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چكیده
تنظیمگری راهی نوین برای اعمال حاکمیت از سوی حکومت است که نقطه شروع آن مداخله حکومت
برای دسترسی به منافع عمومی در اقتصاد بوده است و امروز تبدیل به یک نظریه دولت  4شده است .اهمیت
بازارهای مالی در حوزه اقتصاد به جهت تأمین منابع کوتاهمدت و بلندمدت مالی برای تولیدکنندگان کاال و
خدمات و حکومت به قدری است که عمده بحران های اخیر اقتصادی در جهان را ناشی از نبود تنظیمگری یا
ضعف تنظیم در بازارهای مالی می دانند .تحلیل صحیح کارکرد و اهداف تنظیم بازار مالی نیازمند بررسی
سبک های مختلف اجرای آن در کشورهای مختلف است .در این مقاله ایران و انگلستان که از دو نقطه شروع
متفاوت به تنظیم بازار مالی رسیدهاند ،انتخاب شده اند تا فرآیندهای سیاسی ،اقتصادی و قانونی که رابطه بین
حکومت ،تنظیمگر  ،5عملگرهای بازار مالی و تحقق منافع عمومی را در چارچوب مفهوم تنظیمگری شکل میدهد
در این دو کشور مطال عه شود .نتیجه این مطالعه این است که سبک تنظیم بازارهای مالی مبتنی بر فضای اقتصاد
و اقتصاد سیاسی هر کشور است .تنظیم یکپارچه بازارهای پولی و سرمایه در انگلستان و تنظیم چندپارچه و
آمرانه این بازارها در ایران ناشی از همین موضوع است .در ایران نیاز جدی به مدیریت یکپارچه بازارهای پولی و
سرمایه برای تحقق خصوصی سازی صحیح و تأمین منابع مالی وجود دارد .در انگلستان سبکهای شناور و
استفاده از طیفی از تنظیمگرها علیرغم تغییرات سریع قوانین یک خصوصیسازی صحیح و یک بازار مالی قوی را
با وجود همه بحرانها برای آن کشور حفظ کرده است.
2
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واژههای كلیدی :بازار مالی ،بازار سرمایه ،بازار پول ،تنظیمگری ،سبکهای تنظیمگری ،مداخله حکومت در
بازار.
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 -1مقدمه
مفهوم تنظیم گری که به معنای امرروزین آن قردمت چنردانی نردارد ،در ادبیرات حقروقی دارای سرطحی از
پیچیدگی است .در نتیجه محققان معموالً تنظیمگری را در سه سطح مورد تعریف قرار میدهند .در سطح اول یا
معنای عام «هرگونه تنظیم الزامآور رفتار اجتماعی انسانها» ( ) 1999، M.، Cave، R.،Baildwinمعرادل برا ایرن
واژه دانسته می شود .در چارچوب همین سطح است که تنظیمگری قابلیرت تقسریم بره تنظریمگرری اقتصرادی،
اجتماعی و حتی سیاسی را مییابد .در سطح دوم یا معنای خاص ،تنظیمگری به معنای «مداخالت حکومت برای
هدایت اقتصاد» (شمس ،0300 ،ص )2 .اطالق میشود این معنا هم شامل نظام حقوقی تنظریم اقتصراد اسرت و
هم دخالت قانونگذارانه در بازار( .محمرد راسرخ  ،سرید مجتبری حسرینی کرابری ،در دسرت انتشرار ،ص )3 .امرا
تنظیم گری در معنای اخص آن به معنای تنظیم برازار از طریرق مقررراتگرذاری اسرت .در ایرن معنرا نهادهرا و
سازمانهای اداری با مجوز قانونگذار از طریقوضع اصول  6یا مقررات  7و با استفاده از ابزارهایی  0نظیر کنترل ورود و
خروج به بازار و کنترل عرضه و قیمت حکومت را در رسیدن به اهدافش در اقتصاد یاری میکنند .این تعریرف از
تنظیمگری باعث می شود که ما بتوانیم آن را در کنار امور تصردیگرری ،مالیراتی یرا یارانرهای ،یکری از وارایف
حکومت در اقتصاد به شمار آوریم( .خاندوزی ،0305 ،ص )43 .پیشرفت این نظریه تا حدی است کره مریتروان
تنظیمگری و دولت تنظیمگر را شاخه ای مستقل برای مطالعه در رشته حقوق بدانیم) p. 333، 2007،Prosser( .
همه گیری این مفهوم در کشورهای مختلف از نقاط شروع متفاوتی نشأت میگیرد .در کشورهای توسعهیافته
و غربی شکست بازار  5در تحقق منافع عمومی و ایجاد بحرانهای اقتصادی در اوایل قرن بیستم باعث شکلگیری
نظریه دولت رفاه تحت تأثیر اندیشههای جان مینارد کینز  01شد .شکست دولت در تحقق تثبیرت برازار و بهبرود
کارآیی تخصیصی  00و تأمین منافع عمومی منجر به برآمدن نظریرات نئوکالسریک و نئرولیبرال برا شرعار کنتررل
مداخالت حکومت در اقتصاد شد ) p. 17، 2010،Natalia( .این نظریه پیشنهاد میکرد تا حکومت بردون مداخلره
مستقیم در اقصاد و تحمیل رویه های حکومتی ،با ابزاری با کارکرد تخصصری و نزدیرک بره منطرق برازار اهرداف
حکومت را برآورده کند ) pp. 265-170، 1986،Aspromourgos( .تنظیمگری این هدف را برآورده میکرد ،همین
امر ارتباط مستقیمی بین خصوصیسازی  02و تنظیمگری در دهه  01ایجاد میکرد.
از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه و کشورهای رهاشده از بند مارکسیسم که میتوان آنها را کشورهای
فاقد بازار نامید از نقطه دیگری به تنظیمگری نزدیک شدند .در این کشورها ،مانند ایران ،بحررانهرای اقتصرادی
ناشی از بازار نبودند ،بلکه ناشی از فقدان بازار متشکل و مبتنی بر ریشههای حقوقی و فرهنگی بود .شرکلگیرری
بازارهای مالی و پولی بین المللی و موسسات جهانی اقتصادی در نظم نوین جهانی این کشورها را مجبور میکررد
برای پرهیز از افتادن در دام اقتصاد تمام دولتی و یا اقتصاد وابسته به دنبال راهحل میانه بگردند .تنظیمگری یک
راه میانه بود که به حکومتهای کشورهای توسعه یافته اجازه می داد پای خود را آرام آرام و بدون از دسرت دادن
کنترل بازار از دخالت مستقیم در بازار بیرون بکشند و به حکومتهای دولرتهرای در حرال توسرعه نیرز کمرک
می کرد که از اقتصاد بسته دولتی رها شوند و به اهداف خود در زمینه ایجاد رشد اقتصادی ،توسعه و تشکیل بازار
رقابتی نزدیک شوند .باید گفت برخالف تعریف و ااهر اولیه تنظیمگری تنها تالشی برای اعمال کنترل و نظرارت
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بر بازار و بخش خصوصی نیست بلکه به همان میزان ابرزاری بررای کنتررل حجرم و میرزان مرداخالت نهادهرای
حکومتی در اقتصاد هم هست.
