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 ‡چکیده
نکات  یکی از کنندگان و مشتریان نظام مالی است.مهمترین کارکرد نظارت در نظام مالی، حفظ ثبات و سالمت و نیز حفظ حقوق مصرف

وعی نی جهانی به از بحران اخیر مال پیشاست که  کار و حمایت از مشتریانوکید بر  نظارت کسبمشترک پیرامون روند تحوالت نظارت مالی تأ
شد و به سوب میگران مالی محاین نوع از نظارت به عنوان عملکردی ثانویه برای تنظیم 2۰۰8مالی سال  تا پیش از بحران مغفول مانده بود.

ثبات و  ایمنی، اهداف این نوع نظارت و اثرگذاری آن بر طرح نبود، اما پس از بحران اهمیتگری مالی معنوان هدفی اصلی در نظارت و تنظیم
 ختند.گری خود در این حوزه پرداو کشورهای مختلف به اصالحات نهادی و عملکردی تنظیمدر نظام مالی بسیار مشهود گردید  سالمت

 چگونه در کنند وکار خود با مشتریان را هدایت میومالی چگونه کسب وکار بر این موضوع متمرکز است که مؤسساتکسب نظارت بر هدایت
ساختار  ها وچارچوب اهداف، اصول،بمنظور تبیین  جهانی بررسی مستندات علمی و تجارب هدف مطالعه حاضر نمایند.بازارها رفتار می
ت ارب نظارو تج مطالعه حاضر ضمن بررسی ساختارها ست.گری بر هدایت کسب وکار و حمایت از مشتریان نظام مالی او تنظیم نهادی نظارت

 وتی بر کسب ساختاری نظارت هدایمحتوایی و در خصوص ارتقاء و بهبود  یالزامات و پیشنهادات، هدایتی بر کسب و کار در کشورهای مختلف
 ارائه نموده است. در نظام مالی ایران و حمایت از مشتریان کار
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 مقدمه ۱ 2

های مالی های تکنولوژیک، بحراننگاهی به تاریخچه تحوالت ساختار نظارتی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیشرفت
ی هستند که گاهی کشورها را به بازنگری در ساختار تنظیم و نظارت ها و موجبات اصلرانهسیاسی، پیش-و تحوالت اقتصادی
. در پی وقوع بحران مالی اخیر، تجارب زیادی برای اصالح نقایص موجود در ساختار و الگوهای [1] دارنددر بخش مالی وا می
دمات مالی را در مدیریت کنندگان خوقوع بحران مالی سطح پایین توانایی مصرفگری مالی اندوخته شد. نظارت و تنظیم

بر اهمیت نظارت هدایتی بر  مسائل مالی و همچنین ضعف شفافیت و تبلیغات نادرست پیرامون خدمات مالی را نشان داد و
بر این موضوع متمرکز است که  1وکارنظارت هدایتی کسب کار و تأثیر آن بر ایجاد ثبات در بخش مالی تأکید نمود.وکسب

تا پیش از بحران این  نمایند.ونه در بازارها رفتار میکنند و چگکار خود با مشتریان را هدایت میوکسبمؤسسات مالی چگونه 
-شد و به عنوان هدفی اصلی در نظارت و تنظیمگران مالی محسوب مینوع از نظارت به عنوان عملکردی ثانویه برای تنظیم

نظارت و اثرگذاری آن بر  اهداف ایمنی و سالمت در نظام مالی بسیار گری مالی مطرح نبود، اما پس از بحران اهمیت این نوع 
کنندگان در بازارهای مالی موجب وکار از طریق ایجاد اطمینان و اعتماد میان مصرفنظارت هدایتی بر کسبمشهود گردید. 

وکار، رفع گری هدایت کسبنظیمز اهداف مهم ت[. ا2شود]بهبود ارائه خدمات مالی و ارتقاء ثبات و توسعه بازارهای مالی می
زنی نابرابر و نقصان عدالت و انصاف در معامالت نقائص بازارهای مالی از قبیل عدم تقارن اطالعات، عدم شفافیت، قدرت چانه

کنندگان نظام مالی است که از طریق ایجاد بازارهای مالی عادالنه و صحیح مبتنی بر شفافیت در جهت حمایت از مصرف
 پذیردجلوگیری از وقوع جرایم مالی، حمایت از رقابت و... صورت می اطالعات،

ی هابخش ای است که دردر حال حاضر نظام بانکی کشور بگونهاهمیت این نوع نظارت در نظام بانکی ایران نیز محرز است. 
ریع ینطور تغییرات سهم کند.کننده منتقل میارداد را به مصرفهای موجود در قرای ریسکمختلف آن بطور فزاینده

ی الت بانکتکنولوژی و پیچیدگی محصوالت بانکی، به شکلی است که با سطح دانش مالی و نیز میزان دسترسی به محصو
بعالوه  کنندگان بسیار پایین است.زیادی از مصرف چرا که میزان دانش و دسترسی برای تعداد مناسب، هم خوانی ندارد،

ودجوئی سهای هی عدم وجود نظام نظارتی و انگیزبانکی در کنار نظام نظارتی ناکافی و یا حت تغییرات سریع و مداوم در نظام
انی که کنندگرفمص کننده با تقلب، سوء استفاده و سوء رفتار را باال ببرد. بخصوصتواند احتمال رویارویی مصرفها، میبانک

در ت. اهند داشبهمراه خورا ود در بازار بانکی های مخصوص به ختوانایی مالی و نیز تجربه اندکی در این زمینه دارند، چالش
ه ی یکپارچهای آموزشی و حمایتکننده در نظام بانکی باید تقویت گردد و با سایر سیاستپرتو این مسائل حمایت از مصرف

 .[3]گردد، که البته خود منجر به افزایش ثبات مالی نیز خواهد گردید
خیر های التوان در تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز مشاهده نمود. در سارا می ظام بانکی ایراندر ن نمونه عینی موارد فوق

 عطيليت به که منجر و حتی توقف از پرداخت دیون شدند دچار ناتوانی مالی غیرمجاز در کشور برخی مؤسسات اعتباری و بانکی
ن دیدن ، موجب زیاکنندگانوکار و حمایت از مصرفبشده است که به دلیل ضعف در نظارت هدایتی بر کس هانآ ادغام يا

ت، کی شده اسی در بازار پولی و بانهای بانک و نیز ایجاد نااطمینانها و سرمایهگذاران، کاهش قیمت داراییبرخی سپرده
شتریان از م یتبنابراین تقویت این نوع از نظارت در شرایط موجود نظام پولی و بانکی کشور در جهت تقویت ثبات مالی و حما

مون د پیراهای موجو-روندهای جهانی معاصر پیرامون تحوالت نظارتی و بررسی چالشنظام مالی اولویت باالیی دارد. پیگیری 
 خصوص ایران کلیدی زیر را پیرامون این مساله در کار در نظام مالی بویژه حوزه بانکی کشور پرسشوگری کسبنظام تنظیم
ر و هایی در جهت اصالح ساختاو تجارب کشورهای جهان و نیز ادبیات نظری مربوطه چه داللتسازد: تحوالت مطرح می

 کار در نظام مالی ایران دارد؟وگری نظارت بر هدایت کسبعملکرد تنظیم
لزوم مطالعه چرایی و چگونگی تحوالت جهانی مشتمل بر تجارب کشورهای منتخب و نیز  در راستای پاسخ به این پرسش،

گری و هدایت کسب و کار در نظام مالی ایران ضروری است. بدین منظور در این گزارش یه و تحلیل وضعیت کنونی تنظیمتجز
ها و گیری از مستندات علمی و تجارب جهانی، اهداف، اصول،چارچوببا روش تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و با بهره

های ار استخراج شده و سپس با مدنظر قرار دادن مختصات و چالشگری هدایتی بر کسب وکساختار نهادی نظارت و تنظیم
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کنونی این نوع نظارت در نظام مالی ایران و مدنظر قرار دادن شرایط ویژه نظام مالی و اقتصادی کشور، الزامات عملکردی و  3
 دد. گرگری مؤثر بر هدایت کسب و کار در نظام مالی ایران ارائه میساختاری نظارت و تنظیم-نهادی

 

 پیشینه و اهمیت بحث 2
 

ماورد تأکیاد  2۰۰۹-2۰۰7کنندگان در حفظ ثبات مالی به تدریج و بخصوص پس از بحران مالی ساال اهمیت حمایت از مصرف
گری خود در این حاوزه پرداختناد. بعاد از وقاوع بحاران قرار گرفت و کشورهای مختلف به اصالحات نهادی و عملکردی تنظیم

تصویب گردید و همزمان با  2۰1۰فرانک که در سال -ها عبارت بود از تصویب قانون دادی از بزرگترین واکنشمالی در آمریکا یک
رساما   2۰11گردیاد کاه در ساال  1کننادهرشد مقررات فدرالی  منجر به تأسیس یک دفتر جدید فدرال حمایات ماالی از مصارف

کنناده در نظاام باانکی باود. باه نهااد مزباور اختیاار وضاع صارفشروع بکار کرد. مسئولیت این نهاد مستقل دولتی حمایات از م
مقررات و انجام اقدامات اجرایی در خصوص تخلفات طبق قانون مذکور اعطااء شاد. تمرکاز فعالیات ایان نهااد بار اعتباار، پاس 

