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مصيبت شركتهاي دولتي
و شبهدولتي در ايران و حكمراني خوب
دكتر علي اكبر نيكواقبال ـ دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

الف ـ مباني نظري و تاريخي

كمابيش هشتاد درصد فعاليتهاي توليدي در ايران
بهدست دولت ،شركتهاي دولتي و شبه دولتي صورت
ميگيرد .يكي از ويژگيهاي برجستة شركتهاي دولتي در
سطح جهاني آن است كه شركتهاي دولتي در بهرهگيري
از عوامل و منابع توليد ،با فشار و محدوديتي روبهرو
نيستند و همين موجب ميشود كه هزينه آنها براي بهكار
گرفتن نيروي كار ،مواد ،تجهيزات و سرمايه توجيه
اقتصادي الزم نداشته باشد و در نتيجه ،كارايي ،افزايش
بازدهي توليدي ،درآمد ،سود و امكانات اين شركتها
براي سرمايهگذاري مجدد با كاستي و شكست روبهرو
شود؛ درحاليكه بخش خصوصي با هدف كاهش
هرچه بيشتر هزينههاي توليد و افزايش هرچه بيشتر
درآمد و سود فعاليت ميكند و از اينرو توان بالقوه
بااليي براي سرمايهگذاري مجدد ،بهرهگيري از نيروي
كار تازه و نيز توسعه و نوسازي دارد .اقتصاد ايران با
دولتي و ملي شدن بخشهاي گستردهاي از صنايع بزرگ