دو وجهی بودن تنظیمگری باعث به وجود آمدن سبکهای مختلف در تنظیم بازار شده است .به ویژه این امر
خود را در بازار مالی  03نشان مید هد .بازار مالی متشکل از دو بازار از چهار بازار اصلی اقتصاد ،یعنی بازار پولی  04و
بازار سرمایه  05است .اهمیت تنظیم این دو بازار به این دلیل است که؛
 )0این دو بازار تأمینکننده اصلی منابع مالی برای همه اقتصاد هستند،
 )2بهترین روش برای خصوصیسازی از مسیر ارائه سهام شرکتهای دولتی در این بازارها میگذرد(.باقری،
 ،0351ص)0 .
به همین دلیل است که بحرانهای اخیر مالی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه هرر دو بره تنظریم
بازارهای مالی نسبت داده میشود( .شمس ،0353 ،ص )4 .سوال اصلی این مقاله این است که چره سربکهرای
تنظیمگری به معنای نحوه ترکیب عناصر حکومت ،تنظیمگر و بازار متشکل ،بررای رسریدن بره اهرداف ناشری از
منافع عمومی در یک کشور توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه مورد استفاده قرار مریگیررد .هردف اصرلی
مقاله این است که با یک رویکرد تحلیلی بررسی کند این سبکها تا چره میرزان پاسرخگوی نیراز ایرن کشرورها
هستند .فرض ما در این رویکرد تطبیقی این است که دلیل اصرلی تفراوت در سربکهرای تنظریم برین ایرران و
انگلیس تفاوت در زیرساخت های اقتصادی ،حقوقی و فرهنگی دو کشور در زمینه تعامل با بازار است.
در این مقاله تالش میکنیم تا ابتدا تحت عنوان اهداف تنظیم بازا ر مالی به خطرات موجود در این بازارها که
مداخله حکومت را توجیه میکنند ،بپردازیم .سپس تحت عنوان انواع سبکها با مالکهای مختلرف ،سربکهرای
تنظیمی را تقسیمبندی خواهیم کرد تا پایهای برای بخش بعدی و مقایسه سبکها در ایران و انگستان به وجرود
آورده و در انتها نتیجهگیری خود را بر مبنای سوال اصلی و فرضیه بیان خواهیم کرد.
 -2روششناسی پژوهش
عطف به موضوع این تحقیق و بر اساس سواالت و فرضیه مطرح شده ،این تحقیق بیشتر جنبه بنیرادین دارد
و کمتر میتوان آن را کاربردی دانست .هرچند بویژه در مقام بررسری کرارکرد و ترأمین یرا عردم ترأمین اهرداف
حکومت از تنظیم ،ممکن است بحث ،شباهت هایی به تحقیقات کاربردی پیدا کند .بر اساس نوع داده هرا و شریوه
انجام تحقیق ،این رساله یک تحقیق تطبیقی است که به بررسی یک موضوع مربوط به حقوق عمومی در دو نظام
حقوقی کامالً متفاوت میپردازد و تالش میکند عناوین ثابتی را مورد مقایسه قرار دهد .ارائه نتایج این تطبیق و
نیز مباحث مربوط به مفاهیم و کلیات و روشن کردن مرز های آن با مفاهیم مشابه ،به شکل توصریفی رر تحلیرل
است
روش گردآوری دادههای این رساله با توجه به سواالت مطرح شده به شکل کتابخانهای و اینترنتی با اسرتفاده
از فیش برداری از متون ،اسناد ،قوانین ،آراء قضایی ،گزارشها و نظرات علمای علم حقوق ،اقتصاد و مدیریت به دو
زبان فارسی و انگلیسی است.
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 -3مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
منظور از سبک تنظیم بازار مالی نحوه ترکیب عناصر حکومت ،تنظیمگر و بازار متشکل ،برای رسیدن به
اهداف ناشی از منافع عموم ی در این بازار و مقصود از ابزار شیوهها و رویههایی است که حکومتها از آن طریق
سعی در کنترل و هدایت بازار میکنند .به دیگر سخن ابزار مجموعه تدابیر ،شیوهها ،ضمانت اجراها و منابع و
نهادهایی است که به صورت ساختارمند یک یا چند سیاست حکومتی را در دل بازارهای مالی تمشیت میکنند.
در خصوص پیشینه منابع به زبان فارسری بایرد گفرت عمرده منرابع حقروقی ایجراد شرده در زبران فارسری
درخصوص تنظیمگری مربوط به سال های اخیر و در راستای توسعه ادبیات حقوق عمومی بوده است .اقدامات بره
حق شایستهای که در این زمینه در دانشگاه شهید بهشتی و مشخصا توسط استادان گرروه حقروق عمرومی ایرن
دانشگاه در قالب مقاالت ،پایاننامهها و رسالههای گوناگون شکل گرفته است ،کمک زیادی به آغراز شرکلگیرری
یک ادبیات بومی درخصوص حقوق تنظیم گری کرده است .این ادبیات هنوز انسجام واقعری پیردا نکررده اسرت و
نبود یک ترمینولوژی منجز در این حوزه را باید یکی از این کمبودها دانست .همچنین بایرد گفرت تراکنون ایرن
ادبیات به کتب حقوق اداری و آموزشهای دوره های کارشناسی ورود چندانی نداشتهاند .بیشترین ادبیات در این
حوزه در قالب مقاالت ،مجموعه مقاالت و نیز رسالههای دکتری و پایاننامههای کارشناسی ارشد است.
اما درخصوص تنطیم بازار مالی ،به صورت مشخص در منابع فارسی مطلبری منسرجم برویژه از دیرد حقروق
عمومی یافته نمیشود .عمده منابع فارسی در خصوص بازارهای مالی یا مربروط بره علرم مردیریت و شریوههرای
دستیابی به سود و مدیریت ریسک در این بازارها است و یا صرفاً به مطالعههای بنیادین در خصوص ماهیت ،آثرار
و ضوابط قراردادی و حقوق خصوصی حاکم بر نقل و انتقال اوراق بهادار و ابزار مالی میپردازد.
در منابع انگلیسی اما عالوه بر اینکه مطالب مربوط به تنظیمگری و نظریه دولت تنظیمگرر بره شرکل کامرل،
ن شانگر وجود یک شاخه مطالعاتی قوی در این زمینه است ،مطالب حقوقی مربوط به بازار مالی نیز کم نیستند که
در این رساله از آنها در حد توان نویسنده استفاده شده و در منابع بدان اشاره خواهد شد .اما مطالبی کره هرر دو
موضوع را به صورت مشترک و جداگانه به عنوان مثال در قالب یک کتاب بیاورند بسریار معردود هسرتند .عمرده
منابع تولید شده که به کارکرد و اهداف تنظیم بازار مالی می پردازند در قالب مقراالت دانشرگاهی ،گرزارشهرای
رسمی ،مذاکرات پارلمانی و پیشنویسهای قوانین تهیه شدهاند.
آنچه این تحقیق را ضروری و متمایز میکند اوالً پرداختن ا ز منظر حقوق عمومی به قواعد حاکم بر بازار پول
و سرمایه است و ثانیاً استفاده از ادبیات حقوق تنظیمگری و نظریه دولت تنظیمگر در تحلیل و توصیف موضوع.
به گونهای که میتوان موضوع این تحقیق را میانرشتهای دانست .از سوی دیگر تمرکز این رساله بر «سبک»های
تنظیم بازار مالی را میتوان از دیگر زمینههای نوآوری در این تحقیق دانست.