[. در 4باشاد]گاذاری مایانداز، ابزارهای پرداخت و سایر محصوالت و خدمات مصرفی در بازار ماالی باه جاز محصاوالت سارمایه
در  2انگلستان نیز عالوه بر قوانین و مقررات متعددی که در زمینه حمایت اعتبار مصرفی وضع شده، مقام مسئول هدایت مالی

-ای به مقام نظارتی جهات حمایات از مصارفرا گرفت و قانون اختیارات برجسته3جای مقام مسئول خدمات مالی  2۰13سال 

گاذاری و ساایر اقادامات قاانون 2۰۰۹پاایی در اتحادیاه اروپاا نیاز بعاد از بحاران ماالی از ساال کننده اعطاء نمود.کمیسایون ارو
اقدامات اصالحی را در جهت برقراری قواعد جدید نظام مالی و ایجاد یک نظام مالی سالم، امن و رو به پیشرفت انجام داده کاه 

تاوان تصاویب مقاررات مرباو  باه جلاوگیری از کننده مایرفترین آن قواعد در بحث مصهنوز هم ادامه دارد.  از جمله برجسته
کننده در رابطه با محصوالت پیچیده را ناام دهی مسئوالنه و بهبود اطالعات مصرفسوء استفاده بازاری، افزایش شفافیت، وام

 4برد.
اساند تاا بتوانناد تصامیمات ها و منافع مرتبط باا محصاوالت و مشاتریان را بشنافراد برای استفاده از خدمات مالی باید ریسک

متناسبی را اتخاذ نمایند. بحران مالی جهانی نیز بر اهمیت حمایت از مصرف کننده در جهات ایجااد ثباات ماالی تأکیاد نماود. 
در مورد حمایت از مصرف کننده درقرارداد اعتبار مصرفی نشان دهنده این است که حمایت از منافع  5گزارش هیأت ثبات مالی

تر شادن بازارهاای ماالی و محصوالت و خدمات مالی موجب ارتقاء سطح مدیریت ریسک توسط خانوار، رقابتی کنندگانمصرف
 [.5شوند]ایجاد ثبات بیشتر در بازارهای مالی می

تاا  1۹۹۹کشاور  و بارای دوره  ۹6گاری و نظاارت بار بخاش ماالی در (  که بر روی نظام تنظایم2۰12در مطالعه ملکی و ماریا )
ح وکار را در نظام ماالی خاویش، ایجااد، تارمیم و یاا اصاالم شده است، درصد کشورهایی که نظارت هدایتی بر کسبانجا 2۰1۰
 [.6اند، افزایش یافته است]کرده

 گری و نظارت در کشاورهای مختلاف جهاان انجاام داده اسات،ای که بانک جهانی پیرامون تنظیماز سویی دیگر در نظرسنجی
عه کشور جازء اقتصاادهای نووهاور و در حاال توسا 1۰6یافته و کشور جزء کشورهای توسعه 37فته که کشور را در نظر گر 143

صاورت  2۰۰8-2۰۰7هستند. بر اساس نتایج این نظرسنجی که بر اساس اطالعات و تغییرات حاصل از وقوع بحران مالی سال 
 اند:در نظر گرفته 2شماره  های خود را بصورت  شکلگرفته است، مقامات ناور مالی اهداف و مأموریت

 

                                                                                                                                                                                   
1 CFP  burea or consumer financial protection agency 
2 Financial conduct authority 
3 Financial service authority 

 برای مشاهده لیست تمامی اقدامات صورت گرفته توسط کمیسیون های اروپایی بعد از بحران مالی رجوع شود به : 4

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/policy/map-reform/ 
5 Financial Stability Board (FSB) 
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 [7، منبع: ]2۰۰8-2۰۰7های مقام ناور در کشورهای مختلف پس از بحران مالی سال . اهداف و مأموریت2شکل

 ی وحفظ ثبات مالی و سیستمی و همچنین بازساز 2۰۰8-2۰۰7سال  دهد بعد از وقوع بحران مالیشکل فوق نشان می
 هایوزههای مهم مقامات ناور مالی در کشورهای مختلف قرار گرفت. عالوه بر این حریتگزیر)حل وفصل بانکی( جزء مأمو

لی، سیاست کننده، توسعه دسترسی به بازار مانظیر: هدایت بازار، حمایت از مصرفکار وگری هدایت کسبمربو  به تنظیم
ور بانکی مقامات نادرصد از  6۰های حدودا  رقابتی و ضدانحصار و همچنین جلوگیری از جرایم مالی جزء اهداف و مآموریت

مورد ، کنندهی از جرایم مالی و حمایت از مصرفهایی نظیر جلوگیرای که حوزهمختلف قرار گرفته است، بگونهکشورهای 
 [.8]ه استداشتتأکید بیشتری قرار 

 

 اهداف تنظیم گری و نظارت هدایتی بر کسب و کار ۳
مؤسسات و کار هدایت کسبگری در جهانی در خصوص این نوع نظارت، اهداف تنظیمبر اساس ادبیات موضوع و تجارب 

 و توسعه دسترسی مالی. حمایت از رقابت،  2، حفظ صداقت بازار1)مشتری( عبارت است از: حمایت از مصرف کنندهمالی 

  حمایت از مشتری ۳.۱
گیرد. رد را در بر میط مؤسسات مالی با مشتریان خُمشتری، تنظیم کردن روابکننده یا مصرفدر این نوشتار حمایت از 

های زیادی در راستای کسب اطالعات موثق روبرو هستند و مهارت کافی در تحلیل رد عموما  با محدودیتمشتریان خُ
این  توان انتظار داشتی عموما  پرتکرار نیست و لذا نمیرد با برخی مؤسسات مالاطالعات ندارند. روابط مالی مشتریان خُ

مشتریان بتوانند در اثر ارتباطات مداوم و استفاده از محصوالت مالی، تحلیل مناسبی به دست آورند. برای مثال خرید 

                                                                                                                                                                                   
1 Consumer protection 
2 Market integrity  

ترجمه صداقت  market integrity دارای دو معنای متفاوت است یکی یکپارچگی و دیگری صداقت و درستی. در این جا با توجه به مفهوم عبارت  integrityکلمه 

 بازار برای این عبارت برگزیده شده است.

 کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور
کشورها

همه  ی توسعه یافته 

 کشورها
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محصوالتی چون بیمه عمر یا خدمات صندوق بازنشستگی معموالً در زندگی افراد عموما  پرتواتر نیست. همچنین این مشتریان  5
بعد از بستن قرارداد با این افراد رفتارهای مخاطره  و مؤسسات مالی مالی را ندارند امکان نظارت مداوم بر عملکرد مؤسسات

زنی در ز مشتریان با مشکل عدم قدرت چانهآمیز داشته و در نتیجه اجرایی شدن قراردادها را با مشکل روبرو کنند. این دسته ا
گری با هدف تنظیم  .ری مالی استگی از اهداف تنظیممشتریان خرد یکقراردادها نیز روبرو هستند. بر این مبنا حمایت از 

-جموعه اقدامات عبارتند از: تنظیمای از اقدامات در هم تنیده است. برخی از این مایت از مشتری در عمل شامل مجموعهحم

 قراردادها، حل 2گری افشای اطالعات مربو  به محصوالت و خدمات مالی، اعمال، تنظیم1کارگری اجرای کسب و
گذاران بعد از د ساختارهای الزم برای حفظ سپردهو ایجا 5شرایط غیرمنصفانهو اعمال  4، جلوگیری از تقلب3اختالفات

 [.۹ها]بانکورشکستگی 

 حفظ صداقت بازار2. ۳
راستای حفظ  گر بخش مالی درکار است. تنظیموگری هدایتی بر کسبنظیمحفظ صداقت بازار یکی دیگر از اهداف ت

ای تنظیم کند که از بروز ک دقیق مشتریان خُرد و کالن بگونهاقتصادی را بدون تفکی فعاالن کند رفتارازار تالش میصداقت ب
هایی که گریتنظیم رآیی بازار جلوگیری کند. برخیاقدامات مجرمانه و سوء استفاده از رانت اطالعاتی در راستای حفظ کا

، تنظیم مبادالت 8کاری بازار، دست7، تأمین مالی تروریسم6شوییجلوگیری از پولشود عبارتند از: تحت این عنوان انجام می
 [.1۰در بازار] 11و بروز عدم شفافیت 1۰، انعقاد قراردادهای غیرمنصفانه۹افراد خودی )افراد درونی یا دارندگان اطالعات نهایی(

 حمایت از رقابت. ۳. ۳
، 12ای تنظیم کند که بروز تمرکز مالکیتبگونه مالی و مؤسسات مالی راکند بازار خدمات گری تالش میاین حوزه از تنظیم

و  14ها در این بازار به شدت محدود شود، الزامات ناور به ادغام، رفتار انحصارگرایانه یا حداقل آثار نامطلوب آن13تبانی

