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 چکیده
می. ب  ادن شهای بانکداری اسب  ه  فجر  ب   مسه  ااددار اتشاایی ف بانکداری سبز  ب  فهوم  ستبش ف ا اس   اسبش ا  ی

بانک را از نظ  اتشاایی،    اسب  ه هادها و یسبشمراعهم ای از عمل اتفرممع  شباف  ها بانکداری سبز اسبا  اسبش ا  ی

ها ب ای ب  اوع  ، بانکه  یر ف اح  سببازی و یارای رودک یی یو مانز  اسبب . ب   مریف فح ط زدتبب  و امشماع  ااددار 

ای ههای بانک ، ب روی انشقال سببز  عمل ات یایل  بانک از ممل  اسببشهای  از ان  یحدات  رسبباندا اا ات ه بن یر اهاع  

ا زدتبب  رهای  أف ن فاع  سببازسار با فح ط رددداذد ، ا مفاسبب ما و اتدافات ید    م ه  یارند. سببر  یر سا  یو ، روف

  ی بکارسیهجد. بجاب ادن زدتبش  ا و   یمی را تز  از ا خاذ  ام مات فاع ، هاه  ف های فح طردتبک نمادجد وا خاذ ف 

 ،از ممل  هاه  ردتک اعشزاریفشهدیی زدتب  سمیفجد اس  بلک  ف ادای ن   جوا ب ای فح طیر بانک،  های سبز اسبش ا  ی

 . ب  ادن اسا ،م ا  یاریه ب  ن  ، زدت  راحاف  فح ط اا اد  شبو ت بانک ب  عجماا دک سازفااو  های بانکهاه  ه دج 

 مکه ااددار  مسه  ب  نواد  یر ه  یهدف  نشباا را مافه  و صبجاد  ها،بانک ب ند  -ب ند  وضبه   سبز ، بانکداری رواج

ر ب   عذا یر فطاعه  حاضب  با اسبشهای  از روف اسبجایی و ف وری، ضمن ب رس  فهاه ر ف بمه ب  بانکداری سز ،  .نماددف 

های ش ا  یسز  و اسبانکداری نممیا ف اح  ام اد  ب ی  از هشمرها یر رابط  با بانکداری سز  یر یسش اب  ب   مسه  ااددار، 

 ت ار س اش  اس . بحث ف بمه ب  آا، فمری

 

 زدت ،  مسه  ااددار، ردتک اعشزاری و اتشاای سز فح ط سز ، بانکداری :کلیدی هایژهوا
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 مقدمه
در طول قرن گذشته، جهان به یک الگوی رشد اقتصادی 

بنابراین در سطح جهانی، توجه ناپایدار دست یافته است. 

های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی مربوط به چالش

به توسعه پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله 

تغییر اقلیم، امنیت غذایی جمعیت  توان بهها میاین چالش

زیست، اشاره رو به رشد، نرخ بالای فقر و تخریب محیط

های تمام بخش امروزه،(. Musvoto et al., 2015) نمود

 تالدرگیر در اقتصاد جهانی با چالش بزرگ مقابله با مشک

در این  .استو اثرات مرتبط با آن روبرو زیستی محیط

های فعال در حوزه کسب و کار نه تنها شرکتخصوص 

اند بلکه میزان آگاهی زیست را درک کردهاهمیت محیط

افزایش  ین زمینه،در ا کنندگان و عموم مردم نیزمصرف

ح الها به اصسازمان ،یللایافته است. با توجه به تمام این د

های خود با رویکرد اطمینان از ها و استراتژیفعالیت

زیست پرداخته اند. در این منابع طبیعی و محیط حفاظت

توانند نقش ها میهای مالی و به ویژه بانکزمینه سازمان

زیست بازی رای محیطمهمی در ترویج توسعه پایدار ب

ترین عوامل هدایت کننده . توسعه پایدار یکی از مهمنمایند

 (.Tara et al., 2015) تهای کسب و کار اسروند استراتژی

 ایپایدار را توسعه توسعه زیست،محیط جهانی کمیسیون

 آنکه توانایی بدون سازد، برآورده را حال زمان نیازهای که

خطر  به نیازهایشان سازیبرآورده در آینده را هاینسل

 محورهای از یکیدر این میان است. اندازد، تعریف کرده

در  زیستیمحیط ملاحظات به توجه پایدار، توسعه اصلی

 سبز مطرح مفاهیم اقتصاد چارچوب در که است اقتصاد

 بر اساس تعریف برنامه محیط. (4931)بی نام،  گرددمی

الگویی  اقتصاد سبز ،(UNEP) زیست سازمان ملل متحد

است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر 

و کمبود اکولوژیکی را به طور  زیستیمحیطشده و خطرات 

به عبارتی دیگر اقتصاد سبز،  .دهدچشمگیری کاهش می

 ها پیش رفتهاقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان

خطرها ، در آن آید در حالی کهو عدالت اجتماعی پدید می

 .محیطی در کمترین میزان ممکن استهای زیستو آسیب

چنین بر اساس تعریف گزارش بانک جهانی، اقتصاد سبز هم

به عنوان رشدی است که در استفاده از منابع طبیعی، به 

زیستی، انعطاف حداقل رساندن اثرات آلودگی و محیط

 یتپذیری آن برای مواجه با خطرات طبیعی و نقش مدیر

زیست و سرمایه طبیعی در جلوگیری از حوادث محیط

برروی  "سبز"باشد. بنابراین اصطلاح فیزیکی، اثر بخش می

ای هزیستی، حفاظت از زمین و اکوسیستمملاحظات محیط

آن تمرکز دارد. واژه سبز در حال تبدیل شدن به نمادی از 

زیست در جهان آگاهی در ارتباط با سازگاری با محیط

ترین بیان، کم کربن، با منابع اقتصاد سبز در سادهاست. 

کارآمد و از لحاظ اجتماعی فراگیر است. در یک اقتصاد 

های گذاریسبز، رشد درآمد و اشتغال توسط سرمایه

شود که منجر به کاهش عمومی و خصوصی محقق می

 وری منابع، جلوگیریانتشار کربن و آلودگی، افزایش بهره

 ستی و خدمات اکوسیستم خواهد شداز نابودی تنوع زی

(Afgan, 2015.) هایسیاست سبز، اقتصاد تحقق منظور به 

توان آن را در است که می شده پیشنهاد متفاوتی راهبردی

  (.4931نام، )بی چهار بند ذیل ارائه نمود

تشویق  و گسترشکه شامل  قانونی چارچوب تنظیم الف(

و  زیستیمحیط هایدارایی از سبز، محافظت گذاریسرمایه

 پایدار  مصرف و تولید برای لازم استانداردهای تعریف

 باشد. می

 از که طبیعی هایسرمایه در گذاریسرمایه و حفاظت ب(

 ملی، هایحساب در طبیعی هایسرمایه لحاظ طریق

 .است پذیرامکان

  و کربن پایین انتشار با هایفناوری از حمایت ج(

-مشوق مستقیم، گذاریسرمایه طریق از سبز هاینوآوری

 .ممکن ابزار سایر و مالیاتی های

 حرکت برای کار نیروی آموزی مهارت در گذاری سرمایه د(

 سبز اشتغال سمت به

بنابراین تغییر جهت به سوی اقتصاد سبز نیازمند تغییر در 

های اقتصاد است. اما لازم به ذکر است، برای تمام بخش

اقتصاد سبز پشتیبانی کنند، لازم ها از که همه بخشاین

است ابتدا اساس عملکرد آن بخش، درک شود. این درک 

ای سازگار با اصول و که بخش به شیوهبرای تضمین این

 Musvoto) کند، ضروری استاهداف اقتصاد سبز عمل می
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et al., 2015ترین مبانی اقتصاد سبز که (. از جمله مشترک

ر اجتماعی سازمان ملل تدوین توسط دپارتمان اقتصاد و امو

 (.WCED, 2013) باشدشده به شرح زیر می

الف( اقتصاد سبز از نظر منبع و انرژی کارامد است و مشاغل 

 نماید. سبز ایجاد می

در اقتصاد سبز مدیریت و نقش قوانین اصلاح شده و از  ب(

 شود. گیری یکپارچه استفاده میتصمیم

 ها حفاظتو اکوسیستماقتصاد سبز از تنوع زیستی  ج(

 نماید.کرده و اثرات خارجی را درونزا می

 ای برای دستیابی به توسعهعنوان وسیلهد(اقتصاد سبز به

پایدار باعث کاهش فقر، رفاه، سرزندگی، حمایت اجتماعی 

 شود.و دسترسی به خدمات ضروری می

دهند که تمرکز اقتصاد سبز بنابراین این اصول نشان می

اشد. بزیست نمیبر پیوند بین اقتصاد و محیطتنها متکی 

بلکه این اصول بر ابعاد اجتماعی نیز به اندازه اقتصادی و 

 Musvoto et) کنندکید میأتوسعه پایدار ت یزیستمحیط

al., 2015 مشارکت همه  بدون یاقتصاد سبز(. لذا تحقق

. نخواهد شد و اجتماعی، ممکن عرصه اقتصادی در فعالان

هیلات تس هئارادر  هابانکبا توجه به نقشی که بر این اساس، 

 ،ها دارندهای آنبه فعالان اقتصادی و پذیرش سپرده

بازیگران شبکه اقتصادی را تحت  سایرهای تواند فعالیتمی

به عنوان یکی از ها بانکلذا جهت بخشند. و به آن ثیر أت

توانند نقش میهای اقتصادی هر کشوری، ترین مؤلفهمهم

بسیار مهمی در توسعه پایدار با تبدیل شدن به یک محرک 

  قوی در این حوزه بازی نمایند.

طور غیرمستقیم هها بمین مالی سازمانأها از طریق تبانک

زیست توسط صنایع ای در تخریب محیطنقش عمده

توانند ها می، بانکاین در حالی است که مختلف دارند.

