايي است كه هزينه فر آندسته از ول به  افراددهد و با باال بردن دسترسي  اهم آوردن خدمات مالي را كاهش ميتكن

اعتبارات مقرون به صرفه براي اهداف كارآفريني و موارد اضطراري، بانكداري مقرون به صرفه را براي عموم به ويژه بخش هاي 
اگر چه اقدامات . شود يفيت زندگي براي اكثريت افراد جامعه ميكتقاي اربه حاشيه رانده شده به ارمغان مي آورد و باعث 

مفيدي در زمينه رفع موانع و مشكالت موجود صورت گرفته و بانكداري اجتماعي در سطوح مختلف در بسياري از نقاط جهان 
ه خدمات بانكي براي اجرا شده است، اما هنوز در بسياري از كشورهاي در حال توسعه امكان دسترسي مناسب و مطلوب ب

مردم فراهم نشده است يا آنكه خدمات اجتماعي ارايه شده توسط بانك ها به مراتب كمتر از توانايي بالقوه آنها است كه مي 
در ادامه نيز در برخي كشورها، اقدامات مناسب در اين زمينه با توجه به . توان در هر دو زمينه از بانكداري اجتماعي بهره گرفت

  .مورد بررسي قرار مي گيرندتجارب مفيد  برخي از

 تجارب چشمگير در زمينه بانكداري اجتماعي .5

 بانكداري اجتماعي براي مبارزه با فقرتجربه هند در . 5-1
رشد و توسعه هند به  .هند از جمله كشورهايي است كه بانكداري اجتماعي را متناسب با شرايط خاص خود اجرايي نموده است

تمركز اقتصادي  باعث شده است مورد اين ]8[».استآنجا متنوع نگرش، فرهنگ و دانش افراد  و ن بودهشيوه اي نامتواز
 فقر . باقي بمانندو محروم كم درآمد دور افتاده، روستايي و عمدتا صنعت در برخي مناطق جغرافيايي بيشتر بوده و ساير مناطق 

داز و سرمايه گذاري را براي آنها به ارمغان آورده است و اين باعث و محروميت دانشي و مالي اين مردم دور باطلي از پس ان
بنابه داليل ذيل موفق نبوده و  متعارف زيرا در چنين فضايي بانكداري. براي ظهور بانكداري اجتماعي شد ويژه اي ايجاد شرايط

ضرر  كه پيامد آن كنندارايه مردم  بهبانكداري مقرون به صرفه را خدمات نتواسته به نحو احسن در بين مردم نفوذ كرده و 
 .بوده استمردم و بانك ها دوجانبه 

                                                 
پس انداز كم را به دنبال دارد و با پس انداز كم تنها سرمايه گذاري كم و درآمد كم حاصل مي شود1 خصوصا عدم دسترسي به تسهيالت . در سيكل معيوب درآمد كم، 

قرا را دشوار مي كندمالي بازارهاي رسمي و نرخ هاي رباي باال در بازارهاي غيررسمي، اندك پس ا توسعه و حتي ادامه كسب و كار ف نياز براي  اصالح اين  .نداز مورد  با 
مودبازگشت منابع از محل درآمد و افراد كم اعتبار به  تخصيصسيكل از طريق   .پس اندازهاي كم مي توان سرمايه گذاري ها و درآمدهاي بيشتري حاصل ن
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 نظام هزينه مبادله و دسترسي اين افراد به  ،پراكندگي جغرافيايي آنها و انداز اين افراد با توجه به خرد بودن مبالغ پس
افتتاح اشته و نه مردم تمايلي به نه بانكها تمايلي به افتتاح شعب در اين مناطق محروم دبود، لذا باال متعارف بانكي 

 .داشته اندبانك ها انتقال وجوه خود به حساب و 

  وجود داشت اعتمادي بين مردم  همواره درصدي از بي ،مالينظام با توجه به عدم شناخت و آگاهي مردم نسبت به
 .مي شدكاهش تعامالت بين بانك و مردم كه سبب 

 بودند و الزم براي افتتاح حساب افتاده هند، فاقد مدارك شناسايي  دورمناطق روستايي و  درصد بااليي از جمعيت
 . از خدمات مالي بانكها محروم مي ماندند باالجبار

از آنجايي اما . قادر به جذب اين دسته از مشتريان و منابع مربوط به آنها نباشندها  بانكشرايط فوق منجر به اين مي شد كه  
ا كوچكترين تسهيالت دريافتي مي توانند نهاده هاي توليد مورد استفاه خود را پيشرفته تر كرده كه افراد محروم و كم درآمد ب