الی از جمله ابعاد مورد توجه به صنعت م 17و الزامات ورود 16ه اجرای کسب و کار مخالف با رقابت، الزامات ناور ب15تملک
 [.11گری بخش مالی است]ذیل این هدف تنظیم
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  ۱مالی دسترسیتوسعه  4. ۳ 6

مورد توجه قرار گرفت که ناور بر دسترسی  2«دسترسی مالی»با عنوان  مالی ای در ادبیاتپدیده 2۰۰۰از اوایل سال 
شر  سالمت و  های منطقی است و در ارایه این خدمات،ای از خدمات مالی با بنفعان اقتصاد به مجموعهیتمامی ذ سراسری

مقصود از توسعه دسترسی مالی، در دسترس دهنده خدمات مفروض دانسته شده است. پایداری برای مؤسسات مالی ارایه
است.  گران در بازارهای مالیبرای افراد و معامله ،با کمترین هزینه -و اندازه آن مالی فارغ از ارزش -بودن خدمات مالی

دسترسی  .کندکت در بازاهای مالی محروم میدسترسی مالی به دنبال شناسایی و رفع قیود و موانعی است که افراد را از مشار
بانک جهانی در شود. به خدمات اولیه مالی یکی از عوامل کلیدی کاهش فقر و افزایش برخورداری در نظام مالی محسوب می

کنند و بیش از خدمات معمول مالی استفاده نمیمیلیارد نفر در سرتاسر جهان  2ست که تخمین زده ا 2۰16گزارشی در سال 
 .[12] به بانک و سایر خدمات مالی ندارند. یدرصد از بزرگساالن در خانوارهای فقیر، دسترسی مناسب 5۰از 

ار هدایت کسب و ک» بخشی از فرایند غالبا « دسترسی مالی»حصول اطمینان از ایفای تعهدات نظام مالی پیرامون 
استقرار  کار حصول اطمینان ازوگری هدایت کسب برنامه تنظیمدسترسی مالی غالبا  یدر راستای ارتقا /شود محسوب می

 اسخگوییو مراقبت از نحوه پ کنندگان در بازارفرایندهای منظم و شفاف در بازارهای مالی، ارتبا  مناسب بین مشارکت
ی جاد دسترسهدف از برنامه دسترسی مالی نیز به صورت عمومی ای نماید.پیگیری میا مشتریان را سسات مالی در برخورد بمؤ

ستند هفع قیودی ربه دنبال  هاکارها است. این برنامهوبه صرفه برای تمامی افراد و کسب های مقرونبه خدمات مالی با هزینه
 .دارد که افراد را از مشارکت در بازار مالی باز می

 

 وکارگری هدایتی بر کسبها و اصول تنظیمچارچوب .4
 

کنندگان و گذاری برای اطمینان از روابط بین عرضهگری و قانونکنندگان در یک معنای موسّع به تنظیمحمایت از مصرف
نندگان کشود که عرضهگری در این بازار با این توجیه انجام میکنندگان خدمات مالی است. دخالت دولت و تنظیممصرف

-کنندگان غلبه دارند. اهداف حمایت از مصرفزنی بر مصرفخدمات مالی هم به لحاظ اطالعات و هم به لحاظ قدرت چانه

کنندگان پیرامون کاالها و خدمات مالی، ارتقاء سازی بیشتر مصرفشود: شفافیت و آگاهکنندگان عموما  شامل موارد زیر می
های ناعادالنه و غیرمنصفانه از بازار. این تقلب و جرایم مالی، آموزش مشتریان و حذف رویهرقابت در فضای بازار، جلوگیری از 

 .[13]افزایش یابد 3شود سطح دسترسی  افراد در دستیابی به خدمات مالیچارچوب موجب می
مکن مالی مهای زیر باید وجود داشته باشد که بسته به نوع خدمات صنعت برای تحقق اهداف فوق الزامات و چارچوب

دگان و کننصورت که اوالً مقررات و قوانینی در جهت مدیریت روابط میان عرضهاست بر پیچیدگی آن افزوده شود. بدین
ود اری وجمشتریان خدمت مالی وجود داشته باشد تا از انصاف و شفافیت در این روابط اطمینان ایجاد شود. ثانیا  سازوک

رتقاء ابا  الثا  ت مالی را حل و فصل نماید. ثکنندگان خدماتخلفات عرضهکنندگان از مصرف داشته باشد تا اختالفات و شکایات
ای هو مهارت هااین امکان را بدهد که بتوانند دانش اننها به آنکنندگان و باال بردن ورفیت آفآموزش و سواد مالی مصر

در  تلفی کهدر ادامه بر اساس مطالعات مخ داشته باشند.ضروری پیرامون مدیریت مسائل مالی و استفاده از خدمات مالی را 
ی قرار کنندگان نظام مالی مورد بررسکننده صورت گرفته است، چارچوب و الزامات حمایت از مصرفحوزه حمایت از مصرف

 گیرد:می

                                                                                                                                                                                   
1 Financial inclusion 
2 - Financial Inclusion 

3 Financial inclusion 
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 مؤثر چارچوب قانونی، مقرراتی و نظارتی۱. 4 7
منعکس چارچوب مقرراتی و نظارتی منسجم باشد. مقررات باید کننده در نظام بانکی باید بخشی از یکحمایت از مصرف

ا بطور کامل های طرفین رکنندگان بوده، حقوق و مسئولیتها، انواع و تنوع محصوالت بانکی و نیز انواع مصرفکننده ویژگی
ؤثر انونی مق، قضائی و  الذکر نیز تناسب داشته باشد. همچنین سازوکارهای نظارتیهای فوقو جامع مشخص نموده و با ویژگی
 .[14]کنندگان در مقابل تقلب، سوء استفاده و اشتباه وجود داشته باشدو قدرتمند باید برای حمایت مصرف

کناد کاه کشاورها بایاد چاارچوب قاانونی، مقرراتای و نظاارتی بیاان مای 1G20اصل اول از اصول عالی حمایت از مصارف کنناده
کناد کاه جهانی و میزان توسعه بازار مالی خود داشته باشند. بانک جهانی نیز پیشنهاد می متناسب با شرایط اقتصاد ملی و بازار

. [15]کنناده در مساائل مرباو  باه کاالهاا و خادمات ماالی داشاته باشاندکشورها قوانین شفافی در خصوص حمایت از مصرف
هاا را مانعکس نخدمات ماالی و مشاتریان آ کنندگانکنندگان خدمات مالی و روابط عرضهقوانین و مقررات باید عملیات عرضه

کننده و قوانین رقابت منصفانه، حقوق مشاتریان مختلاف محصاوالت و خادمات کند. به عبارتی دیگر قوانین حمایت از مصرف
 اناد. در نظرسانجی باناکنماید. اخیرا  تعدادی از کشورها قوانین جامعی را در این خصوص به تصویب رساندهمالی را تعیین می

 باشند:جهانی از کشورها خواسته شده است که کدام نوع از قوانین را دارا می
ر دکننادگان ماالی را قوانین و مقررات حمایت از مصارف 2۰13درصد کشورها ( در سال  ۹4کشور معادل  1۰3بیشتر کشورها )

ش داشاته اسات . قاوانین عماومی افازای 2۰1۰باشاند کاه نسابت باه ساال داخل چارچوب دیگر قوانین نظام مالی خاود دارا مای
ور کش 7۰، هم اکنون در اقتصاد  -کنندگان کاالها و خدمات و محصوالت و خدمات مالیاعم مصرف –حمایت از مصرف کننده 

، اماا کننادگان وجاود داردهای حمایت از حقوق مصرفدرصد کشورها( متداول است. در این قوانین مبانی و بنیان 64)حدودا  
ا باشد. برای ارجاع به مسائل مشخص کاالها و خدمات مالی، کشاورهمشخصی برای کاالها و خدمات مالی نمیشامل مقررات 

کاه  کنناده هساتندکشور نیز دارای قوانین حمایت از حقوق مصرف 58دهند. از سویی دیگر به قوانین عمومی مذکور ارجاع می
یای در الی نیز اشاره شده است و یا دارای قوانین ویاژه و مجزاکنندگان خدمات و محصوالت مدر آن به حمایت از حقوق مصرف

 . [16کشور( افزایش یافته است] 4۹) 2۰1۰باشند که این تعداد نسبت به سال کنندگان مالی میحوزه حمایت از مصرف

 وجود نهادهای تخصصی و یا نیمه تخصصی جهت اجراء و نظارت 2. 4
 حمایت ود داشته باشد که بصورت تخصصی یا بعنوان بخشی از ووایف خود بهکننده باید نهادهایی وجبرای حمایت مصرف

مر و ظارت مستها پرداخته، نکننده در این نظام بپردازند. این نهادها باید بطور واضح و عینی به تعریف مسئولیتاز مصرف
و وده بفی ، منابع و صالحیت کاکنندگان داشته، دارای استقالل عملکردی و اختیاراتها با مصرفمناسب بر تعامل بانک

با  وای داشته باشند چارچوب اجرایی شفاف و تعریف شده پاسخگوی اقدامات خود باشند. چنین نهادهایی باید مچنینه
 .[17]فرآیندهای نظارتی نیز هماهنگ باشند

