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رشد سریع بازارهای مالی و ورود مشتریان مختلف به این بازارها موجب شده استت ستطد دا تش مشتتریان
حمایت و احقاق حقوق آنها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد .واقعیت این است که حمایت کلی از مشتریان و
آموزش به آن ها به تنهایی کافی یست و الزم است مقرراتتی در ایتن ارتطتاد تتدوین و ا متا .شتود .ایتن
مقررات باید طوری باشند که مشتری بتوا د بر اساس آنها اطال ات دقیت

و ستادهای در خصتو

ختدمات

مالی به دست آورد و قادر باشد خدمات یا محصوالت مالی مختلف را قطل و بعد از خریتد بتا یدتدیگر مقایسته
کند .همچنین الزم است مشتری به یک مدا یزم آسان و کمهزینه برای حلوفصل اختالفات با هادهای متالی
دسترسی داشته باشد .وع ساختار ظارتی برای هدایت کسب وکار چالش مشترک در بین کشورهای مختلتف
است زیرا هر کشوری متناسب با شرایط داخلی و بینالمللی ختود ستاختار ظتارتی را طراحتی متیکنتد و
ساختار یدسا ی برای این منظور وجود دارد .با این حا .در خصو

هدایت کسبوکار گرایش به ا تختا

ستاختار ظتتارتی واحتتد بیشتتتر استتت زیتترا در چنتین ستتاختاری عتتمن پرهیتتز از ا متتا .مقتتررات و وعتتع
استا داردهای چندگا ه بین ا واع مختلف هادهای مالی مشتریان مالی یز راحتتر میتوا ند از ختدمات آن
استفاده کنند.
واژگان کلیدی :هدایت کسبوکار حمایت از مشتریان ظارت بر بازارهای مالی.
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 .0مقدمه

بهسرعت از کیفیت خدمات دریافتی اطالع حاصل کند و یا ارائهدهنده خدمت متورد نرتر را عتو
کند .خدمات مالی از قبیل وامهای رهنی ،بییههای عیر و مستیری عیوماً ماهیتت بلندمتدت دارنتد و
بعضاً برای کل دوره زندگی فرد ارائه میشوند .میکن است سالها طول بکشد تا یک مشتری متوجه
شود که خدمت مالی کته دریافتت متی کترده داتار مشتکل استت .انتاتاب اشتتباه و نامناست بییته
مستیری و یا وام رهنی میتواند نتایج فاجعهباری را در پی داشته باشد و منجر بته گرفتتاری در زمتا
پیری و یا بیخانیانی شتود .بتا توجته بته اینکته معیتوالً خریتد ختدمت متالی بتهگونتهای نیستت کته
استفاده کننده مدام در حال خرید و استفاده از آ باشد و در طول زندگی آ ها اند بار بیشتتر اتفتا
نییافتد ،دانش استفادهکننده از خدمت مالی با دانش و اطالعات ارائهدهنده آ قابل مقایسته نیستت.
این امکا وجود دارد که بته دلیتل عتدم تقتار در اطالعتات و فرصتتهتا بتین فروشتنده و خریتدار
خدمات مالی (به نفع فروشنده) ،فروشنده خدمت متالی خریتدار را فریت

دهتد و خریتدار تصتیییی

بگیرد که تنها به نفع فروشنده باشد .تضاد منافع و سوءاستتفاده از اطالعتات نامتقتار شتامل دریافتت
حق کییسیو اضافه و سایر اضافه دریافتیها و سو داد مشتتری بته انتاتاب یتک محصتول بتدو
توجه به مناس

بود یا نبود آ نیز می شود .لتاا الزم استت کته مقرراتتی بترای جلتوگیری از ایتن

سوءاستفادهها و زیا دید مشتریا تدوین و اعیتال شتود .از ایتن رو ،تیرکتز بعتد نرتارتی هتدایت
کس وکار در بازارهای مالی بر این است که با تعیین مقررات مناس
مشتریا  ،مانع آسی

و پایش رفتار نهادهای مالی بتا

دید مشتریا و اختالل در عیلکرد بازارها شود.

 .2مفهوم هدایت کسبوکار و لل مداخله دولت
هدایت کس وکار مجیوعه قواعدی است که فعالیتهای عرضهکنندگا خدمات مالی را بتا اعیتال
استانداردهایی بر نحوه انجام کس وکار متدیریت متیکنتد و هتدآ آ حیایتت از منتافع مشتتریا
خدمات متالی و درستت عیتل کترد بتازار استت .قواعتد مربتو بته هتدایت کست وکتار معیتوالً
واقعیتهای موجود در بازارها را با تفکیک فعاال حرفهای و غیرحرفهای بتازار متنعکم متیکننتد و
هدآ اصلی آ ها حیایت از مشتریا خرد و غیرحرفهای است .اینکه تا اه اندازه نرارت بر هتدایت
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کس وکار می تواند با مفهوم حیایت از مشتتریا معتادل باشتد ،بستتگی بته ایتن دارد کته اقتدر بته
دخالت دولت در بازارها به طور عام با هدآ جلوگیری از شکست بازار 1صتورت متیگیترد .از
این منرر سه عامل اصلی وجود دارند که لزوم دخالت دولت را در باش مالی توجیه میکنند:
-

