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  خالصه مدیریتی

فساد پدیده  است.  توسعه حال در و یافته توسعه هاي کشور در ها حکومت و المللی بین هاي سازمان از بسیاري جلسه دستور فساد با مبارزه

نظام هاي سیاسی،  به آن دچارند و تا حدود زیادي متاثر از -از کشورهاي پیشرفته تا در حال توسعه- اي جهانی است که همه کشور هاي جهان

 اقتصادي رشد مانع آشفته کرده، را بازارها فساد. است ثبات و دموکراسی توسعه، براي تهدیدي فساد .، فرهنگی و قضایی استاقتصادي، اجتمایی

د، ان پرداخته اداري و اقتصادي فساد پیامدهاي و علل مطالعه به که تحقیقاتی از بسیاري. کند می سست را خارجی گذاري سرمایه و شود می

 خشب در آن با مبارزه و فساد دولتی، بخش بر عالوه باید چرا براي اینکه دارد وجود دلیل سه داده اند. قرار تحلیل و تجزیه مورد دولتی را  بخش

  . گیرد قرار توجه مورد خصوصی

 کی داخل هاي شرکت در فساد عمق و کند نمی خصوصی هاي شرکت در فساد سطح تعیین و درك به کمکی دولتی بخش در تحقیقات ، اول

  .دهد نمی نشان را کشور

  است. متفاوت ها شرکت بر فساد تاثیر چرا که کند می کمک موضوع این درك به خصوصی بخش ،مطالعه دوم 

 وسساتیم و زا فساد قوانین زمینه در پیشنهادهایی تواند می مثال براي. بپردازد ها سیاست به تلویحا تواند می خصوصی بخش ، مطالعه سوم

 .کند همکاري فساد با مبارزه زمینه در دولت با و دهد ارائه دولت به هستند فاسد که

 نقل و حمل آب، برق، جمله از صنایع از بسیاري انحصاري طور به و بودند ملی تولید مسول تنهایی به دولتی هاي بنگاه ایران در گذشته در

. شد ولتد اقتصادي مدیریت زدایی تمرکز به منجر سازي خصوصی فرایند. داشتند اختیار در را سنگین صنایع تمامی تولید و گاز و نفت هوایی،

 صوصیخ هاي شرکت سهم توسعه. شد تبدیل کشور اقتصادي رشد براي مهم موتور یک به و شده متولد رسما ایران خصوصی بخش اساس، این بر

بعضی مشکالت رنج می برد که یکی از آن ها است. اما بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی از  بوده چشمگیر ملی ثروت و اقتصادي رشد در

هستند و فساد در یکی باعث فساد در بخش دیگر می شود. با توجه به نقش پر  تعامل در باهم دولتی بخش و خصوصی بخش فساد است.فساد در

ل پاسخ جویی براي پرسش رنگ بخش خصوصی از یک طرف و آثار مخرب و فلج کننده فساد از سوي دیگر ، این پژوهش برآن شده تا به دنبا

  هایی از این قبیل باشد:

  شود؟ فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی می )1

 چه اشکالی از فساد براي کسب و کار مضرتر هستند؟  )2

 گیرند؟  چگونه کسب و کارهایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت هستند، توسط این اشکال به طور متفاوت تحت تاثیر قرار می )3

 هاي فسادزا را تسهیل کند یا به وجود آورد؟چه روش هایی می تواند فعالیت بخش خصوصی با )4

  آید؟چه شواهدي وجود دارد که بخش خصوصی می تواند به کاهش وجود فساد کمک کند و تحت چه شرایطی این احتمال به وجود می )5

رزه با فساد و نقش بخش خصوصی در مبارزه با این در همین راستا این گزارش در پی شفاف سازي پیامدهاي زیان بار فساد و اهمیت مبا 

 پدیده، بررسی اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و ملی، و  ارائه راهکارهاي مناسب جهت مبارزه با پدیده فساد می باشد.
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  مقدمه

هاي تجربی درباره آثار نظري و بررسیاولین  1970تري به خود گرفت، اما از دهه شکل جدي 1950اگرچه مباحث نظري درباره فساد در دهه 

نقض «یا » شکستن«) به معناي Rumpere) و ریشه التینی(Corrmption). کلمه فساد از ریشه فرانسوي (1388فساد ارائه شد (فاضلی, 

باشد. در زبان » اداريشیوه رفتار اخالقی یا اجتماعی و یا مقررات «چه که شکسته یا نقض می شود می تواند یک  گرفته شده است. آن» کردن

ذکر  »بدکاري«و » شرارت«، »ظلم و ستم«، »زیان«، »گزند«، »مال کسی را گرفتن«، »ستم«، »تباهی«فارسی براي فساد معانی مختلفی مانند: 

  ). 1390(افضلی,  شده است

یر قرار می دهد. در این رابطه آیت ي اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثفساد یک پدیده

 ها آن میان در و موظف مسئوالن تشکیالت در اقتصادي و مالی فساد«اظهار فرمودند:  1385اهللا خامنه اي رهبر جمهوري اسالمی ایران در سال 

 اي آلوده جریان اقتصادي، مفاسد که است آن خاطر به کار این به شود. اهتمام گرفته آن جلوي باید لذا کند؛ می کشور سرایت اقتصادي بدنه به ،

 براي اقتصادي مفاسد با برخورد نیست، افتاده و تک منفرد جرم یک بحث .کرد خواهد آلوده را فضا نشود، کل مبارزه آن با و جلوگیري اگر که است

 اصول از یکی طبقاتی، فاصله پرکردن و مردم وسیع هاي توده حق گرفتن درنظر ، عدالت اجراي اجتماعی، عدالت دارد. اصل اهمیت حیاتی نظام

  ).1385(آیت اهللا خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمی ایران,  »است اسالمی نظام اصلی

هاي اقتصادي، خدماتی و غیره کشور، بستر بروز فساد در بخش خصوصی مهیا گشته تر شدن نقش بخش خصوصی در فعالیتبا توجه به پررنگ

نظور راهکارهاي مناسب به مبنابراین شتر به پیشگیري و مبارزه با فساد در بخش خصوصی بیش از گذشته اقتضاء دارد. توجه بیاست. از این رو 

   قرار گیرد.ربط در دستور کار مسووالن ذيباید هاي خصوصی داري در بخشتقویت درستکاري، صداقت و امانت

همکاري  2مشارکت بخش خصوصی در مبارزه با فساد کلید موفقیت محسوب می شود.کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد 1CIPE از نظر 

اي هتوانند با فساد مبارزه کنند. بخشها هیچکدام به تنهایی نمیها و نه شرکتداند. نه دولتبخش خصوصی براي مبارزه با فساد را اساسی می

داشتن سرمایه گذاران و سهامداران ، هاي خصوصی براي حفظ شهرت خود و نگهکدیگر این امر را انجام دهند. شرکتعمومی و خصوصی باید با ی

فی هایی از تاثیرات منهاي از دست رفته تجاري، نمونهها، وابستگی ناگریز میان عرضه و تقاضا، و فرصتکنند. افزایش قیمتبا فساد مبارزه می

ش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاري می شود و در نتیجه فعالیت هاي اقتصادي را از مولد بودن فساد در شرکت هاست. پژوه

). اگرچه ممکن است در کوتاه مدت فساد براي بعضی از شرکت هاي 1385(علی محسنی,  به سوي رانت ها و فعالیت هاي زیر زمینی می راند

  مدت ضررهاي جبران ناپذیري به این شرکت ها وارد می کند.خصوصی داراي منافعی باشد اما در دراز 

در پژوهش حاضر، در بخش نخست به چارچوب نظري فساد پرداخته شده است و  تاثیر فساد بر رشد  و بهره وري بخش خصوصی، رابطه فساد 

رهاي فساد بخش خصوصی مورد بررسی قرار با اندازه شرکت، انواع فساد و هزینه هاي فساد بخش خصوصی، عوامل و مراحل مقابله و سازو کا

گرفته است.سپس در بخش بین المللی ، به چارچوب هاي قانونی بین المللی براي مقابله با فساد بخش خصوصی پرداخته شده و نمونه هایی از 

پژوهشی در این زمینه در شاخص هاي اندازه گیري شده مرتبط با بخش خصوصی ارائه شده است. در بخش پایانی با برشمردن اندك کارهاي 

  ایران به این مهم اذعان شده است که کارهاي بسیار اندکی در زمینه فساد بخش خصوصی انجام گرفته است.