 های صحیح جهت ارائه اطالعات و شفافیتایجاد رویه ۳. 4
-محصول مورد نظر را به آگاهی مصرفها و شرو  بو  به مزایای اساسی، ریسکباید اطالعات کلیدی مر مؤسسات مالی

یق، های محصول باید دقکننده ارائه شود. تمام ویژگیاید در تمام مراحل رابطه با مصرفکننده برسانند. اطالعات مناسب ب
ارداد از پیش آماده شده، باید برای مقایسه های افشاء قبل قرکننده را به اشتباه نیندازد. رویهدرست و قابل فهم بوده و مصرف

کننده قرار داده شود. سازوکارهای افشاء اطالعات خاص، از جمله اخطارها، باید دسترس مصرف محصوالت یکسان در
و بطور کلی متناسب با پیچیدگی و ریسکی بودن محصول طراحی و پیاده گردد. مقررات افشاء نیز باید تا حد امکان عینی بوده 

های مربوطه و نیز اهداف مالی مصرف کننده، کننده در خصوص پیچیدگی محصول، ریسکاساس خصوصیات مصرف بر
کنندگان باید از محصوالت مالی اطالعات مرتبط، دقیق و درستی در حیت و تجارب وی صورت گیرد. مصرفدانش، صال

 کننده در فرآیند جستجوی وی کمک گردد.اید به مصرفه باشند و در نهایت باختیار داشته و به راحتی به آنها دسترسی داشت
                                                                                                                                                                                   
1 G20 High Level Principles on Financial Consumer Protection 
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کنندگان خدمات باید اطالعات کلیدی مربو  کند که عرضهبیان می 20G1اصل چهارم از اصول عالی حمایت از مصرف کننده  8

 طالعات  بایدهای محصوالت را بصورت کامل در اختیار مشتریان قرار دهند. بنابراین افشاء اها و نرخبه منافع اساسی، ریسک
عملیاتی و سهل الوصول باشد تا مشتریان خدمات مالی قادر باشند بین محصوالت و خدمات مالی با ماهیت مشابه مقایسه 

 [18]کنندگان مالی استهای کلیدی رویکرد مدرن در حمایت از مصرفانجام دهند. افشاء اطالعات یکی از مؤلفه

 .ل اختالفات و رسیدگی به شکایات مشتریانو فصها و سازوکارهای حلایجاد رویه 4. 4
دار کننده برخورهای رسیدگی به شکایت و نیز چارچوب زمانی برای حل اختالفات از اهمیت بسیاری برای مصرفرویه

 حاکی از این است که دولت باید اطمینان حاصل کند که  G20است. اصل نهم از اصول اساسی حمایت از مصرف کننده
سازوکارهای رسیدگی به شکایات و جبران خسارت کافی، در دسترس، مستقل ، منصف، مسئول و  کنندگان بهمصرف

یی بر هاپاسخگو، به موقع و کارآمد دسترسی داشته باشند. چنین سازوکاری نباید هزینه غیرمعقول، تأخیر یا مسئولیت
یگیری پسازوکارهای مختلف  ن وجود دارد های مختلفی جهت رسیدگی به شکایات مشتریاکننده داشته باشد. مکانیسممصرف

اخته شکایات و حل و فصل اختالفات در تجارب کشورهای مختلف متفاوت است و در این قسمت به مهمترین سازوکارها پرد
 : [19]شودمی

 حل اختالف از طریق دعوی قضائی (1
زنده ونا  بابویژه هزینه هایی که قان) نمونه قدیمی حل اختالف، اقامه دعوی قضائی است. دعوی قضائی زمان بر، پرهزینه

 .باید بپردازند( و نتیجه آن نامشخص است
 حل اختالف از طریق مقام نظارتی (2
 کنندگانها برای رسیدگی به شکایات مصرفرویه داخلی بانک (3

 ر دهند واکنندگان قرتوجه به زمان و هزینه، برای مصرفهای داخلی رسیدگی به شکایات کارآمدی با ها باید رویهبانک
 دیگریتقل شود، به وسیله مسه از سوی بانک با آنها رفتار نمیکنند بطور منصفانکنندگان در مواردی که احساس میمصرف

را  کنندهفات و مراجع مستقل حل اختالف مصرها باید اطالعات مربو  به رویه رسیدگی به شکایدسترسی داشته باشند. بانک
 د، قانعشوا پاسخی که از سوی بانک ارائه میکننده بکه مصرف یه قرار دهند و در صورتمصرف کنند به آسانی در اختیار

 نگردد، باید به سازوکارهای مناسب، ارزان و ثالثی برای حل اختالف دسترسی داشته باشد.
ک و اناز طریق طرح بازرس ویژه  بخش مالی یا سازمان مستقل حل تنازعات میان ب: های حل اختالف جایگزینروش (4

 مصرف کنندگان، معاونت نظارتی بانک مرکزی و شوراهای حل اختالف.

 کنندگانی ارتقاء آگاهی و دانش مالی مصرفبرا 2آموزش و سواد مالی 5. 4
أمین تآموزش مالی و حمایت از مصرف کننده دو مقوله مجزا هستند که البته وجوه اشتراکی دارند. هدف هردوی آنها 

یه عات، تهو ایجاد سپری ایمن در برابر صدمات است. اما آموزش مالی این هدف را با ارائه اطالسالمت مالی مصرف کننده 
ردهای استاندا دهد، در صورتی که تأکید حمایت مصرف کننده بر قوانین و مقرراتی است کهما، و مشاوره انجام میراهن

ود. اینکه بر خواهند کنند. بنابراین این دو مکمل یکدیگمی ملزم به ارائه اطالعات مناسب ها راکنند و بانکحداقلی را بیان می
ت مصرف کنندگان دانش کاملی نسبت به محصوالت بانکی، حقوق و تعهدات قراردادی خود داشته باشند، هم برای سالم

نباشد،  رخوردارکننده از دانش مالی باگر مصرف مالی خود آنها و هم برای عملکرد مؤثر بازار مالی از اهمیت برخوردار است.
نظر  که از قادر نخواهد بود تصمیمات مالی درستی اتخاذ کند و ممکن است در معرض ریسک و فریب قرار گیرد. اما در صورتی

صوالت، تقاء محها را نیز برای ارمالی آموزش دیده باشد، احتمال بیشتری دارد که بتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند و بانک
 .ترغیب کرده یا حتی به چالش بکشد، و این امر تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت متناسب با نیاز خود
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نفعان گاه سازی مالی باید برای تمام ذیکند که آموزش و آبیان می G20کننده پنجم از اصول عالی حمایت از مصرفاصل  ۹
های ایشان باید به کننده، حقوق و مسئولیتخدمات مالی فراهم گردد. همچنین اطالعات شفاف پیرامون حمایت از مصرف 

های مناسبی باید در نظر گرفته شود تا به مشتریان حال و آینده آسانی توسط مصرف کنندگان در دسترس باشد. مکانیسم
گیری آگاهانه(، )تصمیم ها و اطمینان و انجام انتخابها، مهارتها، فرصتنظام مالی در زمینه اطالعات مربو  به ریسک

کند که آموزش مالی باید افزایش یابد تا موجب توسعه نین اصول بانک جهانی نیز بیان میآگاهی کافی را منتقل نماید. همچ
جهان به سؤال  کشور 14۰از  2۰13که در سال سواد مالی در میان  مشتریان خدمات مالی گردد. در نظر سنجی بانک جهانی 

های مختلف سواد یا آموزش مالی ولیتی برای اجرا و نظارت جنبهتحت نظر شما مسئ نهاد نظارتیزیر پاسخ داده شده است: آیا 
کشورها(،  %16) کشور 18درصد کشورها( پاسخ مثبت به این سؤال دادند. در  55) کشور 63بیشتر ناوران مالی در   دارند؟

هایی نظیر زای سواد مالی را در حوزهبرخی اجنهادهای ناور مالی مأموریت مشخصی برای آموزش و سواد مالی ندارند، اما 
 .[2۰]اندتوسعه مالی، برای خود تعریف کردهثبات و 

 کنندگانصادقانه، منصفانه و عادالنه مؤسسات مالی با مصرفروابط  6. 4
که صا  اینکنندگان باید بخشی از نظام نظارتی منسجم و یکپارچه تمام مؤسسات مالی باشد. خصورفتار منصفانه با مصرف

صرف کننده اصل سوم از اصول عالی حمایت از مای صورت گیرد. پذیر در این راستا توجه ویژهکنندگان آسیباید به مصرفب
G20 انه ه، صادقبایست عادالنکند که در همه مراحل، رابطه عرضه کنندگان خدمات مالی با مصرف کنندگان مالی، میبیان می

ررات و فته و مقکنندگان درنظر گرهای رفتار منصفانه با مصرفر را به عنوان مؤلفهو منصفانه باشد، از این رو شش مؤلفه زی
شتریان طالعات ماند:  اطمینان از عدم سوء استفاده از اها مورد  نظرسنجی قرار دادهقوانین کشورها را بر اساس این مؤلفه

ود ه در فروش محصوالت و خدمات مالی، وجمؤسسات مالی و حفظ امنیت و اطمینان، عدم وجود تبلیغات سوء و متقلبان
حصوالت و مروز کاری( همراه با اختیار  فسخ قرارداد بدون جریمه برای مشتریان خدمات مالی، فروش  5-4ای کوتاه )دوره