پتانسيل به و درآمد خود را چندين برابر نموده و سهم بانك از عايدي سود ارائه خدمات به اين افراد چندين برابر شود، اين 
اين افراد در صورتي كه مي توانستند از حال انكه . هاي متعارف نبود دليل هزينه مبادله باالي آن، قابل بهره برداري براي بانك

با باال رفتن درآمد حاصل از ارائه تسهيالت بانكي در  ؛خدمات بانكي استفاده نمايند اعتمادشان به اين خدمات بيشتر مي شد
 .بلندمدت بانك را نيز تامين مي كردندو با افزايش درآمد و گردش مالي خود، منافع  زمره مشتريان دائم بانك قرار مي گرفتند

عالوه بر . را نداشتندمردم نيز با توجه به عدم دسترسي به خدمات بانكي، امكان استفاده از يكسري از فرصتهاي مالي موجود 
عنوان  به. دش اندازهايشان مي گذاري پس رمايهس جر به سردرگمي آنها در استفاده واين عدم استفاده آنها از خدمات بانكي من

ه از كه هيچ تضميني به برگشت اين وجوقرار مي دادند اندازشان را در اختيار افراد و مبادي غير رسمي  مثال اين افراد يا پس
وجه به شرايط زندگي آنها چنين  گذاري مي كردند ير نگهداري دام سرمايههايي نظ و يا در زمينه طرف آنها نبود كه با ت

ام به نگهداري دارايي هايي مي حتي در مواردي اقد. اسب نداشته و در بيشتر موارد تلف مي شدندري هايي بازده منگذا سرمايه
در چنين شرايطي براي  .آنها نداشتها فايده و بازده چنداني براي  اندازشان در بانك كه لزوما نسبت به نگهداري پس نمودند

 .ي، راهبرد بانكداري اجتماعي هند، شكل گرفترفع موانع و مشكالت موجود و ايجاد بستر توسعه صنعت بانكدار

، در راستاي تامين هدف 1969جوالي  19بانك از  14با ملي شدن  ،بانكداري اجتماعي هند نخستين حركت مهم در راستاي
ور افزايش رفاه اجتماعي، كنترل و حذف كسب و كارهاي انحصاري ودجه بين مناطق محروم به منظ گسترش  و تخصيص ب

در طول تمركز زدايي تخصيص بودجه از مناطق خاص و پراكندگي آن  بااين اقدام . صورت گرفت ر سراسر كشوربانكداري د
در ادامه جهت عملي نمودن . شروع شدتمام مناطق جغرافيايي نقش مهمي در شروع و بستر سازي بانكداري اجتماعي در هند 

اما . در مناطق محروم و دور افتاده نمودشعبه ملزم به افتتاح بانكي ملي شده را  14بانك مركزي هند راهكارهاي اجتماعي، 
در اي چنين دستوري خودداري ميكردند باتوجه به اينكه بانكها بيشتر در زمينه سودآوري فعاليتهايشان عمل مي نمودند از اجر

ر مناطق تحت پوشش خدمات د هشعبهر افتتاح  به ازاياين راستا قانوني جهت افتتاح شعب تصويب شد كه طي آن اين بانكها 
ودند 4ملزم به افتتاح  ،بانكي اتخاذ چنين راهكاري منجر به افزايش تعداد شعب از . شعبه در مناطق محروم و دور افتاده ب

ما هنوز بخش هاي مهمي ا .منطقه شد 60000شعبه و مناطق تحت پوشش خدمات بانكي به بيش از  25000شعبه به  5000
تند نقش مهمي در اقتصاد هند داشته باشند اما به علت محروم ماندن از خدمات و تسهيالت پولي و كه مي توانس وجود داشت

 40بانكهاي تجاري را ملزم به تخصيص  هند، بانك مركزيبنابراين . توسعه تاثير گذار باشند مالي نتوانسته بودند در رشد و
مدت، ميان مدت و اعتبارات بلند  بارات تركيبي از وامهاي كوتاهاين اعت. هاي اولويت دار نمود درصد از اعتبارات خود به بخش

ودند و بخش ودند از بخش مدت ب ويت دار عبارت ب وسعه، صنعتگران،  هاي اول وچك مقياس جهت ت هاي كشاورزي، صنايع ك
گذاري  سرمايهمعمول سود  در حالت [8].شهاي حمل و نقل آب، كارآفرينان و آموزش و پرور روستاييان، خرده فروشان، شبكه