    

                                                           
1 Center for International Private Sector 
2 United Nations Convention Against Corruption 
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 بخش اول: چارچوب نظري فساد در بخش خصوصی -1

از موارد زیر پرداخته می مدل زیر براي چارچوب نظري فساد در بخش خصوصی ارائه شده است. در ادامه به طور مبسوط به توضیح هر یک 
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  ) فساد و رشد بخش خصوصی1-1

از این رو، در این بخش به  بخش خصوصی شناخته شده است.در ادبیات مبارزه با فساد ، فساد به عنوان مهم ترین محدودیت براي توسعه 

  شود.وري و رشد شرکت ها  پرداخته میبررسی نقش فساد به عنوان مانعی براي ورود و تاثیر فساد بر بهره

، 3هاریسک کشورفساد به عنوان یکی از علل وجود بخش هاي غیر رسمی در اقتصادهاي در حال توسعه شناخته شده است. راهنماي بین المللی 

کند که به رغم سطح تولید دهد. این راهنما استدالل میفعالیت هاي غیر رسمی (زیرزمینی) را گسترش می دهد که فساد،شاخص فساد نشان می

ی نیز درصد در اندازه بخش غیر رسمی همراه است. یافته هاي مشابه 9,7ناخالص داخلی هر کشور، افزایش یک واحد در شاخص فساد، با کاهش 

) با استفاده از یک مجموعه داده که بر پایه 2002(  5) در آمریکاي التین گزارش شده است. دجانکو و همکاران1999( 4توسط جانسون و همکاران

تري پروژه کسب و کار بانک جهانی به دست آمده، به این نتیجه رسیده اند که کشورهایی با مقررات دست و پا گیر براي ورود کاال، از فساد باال

هاي شروع می شود، رابطه اي روشن بین تعداد رویهمشاهده  1برخوردارند و اقتصاد غیر رسمی بزرگتري دارند. همان طور که در شکل شماره 

  کسب و کار جدید و شاخص فساد وجود دارد.  به این صورت که همراه با افزایش رویه ها و مقررات، فساد نیز افزایش می یابد.

  

  

                                                           
3 International Country Risk Gide(ICRG) 
4 Johnson et al. 
5 Djankov et al. 

 فساد

 رشد شرکت ھا

 توسعھ شرکت ھای زیرزمینی

 بھره وری

 اندازه شرکت

ورود شرکت ھا بھ کسب و 

 کار

 نوآوری
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  ) فساد و حجم مقررات1شکل 

 

  

  )6،2002(منبع: دیجانکو و همکاران کشور می باشد 78نشان دهنده ارزش شاخص فساد را در برابر حجم مقررات براي ، 1شکل

) مجموعه داده هاي جدیدي را براي اقتصاد برزیل گردآوري کرده اند.این یافته ها نشان می 2010( 7در تحقیقات اخیر، کمپوس و همکاران

نشان می دهد  2ورود شرکت ها به کسب و کار و رشد شرکت ها تفاوت قائل هستند. همان طور که  شکل  دهد که شرکت ها  بین تاثیر فساد بر

درصد کسب و کارها در برزیل فساد را به عنوان اصلی ترین مانع براي ورود شرکت ها به کسب و کار می دانستند . در  حالی که، فقط  70تقریبا 

  شرکت ها  می دانستند.  درصد شرکت ها فساد را مانع عمده رشد 30

   

                                                           
6 Djankov et al. 
7 Campos et al. 
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شاید بزرگترین مساعدت کمپوس و همکاران پی بردن به این موضوع است که فساد، به شرکت هاي به اصطالح خودي کمک می کند و مانع 

ر عمل می کند. ب هاي بالقوه می شود( باعث انحصار گرایی می شود).  بنابراین، فساد به عنوان ساز و کاري براي جلوگیري از رقابتورود شرکت

  طبق این پژوهش تاثیر فساد بر عدم ورود شرکت ها به بازار کار بیش تر از تاثیر آن بر عدم رشد شرکت هاست.

فعالیت هاي غیر رسمی ناشی از فساد، همچنین می تواند رشد کسب و کار را محدود کند. شرکت هایی که مجبور به فعالیت زیرزمینی هستند، 

ز نظر دسترسی به سیستم مالی رسمی و خدمات عمومی نسبت به شرکت هایی که به طور رسمی فعالیت می کنند، برخوردار از مزایاي یکسانی ا

نیستند. این وضعیت، چشم انداز رشد آنها را محدود می کند و بهره وري آن ها را کاهش می دهد. به عالوه، براي ناشناس ماندن، شرکت هاي 

  ر باید به صورت تعمدي توسعه خود را محدود می کنند تا از جلب توجه غیر ضروري جلوگیري نمایند.فعال در بخش غیر رسمی، ناگزی

) به این نتیجه رسیدند که بخش غیررسمی به طور عمدي کوچک تر و کم بهره تر از شرکت هاي فعال در 2008(8نوریس و همکاران-دابال

درباره شرکت هایی از بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته است. همین بخش رسمی می باشند. داده هاي آن ها شامل اطالعاتی 

) و هطور اطالعات آن ها درباره موانع مختلفی است که شرکت ها با آنها روبرو بوده (مثل فساد، عدم زیرساخت براي رسیدن به منابع مالی و غیر

                                                           
8 Dabla-Norris et al 
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) به این نتیجه رسیدند که فساد مانع رشد اشتغال در 2007(9آتریدو و همکاران نیز اطالعاتی درباره سطوح فعایت هاي غیررسمی می باشد.

) در مقاله خود از تجزیه و تحلیل داده هاي منطقه آمریکاي التین و کارائیب به 2012( 10کشورهاي کوچک، متوسط و بزرگ است. سکر و یانگ

ص، فساد بیش تر از همه براي شرکت هاي جوان و کم درآمد مخرب این نتیجه رسیدند که رشوه به طور عمده مانع رشد شرکت است به خصو

) تاثیر فساد و بهره وري را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رشوه تاثیر معناداري بر سطوح 2010(11است. دیروسا و همکاران

ارج از اتحادیه اروپا آسیب می زند. بنابراین، نتیجه گرفتند که بهره وري شرکت دارد. هم چنین آن ها دریافتند که  فساد بیشتر به کشورهاي خ

فساد بیش تر به بهره وري شرکت هایی صدمه می زند که در کشورهایی با چارچوب قانونی ضعیف فعالیت می کنند. هم چنین دریافتند که فساد 

کشور به این نتیجه  64)  با استفاده از داده هاي حاصل از 2009(12از طریق تاثیرش بر بهره وري می تواند شرکت ها را متاثر کند. آنوخین و شولز

  رسیدند که هر شرکتی که بتواند فساد را بیش تر کنترل کند، سطح نوآوري باالتري دارد. 

ود وري وج) با استفاده از داده هاي شرکت هاي آفریقایی به این نتیجه رسید که یک رابطه قوي و منفی بین فساد و نوآ2010(13ماهاگوآنکار

 دارد.  شرکت هایی که قادر به نوآوري هستند، می توانند سود خود را افزایش دهند و از این طریق سود کنند

  ) فساد و اندازه شرکت ها2-1

رشوه رایج ترین نوع فساد است که شرکت هاي کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه شرکت هاي بزرگ نیز تحت تاثیر این فساد قرار می 

) انجام گرفت، مشخص شد که تمام شرکت ها 2003(14گیرند، اما گاهی اندازه این شرکتها می تواند مفید باشد. در تحقیقی که توسط سونسون

 تدر هر زمانی مجبور به پرداخت رشوه نیستند و اندازه پرداخت رشوه به قدرت چانه زنی شرکت بستگی دارد. قدرت چانه زنی شرکت ها به فعالی

ونی آن ها بستگی دارد. به عبارتی، توانایی آن ها براي نقل مکان و حرکت به سمت فعالیت هاي مختلف که نیاز کمتري به تماس با هاي بیر

 UNODOCو  15UNIDOبوروکراسی ها دارد. شرکت هاي چندملیتی بزرگ، بیشترین قدرت چانه زنی را دارند. در واقع داده هاي بدست آمده از 

نشان می دهد که گزارش شرکت هاي متوسط و کوچک از فساد به عنوان مهم ترین مانع کسب  3را تایید می کنند. شکل ) این نتیجه 2007(16

روي دیگر تبعیض فساد را نشان می دهد که در آن شرکت هاي کوچک و متوسط  4و کار نسبت به شرکت هاي بزرگ، بیشتر بوده است. شکل 