یون دآوری های جمعخدمات مالی بصورت مجزا و منفرد و عدم فروش آن بصورت ترکیبی و تجمیعی، عدم استفاده از رویه
ل، ش، انتقاآوری دیون بانک در قرارداد) اعم از فروسازی مشتریان از شرایط و ضوابط جمعصفانه توسط بانک و آگاهغیرمن

عدم  ها و تسهیالت بانکی. حفظ اطالعات مشتریان ودخالت شخص ثالث و..(، ممنوعیت جریمه پرداخت پیش از موعد وام
 .[21]رفتار منصفانه با مشتریان بانکی استهای اعمال ترین روشوجود تبلیغات سوء جزء متداول

 مداخله در قراردادهای اعتبار مصرفی 7. 4
مصرفی  کنندگان قراردادهای اعتبارگری هدایتی بر کسب و کار که با هدف حمایت از مصرفهای تنظیمیکی از چارچوب

ا مقام ین ابزارهی است، که با استفاده از اهای مختلف در حقوق قراردادهای بانکگیرد ، استفاده از دکترینها صورت میبانک
عاتی و بری اطالزنی، نابراهای وجود نقصان در قدرت چانهگر در بازار قراردادهای مصرفی بانکی دخالت کرده و از چالشتنظیم
عبارت  ر مصرفیانماید.. برخی از انواع دکترین های مداخله در قراردادهای اعتبانصافی در قراردادهای بانکی جلوگیری میبی

فع ر به ناست از: دکترین اعمال نفوذ ناروا در اعتبار مصرفی، دکترین نامعقول بودن، دکترین غیرمنصفانه بودن و تفسی
 .ضعیفتر
 
 

 وکارگری و نظارت هدایتی بر کسب. ساختار نهادی تنظیم5
کننده در نظام مالی یت از حقوق مصرفنین و مقرراتی جهت حمادهد تنها وجود قوانتایج مطالعات بانک جهانی نشان می

اجرایی مختلف  سازوکارهایکنندگان و وجود ا برای مقام ناور حمایت از مصرفکافی نیست، بلکه وجود ساختار نهادی مجز
اهمیت ساختار نهادی بمنظور نظارت و  .[22]کنندگان مالی استاین مقررات، الزمه حمایت از مصرف برای اعمال و اجرای

ی سازمان ملل المللی تأکید شده است. در راهنمابین از اسنادانین و مقررات حمایت از مصرف کننده در بسیاری اعمال قو
های های کافی برای توسعه، اجرا و نظارت بر سیاستکننده تأکید شده است که دولت باید زیرساختبرای حمایت از مصرف

-کند که میبیان میباشد، کننده میکه پیرامون حمایت از مصرف G20حمایت از مصرف کننده را فراهم نماید. اصل دوم 
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مطالعات بانک جهانی کننده را برعهده دارند، وجود داشته باشند. که  مسئولیت حمایت از مصرفنظارتی نهادهای  بایست 1۰

کامل نصفانه، بموقع و سازی و اعمال موجود داشته باشد تا به عملیاتیترتیبات نهادی ضروری الزم است کند که پیشنهاد می
 . [23]قوانین و مقررات کمک نماید

گری یمکنندگان و تنظر نهادی عمده برای حمایت از مصرفدهد پنج ساختانشان می 2۰13مطالعات بانک جهانی در سال 
 کار مؤسسات مالی وجود دارد:وهدایت کسب

رد و نظارت کسب و کار توسط یک مقام ی خُ توسط مقام ناور واحد ) انجام نظارت احتیاط 1نظارت یکپارچه الگوی -
 ؛ناور منفرد(

 کار توسط مقام ناور احتیاطی همان بخش(؛و)انجام نظارت هدایتی کسب2نظارتی بخشی الگوی -
 رد توسط مقامات ناور مجزا(؛ )انجام نظارت هدایتی کسب وکار و نظارت احتیاطی خُ 3ایمدل نظارتی دوقله -
 کنندگان نظام مالی؛حمایت از مصرفط مقام ناور تخصصی مسئول کننده توسنظارت بر حقوق مصرف -
 کننده. ر توسط نهاد عمومی حمایت از مصرفکاوی بر کسبنظارت هدایت -
 هاد ناورنکار را بر اساس نهادها و محصوالت نشان می دهد. بر اساس وبر کسب انواع ساختارهای نظارت هدایتی 3شکل 

 تریان وجود دارد: دو نوع نهاد حمایت از حقوق مش
 وجود دو نهاد مجزا برای حمایت از مشتریان و نهاد ناور احتیاطی -
 کار با یکدیگر و بصورت ترکیبی.وی بر کسبانجام نظارت احتیاطی و نظارت هدایت -

 بر اساس محصوالت نیز، دو نوع نظارت وجود دارد: 
 گیرد دمات مالی را نیز در بر میت و خشود که محصوالکه شامل تمام محصوالت و خدماتی مینظارتی  -
ر ایتی بنظارتی که در آن خدمات مالی از دیگر کاالها و خدمات مالی مجزاست. شکل زیر نتایج نظرسنجی نظارت هد -

 کسب و کار را نشان می دهد.

  

 .[24]منبع:  کارکشور درباره ترتیبات نهادی تنظیم گری هدایتی بر کسب و 111: نتایج نظر سنجی از 3شکل 

                                                                                                                                                                                   
1 integrated 
2 sectoral 
3 Twin peaks 



 
 

 

11 
 

11  

 زادرصد  64در  شکلاز منظری دیگر به ساختار مقامات ناور بر هدایت کسب و کار می پردازد: بر اساس این  4شکل
 27اند. در سکار را به انجام میوایتی بر کسبیا بخشی وویفه نظارت احتیاطی و نظارت هد یکپارچه اقتصادها، مقام ناور

شده  کننده تقسیمی و نهادهای عمومی حمایت از مصرفور یکپارچه و بخشاقتصادها نیز مسئولیت میان مقام نادرصد از 
(، نظارت خرد کار و احتیاطیوو نهاد ناور مجزا برای هدایت کسبای) دکشور بصورت ساختار دوقله 6ر این است. افزون ب

 جود دارد.کننده وت از مصرفی عمومی برای حمایکشور نیز تنها نهاد 4در رسانند. یتی بر کسب و کار را به انجام میهدا
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 :[25]منبع : ساختار نهادی، نهادهای تنظیم گر هدایتی بر کسب و کار در کشورهای مختلف4شکل 

متوسط انجام  کشور با درآمد باال، باالتر از متوسط و پایین تر از ۹8بر روی که   2۰12سنجی بانک جهانی در سال در نظر
 1ماره وکار در کشورهای مختلف در جدول شی نظارت هدایتی بر کسباستفاده در زمینه اد الگوهای موردتعدداده است، 

 نشان داده شده است.

 تعداد الگوهای ساختار نظارت هدایتی بر کسب و کار در کشورهای مختلف .1جدول
تعدا شاخص

 د
 ۹8 تعداد کل نمونه

 15 بخشی  هدایتی کسب و کار نظارتساختار 
 کسب و کار تیهدا گریتنظیم یبرا یاطیمتفاوت از مقام ناور احت یوجود مرکز

 یدر صنعت بانکدار
14 

 12 ساختار نظارت هدایتی بر کسب و کار یکپارچه و خارج بانک مرکزی
 4 ساختار نظارت هدایتی بر کسب و کار یکپارچه و داخل بانک مرکزی

 6 سب وکار دوقله ای تعداد کشورهای دارای ساختار نظارت هدایت ک
 47 تعداد کشورهای فاقد مقام ناور هدایت کسب وکار

 کشور( 6ای )دوقله 

 کشور( 71رچه( )ترکیب مقام ناظر احتیاطی و مقام ناظر کسب و کار )بصورت بخشی و یا یکپا

 (کشور 4نهاد عمومی حمایت از مصرف کننده  )

 کشور( 30ناظر مالی)یکپارچه یا بخشی( و نهاد عمومی حمایت از مصرف کننده )                          
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 یجاداای پیگیری چنین نظارتی مطرح نمود و الگویی واحد بر تواندهد که نمینتایج مطالعات صورت گرفته نشان می 12

 ساختار نظارتی به عوامل زیر وابسته است:ایجاد چنین 
 ؛مقیاس و ساختار بخش مالی -
 ؛بخش مالی سطح توسعه -
 ؛ساختار سیاسی -
 ؛ابتکارات در قوانین و مقررات و انجام نظارت -
 های نیروی انسانیهای نهادی و مهارتورفیتو  -

ها ره به ابزاکنندگان، روند روبه رشدی از توجکار و حمایت از مصرفوتار مورد نظر نظارت بر هدایت کسبصرفنظر از ساخ
ت که بر کنندگان خدمات مالی ایجاد شده اسکنندگان و عرضهمل فعال میان مصرفوع نظارت و تعاهای پایش این نو شیوه

یندها و ها، فرآکننده الزم است تا سیستمنهادهای حمایت از مصرفمالی تأکید دارد. بنابراین  هایتحلیل عملکرد نهاد
 فراهم آورند. هایی برای مدیریت شکایات مورد استفاده برای گستره محصوالت و خدمات مالیزیرساخت
 

