جایگاه رانت اقتصادی در حقوق کیفری ایران
شاهین زمانی
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چکیده
در برنامه سوم توسعه ،بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجهه رهرار فره هه اسهر در ب ه
م ابرات نیز ارداماتی در جهر حضور هعال ر ب

خصوصی و شکسر انحصار موجود در ب

صورت پذیره هه

اسر حضور موهق اپراتورهای غیردول ی در شرایطی میسر خواهد بود که ،روانین مناسب تنظیم شده و دس یابی
به بازار بدون تبعیض و با اطالعات شفاف مقدور باشد لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شهده اسهر از
جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها اسر و در صورتی که نهادی مس قل نباشد امکان کسهب
رانر برای اپراتور دول ی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد در بحهث تنظهیم مقهررات ،اسه قال
امری مهم میباشد و از وظایف دولر ،جداسازی مجریان و رانونگذاران میباشد از دالیل این موضوع پیشگیری از
پیدای

رانر میباشد اما رانر چیسر؟ در این مقاله به اخ صار در مورد مفهوم رانر بحث خواهد شد.

کلید واژه ها :رانر ار صادی -حقوق ار صادی-هساد مالی-حقوق کیفری

 .1دانشجوی کارشناسی حقوق-پیام نور –مشگین شهر -ایران
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مقدمه:
بحث "رانر ار صادی" با بسیاری از مسائل ار صادی ،از جملهه کهارآهرینی در ار صهاد ،ارتبهاطی تنگاتنهد دارد
برخی از ار صاددانان کلید اصلی پاسخ به سئواالتی از ربیل اینکه ،چرا بعضی مل ها در بعضی از مقاطع تاری ی از
جهشهایی در رشد ار صادی خود بهرهمند شدهاند در حالیکه در زمانی دیگر دچار تورف و تنز شدهاند؟ و چرا
برخی مل ها در رکود و ایس ایی به سر میبرند؟
را وجود یا عدم وجود مدیران کارآهرین ) (Enterprneursدر یک جامعه میدانند ایهن نظریهه چنهین توضهی
میدهد که در هر جامعهای که هعالیر کارآهرینی رونق یابد ،رشد ار صادی حاصل میشود و افر کارآهرینی دچهار
رکود شود ،رشد ار صادی نیز دچار رکود میگردد.
اما چه عواملی موجب برانگی ن کارآهرینی شده و چه عواملی مایه تنز آن میشهود؟ بعضهی از ار صهاددانان در
پاسخ اشاره به ساخ ار انگیزههای موجود و در حا عمل در یک نظام ار صادی اج ماعی دارند که خود بهه ایهن
مطلب برمیگردد که چه کسانی در نظام ار صادی یک کشور به کهار تولیهد وهروت الکاالهها و خهدماتو مشه و
هس ند و چه کسانی از ومره این تولید بهرهمند میشوند؟ افر این دو فروه بر هم منطبق باشند ،می وان ففر که
ساخ ار انگیزشهای در حا عملکرد مناسب برای هعالیر تولیدی ،کارآهرینی توسعه هرآیندهای جدید و هعالیهر
مداوم در جهر حل مسائل ،هرافیری و انباشر دان

اسر اما افر این فروه از هم م مایز باشند ،می هوان ففهر

که ساخ ار انگیزههای موجود در جامعه با مشارکر هعا در امر تولید و پی
مسئله در بررسیهای ار صادی تحر عنوان "جس جوی رانر" مطرح میشود.
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نیازهای آن مناسهب نیسهر ایهن

تعریف و اهمیت پدیده رانت
تعاریف م عددی از رانر ار صادی ارائه میشود که همگهی فویهای مفههومی واحهد هسه ند در ویهل مهواردی از
تعاریف ارائه شده ،بیان شده اسر:
الفو رانر به معنای درآمد مازاد بر هزینه هرصر از دسر ره ه و یا اضاهه درآمد یک عامل تولید نسبر به درآمد
همان عامل تولید در شرایط ررابر کامل اسر.
بو پرداخر به یک عامل تولید که عرضه آن نسبر به اندازه پرداخر الزم برای اس فاده از آن بدون کش