  ه کارمندان دولت به عنوان رشوه پرداخت می کننددرصد باالتري از درآمد ساالنه خود را ب

    

                                                           
9 Aterido et al. 
10 Seker and yang 
11 De Rosa et al 
12 Anokhin and Shulze 
13 Mahagaonkar 
14 Svensson 
15 United Nations Industrial Development Organization 
16 United Nations Office on Drugs and Crime 
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رشوه تنها نوع فساد نیست که شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. اختالس توسط کارکنان خود شرکت، کالهبرداري شرکتی و تجارت 

خودي، می تواند آسیب هاي زیادي به شرکت بزند. با افزایش اندازه شرکت ها، کنترل فعالیت هاي کارمندان به شدت سخت می شود. در بررسی 

کشور، تقریبا یک سوم گزارش دادند که از اختالس دارایی رنج می برند. فساد در یک شرکت همچنین  40شرکت در  5400از از بیش  2007سال 

ه می تواند به صورت رشوه تجاري باشد. در ایاالت متحده، شواهدي وجود دارد که هوندا قرارداد نمایندگی خودرو را در قبال رشوه بدست آورد

انند به شکل کارتل، رقابت مخرب، و رفاه مصرف کنندگان به صورت مخفیانه تبانی کنند. نهایت این که شرکت هاي است. همچنین رقبا می تو

 يبزرگ می توانند سیاست ها و مقرراتی با اثرات مخرب براي کل جامعه به وجود بیاورند. این وضعیت بسیار جدي است و می تواند ثبات اقتصاد

، گرفته شده است. و الملل چاپ شدهکه توسط سازمان شفافیت بین  2009در سال  17از گزارش فساد جهانی  5کشور را به خطر اندازد. شکل 

خطرات فساد در حوزه فعالیت شرکت هاي بزرگ را نشان می دهد. فساد بخش خصوصی در اولین الیه داخلی ظاهر می شود و سلطه سیاست و 

  دهد . تنظیم کنندگی آن را به فساد بخش دولتی پیوند می

  

  انواع فساد در بخش خصوصی )3-1

  فساد بخش خصوصی می تواند به سه دسته تقسیم شود:

 شامل رشوه هاي خیلی زیاد به مقامات دولتی است که عمدتا توسط شرکت هاي بزرگ داده می شود و  مخرب ترین  18فساد فاجعه آور :

  نوع فساد است.

 عمومی و خصوصی و سیستم هاي تنظیمی اشاره دارد و با رفتارهاي غیر اقتصادي  : این نوع از فساد به بخش هاي19فساد سیستماتیک

مشخص می شود که فرصت هاي رانت خواري براي فعاالن دولتی و خصوصی فراهم می آورد.اینگونه فعالیت ها ، ارزش هایی را به وجود 

یک مفهوم وسیعی است که اشتباهات مرتبط به می آورند که به جاي منافع عمومی ، شخص در نظر گرفته می شود.فساد سیستمات

  مسئولیت ، مشروعیت و اثربخشی را در سیستم هاي تنظیمی شامل می شود.

 این نوع از فساد شامل پرداخت هاي خرد و حداقل نتیجه به صورت فردي می باشد اما باز هم هزینه اي جمعی را بر جامعه 20فساد خرد :

  نگ عمومی از تحمل است که اغلب به وسیله گونه هاي مخرب تر فساد تغذیه می شود.تحمیل می کند و  نشان دهنده یک فره

                                                           
17 Global Corruption Report 
18 Catastrophic corruption 
19 Systemic corruption 
20 Petty corruption 
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  ) هزینه هاي فساد در بخش خصوصی4-1

  هم تجارت و هم جامعه مجبور به تحمل هزینه هایی هستند که فساد بر آن ها تحمیل می کنند . هزینه هاي فساد عبارتند از:

  صرف بهره وري می شد براي فساد به مصرف می رسند.شرکت ها منابع و زمانشان را در عدم تخصیص درست منابع : منابعی که باید

راه ارتباطات نادرست با ادارات و رشوه هدر می دهند.ادارات تصیمات سرمایه گذاري جانب دارانه می گیرند که نفع عموم را در نظر نمی 

  گیرند.

  از هزینه هاي غیرقابل پیش بینی می ترسند .عالئم  فراوانی از فساد که به سرمایه گذاري هاي کمتر: سرمایه گذاران بومی و خارجی

سرمایه گذاران بالقوه از قوانین و مقررات و حق مالکیت ضعیف یک کشور می رسد ، باعث می شود که سرمایه گذاري در آن کشور پر 

  خطر به نظر برسد.سرمایه گذاري کمتر ، به معناي رشد کمتر است.

 ، رانت خواري به این معناست که شرکت هاي جدید با مشکالت بسیاري براي ورود رو به رو   کارایی و نوآوري: کاهش رقابت

  هستند.مشتریان براي کاالهاي گران ، بی کیفیت و محدود هزینه اي پرداخت نمی کنند.

 می کنند و از تمام قدرتشان براي منافع سیاست هاي غلط و اجراي ضعیف: قانونگذاران در سیستم فاسد به منافع همه شهروندان توجه ن

رانت خواري استفاده می کنند.افراد در سیستم هاي اداري در مقابل عملکردشان پاسخگو نیستند و انگیزه زیادي براي تاخیر در انجام 

  کارها دارند تا از این طریق رشوه را زیاد کنند.

  هاي غیر رسمی ، ایجاد موانع براي ورود و افزایش هزینه ها براي انجام کم شدن استخدام: فساد از طریق فشار کسب و کارها بر بخش

تجارت ، استخدام در بخش خصوصی را کاهش می دهد. چرا که شرکت ها کمتر تمایلی براي رشد دارند.کسب و کارهاي کوچک اغلب 

  ضربه هاي بسیار شدیدي می خورند. 

  کند چرا که فرصت هاي بخش خصوصی کمتري وجود دارد.هم چنین کیفیت خدمات تشدید فقر : فساد ، دریافتی بالقوه فقرا را کم می

 عمومی از جمله آموزش و بهداشت را کاهش می دهد.

  ) عوامل ایجاد فساد در بخش خصوصی5-1

ایجاد آن فساد ریشه هاي مختلفی دارد ولی به طور عام می توان آن را ناشی از طراحی ضعیف موسسات دانست.بعضی از مهم ترین عوامل 

  عبارتند از:

  ، قوانین و مقررات مبهم ، پیچیده و مدام در حال تغییر: وقتی که قوانین متناقض هستند یا نیاز به درك باالیی براي فهم آن ها باشد

ان ودشآزادي عمل و اختیارات مقامات تقویت می شود و این خطر افزایش پیدا می کند که آن ها تصمیاتی اتخاذ کنند که به دلخواه خ

باشد.وقتی قوانین غیرقابل پیش بینی هستند ، کارآفرینان به حقوق خود واقف نبوده و نمی توانند از آن ها پیروي کامل داشته باشند یا 

  در مقابل بازرسی هاي غیر قانونی از خود دفاع کنند.

 بود که معیارهاي پشت این تصمیمات کمبود شفافیت و حسابرسی: وقتی تصمیات پشت درهاي بسته گرفته می شوند ، مشکل خواهد 

  ارزیابی شوند و بررسی شود که آیا این تصمیات نفع عموم را در نظر گرفته اند یا بررسی این که طبق قوانین مقررات هستند .

 ن ار دادنبود رقابت: شرکت هایی که در محیط انحصاري فعالیت هاي خود را انجام می دهند ، شانس بسیار زیادي براي تحت تاثیر قر

تصمیات دولت در جهت منافع خود دارند. چنین محیطی باعث بی کفایتی شده و نبود سیاست هاي رقابتی ، پاسخگویی را کاهش می 

  دهد.

  پایین بودن حقوق براي برطرف کردن نیازهاي اولیه: وقتی حقوق و مزایاي یک کارمند براي برطرف کردن نیازهاي اولیه او کفاف ندهد

  فساد کشیده می شود.، او به سمت 

  نابرابري و بی عدالتی در قوانین و مقررات: قوانین و مقررات سست می تواند شرایط را براي سو استفاده مهیا کند.سیستم عدالتی ضعیف

 ، مجازات هاي اندك و هزینه هاي انطباقی گزاف باعث ناکارآمدي قوانین و مقررات می شود.
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  خصوصی: ) مراحل مقابله با فساد در بخش6-1

مبارزه با فساد باید براساس استراتژي تدوین شده براساس محیطی باشد که سازمان ها در آن به فعالیت مشغول هستند.مراحلی که در زیر 

  آمده مراحلی که باید به طور کلی طی شود را نشان می دهد:

  ه این .دربار"ه در  تجارت و فرهنگ از بین نمی رودفساد هیچ گا"شکستن تابوي صحبت درباره فساد: از بین بردن افسانه هایی مانند

  که چقدر فساد بر روي کارایی سازمان ها و اجتماع تاثیر مخرب دارد ، توضیح دهید.