 کار در کشورهای منتخبوگری هدایتی بر کسب. مطالعه موردی: تنظیم6
استای رت جدیدی در یافته و بویژه پس از بحران مالی اخیر، نهادها و مقرراکثر کشورها خصوصا  کشورهای توسعهدر ا

 د:شونی از این نهادها معرفی میسمت برخکه در این ق پیشنهاد و تصویب گردید بازارهایکننده در حمایت از مصرف

 انگلستان۱. 6
 -ای مستقل از بانک مرکزی انگلستان استکه زیرمجموعه - (PRA) گری احتیاطیمقام مسئول تنظیمدر انگلستان 
باشد، عالوه بر این مقام ها میگیر در ترازنامههای چشمدر مؤسسات مالی و مدیریت ریسک 1گری احتیاطی خردمسئول تنظیم

 مقام مسئول هدایت مالی [.26وکار و بازار را بر عهده دارد]گری کسب(، مسئولیت هدایت تنظیمFCAسئول هدایت مالی )م
(FCAنهادی مستقل از دولت می ،)های دهی به بنگاهباشد که اهداف آن شامل حفظ سالمت و صحت بازار، تنظیم و جهت

هدف استراتژیک آن اطمینان  بخشی نسبت . .[27]شودخدمات مالی می خدمات مالی و حصول اطمینان از رقابتی بودن بازار
  :[28]شودمالی انگلستان است و اهداف عملیاتی آن شامل موارد زیر میی سیستم به عملکرد بهینه

 تسهیل رقابت کارآ و مؤثر برای جلب منافع مشتریان در بازار خدمات مالی؛ -
 دگان؛اطمینان از درجه مناسب حمایت از مصرف کنن -
 حمایت و ارتقای سالمت نظام مالی انگلستان؛ -
  .گذاری شده.مسئولیت مستقل در رابطه با کاهش وسعت جرایم مالی کسب و کارهای مقررات -

 استرالیا2. 6
کمسیون اوراق  .بنا شده است 2ایگری و نظارت بر نهادهای مالی در کشور استرالیا بر اساس ساختار دو قلهساختار تنظیم

موسوم به  2۰۰1وکار است و بر طبق قانون سال هدایت کسبمسئول نظارت بر (ASIC) 3 گذاری استرالیاو سرمایه بهادار
ی هاسازمانهای استرالیایی، بازارهای مالی، گری بر شرکتوویفه تنظیم.ASIC نمایدفعالیت می ASIC 2۰۰1قانون 

مؤسسات بیمه،  ،4دهند، صندوق بازنشستگیگذاری مییهی سرماخدمات مالی و مشاغلی که مدیریت و مشاوره در حوزه
[: ارتقای 3۰عبارت است از]ASIC های استراتژیک یتاولو[. ووایف و 2۹مؤسسات اعتباری و سپرده پذیر را بر عهده دارد]

ی سازفراهمو   ،مندنظاماطمینان از بازارهای شفاف، منصفانه و  کنندگان مالی،گذاران و مصرفرمایهاطمینان و اعتماد در س
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2 Three peaks 

3 Australian Securities and Investments Commission 

4 superannuation 
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وویفه مجوز دادن و مقررات  ASIC، 1به عنوان مقررات گذار اعتباری مصرف کننده. وکار کارا و قابل وصولفرآیند ثبت کسب 13
همچنین این نهاد ف کننده هستند، را برعهده دارد. های اعتباری مصرکارهایی که درگیر در فعالیتگذاری افراد و کسب و

ن پیدا کند که مجوزها با استانداردهایی که در قانون ملی حمایت از اعتبارات مصرف کننده سال باید از این مطلب اطمینا
 .[31] هماهنگ باشند -که مسئولیت این نهادها را در قبال مصرف کننده مشخص می کنند  -2۰۰۹2

 آمریکا ۳. 6
شرکت  ب و کار را برعهده دارند:دو نهاد در نظام مالی آمریکا مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و هدایت کس

سازی حقوق برآورده FDIC کی از اهدافکنندگان محصوالت مالی. ی( و دیوان حمایت از مصرفFDICه سپرده فدرال)بیم
بایست برای شرکت بیمه سپرده بر اساس امور نظارتی انجام شده این در این خصوص میباشد.کننده و حفاوت از آن میمصرف

حت نظارت شرکت بیمه سپرده گیرد و موسسات مالی تکننده مورد حمایت قرار  میردد که حقوق مصرفاطمینان حاصل گ
نهاد دیگری که پس از بحران مالی تشکیل شد و  نمایند. گذاری میکنندگان سرمایهجامعه مرتبط با مصرففدرال در 

  3مالی محصوالت کنندگان مصرف از حمایت دیوان مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظام مالی را برعهده دارد،
است. مسئولیت این نهاد مستقل دولتی حمایت از مصرف کننده در نظام بانکی بوده که قدرت وضع مقررات و انجام اقدامات 
ای اجرایی در خصوص تخلفات طبق قانون مذکور به آن اعطاء شده و تمرکز فعالیت این نهاد بر اعتبار، پس انداز، ابزاره

 .[32]باشدگذاری میبازار مالی به جز محصوالت سرمایهپرداخت و سایر محصوالت و خدمات مصرفی در 

 کانادا 4. 6
وویفه حمایت از مشتریان در بازارهای مالی کانادا را داراست.  4ا(FCAC)کنندگان خدمات مالی در کانادمؤسسه مصرف
شود و وویفه حمایت و اگاه لی است که به صورت فدرال اداره میکنندگان خدمات مالی کانادا، نهاد مستقمؤسسه مصرف

توسط دولت فدرال به منظور تحکیم  2۰۰1. این نهاد در سال [33]سازی مشتریان محصوالت و خدمات مالی را بر عهده دارد
گر فدرال، مکننده و گسترش آموزش مشتریان در بخش مالی، تأسیس گردید. به عنوان نهاد تنظینظارت بر مسائل مصرف

FCAC های زیر را بر عهده دارد:مسئولیت 
شته طابقت دامگری شده فدرال، با قوانین و مقررات وکار در بازار نهادهای مالی تنظیمکسباطمینان از اینکه رفتار  -

 باشد؛
ری گیمسازی قوانین و مقررات در مؤسسات مالی تنظشده برای پیادههای طراحییهروها و یاستسارتقاء تطبیق  -

 یله نظرات عموم مردم و نقطه نظرات داوطلبانه مؤسسات در این موارد؛به وسشده فدرال، 
 پایش رفتار نهادهای مالی فدرال از طریق نظرات عموم مردم و مقررات هدایت بازار؛ -
شبکه  تورهایشان در تعامل با نهادهای مالی و الزامات خدمات اپرایتمسئولی مشتریان در مورد حقوق و سازآگاه -

 ی پرداخت به مشتریان و تاجران؛هاکارت
ستره و ابزارهایی برای کمک به فهم مشتریان برای خرید و تعامل با گ به موقعی اطالعات هدفمند و سازفراهم -

 متنوعی از محصوالت و خدمات مالی؛
 مات مالی داشتهپایش و ارزیابی روندها و مسائل پیش رو که ممکن است اثراتی بر مشتریان محصوالت و خد -

 .[34]باشد

                                                                                                                                                                                   
1 consumer credit regulator 
2 National Consumer Credit Protection Act 2009 
3 Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) 

4 Financial Consumer Agency of Canada 
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 اتحادیه اروپا 5. 6 14

یه اروپا تصویب مقرراتی را در رابطه با برنامه های اصالحی اساسی اتحاد 2۰14در اتحادیه اروپا پارلمان اروپایی در سال 
نظارتی د گرفت و حاوی ووایف جدیهمراه اصالحات نهادی را در برمی گذاری بهپیشنهاد قانون 4۰ه مجموعه ای از نمود ک

رهای در کشو زمان به آن شدتنها آنچنان تأثیری بر قوانین، نظارت و ساختاری نهادی نظارتی داشت که تا آبود و اعمال آن
ی و یت، سادگتوان افزایش شفافاز جمله اهداف و در واقع ووایف جدید نظارتی مذکور در مقررات میاروپایی بی سابقه بود. 