ای منطقی بر کسب و کارهایی به شیوه های خود رافعالیت

ها در راستای کمک متمرکز کنند که عملکرد این سازمان

 ها بانکدر این زمینه، زیست و جامعه باشد. به محیط

یق که از طر کنندهای مختلفی را اتخاذ استراتژیتوانند می

ها را به خوبی بررسی پروژه زیستیمحیطحظات لام آن،

 به توان به اعطای مشوق در این زمینه می .نمایند

ز ااستفاده توسعه پایدار، هم راستا با اصول  هایفعالیت

ب از اجتناضایعات، سازی حداقل طبیعی تجدیدپذیر، منابع

استفاده  بهداشت و ایمنی شغلی،لحاظ  آلودگی،ایجاد 

اشاره نمود. علاوه و بسیاری از موارد مشابه  انرژی بهینه از

 زیستیمحیطهنجارهای در انطباق ها بانکنظارت  بر آن،

ی اهسازی پروژهپیاده در رابطه باو معیارهای توسعه پایدار 

 Tara et) حایز اهمیت است تأمین مالی شده توسط بانک،

al., 2015.) 

 ،هازیست توسط بانکطنگرانی برای پایداری محی ،بنابراین

 بانکداری منجر به ایجاد مفهوم بانکداری سبز شده است.

سبز راهی برای وارد کردن مفاهیم سبز به بانکداری، جهت 

رشد پایدار اقتصادی است. بنابراین بانکداری سبز شکلی از 

بانکداری است که در آن اثرات اجتماعی و زیست محیطی 

نند اشود. به بیان دیگر، بانک سبز منیز در نظر گرفته می

یک بانک معمولی است که در آن همه عوامل اجتماعی و 

زیستی با هدف حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط

زیست در نظر گرفته شده است. در نتیجه بانکداری محیط

سبز شامل یک رویکرد دو جانبه است. که در مرحل اول بر 

انتقال سبز عملیات داخلی بانک، تمرکز دارد. به این معنی 

های های مناسب استفاده از انرژیها باید راههمه بانککه 

تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر برای به حداقل 

های بانکی را فراگیرند. در رساندن اثرات کربن از فعالیت

های تأمین مالی سازگار ها باید روشمرحله دوم همه بانک

ی ستزیهای محیطزیست را اتخاذ نمایند و ریسکبا محیط

 پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش دهند

(Afgan, 2015.) 

 باعث تغییر هوا و آب سریع و بیش از حد در مجموع، تغییر

در بسیاری از مناطق جهان شده است که این  اکوسیستم

 شاورزی،ک زیستی، تنوع روی بر مستقیمی ثیرأت تغییرات

 و آب رفتن منابعاز دست  ها،جنگلداری، افزایش بیابان

 معمولتغییرات غیر دلیل الگوی به. ها داردانسان سلامت

 ها وکیفیت کاهش ای،گلخانه گازهای افزایش هوا، و آب

 که است آن جهانی خواستار جامعه دیگر مسایل مشابه،

زمین توجه  حفظ خود در ولیتؤبه مس کارها و کسب

 روشی براینمایند. در این راستا بانکداری سبز به عنوان 

زیست و کاهش رد پای های سازگار با محیطترویج شیوه
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ن ایباشند. بنابراین کربن، از اهمیت خاصی برخوردار می

به  ،مطالعه با هدف درک و توضیح فلسفه بانکداری سبز

ها در توسعه پایدار اقتصادی از طریق بیان نقش بانک

ه مقالدر این  انجام شده است.های بانکداری سبز، فعالیت

 بزس بانکداری آشنایی با مفاهیم تا ضمن ش شده استلات

 اتخاذ  به بیان تجربه کشورها در این زمینه و روند

سبز جهت دستیابی به اقتصاد سبز،  های بانکداریسیاست

 پرداخته شود.

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق

در این بخش ضمن مروری بر ادبیات موضوع، به بررسی 

زیستی بانک، تاریخچه بانکداری سبز، پیامدها، اثرات محیط

 ابزار و محصولات بانکداری سبز پرداخته شده است. 

در زمینه بانکداری سبز، مطالعات معدودی انجام شده 

ای به ( در مطالعه4931) است. شاهبندرزاده و همکاران

تبیین مدلی برای شناسایی ابعاد عملکردی در بانکداری 

تایج مطالعه نشان داد، بانکداری خرد سبز پرداخته است. ن

از بیشترین اهمیت در بین ابعاد عملکردی بانکداری سبز 

باشد. به طوری که زمانی که حجم چنین برخوردار می

 شود کهمبادلاتی زیاد باشد، ارزش قابل توجهی ایجاد می

ها در حفظ و نگهداری منابع طبیعی بسیار این ارزش

(، بخشی 4939) کاظم نژاد و استواراثرگذارند. علاوه بر آن، 

(، ملک زاده 4931) (، حمیدی و جوانمرد4931) و فلاحتی

(، 4930) ( و مقدسی نیا4930) گلرودبارینیلی و جعفرپور

پایدار،  توسعه سبز و مفاهیم بانکداری ابعاد بررسی

چنین نتایج مطالعات حاکی از آن است که پرداختند. هم

 ارتقای مناسب هایزمینه ایجاد و های نوینآوریظهور فن

 و به خدمات اتکا با بانکداری صنعت در ویژ به آوریفن

 و تجهیزات این از برداریبهره و الکترونیکی هایزیرساخت

 جزء سبز هایفعالیت جهت گسترش در منابع به کارگیری

 جعفری و کاظمی .است بانکی سیستم نوین هایاستراتژی

 هایچالش و مزایا ها،فرصت ها،روش ( نیز مفاهیم،4931)

را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس  ایران در سبز بانکداری

 اقدامات با مقایسه در ایران هایهای پژوهش، بانکیافته

 داریبانک زمینه در پیشرفته کشورهای در مشابه هایبانک

 اما لازم به ذکر است، .راه هستند ابتدای در سبز، هنوز

 اما جدید است، مفهومی ایران در سبز یبانکدار اگرچه

 سبز بانکداری ابعاد از یکی عنوان به بانکداری الکترونیک

 است.  بوده برخوردار فراوانی هایپیشرفت از کشور در

های ملی سبز، در تولید حساب که جاآن چنین ازهم

 زیستی از معیارهای رایج تولید ملی کسرهای محیطهزینه

ای از ها به عنوان نتیجهاین هزینهشود، با کاهش می

گسترش کمی و کیفی عملکرد بانکداری سبز، تولید ملی 

زیستی افزایش های محیطتعدیل شده به ازای هزینه

( به 5541) Rajesh and Dileepچنین خواهد یافت. هم

بررسی نقش بانک در دستیابی به توسعه پایداری اقتصادی 

گر اند. مطالعه فوق بیانبا استفاده از بانکداری سبز، پرداخته

تواند به رشد اقتصادی پایدار آن است که بانکداری سبز می

زیست کمک نماید. از طریق کاهش آلودگی و حفظ محیط

ا، هین مالی پروژهگیری برای تأمچنین قبل از تصمیمهم

محیطی آن را مشاهده نمایند ها باید مخاطرات زیستبانک

و اطمینان حاصل شود که بازیگران پروژه، اقدامات ایمنی 

زیست از جمله امکانات بازیافت و کاهش انتشار محیط

 های خود، به کارگرفته باشند.گازهای آلاینده را در برنامه

داد، تدوین چارچوبی از  علاوه بر آن، نتایج مطالعه نشان

چنین پذیر و همولیتؤهای مسها برای بانکمشوق

، یک عنصر ضروری های آلایندههایی برای بانکبازدارنده

های ( راه5545) Ullah. برای توسعه بانکداری سبز است

بانکداری سبز در حال اجرا، در بنگلادش را مورد بررسی 

 قرار داده است. برای این منظور از تجزیه و تحلیل 

 های دولتی های تجاری، بانکای میان بانکمقایسه

های تجاری های تجاری عمومی و بانکای، بانکتوسعه

ای هخارجی، استفاده کرده است. نتایج نشان داد تنها بانک

های ی عمومی و خارجی به اتخاذ دستورالعملتجار

نین چبانکداری سبز و تأمین مالی پروژه سبز، پرداختند. هم

Meena (5549 نقش بانکداری سبز در هند را در ،)

دستیابی به توسعه پایدار، بررسی نمود. هدف از مطالعه وی 

ایجاد آگاهی و انتقال آموزش برای دستیابی به توسعه 

بانکداری سبز در میان گروه های هدف،  پایدار از طریق

های باشد. علاوه بر آن در مطالعه حاضر به بیان روشمی

مؤثر در بانکداری سبز پرداخته شده است. بر اساس مطالعه 
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فوق، جهت پایداری بانکداری، لازم است تا بدون هیچ 

سبز به عنوان های هند، به اتخاذ بانکداری تأخیری بانک

و  Rahman کار بپردازند. در مطالعاتیک الگوی کسب و 

نیز، Dialysa  (5540)، Khan (5549 )(، 5549همکاران  )

بررسی قرار رابطه میان بانکداری سبز و پایداری، مورد 

گرفته است. علاوه بر آن مراحل، منافع و آینده بانکداری 

های بانکداری سبز و حفاظت چنین دستورالعملسبز و هم

د بحث قرار گرفته است. نتایج مطالعات زیست، موراز محیط

حاکی از آن است که در اقتصادهای در حال ظهور، برای 

ها سرعت بخشیدن به نرخ رشد اقتصادی بسیار مهم بانک

است. لذا در این زمینه مفهوم بانکداری سبز، به عنوان راهی 

 مبتکرانه در جهت پایداری آینده، پیشنهاد شده است.

 هابانک زیستیمحيطاثرات 

 ها اثر مستقیمی بر محیطرسد بانکاگر چه به نظر نمی

این است که با توجه به اما واقعیت  زیست داشته باشند،

 ،ارائه خدمات مالی در زمینه  هانقش بسیار حیاتی بانک

ثرات ها و اسط بانکوها تمین مالی پروژهأثیر تأتوان از تنمی

 محیط اتاثراز جمله  .نمودزیست صرف نظر آن بر محیط

اثرات داخلی باشد. شامل اثرات داخلی و خارجی می یزیست

 ها آوریگذاری در فنبا سرمایه ،بانک بخشی است که

 ثیراتأت باشد.اثرگذار زیست و جامعه تواند بر محیطمی

زیست مربوط به عملیات داخلی ها بر محیطمستقیم بانک

نند انتشار گازهای توان به مواردی مااست که می هاآن

استفاده از انرژی برق، استفاده از رایانه و ، ایگلخانه

مصرف آب، دفع زباله و غیره اشاره  های خودپرداز،دستگاه

 ثیر مستقیم بر مصرف انرژی دارند.أاغلب این موارد ت .نمود

ر کمتری ب ثیر نسبتا  أت، هادفع زباله و کاغذ بانکاگرچه 

جا که فعالیت سیستم بانکی آناما از  ،زیست داردمحیط

ست را زیثیر بر محیطأتوان این تدر کل نمی گسترده است،

  .نادیده گرفت

به خدمات و عملکرد  زیستی نیز،محیط اثرات خارجی

ای هها مربوط است. در مقایسه با سایر بخشمشتریان بانک

 .ها کمی متفاوت استموضوع بانک ،فعال در اقتصاد

د، خطرناک نیستن زیستیمحیطها به لحاظ ت بانکلامحصو

 اما مشتریانی که از خدمات بانکی استفاده 

 زیست داشتهتوانند تاثیر منفی بر محیطمی ،کنندمی

د توانهای بانک میکه فعالیتبنابراین علیرغم آن .باشند

ت تولید لااما محصو، زیست خطرناک نباشدبرای محیط

 تواند خطری برای محیطها مییان بانکرشده توسط مشت

اند توها میی بانکزیستخطرات محیط زیست تلقی شود.