و كوچك و سازمانهاي اداري كشور ،گرفتار ويژگيهاي
شركتهاي دولتي شد و بخش خصوصي توانمندي خود
را در اين زمينه از دست داد كه بخش چشمگيري از
نيازهاي شهروندان را برآورد.
(دست خصوصي تا آنجا كه ممكن است و دست
دولتي تا آنجا كه ضرور است)
تصويب و اجراي سياستهاي ابالغي اصل
 44و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به
بخشهاي غيردولتي در دهه گذشته هم نتوانست كار
«خصوصيسازي» اقتصاد را به گونهاي اساسي به انجام
رساند ،زيرا بيش از 80درصد واگذاريها (و به عبارت
رساتر فروش از راه بازار بورس) به «خصولتيسازي»
اقتصاد ايران انجاميد و كارهايي چون بهسازي
سرمايهگذاريها و حفظ اشتغال از پيش نرفت و بسياري
از هدفهاي دولت مانند دريافت ساالنه ماليات و اقساط
نيز با موانع جدي برخورد كرد كه نتيجه آن ،كندي،
سكون و توقف اجراي سياستهاي ابالغي اصل  44در
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زمان حاضر است.
از سوي ديگر ،بايد درنظر گرفت كه ايران در
دهههاي گذشته ،بخش خصوصي رو به توسعه و
پيشرفت و نيرومند و مستقلي كه توان اداره كردن
بنگاههاي دولتي را درحال وهواي امروز جهان داشته
باشد ،به خود نديده و قدرت رقابت بخش خصوصي
ما نيز در ساية برخي نابسامانيها و نارساييها در مديريت
كالن كشور در زمينههاي گوناگون ،مانند كسريهاي
مزمن بودجه دولت و رشد ساالنه نقدينگي (باالي 20
درصد) و تورمهاي برآمده از آن ،نرخهاي سنگين بهره،
پرهزينه بودن كسب وكار همراه با مقررات دستوپاگير
و كاغذبازيهاي اداري ،پولشويي و فرار سرمايه ،در كنار
واردات قاچاق و ...كموبيش از ميان رفته است .امروزه
بنگاههايي در جهان ميتوانند سرپا بمانند كه پيوسته در
راستاي گسترش بازرگاني ،نوآوري ،نوسازي كاالها و
خدمات توليدي ،بهبود كيفيت ،كاهش هزينهها و بهبود
تكنولوژي كار كنند.
برآورد شده است كه در ايران ،سهم شركتهاي
دولتي از كل بدهيها و كسري بودجه دولت نزديك
به سه چهارم است و درآمدهاي برآمده از نفت و گاز،
هنوز بخش بزرگي از هزينهها در بودجه دولت را
(گرچه بهصورت كاهنده) پوشش ميدهد .از آنجا كه
«هزينههاي جاري» دولت در سال  70 ،96تا 90درصد
از كل بودجه را به خود اختصاص داده است ،اگر
درآمدهاي بادآورده نفتي و فراوردههاي نفتي نبود،
اينك كسري بودجه دولت با توجه به هزينههاي جاري
سنگين ،ارقام و نسبتهاي توجيهناپذيرتري را نشان
ميداد ،زيرا درآمدهاي مالياتي و گمركي كشور نيز
به درآمدهاي نفتي وابسته است .بدينسان ،در بحث
سرمايهگذاري درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت
هم كه همواره مورد انتظار جامعه بوده است ،چندان
موفقيتآميز عمل نكردهايم و برسرهم بهتر ميبود كه
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● كمابيش هشتاد درصد فعاليتهاي توليدي
در ايران بهدست دولت ،شركتهاي دولتي و
شبه دولتي صورت ميگيرد .يكي از ويژگيهاي
برجستة شركتهاي دولتي در سطح جهاني آن
است كه شركتهاي دولتي در بهرهگيري از عوامل
و منابع توليد ،با فشار و محدوديتي روبهرو نيستند
و همين موجب ميشود كه هزينه آنها براي بهكار
گرفتن نيروي كار ،مواد ،تجهيزات و سرمايه
توجيه اقتصادي الزم نداشته باشد و در نتيجه،
كارايي ،افزايش بازدهي توليدي ،درآمد ،سود و
امكانات اين شركتها براي سرمايهگذاري مجدد با
كاستي و شكست روبهرو شود .اقتصاد ايران با
دولتي و ملي شدن بخشهاي گستردهاي از صنايع
بزرگ و كوچك و سازمانهاي اداري كشور،
گرفتار ويژگيهاي شركتهاي دولتي شد و بخش
خصوصي توانمندي خود را در اين زمينه از دست
داد كه بخش چشمگيري از نيازهاي شهروندان را
برآورد.
70درصد هزينههاي جاري سال  96با هزينههاي عمران
و توسعه جايگزين شود.
البته اگر شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار
شده بود ،مشكل بدهيها و كسري بودجه دولت تا
اندازة زيادي از ميان ميرفت ،ولي بخش خصوصي
واقعي گرايش چنداني به خريد شركتهاي دولتي نشان
نميدهد زيرا هرچند شركتهايي دولتي واگذار شده ،اما
هنوز مديريت آنها بهگونه انحصاري در دست دولت و
شبه دولتيهاست.
در بحث خصوصيسازي در ايران ،گرچه نزديك
به سهچهارم آنچه در مالكيت دولت است ميتواند
خصوصي شود ،اما وضع تازهاي كه پيش آمده ،اين
است كه سازمانهايي نيرومند يا انحصاراتي بزرگ
در كشور پا ميگيرند و انحصار خصوصي را كه
بدتر از انحصار دولتي است ،پايهريزي ميكنند .در

88

شماره  / 307بهار و تابستان 1396

نتيجه ،افزايش قيمتها در ساية نبود رقابت در بخش
خصوصيسازي شده تازه ،به شگردي براي رسيدن به
سود تبديل ميشود و جاي خالقيت را در بهبود روشها
و سرمايهگذاريها ميگيرد.
يكي از داليلي كه در مورد ارجح بودن انحصارات
دولتي بر انحصارات خصوصي عنوان ميشود ،آن است
كه انحصارات دولتي بر پايه مقررات و ضوابط متكي
به منافع عمومي شكل گرفته و سازمانهاي عمومي و
مردمنهاد كشور ،گذشته از انتظار بيشتري كه از كاركرد
بنگاههاي دولتي دارند ،نظارت بيشتري بر تصميمات و
كاركرد آنها ميكنند.
با اينهمه ،نميتوان پوشيده داشت كه انحصارات
دولتي و شركتهاي دولتي در ايران ،بهرهوري پاييني
دارند ،بيشتر آنها (نزديك به دوسوم) زيانده هستند و
مبالغ بسيار هنگفتي از اعتبارات كشور را نصيب خود
ميكنند و بر سرهم آسيبهاي چشمگير به اقتصاد كشور
ميزنند.
كاركرد ضعيف شركتهاي دولتي را ميتوان از
دو راه بهبود بخشيد :يكي ،تغيير دادن اوضاع برون