ها  اما اين بخش. هايي ندارند تمايلي به ارائه تسهيالت به چنين بخشمتعارف ها كم است به همين علت بانكهاي  در اين بخش
دهند به همين علت اگرچه سودآوري بانكها در اين زمينه ممكن است كم باشد اما الزام  اعظم جامعه را تشكيل مي  قسمت
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زيرا اين باعث مي شود به . آورد ها فراهم مي هايي حجم وسيعي از مشتريان را براي بانك چنين بخش بانكها به ارائه خدمات به
عنوان مثال كشاورز يا كارآفريني كه قبال هيچ آشنايي با خدمات بانكي نداشته اكنون با دريافت تسهيالت وارد سيستم بانكي 

ارائه خدمات و تسهيالت به كه  ابتدا چنين به نظر برسد ست دراگرچه ممكن ا. شود شده و به عنوان مشتري بانكي مطرح مي
اين فرآيند سبب جذب مشتري دائمي جديد براي  باشد اما به علت اينكه براي بانكسودآوري كافي  فاقدچنين مشترياني 

  .بانك كمك شاياني نمايدبلندمدت سيستم بانكي مي شود، مي تواند به حصول اهداف سودآوري 

14Fطرح شمول مالياجراي . 5-2

1 
ول مالي از جمله   ورهاي زيادي از جمله فرانسه و آلمان طرح شم اقدامات پياده سازي بانكداري اجتماعي است كه در كش

اما با توجه به اينكه هند نيز از كشورهايي است كه شمول مالي را با موفقيت اجرا نموده است مجددا تجربه . اجرايي شده است
در بخش قبل اگرچه طرح بانكداري اجتماعي در هند از طريق موارد نامبرده . حث قرار گرفته استهند در اين بخش مورد ب

در . محدود شده بود ، تا حد زياديوسعت جغرافيايي و اندازه جمعيت هند به دليلاجرايي شد اما موفقيت و دامنه شمول آن 
دا د پول به مبادي مالي و پولي رسمي افزايش چشمگيري پيهايي در زمينه بانكداري، ورو برخي مناطق هند با توسعه تكنولوژي

 ها ي غلبه بر اين محدوديتبرا. تداوم كافي برخوردار نبودمبادي بانك ها از از پولي و مالي خدمات اما استفاده از . كرده بود
دسترسي  ول اطمينان ازاين طرح منجر به حص ده وي اجرايبه عقي. را مطرح نمود ح شمول ماليطر )2000( دكتر رانگاراجان

لذا طرح شمول مالي . شد هايي مقرون به صرفه مي ديده با هزينه  به خدمات مالي و اعتباري مناسب براي قشر محروم و آسيب
 :آن به اجرا درآمد كه عبارتنداز با در نظر گرفتن سه هدف به عنوان مقصد و نتيجه اصلي پياده سازي

 افزايش دسترسي به بازارهاي مالي  -
 افزايش دسترسي به بازارهاي اعتباري  -
 افزايش سطح آگاهي مالي و ايجاد دانش مالي  -

 اوال با توجه به اينكه عده زيادي از مردم. براي اجرايي نمودن اين طرح از ابزارهاي خاصي متناسب با شرايط هند استفاده شد
، بر اساس اطالعات بيومتريك هر فرد نظير رنگ عنبيه بودند ....)ازقبيل گذرنامه و گواهينامه و( شناسايي مناسبمدارك فاقد 

15Fچشم و اثر انگشت، يك شماره اختصاصي تحت عنوان ادهر

ها و  اين شماره توسط تمام سازمان. به وي تخصيص داده شد 2
با اجراي اين . ندبپرداز ها نيز بر اساس اين شماره مي توانستند به راحتي به تصديق هويت افراد بانك. ها قابل استفاده بود ارگان

در كشف تقلب و پياده كمك به بانك ها فراهم سازي بستر دسترسي تمام محرومان به خدمات بانكي، زمينه سياست در كنار 
سازمان ها و ارگانهاي ديگري نيز وجود داشتند كه استفاده از اين شماره همچنين . نيز فراهم شدن ضد پولشويي سازي قواني

. دكرنقدي پرداخت مي  يبه عنوان مثال دولت هند به عده زيادي از مردم كمك ها .تسهيل مي نمودروند سازوكار آنها را 
عده زيادي از مردم به دليل فقدان مدارك الزم تا آن  علت اينكه اين كمك ها به صورت نقدي پرداخت مي شد اين بود كه