  نشان دادن این که فساد چگونه رخ می دهد: منابع و مکان هایی که بیشتر در معرض فساد هستند را مشخص کنید و سپس در مورد

  د بحث و بررسی به عمل اورید.سازوکار هاي ایجاد فسا

  بسیج کردن هیئت هاي کلیدي و ایجاد یک ائتالف ضد فساد: گفتمان سالمی بین بخش خصوصی و دولت برقرار کنید تا مطمئن شوید

  سیاست هاي ضد فساد براساس آن چه بخش خصوصی به آن نیاز دارد تدوین شده اند.

  فساد: طراحی برنامه اي بر اساس مناطق به خوبی تعریف شده و مناطقی که بیش آماده کردن برنامه هایی عملی با سیاست هاي ضد

  ترین موفقیت را به دست می آورد.

  اجراي سیاست هاي ضد فساد :کسب و کار باید به طور مثال باعث ترویج  ارتباطات شفاف با مقامات و اتخاذ کنترل هاي داخلی عملیات

  . (CIPE,2011)باشد

  اد در بخش خصوصی) سازوکارهاي فس7-1

، فساد مانند دیگر قراردادهاي اقتصادي در بازار ، ساختاردهی می شود و از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می کند.تقاضا براي   21CIPEاز نظر  

یرنده مایل گفساد از طریق تمایل بخشی از تهیه کنندگان براي تهیه خدمات ممنوعه در هزینه هایی خاص تعیین می شود.عرضه فساد براساس ت

 براي دادن هدیه مادي یا غیرمادي در ازاي دریافت این گونه خدمات است.

 طور به خصوصی بخش عوامل اقتصادي هاي مدل در. ندارد تعجب جاي که اند شده متمرکز رشوه تقاضاي قسمت بر عمدتا فساد، ادبیات

 شواهد. تاس نشده رشوه عرضه طرف به زیادي توجه تاکنون و شوند می کشیده تصویر به سیاستمداران و بوروکراتیک  قربانیان به عنوان معمول

 که دریافتند )2003(22هلمن و همکاران .باشد مخرب اندازه همان به تواند می نیز رشوه عرضه طرف که دهد می نشان دولت دست در تجربی

 هاي شرکت به آن سودآور مزایاي فروش به سیاستمداران و دولتی مقامات که است هنجاري گذار، درحال اقتصادهاي از بسیاري در دولت تسلط

 دولت تسلط کارگیري به در توجهی قابل مزایاي که دریافت کشور 47 در سیاسی ارتباط از مطالعه یک در) 2006( 23فسیو. پردازند می خصوصی

 وزهامج مثل دولتی کمیاب کاالهاي به دستیابی دولتی، قراردادهاي در رقابتی مزیت شامل رشوه کننده عرضه شرکت هاي براي مزایا. دارد وجود

 خصوصی بخش نقش باید که شود می پیشنهاد) 2012( 24یوفر و همکاران از اخیر مقاله در. باشد می نظارتی هاي نرمش و کمتر مالیات ها، پروانه و

 اجتناب هستند، دولتی بخش در فساد قربانیان تنها خصوصی هاي شرکت که تفکر طرز این از و داد قرار بررسی مورد دقت به فسادزا معامالت در را

 .شود

 در اقتصاد بازار، شرکت ها به واسطه قواعد بازي، سعی در حداکثر کردن سود خود دارند. مشکل این جاست که این قواعد پذیرفته شده، همیشه

ایی که در این راه، همه رفتار مشابهی دارند، فعالیت هاي فسادزا مورد قبول عام با آن چه که قانون اجازه می دهد، همسو نیست. به عالوه ،  از آنج

  توضیح داد. 7می توان این پدیده را بوسیله شکل  25)2000قرار گرفته و تثبیت می شود. مطابق نظر آندویج و همکاران(

                                                           
21 Center for International Private Enterprise 
22 Hellman et al   
23 Faccio 
24 Ufere et al. 
25 Andvig et al. 
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)، مواردي را نشان می دهد که در آن هیچ رشوه o، تعداد شرکت هایی که در فساد درگیر هستند را نشان می دهد. مبدا (7محور افقی شکل 

ی که شرکت ، بازده7بدین معناست که تمام شرکت ها رشوه پرداخت می کنند. محور عمودي شکل  "n"اي توسط شرکت ها پرداخت نمی شود. 

ت ساز رفتار خود (صداقت یا فساد) دریافت می کند را اندازه گیري می کند. خط ضخیم نشان دهنده تمام ترکیبات ممکن از بازده و بروز فساد ا

فکر ت که یک شرکت صادق می تواند داشته باشد. منحنی بدین منظور ترسیم شده است که رابطه معکوس بین وجود فساد و بازدهی را نشان دهد.

پشت این منحنی این است که زمانی که شرکت هاي کمتري رشوه می پردازند، رفتار صادقانه سود بیشتري خواهد داشت. اگر تعداد قابل مالحظه 

ترده گس ها صادق باشند، آن گاه، فساد کردن هم از نظر تحریم اجتماعی و هم تحریم قانونی؛ بسیار پر هزینه خواهد بود. اما اگر فساداي از شرکت

اي ه باشد، تحریم اجتماعی تقریبا وجود ندارد و شرکتی که وارد فعالیت هاي فسادزا شده است، این شانس را دارد که با پرداخت رشوه، از تحریم

ار اخالقی تقانونی نیز جلوگیري کند. بنابراین هرچه تعداد شرکت هایی که رشوه پرداخت می کنند، افزایش یابد، بازدهی شرکت هاي صادقی که رف

  دارند، کاهش خواهد یافت. 

خط باریک نشاندهنده تمام ترکیبات ممکن از بازدهی و وجود فساد در شرکت هاي پرداخت کننده رشوه می باشد. این منحنی از منحنی 

نمودار حاکی از این  افزایش می یابد و سپس کاهش می یابدو تفکر این Dضخیم متفاوت است به طوري که این منحنی از ابتدا تا نقطه عطف 

این  ااست که با افزایش شیوع فساد، هزینه ورود به فعالیت هاي فسادزا، هم از نظر تحریم هاي اجتماعی و هم تحریم هاي قانونی کاهش می یابد ب

ه با فزونی عرضه رشوه بحال، بعد از یک نقطه مشخص، تعداد شرکت هایی که تمایل به رشوه دادن دارند، آن قدر افزایش پیدا می کند که متعاق

نشان می دهد که چگونه فساد دربردارنده نتایج  7وجود آمده و بنابراین بازدهی شرکت ها شروع به کاهش می کند. توجه داشته باشید که شکل 

ها فاسد  (که همه شرکت C(جایی که کل شرکت ها صادق هستند) نسبت به نقطه  Aمنفی بر رفاه است. در واقع، همه شرکت ها در نقطه 

، بازدهی در نتیجه صادق بودن نسبت به فاسد A. در نقطه Cو  Bو  A، سه نقطه تعادل وجود دارد: 7هستند)، وضعیت بهتري دارند. در شکل 

نابراین شود ب، بازدهی حاصل از صادق بودن، منفی میCبودن بسیار باالست. بنابراین هیچ انگیزه اي براي برهم زدن تعادل وجود ندارد. در نقطه 

، شرکت بین صادق و فاسد بودن، B، تمام شرکت ها، فاسد بودن را انتخاب می کنند. این دو نقطه داراي تعادلی پایدار می باشد. نهایتا در نقطه 

دل ناپایدار داراي تعا Bخورد. بنابراین نقطه بی تفاوت است و اگر فقط یک شرکت بین صادق یا فاسد بودن، یکی را انتخاب کند، تعادل بهم می

  است. 