اطالعات نامتقار  :مشتریا خدمات مالی نسبت به نهادهای مالی اطالعتات کیتتری دارنتد.
هدآ مقرراتگااری و نرارت بر بازارهای مالی حیایت از مشتریا در برابر این اطالعات
نامتقار است.

-

پیامدهای جانبی :ورشکستگی یک مؤسسه مالی میکن استت ببتات سیستتا متالی را تحتت
تأبیر قرار دهد .هدآ نرارت سیستیی (احتیاطی کال ) تسریع در ببات مالی و کاستن آبتار
منفی شکست سیستیی است (با توجه به اینکه به موضوع ریسک سیستیی مربو است ،در
اینجا به آ پرداخته نییشود).

-

قدرت بازار :2میکن است نهادهای مالی یا زیرساختهای مالی از قبیل نرامهتای پرداختت
موج

عق گرد در قدرت بازار و شکلگیری انحصتارات شتوند .هتدآ سیاستت رقتابتی

این است که از مشتریا در برابر سوءاستفادههای ناشی از انحصار حیایت کند.
اطالعات نامتقار در دو حالت شتکل متیگیرنتد اول اینکته معیتوالً امکتا دسترستی مناست
مشتریا به شرایط ایینی و سالمت یک نهاد مالی وجود ندارد و دسترسی بته ایتن اطالعتات مستتلزم
تالش فراوا و دانش فنی زیادی است .از آنجتا کته انگیتزه ریستکپتایری در نهادهتای متالی زیتاد
است ،الزم است در این خصوص سازوکارهای مقرراتگااری و نرارتی تدوین و اجرا شود .بهطور
معیول سرمایهگااریهای پرریسک عواید زیادی برای نهادهای مالی دارند ،ولتی در صتورت عتدم
موفقیت سرمایهگااری مورد نرر ،ستررده گتاارا در نهتاد متالی بیشتترین باتش از زیتا را متحیتل
خواهند شد .عدم تقار اطالعات مشکالتی را برای مشتریا ها به لحاظ انتااب نادرستت( 3میکتن
است نهاد مالی دارای شرایط نامناس  ،پیشنهادهای جاابی به مشتریا بالقوه بدهتد) و هتا بته لحتاظ

1. Market Failure
2. Market Power
3. adverse selection
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مااطرات اخالقی( 1میکن است نهاد مالی پم از دریافتت سترردههتا از مشتتریا وارد فعالیتتهتای
مناسبی در مورد رفتار نهاد مالی به دست آورند .این مشکل برای خدمات حرفهای معیول است و بته
«ماهیت امانتی» 2خدمات مالی برمیگتردد .مشتتری امتروز پتول متیدهتد ،در حتالی کته قترار استت
خدمت در آینده (بعضاً آینده دور) ارائه شود .عالوه بر این ،معیوالً میزا پتول پرداختتشتده بترای
دریافت خدمات مالی نسبت به سایر خدمات بیشتر است .هدایت کس وکار بر این موضتوع تیرکتز
میکند که نهادهای مالی با مشتریا خود اگونه رفتار میکنند و اه رفتاری در بازارها دارند.
قدرت بازار یکی دیگر از موارد شکست بازار است که در آ یک یا اند شرکت متیتواننتد بتا
استفاده از قدرت انحصاری ،قییت را باالتر از شرایط رقابتی تعیین کنند .در انین وضتعیتی مشتتریا
به دلیل قییتهای باال و گزینههای محدود زیا خواهند دید .در بسیاری از باشهای اقتصاد امکتا
شکلگیری شرایط انحصاری وجود دارد .در باش مالی میکن است صرفه در مقیاس (انگیتزه بترای
ادغام) و صرفه در ایجاد شبکه (مثل نرامهای پرداخت یا مبادله سهام) سطح رقابت را کتاهش دهنتد.
هدآ سیاست رقابتی تضیین رقابت مؤبر از طریق مقابلته بتا تعیتین قییتت ،شتکلگیتری کارتتلهتا،
سوءاستفاده از شرایط حاکا بر بازار و ادغامهای ضدرقابتی است.
 .3قوا د هدایت کسبوکار و اجزای آن
اصول و قواعدی که میتوا بر بنگاهها ،کارکنا و نیایندگیهای آ ها اعیال کرد ،بهطتور کلتی بتا
عیلکرد نهادهای مالی و فرایندهای موجود در آ ها مرتبط هستند .لاا ،بین آ ها و سایر قواعدی کته
برای کارکرد مناس