فرد يك حساب بانكي نيز افتتاح شد كه الفاصله براي هر لذا با تخصيص شماره ادهر ب. زمان قادر به افتتاح حساب نشده بودند
با ايجاد زيرا . براي بانك و مشتريان مي شد ييه مزاياريارانه هر فرد به حساب وي واريز مي شد كه اين خود باعث ايجاد زنجي

به يارانه هر فرد در حساب  ها مي توانستند از وجوه مربوط ها افزايش پيدا كرد بلكه بانك چنين شرايطي نه تنها مشتريان بانك
ها را به  اين به بعد اين افراد وجوه مربوط به يارانه همچنين از. دنود، به عنوان منابع استفاده كنمربوطه اگر چه مبالغ ناچيزي ب
. شد ها مي بانكطريق انداز از  و تقويت فرهنگ پسانداز  افزايش انگيزه پس كردند و اين باعث صورت غير نقدي دريافت مي

ها براي دولت نيز با سهولت بيشتري امكان پذير  امكان رهگيري افراد محروم و بي بضاعت و پيگيري حساب آن ،عالوه بر اين

                                                 
1 Financial Inclusion 
2 Aadhar  
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 . شد مي
حداكثر موجودي و طرح كسب و /در راستاي طرح شمول مالي از دو ابزار عمده حسابهاي بدون نياز به اسناد و مدارك و حداقل

16Fاي كار مكاتبه

ابزار اول براي افرادي بود كه هيچ حساب بانكي نداشته و از خدمات بانكي به كلي محروم ].9[ ه شدنيز استفاد 1
17F»حسابهاي بدون محدوديت مبلغ و مانده«براي اين افراد، مدارك مورد نياز افتتاح حساب حداقل شده و . بودند

براي آنها  2
يا براي افتتاح حساب در مرحله اول هيچ مدرك و سندي الرم ها اوال حداقل موجودي نداشته و ثان اين حساب. افتتاح مي شد

ماه اخير داراي حساب سپرده فعال در بانك بود، اكتفا  6 يبه يك معرفي نامه از جانب شخصي كه طنبود و در صورت لزوم 
 . ك ادامه پيدا كردهاي بانكداري الكتروني كم از طريق مدل افتتاح اين حسابها در ابتدا محدود به شعب بود اما كم. شد مي

هاي كوچك وابسته به كسب و كار بانكي بودند كه  شبكه گسترده ايي از آژانسبه عنوان ابزار دوم، اي نيز  كسب و كار مكاتبه
ها عنصر كليدي  در واقع اين آژانس ]01[.كردند هاي مالي در سطح خرد براي مناطق دورافتاده و محروم را مديريت مي فعاليت

ايي به صورت موازي با ارائه خدمات مالي از  كسب و كار مكاتبه .ات مالي به مناطق روستايي و فاقد شعبه بودنددر ارائه خدم
 . ايي و آموزشي را نيز برعهده داشتند هاي سيار، خدمات مشاورهخودپردازهاي كوچك و  طريق آژانس

اري اپراتورهاي مخابرات هندي توسط بانك مركزي بايل بانك با همكوارائه خدمات بانكي از طريق م همزمان با خدمات فوق،
صورت  ايي براي ترويج فرهنگ استفاده از اين ابزارها از طريق خدمات مشاوره يهاي و در اين راستا نيز فعاليت شد تصويب
 از هري،ش تعاوني هاي بانك توسعه و ايجادنامبرده نشد بلكه الزم به ذكر است كه طرح شمول مالي محدود به موارد . گرفت
 كهU محلي و كوچك هاي بانك Uاين .فتري م شمار به هند بانكي شبكه در خدمات ارائه شده در زمينه بانكداري اجتماعي ديگر

 از و آورند وجود به هند بانكي نظام در را عظيم انقالبي اند توانسته هستند، همجوار شهر چند يا شهر يك در شعبه چند داراي
محروم از نظام  افراد به فراگير و بهينه رساني خدمات بر عالوه محلي، مشتريان به بهره كم و كوچك هاي وام اعطاي طريق
 .كنند كمك ثروت مطمئن و عادالنه توزيع به، )زمين بدون كشاورزان و خانوار سرپرست زنان جمله از) بضاعت كم و بانكي

18Fبانك مركزي هند

ي اجتماعي با هدف قرار دادن بسط و گسترش ظرفيت و ساير مراكز دست اندر كار در اجراي طرح بانكدار 3
هاي خود در نقاط دوردست با استفاده از شيوه هاي نوين بانكداري و به كارگيري فن آوري هاي مناسب در اين زمينه بستر 