باشد

را ،رانر ار صادی فویند.
جو رانر ،دریاه ی حاصل از هعالی های غیر مولد اسر.
دو منظور از رانر ار صادی ،ان قا درآمد به اهراد یا فروههایی که از جامعه به خاطر توان بهالقوه آنهها در ایجهاد
محدودیر در هعالیر ار صادی دیگران اسر در وارع درآمد بادآوردهای اسر که ،از توان بالقوه عدهای از اههراد
جامعه در ان قا درآمد دیگران حاصل میشود
ههو در مفهوم عامیانه ،رانر ار صادی همان سود بادآورده اسر که کسب درآمد نه از طریق مشارکر عامل تولید
در هعالیر تولیدی ،بلکه به واسطه داش ن ردرت سلب اخ یار از دیگران امکانپذیر شده اسر وجود رانر در ههر
نظام ار صادی اوال به معنای ت صیص غیربهینه منابع و وانیا ناعادالنه بودن نظام ار صادی اسر و لذا مانع رشد و
توسعه ار صادی اسر.
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علل رانت
در سیر اندیشههای ار صادی ،بحث عامل رانر به دو دوره مس قل تفکیک میشود:
الفو از ریکاردو تا آلفرد مارشا  :در این دوره علر عمده رانر ،کمیابی واتهی عوامهل تولیهد و کشه

ناپهذیری

عوامل اسر در وارع محدودیر عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اخ یار ردرت ایجاد محدودیر،
امکانی بالقوه جهر کسب درآمد ایجاد میکند الایجاد رانرو در وارع هر عاملی که ررابر ۲را بهه انحصهار تبهدیل
کند باعث پیدای

رانر میشود در حالر ررابر کامل هیچگونه ران ی وجود ندارد و با هاصهله فهره ن از ررابهر

کامل رانر اهزای

مییابد.

بو از دهه  1۶۹۱آغاز میشود و کسانی مانند بوکانان و کروفر پیش از این دوره هس ند در این دوره علر رانهر،
مداخله دولر رلمداد میشود به طور کلی مداخله دولر موانع مصنوعی بهر سهرراه ورود بهه بهازار جههانی ایجهاد
رانر برای برخی از اهراد میشود

میکند و با آسیب رساندن به سازوکار بازار ،باعث پیدای

در وارع داش ن ردرت انحصاری هقط یکی از ارزشهای م عدد کسب رانر ار صادی اسر و در بسیاری از نظامهای
ار صادی ،محدودی های م لفی که از سوی دولر ایجاد میشود ،زمینهسهاز ایجهاد رانهر ار صهادی اسهر ایهن
محدودی ها به شکل تعیین سهمیه کاال و مواد اولیه با ریم ی پائین ر از ریمهر بهازار بهرای بعضهی اههراد ،صهدور
مجوزها و ام یازات خاص برای اهراد ،اعما محدودی های رانونی مانند تعرهه وارداتی و

و ضبط و تملک حاصل

تالش دیگران و اسر و صرها یک ان قا درآمد و وروت از یک هرد و یا فروه به هرد یها فهروه دیگهر در جامعهه
نبوده و از نظر ار صادی خنثی محسوب نمیشود بلکه اینگونه ان قها درآمهد و وهروت دارای هزینهه ار صهادی و
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اج ماعی اسر این هزینه عبارت اسر از ،هزینه منابعی که توسط جس جوفران رانر جهر به دسهر آوردن آن
صرف میشود الصرف ورر و توان اهراد و سایر هزینههایی که در این راه صرف میشودو برای مثا بهرای فهره ن
سهمیه واردات ،شرک های وارداتی ایجاد میشود و خویشان یا خود اهراد وی نفوو در صدور مجوزهها در شهرک ها
اس دام میشوند ،پرداخر رشوه و همگی هزینههای اج ماعی چنین ارداماتی اسر که هر چه ررابر اههراد در
راه کسب ام یازات بیش ر باشد ،این هزینهها اهزای

مییابد.

اما مسئله "شفاهیر اطالعات" که تاکنون کم ر در مورد آن بحث شده اسهر و تنهها برخهی ار صهاددانان ماننهد
"کنر آرو و دافالس نورث" در این مورد تحلیلهایی ارائه کردهاند بحث شهفاهیر اطالعهات را بها کمهی تهالش
می وان "تقارن اطالعات" تعریف کرد تقارن اطالعات بدین معناسر که؛ طرهین مبادله کننده بهه یهک انهدازه از
کیفیر کاالی مورد مبادله در بازار اطالع داش ه باشند به عبارت دیگر توزیع ناهمسهان اطالعهات بهین طهرهین،
عدم تقارن اطالعات اسر.
این عدم تقارن دو حیطه فس رده و تقریبا مس قل دارد:
 )۱مبادالت اقتصادی
 )۲تصمیمگیریهای اجرایی
1و عدم تقارن اطالعات در مبادالت ار صادی :با حرکر از جامعه سن ی به سمر جامعه مدرن میزان عدم تقارن
اطالعات اهزای