 -1-3اهداف تنظیم بازار مالی
بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است .بازار پول ،بازار تأمین مالی کوتاهمدت اسرت کره معمروالً
توسط بانکها و صندوقهای اعتباری اداره میشود .بازار سرمایه ،بازار تأمین مالی بلندمدت است که عنصر اصلی
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مبادله شونده در آن سهام  06و اوراق قرضه  07هستند )p. 448، 2011،Gregory( .ویژگی اصلی داراییهای مرالی
قابل مبادله  05در این بازارها وجود عنصر زمان و در نتیجه ورود عنصرر ریسرک  21بره ایرن مبرادالت اسرت .برازار
سرمایه نیز به خودیخود به دو بازار اولیه  20و ثانویه  22تقسیم میشود .بازار اولیه بازاری است که در آن شرکتها
با انتشار اوراق بهادار جدید و فروش آنها سرمایه خود را افزایش میدهند و بازارهای ثانویه بازارهایی است که در
آن ابزارهای مالی که در گذشته منتشر شدهاند معامله میشوند( .آنتونی ساندرز ،مارسیا کورنت ،0353 ،ص)5 .
به طور کلی میتوان این خطرات را به عنوان خطرات توجیهکننده تنظیمگری در بازار مالی به این شکل ذکر
کرد؛ عنصر زمان ،ممکن است باعث شود در اثر تورم ارزش داراییهای مالی کاسته شود .همچنرین برا توجره بره
عنصر زمان ،تغییر قیمت ارزهای خارجی نیز ممکن است باعرث کراهش ارزش دارایریهرای مرالی شرود .وجرود
اطالعات نامتقارن  23و امکان دست بردن در اطالعات و ایجاد اطالعات غلط ریسک دیگری است که این بازارها را
تهدید می کند .خطر اعتبار و ریسک نکول ،خطر بعدی است که ممکن اسرت باعرث از دسرت رفرتن ارزش یرک
دارایی مالی شود .عالوه بر این ها ایجاد بحران و شکست در بازار مالی به دلیل از بین بردن ترأمین مرالی صرنایع
بالفاصله مخاطراتی برای منرافع عمرومی نظیرر ارائره کاالهرای باکیفیرت و برا کمیرت متناسرب ،حفرظ حقروق
مصرفکنندگان ،اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی پدید میآورد.
به موارد باال باید اضافه کرد که حکومت ها خود نیز برای تأمین منرابع مرالی خرود بره ایرن بازارهرا متوسرل
میشوند .این که کدام یک از بازارهای پولی و سرمایه بیشرتر مرورد اسرتفاده قررار مریگیرنرد بسرته بره سراختار
اقتصادی کشورها دارد .در ایران و کشورهای درحال توسعه این بانکها و بازار پولی هستند که بار اصرلی ترأمین
منابع مالی را به دوش میکشند در نتیجه به شکلی که خواهیم دید تمرکز حکومتها بر تنظیم این بازارها است.
این در حالی است که بزرگی و حجم باالی بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته مثل انگلستان بار اصلی تأمین
منابع و تنظیم گری را معطوف به این بازار مری کننرد .شراید بره همرین دلیرل اسرت کره امرروزه در کشرورهای
توسعهی افته تعامل حکومت و بازار تا حدود بسیار زیادی تبدیل به تعامرل حکومرت و شررکتهرای برزرش شرده
است(.باقری ،0351 ،ص )5 .امری که باعث میشود تا نقص حقوق خصوصی شامل حقوق قراردادها و شرکتهرا
در تنظیم بازار مالی بیشتر به چشم آمده و توجیه تنظیمگری آسانتر شود .ابزار پسینی  24و مبتنی برر دادگراه و
ترافع در حقوق خصوصی از تأمین منافع سرمایهگذاران و همچنین منافع عمومی عاجز است( .ابراهیمی،0355 ،
ص)005 .
 -2-3انواع سبکهای تنظیم بازار مالی
مقصود از سبک و یا سنت تنظیم بازار فرآیند اقتصادی ،سیاسی و قانونی پیچیدهای است که همکاری میران
حکومت ،تنظیم گران حکومتی و عملگرهای بازار از طریق آن تأمین منافع عمومی را ممکن میسازند .این طیرف
سبکها با معیارهای متفاوتی قابل تقسیم بندی است .براساس مالک اول که برپایه زمان اعمال تنظیم بر عملکرد
بازار پایهریزی شدهاست با دو سبک پیشنگر  25و پسنگر 26مواجهیم .در سبک تنظیمگری پیشنگر ،همه مقرررات
الزم برای عملکرد صحیح بازار تدوین و فعاالن بازار ملزم میشروند ترا براسراس آن فعالیرت کننرد .درواقرع ایرن
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مقررات به دنبال آن است که ضمانتاجراها را پیش بینری کنرد و از معاملره بررخالف مقرررات در مرحلره انعقراد
پیشگیری کند .سبک تنظیمگری پس نگر در واقع از دوران تسلط حقوق قراردادها بر بازار مالی به جا مانده است
( ) p. 229، 2005، V. Andonova،B. Arrunabaدر این سبک به بازار اجازه داده میشود ترا براسراس رویرههرای
بازاری عمل کند و هرجا مشکلی در رویههای بازاری به وجود آمد براساس شکایت ذینفعان تنظیمگرر در قالرب
حل اختالف یا رسیدگی به تخلفات وارد عمل شود .در سبک پسینی دادگاهها نیز امکران ورود دارنرد،Vogel ( .
)1986
میزان جزئینگری و یا کلینگری تنظیمگر ،مالک دیگری است که سبک تنظیم برازار را مشرخص مریکنرد.
براین اساس در بازار مالی برای رسیدن به تثبیت بازار با دو نوع سیسرتم و سربک مبتنری برر اصرول  27و تنظریم
مبتنی بر مقررات  20مواجهیم ) p. 36، 2014،Philip Rawlings and others (.در سبک مقررات محور ،تنظریمگرر
جزءبهجزء اجراییات تنظیم را نیز مشخص میکند اما در تنظیم اصول محور ،تنظیمگر صرفا اصولی کلی را بررای
عدم خروج عملکردهای بازارهای پول و سرمایه از مسیر تحقق اهداف کلی اعالم میکند .اساسا استفاده از اصول
مستلزم تفکر و قضاوت بوده ،حال آنکه مقررات ،رفتار و کنشهای خاصی را ایجاب میکند که نیراز بره قضراوت
نداشته و مشمولین تنظیمگری از قبل از آن آگاه هستند.