شمگير در رشد اين فعاليت ها در مجموع نقشي بسيار چ. ت بانك ها در زمينه بانكداري اجتماعي را فراهم آورده انديارتقا فعال
به طوريكه به تحول اين كشور از كشوري فقير و پرجمعيت در اواسط دهه . و توسعه هند طي دهه هاي اخير داشته است

و در زمره كشورهاي داراي باالترين رشد  ، به يكي از قدرت هاي نوظهور اقتصادي در قرن بيست و يكم كمك كرده است1950
 .اقتصادي مستمر قرار دارد

 ربه برخي كشورهاي اروپايي در بانكداري اجتماعيتج. 5-3

البته با توجه به ] 6[.نهاد و بانك اجتماعي درجهان وجود دارد كه اكثر آنها در اروپا قرار دارند 600در حال حاضر نزديك به 
اعي نبوده و اين سطح پيشرفت و توسعه مناسب كشورهاي اروپايي، امروزه فقر و نابرابري يا رشد نامتوازن دغدغه اصلي اجتم

ويت سرمايه  ود و بحران هاي اقتصادي، تق وآوري و كارآفريني، مقابله با رك ود را به مسائلي مانند حمايت از ن وارد جاي خ م
در واقع فعاليت بانك هاي اجتماعي اروپا، عمدتا نشات گرفته از ايده هاي اشتاينر . انساني و ارتقاي آموزش و پرورش داده است

19Fسرمايه داري اقتصاد انجمنيتصاد گفتماني يا اقيك در خصوص 

مي باشد كه طبق آن، توليدكنندگان، مصرف كنندگان و  4
بازرگانان بايد نسبت به تاسيس نهادهايي مالي اقدام نموده و از طريق گرد هم آمدن حول يك ميز در سطوح محلي، منطقه اي 

از ديد   .چارچوبي، به چه ميزاني و براي چه كسي توليد شودو ملي، در اين خصوص به توافق برسند كه چه كااليي، در چه 
را تشكيل مي دهد كه نتيجه آن يك اقتصاد به مراتب انساني تر، ) اقتصادي( وي، اين ساختارها در  كنار هم پارلماني دايمي

                                                 
1 Business Correspondent Model 
2 No Frill Accounts 
3 Reserve Bank of India 
4Capitalistic “ Dialogue Economy” or “ Associative Economy” 
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ود واهد ب وعي براي. واقع بينانه تر و مفيدتر خ عموم مردم توسط  در چنين ساختاري، اقتصاد به جاي خلق نيازهاي مصن
وجه به حقايق اجتماعي و بطن جامعه  وليدكنندگان بدون ت ، به توليد مبتني بر نياز و مبتني بر سليقه )به زعم اشنايدر(ت

 ،بانك آلمان GLSاز جمله بانك هايي كه سعي در فعاليت در چنين بستري دارند، مي توان به  .مشتريان خواهد پرداخت
20F.كن سوئد و مركور بانك دانمارك اشاره كرداكوبانتوريدوس بانك هلند، 

1 ]
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به عنوان شخصيتي وابسته به  2002، نمونه اي ديگر از بانك هاي اجتماعي آلمان است كه از سال )اخالقي بانك(اتيك بانك 
تمركز اصلي اين بانك بر جذب سپرده ها، نگهداري حساب . بخش بانكداري اينترنتي تعاوني آيزنبرگ ولكسبانك تاسيس شد

 1]1[.ها، شفافيت سرمايه گذاري و اعطاي تسهيالت بوده است

  ها و نتايج افتهي .6

در عي نيز بانكداري اجتماچه باشد، بسته به اينكه اولويت هر جامعه . اجتماعي متفاوتي دارند -جوامع مختلف شرايط اقتصادي
زيرا با اندكي چشم . است انعطاف پذيري باالي اين رويكرد باعث برتري آن در دوره هاي ركودي. مي شودظاهر متفاوت شكلي 

، در حصول اهداف سودآوري بلندمدت چه )كه در زمان ركود كم اهميت تر نيز مي شود(مدت  دآوري كوتاهپوشي از اهداف سو
 . براي سهامداران و چه براي جامعه مفيدتر عمل مي كند

وسعه، راهكارهاي بانكداري اجتماعي  ر شرايط غير ركوديد  وذ بيشتر در نيز بسته به نياز جامعه به ت واند از طريق نف مي ت
راهبرد بانكداري اجتماعي بايد در  ،كشاورزيمبتني بر و كم درآمد در يك جامعه روستايي . افزايي ايجاد كندمع، همجوا