 بازده رفتار شرکت

 رفتار صادقانھ

 رفتار فسادآلود

شرکت میزان فراوانی 

 ھای آلوده بھ فساد
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 Bو  Aجذابیت این مدل در توانایی آن براي توضیح سطوح فساد وابسته به شرایط اولیه است. به این صورت که اگر اقتصادي در بین نقطه 

همگرایی پیدا  Aباشد، منطقه اي که بازدهی حاصل از صادق بودن بیشتر از بازدهی حاصل از فاسد بودن است، به ناچار شرکت ها به سمت نقطه 

  شوند. همگرا می Cباشد، شرکت ها در نهایت به سمت نقطه  C و  Bکنند . برعکس، اگر اقتصادي بین نقطه می

 

  : فساد بخش خصوصی در سطح بین الملی. بخش دوم2

المللی براي مبارزه با فساد بخش خصوصی در کنوانسیون بین المللی مبارزه با ) چارچوب قانونی بین2-1

 فساد

المللی براي مبارزه با فساد گسترش پیدا کرده است. این چارچوب شامل کنوانسیون سازمان ملل متحد در دهه اخیر، یک چارچوب قانونی بین

و در  2006اولین جلسه کنفرانس اعضاء در سال  عضو دارد. 167شروع به کار کرد و در حال حاضر  2005براي مقابله با فساد است که در سال 

در  جلسه. چهارمین و در دوحه/قطر برگزار گردید 2009و در نوسا دوآ/اندونزي و سومین جلسه در سال  2008دن، دومین جلسه در سال عمان/ار

   .و در پاناما برگزار شد 2013سال 

 .هااد دارائیالمللی و استرداین کنوانسیون تدابیر اساسی در چهار حوزه را معرفی می نماید: پیشگیري، جرم انگاري، همکاري بین

  یک فصل از کنوانسیون به پیشگیري از فساد و معیارهاي مرتبط در دو بخش خصوصی و عمومی اختصاص یافته  :پیشگیري از فساد

هاي مبارزه با فساد (نهاد، سازمان و غیره) و یا ارتقاء سطح هاي پیشگیرانه همچون تأسیس ارگانهائی از سیاستاست. این بخش نمونه

ه ک بایست اطمینان حاصل نمایندگردد. اعضاء میهاي سیاسی را شامل میهاي مصرفی براي انتخابات و حزبتأمین بودجه شفافیت در

بخشد و هرگونه تأمین نیروي انسانی بر اساس معیارها و امتیازات خواهد بود. کارآمدي و شفافیت را ارتقاء می ،خدمات عمومی ارائه شده

ولتی، این افراد می بایست تحت پوشش ضوابط اجرائی، مالی و سایر معیارهاي انضباطی قرار گیرند. در پس از جذب نیروي انسانی د

بخش مالی و اعتباري عمومی، مواردي همچون شفافیت و معتبر بودن می بایست ترویج شوند و در مورد بخش خصوصی، تدابیر خاصی 

ود. عالوه بر موارد فوق، پیشگیري از فساد نیازمند همکاري و تعامل هاي حساس در نظر گرفته شبراي پیشگیري از فساد در قسمت

  .سازمانهاي غیردولتی، مردم نهاد و سایر اجزاء جامعه است

 اند، کشورهاي عضو اگر مواردي از جرم و بزهکاري وجود دارند که در قوانین ملی به عنوان جرم شناخته نشده:  جرم انگاري فساد

ر کنوانسیون از سایر ابزارهاي مشابه فرات. ها بوده تا بتوانند موارد مرتبط با فساد را پوشش دهندئی آنکنوانسیون نیازمند شناسا

هاي غیر قانونی، اي فساد همچون رشوه و اختالس دارائی هاي عمومی را فساد می داند بلکه تجارترفته و نه تنها موارد پایه

  دهد. ز تحت پوشش قرار میهاي حاصل از فساد را نیشوئیکاري و پولپنهان

  د که در تمامی موارد مرتبط با فساد از جمله پیشگیري، تحقیقات و تحت تعقیب انهکشورها توافق نمود: بین المللی هاي  همکاري

خاصی  هاياند تا نسبت به ارائه فرمقرار دادن مجرمین با یکدیگر همکاري نمایند. براساس مفاد کنوانسیون، کشورها ملزم گردیده

آوري و تبادل اطالعات مورد نیاز در دادگاه اقدام نمایند. بعالوه، از کشورها خواسته هاي قانونی دوجانبه در زمینه جمعاز کمک

 .شده است تا تدابیري را جهت حمایت از ردیابی، بلوکه کردن، توقیف و ضبط عواید حاصل از فساد اتخاذ کنند

 ها یکی از اصول بنیادین کنوانسیون است. این مطلب یکی از موارد بسیار با اهمیت براي کشورهاي استرداد دارائی:  ها استرداد دارائی

منابع شدیداً براي بازسازي این که هاي ملی را چپاول کرده است در حالیاي است که فساد در سطوح باال، دارائیدر حال توسعه

در مواردي  .ی، اموال ضبط شده به عضو مدعی بازگردانده خواهد شدر صورت اختالس از اموال عموم. دجامعه مورد نیاز هستند

که جرم ادامه یافته و توسط کنوانسیون پوشش داده شده، مطالبات بعمل آمده در قبال دریافت اسناد مالکیت و یا احراز خسارت 

با عضو مدعی، مالکین اولیه قانونی و یا جبران ها در سایر موارد، الویت استرداد دارائی .وارده به عضو مدعی قابل استرداد خواهند بود

کند و در عین حال، ها، تالش کشورها در بازنویسی تأثیرات مخرب فساد را حمایت میاسترداد موثر دارائیت. خسارت قربانیان اس

  .قدور نخواهد بودهاي غیر قانونی براي آنها مکند، مبنی بر اینکه امکان اختفاء دارائیپیامی به مسئولین فاسد ارسال می
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هاي بدست آمده از فساد، استرداد و برگرداندن سیستماتیک و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در زمینه استرداد دارائی

جرم  له با مواد مخدر ونماید. در همین راستا، دفتر مقابها را بر اساس مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد تشویق و تسهیل میزمان بندي شده دارائی

عبارتند از: کاهش موانع  STAR نمود. اهداف موسسه STAR سازمان ملل متحد با همکاري گروه بانک جهانی اقدام به تأسیس موسسه اي بنام

 .هااد دارائیهاي فنی اولیه براي استردها و ارائه کمکهاي ملی در زمینه استرداد دارائیها، ایجاد ظرفیتدر فرآیند استرداد دارائی

  

  شود:این کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به فساد در بخش خصوصی پرداخته است که در ادامه بیان می 12ماده 

  ـ بخش خصوصی 12ماده

هاي استاندارد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیري کند، هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد )1

هاي مؤثر، بازدارنده مدنی، اداري یا کیفري مناسب را به خاطر صورت اقتضاء مجازات حسابرسی و ممیزي را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و در

 قصور در پیروي از چنین اقداماتی درنظر بگیرد.

 شود:میاقدامات جهت دستیابی به این اهداف شامل موارد زیر  )2

  .طبتکاري بین نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصی مرارتقاء هم -الف

  :واحدهاي خصوصی از جملهصیانت از درستکاري ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت  -ب

 ؛نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهاي شغلی و کلیه حرف مربوط  

  ؛منافع تضادجلوگیري از  

 هاي تجاري مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل با دولت.اده از رویهارتقاء استف  

اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در  هویتتشخیص  خصوص  صورت اقتضاء اقداماتی در در وارتقاء شفافیت در بین واحدهاي خصوصی  -پ

  ها.حقوقی شرکت ایجاد و مدیریت شخصیت

هاي اعطاء شده توسط ها و پروانهجمله تشریفات مربوط به یارانه تشریفات مربوط به واحدهاي خصوصی ازاستفاده از پیشگیري از سوء -ت

  .هاي بازرگانی مراجع دولتی جهت فعالیت

اي مقامات دولتی قبلی یا هاي حرفهنحو مقتضی و براي مدت معقولی بر فعالیت ها بهطریق وضع محدودیت منافع از تضادجلوگیري از  -ث		

تقیم به طور مسبه ییهاها یا استخدامستخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی که چنین فعالیتا

  اند.ها نظارت داشتهیا بر آنداشته مقامات دولتی در زمان تصدي برعهده  وظایفی مربوط شود که این

هاي ممیزي داخلی کافی جهت کمک به جلوگیري و ردادن ساختار و اندازه خود، کنترلکه مؤسسات خصوصی با مدنظر قراتضمین این -ج

  یرد.قرار گ ،هاي مالی الزم چنین مؤسسات خصوصی مشمول ممیزي مناسب و تشریفات تأییدکه حسابها و صورتحسابکشف فساد را دارند و این