مالک دیگر تقسیم سبکها و سنت تنظیمگری براساس میزان مداخله حکومرت و یرا بهررهگررفتن از کرنش
مستقیم عملگرهای بازار است .براین مبنا سبکها در یک طیف از بی تنظیمی مطلق تا تنظیم مبتنری برر قرانون
31
موضوعه  25قرار میگیرد ) p. 19، 2005، Peter Vass،Ian Bartle ( .در سطح اول از این طیف بیتنظیمی مطلق
قرار دارد که در آن هیچ مداخلهای از سوی حکومت در بازار صورت نمیگیرد .در سطح دوم که از آن بره عنروان
خودتنظیمگری مطلق  30یاد می کنند تنظیم از سوی عملگرهای بازار بدون وجود مبنایی در قانون موضروعه و برا
نظارت غیررسمی حکومت صورت میگیرد .در سطح بعدی یاخودتنظیمگری تصویبی 32حکومرت بردون تصرویب
قانون موضوعه برای ایجاد تنظیم گر استانداردهای رفتاری را مورد تصویب و نظارت قرار میدهد .حکومت در این
نوع از تنظیم از ابزارهای تشویقی ،تحریکی و تنبیهی غیرمستقیم برای تنظیم استفاده میکند و نظرارتش جنبره
پسینی دارد .در سطح بعدی که مداخله حکومت در آن باالتر و سطح کنش عملگرهای بازار پایینتر میآیرد و از
آن به عنوان خودتنظیمی مبتنی بر قانون موضوعه یاد می کنریم قرانون ،نهادهرایی را ایجراد و برخری اختیرارات
حاکمیتی در حوزه ای خاص از بازار را به ایشان اعطاء میکند که یکی از این اختیارات میتواند وضع مقرره باشد.
در ردهای باالتر از دخالت حکومت و کمرنگ شدن بازار با تنظیم مشارکتی  33روبهرو هستیم .در این نوع از تنظیم
در نهادهایی که به موجب قانون موضوعه از سوی حکومت تشکیل میشوند و تنظیم بازار خاصی را برعهده دارند
نمایندگانی از صنف ،حرفه یا صنعت موردنظر ،ایفای عضویت و ارائه مشورت میکنند .در ایرن سربک تنظریمگرر
تحت کنترل سلسله مراتبی نیست و معمو ًال در قالب شررکت دولتری ،موسسره عمرومی دولتری و تحرت کنتررل
غیرمستقیم حکومت عمل می کند .در باالترین سطح مداخله حکومت در تنظیم ،تنظیم مبتنی بر قانون موضروعه
وجود دارد که در آن حکومت از طریق پارلمان ،اصول و کلیات و اهداف تنظیم را تعیین میکند و یک ارگران یرا
سازمان دولتی اجرای تنظیم را برعهده میگیرد.
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مالک دیگری نیز با توجه به ذات دوگانه بازار مالی مطرح است و آن اینکره دو برازار پرول و سررمایه برا چره
ساختاری مورد تنظیم واقع می شود .بسته به این که آیا بازار پولی و سرمایه با یک ساختار و رویره مرورد تنظریم
واقع میشوند یا ساختاری چندگانه آنها را مدیریت می کنرد برا دو سربک یکپارچره و چندگانره مرواجهیم .ایرن
تقسیمبندی رابطه مستقیمی با نهادهای اعمالکننده تنظیم و تکثر و یا وحدت آنها دارد.
 -3-3سبکهای تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان
بررسی سبکهای تنظیم بازار مالی ایران و انگلستان میبایست در یک چارچوب تحلیل عام در مرورد کلیرت
فضای اقتصادی ،سیاسی و حقوقی این دو کشور صورت گیرد .در ایران بانک مرکرزی بره موجرب قرانون پرولی و
بانکی کشور مصوب  0350و اصالحات آن مجری تنظیم بازار پولی ایران است .بعد از انقالب اسرالمی  0357بره
موجب الیحه قانونی اداره امور بانکها کلیه بانک های کشور ملی شدند .امروزه علی رغم خصوصی شردن مجردد
تعدادی از بانک ها و تأسیس چند بانک خصوصی جدید ،همچنان چند بانک دولتی نیز عمال نقش تنظیمگر پولی
حوزه تخصصی خود را بازی میکنند .سیاستگزار تنظیمی حوزه پولی ایران نیز شورای پول و اعتبار است که بره
موجب ماده  05قانون برنامه پنجم توسعه ایران به ریاست رئیس بانک مرکزی و با حضور سه وزیر و یرک معراون
رئیسجمهور اداره می شود .نکته جالب در اینجا عدم حضور نمایندگان بخش خصوصری و یرا تنظریمگرران برازار
سرمایه در این شورا است.
در حوزه بازار سرمایه به موجب ماده  0قانون بازار اوراق بهادار مصوب  0305سازمان بورس ایرران مجرری و
شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور چند مقام دولتی دیگر تشرکیل
می شود .مصوبات و مقررات این شورا باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایری تأییرد شروند کره ناشری از تفسریر
سختگیرانه شورای نگهبان از اصول  05و  030قانون اساسی است.
ایران از یکسو برای ساختن بازار مالی توانمند نیازمند خصوصیسازی گسترده و از سوی دیگر برای خصوصی
سازی صحیح محتاج یک بازار سرمایه قوی است و برای فرار از این دور باطل نیازمند سیاستگزاری واحد است که
فاقد آن است .با توجه به اصل  44قانون اساسی بخش عمده اقتصاد ایران در اختیرار حکومرت اسرت و حکومرت
صنایع بزرش ،تعدادی از بانکها و بیمهها و مانند آن را در اختیار دارد.
اما در انگلستان بازار به صورت خود بنیاد و بی تنظیم اهور کرد و تا پیش از  0575بانک انگلستان صرفا برا
ابزار ترغیبی و فشار سعی در اعمال قدرت داشت .قانون بانکداری  )Banking Act(0575انگلستان به تنظیمگری
رسمیت قانونی بخشید و بانک انگلستان مواف شد عالوه بر تنظیم بانکها به خزانه نیز گزارش ساالنه ارائه کنرد.
با شکلگیری بحران بانک  Johnson Mattheyو گزارشها و بحثهای مفصل در کابینه و پارلمان قانون بانکداری
 )0507Banking Act ( 0507به تص ویب رسید که محدوده اختیرارات بانرک انگلسرتان را گسرترش داد و آن را
شفاف تر ساخت .سقوط بانکهای  BCCIو برینگز در دهه  51باعث شد سیستم پیچیده و چنرد پارچره تنظریم
بازار مالی انگلستان با قانون  FSMA2000از بین بررود (  )2111Financial Services and Markets Actو بردین
ترتیب کارکردها و قدرت تنظیمگری بانرک انگلسرتان و تنظریمگرران قرانون خردمات مرالی Financial ( 0506
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 )0506Services Actو بیمه به یک تنظیمگر شخص ثالث یعنی اداره خدمات مالی  FSA34واگذار شد .این نهراد
که قدرتهای قانونگذاری ،نظارتی و قضایی را بر خالف دکترین تفکیک قوا ترکیب مریکررد ،موضروع مداقره و
پایش قرار گرفت لذا ملزم شد در قانونگذاری مشاوره بگیرد و به وزارت خزانهداری گزارش ساالنه ارائره کنرد .در
سالهای بعد تنظیمگری افراطری FSAسربب شرکل گیرری انتقرادات گسرترده از وجرود حجرم عظریم قروانین و
دستورالعمل های دست و پاگیر شد که همین امر  FSAرا بره رویکررد اصرول محرور بره جرای مقرررات محروری
واداشت FSA .موفق به پیشگیری از بحران مالی ابتدای قرن  20نشد و در نتیجره برا یرک رویکررد تهراجمی بره
بازدارندگی معتبر  35روی آورد .به شکلی که در نیمه اول سال  2102شرکتهای متخلف را مجموعا  206میلیون
پوند جریمه کرد .علیرغم اینکه در  FSMA2000حفظ ثبات مالی در واایف  FSAگنجانده نشده بود ،این نظریره
دوباره جان گرفت که بانک انگلستان مستقیما باید به تنظیم بازار ورود کند .بردین ترتیرب قرانون PRA 36،را بره
عنوان زیر مجموعره بانرک انگلسرتان بره تنظریمگررهرای برازار مرالی افرزود و  FSAنیرز بره 37 FCAتغییرر نرام
داد )Financial Service Act2012(.این تجدید ساختار اجازه داد به نوعی خطی زیر نظرام تنظریمگرری کشریده
شود؛ شکست های تنظیمی و تنظیم گری پیش از  2103برای  FSAمیماند و به تنظیمگران جدید امکان شرروع
از صفر میداد ،2104 ،Philip Rawlings and others( .ص)21 .