● ايران در دهههاي گذشته ،بخش خصوصي رو
به توسعه و پيشرفت و نيرومند و مستقلي كه توان
اداره كردن بنگاههاي دولتي را درحال وهواي
امروز جهان داشته باشد ،به خود نديده و قدرت
رقابت بخش خصوصي ما نيز در ساية برخي
نابسامانيها و نارساييها در مديريت كالن كشور
در زمينههاي گوناگون ،مانند كسريهاي مزمن
بودجه دولت و رشد ساالنه نقدينگي (باالي 20
درصد) و تورمهاي برآمده از آن ،نرخهاي سنگين
بهره ،پرهزينه بودن كسب وكار همراه با مقررات
دستوپاگير و كاغذبازيهاي اداري ،پولشويي و
فرار سرمايه ،در كنار واردات قاچاق و ...كموبيش
از ميان رفته است.

بنگاهي (عوامل انگيزش بيروني) و ديگري ،تغيير
دادن اوضاع درون بنگاهي (عوامل انگيزش دروني).

در حالت اول ،واگذاري ،آزادسازي ،بهسازي فضاي
كسبوكار و ايجاد رقابت در صنايع ،از عوامل انگيزش

بيروني بهشمار ميرود كه زمينه تحول الزم را در يك
شركت دولتي فراهم ميآورد و به بهبود كاركرد آن
كمك ميكند .البته طبيعي است كه افراد و گروههايي
در نتيجة دگرگونيها در يك سازمان يا شركت دولتي

زيان بينند و برخي نيز سود برند .زيانديدگان كه حتي

ممكن است از سياستمداران باشند ،ميتوانند دست به
مقاومت بزنند و اين درحالي است كه چه بسا ارادهاي
جمعي در چارچوب مراجعي مانند مجلس نيز براي
اصالح وضع موجود پا نگيرد.

امروزه ،تا هنگامي كه كاركرد شركتهاي دولتي

اصالح نشده است ،واگذاري آنها به صالح نيست،

زيرا دولت تا زماني كه شركتها و سازمانهايي را در
اختيار دارد و نتواند به اصالح ساختاري و سياستي

آنها موفق شود ،به طريق اولي نخواهد توانست اين
كار را در مورد آن شركتها و سازمانها با مالكيت بخش

خصوصي انجام دهد.

ب ـ برگزيدهاي از تجربيات در زمينه خصوصيسازي

چند تجربه يا الگو در زمينه خصوصيسازي وجود
دارد .نخستين الگو كه الگوي موفقي هم نبوده ،تجربه
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق است .در
آن كشور ،در كمتر از  500روز ،نزديك به  27هزار
شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار شد؛ اما اين
روند ،محصول ناخالص داخلي را كمابيش 50درصد
كاهش داد.
الگوي دوم الگوي چين است كه روند ماليمي را
در سنجش با اتحاد جماهير شوروي در پيش گرفت.
در اين روند ،دولت بخشي از سهام شركتهاي دولتي
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را به بخش خصوصي واگذار كرد ،اما مديريت شركتها

همچنان در دست دولت ماند .همزمان ،دولت چين
موانع توسعهبخش خصوصي را از ميان برداشت .نتيجه
اين اصالحات آن بوده كه محصول ناخالص داخلي

چين در  22سال گذشته كه اين اصالحات انجام گرفته
است هفت تا هشت برابر شده و بخش خصوصي رشد

چشمگير داشته است.