مییابد ،چرا که با تقسیم کار بیش ر و ت صصی ر شدن کارها ،هر هرد ،تنها در موارد معهدودی از

هعالی ها اطالع دارد برای مثا یک بیمار که به دندانپزشک مراجعه میکند از علهل درد دنهدان بیهاطالع اسهر و
دندانپزشک می واند علل م لف و راههای درمان م فاوت تجویز کند و افر دنبا حداکثر سود خود باشد می واند
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ریم ی بی

از هزینه م وسط مطالبه کند و برای خود ران ی ایجاد کند این عدم تقارن اطالعهات در بسهیاری از

موارد مبادله کاال یا خدمات می واند باعث ایجاد رانر برای ارائه کننده کاال یا خدمات باشد.
۲وعدم تقارن اطالعات در تصمیمگیریهای اجرایی :با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی ،پیامهدهای ار صهادی بهه
دنبا دارد ،لذا دس رسی و اطالع سریع ر از آن تصمیمات ،دارای ارزش ار صادی خواهد بهود بهرای مثها  :افهر
دولر تصمیم بگیرد که ورود کاالیی را ممنوع کند کسانی که سریع ر از این تصمیم مطلع شوند می وانند ،کاال را
خریداری کرده و انبار کنند و پس از اهزای

ریمر به هروش رسانند و به عبهارت دیگهر کهارفزاران سیاسهی و

اجرایی به دلیل دس رسی سریع ر به تصمیمات اجرایی از اطالعهاتی برخوردارنهد کهه عمهوم مهردم و کهارفزاران
ار صادی هارد آن میباشند و همین امر به منزله ران ی برای کارفزاران سیاسی اسر نک ه مهم این اسر که ،در
اینجا مسئله به عدم تقارن اطالعات منحصر نمیشود بلکه رانر ناشی از اطالعات به وضع رانون و مداخله مس قیم
مؤور هس ند اصوال هر ردر مداخله دولر در هعالی های ار صادی بیشه ر باشهد و یها رهوانین اجرایهی از وبهاتی و
روزمرهگی بیش ری برخوردار باشند ،رانر کارفزاران بیش ر خواهد بود اما نباید پنداشر که "دولر حهدارل" یها
"عدم مداخله" دولر باعث میشود که کلیه ران های کارفزاران سیاسی حذف شهود در مجمهوع ههر چهه رهدرت
دولر در ایجاد رانر و توزیع آن بیش ر باشد ،توسعه ار صادی جامعه مشکل ر و تحقق عهدالر ار صهادی بعیهدتر
خواهد بود توسعه ار صادی مس لزم فس رش هعالی های مولد اسر و افر دول مردان و حاکمان سیاسهی ب واننهد
برای برخی از اهراد رانر ایجاد کنند ،اهراد به جای پرداخ ن به هعالی های مولد ار صادی به تصاحب رانر خواهند
پرداخر.
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راههای پیشگیری از پیدای

و جلوفیری از رانر جویی

1و پیشگیری از رانر حاصل از عدم تقارن اطالعهات :در ایهن زمینهه فروههی "تزریهق اطالعهات" بهه جامعهه را
پیشنهاد میکنند مسلما هر ردر اطالعات اهراد بیش ر باشد ،امکان ران جویی کاه
که عصر کنونی "عصر انفجار اطالعات" نامیده میشود اما این اهزای
و تقسیم کار اسر که خود ،عامل پیدای
هزینههای مبادله را اهزای

خواهد یاهر اما ،اوال هر چند

اطالعات بیش ر در خدمر اهزای

ت صص

عدم تقارن اطالعاتی معرهی میشود وانیا؛ کسب اطالعات یا تزریق آن

میدهد به نحوی که فاهی اورات هزینه کسب آن به اندازهای اسر که مبادله کننده

از کسب آن منصرف میشود برای مثا  ،همان بیمهار را در نظهر بگیریهد او بهرای اطمینهان از صهحر تشه یص
دندانپزشک باید به چند دک ر دیگر مراجعه کند که هزینهای برای او خواهد داشر ضمن اینکه تضهمینی وجهود
ندارد که آنان نیز ران جویی نکنند.
راهحل پیشنهادی دیگر  ،توجه به "اخالق و ایدئولوژی" اسر کهه شهرط الزم بهرای مقابلهه و کن هر ایهن نهوع
ران جویی اسر افر تنها انگیزه حاکم بر انسانها نفع ش صی باشد اهراد العامه مردم و کارفزاران سیاسیو از جهل
طرف مقابل و یا اطالعات و ردرت خوی