نهادهتای متالی وجتود دارنتد (از قبیتل الزامتات کفایتت سترمایه و نقتدینگی و

نسبت های بدهی که برای ارتقای سطح ایینی نهادها و بازارهای مالی مورد استفاده قترار متیگیرنتد)
تفاوت وجود دارد .نرارت بر نحوه انجام کس وکتار و حیایتت از مشتتریا از طریتق تعیتین قواعتد
رفتار مناس

و پایش رفتارهایی که موج

لطیه به مشتتریا و عیلکترد بازارهتا متیشتوند ،صتورت

میگیرد.
اجزای قواعد هدایت کس وکار برای حیایت از مشتریا خرد شامل موارد زیر است:
1. moral hazard
2. fiduciary nature
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-

مشاوره واقعی و باکیفیت

-

وظیفه مراقبت از مشتریا .

ارائه اطالعات الزامی تضیین میکند که مشتریا اطالعات درست را در زما مناست
کنند .انتااب یک محصول نامناس
و افشای مناس

دریافتت

میتواند نتایج زیا باری برای مشتریا خرد در پی داشتته باشتد

و کافی اطالعات (شفافیت) سرر حفاظتی مهیی بترای مشتتریا محستوب متیشتود.

اطالعات خوب به مشتتریا کیتک متی کنتد کته خصوصتیات کلیتدی یتک محصتول متالی شتامل
ریسکها ،بازدهی احتیالی و هزینهها را بشناسند .ارائه اطالعتات الزامتی [حتداقل] اطالعتات الزم را
برای شناخت محصول ذکر میکند .عالوه بر این الزم است که نهادهتای متالی ایتن اطالعتات را در
شکل مناسبی ارائه دهند ،به طوریکه امکا مقایسه خدمات ماتلف وجود داشته باشد.
اهییت ارتقای دانش مالی مشتریا بهطور مداوم در حال افزایش است .در شرایطی که دسترسی
به بازارهای مالی برای مشتریا افزایش یافته ،افراد تصیییات ماتلفی میگیرند که امنیت مالی آ هتا
را تحت تأبیر قرار میدهد .هیبستگی زیادی بین سطح دانش متالی و توانتایی تصتییاگیتری مناست
مالی وجود دارد .برای مشتریا دارای دانش مالی اندک ،فها و توا استفاده از اطالعتات ارائتهشتده
سات است و بر اساس این اطالعات نییتوانند در مورد خدمات مالی دریافتی تحلیلی داشته باشند.
مشاوره واقعی و باکیفیت قواعتد کست وکتار متیتواننتد رهنیودهتایی در خصتوص کیفیتت و
واقعی بود پیشنهادها ارائه دهنتد .مشتاوره بتا ارائته اطالعتات تفتاوت دارد .در حتالی کته اطالعتات
بهندرت ویژگیهای [اساسی] یک محصول یا خدمت را توضیح میدهد ،مشاوره توصیههتایی استت
که به مشتری برای انتااب یک محصول مشاص ارائه میشود .یک نهاد مالی باید اقداماتی در پیش
بگیرد که تضیین کند توصیه در خصوص یک محصتول مشتاص بترای مشتتری مفیتد استت .بترای
مثال ،میتوا به مشتری با توجه به سطح دانش و تجربه اطالعاتی متناس

با نوع خاص خدمت مالی،

شرایط مالی و اهداآ سرمایه گااری ارائه کرد .مشاوره باید با توجه به شرایط مشتری ،واقعی باشد و
با ویژگی های محصول و خطرات مرتبط با آ تناس

داشته باشد .هدآ التزام بته واقعتی بتود ایتن

است که تضاد منافع احتیالی را در زمانی که نهادهای مالی در مقایسته بتا مشتتریا اطالعتات بهتتری
دارند ،به حداقل برساند.
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وظیفه مراقبت از مشتریا بهطور کلی نهادهای مالی موظف هستند که از مشتریا خود مراقبتت
مشتریا پایبند باشند .هدآ از این امر نیز تقویت رفتار مستووالنه در نهادهتای متالی استت .بتهعنتوا
مثال ،وقتی نهاد مالی یک سرمایهگااری پرریسک را در حتالی بته مشتتری متیفروشتد کته توانتایی
تحیل ریسک مالی آ را ندارد ،وظیفه مراقبت را نقض میکند.
درمجیوع ،قواعد کس وکار از یکسو نیاز به ارائته اطالعتات مناستبی (شتفافیت) بته مشتتریا
دارد تا به مشتری برای تصییا گیری بهتتر کیتک کننتد .از ستوی دیگتر ،ایتن قواعتد استتانداردهای
حداقلی راهنیایی و مراقبت از مشتریا را برای نهادهای مالی مشاص متیکننتد .اتالش پتیش روی
سیاستگاارا این استت کته اگونته بتین تقویتت مشتتریا از طریتق ارائته اطالعتات و آمتوزش و
حیایت از مشتریا بهوسیله وضع استانداردهای حتداقلی بترای رفتتار نهادهتای متالی تعتادل درستتی
برقرار کنند.
 .7مقررات و هادهای بینالمللی مرتطط با هدایت کسبوکار
حیایت از مشتریا خدمات مالی از اصلیترین مواردی است که نهادهای مقرراتگااری بینالیللتی
بر آ تیرکز دارند .برای ارتقتای حیایتت از مشتتریا ختدمات متالی اصتول و رهنیودهتای زیتادی
تدوین و منتشر شده است .بانک جهانی و گروه  02ازجیله نهادهای بتینالیللتی فعتال در ایتن زمینته
هستند.
 .0-7اصو .و مقررات بینالمللی
 .0-0-7با ک جها ی