و مبارزه با فقر و  راستاي كاهش هزينه مبادالت براي روستائيان فقير، تسهيل و افزايش سطح دسترسي به خدمات بانكي
مي تواند ، تامين شغل مناسب و حمايت از كسب و كار مشتريان ا بهترا وضعيت اقتصادي نسبتدر جوامع ب .باشد محروميت
بر مبناي نتايج حاصل از بررسي  .مي شودبيشتر مشتري  كه منجر به جذب از بانكداري اجتماعي  باشدمناسب راهبردي 

 .تجارب كشورها، در ادامه پيشنهاداتي براي ايران ارايه شده است

 يشنهاداتي براي ارتقاي آنو پ بانكداري اجتماعي در ايران  .7

شده است، اما با توجه به اينكه ارائه اين  نمونه هايي از بانكداري اجتماعي قبال در ايران پيادهبررسي ها نشانگر آن است كه 
خدمات بيشتر از سوي بانكهاي دولتي و در چارچوب اهداف بخش عمومي بوده است، اهداف اجتماعي بر سودآوري غالب شده 

وان پراكندگي مناسب شعب برخي بانك ها مانند پست بانك و بانك كشاورزي در مناطق كمتر به ع. است وام مثال مي ت ن
توسعه يافته، اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به برخي اهداف خيرخواهانه و همچنين فعاليت برخي نهادهاي عمدتا دولتي مانند 

موجوديت چنين خدماتي همراه با ويژگي هاي . اف اجتماعي نام بردصندوق رفاه دانشجويي در تامين مالي منافع منطبق با اهد
 رهايي نسبي از محروميت و فقر مطلق، بدان معناست كه  و افزايش جمعيت شهرنشين، قشر تحصيل كردهايران از منظر خاص 

متمركز مي باشد، از كه عمدتا مبتني بر مبارزه با فقر، بيماري و بحران هاي قحطي خدمات بانكداري اجتماعي شكل اوليه 
ور و اجراي به واسطه همچنين . خارج شده استمحوريت  دسترسي به  ،نظام پرداخت يارانه هاگستردگي نظام بانكي كش

بنابراين كه توسعه بانكداري اجتماعي در ايران . براي همه مقدور شده استيك حساب بانكي خدمات بانكي و برخورداري از 
ويت هاي ا وازن، رفع . جتماعي كشور باشدبايد مبتني بر اول وسعه مت وان برخي اهداف اجتماعي مانند ت در اين زمينه مي ت

، كمك به ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش و تامين بيكاري جوانان تحصيلكرده و بهره گيري از سرمايه هاي انساني انباشته آنان
اهداف افزايش بهره لي، هدايت سرمايه ها به سمت مالي دانش آموزان و دانشجويان بي بضاعت در قالب بورسيه هاي تحصي

فعاليت هاي دوستدار محيط زيست و ارتقا دهنده مناسبات اقتصادي مبتني بر ساير منافع وري، كاهش شدت انرژي و ساير 
  . را مدنظر قرار داداجتماعي و خيرخواهانه 

اند الگوي به مراتب مناسب تري در قياس با الگوي به نظر مي رسد فعاليت بانك هاي اجتماعي در كشورهاي اروپايي، مي تو
زيرا اهداف مدنظر اين بانك ها با مشكالت اجتماعي فعلي ايران همخواني بيشتري . كشورهاي در حال توسعه براي كشور باشد

 . دارد
رويكرد به شرح  در خصوص شيوه هاي اجرا و ارتقاي بانكداري اجتماعي در كشور، بر مبناي تجارب بررسي شده مي توان  سه

 :زير را مدنظر قرار داد
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 :فعال نمودن فعاليت هاي بانكداري اجتماعي در بانك هاي تجاري موجود) الف       

بسياري از خدمات بانكي قابل ارايه توسط بانك هاي متعارف، كه قابليت كاهش هزينه مبادله براي مشتريان يا فعاليت هاي 
را داشته باشند، به دليل منافع اجتماعي خود ) ت وجوه، مديريت مصرف و پس انداز و مانند آناعم از توليد، مديري(مدنظر آنان 

اين امر به معناي راهبردي اجتماعي براي افزايش سودآوري بانك از طريق جلب . به سرعت مورد پذيرش جامعه قرار مي گيرند
صلي ارتقاي سود بانك بوده و براي اين منظور از تامين در اين حالت، هدف ا. مشتري با استفاده از خدمات اجتماعي مي باشد