ن ها ممکبانک ضررهایی را برای بانک در پی داشته باشد.

مین مالی مشتریان خود استفاده أاست پول خود را برای ت

ها همواره با این ریسک اعتباری روبرو کنند و بنابراین آن

ی در توجه به فاکتورهای انگاردر این خصوص سهلهستند. 

ها در اعطای تواند موجب افزایش ریسک بانکپایداری می

(. لذا به طور کلی شکست Tara et al., 2015) وام شود

ها در ترکیب با معیارهای های تأمین مالی بانکمدل

زیستی ممکن است به سه نوع ریسک اعتباری، محیط

ری اعتبامنجر شود. ریسک ریسک قانونی و ریسک شهرت 

 رفتن تعهدات ممکن است در صورت در نظر نگ

گیرندگان در زمان تصویب پروژه به وجود آید. در چنین وام

های مطابق با استانداردهای اجباری، حالتی افزایش هزینه

 آوری ممکن است به شدت مانع جریان نقدی و سود

گیرنده و در نتیجه کاهش توانایی او در بازپرداخت وام وام

ی زیستی بررو. بنابراین اگر تغییرات قوانین محیطشود

ثیر بگذارد، ریسک أهای باز پرداخت تسوددهی و ظرفیت

شود. برای مثال بعضی از کسب و کارها اعتباری پدیدار می

ها ممکن است بعد از مقررات نظارتی جدید یا تکنولوژی

مین سرمایه برای انتقال به أغیر عملی شوند و امکان ت

های مجاز وجود نداشته باشد. کارها و تکنولوژیکسب و 

ها باید برای تغییرات احتمالی در مقررات محیطی لذا بانک

ت بازپرداخو برای اقدامات سختگیرانه نسبت به ظرفیت 

وام گیرندگان آمادگی لازم را داشته باشند. ریسک قانونی 

رای ا بهشود که گاهی اوقات بانکله ناشی میأنیز از این مس

 های را ضبط گیری تسهیلات ارائه شده، داراییبازپس

مونه شود. برای نکنند که این منجر به تولید آلودگی میمی

شرکتی که زمینه فعالیت آن اکتشاف و استخراج است، از 

ای را که دچار آسیب و لحاظ قانونی موظف است منطقه

خسارت کرده سر و سامان بدهد در غیر این صورت ساکنان 

ناطق برای احیای اکوسیستم و رسیدن به محیط قبلی آن م
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های اخیر شوند. در سالشرکت وارد چالش قانونی میبا 

 ها فراهمریسک شهرت زمینه اصلی نگرانی را برای بانک

های له باشد که گروهأتواند این مسآن می کرده و علت

های زیست در رابطه با شیوهحامی حقوق بشر و محیط

ری تها، به شکل فعالها و پروژهاصولی بنگاهغیراخلاقی و 

 هایی مخرب محیطها اگر درگیر پروژهکنند. بانکعمل می

زیست شوند، به طور قطع شهرت و اعتبارشان را از دست 

زیستی خواهند داد. لذا طرفداران پایداری و مسائل محیط

مدافع این هستند که مقررات مالی باید بخش بانکداری را 

انکداری سبز هدایت کند. در این زمینه مقررات به سوی ب

مدیریت ریسک باید اطمینان حاصل کنند که بانک برای 

های پایداری در همه زمینه از به حداقل رساندن ریسک

گذاری، جمله اعطای وام، تأمین مالی و فرآیندهای سرمایه

ولیت ؤها مسکنند. در این راستا، قانونگذاران بانکتلاش می

د تا ها ارائه نماینه یک دستورالعمل نظارتی به بانکدارند ک

پایداری را در همه فاکتورها مانند اعطای وام، تأمین مالی 

 (.Afgan, 2015) گذاری ادغام کنندو فرآیندهای سرمایه

 هایی که ریسک اعطای وام به شرکت بنابراین،

 ست.ا البا ،هایشان منطبق بر توسعه پایدار نیستفعالیت

ها در عملیات ولیت اجتماعی خود بانکؤوه بر مسلاع ،لذا

ها مربوط به اعطای وام از طریق بیشترین ریسک، داخلی

 4 بندی آن در جدولتقسیمبانک به مشتریان است که 

 ه شده است.ئارا
 

 
 مشتریان به بانک طریق از وام اعطای به مربوط هایریسک انواع -1 جدول

 پيامد عنوان ریسک

وام دادن  ریسک

به سازمان های 

 بدهکار

بران های اضافی برای جمجبور به پرداخت هزینه، را نقض کنند زیستیمحیطقوانین  ،اگر بدهکاران بانکی

شود مشتریان بانک از لحاظ مالی باعث می ،ی هستند. این بار اضافی پرداختزیستهای محیطخسارت

 .یابدمیقدرت بازپرداخت وام به بانک کاهش . در نتیجه آن، تر شوندضعیف

کاهش  ریسک

 ارزش وثيقه

 چه سازمان وام گیرنده ناقض قوانینچنان ملکی را به عنوان وثیقه قبول کرده باشد، ،در صورتی که بانک

ارزش این کاهش  یابد.ارزش وثیقه کاهش می، باشد و مجبور به پرداخت خسارت گرددی زیستمحیط

 .دهدخطر عدم بازپرداخت مقدار مورد انتظار را افزایش می، وثیقه

تغيير  ریسک

وضعيت در بازار 

با توجه به 

نگرانی های 

 محيطیزیست

، بقای یزیستمحیطدر میان مشتریان و وضع مقررات سخت ی زیستمحیطهای با توجه به افزایش نگرانی

در حال حاضر بسیار دشوار است. بنابراین ی زیستمحیط ملاحظاتسازمان در بازار بدون در نظر گرفتن 

 تواند بقا در بازار را برای بدهکاران ناقض قوانین زیست میتغییر نگرش نسبت به مسایل محیط

 .ها توانایی بازپرداخت مبلغ وام به بانک را نداشته باشندسخت نماید و در نتیجه آنی زیستمحیط

 هتهدید وجه

 اجتماعی بانک

های وام دهنده را کاهش ممکن است اعتبار بانک، هابانک توسط مشتریانی زیستمحیطنقض قوانین 

اعتبار بانک در میان  ،زیست را انجام ندهندولیت اجتماعی خود در برابر محیطؤها مسچه بانکچنان دهد.

 .گرددمیرود و در نتیجه باعث کاهش شهرت و اعتبار بانک عموم از دست می
 Weber et al., 1997؛ Weber et al., 2006مأخذ: 
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 تاریخچه بانکداری سبز

زیستی سازمان های محیطبانکداری پایدار یکی از برنامه

 بر اساس آنهای مالی است که ملل متحد برای طرح

، اتیهای عملیفعالیتثیر أها تفرایندی است که در آن بانک

ت و خدمات مختلف خود را برای رفع نیازهای لامحصو

 گیرندهای آینده در نظر میچنین نسلفعلی و هم

(UNEPFI, 2007) .های مختلف بسیاری برای ترویج طرح

بانکداری پایدار در سراسر جهان در نظر گرفته شده است 

 حیطمدوستدار های گذاری برای طرحسرمایه پیشنهادکه 

 در سال(UNEPFI)  سازمان ملل متحد توسطزیست 

ل بیانیه سازمان مل ها بوده است.ترین آناز جالب 4335

ثرات ا ،های مبتنی بر توسعه پایدارکند که بانکبیان می

چنین حفظ خدمات خود را در رفع نیازهای فعلی و هم

 گیرند. توسعه پایدارهای آینده در نظر میمنابع برای نسل

 در مرحله اول،. باشدبه دو شکل می بخش بانکی اساسا  در 

و اجتماعی در عملیات روزمره  زیستیمحیطهای ولیتؤمس

از کاغذ، انرژی و حفاظت از  لانهها مانند استفاده عاقبانک

شود و در مرحله دوم، پایداری منابع مد نظر قرار داده می

م سبز و ها مانند اعطای واهای بانکدر خدمات و استراتژی

 (.Tara et al., 2015) شودغیره اعمال می

 صادیاقت توسعه ای بینواسطه نقش تواندمی بانکی بخش

گذاری سرمایه را از طریق ترویج زیستمحیط از حفاظت و

ر د و زیستهای مبتنی بر توسعه پایدار محیطبر پروژه

 به بزس ولیت اجتماعی، ایفا نماید. بانکداریؤنظرگرفتن مس

 آغاز مساله محافظت به توجه با 5559 سال در رسمی طور

این سبک از  اصول سپس. زیست آغاز شدمحیط از

ای هبانک از برخی توسط بانکداری تصویب شده و ابتدا

 ،(Citigroup) گروپ سیتی شرکت مانند جهانی پیشرو

 و بانک وستپک (Royal Bank) اسکاتلند سلطنتی بانک

(Westpac) کنگره کریس ،5553 مارس به اجرا درامد. در 

 قانون آمریکا متحده ( ایالاتChris Van Hollen) هولن ون

لکیت ما تحت سبز بانک یک ایجاد را با هدف سبز بانکداری

 بانکداری معرفی از پس. متحده مطرح نمود ایالات دولت

 در کاغذ از استفاده رساندن حداقل به اولیه، سبز، تصمیم

های بانکی بود. علت آن این بود که برای تأمین تراکنش

کاغذهای مورد نیاز باید درختان زیادی به عنوان مواد خام 

شدند و که در  نتیجه آن قطع بی رویه تهیه کاغذ قطع می

ایه ل کربن دراکسیدافزایش دی و اکسیژن درختان، کاهش

بانکداری (. بنابراین Lalon, 2015) ازون را به همراه داشت

زیست، بانکداری محیطدوستار بانکداری توان را میسبز 

یک  در نامید.یا بانکداری بر اساس توسعه پایدار  و قیلااخ

 تای از بانکداری استر، بانکداری سبز شیوهانداز وسیعچشم

ر کند تا دها کمک میکه با ارائه خدمات به مشتریان به آن

یست وارد زهای خود کمترین آسیب را به محیطفعالیت

ای هبانکداری سبز مانند دیگر روشبه عبارت دیگر  نمایند.