 -1-3-3سبکهای تنظیم بازار مالی بر اساس عملكرد بازار
در بازار مالی باید گفت صرف اقدامات پیشگیرانه مانع از اهور بحران ها نمی شرود .در انگلسرتان بره همرین
سبب است که حکومت یک سبک را به طور مطلق انتخاب نکرده است .حکومت انگلستان سعی کررده اسرت بره
صورت طیفی و بسته به شرایط رونق یا بحران از این سبک ها استفاده کند .این در حالی است که اقتصاد دولتری
ایران و عدم شکل گیری بسیاری از انواع بازار در کنار آمرانه بودن قواعد عمالً تنظیم را از حالت یک طیف خارج
کرده است و به صورت یک کلیت متمرکز بر بازار مالی اعمال میکند.
در انگلستان تنظیمگر ی بعرد از دوران بری تنظیمری (پریش از  )0575و تنظریمگرری قرانونمحرور عمردتاً
دربرگیرنده کنشهای پیش از رخداد است؛ یعنی نوعی از تنظیمگری که هدفش پیشگیری از وقوع اتفاق زیانآور
است .این گونه تنظیمها در طرف مقابل اقدامات پس از رخداد قرار میگیرند که دغدغه شران متوقرف کرردن یرا
کاهش زیان وارده به طرفین ،یعنی مشتریها ،اشخاص ثالث (ازطریرق افرت ارزش دارایریهرا) و سیسرتم مرالی
گستردهتر (یعنی سقوط سیستماتیک) ،صرفنظر از اینکه زیان ناشی تخلف تنظیمگری است یا خیر ،میباشرد ( I
.) pp. 75-92، 2013،Anabtawi & SL Schwarcz
این مثال را می توان در طرح های نجات مالی انگلستان دیرد .بررای مثرال قرانون خردمات مرالی (اصرالحات
بانکداری) سال  2103در بند  2امکان طرح نجات مالی را میدهد ،که طیفی از تواناییها شامل لغرو یرا تعردیل
دین بر عهده بانک ،یا تبدیل ابزار مالی (مثالً بدهی به سهام) را ایجاد میکند .هدف این امر در راسرتای محردود
30
کردن این احتمال است که مشکالت بانکهای بزرش بر عملیات بانکداری خرد تأثیر بگذارند.
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در ایران علیرغم اینکه به واسطه نظام فقهی شیعه مالکیرت خصوصری بره رسرمیت شرناخته شرده( ،سریف،
 ،0373ص )05-03 .لیکن به دالیل مختلف بخش خصوصی ضعیف و حکومتی قوی در اقتصاد شکل گرفته انرد.
یکی از این دالیل وجود حکومت رانتیر  35است که حضورش در اقتصاد را پول نفت تضمین میکند .حکومرت در
ایران چه به عنوان پیشران نخست در عرصههای سنگین سرمایهگذاری و چه به عنوان تنظیمگر بردون نگرانری از
سود و زیان مالی و تنها با تکیه بر درآمد نفتی عنصر اصلی چرخاننده اقتصاد است(.رزاقی ،اقتصاد ایرران،0367 ،
ص)6 .
از طرف دیگر با وجود آنکه اصل  44قانو ن اساسی ایران مالکیت خصوصی را به رسرمیت شرناخته امرا آن را
مکمل مالکیت عمومی و دولتی دانسته است .در نتیجه حکومت در ایران مریتوانرد بره صرورت فراگیرر و آمرانره
منویات خود را در عرصه اقتصاد وارد کند .حضور سنگین وزرا در تمام شوراهای تنظیمگر در بازار پولی و مالی و
لز وم تأیید این مصوبات به وسیله یک وزیر نشان دهنده این است که پیشگیرانه یا واکنشی بودن اعمال حکومرت
نسبت به بازار دغدغه نظام حقوقی تنظیم گری در ایران نیست .البته کوچک بودن بخش خصوصی و بازار مرالی و
ارتباط کم آن با بازار های مالی جهانی حد اقل این فایده را برای حکومت دارد که برخالف حکومت انگلسرتان برا
بحرانهای کوچکتر مواجه میشود.
باید گفت تحوالت دو دهه اخیر در ایران از جمله تصویب قانون برنامه سوم که سیاستهای خصوصی سرازی
را ترغیب میکند وسیاستهای کلی اجرای اصل  44قانون اساسی که همگی بر کاهش مداخله دولت در اقتصراد
و تقویت بخش خصوصی تأکید دارند این نیاز را دیر زود فراروی حکومت میگذارد که از سربکهرای ترکیبری و
طیفی و بدون تکیه بر قدرت اقتصادی خود استفاده کند.
 -2-3-3سبکهای تنظیمی براساس سطح اقتدار و جزئی نگری قاعده
در دو دهه اخیر تنظیمگری بازار مالی در انگلستان تغییر قابل مالحظه ای از سبک اصرول محرور بره سربک
مقررات محور داشته اما باید در نظر گرفت که در انگلستان اصالحات قانون به ندرت شامل تمایز شدید و قطعری،
از شرایط سابق است .از سوی دیگر ممکن است دلیل بروز مردل جدیرد نره در نراتوانی مردل سرابق بررای حرل
مشکالت ،بلکه در راستای اهداف سیاس ی باشد .درست مثل تغییرات ساختاری ناشی از تبدیل FSAبه  FCAکره
در عمل بخش زیادی از کتاب اصولمحور  FSAرا پابرجا نگاه داشت .هرچند تنظیمگری بازار مالی انگلسرتان در
حال حاضر با سبک مقررات محورپیش میرود ،اما تنظیمگریِ طیفی در انگلستان میتواند این امکان را پدید آورد
که اعمال تنظیمگرها در چارچوب قوانین یا اصول انجام شود.
در انگلستان در شرایط بحرانی تکیه بر مقررات رویکرد مطلوب تر اسرت چررا کره رفترار خاصری را از سروی
تنظیم گر طلب میکند و تلویحا روندی انتقادی نسبت به شرایط و کنشهای قبلی پیش میگیرد .اما در شررایط
رونق ،اصول ،میتوانند راهنمای بهتری برای تنظیم گری باشند چرا که در این شررایط نیراز بره انعطراف پرذیری
بیشرتری در برازار وجرود دارد ،2104 ،Philip Rawlings and others(.ص )36-33 .از آنجرایی کره بسریاری از
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مقررات تنظیم گری بریتانیا متج از قوانین اتحادیه اروپا هستند و با توجه به تصویب خرروج انگلسرتان از اتحادیره
اروپا سبک اصول محور ممکن است در آینده تقویت شود) 2016،overy( .
