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ﻋﻠ اﺳﺪی ﺧﻤﺎﻣ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺨﺘﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎد
در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،اﻗﺪاﻣ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺳﻮﻣﺎﯾﺎ ﮐﺎﻧﺘ «در ﯾﺎدداﺷﺘ ﺑﺮای »اﮐﻮﻧﻮﻣﯿ ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻧﻮﺷﺖ :درﺑﺎره آﺛﺎر ﻣﻨﻔ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺳﻮء ﻋﻤﻠﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮔﺬارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ
ﯾ روﯾﺮد ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺮ را در ﻣﻮرد ﻓﺴﺎد در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ رﯾﺴ رﺷﻮهﺧﻮاری  TRACEدر ﺳﺎل  2020ﻫﻨﺪ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان رﯾﺴ رﺷﻮهﺧﻮاری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از ﻣﯿﺎن 194
ﮐﺸﻮر در رﺗﺒﻪ  77ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﺎه ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ،2014ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻠ 80 از ﻣﯿﺎن  197ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ  185را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﺎ  108ﭘﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ
 77رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2018دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ،1988ﻣﻔﺎد ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﺮماﻧﺎری ﮐﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎزدارﻧ ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﺮای ارﺗﺎب اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ از ﺳﻮی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ در ﮐﻨﺎر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺷﺎﯾﺎت ﺑﯿﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻈﺎرت ﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﺳﺎل  2014ﺗﺎ  48 ،2019درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎور ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ »ﭘﺎک« ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزرﺳﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ اﻗﺪام ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺘﺎر ﻋﻤﻞﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،ﺑﻪ ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ
ﮐﺎﻫﺶ در ﻓﺴﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در
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ﺳﺎل  2013درﺑﺎره ﻓﺴﺎد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده  ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﺴﺎد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ،ﻓﺴﺎد آﺛﺎر ﻣﻨﻔ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﺎرﺟ ،(رﻗﺎﺑﺖ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ ،ﺑﻬﺮهوری ﺣﻢراﻧ و ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ دارد.
ﺗﺤﻠﯿﻞ  Ecowrapﺑﺎﻧ دوﻟﺘ ﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2012و  2018ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺼﺮ ،ﯾﻮﻧﺎن و
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﮐﻠ در ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺴﺎس ﻓﺴﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﺴﺎد ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از  94در ﺳﺎل  2012ﺑﻪ  78در ﺳﺎل
 2018ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز راه درازی را در ﭘﯿﺶ دارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﺳﺎل  2018اﺻﻼح ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ اﺻﻼﺣﯿﻪ رادﯾﺎل ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل » ،2011ﮐﻮﺷﯿ ﺑﺎﺳﻮ« ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺳﺎﺑﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ﯾ اﻗﺪام ﻣﺸﺮوع ﺗﻠﻘ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ رﺷﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮد .ﯾ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ اﻗﺪام اﻓﺘﺮاﻗ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻓﺮدی رﺷﻮه
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺟﺴﺎرت ﻻزم را ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻋﻤﻞ رﺷﻮهﺧﻮاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮدی ﮐﻪ رﺷﻮه ﻣﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﻮاره اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﻮه ﮔﯿﺮﻧﺪه از اﺑﺘﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪام در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎدل »ﻧﺶ« در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ؛
ﯾﻌﻨ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺷﻮهدﻫﻨﺪه و رﺷﻮه ﮔﯿﺮﻧﺪه ،اﻧﯿﺰهای ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺠﺎﻧﺒﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ،ﺣﺘ
در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻨﺪ ،ﻣﺮرا از اﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺤﻨﻫﺎی ﻋﻤﻠﺮد ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻋﻤﻮﻣ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ،
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎ
ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺮان در اﻧﺰوا ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﭼﺎر زﯾﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﺳﻮ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖﺑﺨﺸ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﺮ ،اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
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