سوءاس فاده میکنند اما در صورت وجود نیروهایی که باعث شود آنهان

از سود خود بگذرند ،الو در مورد کارفزاران سیاسی ،مصال عمومی را مدنظر ررار دهندو رانر پدیدار ن واهد شد
در وارع اخالریات شرط ضروری برای عدم سوءاس فاده اسر
۲و پیشگیری از جس جوفری رانر :اصوال ت صیص اس عدادهای یک جامعه ،عمیقا تحر تاویر پاداشههای نسهبی
ررار دارد که جامعه به هعالی های مولد مثل نوآوری در مقایسه با پاداشهایی که بهه هعالی ههای غیهر مولهد ماننهد
جس جو کردن رانر و یا بزهکاری سازمان یاه ه ارائه مینماید.
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بنابراین نق

سیاس گذاری دولر در امر ایجاد هرص های کسب رانر و یا از بین بردن ایهن هرصه ها و در مقابهل

ایجاد شرایطی که محیط اج ماعی مناسب هعالی های مولد شود ،حائز اهمیر اسر.
در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونهای از اردامات ممکن ،ارائه شده اسر که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:
الفو حذف زمینههایی که به واسطه آنها ت صیص کاالها و امکانات از طریهق تصهمیمات اداری و ههردی الماننهد
تصمیم اداره -هرد -مسئو ارفان و و انجام میشود در وارع ت صیص منابع جامعه از خارج از حدود و اخ یارات
اش اص ررار فیرد و به مکانیزمها وافذار فردد.
بو ایجاد تعاد در تقابل و توان چانهزنی ارشار وینفع :بهرای مثها در رونهد فذشه ه ار صهادی کشهور ،رهدرت
تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روس ائیان ،مصرف کنندفان و توزیهع کننهدفان در مقابهل تولیدکننهدفان و
واردکنندفان در مقابل صادرکنندفان بیش ر بوده اسر اینجا تعاد در نق

این فروهها و سازماندهی مشهارکر

آنها در تصمیمات ،می واند زمینه حذف بسیاری از موارد رانر به نفع یک فروه و به زیهان فهروه دیگهر را عملهی
سازد
جو جایگزین کردن مجوز :ام یاز یا سهمیه با روشهای مناسب ر ،می واند حذف و یها کهاه

رانهر را در برداشه ه

باشد برای مثا سهمیههای وارداتی را می وان با تعرهه فمرکی جایگزین نمود که رانر موجود را به دولر من قل
کند یا تعرهه فمرکی را با اهزای

ریمر ارز جایگزین کرد که چنین هرآینهدی ن هایم مربهوط بهه عهدم کهارآیی

ار صادی تعرهه را در برن واهد داشر.
۳و شفاف کردن مراحل ان قا و میزان رانر :در مواردی که امکان عملی حذف رانر وجود ندارد حدارل ،تعیهین
اینکه چه مقدار رانر ،به چه کسانی ان قا مییابد ،بسیار مفید اسر و در نهایر جه دار شدن اینگونهه ان قهاالت
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المثال به سمر بهرهمندی محرومین جامعهو توسط روای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند کرد برای مثا
افر کسی مواهقر اصولی یا سهمیه ارزی به ریم ی زیر ریمر وارعی دریاهر میکند ،حدارل حجم و میزان ان قا
درآمد و وروت به وی تعیین و همراه با سایر اطالعات اعالم شود.
مهم رین عامل بازدارنده از ران جویی همان اخالریات ،ایدئولوژی و مسائل عقیدتی اسر و به موازات آن ارداماتی
ا ز ربیل کاه

مداخله مس قیم دولر در هعالی های ار صادی و بیش ر شدن نق

ارشهادی و نظهارتی دولهر در

ار صاد ،حذف ام یازات خاص اعطاء شده به برخی اهراد العدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشهی و در مقابهل
نظارت بیش ر بر عملکرد آنهاو ،بررراری سیس م مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مس قل میباشد،
در ب

م ابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطالعات ،در اور عدم اس قال سازمان تنظهیم مقهررات می وانهد بهه

