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چکیده
بندهای نوزدهم ،بی ست و دوم و بی ست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر شفاف سازی
اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامها ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری و
امثال آن ،به م سئله مهم امنیت و سالمت اقت صادی که از عنا صر زمینه ساز ر شد اقت صادی شمرده می شوند
اشاااره میکنند .فساااد اقتصااادی یکی از مهمترین عوامل بر هم زننده امنیت و سااالمت اقتصااادی شاامرده
میشود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله میتواند باعث
تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود .از سویی در صورتیکه فساد اقتصادی از
راه کانالهای گوناگون سیا سی ،اقت صادی ،فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد ،این م شکل دوچندان خواهد
بود زیرا از راه تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور ،مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانههای داخلی و
خارجی آ سیبپذیر می سازد؛ بنابراین الزم ا ست با مو شکافی علل و عوامل وقوع ف ساد اقت صادی ،درگاههای
پدیدآمدن مفا سد را شناخته و جهت رویارویی با آن اقدام جدی صورت گیرد .رویکرد مقاله پیشرو تحلیل
کیفی بوده و با اساااتفاده از مطالعههای کتابخانهای و اسااانادی ،چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینههای وقوع
ف ساد اقت صادی ارائه شده و ضمن بیان زمینههای گوناگون فرهنگی ،سیا سی ،اقت صادی و حقوقی وقوع ف ساد
اقتصادی ،به تحلیل این زمینهها و روابطی که در اینباره وجود دارد پرداخته میشود.
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* .دانشجوی دکترای معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق( نویسنده مسئول).
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مقدمه
مبارزه با فساد و سالمسازی فضای اقتصادی ،اصلی مهم در هر نظام اقتصادی شمرده میشود.
فساد اقتصادی ،از راه به انحرافکشاندن هدفها ،مانع رشد و پیشرفت کشور میشود .رهبر
معظم انقالب اسالمی در اینباره میفرماید:
با فساد مبارزه جدی بشود ،با ویژهخواری مبارزه جدی بشود ،با قاچاق مبارزه جدی بشود؛
اینها دارد به اقتصاااد کشااور لممه میزند و ضااررش را مردم میبرند .اگر ما در برابر آن
مجموعهای که فرض بفرمایید با زدوبسااتهایی در زمینه مسااایل اقتصااادی ویژهخواری
میکنند ،خودشاااان را از امتیازای ویژه برخوردار میکنند یا دچار فسااااد پولی و مالی و
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اقت صادی می شوند ،سهلانگاری کنیم ،قمعاً ک شور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهلانگاری
بشااود .البته در مقام بیان و در روزنامهها و جنجال و بهویژه با جهتگیریهای ساایاساای،
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حرفهای ق شنگ خوبی زده می شود اما اینها فایدهای ندارد .حاال یک مجرم اقت صادی را
مثالً فرض کنیم دساااتگیر کردند ،روزنامهها دربارهاش بنویساااند و عو

و تفصااایالی و

کارهایی مانند اینها را با هدفهای جناحی و سیا سی بونند ،اینها فایدهای ندارد؛ دو صد
گفته چون نیم کردار نیساات .ب اید جلوی آن فسااادی را که امروز ممون اساات پیش بیاید
بگیرند و مانع ف ساد ب شوند .قاچاق همینجور ا ست؛ مانع قاچاق ب شوند ،باید با قاچاق ،به
معنای واقعی کلمه مبارزه کنند (بیانای در حرم ممهر رضوی.)9211/19/19 ،

آثار مخرب فساد اقتصادی بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور باعث شد رهبر معظم
انقالب اسالمی در فرمانی هشت مادهای راهکارهای مناسبی جهت رویارویی با آن ارائه کنند.
عدم تسامح در مبارزه با فساد و قاطعیت در اینباره ،پافشاری بر آمادهشدن اقتصاد برای کار،
کوشش و سرمایهگذاری در صوری سالمسازی فضا ،استفاده از افراد پاک و مممئن در امر
مبارزه با فساد ،حرکت بر راه عدالت و دقت جهت عدم مساویدانستن افراد صالح و فاسد،
لزوم همواری نهاد های نظارتی و قضایی ،عدم تبعیض و برخورد شعاری در مبارزه با فساد
از جمله مهمترین نوتههای بیانشده در فرمان هشت مادهای شمرده میشود.
از سویی در بندهای نوزدهم ،بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی نیز به عامل فساد اقتصادی بهعنوان عاملی که از راه آسیبپذیر ساختن اقتصاد کشور

در برابر توانههای داخلی و خارجی باعث کاهش مقاومت اقتصادی کشور میشود اشاره
شده است .در بند نوزدهم آمده است« :شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از
اقدامها ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و  .»...براساس بند
بیست و دوم نیز دولت مولف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با
هماهنگسازی و بسیج پویای هم اموانای کشور ،این اقدامها را معمول دارد :مدیریت
مخاطرههای اقتصادی از راه تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در برابر
مخاطرهها و اختاللهای داخلی و خارجی .بند بیست و سوم نیز به این امر اشاره میکند:
«شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظاری بر بازار».
فساد اقتصادی نتیجه یکسری عوامل و زمینههای پیشین است که نقش زمینهسازی را

مقاله پیشرو پ
میشود و پ

از بررسی پیشینه پژوهش ،مبانی نظری مرتبط با موضوع بحث و تبیین
از آن ،زمینههای وقوع فساد اقتصادی و مؤلفههای اثرگذار آنها بررسی شده

و سرانجام جمعبندی از بحث موردنظر ارائه میشود.

پیشینه پژوهش
با جستوجویی که در پیشینه ممالعهها در حوزه فساد اقتصادی و بهویژه درباره اقتصاد
مقاومتی صوری پذیرفت ،پژوهش مشابهی در موضوع و ایده مورد بحث در ممالعه پیشرو
یافت نشد .درباره بحثهای مربوط به آثار فساد و چگونگی رویارویی با فساد برخی مقالهها
یافتشده به شرح ذیل است:
اسحاقی ( )9284در مقالهای با عنوان «نگاهی به پدیده رانت و رانتجویی در ایران» باور
دارد فساد اقتصادیا سیاسی و سوءاستفاده از قدری برای بهدست آوردن ثروی یا قدری
بیشتر به طرز مرموز و نگرانکننده ای به یوی از مهمترین معضالی جامعه تبدیل شده است.
فساد مالی ،انگیزه کار و تولید را تضعیف و خالقیتها و نیروهای تولیدکننده را به سوی
کجی و ناراستی میکشاند .در این حال ،منابع ثروی ،آموزش و قدری انحصاری میشوند و
تبعیض و فساد ،کمکاری ،رشوهخواری و مالحظه ضابمه به جای رابمه ،عزلونصبهای
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شناسایی زمینههای وقوع فساد اقتصادی مهمترین گام در مبارزه با آن شمرده میشود .در
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جهت وقوع آن ایفا میکند .این زمینهها میتوانند فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی یا حقوقی باشند.
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خارج از ضابمه و  ...جامعه را فرا میگیرد .مقاله پیشرو در پی آن است که با مفهومشناسی
دقیق رانت و رانتجویی و شناسایی زمینههای بروز آن و بررسی انواع مفاسد اقتصادی
راهکارهای رویارویی با آنها را شناسایی کند.
راغفر ( ،)9287در مقالهای با عنوان «اقتصاد سیاسی فساد» باور دارد فساد در شولهای
گوناگون آن دارای تأثیراتی مخرب بر نظام تصمیمگیریهای اساسی سپ

چگونگی

تخصیص منابع اساسی و از این راه بر توسعه اقتصادی ملتها و رفاه نسلهای آتی آنهاست.
اقتصاد انگلی و شولهای گوناگون آن ازجمله ویژگیهای اقتصادهای متوی به عواید منابع
طبیعی مانند درآمدهای نفت و گاز است .اقتصاد نفتی ظرفیتهای عمدهای را نیز برای فساد
فراهم میسازد که از جمله آنها قراردادهای نفتی است .انتظارهایی که از خصوصیسازی
بهعنوان یوی از سازوکارهای حل مشوالی اقتصادی میرود به علل گوناگون مانند کارگزاری
58