بانک جهانی در نوامبر سال  0202میالدی برنامه جهانی حیایت از مشتریا و سواد مالی را ارائه کرد
و در سال  0200میالدی آ را بهعنوا شیوه نامه اجرایی حیایت از مشتتریا متالی بستط داد .گراته
این شیوه نامه مدعی نیست که یک قانو جهانی قطعی برای حیایت از مشتریا مالی وجتود دارد ،بتا
این حال از اهییت زیتادی برختوردار استت زیترا استاس بتازبینیهتای تشایصتی بانتک جهتانی در
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است.
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این شیوهنامه باشهای بانکی ،مؤسستات متالی غیربتانکی ،اورا بهتادار ،بییته و صتندو هتای
کارکرد درست ،موضوعات زیر را پوشش میدهد:
-

مؤسسات حیایت از مشتری (باش )A

 شیوههای افشا و فروش (باش )B-

نگهداری و رسیدگی به حساب مشتری (باش )C

 حفاظت از دادهها و اطالعات خصوصی مشتری (باش )D طرحهای ضیانت و ناتوانی در پرداخت بدهی (باش )E-

توانیندسازی و آموزش مالی به مشتری (باش .)F

 .2-0-7گروه )G20( 21

گروه  02یکی از نهادهای بینالیللی فعتال در زمینته ارتقتای بیشتتر حیایتتهتای قتانونی از مشتتریا
محصوالت و خدمات مالی محسوب میشود .رهبرا این گروه در اجالس ژوئن سال  0202متیالدی
در تورنتو اصول شیول مالی نوآورانه 1را تصوی کردند که اصتل  4آ بتر نیتاز بته حیایتت تأکیتد
میکند:
«حیایت :یک رویکرد جامع به حیایت از مشتریا که نقش دولت ،ارائهدهندگا خدمات مالی
و مشتریا را مشاص میسازد».
نساه ارتقایافته اصول شیول مالی نوآورانه در اکتبر سال  0200میالدی توسط وزرای دارایتی و
رؤسای بانکهای مرکزی گروه  02به تصوی رسید که اعیال این اصتول بترای تیتامی باتشهتای
خدمات مالی بالمانع بوده و مکیل استاندارها و دستورالعیلهای بینالیللی است .ایتن اصتول متوارد
زیر را پوشش میدهند:
اصل :0ااراوب قانونی ،نرارتی و کنترلی تأکید این اصل بتر ایتن استت کته حیایتت از مشتتریا
خدمات مالی یک باش تشکیلدهنده ااراوب قانونی ،نرارتی و کنترلی است و در عین حتال ،بتر
نیاز به مدنرر قرار داد شرایط هر کشور اذعا دارد.

1. G20 Principles for Innovative Financial Inclusion
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اصل :2نقش نهادهای ناظر توصیه بر این است که یک نهاد ناظر وجتود داشتته باشتد کته مستوولیت
اصل  :3رفتار منصفانه و عادالنه با مشتریا این اصل به رفتار منصفانه ،صادقانه و عادالنه با مشتتریا
در تیامی مراحل رابطه آ ها با ارائهدهندگا خدمات مالی میپردازد.
اصل  :7افشا و شفافیت باید به مشتریا در مورد منافع ،ریسکهتا و شترایط اساستی یتک محصتول
مالی ،تداخل منافع و هدآ مورد نرر آگاهی داد.
اصل  :7آگاهی و آموزش مالی در این اصل تأکیتد بتر ایتن استت کته بایتد اطیینتا حاصتل شتود
مشتریا آگاهی ،مهارت و اعتیاد به نفم الزم برای درک ریستکهتای محصتوالت متالی و دستت
زد به انتاابهای آگاهانه را دارند.
اصل  :7نحوه انجام کار مسووالنه ارائهدهندگا خدمات مالی و نیایندگا مجاز بر اساس این اصل،
هدآ ارائهدهندگا خدمات مالی و نیایندگا مجاز آ ها باید رستاند بیشتترین منتافع بته مشتتریا
باشد و قابلیتها ،شرایط و نیازهای مشتری باید ارزیابی شود .ساختارهای پرداختت حقتو و پتاداش
نیز باید بهگونهای طراحی شود که رفتار منصفانه با مشتری ،عیلکرد مسووالنه و به دور از برختورد را
ترویج دهد.
اصل :4محافرت از داراییهای مشتری در برابتر کالهبترداری و سوءاستتفاده بتر استاس ایتن اصتل،
مکانیزمهای حیایت ،کنترل و اطالعرسانی باید بهدرستی و با دقت بتاال از سترردههتا ،پتمانتدازها و
سایر دارایهای مالی مشتری حیایت کند.
اصل  :7حفاظت از اطالعات و حریا شاصی مشتری در اینجا مکانیزمهای مناست