وجود آید عالوه بر آن چون زیرساخ های م ابراتی در انحصار شرکر اولیهه الاپراتهور دول هیو میباشهد لهذا ایهن
شرکر می واند با روشهای م لف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبکهای و ررابر را م ل سازد و حضور
واحد تنظیم مقررات مس قل می واند مانع پیدای

رانر شود و با تنظیم روانین و مقررات مناسب از ربیل روانین

تداخل بین شبکهای ،طیف هرکانس و شفاهیر و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.
شروط رقابت کامل:
الفو بینهایر بودن تعداد تولیدکنندفان و مصرف کنندفان الورهای بودن بازارو
ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن
جو شفاهیر اطالعات که در دوره او نقض شرط الف و در دوره دوم نقض شهرط ب علهر رانهر رلمهداد شهده
اسر.
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فساد مالی و رانت خواری
هساد مالی مانند معامالت به دو عامل هروشنده و خریدار نیاز دارد برای مثها  ،خریهدار ب ه
کسب ام یاز به هروشنده ب

خصوصهی بهرای

دول ی رشوه میدهد رشوه یا برای کسب ام یازی کامالً رانونی ه هر چند نادر ه

مانند دس یابی به ارز ،مجوز واردات ،اع بارات مالی یا رراردادهای دول ی مورد اس فاده ررار میفیرد ،یا امکانهاتی
در اخ یار خریدار ررار میدهد که شایس ه آن نیسر ،مانند چشمپوشی از یهک رهانون مع بهر ،ههرار از پرداخهر
مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و س د غیر رانونی؛ یا ممکن اسر به منظور ترغیب مقامهای دول هی بهه آزار و
تحقیق در امور تجاری رربا پرداخر ش ود وجه مش رک در همه ایهن مهوارد ،وجهود ش صهی بها اخ یهار توزیهع
ام یازی نادر اسر که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای فزین

اهراد وینفع به کار نمیبندد.

خریداران و هروشندفان هاسد غالباً سیس مهایی به وجود آوردهاند که باعث تحکیم و وبات طرهین شده ،نه تنهها
در پنهان کردن پرداخر رشوه و مدیریر وجوه غیر رانونی کارایی بسهیار زیهادی دارد ،بلکهه مهیتوانهد بهر نهوع
خدمات و رراردادهای ارایه شده از سوی دولر نیز تأویرفذار باشد.
فاهی تصمیم دولر برای حمایر از پروژههای عامالمنفعه ،اعطای بعضی ام یازها یا خصوصی سازی شرکرههای
دول ی ،ارتباط بسیار نزدیکی با این سیس م هاسد دارد از آنجا که هساد مالی به نفع دو طرف معامله اسر ،ههی
یک انگیزه ای برای خاتمه یک جانبه روابط خود ندارد و هی راهی برای فشودن فره کور شبکه هساد به منظهور
یاه ن مجرم واحد ،وجود ندارد.
در شبکه هساد مالی ،همه مسئولند ،افر چه برخی از سیسه م ههای حقهوری بهین ارتشها و اخهاوی تمهایز رایهل
می شوند در مورد او هردی از ب

خصوصی هعاالنه در پی کسب ام یازی غیر رانونی یا ام یازی رهانونی از راه
10

هاسد از مقام دول ی اسر و در مورد دوم مقام دول ی به ازای تحمیل نکردن هزینه یا عدم تعلیق ام یاز ،از ب
خصوصی مبال ی مطالبه میکند تمایز ارتشا و اخاوی در بسیاری از پروژههای بزرگ دول ی بیمعناسر اخاوی با
تلوی این که رشوه دهنده مسئولی ی ندارد ،این برداشر غلط را القا میکند که هرد بیفناهی ،نهافزیر بهه هسهاد
مالی آلوده شده اسر.
روانین جزایی برخی کشورها بین دو نوع هساد هعا و غیر هعا تمایز رائل اسر هرد رشوه دهنده طرف هعها و
مقام دول ی طرف غیر هعا معامله هساد تلقی میشود اما این تمایز نیز توان تبیین شرایط م فاوتی را که هسهاد
در آن رخ میدهد ،ندارد المنی یاوز 1۶۶۹و
هی معاملة هاسدی سر نمیفیرد ،مگر اینکه دو طرف معامله با آن مواهق باشند و در مورد آن پنهان کاری کنند
با وجود این برخی شرکرهای بینالمللی از یک سو و مقامهای عالی رتبه دول ی از سوی دیگر اس دال میکنند
که ضرورت و مسئولیرناپذیری ،آنها را به مشارکر در هساد کشانده اسر
فساد کالن
پرداخرهای هاسد برای دس یابی به رراردادهای بزرگ ،ام یازهای عمده و خصوصیسازی شهرکرهها عمومهاً بهه
واحدهای تجاری بزرگ و مقامهای عالی رتبه محدود میشود هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریاهر رشوه به
اهشای برخی اطالعات ترغیب میشوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دس یابی به رراردادهای روزمره
رشوه می دهند ،اما موارد بزرگ هساد در برفیرنده وجود کالنی اسر که میتواند بهر بودجهه و چشهمانهداز رشهد
کشور تأویر بسزایی داش ه باشد المودی ه اس وارت 1۶۶۱و این معامالت ،در تیو مقامهای عالی رتبه اسر کهه
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غالباً به طور منفرد ،یا به طور کنسرسیوم با شرکرهای داخلی طرف ررارداد با شرکرههای بهزرگ چنهد ملی هی
هس ند مودی ه اس وارت ال1۶۶۱و این هساد را هساد کالن یا هساد مقامهای عالی رتبه نامیده اسر.
زمانی که دولر نق