و فقدان نهادهای ضروری برای حفظ منافع عمومی و تعادل و توازن اجتماعی به ثمر نخواهد
نشست و چهبسا آثار و تبعاتی جبرانناشدنی برای جامعه در پی داشته باشد.
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مشفق ( )9281در مقالهای با عنوان «آسیبشناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در
ایران» بیان میکند که فساد اداری در ایران تفاوی قابلمالحظهای با دیگر کشورها دارد و
چگونگی اصالح ساختارهای تولیدکننده فساد در جامعه ایران بسیار پیچیدهتر از دیگر
کشورهاست .وی در مقاله پیشگفته ابتدا موضوع فساد را از دیدهای گوناگون بحث کرده،
سپ

به عوامل اداری و حقوقی اثرگذار در پدیدآمدن فساد اشاره کرده و در پایان نیز

مؤلفههای اثرگذار بر فساد اداری تحلیل شده است.
جعفرپور صادق و عدالتجو ( )9213در مقالهای با عنوان «فساد مالی و راهکارهای
پیشگیری از آن» باور دارند امروزه فساد مالی صاحبان مقام و قدری در سمح داخلی
کشورها و نیز در سمح جهانی ،به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است.
گوناگونی مصداقهای فساد مالی از یکسو و عواقب مخرب آن در نظام اقتصادی کشورها
از سوی دیگر ،بر اهمیت توجه به این جرم و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن میافزاید.
تشویل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ،از اقدامهای دولتها برای مبارزه
با این پدیده در سمح بینالمللی است اما توجه به راهکارهای پیشگیری از فساد در سمح
داخلی کشورها نیز بسیار مهم است؛ بنابراین توجه به پیشگیری وضعی ،اجتماعی و زودرس

از جرم فساد مالی در حقوق داخلی خالی از فایده نیست .این امر موضوعی است که در
مقاله پیشگفته پ

از ارائه شناختی مختصر از مفهوم فساد مالی ،به آن پرداخته سپ

راهکارهایی برای مبارزه با این امر ارایه میشود.
جعفریه و طاهرپور کالنتری ( )9212در مقالهای با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر
پیشگیری از تمایل بر وقوع تخلفای مالی در سازمان امور مالیاتی کشور» شناسایی عوامل
اثرگذار بر تمایل به فساد مالی در سازمان مالیاتی شهر تهران را هدف اصلی خود در مقاله
قرار دادهاند .روش پژوهش آنها در ممالعه پیشگفته از نوع توصیفی ،اکتشافی ،کاربردی و
میدانی بوده و جامعه آماری در آن شامل تمام کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است.
آنها سرانجام پنج عامل اصلی اثرگذار بر تمایل به فساد مالی کارکنان سازمان را عواملی

میدهد به ترتیب ،عوامل شایستهساالری ،عدم شفافیت ،نظام تنبیه و مجازای و رابمهمداری
بیشترین اثر را روی تمایل به فساد مالی دارند.
فرهمند معین و زرنگ ( )9211در مقالهای با عنوان «تبیین جایگاه فساد اقتصادی در تحقق
اقتصاد مقاومتی» با تبیین پیامدهای گسترده فساد اقتصادی در سه حوزه نهادها و ساختارها،
فرهنگیا اجتماعی و اقتصادی ،جایگاه و اهمیت مقوله فساد اقتصادی در تحقق یک الگوی
اقتصاد مقاوم را تشریح کردهاند .آنها پ

از ارائه تصویری جامع از جایگاه و وضعیت فساد

اقتصادی ،علل فساد اقتصادی را بررسی کردهاند و در پایان نیز مهمترین دالیل و چالشهای
مبارزه با فساد در ایران با استفاده از تجربههای گذشته بیان شده است.
رحمانی و اصفهانی ( )9211در مقالهای با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر شولگیری فساد
با تأکید بر ترکیب فعالیتهای اقتصادی ،ممالعه کشورهای در حال توسعه» در پی بررسی
اثر ترکیب فعالیتهای اقتصادی بر روی فساد هستند .به همین منظور برای تعریف ترکیب
فعالیتهای اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی
و نسبت ارزش افزوده بخش خدمای به تولید ناخالص داخلی استفاده کردهاند .در این
بررسی از هفت متغیر فساد ،اندازه دولت ،دموکراسی ،درآمد سرانه ،تورم ،نسبت ارزش
افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمای به تولید
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مجازای و رابمهمندی معرفی کردند .نتیجههای بهدستآمده از رگرسیون چندگانه نشان
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مانند عدم شایستهساالری ،عدم شفافیت ،توجه به دین ،ارزشها و قانون ،نظام تنبیه و
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ناخالص داخلی استفاده شده است .نتیجه تحقیق از آن حاکی است که متغیرهای دموکراسی
و درآمد سرانه اثر معووس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد.
همچنین ،افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد میشود .از سویی افزایش
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد شده است و افزایش سهم
بخش خدمای از تولید ناخالص داخلی به افزایش فساد خواهد انجامید.
سپهر دوست و برجیسیان ( )9216در مقالهای با عنوان «تأثیر متغیرهای زمینهای دموکراسی
بر کنترل فساد اقتصادی؛ با تأکید بر حقوق مالویت» پ

از شناسایی پدیده فساد در تحلیلی

تعادل عمومی به بررسی وابستگی آن به برخی متغیرهای اثرگذار اقتصادی ،سیاسی مانند
نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالویت با پافشاری بر مقوله دموکراسی پرداختهاند .آنها
برای این منظور از دادههای سری زمانی تابلویی شامل  12کشور منتخب و سالهای 9116م
60

ا3192م ،استفاده کردهاند .نتیجههای ممالعه آنها نشان میدهد که دموکراسی اثر منفی
معناداری بر فساد دارد .همچنین حقوق مالویت ،نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری رابمه
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منفی معناداری با فساد دارند .بهعباری دیگر افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد در
اقتصاد شده است .از سوی دیگر ضریب جینی و بیثباتی سیاسی رابمه مثبت معناداری با
شاخص فساد دارند .بهطور کلی ،بروز نابرابریهای اقتصادی و بیثباتی سیاسی ،پایههای
گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینههای فساد در جامعه را فراهم میآورد.
همانطور که مالحظه میشود ،مقالههای پیشگفته ،بیشتر با رویورد بررسی راهکارهای
رویارویی با مفاسد اقتصادی نگاشته شدهاند .از سویی ،ممالعههایی که به زمینهها و علل وقوع
مفاسد اقتصادی پافشاری کردهاند با نگاه تکبُعدی و بدون مالحظه عوامل و زمینههای
گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...نوشته شدهاند .در مقاله پیشرو ،ضمن بررسی
زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و حقوقی در شمایی کلی و نگاهی همهجانبه،
کوشیده شده است رویوردی جدید نسبت به بررسی مفاسد اقتصادی برگزیده شود.