بترای کنتترل و

حفاظت از اطالعات شاصی مشتری مورد نرر است.
اصل  :9رسیدگی به شکایات و جبرا خسارت بر اساس این اصل ،مشتتریا بایتد بته مکتانیزمهتای
جبرا خسارت دسترسی داشته باشند و این مکانیزم هتا بایتد در دستترس ،بتا هزینته مناست  ،مستتقل،
منصفانه ،پاسخگو ،بهموقع و کارآمد باشند.
اصل  :01رقابت این اصل بر ترویج رقابت و تسهیل تغییر ارائهدهندگا خدمات مالی تأکید دارد.
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 .2-7هادهای بینالمللی

انجین بینالیللی ناظرا بییه ( ،3)IAISگروه ویژه اقدام مالی ( ،4)FATFانجین بینالیللی بییهگرا
سررده ( ،5)IADIکییته نرامهای واریز و پرداخت ( .6)CPSSاز این نهادها نیز خواسته شده استت تتا
تیرکز خود را بر مسائل حیایت از مشتریا مالی افزایش دهند.
در گزارش گروه مشاوره کیک به فقرا کته در متاه جتوالی ستال  0200متیالدی تحتت عنتوا
«نهادهای استانداردگاار بین الیللی و ارائه خدمات مالی با قییت مناس
و دستورالعیل مناس » 7منتشر شد ،این نهادها ترغی

به فقرا :به سوی استتانداردها

شدهاند تا تیرکز خود را بر حیایت از مشتریا

مالی افزایش دهند .در ادامه ،این گزارش حیایت از مشتریا متالی و ارائته ختدمات متالی بتا قییتت
به فقرا را اصلیترین وظیفه نهادهای استانداردگااری بینالیللی برمیشیارد .این گتزارش بته

مناس

طور خالصه این نهادها را به موارد زیر ترغی
-

کرده است:

مشارکت در مباحث حول محور گسترش اصول حیایت از مشتریا مالی کته در بتاال ذکتر
شد.

-

پشتیبانی از حیایتهای اولیه از مشتریا در هر دادرسی با در نرر گرفتن فضای آ کشور.

 ترویج قوانینی که با انواع محصوالت سازگار هستند.نیونههایی از اقدامات اولیه نهادهای استانداردگتااری بتینالیللتی در حیایتت از مشتتریا متالی
عبارتند از:
 سازما بینالیللی کییسیو های اورا بهادار ( 8)IOSCOیک گزارش مشاورهای در موردحیایت از مشتری (تناس ) منتشر کرده است که به مسائل مرتبط با توزیع محصوالت مالی
پیچیده به مشتریا خرد و غیرخرد (شامل الزامات تناس

و افشا) میپردازد.

1. Standard Setting Bodies
)2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS
)3. International Association of Insurance Supervisors (IAIS
)4. Financial Action Task Force (FATF
)5. International Association of Deposit Insurers (IADI
)6. Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS
7. Global Standard Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor: Towards Proportionate
Standards and Guidance
)8. International Organization of Securities Commissions (IOSCO
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-

«اصول اصلی بییه ،استانداردها ،دستورالعیل و روش ارزیابی» که در ماه اکتبتر ستال 0200
نرارتی جهانی برای کل صنعت بییه طراحی شده است .در این راهنیا توصتیههتای زیتادی
در خصوص رفتار منصفانه با مشتریا شده است که بسیاری از اصول حیایت از مشتری که
قبالً ذکر شد را شامل میشود.