ود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعالم کتبی وضع مالی و استانداردهاي هر کشور عضو، جهت پیشگیري از فساد، طبق قوانین و مقررات خ )3

 ممیزي و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون

 انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:

  ؛ ج از دفاترهاي خارالف ـ دایر کردن حساب

  ؛دایر کردن معامالت مخفی یا معامالتی که به اندازه کافی مشخص نیستند -ب

  ؛دنهایی که وجود خارجی ندارثبت هزینه -پ

  ؛هاثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آن -ت

  استفاده از اسناد جعلی؛ و -ث

  بینی کرده است.پیشنابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي که قانون  -ج

اساس  خواري را که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرائم احراز شده برهاي تشکیل دهنده رشوههر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه) 4

 اد.هاي متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد دباشد و درصورت اقتضاء سایر هزینه) این کنوانسیون می16و ( )15( 		مواد
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  المللی  در بخش خصوصی همچنین شامل:اي، چارچوب ضد فساد بیندر سطح منطقه

   26.قانون خارجی اعمال فاسد آمریکا1

. 2.صادرکنندگان 1شروع به کار کرد .مفاد ضد رشوه این کنوانسیون سه گروه عمده را مد نظر قرار می دهد:  1977این کنوانسیون در سال 

  . افراد و نهادهاي خاص 3نگرانی هاي داخلی 

.شرکت ها و افراد بومی 1منع می کند:این کنوانسیون موارد زیر را براي حفظ و بقاي کسب و کار خود از پرداخت هاي فاسد به مقامات خارجی 

.شرکت هایی که در 4.شرکت هایی که محل اصلی کسب و کارشان ایاالت متحده است 3.شرکت هاي سلزماندهی شده زیر نظر قانون آمریکا 2

  جی.افراد و کسب و کارهاي خاص خار6.شرکت هایی که به فایل گزارش دوره اي نیاز دارند 5مبادالت سهام آمریکا هستند 

FCPA  .براي پرداخت هاي تسهیل کننده استثنا قائل می شود  

  : 27.کنوانسیون اتحادیه آفریقا براي جلوگیري و مبارزه با فساد2

عضو آفریقایی دارد.این کنوانسیون فساد بخش دولتی و خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد.بعضی از  33شروع به کار کرد و  2003در سال 

  خصوصی آن شامل رشوه داخلی و خارجی ، تجارت با اعمال نفوذ ، پول شویی می باشد. مفاد مرتبط با بخش

 : 28هاي مالی اتحادیه اروپایی.کنوانسیون حفاظت از سرمایه3

 شروع به کار کرده و به دنبال یک قانون اساسی براي پیشگیري از جرم سرمایه هاي مالی اتحادیه اروپا است.این کنوانسیون معتقد 1995سال

 است که کالهبرداري موثر بر درآمد و هزینه باید با مجازات همراه باشد

 :29کنوانسیون مقابله با فساد شامل مقامات اروپایی یا مقامات عضو اتحادیه اروپا4

ئول مس، رشان ، از جانب شرکت کار می کنندطبق مفاد این کنوانسیون ، مدیران کسب و کار در مقابل اعمال فاسد کسانی که تحت اختیا

  هستند.

 )Business anti-corruption portal.( 

   

                                                           
26 US Forein Corrupt Practices Act 
27 African Union Corrupt Practices Act 
28 European Union Convention on the Protection of the European Communities Financial Interest 
29 European Union Convention against Corruption Involving Official 
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  ) نمونه هایی از شاخص هاي اندازه گیري شده مرتبط با بخش خصوصی 2-2

  کشور جهان به دست آمده است: 135شرکت در  13000نمودارهاي زیر براساس تحقیق بانک جهانی بر روي 

  گرفتن قراردادهاي دولتی:-الف

براي گرفتن قراردادهاي دولتی هدیه می دهند مشخص شده است.آن چنان  د شرکت هایی که به بخش هاي دولتی.در این نمودار درص1-الف

 که شکل نشان می دهد این میزان در خاورمیانه و شمال آفریقا از همه بیشتر است.

  

 
 

  شرکت براي گرفتن قرارداد دولتی هدیه بدهد.شرکت در جنوب آسیا انتظار می رود که یک  4.چنان که نمودار نشان می دهد ، از هر 2-الف
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  از شرکت هاي صحراي آفریقا براي گرفتن قراردادهاي دولتی در ادارات دولتی هدیه می دهند. %27.نمودار زیر حاکی از آن است که 3-الف

  

 
  

  دهد.، نشان می ا که باید به صورت هدیه داده شودرمودار زیر درصد ارزش قرارداد ها ن.در 4-الف
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  .بیش از نیمی از شرکت ها در جنوب آسیا براي حفظ قرادادهاي دولتی ، هدیه می دهد.5-الف

  

 
  

  ب) مجوزهاي ساخت و ساز:

.در این نمودار درصد شرکت هایی که براي مجوز ساخت و ساز هدیه می دهند ، نشان داده شده است. همان طور که از شکل پیداست 1 -ب 

  فاصله بسیار کمی با خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.آفریقاي جنوبی 
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  .یک شرکت از هر سه شرکت در آسیاي شرقی و اقیانوسیه می دانند که براي اخذ مجوز ساخت و ساز باید هدیه پرداخت کنند.2 -ب

  

 
  

  ج)دریافت اشتراك برق

 .در این نمودار درصد شرکت هایی که براي گرفتن یک اشتراك الکتریکی هدیه می دهند ، نشان داده شده است.1 –ج 
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  د) میزان مانع بودن فساد

.در این نمودار درصد شرکت هایی که فساد را به عنوان یک محدودیت عمده شناسایی کرده اند نشان داده شده است و آنچنان که از  1-د 

شرکت هاي خاورمیانه و شمال آفریقا اذعان کرده اند که فساد  %50مشخص است باز هم خاورمینه و شمال آفریقا پیشتاز هستند.بیش از شکل 

  یک محدودیت عمده است.

  

  
  

  ه) میزان مانع بودن دادگاه ها

.نمودار آخر نشان دهنده درصد شرکت هایی است که  سیستم دادگاه ها را به عنوان یک محدودیت عمده شناسایی کرده اند . در این 1 –ه 

 ارند.د نمودار برخالف نمودارهاي پیشین آمریکاي التین و کارائیب پیشتاز هستند و البته خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اختالف ناچیزي با آن ها
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. گردیده است تصویر و جانمایی قسمت  16 با ماتریسی درون کنوانسیون، به عمل مقابل در کشورها يرشوه پرداخت وضعیتر قسمت بعد د

باشد می TI  آمار اساس بر کشورها این توسط کنوانسیون به عمل میزان عمودي محور و BPI شاخص دهندهنشان افقی محور این ماتریس در

 دهد.می نشان بنديتقسیم این در را کشورهاي جانمایی  نیز  5 شماره جدول و )1(شکل شماره 

 

 OECD. ماتریس جداسازي کشورها از نظر درجه فساد پرداختی و عمل به کنوانسیون ضد فساد 1شکل 

 
 

  . تفکیک کشورهاي عضو از  نظر پرداخت رشوه و عمل به کنوانسیون5جدول شماره 

  بعد  وضعیت  کشور

 1 پرداخت فساد: پاك  اقدام علیه فساد: فعال آلمان، انگلستان، آمریکاسوئیس، 

 5 پرداخت فساد: پاك  اقدام علیه فساد: متوسط استرالیا، کانادا، ایتالیا

 9 پرداخت فساد: پاك  اقدام علیه فساد: محدود نیوزیلند، فرانسه، آفریقاي جنوبی

 10 محدود پرداخت فساد: خوب  اقدام علیه فساد: آرژانتین

 13 پرداخت فساد: پاك  اقدام علیه فساد: بدون اقدام بلژیک، ژاپن، اسپانیا، کره جنوبی، برزیل، ترکیه

 14 پرداخت فساد: خوب  اقدام علیه فساد: بدون اقدام مکزیک، روسیه

 

 آمریکا با بیشترین انگلستان و آلمان، سوئیس،اند. کشورهاي بعد ماتریس متمرکز شده 6پیداست اعضا در  5و جدول  1طور که از شکل همان

) و عمل به کنوانسیون ضد رشوه نمره باالیی را به خود BPI)، در هر دو مقوله پرداخت رشوه (بر اساس شاخص %23حجم صادرات جهانی (

اي متوسط سهم تجارت جهانی را دارا هستند در اقدام علیه صدور فساد بگونه %7/6اند و کشورهاي استرالیا، کانادا و ایتالیا حدود اختصاص داده

شود این اعضا اند، مشخص میانسیون محدود و بدون اقدام بودهبعدي که در عمل به کنو 4اند. با تمرکز به کشورهاي جانمایی شده در عمل نموده
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اند لیکن براي اجراي کنوانسیون و عدم تجارت جهانی را به عهده دارند و از نظر شاخص پرداخت رشوه نیز پاك و خوب ارزیابی شده %34مجموعا 

 صدور فساد عملکرد ضعیفی دارند.