بازار  مصرف کننده در یکاز پذیری و حمایت ت مصرفی، همینطور افزایش مسئولیتو خدما انصاف در بازار برای محصوالت
بعالوه  .[35]یکپارچه امن و افزایش اعتماد مصرف کننده و بطور کلی تمرکز بیشتر بر موضوع حمایت مصرف کننده را نام برد

فزایش اکار خود را شروع کرد که از طریق  2۰11بعنوان یک مقام مستقل اروپایی از سال  ESMAدر اتحادیه اروپا نهاد 
تی نقش اصلی این بعبار .[36]پردازدثبات نظام مالی اتحادیه اروپا میحمایت مصرف کننده و ارتقاء ثبات بازار مالی به تضمین 

 گذار عنوان شده است که بر اساس دو عنصر اصلی مربو  به حمایت مصرف کنندهکننده و سرمایهنهاد حمایت مصرف
 نماید.ی و نابرابری اطالعاتی( اقدام میزنابرابری قدرت چانه)ن

 غنا 6. 6
کنندگان دفتری در بانک مرکزی کشور غناست که مسئولیت حمایت از مصرف 1دفتر بررسی و گزارشکری مصرف کننده

دریافت شکایات،  محصوالت مالی و آموزش آنها را برعهده  دارد. حوزه کاری آنها شامل مسئولیت انجام امور زیر است:
کنندگان، اقدام به عنوان ناور برای تضمین ارائه با کیفیت خدمات، حمایت از حقوق های مصرفها و نارضایتیدادخواست
کنندگان، ایجاد نظم قیمتی در صنعت، دریافت و کنندگان، اقدام به عنوان یک هیأت مشورتی برای آموزش مصرفمصرف

ها، بررسی تمام اشکال شکایات و اختالالت منتسب، و نگهداری یک پایگاه داده از از بانک بازبینی گزارشات تقلب و اختالس
. همینطور این دفتر دارای [37]کارمندان قبلی بانک که به دالیل مرتبط با تقلب از کار عزل شده یا مجبور به استعفا شده اند

 و بررسی شکایات را برعهده دارد. کنندهیک واحد گزارشگری مصرف کننده است که مسئولیت آموزش مصرف

 و کار در نظام مالی ایرانگری هدایتی بر کسب. تنظیم7
 رت که هرصوگری و نظارت بر نهادهای مالی در ایران وجود دارد، الگوی بخشی است، بدینی تنظیمالگویی که در زمینه

هادار است وراق باناور بازار سرمایه، سازمان بورس و  یک از بازارهای سرمایه، پول و بیمه نهادهای ناور مستقلی دارند. مقام
ت و هر رکزی اسمشود، نهاد ناور بازار پول، بانک مرکزی و نهاد ناور بازار بیمه، سازمان بیمه که سازمانی دولتی محسوب می

ت حوزه نظارهم در -گذاری و نظارت بر هر یک از بازارهایک از نهادهای مذکور بصورت مستقل و مجزا وویفه سیاست
 عهده دارند. را به  -کارواحتیاطی خُرد و هم در حوزه نظارت هدایتی بر کسب

گری و نظارت کار در نظام مالی ایران باید گفت: هرچند مقرراتی با ماهیت تنظیموبر کسب در خصوص نظارت هدایتی
های مالی وجود این نظارت در کلیه حوزههای بزرگی در خصوص اعمال لیکن شکاف  2وکار در کشور وجود دارددایت کسبه

با  دارد؛ همچنین به دلیل عدم وجود نهاد ناور مشخص برای پیگیری اهدافی از قبیل ایجاد شفافیت در نظام مالی، مقابله
های مهمی در تواند ایجادکننده ریسکوکار مغفول مانده که میحمایت از مشتریان در عمل حوزه نظارت کسب جرائم مالی و

رتبا  با نظام مالی ایران باشد. در ساختار موجود ایران که نظارت هدایتی بصورت ناقص و در ساختار بخشی همراه با نظارت ا
کار تحت تأثیر دیگر اهداف نظارتی دیگر قرار گرفته و کارآیی و وکسبگری هدایتی بر رد انجام می شود، تنظیماحتیاطی خُ

 ثمرات الزم را ندارد.
در قوانین کننده است، اما گری هدایتی بر کسب وکار، حمایت از مصرفترین هدف تنظیمف اصلی و شاید مهمیکی از اهدا

ها تعریف نشده است. به عنوان کننده برای بانکالزام خاصی در جهت حمایت از مصرفو  مقررات داخلی موجود در کشور، 
بوسیله « و انتشار عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتباریر بر حداقل استانداردهای شفافیت وضوابط نا» مثال هر چند

                                                                                                                                                                                   
1 Investigation and consumer reporting office(ICRO( 

 بصورت عمومی و یا ضمنی در قوانین حمایت از مصرف کننده، قانون پولی و بانکی و قوانین دیگر.2
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شفافیت در ارائه » به تصویب رسید، اما آنچه در این دستورالعمل مدنظر بوده است 13۹3شورای پول و اعتبار در سال  15
ه باشد و بمی« مبادالت مشکوک به بانک مرکزی رسانیهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطالعگزارش

نماید، ده در انتخاب محصول مناسب کمک میکننیت در ارائه اطالعاتی که به مصرفکننده یا شفافموضوع حمایت مصرف
 ای نشده است.اشاره

.. در گی و ..ها تمرکز کرده است، همچون الزامات سرمایه، نقدینناور مالی نیز در کشور بیشتر بر مقررات احتیاطی بانک
-سب وکرفتار  توان گفت کهبته در موارد معدوی با مسامحه مینادیده گرفته شده است. الکسب و کار ر حالی که نظارت بر رفتا

بر  ورها نیز لحاظ شده است، از جمله مصادیق ضوابط ناور بر حداقل استانداردهای شفافیت، دستورالعمل نابانککار 
ن خوش تریاهای تشویقی برای مشبه موقع و شفاف سیاست ها به افشاء، یا الزام بانک13۹3ضمانت نامه های بانکی)ریالی( 

ی ارچوب کلاند و کماکان چت جزئی و بموردی خاص اشاره نمودهای از مقرراتی هستند که بصور( که اینها نمونه138۹حساب)
ر ی مثال، دبراکننده عمل نخواهد کرد. بازار اعتبار به نفع مصرفها رفتار بانکها مشخص نشده است. در نتیجه این کاستی

 ریسکی ونتیجه فقدان شفافیت در دوره قبل قرارداد و در نتیجه محصوالت مبهم غیرمنصفانه و غیررقابتی، تخمین هزینه 
 گردد. گزینه های موجود بسیار دشوار می بودن محصول اعتباری مشخص، یا مقایسه

این  کند کهنی به نفع مصرف کننده اقدام میمادر واقع نظارت کنونی رضایت بخش نیست، چرا که ناور بانکی تنها ز
منظور شتری بت بیاین در حالی است که ناور باید اختیارا ،) همچون ریسک اعتباری( موضوع بر ثبات نظام بانکی تأثیر گذارد

ه و ابطیت رفرآیند فروش، مدیردر تمام مقاطع قراردادی از جمله تبلیغات، اطالعات قراردادی، نظارت بر رفتار کسب و کار
 آوری دیون داشته باشد.جمع

رت بر ره نظاادا» در ایران بانک مرکزی در رأس ساختار مالی و پولی کشور قرار دارد که نظارت آن از طریق نهادی به نام
قی و حقوقی اشخاص حقیهای در میان ووایف این نهاد رسیدگی به شکایتگیرد. انجام می« مؤسسات مالی و اعتباریبانکها و 

 دفاتر بت به تخلف یا عدم رعایت قانون، مقررات و دستورات بانک مرکزی، از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری، شعب ونس
رکزی بانک م شود. با این حال هدف اصلیایت از حقوق مصرف کننده مربو  مینمایندگی بانکها را می توان نام برد که به حم

ی و ثبات مال شور، حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است که ارتقاء ثبات پولیقانون پولی و بانکی ک 28مطابق بند یک ماده 
وانین طابق قبرای دستیابی به رشد اقتصاد را می توان زیرمجموعه آن دانست. برای دستیابی به این مهم، اختیارات وسیعی م

ر میان دپردازد. ی غیربانکی در بازار پول بهای مالها و سایر واسطهمختلف به این بانک محول شده است تا به نظارت بر بانک
ین حال . با اقوانین اصلی حاکم بر نظام پولی کشور نیز، قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا قرار دارد

رد. نداجود با قراردادهای اعتبار مدنظر قرار داده باشد و حمایت مصرف کننده را به خصوص در رابطههیچگونه مقرراتی که 
  .[38]استقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و سایر موارد  23البته به جز ماده 

 

 کار در نظام مالی ایرانوگری هدایتی بر کسببندی و ارائه پیشنهادات در خصوص تنظیم. جمع8
و  تاوان الزامااتت، مایساازی ایان ناوع نظاارکاار و تجاارب جهاانی در زمیناه پیاادهوبا توجه به ادبیاات موضاوع هادایت کساب

را در  ساختاری نظارت هدایتی بر کسب و کار را در نظاام ماالی ایاران-پیشنهادات در خصوص ارتقاء و بهبود عملکردی و نهادی
 :مطرح نمود 2و  1قالب باکس شماره 

 : الزامات محتوایی و عملکردی ارتقاء نظارت بر هدایت کسب و کار در نظام مالی ایران1باکس 
ه به با توج ر تجارب کشورهای مختلف:گری و هدایت کسب و کار دسط ادبیات نظری ابعاد مختلف مفهوم تنظیملزوم ب -

اد های مختلفی صورت گیرد تا ابعجدید بودن مفهوم نظارت هدایتی بر کسب و کار الزم است در این خصوص پژوهش
سعه ، حمایت از فضای رقابتی در بازار، تومختلف این مفهوم نظیر: حمایت از حقوق مشتریان، ، شفافیت و افشاء

لی و دسترسی مالی، آموزش و سواد مالی به مصرف کنندگان، حفظ صداقت در بازار، جلوگیری از جرایم و تخلفات ما
نظام  آن در ایجاد سازوکار استاندارد برای اقدام در خصوص شکایات، روشن تر گردد و اصالحات قانونی و نهادی پیرامون

 ر پیشنهاد گردد.مالی کشو
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جهت  گری و هدایت کسب و کار در قوانین و مقررات کشورهای مختلف و ارائه پیشنهادلزوم مطالعه و بررسی تنظیم - 16

 اصالحات قانونی در قوانین پولی و مالی کشور
 ل نخواهدمکننده، باید در نظر داشت که اوالً هیچ راه حلی بتنهایی کا های حمایتی برای مصرفاتخاذ شیوه در خصوص -

 طور کاملبهای طراحی شده قادر به دستیابی به اهداف پیش بینی شده نخواهند بود تا بتوانند تمام روش ثانیا بود؛ 
 مشکل اصلی را حل کنند. 