 .7هدایت کسبوکار و ساختار ظارتی
هیاننتتد نرتتارت احتیتتاطی در خصتتوص هتتدایت کس ت وکتتار نیتتز رویتته و ستتاختار یکستتانی بتترای
مقرراتگااری و نرارت وجود ندارد ،ولی شاخصهای نرارت عیوماً یکستا هستتند و ارتبتاطی بتا
ساختار نرارتی ندارند .با این وجود ،نرارت احتیاطی به سالمت و ایینی نهادهای مالی (طرآ عرضته
خدمات مالی) توجه دارد و در مقابل ،هدایت کس وکار یتا حیایتت از مشتتریا بترای ایتن منرتور
طراحی شده که منافع استفادهکنندگا از خدمات مالی (طرآ تقاضای خدمات مالی) را تأمین کند.
با توجه به ساختارهای نرارتی ،میکن است یک یا اند نهاد مسوولیت هدایت کس وکتار را بتر
عهده داشته باشند .به طور کلی ،هدایت بازار یا توسط بازارهای مالی ماتلف صورت میگیرد و هتر
بازاری مسوولیت قسیت مربو به خود را بر عهده دارد (ساختار نهادی) ،یا یک نهاد واحد هتازمتا
با نرارت احتیاطی ،نرارت بر هدایت کس وکار را نیز انجام میدهتد (ستاختار یکراراته) و یتا یتک
نهاد مجزا صرفاً بر هدایت کس وکار نرارت میکند (ستاختار دو قلتهای و یتا انتد قلتهای) .بتا ایتن
حال ،از آنجا که در مواردی میکن است بانکها ،بییهها و بازار اورا بهادار خدمات مشتابهی ارائته
دهند و نییتوا بین فعالیتهای بازارهای مالی مرز مشاصتی تعیتین کترد (متثالً هتا بانتکهتا ،هتا
بییهها و ها بورس اورا بهادار به مشتریا ختود ختدمات پتمانتداز بلندمتدت ارائته متیدهنتد کته
سرردهگااری در بانکها ،خرید اورا قرضه بلندمدت در بورس و بییههای عیر و پمانتداز از ایتن
سنخ هستند و علیرغا تفاوت شکلی در اصل یک نوع خدمت هستند) ،لاا بهتر است برای پرهیتز از
اعیال مقررات و وضع استانداردهای اندگانه بین انواع ماتلف نهادهای مالی ،نهاد مقرراتگتااری
و نرارت واحدی برای هدایت کس وکار وجتود داشتته باشتد .در ایتن صتورت بتا توجته بته اینکته
مشتریا مالی با یک مرجع طرآ میشوند ،راحتتر میتوانند از خدمات آ استفاده کنند.
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 .7تجربه کشورها در هدایت کسبوکار

ااراوب نرارتی خود لحاظ کنند .بهویژه پم از بحرا مالی اقتصاد جهانی در ستال  0222متیالدی
اصالحات زیادی در کشورها برای رفع نواقص مقرراتی و نرارتی حیایت از مشتریا از قبیتل ستطح
پایین توا مالی مشتریا  ،کیبود اطالعات مؤبر و تبلیغات گیراهکننده ارائهدهنتدگا ختدمات متالی
صورت گرفته است .با این حال ،انتااب ساختار نرارتی بهعنوا یکی از موارد اتالش برانگیتز بتاقی
مانده است .برخی کشورها ازجیله انگلستا ساختار نرارتی ختود را از یکراراته بته دو قلتهای تغییتر
داده و برای تأکید بر اهییت حیایت از مشتریا در کنار تأستیم نهتاد نتاظر بترای ستالمت و ایینتی
نهادهای مالی ،یک نهاد مجزا را تأسیم کرده که بر قواعد هدایت کس وکار نرارت میکند .بیشتر
کشورها مقررات مربو به هدایت کست وکتار را درو ستاختار کلتی نرتارت معرفتی کتردهانتد و
فرایندهایی را برای پاسخگویی به مشکالت مشتریا در نرر گرفتهاند.
جدول ( )0اطالعاتی در خصوص نهاد مسوول هدایت کس وکار در کشورهای منتا ارائه داده است.
جدو .0 .هاد مسئو .هدایت کسبوکار در کشورهای منتخب
وظایف و اختیارات

کشور

 FCAمسوولیت حیایت و تقویت عیلکرد صحیح بازار مالی انگلستا را بر عهده دارد .ارتقای ستطح
رقابت و شفافیت ازجیله اهدافی است که این سازما در راستای حیایت از مشتریا انجام میدهد و

انگلستا
سازما هدایت مالی ()FCA

0

درصورتیکه بنگاههای مالی از قواعد مربوطه پیروی نکنند،قدرت اعیال جرییه علیته آ هتا را دارد.
هیچنین ،از طریق فراها کترد ابزارهتایی بته سترمایهگتاارا کیتک متیکنتد نستبت بته وضتعیت
سرمایهگااری خودآگاهی داشته باشند تا بدینوسیله از وقوع فساد و جرایا جلوگیری شود.
 ACPمسوول مجوزدهی و نرارت احتیاطی بر بانکها و شرکتهای بییه است و نرارت بر بازارهتای

فرانسه
واحد مشترک سازما نرارت
احتیاطی ( 0)ACPو سازما
بازارهای مالی ()AMF

9

سهام بر عهده  AMFاست .واحد مشترک ( )Joint unitبرای حیایتت از مشتتریا و سترمایهگتاارا
تشکیل شده که از طریق آ  ACPو  AMFعالوه بر اینکه یکدیگر را در جریتا خطترات معتامالت
ناسالا قرار می دهند ،در مورد نحوه جلوگیری از انجام معامالت این انینی و تبتادل نرتر متیکننتد و
به طور مشترک اقدام متناس

را اتااذ میکنند.