تنظیم اصول محور در انگلستان در واقع صرفا یک سیاست گزاری کلری اسرت .ماننرد برخرورد منصرفانه برا
مشتری 41یا رعایت احتیاط معقول .اعمال اصول نیاز به تفکر و قضاوت دارد و انعطاف پرذیری بیشرتری را ترأمین
میکنند .اصول بازار مالی انگلستان PRIN40در کتابنامه  FCAو  PRAبه شکل کلی انشا شده است.
در ایران مطالعه در عملکرد و صالحیت های بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیمگر اصلی بازار پولی و سازمان
بورس و شورای بورس به عنوان تنظیم گر بازار سرمایه نشان داد که مقررات اعمال شده توسرط حکومرت بیشرتر
شبیه یک قانون گذاری ثانویه است که صرفا با اهداف اولیه مقررات گذاری نظیر تخصصی شدن امور و کراهش از
بار قانون گذاری قوه مقننه اعمال میشود(.سلطانی ،0353 ،ص)63-55 .امری کره باعرث مریشرود مقرررات بره
تعدادی از چک لیستها تنزل پیدا کنند.
سبک تنظیم در ایران یک سیستم مقررات محور آمرانه است که ضمانت اجرای تعقیبی دارد .وجود بانکها و
بیمه های دولتی تحت سلطه سلسله مراتبی و یا دربهترین حالت قیمومتی حکومت که تنظیمگررهرای اصرلی آن
یعنی بیمه مرکزی و بانک مرکزی هستند نشانه دیگری از وجود سبک مقررات محور در ایران است.
 -3-3-3سبکهای تنظیمی براساس سطح مداخله حكومت
نظام سریع و پویا تنظیم گری مالی در انگلستان تنها از یک سنت و سبک در تنظریم برازار پرول و سررمایه و
بانک و بورس پیروی نمی کند بلکه بسته به شرایط از طیفی از سبکها استفاده میکند .البته تنظیمگری نه تنها
توسط مسائل داخلی ،بلکه به واسطه ماهیت بینالمللی امور مالی تعریف میشوند .اتحادیه اروپرا نقشری مروثر در
تعریف تنظیم گری مالی انگلستان داشته است ،این امر در زمینه حقوق مصرف کنندگان خود را نشران مریدهرد.
استراتژی  FSAتا پیش از بحران ،بیشترین تأکید را بر پیشگیری از طریق ارتباطات رسمی و غیررسمی با صنعت
و شرکتهای مستقل داشت ،2104 ،Philip Rawlings and others(.ص)33 .
حکومت انگلستان می داند که میبایست بخش مالی رقابتی باقی بماند ،و در این راستا در مقابل اولویتهرا و
استانداردهای تنظیمگری بینالمللی مقاومت کرده یا آنها را بهگونهای شکل میدهد که کسب و کار و تجارت را
از کشورهای دیگر با نظام سختتر به سوی خود هدایت کند.
در انگلستان به ندرت ممکن است تنظیم گری صرفا بیان یک ایده یا هدف واحد باشد و غالبا محصول گفتگو
و کنار آمدن است .این سبک مشارکت جویانه را می توان در طیفری مرابین خرود تنظیمری مشرارکتی و تنظریم
مبتنی بر مرذاکره قررار داد .چگرونگی تروازن حفاارت از سررمایهگرذاران در برابرر تضرمین انتخراب ،یرا اینکره
عرضهکنندگان و خریداران هریک مسئولیت انتخابهای خود را بپذیرند اموری بدیهی نیستند .از تنظیمگر انتظار
میرود در عین حالی که ثبات مالی و حمایت از مصرف کنندگان را تضمین میکند ،بره صرنعت اجرازه دهرد در
راستای رقابت در بازارهای بینالمللی ،قابلیت انعطاف کافی داشته باشد.
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به طور کلی در زمینه مذاکره با تنظیمگر بانکها نفوذ بیشتری داشتهاند ،و ادعای ایشان برر ایرن مبنرا بروده
است که تنظیمگری امری پرهزینه است ،مزیت رقابتی را از صنایع انگلستان سلب میکند ،و قابلیرت وامدهری را
محدود میکند ،که استداللی مناسب به خصوص در دوران رکود میباشد .همچنین این تهدید وجود داشته است
که در صورتی که بانک ها تحت تنظیم گری بیش از حد زیاد قرار گیرند ،از لندن خرارج شروند .بره همرین علرت
زمانی که رسواییهای مربوط به تبانی در مورد نرخ بهره استقراض بین بانکی لندن در سال  2102مطرح شردند،
بانکها از حکومت انگلستان پاسخی آرام در قالب تنظیمگری جدید و رویههای اجرایی نو دریافت کردندPhilip ( .
 ،2104 ،Rawlings and othersص )23-20 .عالوه بر آن حکومت در حمایت از بانکها به اقدامات اتحادیه اروپا
همانند مالیات تراکنش و قوانین پاداش که برای بازارهای مالی انگلستان مخررب تلقری مریشردند ،حملره کررد.
اعمال این نگاه در کنار حفظ مجازاتها ،تنظیم گری بازار مالی در انگلستان رابه لحاظ سطح مداخله حکومرت در
سطحی باالو در قالبی طیفی نگاه می دارد .به گونه ای که در زمینه بانکی تنظیمگری مشارکتی عنروان مناسربی
برای تنظیم در شرایط پس از بحران در انگلستان است.
در ایران اما هر چند میتوان تنظیم گری مبتنی بر مشارکت یا تنظیمگری مشارکتی را در برخری برازارهرا و
صنایع و خدمات نظیر تنظیم گری خدمات ارتباطی دید و حتی در سطحی باالتر از مداخله عملگران بازار نروعی
خود تنظیمی مبتنی بر قانون موضوعه را در برخی اصناف نظیر وکرالی دادگسرتری و یرا نظرام پزشکی(شرمس،
 ،0353ص )073-067 .دید اما باید گفت در عرصه بازار مالی و سرمایه علی رغم به کار رفتن واژه خود انتظام در
ابتدای قانون بازار اوراق بهادار بهادار ایران مصوب ،0304تنظیم این بازار در ایران به صورت تنظیم آمرانه مبتنی
بر قانون موضوعه است .البته در دو دهه اخیر و بعد از شکل گیری بازار حد اقلی تأمین سرمایه تالشهایی بررای
ارتباط با صنعتگران در قالب تنظیم گری مشارکتی صورت گرفته است که میتوان اعطای اختیاراتی جزیی بررای
اصناف در جهت مشارکت در تهیه پیشنویس مقررات مربوط به اصناف در اصالحات قانون نظام صنفی در بنرد 3
ماده  45مصوب سال  0352اشاره کرد.
در مثالی دیگر برای حرکت نظام تنظیم گری ایران به سوی خود تنظیمی مبتنی بر قانون موضوعه مریتروان
به تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده  75قانون برنامه پنجم توسعه اشراره کررد .ایرن
شورا هرچند ماهیت ساختاری یک تنظیم گر را ندارد اما امکان بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخراذ تصرمیم
مؤثر برای اقدامات الزم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسرب بره
مقامات حکومتی را به این شورا که بخشی از اعضای آن فعاالن بازار هستند داده اسرت ..البتره نسربت نامناسرب
اعضای حکومتی و نمایندگان بخش خصوصی مداخله بازار در این تنظیم را به سطح پیشنهاد گررفتن تنرزل داده
است.