مبانی نظری فساد اقتصادی
 .1تعریف فساد و انواع آن
تعریف متعارف فساد که بانک جهانی نیز بر آن صحه میگذارد عباری است از کوششهایی
برای حفظ ثروی و قدری از راه وسایل و ابزارهای قانونی و بهدست آوردن منافع در ازای
واردآوردن هزینههای گوناگون برای جامعه (مشفق ،9281 ،ص.)7
فساد در حالت کلی به سه نوع ،فساد مالی و اقتصادی ،فساد اداری و فساد سیاسی تقسیم
میشود (رهبر ،میرزاوند و زالپور .)9289 ،فساد اداری نیز یوی از اقسام فساد مالی و اقتصادی
شمرده میشود؛ اما ارتباط فساد سیاسی و فساد اداری تا حدودی مبهم و نامشخص است
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(همان ،ص .)91فساد اداری که به آن فساد مالی سمح پایین یا سمح خیابانی گفته میشود،

فرمهای فساد اداری میتوان به اختالس ،کالهبرداری ،پارتیبازی ،بیعدالتی ،باجخواهی،
سرقت اموال و داراییهای سازمان ،فروش اطالعای محرمانه و  ...اشاره کرد (صبوریکاشانی،
 ،9281ص369ا.)347

 .2مصداقهای فساد اقتصادی
در این بخش برخی از مهمترین مصداقهای رایج فساد اقتصادی بیان میشود؛ نوتهای که
درباره این مصداقها باید در نظر گرفت این است که این مفاسد میتواند در سمح مدیران
عالیرتبه ،مدیران خرد ،افراد ثروتمند و پرنفوذ و شهروندان رخ دهد .زمانی که در اقتصادی
انواع و اقسام زمینه های فساد وجود داشته باشد و در مبارزه با آن نیز ناتوان بماند ،در آن
صوری است که فساد در سموح عالی به پایینتر نیز منتقل شده و تمام دستگاه حاکمیتی و
بهتبع آن جامعه را نیز آلوده میسازد .البته در بین مصداقهای فساد اقتصادی نیز تفاوی وجود
دارد بهطوری که برخی اهمیت و تخریبکنندگی بیشتری دارند.

محبی

آن را تجربه میکنند .مبالغ مربوط به این نوع فساد معمولی یا جزئی نامیده میشود .از جمله
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همان است که شهروندان هر روز در برخورد با مدیران عمومی ،گمرک ،مراکز مالیاتی و ...

الف) اخالل در نظام اقتصادی کشور
براساس قانون مجازای اخاللگران در نظام اقتصادی کشور ،ارتواب هر یک از اعمال پیشگفته
در بندهای ذیل جرم شمرده میشود و مرتوب به مجازای مقرر در این قانون محووم میشود:
 .9اخالل در نظام پولی یا ارزی ک شور از راه قاچاق عمده ارز یا ضرب سوه قلب یا جعل
اسوناس یا واردکردن یا توزیعکردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن؛
 .3اخالل در امر توزیع مااایحتاااج عمومی از راه گرانفروشااای کالن ارزاق یااا دیگر
نیازمندیهای عمومی و احتوار عمده ارزاق یا نیازمندیهای یادشاااده و پیشخرید فراوان
تولیدهای کشاااورزی و دیگر تولیدهای موردنیاز عامه و امثال آنها بهمنظور پدیدساااختن
انحصار یا کمبود در عرضه آنها؛
 .2اخالل در نظام تولیدی ک شور از راه سوءا ستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزای فنی
و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدهای مربوط درباره آن یا رشاء و ارتشاء عمده در
62

امر تولید یا دریافت مجوزهای تولیدی در مواردی که باعث اختالل در سیاستهای تولیدی
کشور شود و امثال آنها؛

دوفصلنامه علمی ترویجی اقتصاد مقاومتی /سال سوم  /شماره  / 6پاییز و زمستان 1397

 .4هر گونه اقدامی به قصاااد خارجکردن میراث فرهنگی یا ثروی های ملی اگر چه به
خارجکردن آن نینجامد قاچاق شمرده شده و تمام اموالی که برای خارجکردن از ک شور در
نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود؛
 .1وصااول وجوه کالن به صااوری قبول سااپرده اشااخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان
مضاربه و مانند آن که باعث حیفومیل اموال مردم یا اخالل در نظام اقتصادی شود؛
 .6اقدام باندی و تشویالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر صوری مانند تقلب
در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمتگذاری کاالهای صادراتی و ....
 .7تأسی  ،قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ،مؤسسه ،شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد
ناشاای از افزایش اعضااا بهطوری که اعضااای جدید جهت منفعت ،افراد دیگری را جذب کرده و
توسعه زنجیره یا شبوه انسانی تداوم یابد (قانون مجازای اخاللگران در نظام اقتصادی کشور).

ب) اختالس
اختالس به لحاظ حقوقی عباری است از برداشت وجوه ،ممالبهها یا حوالهها ،سهام و اوراق
بهادار و دیگر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص از سوی کارمندان دولت و دیگر سازمانها
به نفع خود یا دیگری .هر گاه کارمند دولت از وجوهی مانند سپرده ،وجهالضمان و مانند
آنها که بهطور موقت در اختیار سازمان دولتی قرار گرفته است و پ

از انقضای مدی معیّن

یا حصول شرایط خاص باید به طرف مسترد شود ،بدون رضایت صاحب وجه برداشت و
تصاحب کند ،مرتوب اختالس شده است .همچنین هر گاه کارمند بانک دولتی با علم به
صوریبودن فاکتورهای ارائهشده از سوی مشتری ،تسهیالتی را در قالب عقود اسالمی در
اختیار وی قرار دهد ،مرتوب اختالس شده است (قربانی.)9211 ،
ج) تبانی در معامالت دولتی
در معاملههای دولتی که مستلزم رعایت و انجام پروسه طوالنی مناقصه میباشد ،تبانی ممون
است بین کارگزاران دستگاه اجرایی با مناقصهگران یا بین مناقصهگران با هدفهای متفاوی
رخ دهد .در این چارچوب ،تبانی را توافق شرکتکنندگان در مناقصه با کارگزاران دولتی
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برای بهدست آوردن امتیاز انعقاد قرارداد تعریف میکنند (ناعمه ،9211 ،ص.)93

مبلغ معیّن کاال یا سند پرداخت یا امتیاز که به شولهای گوناگون زیر عناوینی مانند حق
کمیسیون ،هدیه و پاداش بهوسیله فروشنده به خریدار واقعی یا نماینده وی و برای تشویق
و جلب مشتری و رقابت با دیگر تولیدکنندگان پرداخت میشود (آذریمتین ،9281 ،ص.)3
هـ) رشوه

رشوه عباری از وجهی (نقدی یا جنسی) است که در یک رابمه آلوده و فاسد ،داده یا گرفته
میشود .رشوه میتواند بهصوری یک مبلغ ثابت ،درصدی مشخص از یک قرارداد یا هر گونه
وجه یا امتیاز دیگری از نوع پول که بیشتر به یک مقام دولتی که میتواند قراردادها را از طرف
دولت منعقد یا منافع را بین شرکتها ،افراد ،تاجران و مراجعهکنندگان توزیع کند ،پرداخت
میشود رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی ،وجه اشتراک اغلب تعریفهای ارائهشده درباره
فساد دستگاههای دولتی را تشویل میدهند از دیدگاه صاحبنظران کشورهای در حال توسعه نیز
رشوه و کمکهای خارجی مهمترین سهم را در فساد مالی ایفا میکند (شووری ،9217 ،ص.)24
و) دیگر مصداقﻫﺎ
دیگر مصداقهای مهم فساد اقتصادی عباری هستند از :کالهبرداری ،تحصیل مال از راه
نامشروع ،اعمال نفوذ برخالف حق و مقررای قانونی ،منظورداشتن نفعی برای خود یا دیگری،

محبی

پورسانت عباری است از درصدی از قیمت کاالی مورد معامله یا درصدی از سود معامله یا
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د) گرفتن پورسانت

تصدی بیش از یک شغل ،مداخله کارکنان دولت در معاملههای دولتی ،تضییع اموال و وجوه
دولتی ،تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه دولتی ،جلوگیری از اجرای قانون ،خیانت در
امانت ،جعل و تزویر ،فرار مالیاتی (قربانی.)9211 ،