)1. Financial Conduct Authority (FCA
)2. Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP
)3. Autorité des Marchés Financiers (AMF
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ادامه جدو .2 .هاد مسئو .هدایت کسبوکار در کشورهای منتخب
وظایف و اختیارات

کشور
آلیا
نهاد نرارت مالی فدرال (بافین)

0

کس وکار را نیز بر عهده دارد .این سازما با اتکا بته قتوانین نرتارتی از قبیتل قتانو بتانکی آلیتا ،
قانو نرارت بر بییهها و قانو معامالت سهام از حقو مشتریا بازارهای مالی حیایت میکند.
حیایت از مشتریا بازارهای مالی در آمریکا عیدتاً تحت قانو داد -فرانتک 4و در ایتن راستتا دفتتر
حیایت از مصرآ کننده مالی و نهادهای بانکی فدرال (شتامل شترکت بییته ستررده فتدرال و فتدرال
رزرو) با یکدیگر هیکاری متیکننتد .دفتتر حیایتت از مصترآکننتده متالی اداره طیتف وستیعی از
خدمات مالی به مصرآکنندگا را تحت نرارت و تنریا قرار میدهد .ختدماتی از قبیتل :بانکتداری
بتترخط ،واحتتدهای اعتبتتاری و هیچنتتین وامهتتای رهنتتی .وظتتایف ایتتن نهتتاد عبارتنتتد از :نگتتارش

آمریکا

دستورالعیلها ،نرارت بر شرکتها و اجرای قوانین مرکزی حیایت مالی از مصرآکننتده ،محتدود

دفتر حیایت از مصرآکننده

کتتترد روشهتتتا و اعیتتتال ناعادالنتتته ،فریبکارانتتته و متقلبانتتته ،دریافتتتت اعتراضتتتات و شتتتکایات

مالی ()CFPB

0

شرکت بییه سررده فدرال

مصرآ کنندگا  ،ارتقا آموزش مالی مصرآ کننتدگا  ،تحقیتق و بررستی رفتتار مصترآکننتدگا ،

3

کنترل و نرارت بر بازارهای مالی برای یتافتن ریستکهتای جدیتد بترای مصترآکننتدگا  ،اجترای

فدرال رزرو

قوانینی که تبعتیض و دیگتر برخوردهتای ناعادالنته را در تتأمین متالی مصترآکننتده ختالآ قتانو
میدانند .شرکت بییه سررده فدرال جهت تضیین امنیت حسابهای سرردهگاارا سترردههتای هیته
بانکهای ایالتی و ملی عضو سیستا فدرال رزرو را بییه میکند .شرکت بییه سررده فتدرال هیچنتین
جهت امنیت و سالمت مؤسسات مالی خاصی اقدام بته بررستی و نرتارت متیکنتد .عیتده مستوولیت
فدرال رزرو در ارتبا با حیایت از مشتریا شامل حیایت از حقو اعتباری مشتریا میشود.
آژانم یکراراه مقرراتگااری و نرارت مالی ژاپن مستوول حیایتت از مشتتریا متالی ایتن کشتور

ژاپن
آژانم نرارت مالی ()FSA

5

ایرا
بانک مرکزی
بییه مرکزی
سازما بورس و اورا بهادار

است .این آژانم عالوه بر مقرراتگااری و نرارت ،نقش بازرسی از نهادهای متالی و غیربتانکی را
نیز بر عهده دارد و هنگام ضرورت اقدامات قانونی اعیال میکند.
ساختار مقرراتگااری و نرارت بر بازارهای مالی در ایرا بتهصتورت نهتادی (و بعضتاً) عیلکتردی
است که در ایتن اتاراوب هتر یتک از بازارهتای متالی نیتز بته طتور جداگانته نرتارت بتر هتدایت
کس وکار را بر عهده دارند .ضین اینکه نهادهای مالی دیگر نریتر صتندو هتای بازنشستتگی هنتوز
ساختار مقرراتی و نرارتی روشنی ندارند
)Source: IMF, Financial System Stability Assessment and Inutu Lukonga (2015