با این تفاوت که بر عوامل اجتماعی و  ،بانکداری است

 هایمحیط . ایجادکید داردأحفاظت از منابع طبیعی ت

 ز،های منطبق با اصول سبساختمان بهداشتی، و تمیز بانکی

 ضایعات، نصب مدیریت آنلاین، بانکداری ها،جنگل احیای

 ها،بانک بام پشت روی بر خورشیدی هایپنل اندازیراه و

 اب صوتی آلودگی کاهش عمومی، نقلیه وسایل از استفاده

 اتجلس جای ها بهکنفرانس ویدئو برای کم از وب استفاده

-آنلاین و ایمیل اسناد به جای پست آن هایفیزیکی، بیانیه

 سبز  بانکداریها، از جمله راهکارهای پیشنهادی در 

ید تول مانند سبز هایپروژه مالی چنین تأمینهم .باشدمی

های تجدیدپذیر، بیوگازهای طبیعی، استفاده از انرژی

 و ابفاضل دفع بیولوژیک، سایت استفاده از کودهای گیاهی

 هایی بانک هایاز دیگر فعالیت سبز، هایدیگر پروژه

ار بانکداری سبز را بکباشد که در کسب و کار خود شیوه می

برای  پیشگیرانه به اقدامات متعهد سبز اند. بانکداریبسته

هوایی از  و آب چالش تغییرات و زیستمحیط از حفاظت

 هایهای مبتنی بر مصرف انرژیپروژه مالی طریق تأمین

 نسانیا تجدید، منابع قابل غیر تجدیدپذیر و مدیریت منابع

 ,.Tara et al ؛ Lalon, 2015) باشدمی طبیعی منابع و

به منظور ترویج کاهش انتشار  (. لازم به ذکراست2015

اید در بدر سیستم سبز، ها ، بانکزیستیمحیطهای آلودگی

دوستدار به  ،های جدیدها و فناوریمین مالی پروژهأت

را زی ها توجه داشته باشند.این فناوری بودن زیستمحیط

ا ها همراه بفرآیندها و تکنولوژیهدف بانکداری سبز بهبود 

زیست دوستانه در مشتریان بانکی است ایجاد عادات محیط
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ت البر اساس توسعه پایدار در عملیات خود و ارائه محصوتا 

و خدمات مختلف فعلی، منافع نسل آینده را نیز در نظر 

های ترویج دهند مفهوم توسعه پایدار سازماناز جمله  .گیرد

 المللیشرکت مالی بینتوان به می و بانکداری سبز

(International Finance Corporation و ) کمیسیون

 United) یخدمات مال -زیست سازمان ملل متحد محیط

Nations Environment Programme - Financial 

Initiatives .سازمان(، اشاره نمودIFC ، عضو بانک جهانی

های مختلف برای گذاریاین سازمان بودجه سرمایه است.

ای به کند و خدمات مشاورهمین میأبخش خصوصی را ت

 دهد.کسب و کارهای مختلف خصوصی و دولتی ارائه می

دهنده اقتصاد مبتنی بر توسعه پایدار این سازمان ترویج

 ترویج اقتصاد پایدار را از طریق  ،این سازمان است.

 شغل، های مختلف مانند درآمدهای مالیاتی، ایجادفعالیت

ال دنبزیستی را محیطبهبود حاکمیت شرکتی و کارایی 

زیست سازمان ملل کمیسیون محیط چنین. همکندمی

 4395در سال  UNEP خدمات مالی سازمان -متحد 

این سازمان به ترویج رویکرد حفاظت از  سیس شد.أت

 نه از منابع محیطلازیست و تسهیل استفاده عاقمحیط

 زدپرداتوسعه پایدار در سراسر جهان میزیست برای ارتقاء 

(UNEP FI, 2007.) 

 دلایل حرکت به سمت بانکداری سبز

کننده صنعت بانکداری برای حرکت به از جمله دلایل قانع

سمت بانکداری سبز عبارت از انطباق یافتن با مقررات، 

های منافع اقتصادی و اجتناب از تبلیغات منفی گروه

انداز قانونی به بانکداری زمینه چشمباشد. در اجتماعی می

سبز، سه دلیل عوامل ریسک سیستمی، تغییرات آب و 

ه ها بتواند برای تشویق بانکهوایی و پایداری انرژی می

اجرای بانکداری سبز وجود داشته باشد. به طور کلی 

های کسب و کار ناپایدار، نهادهای مالی در رابطه با فعالیت

 باشند کهباری بالاتری مواجه میبا ریسک قانونی و اعت

ممکن است منجر به افزایش ریسک سیستمیک در سیستم 

ها شود. مؤسسات ملی و نهادهای استقراض ممکن مالی آن

زیستی را های محیطاست به طور مستقیم عواقب ریسک

ها ممکن است در نهایت متحمل نشوند، اما این ریسک

ا که این خطرات در ها شود، چرثباتی مالی آنمنجر به بی

کنند. برای نمونه، مقیاس بزرگ، جامعه را تهدید می

 هایی که منجر به آلودگی محیطگذاری در بنگاهسرمایه

ی هاشوند نه تنها باعث افزایش هزینهزیست و آب و هوا می

شان خواهند شد، بلکه ممکن است توان عملیاتی

هش دهد. های منطقه را نیز کابازپرداخت وام سایر بنگاه

ولیت ؤگذاران در حوزه بانک، مسبرای این منظور، قانون

ها را جهت لحاظ ارائه یک دستورالعمل نظارتی به بانک

پایداری در همه فاکتورها مانند اعطای وام، تأمین مالی و 

چنین تغییرات آب و گذاری، دارند. همفرآیندهای سرمایه

ی، هوایی اثر مستقیم برروی تنوع زیستی، کشاورز

جنگلداری، خشکی زمین، منابع آب و سلامت انسان دارد. 

به طوری که در حال حاضر این تغییرات، منجر به نامنظم 

های طبیعی، های موسمی، آب شدن یخچالشدن بارندگی

کاهش محصولات کشاورزی و غیره شده است. در این 

 عنوان یک جز کلیدی از زمینه نیز بانکداری سبز به

المللی برای انتقال به منابع کارآمد و منابع های بینتلاش

ای هآن در نتیجه هزینه بر رود. علاوهکم کربن به شمار می

های بالای خود بالای انرژی، کسب و کارها ناچارند که هزینه

را به خریداران انتقال دهند که در نتیجه آن، افزایش تورم 

ز هایی اایجاد خواهدشد. این در حالی است که شبکه

گذاران و ذینفعان ها با سرمایهسسات مالی و ارتباط آنؤم

 آوردن بازار بالقوهها را در موقعیتی برای به دستبالقوه، آن

های پایدار قرار های مربوط به انرژیحلبزرگ انرژی و راه

ها را به بررسی داده است. ترویج بانکداری سبز، بانک

ارزیابی بازار انرژی های موجود، انجام تحقیقات برای گزینه

وری انرژی و توسعه محصولات سفارشی، تجدیدپذیر، بهره

ا ههای بانکی سبز نیز بانککند. تأکید بر طرحتشویق می

را تشویق به ترکیب خاص انرژی پایدار و تأمین مالی سبز 

نماید. ها میعنوان یک جزء در پرتفوی منابع مالی آنبه

دی آن، مربوط به استفاده چنین از جمله مزایای اقتصاهم

)تجدید پذیر( و بانکداری بدون  های انرژی کارآمداز فناوری

رود بر اساس آن، هزینه عملیات کاغذ، است که انتظار می

ک های تکنولوژیپیشرفت ها کاهش یابد.کسب و کار بانک

 وری کارکنان را افزایش داده بهره، ITهای در سیستم

در یک محیط  ها شود.بانکچنین موجب کاهش هزینه هم



 بانکداری سبز در توسعه پایدار اقتصادی تحلیلی بر جایگاه استراتژی                                       عابدی                     

 

05 
 

سازی، حمل و نقل، بازاریابی و به بدون کاغذ، ذخیره

اشتراک گذاری اسناد کاملا کارآمد است که موجب افزایش 

 ,Afgan) شودسرعت، امنیت و صحت عملیات بانکی می

2015.) 

 پيامدهای بانکداری سبز

بانکداری سبز دارای پیامدهای متعددی است که عبارتند 

زیست از طریق اتوماسیون و بهبود کیفیت محیط (4) :از

( بر امنیت اجتماعی از طریق کاهش 5بانکداری آنلاین. )

( در تأمین مالی، 9اثرات منفی در جامعه تمرکز دارد. )

های هایی خواهد بود که ریسکگذاریاولویت با سرمایه

( توسعه پایدار و 1) زیستی راحداقل می نماید.محیط

برای حفاظت از اهداف اجتماعی در صنعتی های سبز روش

( منجر به تغییر نگرش 0) شدن مد نظر قرار داده می شود.