نظام سرمایهداری و زمینه مبادله ،نقطه شروع انحراف
یوی از ویژگیهای مهم نظام سرمایهداری آن است که بهعلت پافشاری بر ضروری دنبالکردن نفع
و فایده در هر عملی هر چند غیراقتصادی ،جامعه را طوری سامان میدهد که تمام روابط در نوعی
زمینه مبادلهای قرار میگیرد .یوی از پیامدهای جدی سرمایهداری که ساختار اقتصاد را تحت تأثیر
خود قرار میدهد جذب سرمایه به سمتی است که در اصمالح سودآوری و ارزشافزوده بیشتری
داشته باشد و این خود تمرکز ثروی در دست عدهای معدود را در پی دارد (سعیدی ،قربانی و
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صفویپور ،9212 ،ص .)1جامعه غرب در طول دوران گوناگون تحت تأثیر این فرهنگ پیشگفته
شول گرفته است؛ بهطوری که اکنون و در دنیای مدرن میتوان ادعا کرد نفع و فایدهگرایی و به بیان
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بهتر اندیشه اقتصادی تمام ارکان این جامعه را در برگرفته است.
در نگاه متعارف ،اقتصاد را در کنار سیاست و فرهنگ از ارکان جامعه معرفی میکنند؛ در
حالی که نگاهی دقیقتر نشان میدهد در چنین جوامعی اقتصادمحور تمام ارکان جامعه از
جمله سیاست و فرهنگ است .در این چارچوب خانواده ،علم و فناوری ،روابط سیاسی
بینالملل و حتی کمکهای خیرخواهانه درباره مبادله تعریف میشوند؛ برای مثال ،درسخوان
برای کسب مدرک ،کمک به دیگران جهت کسب اعتبار ،ازدواج جهت استفاده زوجین از
درآمد طرفین از جمله آثار این رویورد شمرده میشود .انباشت سرمایه مبتنی بر سوداگری،
انبوهسازی و نیازسازی کاذب جهت یافتن بازار مصرف و هضم مناسبتهای گوناگون
اجتماعی در بستر بازار و مبادله (همه چیز در خدمت اقتصاد حتی علم) جهت سامان
اجتماعی سرمایهمدارانه از جمله عملوردهای نظام سرمایهداری است که با هدفها و
عملورد اسالم تعارض دارد (مقصودی و ولدان ،9214 ،ص.)211

 .1اقتضائات فرهنگی نظام سرمایهداری ،زمینهساز انواع مفاسد
هر چند عوامل گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و دیگر عوامل میتواند سرچشمه تحولها
در جامعه باشند اما در نگاه اسالمی ،فرهنگ به معنای هوایی که در جامعه تنف

میشود ،مهمترین

رکن در تحولهای اجتماعی شمرده میشود که اثرهای خود را در دیگر ارکان از جمله اقتصاد و
سیاست نیز ظاهر میسازد؛ بنابراین رکن فرهنگی مهمترین بخش در فرایند استقرار نظامهای
گوناگون از جمله نظام اسالمی ،نظام سرمایهداری و دیگر نظامهاست .سیاستهای اقتصادی و
نهادهای نظام سرمایهداری فقط گویای سمح تحققیافته این نظام شمرده میشود اما در نگاهی
عمیقتر میتوان به اقتضائای و پیوست فرهنگی هر کدام از سیاستها پی برد؛ از سویی میتوان
گفت ،فرهنگ بستری است که تمام رفتارهای پایدار اجتماعی در درون آن صوری میگیرد .در
حقیقت ،رفتارهای پایدار انسان نتیجه فرهنگ خاصی است که دارد (موسایی ،9288 ،ص)4؛
بنابراین این پیوستهای فرهنگی اثر مستقیمی بر رفتار انسانها در دیگر حوزهها دارد .جن

این

عوامل فرهنگی یا به بیان دقیقتر ضدفرهنگی ،طوری است که وقوع فساد را تضمین میکند.
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برخی از این عوامل که در نتیجه تثبیت زمینه مبادلهای در جامعه و پافشاری بر نفع و فایده بهعنوان
محبی

شول  :9زمینههای فرهنگی زمینهساز فساد اقتصادی
اشرافیگری

تجملگرایی

مصرفگرایی

حرصورزی

طمعکاری

تقویت طمع و حرص پایانناپذیر در نتیجه تسلط پارادایم نفع و زمینه مبادله در جامعه و
شئون گوناگون زندگی افراد بهویژه شأن اقتصادی ،جزء جداییناپذیر فرهنگ سرمایهداری
شمرده میشود .خروجی چنین روحیهای سرانجام مصرف انواع کاالهای اقتصادی و فرهنگی
به فرد تحمیل میکند .مصرف روزافزون و متنوع از جهت کمی و کیفی مانند چرخی است که
ماشین نظام سرمایهداری را به حرکت درمیآورد و از الزامهای رونق اقتصادی شمرده میشود؛
بنابراین فرهنگ سرمایهداری از راه تبلیغای وسیع ،ترویج این رویورد را در دستور کار خود

قرار میدهد .در اثر تحقق فرهنگ مصرفگرایی در جامعه ،تجملگرایی و اشرافیگری خواه-
ناخواه بهطور اثرگذار ،گریبان بخشی از مردم را خواهد گرفت .الگوی مصرفی که خانوارهای
جامعه پیروی میکنند بر اقتصاد ملی اثرگذار است .متأسفانه آنچه بر سبک زندگی خانوادههای
ایرانی تأثیرگذاری شگرفی داشته است ،فرهنگ مصرفی سرمایهداری است که از جوامع مدرن
گرفته شده است؛ بنابراین الگوی مصرفی متجمالنه و مسرفانه ،غیرهدفمند و غیرمرتبط با
اولویتبندی نیازهای واقعی از مسائلی است که سبک زندگی کشور را با تهدید روبهرو ساخته
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محور تمام رفتارهای اصیل انسانی پدید میآید عباری هستند از:

است .این الگو عاری از عنصر مقاومت است و با وابستگی شدیدی که به واردای پیدا کرده،
اقتصاد را با شونندگی روبهرو کرده است( .مقصودی و ولدان ،9214 ،ص.)913
در این میان ،طیفهای گوناگون مردم اعم از افراد کمدرآمد ،افراد با درآمد متوسط و
ثروتمندان ،هر کدام براساس شأن و مرتبهای که برای خود قائل شدهاند ،پذیرش وضعیت پیشین
خود را ناگوار دانسته و در چنین حالتی رفاه خود را از دسترفته میبینند اما از طرفی درآمد آنها
پاسخگوی میل پایانناپذیر و روزافزون آنها به مصرف نیست؛ بنابراین تحمیل فشار اقتصادی به
مردم و عدم رضایت به ثرویهای هنگفت در اقشار ثروتمند ،باعث میشود از راههای غیرطبیعی
و انحرافی یا به بیان واضحتر فساد انگیز این بخش از نیاز مالی را تأمین کنند؛ بنابراین ابداع
روشهای پیچیده مالی ،بانوی و بازرگانی از سوی افراد گوناگون بهمنظور دور زدن قانون و کسب
ثرویهای نجومی و کسب سود و منفعت اقتصادی بیشتر ،طبیعی بهنظر میرسد و همین عامل
میتواند ریشه و زمینهساز اصلی انواع روابط و رفتارهای فسادزا شمرده شود.
66