)1. Federal Financial Supervisory Authority (BaFin
)2. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB
)3. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC
)4. Dodd-Frank Act (DFA
)5. Financial Supervisory Agency (FSA
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انا که در جدول ( )0مالحره میشود ،نرارت بتر هتدایت کست وکتار در کشتورهای پیشترو
صورت میگیرد و یا اینکه یک نهاد مجزا این مسوولیت را بر عهده دارد.
در ایرا هر یک از بازارهای مالی بهصورت منفک از هتا وظیفته نرتارتی را بتر عهتده دارنتد و
موارد مربو به حقو مشتریا بعضاً بهصورت پراکنده در قانو تجارت یا قوانین نرارتی مربو بته
هر یک از نهادهای مالی آمده است .به عنوا مثال در مورد حقتو ستهامدارا بتر استاس متاده 003
اصالحیه قانو تجارت ،اعضای هیوتمدیره و مدیرعامل ناشر و هیچنتین مؤسستات و شترکتهتایی
که اعضای هیوتمدیره یا مدیرعامل ناشر شریک یا عضو هیوتمتدیره و یتا متدیرعامل آ هتا باشتند،
نییتوانند بدو اجازه هیوتمدیره در معامالتی که با ناشر یا به حساب ناشر میشود بته طتور مستتقیا
یا غیرمستقیا طرآ معامله باشند یا سهیا شوند .هیچنتین «دستتورالعیل الزامتات افشتای اطالعتات و
تصوی

معامالت اشااص وابسته ناشرا بورسی و فرا بورسی» در متور  0932/02/9تصتوی

و در

اردیبهشت  0930ابالغ شد .با این حال ،مشتریا هنوز از وجود مؤسسات رتبهبندی بهعنتوا یکتی از
عناصر مها اطالعرسانی در خصوص شرکتهای بورسی بیبهره هستند.
 .4جمعبندی و تیجهگیری
موارد متعددی در بازارهای مالی وجود دارند که میتوانند بته منتافع مشتتریا در ایتن بازارهتا ضتربه
بزنند ،که این موضوع دخالت دولت در این بازارها را توجیه میکند .اساساً ماهیت بازارهای متالی بتا
نااطیینانی عجین است .در بیشتر معامالت مالی مشتری باید ابتدا پول را پرداختت کنتد و ختدمات را
در آینده دریافت کند .با توجه به اینکه معلوم نیست خدماتی را که مشتری در آینده دریافت خواهتد
کرد با پول پرداختی تناس خواهد داشت یا خیر ،میکن است بین طرفین معاملته تضتاد منتافع ایجتاد
شود .هیچنین عدم تقار اطالعات بین ارائهدهنده یک خدمت مالی و مشتری آ میتواند مشکالت
زیادی در پی داشته باشد .از سوی دیگر میکن است مشتری بر اساس ترجیحات فعلی خود اقتدام بته
خرید یک خدمت کند و توانایی این را نداشته باشد که بترای دوره زمتانی میتا متدت یتا بلندمتدت
منافع خود را حداکثر کند.
برای مقررات گاار و ناظر سات است که هدآ اصلی مشتری را از خرید یک محصول بدانتد،
ولی مقرراتگااری و نرارت بر رفتار بازار میتواند در شرایطی که مشتریا از اطالعات و راهنیایی
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کافی برخوردار باشند ،پیامدهای منفی خرید خدمت یا محصول را کاهش دهد .نهاد مقرراتگاار و
آ مشکالت ابزارهای مشاصی را معرفی کند .قدم بعدی این است که نحوه مداخله در جهت ارتقتا
و موفقیت در جهت تصحیح عیلکرد بازار به درستی انتااب و اعیال شود.
هیانند سایر ابعاد نرارت بر بازارهای مالی ،هدایت کس وکار نیز در قال

ستاختارهای نرتارتی

ماتلفی صورت میگیرد ،ولی بهویژه بعد از بحرا متالی ستال  0222متیالدی گترایشهتا بته ستیت
ایجاد نهاد نرارتی واحد برای هدایت کس وکار سو پیدا کرده است .زیرا در ایتن صتورت ضتین
پرهیز از اعیال مقررات و و ضع استانداردهای اندگانه بین انتواع ماتلتف نهادهتای متالی ،مشتتریا
مالی نیز راحتتر میتوانند از خدمات آ استفاده کنند.
در ایرا هرکدام از نهادهای ناظر بتر بازارهتای متالی (بانتک مرکتزی ،ستازما بتورس و اورا
بهادار و بییه مرکزی) بهطور جداگانه مسوولیت حیایت از مشتریا مربوطه را بر عهده دارند که ایتن
امر عالوه بر افزایش هزینهها و دشواریهای نرارت ،مشتریا را نیز داتار ستردرگیی متیکنتد .لتاا
بهتر است که هدایت کس وکار در هیه بازارهای مالی به یک نهاد سررده شود.
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