در بازار سرمایه ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  0304به طور اختصاصی از واژه
خود انتظام استفاده کرده است( .باقری )0351 ،اما به لحاظ محتوایی باید گفت این قرانون تغییرری بنیرادین در
نحوه تنظیم بازار در ایران از حیث مداخله حکومت نداده است که اتفاقا در خصوص برازار سررمایه آن را مصرداق
تنظیم دستوری و مبتنی بر قانون موضوعه کرده است .در ایران سیاسرتگذاری کرالن برازار اوراق بهرادار برعهرده
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شورای بورس میباشد .بر اساس ماده  4این قانون واایف این شورا تمام ابعاد تنظیمگرری برازار مرالی را شرامل
میشود .مطابق تبصره همین ماده و به جهت تأمین نظرر شرورای نگهبران ،مصروبات شرورا برا تأییرد وزیرر امرور
اقتصادی و دارایی الزماالجرا خواهد بود .همچنین به موجب مواد  20و  ،27رسیدگی قطعی به تخلفات انضباطی
کارگزاران ،معامله گران ،بازارگردانان ،ناشران وسایر اعضا برعهده هیأت مدیره بورس است .هیأت داوری بورس نیز
متشکل از سه عضو با ریاست نماینده قوه قضاییه است .دو عضو دیگر هیأت نیز به پیشنهاد سازمان و تأیید شرورا
انتخاب خواهد شد .از این منظر ،دولت کلیه مراحل و اجزاء تنظیم بازار بورس را برعهده دارد و بنابراین ،نمیتروان
از خود تنظیمی بازار اوراق بهادار در ایران سخن به میان آورد) .شمس ، 1393ص)247
 -4-3-3سبکهای تنظیم بازار مالی (مبتنی بر ساختار)
در انگلستان سبک های اساسی به صورت طیفی عمل میکنند و معموالً قبل و بعد از بحران تفاوت دارند .اما
نکته جالب اینجا است که در زمینه نحوه عمل در خصوص دو بازار پولی و مالی که مشخص کننرده یکپارچره یرا
دوگانه بودن سیستم تنظیمگری اسرت نهرادهرای متعردد بره صرورت یکپارچره عمرل مریکننرد .وجرود توافرق
هماهنگی42میان PRAو FCAنشانه این موضوع اسرت .همانگونره کره دیردیم  CMA ،PRA ،FCAو خزانره داری
سیاست های تنظیمی خود را در یک قالب اعمال می کنند .تعدد مقررات مشترک در کتابچههای مقررات  FCAو
 PRAنشان می دهد که حضور اعضای مشترک در شکل دهی این نهادها در عملکرد یکپارچره ایشران بری ترأثیر
نیست .وجود امکان ارجاع پروندههای رقابتی از FCAبه  CMAیک مثال دیگر است.
این در حالی است که انگلستان تا پیش از برگزیت  43می بایست مقررات ناشی از عضویت در اتحادیه اروپرا را
نیز بر دوش میکشید .چارچوب قانونی تنظیم در انگلستان بر قانون بازارها و خدمات مالی  FSMAاسرتوار اسرت
که جایگزین مجموعه پراکنده ای از قوانین قبلی گردید FCA .و  PRAهر دو هم مقررات مربوط احتیاطی و هرم
مقررات کسب و کار را تعیین میکنند .این دو برای رسیدن به اهداف قانونی ،با لحاظ الزامات مشخص و گسترده
مشورتی ،قدرت تعیین قواعد را دارند .همچنین ارتباطات بین دستگاهی با نهادهای مسئول رقابت بره ویرژه اداره
بازرسی تجارت و امور مالی منصفانه ( ) CMAوجود دارد .تقسیم صالحیت بین نهادها بره گونره ای ایجراد شرده
است که پراکندگی ایجاد نمی کند .خزانه سلطنتی مسئولیت تعیین چارچوب قرانونی مقرررات مرالی را برعهرده
دارند .عالوه براین ،رئیس خزانه به عنوان رئیس کمیته سه جانبه با حضور  FCAو  ،PRAدرتصمیم سازی هنگام
شکست بانکداری و مدیریت بحران مالی نقش کلیدی دارد و زمانی که صندوقهای دولتی بایرد سرپرده گرذاری
کنند،حرف آخر را میزند44 .باید گفت  FCAتنظیمگر اجرایی PRA ،تنظیمگر احتیاطی و 45 FPCسیاستگزار برازار
مالی انگلستان هستند2013)،(Georgosouli.
بانک انگلستان به غیر از دخالت در شکل دهی سازمان تنظیم احتیاطی ،عالوه برر سیاسرت پرولی از طریرق
دخالت در بازارها ،نظارت بر سیستمهای پرداخت کلیدی و داشتن هوش اقتصادی در ثبات مالی نیز ایفای نقرش
46
میکند و ممکن است در شرایط بحرانی اقدامات رسمی مالی را نیز بر عهده بگیرد.
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در ایران نه به لحاظ ساختاری و نه به لحاظ ماهوی سه عنصر اصلی بازار مالی یعنی بانک ،بیمه و بازار بورس
به صورت یکپارچه مدیریت نمی شوند .وجود بانک مرکزی ،بیمه مرکرزی ،شرورای برورس ،سرازمان برورس اوراق
بهادار ،سازمان نظام صنفی ،شورای عالی اقتصاد ،شورای پول و اعتبار ،انواع بانکهرا و بیمرههرای دولتری نشران
می دهد به لحاظ ساختاری هیچ نظمی بین تنظیمگر های اقتصرادی وجرود نردارد .هرچنرد حضرور رئریس بانرک
مرکزی در شورای بورس به موجب قانون  0305می تواند نویدگر حرکت ایران به سمت تنظیم یکپارچه باشد امرا
باید گفت این امر با توجه به عدم حضور تصمیم سازان عرصه بازار سرمایه در سیاسرتهرای پرولی کشرور نراقص
است .شکل گیری ضعیف بازار مالی و نیاز دوسویه حکومت به خصوصی سازی ایجاب میکند این امر بره صرورت
یکپارچه اعمال شود اما همانگونه که در زمینه عدم تکوین کامل بازار پول در ایران دیدیم این مهم اتفاق نیافتاده
است.
از طرف دیگر سایه سنگین حقوق خصوصی بر حقوق بانکی ایران که تأمین کننده اصلی بازار مالی کشور نیز
هست مشکل دیگری است که در بسیاری موارد بانک مرکزی را از ابزار تنظیمگری تهی میکند و آن را بره ابرزار
سنتی پسینی دادگاهی مبتنی بر حقوق قراردادها وارد میکند( .محمرود بهمنرد و محمرود بهمنری ،0305 ،ص.
 )055-074حتی در ابزاری که ماهیتا جنبه تنظیمی دارد بانک مرکزی به مثابه یک مقررراتگرذار اولیره عمرل
می کند و نظارت و اجرای این تنظیم منوط به طرح دعوای حقوقی در دادگاهها و یا دادخواسرت ابطرال در نهراد
قضایی حاکم بر دستگاه اداری است(.سلطانی ،0353 ،ص)037-025 .