ها برای استفاده از مدیران، مشتریان و ایجاد تمایل در آن

( این روش فضای مطلوبی را 1های سبز می گردد. )شیوه

( باعث کاهش 9) کند.ها ایجاد میدر داخل و خارج از بانک

جویی اقتصادی و نرژی شده، در نتیجه صرفههزینه و ا

افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور را به همراه خواهد 

 .(Lalon, 2015داشت )

نابع حفاظت از م در ثرؤبانکداری سبز یک رویکرد مبنابراین 

ه استفادکه در آن  باشد.می زیستانرژی و حفاظت از محیط

و این کار را با  دهدمیاز کاغذ را تا سطح مطلوبی کاهش 

ت الکترونیکی مانند استفاده از دستگاه لاتمرکز بر معام

برای ، اهین و دیگر روشلاخودپرداز، تلفن بانک، بانکداری آن

 انجام ، ت بانکی مختلف توسط مشتریانلامعام

بازی کمتر به معنی قطع کمتر کاغذبنابراین  دهد.می

ایدار ه توسعه پت الکترونیکی نه تنها بلامعام .درختان است

کنند بلکه تسهیل کننده خدمات بانکی برای کمک می

ن بنابرایباشند. چنین خود بانک ها نیز میمشتریان و هم

بانکداری سبز با اجتناب از کاغذبازی و استفاده از بانکداری 

 هزینه  ت مختلف،لاالکترونیکی برای انجام معام

انند ارائه هایی مهای بانکی را از طریق فعالیتتراکنش

 افتتاح حساب، های الکترونیکی به مشتریحساب صورت

ها به صورت های داخلی در بانکانتشار بخشنامه ین،لاآن

برای اجرای . دهدکاهش می، های مشابهین و دیگر روشلاآن

ی ها باید برازیست، بانککسب و کارهای منطبق با محیط

ر را مدنظ زیستیمحیطارائه وام به مشتریان استانداردهای 

 ثیر گسترده برأچنین دارای تفعالیت بانک هم قرار دهند.

زیست دوستانه مشتریان است. مشتریان عملکرد محیط

زیست تشویق های دوستدار محیطباید به انجام فعالیت

ود شله نه تنها باعث افزایش شهرت بانک میأاین مس شوند.

ه ب زیستیمحیطها در قوانین کند تا آنبلکه کمک می

ای موفق عمل کرده و در نتیجه خطرات قانونی کمتر شیوه

مزایای از دیگر  مزیت رقابتی .ها خواهد شدمتوجه بانک

از طریق نوآوری در که طوریاست. بهعمده بانکداری سبز 

توانند مزیت رقابتی ها میبانک، ت و خدماتلامحصو

 . بیشتری نسبت به رقبای خود بدست آورند

ها به نفع مدیریت بهتر توسعه پایدار در بانکچنین هم

کند. مدیریت بهتر ریسک کمک ها عمل میدر بانک ریسک

ها در ذهن مشتریان ایجاد کند تا تصویر خوبی از بانکمی

شده و در نتیجه خطر از دست دادن شهرت و اعتبار کاهش 

 هایوام بازپرداختتوسعه پایدار به  . علاوه بر آن،یابد

کمک کرده و در  هاپروژه مین مالیأده برای تپرداخت ش

در نهایت  .دهدنتیجه ریسک اعتباری بانک را کاهش می

هیل تس ،بانکداری سبز فرآیندها را برای بانک و مشتریان

بانکداری  ،ATM هایی مانندنماید. با توجه به طرحمی

راحتی ه تواند بمشتری می ین، همراه بانک و غیره،لاآن

هد و این مساله دای انجام خود را از هر نقطه ت مالیلامعام

ها تاین فعالی کاهد.های کارکنان بانک میاز سختی فعالیت

چنین به لحاظ مدیریت زمان،کاهش مصرف انرژی و هم

سوخت و عدم نیاز به مراجعه حضوری برای مشتریان نیز 

  (.Meena, 2013؛  2015et al.Tara ,) باشندمطلوب می

 محصولات و ابزار بانکداری سبز    

ر های خود دها با تغییر پروسهاز جمله محصولاتی که بانک

های سبز، توانند ارایه دهند شامل وامجهت سبز شدن می

 انداز سبز، های پسهای اعتباری سبز، حسابکارت

های اعتباری سبز، های جاری بانکی سبز، کارتحساب

همراه، بانکداری شبکه ای، سپرده بانکداری از طریق تلفن 

 Rajput et) باشد( و غیره میRemote deposit) از راه دور

al.,2014) بنابراین اجرای بانکداری سبز، یک تغییر .
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 شود که تمام فرهنگی در محیط بانک محسوب می

. دهدثیر قرار میأهای کسب و کار در بانک را تحت تجنبه

وان تهای بانکداری سبز را میبر این اساس ابزارهای فعالیت

 (.Afgan, 2015) بندی نموددر سه گروه طبقه

های بانکداری: الف(سبز کردن عمليات و زیر ساخت

ه ای و شبکبانک به واسطه ساختمان مرکزی، دفاتر منطقه

کنندگان اصلی انرژی به حساب شعب خود یکی از مصرف

ها فناوریها و دیگر ATMهای کامپیوتری، آید. سیستممی

برداری از منابع به خصوص مصرف برق نقش مهمی در بهره

 بندی های موجود در این دستهرا دارند. از جمله طرح

های سبز، بانکداری بدون کاغذ و توان به ساختمانمی

های ساختمانزیرساخت سبز فناوری اطلاعات، اشاره نمود. 

چنین سبز با هدف کاهش مصرف منابع طبیعی و هم

هش ضایعات، آلودگی )آلودگی آب، هوا و صوتی( و کا

اند. که در زیست به وجود آمدهجلوگیری از تخریب محیط

)که شامل طراحی، ساخت،  در سراسر چرخه حیات آن

اجرا، نگهداری و نوسازی و تخریب( از فرایندهایی سازگار 

 عملیات شود.زیست و منابع کارآمد استفاده میبا محیط

برای عملیات داخلی بانک جهت  غذ نیزدفتری بدون کا

ی برا سازی سوابق از سخت افزارهای الکترونیکی وذخیره

 کامپیوتری های کاربردیها از برنامهبازیابی و انتقال داده

عملیات بانکداری بدون کاغذ در  چنینهم .شودمیاستفاده 

ریق شود که بانک از طارتباط با مشتریان اینگونه تعریف می

ر زیرساند. الکترونیک، به مشتریانش خدمت میخدمات 

های سبز فناوری نیز به تغییر فرهنگ سازمانی و ساخت

اصلاح رفتار کارکنان نیاز دارد. که شامل شارژرهای سبز، 

های ها، تنظیم سیستمها و پردازندهتاپمانیتورها، لپ

 سرمایش و گرمایش، جلوگیری از نشتی هوا و غیره، 

 باشد.می

ها بانکهای سبز بانکداری: کردن طرحفعال  (ب

ممکن است یک گام فراتر بروند و محصولات و 

خدماتی را عرضه کنند که از دیدگاه بانکداری، 

شود. این گذاری سودآوری محسوب نمیسرمایه

ها در کشورهای مختلف ها توسط بانکطرح

ها عبارتند اجرایی شده است. از جمله این فعالیت

ا هبانک تسهیلات برای خیابان سبز:( اعطای 4از )

های بانکی سبز را برای محصولات توانند واممی

هایی مثل سوخت زیست و پروژهدوستدار محیط

 های ساختمان سبز وکارآمد وسایل نقلیه، پروژه

. دهند ارایه ،وام تجهیز خانه به انرژی خورشیدی

از طریق : که کسب و کارهای بدون کربن (5)

هایی که )انرژی تجدیدپذیر، پروژهحمایت مالی 

های صنعتی جانبی کشاورزی، زدودن آلاینده

های جنگلداری و غیره( انتشار گازهای پروژه

 مدت و بلندمدت کاهش گلخانه ای را درکوتاه

: های بازیافت( تأمین مالی پروژه9) دهد.می

ت زیستواند از محیطگذاری در بازیافت میسرمایه

ها به دنبال جایی که بانکآنمحافظت کند. از 

های انسانی برروی کاهش اثرات منفی فعالیت

 توانند در این گونه زیست هستند میمحیط

  گذاری کنند.ها، سرمایهپروژه

ایجاد بازار برای محصولات آموزش و آگاهی سهامداران: 

زیست مستلزم ایجاد تصویر سبز و خدمات سازگار با محیط

بازاریابی سبز، آگاهی بخشیدن به  ها از طریقاز بانک

های روزانه شان و ایجاد آگاهی کارکنان بانک ها در فعالیت

در میان مشتریان بالقوه برای منابع کارآمد و منافع 

مانند  بازاریابی سبز: (4ها )آن ازجمله از  اقتصادی آن است.

بازاریابی معمولی است اما توجه خاصی روی محصولات 

های مالی پاک و ها، فناوریثل واممالی سبز جدید م

زیستی مثل منابع کارآمد انرژی و های محیطاستراتژی

های مدیریت زباله دارد و به ساختن تصویر سبز از برنامه

 آگاه سازی:( 5کند. )خودشان در میان مشتریان تلاش می

ازی سسیاست ترویج در استراتژی بانکداری سبز شامل آگاه

 ریان بالقوه درباره پیامدهای محیطکارکنان بانک و مشت

تواند از طریق بیان مسائل سازی میشود. آگاهزیستی می

های بانک، برگزاری زیستی در جهت استراتژیمحیط

چنین ها برای کارکنان و عموم مردم و همسمینارها، کارگاه

 ها و مجلات اطلاعاتی، صورت پذیرد.استفاده از روزنامه
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 هامواد و روش
با مروری و  ایکتابخانه با استفاده از روش پژوهش این

 المللی،گزارشات بین گیری ازو بهره بررسی منابع، اسناد

است. در این  صورت گرفته اینترنتی، هایپایگاه مقالات و

راستا ابتدا به بررسی تجربه برخی از کشورها در رابطه 

 بانکداری سبز در دستیابی به توسعه پایدار پرداخته 

های و استراتژی مراحل اجرایی کردنشود. سپس می

 شود.سبز شرح داده میبانکداری مربوط به 
 

 نتایج

 بررسی تجربه برخی کشورها در زمينه بانکداری سبز

ها در سراسر جهان برای دستیابی به اقتصاد سبز در دولت

 جهت حرکت به سوی توسعه پایدار و محافظت از محیط

زیست و وضع حفاظت از محیطزیست، به تأسیس مراکز 

ا های در این زمینه پرداختند که از جمله از آنقوانین اولیه

زیست چین، آژانس حفاظت از توان به وزارت محیطمی

پا ارو زیستیهای محیطزیست ایالات متحده و آژانسمحیط

و غیره اشاره نمود. تعدادی از کشورها نیز در به کارگیری 

 محیطهای نظارتی و بازار برای ارزیابی خطرات انواع شیوه

هایی برای کاهش اثرات سیستمیک و اتخاذ شیوه یزیست

زیست های بخش بانکی در ناپایداری محیطفعالیت

ها عبارت از های قابل توجه آننمونه اند.اقداماتی انجام داده

-چین، بنگلادش، هلند، هند، برزیل، پاکستان و نیجریه، می

مقررات وضع شده و اقدامات انجام شده در این  باشد.