  المللبین شفافیت سازمان سنجش هاي.شاخص3-2

در تعیین میزان سالمت اداري کشورهاي جهان، مالك معتبري  اطمینانعنوان یکی از مراجع قابل  الملل بههاي سازمان شفافیت بینگزارش

 معرفیتوسط این سازمان براي سنجش وضعیت فساد در کشورها  CPIو  BPIدو شاخص  ) و1386(سریزدي،  آیدجهت ارزیابی به شمار می

سازمان پرداخته می شود.  BPIاز آنجایی که بحث در این پژوهش به فساد بخش خصوصی اختصاص دارد بنابراین فقط به توضیح  ه است.شد

مدنظر را  هکنندگان رشوپرداخت که را معرفی کرده است BPI 30به نامی کشور شاخص 19با بررسی بر روي  1999المللی شفافیت در سال بین

فر، (محنت گرددتفاوتی که بین این دو شاخص وجود دارد، به اندازه فساد بر می .کندگیري میاضاي فساد را اندازهطرف تق CPIبر خالف  و دارد

1387.(  

دهندگان امري واجب و ضروري شناخته که با هدف مبارزه با فساد و غلبه بر آن انتشار یافته، شناسایی رشوه OECD 2014در گزارش سال 

ها دهد پرداخت رشوه در میان بخشتهیه شده و نتایج نشان می 2014تا  1999پرونده پرداخت رشوه خارجی از سال  427شده است و بر اساس 

 1در جدول شماره  OECDیافته صورت گرفته است. سهم صادرات فساد در کشورهاي عضو و سطوح پایین تا مناصب عالی کشورهاي توسعه

  آورده شده است.

  

 BPIهاي فساد و . وضعیت کشورهاي صادرکننده فساد از نظر تعداد پرونده1جدول شماره 

  2011  2014  سال  

  BPIرتبه  BPIامتیاز   تعداد پرونده پرداخت فساد  کشور  ردیف

  10  1/8  128  آمریکا  1

  4  6/8  26  آلمان  2

  13  9/7  11  کره  3

  15  6/7  6  ایتالیا  4

  1  8/8  6  سوئیس  5

  8  3/8  6  انگلستان  6

  11  8  5  فرانسه  7

  -  -  5  نروژ  8

  6  5/8  4  کانادا  9

  4  6/8  3  ژاپن  10

  -  -  1  بلژیک  11

  -  -  1  بلغارستان  12

  -  -  1  مجارستان  13

  -  -  1  لوکزامبورگ  14

  -  -  1  هلند  15

  -  -  1  لهستان  16

  -  -  1  سوئد  17

  23  3/7  -  آرژانتین  18

  6  5/8  -  استرالیا  19

  -  -  -  اتریش  20

  14  7/7  -  برزیل  21

  -  -  -  شیلی  22

  -  -  -  کلمبیا  23

  -  -  -  جمهوري چک  24

  -  -  -  دانمارك  25

                                                           
 30. Bride payers Index 
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  -  -  -  استونی  26

  -  -  -  یونان  27

  -  -  -  ایسلند  28

  -  -  -  ایرلند  29

  -  -  -  اسرائیل  30

  -  -  -  لیتوانی  31

  26  7  -  مکزیک  32

  1  8/8  -  نیوزیلند  33

  -  -  -  پرتقال  34

  28  1/6  -  روسیه  35

  -  -  -  اسلواکی  36

  -  -  -  اسلونی  37

  15  6/7  -  آفریقاي جنوبی  38

  11  8  -  اسپانیا  39

  19  5/7  -  ترکیه  40

 

  ) ابتکار عمل ها و قوانین بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی:4-2

 بیشتر فعالیت هاي مبارزه با فساد زیر نظر دولت ها و موسساتی مانند بانک جهانی است و تمرکز اصلی آن ها بر روي بخش دولتی می باشد.در

کشور آمریکا تنها کشوري بود که رشوه به مقامات  1997به طور گسترده اي انکار می شد.تا سال  1990واقع فساد بخش خصوصی تا اواخر دهه 

) ، کشورهاي مختلف توافق کردند تا رشوه  در بخش خصوصی را ممنوع کنند.در OEDC )1997را ممنوع کرده بود.در کنفرانس ضد رشوه خارجی 

کشورهاي مختلفی از جمله انگلستان، روسیه، ، جهانی شد.امروزه سازمان ملل براي مقابله با فساد ممنوعیت رشوه از طریق کنفرانس 2005سال 

 UK Bribery، رشوه در بخش خصوصی را ممنوع کرده اند. به عنوان یک نمونه موفق می توان  چین، ویتنام، برزیل و مکزیک آفریقاي جنوبی،

Act .را نام برد که همه انواع رشوه را محکوم می کند  

 در زمینه مبارزه با فسادالمللی اقدامات نهادهاي بین

 در راستاي مقابله با اخاذي و رشوه  خصوصی را در ایجاد قانونگذاري براي خودبخش  ،المللیکمیسیون ضد فساد اتاق بازرگانی بین

 .تشویق کرده است

  ها در زمینه مبارزه با فساد پذیري شرکتدر خصوص افزایش مسوولیت اقداماتی را »اتحاد جهانی«سازمان ملل متحد از طریق برنامه

 .است انجام داده

  به بخش خصوصی اختصاص داده شده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد  12ماده 

 هایی را در فعالیت »بانک اروپا براي بازسازي و توسعه«و » انک توسعه قاره آمریکاب«، »بانک جهانی«قبیل  المللی ازموسسات مالی بین

 .اند، انجام داده استهایی که به فساد آلوده شدهشرکت مقابله با فساد و تحریم

 به نقش شرکت   سازمان اروپایی همکاري و توسعه1997  رتشاي مقامات دولتی در معامالت بازرگانی مصوب سالکنوانسیون مبارزه با ا

 .خصوصی در ایجاد فساد اشاره کرده استهاي 

 »خصوصی تصریح کرده استهاي ها توسط شرکت لزوم شفافیت پرداختبه »ابتکار شفافیت صنایع. 
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  ایران. بخش سوم: فساد بخش خصوصی در 3

بیشتر مطالعاتی که در زمینه فساد و سالمت سازمان ها در ایران انجام گرفته در مورد فساد بخش دولتی است و کمتر به بخش خصوصی 

پرداخته شده است اما فساد در بخش خصوصی نیز بسیار مسئله جدي و مهمی است و باید به طور جد به آن پرداخته شود.براساس سنجشی که 

کسب و کار ایران انجام گرفته ، یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاري در ایران ، فساد شناسایی شده است.شکل زیر گویاي این  از شاخص فضاي

  مهم می باشد:

  
) دو معرف دارو و ارز را مورد سنجش قرار داد.نتایج این تحقیق نشان داد که یکی از 1386براي بررسی فساد در بخش خصوصی رفیع پور (

از  %76,4پاسخگویان به این تحقیق معتقد بودند که در کشور بازار سیاه دارو وجود دارد.همچنین  %90باالترین رقم فساد در مورد دارو است.

  پاسخگویان نیز بر این نظر بودند که بازار سیاه ارز وجود دارد.