 .2الگوی شماتیک زمینههای دیگر شکلگیری فساد اقتصادی
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با توضیحهایی که درباره اقتضائای فرهنگی نظام سرمایهداری و زمینه مبادله در شولدهی
زمینههای فرهنگی فساد اقتصادی بیان شد ،پیش از پرداختن به دیگر زمینههای سیاسی،
اقتصادی و حقوقی شول گیری فساد اقتصادی ،جهت شناخت جایگاه عوامل گوناگون
شولگیری فساد ،الگوی شماتیک ذیل تبیین خواهد شد.
فضای فرهنگی شولگرفته ناشی از نظام سرمایهداری ،مردم ،سرمایهداران و مسئوالن حاکمیتی
را متأثر میسازد اما اثرپذیری هر قشر از این وضعیت با یودیگر متفاوی است .مسئوالن حوومتی
اعم از نمایندگان مجل  ،مسئوالن و مدیران دولتی و بهتبع آنها وابستگان پرنفوذشان ،تحت تأثیر
فرهنگ سرمایهداری ،ممون است با سوءاستفاده از موقعیت ویژه خود با تدارک یک زندگی
اشرافی و مترفانه جهت ارتقای روزافزون سمح زندگی به اعمال خالف قانون و مفسدانه روی
آورند .از طرفی ،در کنار این طیف باندهای ثروی و رانتجویان سرمایهدار میتوانند از راه ارتباط
فساد انگیز با مسئوالن جهت کسب رانتهای گوناگون و به تبع آن ثرویهای هنگفت در
پدیدآمدن مفاسد اقتصادی با سوءاستفاده از زمینههای مناسب سیاسی ،اقتصادی و حقوقی نقش
بهسزایی داشته باشند .همچنین عموم مردم که یا صاحب مشاغل اداری یا کسبه آزاد شمرده
میشوند تحت تأثیر فرهنگ سرمایهداری ،با حرص و ولع جهت دورنماندن از رقابت سوداگرانه
مسئوالن و سرمایهداران از چپاول اموال ملی ،از راههای گوناگون از جمله رابمهگرایی ،سوءاستفاده

از وضعیت موجود ،کالهبرداری و  ...میکوشند منافع شخصی خود را بیشینه کنند؛ بنابراین
فرایندی که مفاسد کالن و خرد اداری و غیراداری بهصوری سازمانیافته و غیر سازمانیافته رخ
میدهد سرانجام وقوع فساد در قالب مصداقهای پیشگفته را تضمین میکند.
شول  :3الگوی شماتیک زمینههای شولگیری فساد اقتصادی
نظام سرمایهداری
بستر مبادله

زمینه فرهنگی
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کسبه خرد و کالن

رانتجویان

وابستگان پرنفوذ

زمینه حقوقی

رابمهگرایی

زمینه اقتصادی

زمینه سیاسی

نفعطلبی

بستر مفاسد خرد اقتصادی

مفاسد اداری

مفاسد سازمانیافته

بستر مفاسد کالن اقتصادی

مفاسد غیراداری

مفاسد غیر سازمانیافته

اختالس

تبانی در معامالی

فرار مالیاتی

رانتجویی

پولشویی

رشوه و پورسانت

قاچاق کاال و ارز

کالهبرداری

مسئوالن دولتی

محبی

شاغالن ادارای

باندهای ثروی

مدیران ارشد

نمایندگان مجل
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مردم

سرمایهداران

حاکمیت

 .3دیگر زمینههای شکلگیری فساد اقتصادی
درباره زمینههای شولگیری فساد میتوان گفت فساد مجموعهای است از عوامل گوناگون
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و حقوقی که در کنار یودیگر زمینه را برای وقوع انواع مفاسد
فراهم میسازند .در ذیل بخشی از این عوامل بررسی شدهاند:
الف) زمینههای سیاسی فساد اقتصادی
 .1دوگانگی نظری و عملی در بین قوای حاکمیتی :در صورتی که ارکان حاکمیت مانند :دستگاه
اجرایی ،قانونگذاری و قضایی و به تبع آن روابط و ضوابط مربوط به هر یک دارای ابزارهای
الزم جهت تعادل بین قوا بهمنظور نظاری قوا بر یودیگر و جلوگیری از هر گونه زیادهروی
وجود نداشته باشد دوگانگی یا چندگانگی در تصمیمهای حاکمیت ،پدید آمده و وحدی
رویه را مورد خدشه جدی قرار میدهد .این مسئله از حیث اقتصادی بسیار مهم است چرا
68

که برای مثال ،اگر بهصوری دقیق و شفاف مشخص نباشد وظیفه طرحریزی بودجه با دولت
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است یا با مجل ؟ این مسئله میتواند باعث شود در تدوین برنامه بودجه هر کدام منافع
گروهی یا حزبی خود را در نظر بگیرند یا در صوری صالحبودن مسئوالن این تعارض در
تدوین بودجه خود را در مقام اجرا نشان میدهد و زمینهساز فساد میشود (زنوز.)9211 ،
 .2نقص در ارکان بوروکراسی و بدنه مدیریتی و اجرایی :این مورد که خود میتواند برگرفته
از عدم توازن و تعادل بین قوا باشد خود زمینهای جدی در شولگیری مفاسد اقتصادی است.
بروکراسی به معنای تقسیم کار دوایر دولتی است؛ به این معنا که تخصص و کارشناسی مهم
بوده و تصمیمهای سیاستی و سیاستگذاریها مبتنی بر فرایند و سازوکار تخصصی و
عقالنی صوری بپذیرد (همان) .هر جا بوروکراسی اداری ناکارآمد ،پرهزینه ،وقتگیر و
تحمیلکننده هزینه مبادله باشد ،عقالنیت اقتصادی ،کارگزاران اقتصادی را به سمت روشهای
کمهزینهتر و راه کوتاهتر که همان فساد و تغییر قاعده بازی است سوق میدهد (میریآشتیانی،
 ،9283ص .)914باالترین درجه فساد بوروکراتیک این است که بهعلت ضعف در قوانین
حقوقی که به آن اشاره میشود فساد در آن قانونی شود و دیگر قابلپیگیری نباشد (زنوز،
 .)9211مواردی از جمله عدم رعایت شایستهساالری در پستهای کلیدی بهویژه در بخشها
و سازمانهای اقتصادی که خود مهملی برای شولگیری فساد هستند ،دستگاه عریض و

طویل اداری ،عدم تأمین مالی مناسب کارمندان و مدیران ،عدم نظاری درونی و بیرونی
صحیح بر فرایندها ،عدم شفافیت فرایندهای اداری ،موازی کاری ،افراط در سلسله مراتب
اداری ،استفاده از نظامهای اداری فرسوده ،قوانین دستوپا گیر و فرسوده اداری ،مدیران
برخی دستگاهها ممون است که اعمال نظاری و کنترل بر محیط تحت تصدی خود را از
وظیفههای اصلی خود ندانند یا در عمل ،آن را جزو اولویتهای اصلی کار خود قرار ندهند،
اعالمنشدن اعمال نظاری بهعنوان یوی از شاخصهای مهم ارزیابی مدیران ،نبودن واحدهای
حسابرسی و بازرسی کارآمد با منابع کافی در برخی دستگاههای اجرایی ،دقت نیروی کارآمد
و متخصص در بخش دولتی ،توزیع نامناسب و غیرعادالنه درآمدها و اموانای اداری بین
کارکنان ،ضعف در ثبای مدیریتها و پدیدساختن امنیت شغلی کارمندان ،وجود اختیارای

ممون در ارکان بوروکراسی یک کشور هستند که زمینهساز بسیاری از مفاسد اقتصادی
میباشند (قربانی)9211 ،
 .3گسترده بودن اندازه دولت :فساد ریشه در فعالیتهای دولت ،بهویژه قدری انحصاری
و نفوذ اختیارای آن دارد؛ از اینرو بین میزان فساد و چگونگی دخالت دولت در امور
اقتصادی و شدی گسترش فساد اداری رابمه مستقیمی وجود دارد (دهمرده ،علیزاده و
زیدیزاده ،9219 ،ص .)8دولتی بودن اقتصاد یک کشور و گستردگی عمل دستگاه اجرایی
چه در اقتصاد و دیگر عرصهها جدای از تنگکردن عرصه بر فعالیتهای مردمی و پدیدآمدن
عدم کارایی اقتصادی ،بهعلت پیوند قدری و ثروی ذاتاً فسادآفرین است .ممون است
مسئوالن دولتی با حضور در عرصه حاکمیت باعث میشوند خود یا منسوبانشان از رانتهای
گوناگون اطالعاتی و  ...بهرهمند شوند و به جای پرداختن به منافع عمومی از راههای گوناگون
منافع اقتصادی شخصی خود را دنبال کنند .سنجهها و زمینههای اقتصادی گوناگونی که در
ادامه به آن پرداخته خواهد شد از جمله ناکارایی در بهرهبرداری از منابع ملی و عدم تخصیص
منابع طبیعی به تولید در کنار دولتیبودن اقتصاد احتمال دستیازیدن مسئوالن دولتی به
ثرویهای فراوان ناشی از منابع طبیعی بهویژه نفت در یک اقتصاد نفتی ،از راه دخالت در