 -4یافتههای علمی پژوهش
به عنوان یافته علمی پژوهش ،همانطور که در بخش  3دیدیم سبک های مداخله حکومت در بازار مالی برا 4
مالک تقسیم بندی می شود .در مالک اول کره تقسریم مداخلره حکومرت براسراس پیشرینی یرا پسرینی برودن
تنظیمگری در مقابل عملکرد بازار بود ،دیدیم که در انگلستان علیررغم تکیره برر اقردامات پریشنگرر ،نهادهرای
تنظیم گر این قابلیت را دارند که به جهت جبران وضعیت بازار و به تعرادل رسراندن آن از اقردامات پسرینی نیرز
استفاده کنند .این در حالی بود که در ایران اقتصاد دولتی و عدم شکل گیری بازار و قدرت داشتن آن ،تنظریم را
از حالت یک طیف خارج کرده و تنظیم به صورت یک کلیت متمرکز عمدتاً با تکیه بر ابزارهای پسرینی و سرنتی
حاکم بر حقوق شرکتها و حقوق قراردادها اعمال میشود.
درخصوص تقسیمبندی سبک های مداخله حکومت در بازار مالی براساس میزان جزئری نگرری قاعرده برازهم
مشاهده شد که انگلستان از طیفی از مقررات و اصول استفاده میکند .بره ویرژه ایرن کشرور در زمران بحرران از
رویکرد مقررات محور و در زمان رونق از رویکرد اصول محور استفاده میکند .در ایران اما بیشتر از قانون گذاری
ثانویه و به نوعی مقررات گذاری آمرانه استفاده میشود که عمالً تنظیم را به سطحی از چک لیستها تنرزل داده
است.
در تقسیمبندی سبک ها براساس سطح مداخله حکومت ،انگلستان از آنجا که در بازار جهانی با سایر بازارهای
مالی نیز رقابت دارد و نیز با توجه به قدرت شرکتها و سرمایه گذاران در این کشور ،سبک منعطفری را برگزیرده
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است .به شکلی که می توان گفت تنظیم گرری در ایرن کشرور محصرول گفتگرو و کنرار آمردن اسرت کره مرابین
خودتنظیمی مشارکتی و تنظیم مبتنی بر مذاکره قرار دارد .در ایران تنظیمگری مبتنی بر مشارکت را در بهترین
حالت می توان در سایر بازارها دید و در بازار مالی علیرغم بکار رفتن واژه خودانتظام در ابتدای قرانون برازار اوراق
بهادار ،تنظیم این بازار به صورت آمرانه و مبتنی بر قانون موضوعه صورت میگیرد.
به عنوان آخرین یافته و تقسیم سبک های تنظریم برازار مرالی برمبنرای سراختار ،بایرد گفرت در انگلسرتان
تشکیالت چندگانه تنظیم بازار متشکل از  FPC ،PRA ،FCAو خزانه داری هم در زمران بحرران و هرم در زمران
رونق با استفاده از تقسیم صالحیت صحیح ،مدیریت متمرکز خزانه داری در زمران بحرران و ارتبراط سرازمانی برا
یکدیگر ،بازار سرمایه و بازار پول را به صورت یکپارچه مدیریت میکنند .در ایران اما هرچند حضور رئریس بانرک
مرکزی در شورای بورس می تواند نویدگر حرکت ایران بره تنظریم یکپارچره باشرد امرا بایرد گفرت عردم حضرور
تصمیمسازان عرصه بازار سرمایه در بازار پولی کشور کامالً چشمگیر است.
 -5نتیجهگیری و بحث
در این تحقیق برای اولین بار از نگاه حقوقی و از نظرگاه حکومت به سبکهای تنظیم بازار مرالی در ایرران و
انگلستان نگاهی انداختیم .برخالف ادبیات موجود ،تمامی سبک ها به صورت یکجا مورد مداقه قرار گرفرت .آنچره
که نقطه تمییز نتیجهگیری این تحقیق با تحقیقات پیشینه است ،این است که به نظر میآید آنچه سربب تفراوت
مداخله حکومت در بازارهای مالی در ایران و انگلستان است ،خود بازار مالی است .در حالی که در ادبیرات قبلری
عمدتاً این استدالل مطرح میشد که این مداخالت حکومت است که سبکهای تنظیم بازار را شکل داده است.
سبک تنظیم بازارهای مالی از رهگذر تاریخ اقتصاد و اقتصاد سیاسی هر کشور میگذرد .اگر در ایران سربک
همیارانه دیده نشده است به این علت است که هیچ بازار و یا یک شرکت خصوصی قدرت این را نداشرته کره بره
حکومت همیاری برساند .تالش حکومت برای رسیدن به خودتنظیمگری تحت نظارت را انتخاب کند به این علت
است که می خواهد با دستیابی به محاسن بازار آزاد مالی در تأمین مالی بلند مدت و فررار از ترأمین کوتراهمردت
بانکی به بازار سرمایه روی بیاورد .کما اینکه سبک یکپارچه در انگلستان در تنظیم بازار پول و سررمایه از تراریخ
اقتصادی این کشور و اقتدار شرکتها و سرمایه گذاران در بازار حادث شده است چرا که تنظیم دوگانه تنها باعث
ایجاد ابزار فرار از چنگال سیاستگذاری حکومت شده است.
در ایران علی رغم نیاز شدید به مدیریت یکپارچه بازار پولی و بازار سرمایه برای تحقق یک خصوصی سرازی
صحیح و ایجاد یک بازار مالی قوی ،آشفتگی واضحی در سطح سیاستگزاری ،قانونگذاری و تنظیمگری این بازارها
دیده می شود .حجم باالی مداخالت دولت به صورت تولید کاال و خدمات و مقررراتگرذاری آمرانره و پسرینی از
دیگر اشکاالت سبک ایرانی تنظیم بازار مالی است.
آنچه که در پی تاریخ سیاسی اقتصادی انگلستان برای تنظیم بازار مالی به جا مانرده اسرت ،بره کرار گررفتن
سبک های گوناگون به صورت طیفی و با یک سیاستگزاری یکپارچه در بازار پولی و سرمایه است .هر چنرد هنروز
تفکیک صالحیت بین  PRA ،FCAو  FPCو همکاری آنها هنوز دقیق مشخص نشده اسرت .اسرتفاده همزمران از
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اصول و مقررات و مقررات پیشینی و پسینی در کنار بهره گرفتن از خود تنظیمگرهای بازار ایرن امکران را بررای
تنظیم گر انگلیسی فراهم میکند که عکس العمل مناسب به بحرانهای پیش آمده و یا خظرهای آتی نشان دهرد.
با تصویب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نظر میرسد دست تنظیمگر انگلیسی برای اعمال سبک و سیاق خاص
این کشور بازتر هم بشود.
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. Credible deterrence
36
. Prudential Regulation Authority
37
. Financial conduct Authority
38
. The Financial Services (Banking Reform) Act 2013، accessible at:
www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/33/contents
39
. Rentier state
40
. Treat the customer fairly
41
. Principles for Business، FCA Handbook accessible at: https://fshandbook.info/FS/html/FCA/PRIN/2/1
42
. coordination arrangements
43
. Brexit
44
. https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
45
. Financial Policy Comitee
46
. http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/onemission/default.aspx
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