عالوه بر اين زمينه، راهبردهاي قابل ارائه در بديهي است  .نيازهاي اجتماعي به عنوان يك ابزار مفيد و كارآمد استفاده مي شود
بي به خدمات آسان و همچنين امكان دستيا .افزايش جذب مشتريان الزاما بايد در راستاي حفظ مشتريان موجود نيز باشد

ول را با كمترين تعداد مراجعات به شعب بانكها فراهم نمايد وص بايل بانك و تلفن بانك از جمله واينترنت بانك، م. سهل ال
ور نيز نهادينه شده اند دنمي باشاين حالت راهبردهاي ارائه شده در  بانكداري از جمله راهبردهاي پيشرفته تر . كه در كش

با استفاده از اين شبكه ها تعامل مردم با همديگر بيشتر شده و اين . شبكه هاي اجتماعي مي باشد مبتني بر، خدمات اجتماعي
منجر به باال رفتن سطح آگاهي مردم از فرصتها و امكانات موجود شده است، به نحوي كه بانك ها و مشتريان مربوطه تمام 

به عالوه بسياري از فعاليتها و تراكنش . اين شبكه ها كسب مي كنند اطالعات مربوط به همديگر را از طريق اشتراك آنها در
 .هاي مربوط به عمليات بانكي نيز با استفاده از اين شبكه ها امكان پذير شده است

ارايه خدمات اجتماعي توسط بانك است كه از طريق دريافت كارمزد يا سهم الشركه، منافع سودآوري  متمركز بر ،ديگرحالت 
نظر به اينكه فعاليت هاي جاري بانك هاي متعارف، در دوره هاي ركودي دچار افت سودآوري، . نيز تامين مي كندبانك را 

نكول بدهي ها و معوق ماندن اقساط تسهيالت مي شود، فعاليت هاي داراي رويكرد اجتماعي توسط اين بانك ها، ضمن جذب 
همچنين تغيير . درآمدي و سودآوري بانك ها را فراهم مي آورد منابع بيشتر، زمينه تعديل ريسك درآمد و كاهش نوسانات

برخي رويه ها به سمت تامين اهداف اجتماعي، از قبيل شفاف سازي شيوه تخصيص منابع براي مشتريان و در اختيار نهادن 
جامعه و جذب بيشتر  گزينه هاي داراي اهداف اجتماعي براي آنان، مي تواند زمينه نفوذ بيشتر بانك ها در اليه هاي مختلف

قطعا فعال سازي چنين گزينه هايي ضمن كمك به تامين . منابع و دسترسي به منابع بلندمدت را براي بانك ها فراهم سازد
 . مالي فعاليت هاي اجتماعي، افزايش نفوذ و سودآوري بانك ها را نيز به دنبال خواهد داشت

بانكي بتواند خدماتي در جهت تامين مخارج تحصيل  اگرت مي توان گفدر تشريح نمونه اي از فعاليت هاي پيشنهادي فوق 
دانشجويان را ارايه نمايد، عالوه بر آنكه قادر به حصول مطالبات خود از محل كسر از حقوق آتي فرد در مكان استخدام وي 

امعه را فراهم نموده و وفاداري خواهد بود، با كمك به تعالي افراد و تسهيل پيشرفت هاي آنان، زمينه شكوفايي استعدادهاي ج
همچنين انتظار اين است كه چنين . بسياري از افراد موفق و پردرآمد جامعه به آن بانك در آينده را به دنبال خواهد داشت

بانكي بتواند بخش چشمگيري از منابع مورد نياز را از جامعه تامين نموده و پس از شروع به كار اولين بورسيه ها و سرمايه 
اري آنان در اين فرآيند، بتواند كل منابع اوليه خود را از اين فعاليت احصا كرده و جرياني مستمر از كارمزدها را براي بانك گذ

 .چنين راهبردي تحويل افراد سالم به جامعه را تبديل به يك چرخه خواهد كرد. فراهم آورد
 

 به سمت بانكداري اجتماعي راي اهداف اجتماعيسوق دادن موسسات خيريه و سازمان هاي مردم نهاد دا) ب      
اعطاي مجوز اداره صندوق هاي مالي كوچك در چارچوب اهداف اجتماعي مدنظر اين سازمان ها و اين امر مي تواند از طريق 

مالي تدوين مقررات تنظيمي مناسب براي ارتقاي توانمندي مالي اين موسسات در عين پرهيز از بروز اختالل در نظام پولي و 
همچنين رويكرد مناسب ديگر در اين زمينه، مي تواند پيشنهاد اداره وجوه صندوق هاي مذكور و تمام . كشور عملياتي شود