انک ها و بکنندهکشورها منجر به افزایش تعامل میان تنظیم

 شود. در ارزیابی خطرات مالی، اجتماعی و سیاسی می

چنین الزامات مورد نیاز در خصوص مواجهه با مخاطرات هم

 ,Lalon) دهدسیستمیک را نیز، افزایش میی زیستمحیط

(. در ادامه به بیان تجربه کشورهای Afgan, 2015؛  2015

چین، بنگلادش، هلند و هند در بکارگیری بانکداری سبز 

نین چدر دستیابی به توسعه پایدار، پرداخته شده است. هم

در انتهای این بخش به فعالیت ایران در زمینه بانکداری 

 شود.سبز، پرداخته می

تولیدکننده گازهای بعد از آمریکا و هند بزرگترین چين  

 ترین سرمایه گذارانهای چینی اصلیای است. بانکگلخانه

 باشند بهای میدر زمینه کم کردن تولید گازهای گلخانه

 مرتبه بیشتر از سایر  9/5ها طوری که نقش آن

بانک  5559کنندگان در بازار جهانی است. در سال حمایت

 ن و وزارتگذاری بانکی چیمرکزی چین، کمیسیون قانون

 اندازی زیست با یکدیگر به راهحفاظت از محیط

ر ها بهای اعتباری سبز اقدام نمودند. این سیاستسیاست

های بانکی را در فعالیت یزیستمحیطلحاظ ملاحظات 

ه های مربوط بتوان به سیاستتأکید دارد. در این زمینه می

مالی های سبز و عدم حمایت های مالی از فعالیتحمایت

ه، کننده آلاینداز کارخانجات با مصرف زیاد انرژی یا منتشر

کمیسیون قانون گذاری بانکی  5545اشاره نمود. در سال 

( China Banking Regulatory Commission) چین

محورهای اصلی سیاست سبز را مشخص نمود. که در این 

محورها نقش مهم قسمت بانکداری در به دست آوردن 

های های موجود در فعالیتچنین ریسکو هماقتصاد سبز 

زیست مشخص شده است. این در حالی مخرب برای محیط

 Asian) گذاری زیربنایی آسیااست که ایجاد بانک سرمایه

Infrastructure Investment Bankهای ( توسط آژانس

 مختلفی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی، در 

ها درباره حفاظت از ش نگرانیهای اخیر باعث افزایسال

که چین یکی از زیست شده است. اما با توجه به اینمحیط

درصد  05سهامدار اصلی این بانک است با داشتن بیش از 

باید به اتخاذ و  AIIBاز سهام آن اعلام نمود که بانک 

 های خوب بانکداری پرداخته و در یادگیری شیوه

 زیستی نیز توجه نماید.ل محیطئهای خود به مسافعالیت

کشوری است که در مقابل تغییرات آب و هوایی بنگلادش 

بسیار آسیب پذیر است. بانک مرکزی بنگلادش ملاحظات 

 آب و هوایی و زیست محیطی را به عنوان یکی از 

های خود در نظر دارد. در این زمینه ولیتؤترین مسکلیدی

بانکداری سبز و های مختلف اقدام به ایجاد دپارتمان

 Corporate Social) ولیت اجتماعیؤهای با مسشرکت

Responsibility پرداخت. دپارتمان از سه 5549( در سال ،

و شاخه اقتصادی، تشکیل  CSRبخش اصلی بانکداری سبز، 

سازی دقیق و کامل بانکداری شده است. دپارتمان با جاری

با  ردن آنسبز، وظیفه توسعه بانکداری پایدار و درگیر ک
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هسته اقتصادی بانک را دارد. بانک مرکزی بنگلادش در این 

سسات مالی گزارش سالانه یا فصلی ؤها و مزمینه، از بانک

کند. آخرین گزارش سالانه بانکداری سبز در نیز دریافت می

 های سبز بانکای از اقدامات و فعالیتبنگلادش که چکیده

منتشر  5545در سال باشد، ها میبنگلادش و دیگر بانک

یک محور کلی را برای  5544بانک بنگلادش در  شده است.

زیستی ایجاد نمود. این محورها های محیطمدیریت ریسک

ها، ها را ملزم نمود تا در اعطای وام، سرمایه گذاریبانک

ی زیستمحیطدهی و آموزش، ملاحظات اجتماعی و گزارش

ایجاد این خط و را رعایت کنند. بانک بنگلادش بعد از 

هایی برای بانکداری سبز ها به سرعت خط و مشیمشی

ها در رابطه با اجرای کامل ایجاد نمود. این خط و مشی

های بانکداری سبز برای اطمینان از حفاظت از سیاست

انک ب زیست و بانکداری پایدار سبز تدوین شده است.محیط

 که در جهان است، مرکزی بانک اولین مرکزی بنگلادش

سبز پرداخته  طور گسترده به ترویج دانش بانکداریهب

ی هاهای تجاری دولتی، بانکهای دولتی، بانکاست. بانک

-بانک دیگر و خارجی بازرگانی هایتجاری، بانک خصوصی

حال فعالیت برای  در با دستور بانک مرکزی مجدانه ها

 اطلاعات بانک هستند. مطابق سبز عملی کردن بانکداری

 5549 سال سبز، تا  در مورد بانکداری بنگلادش یمرکز

گیری های لازم جهت بکارریزی برنامه هاتمام بانک

های خود را به اتمام های بانکداری سبز در شعبهسیاست

 اهبانک ،یزیستمحیط افزایش خطرات از اند. پسرسانده

)واحد پول  میلیون تاکا 50/939014 مجبور به پرداخت

 هابانک ،5545 سال در پروژه شدند. 45515 بنگلادش( در

ای همین مالی پروژهأتاکا را به ت میلیون 09/595354مبلغ 

چنین برای تمرکز بر بازاریابی هم. انداختصاص داده سبز

صرف  خود صندوق میلیون تاکا را از 15/355سبز مبلغ 

در  نآنلای بانکداری فعلی وضعیت. اندآموزش و ترویج کرده

شعبه بانکی از میان  9110بنگلادش به این صورت است که 

کامل از این  طور به (درصد 50/14) شعبه 5935مجموع 

ه خصوصی ب و های دولتیبانک .کننداستفاده می آوریفن

م ا های بانکداری آنلاین اسدنبال توسعه و ابتکار در روش

 اس بانک هستند.

در  اصلی و کشور الگو به عنوان یکی از پیشتازان نیزهلند 

زمینه بانکداری سبز است. این کشور برای پیشرفت 

های های مالی از فعالیتبانکداری سبز، اقدام به حمایت

نماید به طوری که می سبز و محصولات سبز بانکی خود

( بهترین بانک در بانکداری پایدار Triodos) تریودوس

زمینه سال است در این  90معرفی شده که نزدیک به 

گذاری سبز برنامه سرمایه 4330دار است. در سال پرچم

که به عنوان یک برنامه مشوق مالیاتی است، توسط دولت 

هلند راه اندازی شده است. این برنامه شامل سه قسمت 

ند(، کاست، برنامه پروژه سبز )که شرایط پروژه را بیان می

سسات سبز را تعیین ؤسسات سبز )که نقش مؤبرنامه م

، گذاران مستقلکند( و سوم مشوق مالیاتی برای سرمایهمی

ای هباشد. بر اساس آن، بانک به بخش خصوصی، حسابمی

 دهد. گذاری سبز را پیشنهاد میسپرده سبز و سرمایه

های سبز های به دست آمده از این دو روش به پولپول

ها از این پول %95ولند تا حداقل ؤها مسمشهورند و بانک

گذاری های سبز بررسی شده، سرمایهبر روی پروژهرا 

ود گذاران سهای سبز به سرمایهها برای سپردهنمایند. بانک

های سبز دهند در مقابل برای بازپرداخت وامکمتری می

چنین سپرده گذاران کنند. همنیز بهره کمتری دریافت می

کاهش در درصد  0/5گذاران در حوزه سبز حدود یا سرمایه

 پرداخت مالیات خواهند داشت.

(، اولین Reserve Bank of India) بانک مرکزی هندهند: 

اظهار نظر خود را در رابطه با بانکداری پایدار، در سال 

گزارش کاملی در رابطه با  RBIارائه نموده است.  5559

ا هتوسعه پایدار و امور مرتبط با آن طراحی کرد و به بانک

ت مدیره خود، طرح و نقشه أفقت هیتوصیه نمود تا با موا

مناسبی جهت کمک به پیشبرد بانکداری پایدار، اتخاذ 

گذاری سبز خود را ( اولین سرمایهYES) نمایند. بانک یس

انجام داده است.  5540میلیارد روپیه در فوریه  0به میزان 

ها در ساله و سود حاصل از آن 45ها باز پرداخت این وام

تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، انرژی های زمینه انرژی

شود. دولت هندوستان های سبز هزینه میباد و دیگر پروژه

های توسعه پایدار خود را از تمایل زیادی دارد تا اولویت

های قبیل انرژی پاک، آب پاک و غیره حفظ نماید. بانک
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های مناسب در حلپیش رو نیز مسیرهای دستیابی راه

را جستجو ی زیستمحیطت اجتماعی و رابطه با موضوعا

موسسه توسعه و تحقیقات و تکنولوژی  RBIنمایند. می

 Institute of Development and Research)درون بانکی 

and in Banking Technology احداث  4331( را در مارس

ها در بندی بانکطرحی را برای درجه IDRBTنموده است. 