خریدار یا پیمانکار را ایفا میکند ،دالیل زیادی برای پرداخر رشوه به مقامهها وجهود دارد

ن سر این که شرکرها رشوه می دهند تا در ههرسر واجدان شرایط در منارصه رهرار فیرنهد یها آن را محهدود
کنند دوم این که فاهی رشوه به منظور دس یابی به اطالعات محرمانه پرداخر میشود سوم اینکه رشوه دهنده
مسئوالن را ترغیب میکند تا شرایط منارصه را بهه فونههای ت ییهر دهنهد کهه تنهها شهرکر هاسهد در ههرسهر
شرکرهای واجد شرایط ررار فیرد چهارم اینکه رشوه به منظور وافهذاری نههایی رهرارداد پرداخهر مهیشهود و
نهایر این که پس از وافذاری ررارداد به شرکر خاص ،این شرکر به منظور چند برابر کردن ریمرها یها تقلهب
در کیفیرها رشوه میپردازد
در رسواییهای مربوط خرید پیمانکاری ،عالوهبر پروژههای عظیم عمرانی و کاالهای سرمایهای ،کاالهای مصرهی
نیز موارد بسیار خوبی برای ارتشا محسوب میشود ،زیرا پس از توزیع ،حصو اطمینان از کیفیر و کمیر کاال و
انطباق آن با تعهدات معاملهفران ،بسیار دشوار اسر برای مصها  ،حسابرسهان مهاالوی چنهدی پهی

دریاه نهد

نوشراهزاری به ارزش میلیون ها دالر که اصالً وجود خارجی ندارد ،از سوی صندوق مطبوعاتی دولهر خریهداری
شده اسر دولر کنیا نیز در خریدهای بی حساب دارو توسط وزارت بهداشهر کشهور ،حهدود  1/۵میلیهون دالر
م ضرر شد.
خصوصیسازی شرکرهای دول ی می تواند به بهبود عملکرد ار صادی کشور کمک کند و از میهزان هسهاد مهالی
بکاهد با وجود این ،هرآیند ان قا داراییهای دول ی به مالکان خصوصی هرصرهای بسیار خهوبی بهرای هسهاد و
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سودجویی پدید می آورد هروش یک شرکر دول ی یا نیمه دول ی بزرگ شبیه منارصه یک پروژه زیربنایی بزرگ
اسر هساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه ار صادی خصوصیسازی مب نی بر آن اسر ،بینجامهد
افر شرکر ها بها پرداخهر رشهوه ،رهدرت انحصهاری هعالیهر خصوصهی شهده را همچنهان حفهی کننهد ،ن یجهه
خصوصیسازی صرهاً ان قا سود از دولر به مالکان جدید خواههد بهود در ایهن صهورت اح مها ًال خریهداران ایهن
واحدها ،بر کارمندان شرکر تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری هشار وارد خواهند کرد.
عالوهبر این هساد هرافیر فاهی موجب اخال در کارآیی و کاه
منجر به کاه

شرایط رراب ی میشود برای مثا  ،هساد هرافیر

تعداد شرکر کنندفان در منارصه یا مزایده ه به نفع آنها کهه دارای روابهط هسه ند و بهه ضهرر

نامزدهای شایس هتر ه میشود..
فساد وارداتی
هساد مالی تنها از سوی شرکر های چند ملی ی به درون ار صاد کشورهای روبه توسه من قل نمیشود همچنین
این که ادعای رواج هرهند اعطای هدیه و خرید مسئوالن در این کشورها باعث میشهود تها شهرکرههای چنهد
ملی ی حساسیر هرهنگی آنها را به چال

بکشد ،چندان صحی نیسر.