محبی

مناسب اداری ،ضعف در تأثیر فرهنگ سازمانی مملوب بر فساد اداری مهمترین نواقص
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بیش از حد ،کلی و تعریفنشده برای برخی مدیران و کارمندان ،ضعف نظام تشویق و تنبیه
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قراردادها و مناقصای و  ...را بهشدی افزایش میدهد؛ بنابراین فساد با فعالیت دستگاههای
دولتی و بهویژه انحصارهای دولتی پیوند وثیقی دارد (سامتی ،شهنازی و شبانی ،9281 ،ص.)81
 .4رانت جویی :بهطور خالصه رانت عباری است از:
درآمدی خارج از عر صه فعالیتهای مولد اقت صادی که به لحاظ مفهومی ،اموان سرایت به
حوزههای دیگر را نیز دارد .رانت در سادهترین معنا سوءا ستفاده از فر صتها و اموانای
جامعه اساات ،رانت به ثروی بادآورده و به هر پرداختی گفته میشااود که بیشااتر از ارزش
واقعی محصاااول یا خدمت باشاااد و رانتجویی جساااتوجو برای دساااتیافتن به این
درآمدهای مازاد است (اسحاقی ،9284 ،ص.)33

بنابراین رانتجویی یک فعالیت سودجویانه غیرمولد مستقیم است (شووری،9217 ،
ص .)31برخی باور دارند خألهای قانونی ،ضعف یا ابهام در قوانین ،اجرانشدن برخی قوانین
70

و عدم برخورد جدی دستگاههای نظارتی و قضایی با مفسدان ،کمتوجهی به خشوانیدن
ریشههای فساد و  ...از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت شمرده میشوند؛ برای مثال،
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مقررای بازرگانی به افراد خاصی اجازه میدهد که با استفاده از رابمه و مالحظههای ویژه از
موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهرهمند شوند و ثرویهای بادآورده و بیشماری
را کسب کنند .یوی از عرصههای فسادخیز مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی،
سرمایهگذاریهای بزرگ ،طرحهای ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیمگیری پولی ،مالی و
بورس است (اسحاقی ،9284 ،ص .)33رانتجویی و فساد ،همپوشانیهایی فراوانی با هم
دارند؛ برای مثال ،رشوهای که یک تنظیمکننده اقتصاد در ازای تخصیص یک مجوز دریافت
میکند ،هم فساد است و هم یک رفتار رانتجویانه (شووری ،9217 ،ص.)36
رانتخواران افراد حقیقی یا حقوقیای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاهی مضر
برای اقتصاد کشور ،در ازای پرداخت رشوه یا با پارتیبازی به امتیازنامههای انحصاری مانند
مجوز موردی برای سهمیه وارداتی ،صدور کاال ،توزیع ،خریدوفروش موافقت اصولی
واحدهای صنعتی ،تجاری ،اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی ،فروش اطالعای مالی،
تخصیص ارز ارزان ،قیمت و اعتبارای بانوی و زمین ،قاچاق کاال ،قانونشونی و هر گونه
امتیازهای دولتی ،خارج از برگزاری مناقصه و  ...دست مییابند .این عمل باعث نهادینهشدن
فساد مالی ،حذف وجدان کاری ،گسترش قاچاق کاالهای مشمول رانت ،تضعیف تولید ملی،

تبعیض ناروا و تحمیل هزینههای سرسامآور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد (اسحاقی،
 ،9284ص .)32در میان رانت خواران ،افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که
دیگران به آن دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدری سیاسی ،وابستگی به افراد صاحب
نفوذ ،دسترسی به مجوزهای خاص و منابع کالن بانکها و در اختیار داشتن برخی اطالعای،
استفاده از تسهیالی بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و  ...برای
کسب منافع گسترده میکوشند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثرویهای هنگفت
بهکار میبندند .این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی پدید میآورد که پیامد آن ناهمگونی
اقتصادی ،بیواری در سمح وسیع ،از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در
دست گروهی خاص میشود (همان).

(شووری ،9217 ،ص .)37همچنین در تقسیمبندی اولیه رانتها به انواع گوناگونی مانند
رانت قضایی ا که هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت متصور است هر چند حذف
رانت قضایی برای دولت زمینهساز امنیت بیشتر برای بخش خصوصی استا رانت اطالعاتی
ا عدهای از راه دستیابی زودرس یا خریدن اطالعای درباره تغییرای قوانین و مقررای
سرمایهگذاری سود کالن بهدست میآورند؛ برای مثال ،با کسب اطالع از احداث راهآهن که
باعث افزایش قیمت زمین شده پیشاپیش زمینها را برای فروش در دوره گرانی میخرندا
رانتخواری مؤسسههای به اصمالح خیریه و رانت جهش قیمتی یا تورمی (تورم قابل
پیشبینی حاصل از کسری بودجه دولت و  )...تقسیم میشود (ملوی ،9281 ،ص.)93-91
درباره رابمه رانت سیاسی و اقتصادی نیز باید گفت رانت سیاسی کوشش و رفتار فرد یا
گروهی خاص برای کسب امتیازها و انحصارهای اقتصادی یا حفظ آن بهوسیله اعمال نفوذ
سیاسی است .بیتردید رانت جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی ،کارگزاران ،فرهنگ جامعه،
روابط اجتماعی و روابط قدری ارتباطی تنگاتنگ دارند .در نظامهایی که درجه دموکراسی
پایین است این اتفاق بیشتر رخ میدهد .دولتهای رانتیر برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی
خود نوعی حامیپروری را از راه توزیع رانتها بین اشخاص بانفوذ و گروههای خاص بر
کشور حاکم میکنند .رانتهایی که با سازوکار سیاسی دریافت میشوند متنوع هستند ،مانند:

محبی

تنظیمکنندگان اقتصاد ،قوانین و مقررای و نیز سیاستهای عمومی) را از یودیگر متمایز کرد
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میتوان دو نوع رانتجویی خصوصی (ناظر به بخش خصوصی) و عمومی (ناظر به
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صدور پروانه یا لیسان  ،امتیاز انحصاری در واردای یا صادرای کاالها و محصوالی ،امتیاز
انحصاری تولید کاالی خاص ،امتیاز تأسی

کارخانه ،اعتبارای وامها و ( ...اسحاقی ،9284 ،ص.)1

 .5تبانی سیاسیون با افراد پرنفوذ اقتصادی :از دیگر زمینههای وقوع فساد اقتصادی تبانی
نمایندگان مجل