تم است. در این سیسپیشنهاد دادهارتباط با بانکداری سبز 

ها صورت ها و عملیات بانکدهی بر اساس زیر ساختامتیاز

ها بر طبق میزان انتشار کربن حاصل از گیرد. بانکمی

ا هعملیاتشان، میزان استفاده از مواد بازیافتی در ساختمان

های چنین تعداد پروژههای کامپیوتری و همو در سیستم

 شود. کنند، سنجیده میا حمایت میها رسبزی که آن

ساله، نهاد  55بانک کشاورزی ایران نیز، با سابقه ایران: 

حقوقی دولتی و تخصصی در تأمین مالی بخش کشاورزی 

و منابع طبیعی است که در زمینه پس انداز و اعطای وام 

فعالیت دارد. منابع مورد نیاز بانک از محل منابع خصوصی 

ه مالی دولتی که با هدف ارائه به و کشاورزی و نیز وجو

ای در اختیار گروه های مورد نظر دولت و یا اهداف توسعه

شوند. در این میان دفتر گیرند، تجهیز میبانک قرار می

عمران سازمان ملل، در چارچوب توسعه، از بانک کشاورزی 

ایران، به عنوان یک بانک توسعه ملی با هدف توسعه 

کند. در این زمینه ، حمایت میکشاورزی و منابع طبیعی

کند تا هدف خود یعنی بهبود نیز بانک کشاورزی تلاش می

های اعطای اعتبار را ها و رویهبانکداری سبز و ارتقاء روش

نیز محقق نماید. بنابراین پروژه بانکداری سبز تحت رهبری 

 5545ولیت و مدیریت بانک کشاورزی از سال ؤجامع، مس

در آمده است. چرا که تعهدات بانک در ایران به اجرا 

کشاورزی ایران در زمینه توسعه بخش کشاورزی و منابع 

ایی هطبیعی و روستایی، اختصاص منابع و اعتبار به فعالیت

طور مستقیم و یا غیرمستقیم با منابع طبیعی، هاست که ب

باشد. بنابراین کشاورزی و محیط زیست در ارتباطند، می

ها باید به روشی باشد که ل فعالیتتأمین مالی این قبی

 زیست ورسانی به محیطاطمینان از پایداری و عدم آسیب

طور همزمان افزایش رشد هاتلاف منابع را سبب شود و ب

درآمد اقتصادی، کمک به اشتغال اقشار روستایی، توسعه 

اجتماعی و اطمینان از توسعه پایدار را به همراه داشته 

ای پروژه بانکداری سبز در بانک لذا هدف از اجر باشد.

ارتقاء نقش سیستم اعتباری بانک و بهبود روند کشاورزی 

اختصاص منابع با هدف اطمینان از رشد فراگیر و توسعه 

 های منابعکه این اهداف با بکارگیری شاخص پایدار است.

زیست و ارزیابی مناسب منابع طبیعی و حفاظت از محیط

 ها، بازنگری مقررات و طرحهای هزینه و فایده و روش

 های بانک و نیز فرآیند اختصاص اعتبارات تحقق رویه

ثر ؤیابند. در نتیجه بانک کشاورزی به منظور ایفا نقش ممی

جهت دستیابی به اقتصاد سبز، در تلاش است تا با همکاری 

دفتر عمران سازمان ملل متحد به سبز کردن فرایند اعطای 

ع نه تنها با حفظ مناب از این طریق تسهیلات خود بپردازد تا

زیست برای آیندگان در توسعه پایدار، طبیعی و محیط

 مین نیازهای مالی بهره بردارانأبا ت بلکه نقش آفرین باشد.

ایجاد  منجر به کشاورزی به خصوص در مناطق روستایی

ر دو ، استفاده بهینه از منابع طبیعی هاآناشتغال برای 

برداران در رشد و مشارکت بهره نتیجه افزایش تولید

 به بنابراین با توجه(. UNDP, 2013) مؤثر باشداقتصادی، 

 کم هایگروه درآمدزایی در کشاورزی بانک ایتوسعه بعد

 نگرفت نظر در با بتواند بانک این رسدمی نظر به درآمد

 در یثرترؤم نقش دقیق، ریزیبرنامه و سبز بانکداری اصول

 نماید. ایفا فراگیر رشد و بخش پایدار توسعه راستای

 بانکداری پایدار نمودنمراحل اجرایی 

ا هدر بانکپایدار  دستیابی به توسعهچهار مرحله برای  

وجود دارد. این مراحل عبارت از بانکداری تدافعی، 

 ،بانکداری پیشگیرانه، بانکداری تهاجمی و بانکداری پایدار

 Tara) ارایه شده است 5 ها در جدولباشد که شرح آنمی

et al., 2015 .) توجه به نظریهباBouma   و همکاران

 هر بانک به طور معمول این مراحل را دنبال ، (5554)

 از ،دستیابی به رویکرد پایداری که در این میانکند می

 باشد. میها حل برای بانکادشوارترین مر
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 پایدار رویکردهای بانکداری -2جدول 
 توضيحات مراحل

بانکداری 

 تدافعی

 ،هدر این مرحل .باشدنمیها قه بانکلامورد ع لئکنند و این مسای مقاومت میزیستها در برابر قوانین محیطدر این مرحله، بانک

 .اجتناب استقابل هایی غیرهزینه در برگیرنده ،زیستیها به مسایل محیطتوجه بانک معطوف نمودن

بانکداری 

 پيشگيرانه

و  یزیستمسایل محیط های غیر دولتی، فشار جامعه و غیره،فشار سازمان با توجه به نیروهای محرک مختلف مانند فشار دولت،

 .شودها ادغام میهای کسب و کار روزانه بانکهای مدیریت ریسک در فعالیتفعالیت

بانکداری 

 تهاجمی

این  ها درثیر فشار قرار دارند. بانکأتحت ت ،های خارجیشانهای داخلی بلکه در فعالیتها نه تنها در فعالیتدر این مرحله، بانک

سازگار  هایگذاری در پروژهمین مالی به دنبال سرمایهأزیست هستند. برای مثال رویکرد تهای دوستدار محیطمرحله به دنبال پروژه

ات کنند و خطرهای مختلفی است که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده میمالی پروژهمین أزیست است. تمرکز بر تبا محیط

 .زیست دارندکمتری برای محیط

بانکداری 

 پایدار

علیرغم سود ، زیستمحیطمخرب های ها در فعالیتبانک ها منطبق بر توسعه پایدار است.های بانکدر این مرحله تمام فعالیت

ازگشت ترین انگیزه ببلکه مهم، ترین نرخ نیستلاها بازگشت سرمایه با باهدف بانکدر این مرحله،  کنند.میگذاری نسرمایه، زیاد

ی شده عمل ددر حال حاضر، بانکداری پایدار تنها در چند مورد محدو ثیرگذاری بر توسعه پایدار است.أسرمایه با بیشترین میزان ت

 باشد.می هلنددر  بانک تریودوسها از جمله از آن است.

 Bouma et al., 2001و   Tara et al., 2015مأخذ:
 

بنابراین اتخاذ سیییاسییت جامع بانکداری سییبز، رویکردی 

سیییازمان یافته مطابق با هنجارهای جهانی اسیییت تا این 

اطمینان حاصیل شود که عملیات بانکی با در نظر گرفتن 

زیسییت پایدار تهدیدی برای تخریب محیطاصییول توسییعه 

های بانکداری سییبز، توجه به توسییعه شیییوه. با باشییندنمی

دسیییتیابی به اهداف بانکداری سیییبز در  نمودن واجرایی 

زمانی امکان پذیر اسیییت که در الزامات آن در  9مرحلیه 

 ارایه شده است. 9 جدول
 

 بانکداری سبز نمودن اجرایی مراحل - 3 جدول

از
ف

 

 توضيحات استراتژی

ت
س

خ
ز ن

فا
 

های سياست تدوین

 بانکداری سبز

ها کهای بانکداری سبز بپردازند. بانو استراتژی زیستیمحیطهای ها باید به تدوین و اتخاذ گسترده سیاستبانک

سبز تخصیص دهند. علاوه بر آن ملزم به ایجاد باید مقادیر قابل توجهی از موجودی صندوق خود را به بانکداری 

ولیت طراحی، ارزیابی و مدیریت مسائل بانکداری ؤیک واحد جداگانه برای بانکداری سبز بوده به طوری که مس

 سبز بر عهده مدیریت بانک باشد.

 در نظرگرفتن

 های ریسک

 محيطی زیست

زیستی و تغییرات اقلیمی را  به عنوان بخشی از ریسک اعتباری، در ارزیابی یک وام ها باید خطرات محیطبانک

ها، دستورالعمل های ممیزی و در چک لیستزیستی محیطگیرنده مد نظر قرار دهند. بدین منظور باید خطرات 

 ها ادغام شود.فرمت گزارش

 آغاز مدیریت

 در زیستمحيط

 بانک

مختلف  هایمکان و شعب خود در دفاتر در غیره و انرژی برق، کاغذ، مصرف آب، برای فعالیت نیازمند هابانک

برای این منظور  .عمل آوردهکاغذ را ب مصرف و آب برق، در جویی صرفه اقدامات لازم جهت بنابراین باید .هستند

 از جددم استفاده کاغذ، برق، آب، از بهینه های بانکداری سبز کارمندان را به استفادهلازم است تا در دستورالعمل

تجهیزات و سایر رویکردهای سبز تشویق نمایند. ارتباطات آنلاین، چاپ دو طرفه پرینتر، ضایعات کاغذ به عنوان 

های کم مصرف، انرژی خورشیدی و برگه یادداشت، نصب و راه اندازی تجهیزات کارآمد انرژی الکترونیکی، لامپ

انرژی، کارکنان خود را تشویق به  در جویی صرفه برای باید چنین بانکهم شد.بارویکردها می غیره از جمله از آن

 استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یا خرید وسایط نقلیه با مصرف بهینه انرژی نماید.

 تأمين مالی 

 های سبزپروژه

ها قرار داده شود. بانکهای سازگار با محیط زیست و با مصرف بهینه انرژی، در اولویت تأمین مالی فعالیت

پذیر در پروژه، تصفیه خانه و دفع فاضلاب، نحوه های تجدیدمانند استفاده از انرژیزیستی محیطهای زیرساخت

ار ها قرهای خطرناک کارخانه و استفاده از کودهای بیولوژیک مواردی است که دراولویت ارزیابی بانکدفع زباله

  گیرد.
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 صندوق ایجاد

 هوا و آب ریسک

یین بیمه پا بهره نرخ و با مستعد در مناطق خشکسالی و را در برابر سیل، طوفان اقتصادی هایفعالیت باید بانک

 های مختلف را ارزیابی نمایند وبخش مالی تأمین برزیستی محیط ثیر خطراتأت ها بایدبانک حال، این با نماید.