صاحبان نظر در کشورهای روبه توسعه بر این باورند که نباید هرهند سهن ی اعطهای هدیهه در ایهن کشهورها را
زمینهساز پدیده پرداخر رشوه به رهبری سیاسی دانسر آنها این شیوه برخورد با موضوع را بسیار تهوهینآمیهز
می دانند برای مثا  ،تجربه بررسی ورایع تایلند نشان میدهد که مردم تفاوت بین هدیههای بجا و نابجا را دریقاً
نمیدانند و نمیتوانند به سادفی از کنار پرداخر کالن سرمایهفذاران عمده به مقامها و مسهئوالن سهط بهاالی
کشور بگذرند الهونوفپیچر و پیریارانگسن 1۶۶۱و
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شرکرهای چند ملی ی در توجیه پرداخر رشوه به مقامها و مسئوالن کشورها فاهی دلیل میآورند کهه رهوانین
مبارزه با ارتشا تنها روی کاغذ مع بر اسر و هی ضمانر اجرایی نهدارد و افهر روزی اجهرا شهود ،تنهها در مهورد
م الفان سیاسی نظام حاکم رابل اجرا خواهد بود مدیران این شرکرها میپرسند ،چرا باید بی

از شرکرههای

داخلی پای بند به رانون و اصو اخالری باشند ح ی مسئوالن پرداخر کمکهای مالی بینالمللی و سازمانهای
پرداخر وام نیز مع قدند که بدون چشم پوشی از موارد ارتکاب هساد مالی کاری از پی
ضعف نهادهای ب

ن واهد رهر.

دول ی یکی از دالیل رواج پدیده رانر جویی اسر و شهیوع هسهاد مهالی در جامعهه نشهانه

ضعف عملکرد دولر اسر دولرهای ضعیف فاهی در یک مورعیر م نارض ررار میفیرند و اهزای

منابع مهالی

باعث تزلز حاکمیر سیاسی آنها میشود ور ی که دولر ضعیف باشد ،کسی به هکر کن هر اههرمههای رهدرت
ن واهد بود به محض اینکه چنین دول ی به منابع عظیم کمکهای خارجی یا منابع و دخایر معدنی جدید دسر
پیدا کرد ،سرو کلة ش صیرهای سیاسی جدید پیدا میشود که سهم خود را طلب میکنند ،یا به هر نحو ممکن
اداره کامل حکومر را در دسر می فیرند مگر آنکه سهمی برای آنهها در نظهر فره هه شهود در چنهین شهرایط
ناخوشایندی ،اهزای

میزان وروت کشور بسیار م رب خواهد بود و به منابع و کمکهای مالی خارجی به میهزان

توانائی و اس فاده از امکانات و منابع جدید برای تأمین مناهع کامل جامعه بس گی دارد ،نهه میهزان بههرهبهرداری
ش صی طبقه حاکم الکولیم ورز ه آکرمن 1۶۶۱و.
شرکرهای چند ملی ی بر خالف سازمانهای بینالمللی اعطا کننده وام و کمکهای نقدی ،توجهی به تأویر دراز
مدت ره ار خود بر ساخ ار سیاسی و اج ماعی کشوری که در آن سرمایهفهذاری مهیکننهد ،ندارنهد هنهوز ههم
بسیاری از صاحبان مشاغل و مشاوران آنها به دلیل بهدفمانی نسهبر بهه وضهعیر موجهود از کهار کنهارهفیهری
میکنند در هضای بینالمللی نیز که ابزار مؤوری برای کن ر ره ارهای ناپسند وجود ندارد شهرکرههای بهزرگ
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باید بی ر از کشورهای توسعه یاه ه ه که از شبکههای کارآمد نظارت و نظامهای سیاسی مسئولیرپذیر و پاس گو
برخوردار هس ند ه به هکر ره ار خود باشند در بیش ر کشهورهای عضهو سهازمان همکهاری ار صهادی و توسهعه،
شرکر ها بدون نگرانی از ردرت انحصارفران ،مسایل زیسر محیطی و رهبری نادرسر هعالیرهای ار صادی ،بهه
هکر سود خود هس ند زیرا نهادهای دیگری به این مسایل رسیدفی میکنند.
مسئله مهمی که شرکر های هعا در کشورهای آلوده به هساد با آن روبه هس ند ،ایهن اسهر کهه بایهد بهین دو
فزینه ام ناع توأم با سکوت یا ارایه فزارش هساد مالی به مسئوالن محلی و مقامهای مربوط در سرح جهان ،یکی
را ان اب کنند و اح ماالً سکوت بدترین ان اب اسر ،زیرا شرکر نه تنها کار خهود را از دسهر مهیدههد بلکهه
حرک ی هم برای اصالح امور انجام نداده اسر توجه به نگرانی نسبر به رواج هساد مالی این حسن را دارد که با
اعالم موارد هساد ،توجه مردم و مسئوالن دیگر کشورها به موضوع هساد جلب شده ،باعث اصالح امور خواهد شد
شرکرهایی که ادعا میکنند از پدیده هساد مالی نفرت دارند اما از طرهی ،وجود این پدیده مذموم را پذیره هاند،
نمی توانند تا ابد به این شیوه ادامه دهند سرانجام هشار اهکار عمومی جهان ،هم بر مسئوالن آلوده دول هی و ههم
بر شرکرهایی که در پرداخر رشوه دسر دارند ،تأویر خواهد فذاشر.
●نق