 .امور مالي مربوط به آنها توسط بانك هاي متعارف، به عنوان گزينه جديدي از ارايه خدمات بانكي مد نظر قرار گيرد
 

  تقلتاسيس بانك هاي اجتماعي مس) ج        
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به نظر مي رسد تاسيس بانك هاي اجتماعي مستقل در كشور، در وهله اول مستلزم تامين زيرساخت هاي قانوني مناسب و 
در وهله دوم، چنين به نظر مي رسد كه تدوين اهداف . اجازه بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر نظام پولي و بانكي باشد

اداره صندوق هاي بند ب فوق الذكر يا ارايه خدمات رخورداري از تجاربي مانند اجتماعي مدنظر بانك هاي اجتماعي از طريق ب
 . به آنها مانند بند الف فوق باشد

. به هر حال چنين به نظر مي رسد كه وجود بانك هاي اجتماعي به عنوان يك نياز اساسي اقتصاد كشور احساس مي شود
بسترهاي مورد نياز فراهم نباشد، ضروري است نسبت به تامين اين  حتي اگر امكان تاسيس چنين بانك هايي به دليل فقدان

از يك طرف به دليل نفتي بودن اقتصاد كشور و برخورداري . بسترها و فراهم نمودن زمينه توسعه چنين بانك هايي اقدام شود
وي كه اهداف اجتماعي وانند در تخصيص منابع مالي به نح ، به را حداكثر نمايد از درآمدهاي آن، چنين بانك هايي مي ت

صندوق توسعه ملي فعلي، حساب ذخيره (اين امر از طريق عامليت صندوق هاي ثروت ملي . بهترين نحو ممكن عمل نمايند
و همچنين ارايه مشاوره هاي مناسب مبتني بر تجارب بانك هاي اجتماعي به ) ارزي سابق و ساير صندوق هاي مشابه

طرف ديگر، به دليل تطابق اين رويكرد با بانكداري اسالمي و لزوم يافتن راهكارهايي كارآمد و از . سياستگذاران قابل اجرا است
مناسب براي حركت از نظام بانكداري بدون ربا به سمت بانكداري اسالمي، به نظر مي رسد كه رويكرد بانكداري اجتماعي مي 

همچنين اهداف اسالمي مردم و دولت جمهوري اسالمي ايران تواند بسياري از خدمات مالي مورد نياز مراكز ديني و اسالمي و 
 .را فراهم نمايد

 جمع بندي .8
ورها در بانكداري  وم بانكداري اجتماعي، ضرورت و كاربردهاي آن، تجربه برخي كش در اين مطالعه ضمن ارايه مفصل مفه

كداري اجتماعي مي تواند در كشورهاي باندهد،  سي مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان ميربر .اجتماعي نيز مرور شد
فرصت هاي موجود  و بهره برداري از مي، مشاركت آنها در اقتصاد جهانيبه سيستم مالي رس مردمدسترسي فقير از طريق 

اگرچه مشكالتي از قبيل دسترسي و فقر تا حد زيادي  كشورهاي توسعه يافتهدر مورد  .تسهيل كندرا جهت رهايي از فقر 
 ، كماكان از رويكردهاي بانكداري اجتماعي براياست اما براي رشد بلند مدت بانك و ايجاد رفاه بيشتر براي مردمكاهش يافته 

برخالف ساير راهبردها . و اولويت اجتماعي آن كشورها استفاده مي شودتناسب با محيط و فرهنگ نوآوري هاي م حمايت از
كن است در كوتاه مدت سودآور هم نباشد اما در بلند مدت قابليت جذب براي پيشبرد صنعت بانكداري، بانكداري اجتماعي مم

  .مشتريان وفادار را براي بانك ها فراهم مي آورد و چشم انداز مثبتي را براي سودآوري بانك فراهم مي نمايد
شده است كه ضمن  بر مبناي نتايج حاصل از اين مطالعه، پيشنهاداتي مفيد براي اجراي بانكداري اجتماعي در كشور ارايه

كمك به توسعه بانكداري در كشور، مي تواند اثرات خيره كننده اي بر رشده توسعه اقتصادي، ارتقاي رفاه اجتماعي و پياده 
اميد است گام هاي عملي در جهت توسعه بانكداري اجتماعي در . سازي آموزه هاي ديني و اخالقي در جامعه داشته باشد

 .كارآمدي بيشتر نظام بانكي در تسريع رشد جامعه اسالمي ايران را فراهم آورد كشور برداشته شده و زمينه
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