 دموار در صندوق این. مین ایجاد نمایندأیک صندوق ت هوا و آب خطر تغییرات غیر عادی برای مختلف مناطق در

  شود.پذیر استفاده میها و  مناطق آسیببخش منظم مالی مینأو برای ت اضطراری

 سبز بازاریابی

  فسبز دربرگیرنده طی بازاریابی. زنندنمی زیستاست که آسیبی به محیط برای محصولاتی سبز بازاریابی

 تبلیغات لاحچنین اصبندی و همتولید، تغییر بسته فرایند تغییر در اصلاح محصول، جمله از ها،فعالیت از ایگسترده

 خدماتی یا محصول چنین. باشدمیزیستی محیط اساس مزایای بر خدمات یا  و محصولات فروش روند .باشدمی

 ابی خدماتبازاری برای ها بایدبانکزیست سازگار باشند. بندی و یا دیگر موارد با محیطاست در تولید، بسته ممکن

 مردم ینب در آگاهی به توسعه سبز بازاریابی رودمی انتظار .های سبز استفاده کنندکننده از روشخود برای مصرف

 کمک نماید.

 آنلاین بانکداری

یت امن یک وب ساها از طریق اینترنت و استفاده از بانکداری آنلاین انجام معاملات بانکی و یا پرداخت صورتحساب

های چاپ و کربن، کاهش هزینهاکسیدترین راه حل ممکن در حذف ضایعات کاغذ، کاهش انتشار دیاست. ساده

  باشد.پست و غیره می

 آموزش آگاهی

 کارکنان و 

 کنندگانمصرف

بانک  یعموم روابط های مستمر بانک است که تحت نظریکی از فعالیت مشتریان و کنندگانآگاهی مصرف توسعه

 عنوان باید به مربوطه اجتماعی خطرات وزیستی محیط مسائل آموزش و کارکنان قرار دارد. لذا افزایش آگاهی

 ها باشد.مستمر در بانک فرایند منابع در بانکداری سبز، یک توسعه از بخشی

وم
 د

از
ف

 

های تدوین سياست

 زیستیمحيط

 حساسزیستی محیطهای مختلف های ویژه در بخشبرای اجرای طرحهای لازم ها باید به تدوین استراتژیبانک

 های تجدیدپذیر و غیره بپردازند.مانند کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی، انرژی

برنامه ریزی 

 استراتژیک سبز

و  اهدافیافتنی را برای خود تعیین نماید و میزان تحقق به های دستای از اهداف و استراتژیبانک باید مجموعه

 .زیست ارائه نمایدهای سالانه خود در خصوص مدیریت محیطهای بکار گرفته شده را در گزارشاستراتژی

راه اندازی شعب 

 سبز

ذیر، پهای تجدیدهایی مانند حداکثر استفاده از نور طبیعی، استفاده از انرژییک شعبه سبز باید دارای ویژگی

 های مشابه باشد.کاهش مصرف آب و برق، بازیافت منابع آبی و دیگر ویژگی مصرف،های کملامپ استفاده از

بهبود مدیریت 

 زیستمحيط

در این زمینه لازم است از استراتژی بازیافت تجهیزات، کاهش استفاده از منابع و به حداقل رساندن ضایعات 

ویدئو کنفرانس به جای جلسات فیزیکی به و استفاده از  زیست در محل عنوان قسمتی از بهبود مدیریت محیطبه

 جویی در انرژی، استفاده شود.منظور صرفه

فرمولاسيون بانک 

های برای ریسک

 زیستیمحيط

ای هتدوین نماید و در دستورالعملزیستی محیطهایی را برای خطرات مدیریت بانک باید برنامه و دستورالعمل

 اعطای وام را مد نظر داشته باشد.ها و له نظارت بر پروژهأارزیابی، مس

برنامه دقيق برای 

 آموزش مشتریان

مصرف  هایی بپردازند که به لحاظبه انجام فعالیتزیستی محیطثیر مقررات أمشتریان باید تشویق شوند و تحت ت

شتریان آموزش مهای دقیقی برای ها باید برنامهبانک هستند.زیستی محیطانرژی بهینه بوده و مطابق با معیارهای 

 داشته باشند.

های گزارش فعاليت

 سبز بانکی

 ثیرات بانکداری سبز، مقایسه عملکرد با عملکرد گذشته، معرفی أها باید به طور مستقل به انتشار تبانک

 های آینده بپردازند.های جاری و طرحفعالیت

وم
 س

از
ف

 

طراحی و معرفی 

 محصولات نوآورانه

ها خدمات و رود بانکهای بانکی، انتظار میزیست از طریق فعالیتاثرات منفی بر محیطدر کنار اجتناب از 

 در کشور ارائه کنند.زیستی محیطهای ای را برای مقابله با چالشمحصولات سبز و نوآورانه

گزارش در فرمت 

 استاندارد

ولین ؤهای پذیرفته شده جهانی به مستحت فرمت های سبزشانها باید گزارش سالانه خود را در مورد فعالیتبانک

 .امر، ارائه نمایند
 Lalon ,2015مأخذ: 
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 بحث
کننده روند ترین عوامل هدایتتوسیییعه پایدار یکی از مهم

های های کسب و کار است. در این زمینه سازماناستراتژی

 حفاظت ازدر ترویج را ها نقش مهمی میالی بیه ویژه بانک

در حرکت به سیییوی اقتصیییاد سیییبز دارا زیسیییت محیط

بانکداری سبز به عنوان یک مفهوم در این میان . باشندمی

دسییتیابی به اقتصییاد سییبز با رعایت  درثر و هوشییمند ؤم

هایی اشاره دارد که در به طرح و باشیدمی اصیول پایداری

 دوسیییتدارهای گذاری در پروژهها به سیییرمایهآن بیانیک

. بنابراین در مجموع شیییوندتشیییویق می ،زیسیییتمحیط

هییا و ای از عملیییاتبییانیکییداری سیییبیز بییه مجموعییه

های مدون شده که بانک را از نظر اقتصادی، دسیتورالعمل

. با ، اشییاره داردسییازدزیسییت و اجتماعی پایدار میمحیط

حظییات محیطی در لییااتیخییاذ رویکرد در نظر گرفتن م

توانند از بازگشیییت ها میوام، بانکهیا و اعطیای فعیالییت

ینده لاتر بیاشیییند و با صییینایع آسیییرمیاییه خود مطم ن

 هایبکارگیری اسییتراتژی زیسییت همکاری ننمایند.محیط

زیست سودمند است بلکه مزایای سبز نه تنها برای محیط

هییا از جملییه کییاهش ریسییییک بسییییییاری برای بییانییک

انک به های بانک، افزایش شیییهرت بکاهش هزینه،اعتباری

مراه دارد. ه زیسییت را بهعنوان یک سییازمان حامی محیط

 ولیت خودؤمس ایران نیزهای بنابراین، مهم اسیت که بانک

 ازارب رقابت در برای و کرده درک زیستطرا نسبت به محی

 در این راسیییتا از .نمایند اسییتفاده رویکرد این از جهانی

ای را به امور رود بودجهمی های ایران نه تنها انتظاربیانک

مالی سیییبز اختصیییاص دهند بلکه در مورد اعطای وام به 

 های سیییبز، بازاریابی سیییبز وهیای سیییبز، فعیالیتپروژه

 شییود که تخصیییص حاصییل اطمینان این سییازی،ظرفیت

این اسیاس جهت توسعه بانکداری بر .بودجه کارآمد باشید

هایی برای دسیییتورالعمل سیییبز، لیازم اسیییت تا برنامه و

های زیسیییتی تدوین شیییده و نظارتمحیط هایریسیییک

های ارزیابی دسییتورالعمل وام در اعطای بر زیسییتیمحیط

چنین در نظر گرفتن مخییاطرات مییدنظر قرار گیرد. هم

گیری برای تأمین ها قبل از تصییمیمزیسییتی پروژهمحیط

ها و اطمینان از رعایت اصیییول سیییبز و اقدامات مالی آن

از دیگر پیشیینهادهای زیسییت توسییط پروژه، ایمنی محیط

توان به باشییید. از جمله راهکارهای دیگر، میعملیاتی می

 و زیسیییتمخرب محیط هایکاهش اعطای وام به فعالیت

های های تشیییویقی برای پروژهدر مقیابیل تیدوین برنیامه

زیسیت اشیاره نمود. تشییویق مشتریان و سیازگار با محیط

 به لحاظهایی که فعالیت به منظور انجام کیارکنیان بانک

مصیییرف انرژی بهینییه بوده و مطییابق بییا معیییارهییای 

زیسییتی باشییند، از دیگر رویکردهای دسییتیابی به محیط

 دبای هااهداف بانکداری سیبز است. برای این منظور، بانک

مشتریان و کارمندان خود  آموزش برای دقیقی های برنامه

 هایباشند. در این زمینه برگزاری همایش و کارگاهداشیته

چنین اسیتفاده از رسییانه عمومی، بروشور، وزشیی و همآم

باشد. در نهایت اعطای مشوق به مجله و غیره، راهگشا می

ها جهت حرکت به سیییوی بانکداری سیییبز، ارزیابی بانک

بودن، از  ها از جهت سیییبزبندی آنها و رتبهعملکرد بانک

 باشید. در این راستا بانکدیگر راهکارهای پیشینهادی می

را  یافتنیهای دستو اسیتراتژی اهداف از ایجموعهم باید

هییا را در میزان تحقق بییه آن و برای خود تعیین نمییاییید

زیست خود در خصوص مدیریت محیط سالانه هایگزارش

 ارائه نماید.
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Abstract 
Green Banking is the concept of a comprehensive expansion of banking strategies that leads 

to sustainable economic development. Accordingly, Green Banking strategies include a set of 

operations and guidelines that make the bank sustainable in respect to economically, 

environmentally and socially and have a two-way approach. Such that in the early stages, the 

banks focus on the green transfer of internal banking operations, including the use of 

renewable energy, automation and other measures in order to minimize the effects of carbon 

on banking activities. Then, in the second step, they adopt eco-friendly financing methods and 

reduce the environmental risks of their project before making financial decisions. Therefore, 

the use of green strategies in banking is not only beneficial for the environment, but also has 

several benefits including credit risk reduction, bank costs reduction, and increasing the 

reputation of the bank as an environmental sponsor. Accordingly, the prevalence of green 

banking indicates the win-win status among the banks, industry and the community that 

eventually would help to sustainable development. Therefore, in this study, by applying the 

documentary and overview methods, experiences of some countries regarding to the green 

banking in achieving sustainable development, the implementation of green banking, and the 

corresponding strategies are discussed while exploring the concepts of the green banking. 
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