جامعه بین الملل در مقابله با هساد مالی

یکی از وظایف سازمانهای بینالمللی اعطا کننده وام و کمکهای مالی در دوران پس از جند سهرد ایهن بهوده
اسر که روز به روز بر توجه جهانیان نسبر به موضوع مبارزه با پدیده هساد مالی بیفزایند با پایان جنهد سهرد،
توازن نیروها در سط جهانی یاه ه اسر و دیگر نیازی به حمایر از رژیمهای هاسد به دلیل مسایل امنیر ملهی
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احساس نمیشود رواج هساد هرافیر ،جرایم و جنایرهای سازمان یاه ه در بسیاری از کشورهای جهان باعث شده
اسر که عذری برای نادیده فره ن مسأله وجود نداش ه باشد.
ن یجه فیری:
1و هنگامی که وجوه سازمانهای بینالمللی ه وام یا کمکهای بالعوض ه در حطر باشد ،این سازمانها نسبر به
اس فاده بهینه از منابع مالی خود مسئو هس ند.
۲و سازمانهای اعطا کننده کمکهای مالی میتوانند در زمینه اصالح نظام اداری و بهبود سیس مههای مهدیریر
مالی و بودجه به طور مس قیم هعا باشند الب ه راهههای دیگهر اصهالح و توسهعه عملکهرد ار صهادی یها اجهرای
سیاسر های مردم ساالرانه ممکن اسر به ایجاد انواع جدید هساد مالی و انجام معامالت سودجویانه منجر شهود
اصالح طلبان باید این موارد را به درر کن ر کنند.
۳و تالشهای جهانی باید بر مبنای کاه

تمایل شرکرهای چند ملی هی بهه پرداخهر رشهوه و ترغیهب آنهها و

کشورهای توسعه یاه ه به کمک در اجرای پروژه های اصالحی کشورهای روبه توسعه باشد شاید همکهاری بهین
صندوق بینالمللی پو  ،بانک جهانی و برنامه عمران ملل م حد از یک سو و شرکرههای چنهد ملی هی از سهوی
دیگر در این زمینه فرهفشا باشد.
۱و در جایی که ردیابی پو های غیر رانونی امکان پذیر نباشد ،اجرای برنامههای بینالمللهی بها ههدف کن هر و
جلوفیری از ان قا آنها میتواند کمک بزرفی به حساب آید همکاریهای بینالمللی دیگهر در خصهوص کن هر
جرایم بینالمللی نیز میتواند در جلوفیری از ارتکاب هساد مالی بسیار مؤور باشد.
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منابع و مأخذ:
1ه تقریرات مالیه عمومی بازشناسی عارضه ه هساد مالی ه ماهیر ه فونههها ه پیامهدها و آمهوزهههای تجربهی
دانشگاه شهید بهش ی 1۳۳1
- ۲ماهنامه م ابرات و ارتباطات محمد رضا میرزایی نژاد .1۳۳۳ /
- ۳تقریرات مبانی علم ار صاد ابوالفضل عبداله زاده کنفرانس رانر خواری .1۳۳1 /
- ۱هساد مالی و توسعه مجله ت صصی تازه های ار صاد شماره  ۳۹ترجمه محمد حسین احسان ههر فهری
دانیا کاهمن
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