و دیگر مسئوالن اجرایی یک کشور با سرمایهداران پرنفوذ و پدیدساختن

باندهای قدری و ثروی است .منظور از تبانی توافق میان دو یا چند نفر برای ارتواب جرم
علیه امنیت ،اموال ،اعراض و نفوس مردم است (حویمیها ،جودکی و غنی ،9216 ،ص.)4
این سیاسیون جهت کسب آرا و جلب حمایتهای مادی و معنوی رسانهای و  ...ضمن
پدیدساختن فرصت رانتخواری برای این افراد ،فرصت را برای مشارکتهای غیرقانونی در
عرصههای اقتصادی و ورود سیاسیون به قراردادهای اقتصادی را فراهم میسازند.
ب) زمینههای اقتصادی فساد اقتصادی
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فساد اقتصادی برخالف آنکه مقولهای در حوزه اقتصاد و انحرافی اقتصادی شمرده میشود
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اما همانطور که پیش از این بیان شد از حیث مقدمای و زمینههای شولگیری ،آثار و تبعای
از حیمه اقتصاد خارج میشود؛ اما با این حال میتوان برخی زمینههای اقتصادی که زمینهساز
فساد میشود را نام برد:
 .1بیثباتی پول ملی :کاهش ارزش پول خود باعث به هم ریختن مبنا و میزان داراییهای
مردم و بیثباتی قراردادهای مالی میشود .باید گفت که یوی از ارکان و مقومهای اقتصاد،
موضوع پول و شناخت موضع قوامی آن در اقتصاد است .امام سجاد در اینباره میفرماید:
«لَا تُحَرّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ»؛ یعنی پول الزم است در موضع حقیقی و بایسته خود
بهکار گرفته شود .مهمترین میزان در اقتصاد ،ارزش قوامی پول است که ثبای آن باعث ثبای
دیگر امور میشود .ثبای پول به ثبای اقتصاد کالن کشور میانجامد .در ادبیای اقتصاد رایج نیز
پول اصلیترین عامل بیثباتی و عدم تعادل اقتصادی است .کاهش ارزش آن به کاستن از ارزش
اموال مردم میانجامد و میتواند زمینهساز انواع مفاسد پولی شود (عیوضلو.)9213 ،
 .2ناکارایی در بهرهبرداری از منابع گوناگون ملی :عدم مدیریت صحیح در اینباره و
سهلانگاری میتواند مفاسد گستردهای در حاشیه آن پدید آورند .برعو

کارایی در

بهرهبرداری از منابع ملی به افزایش ثروی و رفاه عمومی و ملی میانجامد .توجه به معیار

کارایی و رعایت آن در هزینهکرد دستگاههای اجرایی میتواند باعث رشد اقتصادی و افزایش
رفاه و توسعه اقتصادی کشور و عدم رعایت آن باعث تضییع اموال عمومی و عدم افزایش
تولید و درآمد ناخالص ملی شود (همان).
 .3عدم اختصاص منابع عمومی و ثروتهای طبیعی به تولید سرمایهها و کاالهای موردنیاز

جامعه :این مورد تأثیر منفی بسیار فراوانی در قوام اقتصادی جامعه دارد؛ بنابراین کارگزاران
بخش عمومی باید اثربخشی فعالیتهای خود را با این معیار بسنجند .کیفیت باالی کاالهای
عمومی مانند :جادهها ،بیمارستانها ،فرودگاهها و  ...شاخص اثربخشی مناسب کوششهای
خادمان بخش عمومی میباشد؛ وگرنه عالمتی است از ناکارایی و در نتیجه شبههناکبودن
حقوق و پاداش آنان (همان).

است .علتالعلل بسیاری از نارضایتیها در جامعه از این احساس ناشی میشود که افراد یا
گروههای مشارکتکننده در فعالیت اقتصادی درآمد یا عایدی بهدست آمده خود را با
زحمتهایی که متقبل شدهاند متناسب ندانند .در صورتی که محصول میان صاحبان نهادهها
بهگونهای توزیع شود که هر یک به اندازه مشارکت خود در تولید سهم ببرند اینگونه توزیع
از نظر اسالم عادالنه تلقی میشود (کرمی ،9281 ،ص.)3
 .5عدم تنظیم ساختار مناسب اقتصادی برای اجراییشدن حقوق عامه و عدالت اقتصادی :از
دیگر عوامل بروز فساد است که کارگزاران نظام اقتصادی باید به آن توجه کنند .بر این مبنا
تنظیم ساختار مناسب برای بخش پول و بانوداری ،بیمه ،مالیای و مانند آن از مسئولیتهای
عمده این کارگزاران شناخته می شود .با این مبنا با کارآمدی این ساختارها نظام اقتصادی
پیامدهای اقتصادی مورد انتظار و تعریفشده در قانون اساسی و دیگر قوانین اصلی را محقق
خواهد کرد که دلیلی است بر ضروری قدردانی از مسئوالن و در غیر این صوری شاهدی
است بر ناکارآمدی و کوتاهی آنان در انجام وظایف اصلی خود (عیوضلو.)9213 ،
 .6مثلث شوم احتکار ،کنز و سفتهبازی :صاحبنظران اقتصادی ،عالمان و فقیهان عظام
شایسته است همواره مردم را از مصادیق این مثلث شوم آگاه سازند و خمرای خانمانسوز
این نوع رفتار را گوشزد کنند .یوی از مهمترین مصداقهای سفتهبازی در زمان کنونی

محبی

عوامل پدید آوردند :این مورد نیز معیار بسیار مهمی از عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه
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 .4عدم تناسب عواید و سهمبری عوامل با میزان ارزش افزوده حقیقی که هر یک از این
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نگهداری ارز ،طال و  ...با توجیه حفظ ارزش داراییهاست .درآمدهایی که از این راههای
بهدست میآیند با اصول اسالمی ممابق نداشته و در نظام اقتصادی اختالل جدی پدید میآورد
زیرا کسانی که از این روشها برای کسب درآمد استفاده میکنند ممون است با انجام
معاملههای صوری ،چرخش شایعای و تبانی ،احتوار و  ...بر قیمت بازار اثر گذاشته آن را
به نفع خود تغییر دهند .بیتردید در اسالم ،هر فعالیتی که به تغییر مصنوعی قیمت کاال یا
تحصیل مال نامشروع بینجامد ممنوع است (میرمعزی ،9283 ،ص.)3
 .7اقتصاد نفتی (وابسته به منابع طبیعی) :سموح باالی فساد بیانگر واضحترین مخاطره
سیاسی است که میتواند از داراییهای بزرگ منابع طبیعی ناشی شود .موجودی کوتاهمدی
داراییهای بزرگ مالی فرصت دزدی چنین داراییهایی را بهوسیله صاحبان قدری و
سیاستمداران فراهم میآورد .آنهایی که این داراییها را کنترل میکنند میتوانند از این
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ثروی برای حفظ خود در قدری یا کسب سود شخصی استفاده کنند و این کار را میتوانند
چه از بهوسیله ابزارهای قانونی یا غیرقانونی انجام دهند .همچنین وابستگی اقتصاد یک کشور
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به نفت و گاز و منابع طبیعی دیگر میتواند بهطور غیرمستقیم و حتی مستقیم بر پدیدآمدن
مفاسد بزرگ اثرگذاری دوچندان داشته باشد .تأثیر مخاطرههای سیاسی بر فساد وقتی بدتر
می شود که رشد بخش نفت و گاز با رشد تمرکز قدری دیوانساالری تلفیق میشود
(عیوضلو .)9213 ،از سویی فساد از مشخصههای تجاری نفت و گاز است اما وابستگی به
نفت و گاز همانطور که بیان شد بهصوری غیرمستقیم بر فساد اثر میگذارد .در ایران همچون
بسیاری از کشورهای دیگر تولیدکننده نفت ،وجود ثروی نفت و گاز باعث شولگیری
ساختارهای ضعیف دولت شده که انجام اقدامهای فاسد را برای مقامهای دولتی بهشدی
آسان کرده است (راغفر ،9287 ،ص.)31
ج) زمینههای حقوقی و قانونی فساد اقتصادی
 .1ضعف و خأل در قوانین :گاهی فساد به این جهت رخ میدهد که از حیث قوانین حقوقی
اشوالهای عدیده ای وجود دارد .این اشوال گاهی به این جهت است که اساساً در برخی
مسائل مانند مسائل پولی و بانوی که میتواند درگاه بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد قوانین
الزم وجود ندارند یا این قوانین بهعلت قدیمیبودن پاسخگوی زمان حاضر نیستند و همین