د انجام داده است که در آن بعضی از فعالیت هاي جمهوري ) پژوهشی با عنوان اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در مبارزه با فسا1387خبره (

 به شرح زیر آمده فسادچهار گام پیشگیرانه براي صنوف تجاري جهت مقابله با اسالمی ایران در این زمینه برشمرده شده است.در این پژوهش 

   است:

لل متحد و ارائه اطالعات الزم در خصوص چکها و سایر خط مشی هاي مقابله با فساد مطابق با مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان م .1

  اطالعات مالی به منظور تقویت اعتبار و شفاف سازي

 تأسیس راه کارهاي بازبینی اختصاصی به منظور انجام حسابرسی، همانگونه که اعضاء این کار را انجام می دهند  .2

 عمومی در کشورهاي در حال توسعه با کمک به اجرائی شدن مفاد کنوانسیون  سالمتسرمایه گذاري بر توسعه زیربناهاي   .3

  .ایجاد زمینه و بستر مناسب براي خود اظهاري و حمایت از آن دسته اي که داوطلبانه اشتباهات خود را اعالم می نماید .4

  عوامل ایجاد فساد به صورت زیر اشاره شده است :) به 1394در گزارش سمینار مدیریت نتیجه محور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (

.نفوذ کارکنان دولت در بخش خصوصی 4.عدم تعریف صحیح از شرح وظایف ، مسئولیت ها و شرایط احراز 3.عدم شفافیت 2.کمبود دستمزد 1

.دخالت 10.امضاي طالیی 9ن ارشد .فساد مدیرا8.پیچیدگی فرآیندهاي اداري 7.ضعف و ناکارامدي ابزار نظارتی 6.وجود سازمان هاي موازي 5
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.عدم رعایت اصول اخالق حرفه اي 14.انحصار و عدم رقابت 13.عدم پایبندي به اسناد باالدستی 12.اجراي طرح هاي ضربتی 11دولت در بازار 

سیرپذیري قوانین .تف19.عدم وجود رسانه هاي منتقد 18.ریخته شدن قبح فساد 17.عدم آشنایی مردم به حقوق خود 16.رابطه ساالري 15

  .ناکارآمدي دستگاه قضایی.21.وجود قوانین مزاحم و مخل 20

  همچنین در این گزارش رهبران تشکل ها ، فساد در حوزه مالیات را پر اهمیت تر از سایر حوزه ها تشخیص دادند.

  اي جدي در این راستا انجام گیرد..متاسفانه در زمینه فساد بخش خصوصی ، پژوهش هاي اندکی انجام گرفته است که الزم است تالش ه
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  گیري و ارائه راهکار. نتیجه4

که در این گزارش به تفصیل به اهمیت بخش  مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند براي

ه باین مبارزه  کلیدي به نوعی عنصرخصوصی و نقش آن در فساد و مبارزه با این پدیده پرداخته شد. همان طور که گفته شد بخش خصوصی 

کت ها ، توسعه شرکت هاي در این پژوهش ابتدا به چارچوب نظري فساد در بخش خصوصی پرداخته شد و عواملی مانند رشد شرشمار می آید. 

ر ازیر زمینی ، بهره وري ، اندازه شرکت ها ، ورود شرکت ها به کسب و کار و نوآوري به عنوان عناصري که فساد بخش خصوصی بر آن ها تاثیرگذ

خصوصی ،  اد بخشاست ، شناسایی شدند.سپس به سطح بین المللی پرداخته شد و ضمن توضیحاتی درباره چارچوب هاي قانونی بین المللی فس

وصی صآمار و ارقام هایی در این زمینه ارائه شد .در بخش آخر،  سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه کار چندانی در زمینه فساد بخش خ

  در ایران انجام نگرفته است.

ر جهت مبارزه با فساد در بخش خصوصی در چند با توجه به اقدامات انجام شده ملی و بین المللی در این زمینه، راهکارهاي خرد و کالن زی 

  بخش مطرح می گردد:

  )بخش قانونی:1-4

 و .از آن جا که کشورهاي با مقررات سنگین براي ورود شرکت ها به بازار کسب و کار داراي فساد باالتري می باشند از این رو ، قانونگذاران1

کسب و کار ، بایستی در کاهش فساد در بخش خصوصی کوشا باشند.این مهم را می  سیاست مداران با  به کارگیري هر چه بیشتر قوانین تسهیل

  توان در اتاق گفتگو مورد بحث و بررسی جدي قرار داد و راه کارهاي موثري براي تسهیل در این امر شناسایی نمود.

که در چارچوب قانونی ضعیف فعالیت می کنند از .با توجه به تحقیقات انجام گرفته ،  فساد به بهره وري شرکت هایی بیشتر صدمه می زند 2

این رو  توصیه می شود مسئوالن با کمک خبرگان به شناسایی قوانین فسادزا پرداخته و چارچوب قانونی قوي براي فعالیت شرکت ها به وجود 

  آورند تا از این راه بهره وري آن ها افزایش یابد.

سه نوع فساد فاجعه آور ، فساد سیستماتیک و فساد خرد و تاکید تحقیقات انجام شده بر  .با توجه به تقسیم بندي فساد بخش خصوصی به3

 این موضوع که فساد فاجعه آور مخرب ترین نوع فساد است بنابراین قوانین کنترل کننده فساد براي شرکت هاي بزرگ باید بیشتر مد نظر قرار

توصیه می شود با تمرکز بر پروژه هایی که این شرکت هاي بزرگ را مد نظر قرار می داده شوند و حساسیت بیشتري در این زمینه انجام گیرد.

  دهند ، این نوع فساد را کاهش داد.

 .از آنجا که قوانین و مقررات مبهم ، پیچیده و مدام در حال تغییر ، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فساد هستندبنابراین ، توصیه می شود4

 یم قوانین و مقرراتی روشن ، صریح و با ثبات را  مد نظر قرار دهد.مجلس شوراي اسالمی تنظ

خود را به ارتشا و اختالس در بخش خصوصی اختصاص داده است با توجه به اینکه ایران از  21و  20. کنوانسیون بین المللی ضد فساد مواد 5

وصیه می شده است ، تنی برعلیه این موارد در کشورمان تصویب نبه صورت رسمی به این کنوانسیون پیوسته است و تا کنون هیچ قانو 2009سال 

  مشترك اتاق بازرگانی ، اصناف ، تعاون بحث و بررسی دقیقی براي تدوین چنین الیحه اي تشکیل دهد.شود کارگروه 

  ) بخش شفافیت و استفاده از استانداردها:2-4

می شود ، تیمی متشکل از متخصصان مرتبط با طراحی نرم افزار و سیستم  .براي رفع کمبود شفافیت بعضی از بنگاه هاي خصوصی پیشنهاد1

  شوند. ارهاي الکترونیکی تشکیل شده تا با  درج اطالعات مربوطه در آن ، شفافیت سازمانی را افزایش داده و همه کارکنان از اطالعات الزم برخورد

ه فساد دچار می شوند ، بنگاه ها می توانند با استفاده از تجربه هاي موفق .بعضی از بنگاه هاي خصوصی به دلیل نبود استانداردهاي قوي ب2

اشاره کرد که اتاق  37001استانداردهاي جهانی ، از آن ها استفاده کرده و به کاهش فساد کمک کنند.از جمله این استانداردها می توان به ایزو 

  کرده است.بازرگانی بین الملل براي سنجش سالمت کشورهاي مختلف طراحی 

  ) بخش آموزشی:3-4

.یکی از مهمترین مراحل مقابله با فساد در بخش خصوصی، شکستن تابوي صحبت درباره فساد می باشد.در کشورمان ایران در ابتدا کمتر 1

ه شده ابو برداشتکسی درباره وجود فساد صحبت می کرد و این مسئله به صورت یک تابو درآمده بود.امروزه گام هاي موثري براي شکستن این ت
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 راست اما هنوز هم جاي کار بسیار دارد. مسئوالن با برگزاري نشست ها و کنفرانس هاي مختلف  و صحبت درباره این پدیده و بررسی عوامل موث

  ، فرآیند ایجاد آن ، راه هاي مقابله با فساد بخش خصوصی ،  می توانند در جهت تحقق این امر گام هاي موثري بردارند.

.برگزاري کالس هاي آموزشی براي کارکنان و مدیران ، و آموزش مبانی نظري و عملی فساد بخش خصوصی می تواند اذهان افراد را روشن 2

ار یکرده و راهکارهاي مناسبی براي برخورد در شرایط فساد به آن ها آموزش دهد.توصیه می شود کتابچه ها و نشریاتی نیز در این زمینه در اخت

  و مدیران قرار گیرد. کارکنان

.همانطور که اشاره شد ، پژوهش هاي بسیار اندکی در زمینه فساد بخش خصوصی انجام گرفته است و حتی بسیاري از پژوهش هایی که با 3

مینه و ز این عنوان انجام گرفته ، فقط شامل مباحث فساد اداري و دولتی می باشند.بنابراین توصیه می شود با تشکیل تیمی پژوهشی در این

  تمرکز  بر فساد بخش خصوصی ، گام هاي موثري در این زمینه برداشته شود.
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