ه جامع ب وریزی سیستمی با توجه به تجارب جهانی در حمایت از مصرف کننده، ناوران مؤسسات مالی باید از یک برنامه -
طور بظارت حمایت مصرف کننده استفاده کنند. به عنوان مثال برنامه نظارتی حمایت مصرف کننده را عنوان اساس ن

ساماندهی  های مصرف کننده در رابطه با منابع نظارتی در دسترس،جزئی برای هر دوره یا سال، بر اساس ارزیابی ریسک
ای بگونه باشند، قام نظارتی مؤثر و کارآمد قرار داشتهها و مؤسسات مالی باید زیرنظر یک مکنند. از سوی دیگر تمام بانک

ای نظارت افی برکه همگی مطیع قانون بوده و تعهدات قانونی خود را ایفاء نمایند. مقام نظارتی باید منابع و اختیارات ک
رف کننده هی مصح بدمؤثر بر بازار را در اختیار داشته باشد تا بتواند به درستی اطالعات و آمار مربو  به شکایات و سطو

و  مختلف را بدست آورده و از آنها برای بهبود مقررات استفاده کند. همینطور اختیار و قدرت اعمال ضمانت اجراهای
 متناسب با میزان تخلف را نیز داشته باشد.

 دچند عق ی ازبانکی: عقود بانکی اغلب بسیار پیچیده و ترکیبقراردادهای عقود افشای اطالعات و شفافیت در توجه به  -
-ریافت میشاوره بسیار ضعیفی را دکنندگان من آن را فهمید. از سوی دیگر مصرفتوامتفاوت هستند، که به آسانی نمی

ه بانی سادزهای متحدالشکل و بصورت واضح و مختصر دریافت نماند که با کنندگان باید اطالعات را در فرمکنند. مصرف
 که به ای باشدباشد. افشای اطالعات باید بگونه و فنی کمی در آن استفاده شده نگاشته شده و از اصطالحات تخصصی

کمک  کنندگان امکان مقایسه محصوالت سایر بنگاههای مالی را نیز بدهد و به آنها در فهم محصوالت پیچیدهمصرف
ی شود، مکه بر وی تحمیل کند. همچنین باید اطالعات کافی در مورد هزینه کل اعتباری، تعداد اقسا  و هزینه هایی 

 داشته باشد.
 ؛تجدید نظر در مبانی حقوق قراردادهای بانکی و عقود معین، جهت برقراری عدالت در بازار پول -
ترسی ایش دسبررسی و ارائه الزامات قانونی و ساختاری و همچنین ضوابط و استانداردهای اجرایی مورد نیاز بمنظور افز -

 ؛هاات و محصوالت مالی و نظارت بر اجرای آنها به خدممالی افراد و بنگاه
ر دانصافی لوگیری از بیرعایت اصول انصاف در عقود بانکی از طریق استفاده از دکترین های عرفی مختلف جهت ج -

 بودن، تفسیر به نفع طرف ضعیف تر و...(؛ دکترین اعمال نفوذ ناروا، دکترین نامعقولقرارداد )
 ؛حصار از طریق ابزارهای حقوقی عرفی مانند حقوق رقابتایجاد رقابت و جلوگیری از ان -
صرف مکننده توسط بانک و سایر نهادهای عمومی به ارائه اطالعات شفاف و کامل از چگونگی ارائه خدمات به مصرف -

 کننده؛
م وابط حاکضگرایانه و تدوین ها و مؤسسات اعتباری با رویکرد حمایتتدوین و اصالح استانداردهای مجوز دهی به بانک -

 بر برخورد با مؤسسات متخلف؛
 الیمارتقاء آموزش مالی مصرف کننده بوسیله ارائه اطالعات، تهیه راهنما، مشاوره و ارائه برنامه های آموزش  -
 

 کار در نظام مالی ایرانو: الزامات ساختاری و نهادی ارتقاء نظارت هدایتی بر کسب2باکس
-ادبیات نظری و تجارب کشورها در پیاده کسب وکار و نظارت احتیاطی خرد: یتگری هدالزوم تفکیک ساختار تنظیم -

زمانی که هر دو سازی نظارت کسب و کار نشان دهنده لزوم جداسازی ساختاری و نهادی این دو نوع نظارت است؛ زیرا 
مالی از دیدگاه مقام ناور گر است، غالبا  استقرار ثبات وکار در حوزه عملکرد یک مقام تنظیمنوع نظارت احتیاطی و کسب

ای تا حدود در این خصوص نظارت دو قله گیرد.کننده در درجه دوم اهمیت قرار میشود و حقوق مصرفتر تلقی میمهم
تواند از طریق ابزار خود و ناور تواند دارای هدفی مجزا بوده که میوکار میهدایت کسبزیادی مصون از این چالش است. 

گر یکی برای گیرد و دو تنظیمگری دوقله ای، نظارت بر مبنای اهداف صورت میدر ساختار تنظیمد. مجزایی انجام شو
وکار در بازار وجود دارد. دیگر مزیت این الگو آن است که این خطر وجود ندارد حفظ ثبات در نظام مالی و هدایت کسب
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ه بسیار اجرایی و دردسرساز تعامل با مشتریان از مقام گری و نظارت بر دیگری غلبه کند، زیرا مقولکه یک نوع از تنظیم 17
 تواند با تمرکز بیشتری به مقوله استقرار ثبات و سالمت در نظام بانکی بپردازد.ناور احتیاطی منفک شده و وی می

ار و ک ای در ادبیات و تجارب برخی کشورهای جهان می تواند به تقویت نظارت هدایتی بر کسبهر چند ساختار دوقله -
خش باختار سبینجامد، اما با توجه به مستندات موجود ایجاد چنین ساختار نظارتی به عوامل زیر وابسته است: مقیاس و 

های نیروی های نهادی و مهارتمالی، سطح توسعه بخش مالی، ابتکارات در قوانین و مقررات و انجام نظارت، ورفیت
موارد  وجه بهیا تجدید ساختار نظارت هدایتی بر کسب و کار در ایران ت انسانی و ساختار سیاسی. بنابراین جهت ترمیم و

 .فوق ضروری است

گری هدایت کسب و کار  در نظام مالی ایران بر  مبنای الزامات فوق پیشنهاد زیر بمنظور ایجاد ساختار نظارت و تنظیم -
و انتقال کلیه ووایف موجود بانک  کسب و کارناور در خصوص هدایت  گر وایجاد نهاد یکپارچه تنظیم  گردد:پیشنهاد می

گری و ترین علل قرار گرفتن تنظیمبه این نهاد. از مهمدر حوزه هدایت کسب و کار مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس 
گر و ناور احتیاطی، هدایت کسب و کار در خارج از بانک مرکزی آن است که این امر باعث خواهد شد تا مقام تنظیم

ختن به این حوزه را به عنوان عملکرد ثانویه لحاظ ننماید. بر اساس تجارب موجود تمرکز هدایت کسب و کار در یک پردا
های ناشی از نهاد واحد ضمن کاهش همپوشانی نظارتی عملکردهای موازی را کاهش خواهد داد. همچنین امکان صرفه

. همچنین با توجه به اینکه تخصص مورد نیاز برای انجام تری برقرار خواهد بودمقیاس در این تجمیع به صورت مناسب
تر باشد، لذا  تجمیع این ووایف در زیرمجموعه یک نهاد منطقیاین نظارت در خصوص نهادهای مختلف مالی مشابه می

-ر میالزم به توضیح است که این نهاد به دلیل آنکه نهادهای مالی را در مقام پاسخگویی به عموم مشتریان قرا 1است.

 .نهادی صنفی محسوب شود و از نهادهای مالی تامین مالی گردد تواند منطقا دهد، لذا نمی
ان ژگی جبرکنندگان؛ با ویبرقراری سازوکار مؤثر و مناسب برای حل اختالف کارآمد منازعات بین مؤسسات مالی و مصرف -

، الی ویژهمرفی نهاد مزبور؛ نظیر خدمات بازرس طکننده و با تاکید بر استقالل و بیسریع و ارزان خسارت برای مصرف
 نظارت بانک مرکزی، نهاد تخصصی ویژه و...

یندگی تشکیل نهاهای مردم نهاد و غیر دولتی مانند انجمنهای مصرف کنندگان، جهت اجرای سیاستهای حمایتی به نما -
 از مردم
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