عامل باعث میشود در عین وجود قوانین فساد رخ دهد که به آن فساد قانونی نیز میگویند؛
بنابراین خأل و ضعف در قوانین میتواند یوی از زمینهها باشد (قربانی.)9211 ،
 .2تعارض قوانین :گاهی بین قوانین تعارض وجود دارد و باعث میشود دو قانون در
عرض یودیگر قرار گرفته و در مقام اجرا اشوالهایی پدید آورد و باالتر آنکه در صورتی
که مسئوال ن صالحی وجود نداشته باشند از این فرصت جهت دستیابی به منافع اقتصادی
خود سوءاستفاده کنند .گاه محدودیتهای قانونگذاری و عدم احاطه قانونگذار بر تمام
مسائل اجتماعی ،سبب اجمال ،تعارض و سووی در قوانین شده و تفسیر و کشف مراد
قانونگذار را سخت میسازد (فیض و مسجد سرایی ،9214 ،ص.)3
 .3ابهام و عدم شفافیت قوانین :عدم شفافیت قوانین و فرایندها و ابهام در قوانین میتواند

اشخاص باید اموان پیشبینی پیامدهای حقوقی اعمال خویش را داشته باشند .به بیان دیگر،
آنها باید بتوانند پیشبینی کنند که اقدامهایشان با چه واکنشی از سوی دولت و قوه قضاییه
روبهرو خواهد شد؛ در غیر این صوری ابهام و عدم شفافیت زمینهساز فساد میشود
(اماموردی ،9211 ،ص.)4
 .4عدم عزم جدی در اصالح قوانین ناقص و مبهم :این عامل که قانونگذاران یک کشور
در عین مشاهده مشوالی موجود در قوانین و سرریز این مشوالی در پدیدآمدن مفاسد
گسترده اقتصادی عزمی جدی در تدوین و اصالح قوانین ندارند میتواند این شائبه را پدید
آورد که چهبسا خود قانونگذارن بهطوری مفسدانه از این ضعف در جهت دستیابی به
منافع اقتصادی خود بهرهبرداری میکنند و چندان میلی به اصالح و تدوین قوانین ندارند
(قربانی.)9211 ،
 .5افراط در قانونگذاری :گاهی افراط در وضع قوانین و محدودکردن فعالیتهای اقتصادی
از راه این قوانین بهصوری بالقوه زمینه را برای بروز فساد فراهم میسازد چرا که گاهی همین
قوانین دستوپاگیر و اضافی ،سد راه فعالیتهای سالم فعاالن اقتصادی شده و آنها برای عبور
از این وضعیت ناچار به تخلف و فساد هستند (خدادادحسینی و فرهادینژاد ،9281 ،ص.)6

محبی

فراهم سازد و فساد را از حیث نظری و عملی تقویت کند .براساس قاعده قمعیت حقوقی،
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زمینهساز تفسیر های متفاوی از قانون در مقام اجرا و دورزدن قانون را از سوی مسئوالن
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د) الگوی شماتیک ربط و نسبت زمینههای گوناگون
طبق الگوی زیر ،ربط و نسبت عوامل گوناگونی که شولدهنده زمینههای گوناگون سیاسی،
اقتصادی و حقوقی هستند بررسی می شود.
شول  :2الگوی شماتیک ربط و نسبت زمینههای گوناگون شولگیری فساد اقتصادی
دولتیبودن اقتصاد

رانت سیاسی
رانت اقتصادی
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رانتاطالعاتی

تعارض

افراط در

عدم شفافیت

ضعف و خأل

تعارض در

قوانین

قانونگذاری

در قوانین

در قوانین

قوانین
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نقص ساختارهای اقتصادی

نقص در حاکمیت

اتوا ناکارا به منابع

نقص در بروکراسی

بیثباتی پول ملی

سوءاستفاده از قدری

کنز و سفتهبازی

تبانی و رانتجویی

طراحی قوانین متناسب

دور زدن قوانین و

با زمینه فساد

توجیه قانونی فساد

زمینه مفاسد کالن
اقتصادی

براساس این الگو ،دولتیبودن فضای اقتصاد و سلمه دستگاه اجرایی بر درگاههای
گوناگون اقتصادی ،زمینه را جهت پدیدآمدن رانتهای گوناگون اطالعاتی ،سیاسی و
اقتصادی فراهم میسازد؛ در این بین طیف حاکمیتی و سرمایهداران پرنفوذ با سوءاستفاده از
ضعف های قانونی ،عدم شفافیت در قوانین و اموان تفسیر به رأی در قوانین و وجود قوانین
متعارض که عوامل حقوقی شمرده میشوند میتوانند به راحتی قوانین دستوپاگیر را دور
میزنند .از طرفی مسئوالن و مدیران سوءاستفادهگر با پشتیبانی مالی سرمایهداران پرنفوذ به
بهای رانتهای گوناگون ،با دنبالکردن منافع شخصی ،از دوگانگی در حاکمیت و بروکراسی
که مورد تبیین قرار گرفت نهایت استفاده را میکنند و با تبانی ،سود سرشاری را نصیب خود
میکنند .در این میان اتوا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بهویژه نفت باعث میشود

کالنی را رقم میزنند؛ بیثباتی پول ملی ،کنز و سفتهبازی نیز به نوبه خود زمینه انواع قاچاق
کاال و ارز را فراهم میسازد .همچنین در صورتی که سلمه چنین افرادی در فضای اقتصادی
افزون شود با اعمال نفوذ مستقیم و غیرمستقیم میتوانند قوانین متناسب با منافع خود را
طراحی کنند که در این صوری مفاسد سازمانیافته الن رخ خواهد داد.

جمعبندی و نتیجهگیری
هر چند تفویک عوامل و زمینههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی و حقوقیا قانونی بروز فساد
اقتصادی کار چندان دقیقی نیست .پیوستگی بسیار فراوان عوامل با هم نشاندهنده این واقعیت
است که وقوع فساد اقتصادی فقط ظاهر قضیه میباشد و در پ

پرده آن عوامل گوناگونی

قرار دارند که بیشتر به جای پرداختن به آن عوامل زمینهساز به سمح و ظاهر فساد تحققیافته
توجه میشود .از سوی دیگر بیشتر به زمینههای سیاسی ،اقتصادی و حقوقی توجه شده و
زمینه فرهنگی که ریشه تمام این مشوالی است مورد غفلت واقع میشود؛ بنابراین جهت
رفع ریشه تمام این مشوالی در عین رفع موانع سیاسی ،اقتصادی و حقوقی الزم است موانع
فرهنگی موجود به دقت بررسی و حلوفصل شود .طمعکاری ،حرصورزی ،مصرفگرایی،
تجملگرایی و اشرافیگری از جمله زمینههای فرهنگی ،دوگانگی نظری و عملی در بین

محبی

آنها با تبانی و البیگری و سوءاستفاده از ضعف موجود در ساختارهای اقتصادی مفاسد
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فضای مناسبی برای رانتجویان ،سرمایهداران پرنفوذ ،مسئوالن ،مدیران کالن و وابستگان
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قوای حاکمیتی ،نقص در ارکان بوروکراسی و بدنه مدیریتی و اجرایی ،گستردهبودن اندازه
دولت ،رانتجویی و تبانی سیاسیون با افراد پرنفوذ اقتصادی از جمله زمینههای سیاسی،
بیثباتی پول ملی ،ناکارایی در بهرهبرداری از منابع گوناگون ملی ،عدم اختصاص منابع عمومی
و ثرویهای طبیعی به تولید سرمایهها و کاالهای موردنیاز جامعه ،عدم تناسب عواید و
سهمبری عوامل با میزان ارزش افزوده حقیقی که هر یک از این عوامل پدید آوردهاند ،عدم تنظیم
ساختار مناسب اقتصادی برای اجراییشدن حقوق عامه و عدالت اقتصادی ،مثلث شوم احتوار،
کنز و سفتهبازی و اقتصاد نفتی (وابسته به منابع طبیعی) از جمله زمینههای اقتصادی ،ضعف و
خأل در قوانین ،تعارض قوانین ،ابهام و عدم شفافیت قوانین و عدم عزم جدی در اصالح قوانین
ناقص و مبهم از جمله زمینههای حقوقی و نبود نظام یوپارچه شفافیت و زیرساختهای اجتماعی
الزم از جمله زمینههای اجتماعی وقوع فساد اقتصادی شمرده میشوند.
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