يكي از مسائل و گرفتاريهاي مهم در زمينه

خصوصيسازي شركتهاي دولتي در ايران ،كاهش
درآمد شركتهاي خصوصي شده در صورت واگذار

نشدن پروژههاي دولتي به اين شركتها يا بخش
خصوصي است .اين وضع ،بخش خصوصي را وادار

ميكند كه هزينههاي خود را كاهش دهد .در نتيجه،

اخراج نيروي كار ،نخستين اقدامي است كه بخش
خصوصي به آن دست ميزند .از سوي ديگر ،چون

خصوصيسازي در كشور ما به معناي فروش شركتهاي
دولتي است ،دولت نميتواند شروط خود را به بخش
خصوصي تحميل كند.

پس از فروپاشي آلمان شرقي ،مقرر گرديد كساني

كه از بخش خصوصي در آلمان غربي مايل به خريداري

شركتهاي دولتي در آلمان شرقي هستند ،موظفند دست

به سرمايهگذاري كافي براي توسعه صنايع عقبمانده
آلمان شرقي بزنند و گذشته از آن ،درصورت اخراج

يك كارگر بهعلت نداشتن كارايي و شايستگي ،يك
كارگر تازه با ويژگيهاي مناسب استخدام كنند.

براين پايه ،بيش از  19500واحد دولتي در آلمان

شرقي با  4/7ميليون تن شاغل در طول چهار سال

خصوصيسازي شد كه از اين شمار 4500 ،واحد
به مديران سابق آنها واگذار و  3700واحد بهعلت
غيراقتصادي بودن منحل شد .داستان خصوصيسازي
در آلمان ،داستان بزرگترين خصوصيسازي در تاريخ

است؛ داستان اراده يك دولت كه براي افزايش رفاه
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● سهم شركتهاي دولتي از كل بدهيها و كسري
بودجه دولت نزديك به سه چهارم است و
درآمدهاي برآمده از نفت و گاز ،هنوز بخش بزرگي
از هزينهها در بودجه دولت را (گرچه بهصورت
كاهنده) پوشش ميدهد .از آنجا كه «هزينههاي
جاري» دولت در سال  70 ،96تا 90درصد از
كل بودجه را به خود اختصاص داده است ،اگر
درآمدهاي بادآورده نفتي و فراوردههاي نفتي نبود،
اينك كسري بودجه دولت با توجه به هزينههاي
جاري سنگين ،ارقام و نسبتهاي توجيهناپذيرتري
را نشان ميداد ،زيرا درآمدهاي مالياتي و گمركي
كشور نيز به درآمدهاي نفتي وابسته است.
شهروندان ،با همه فشارها و مقاومتها ،انحصار گسترده
خود را در پهنة اقتصادي درهم شكست و در اقدامي
نمادين ،هم شركت دولتي خود را منحل اعالم كرد
و هم ساختمان مركزي خود را به نشانه پايان اقتصاد
دولتي به حراج گذاشت.
در ايران ،از يكسو شركتهاي دولتي را بهصورت
نقدي يا قسطي بهفروش ميرسانيم و از سوي ديگر
درآمدهاي شركت را به شيوههاي گوناگون مانند واگذار
نكردن اجراي پروژههاي دولتي به آنها ،دادن پروانة
وارد كردن كاالهاي مشابه كاالهاي داخلي ،جلوگيري
نكردن از قاچاق و ...قطع ميكنيم و در همان حال،
انتظار داريم نيروي كار از اين شركتها اخراج نشود تا
نرخ بيكاري بيش از اين افزايش نيابد .هرچند ايجاد
رقابت ،بايسته و سودمند است ،ولي حمايتهاي مقطعي
همراه با نظارت كاراي دولت با هدف نجات ،بهسازي
و افزايش توان رقابتي كارخانههاي صاحبنام و نشان
كشور مانند ارج يا ماشينسازي اراك و ...نيز جاي
چون و چرا ندارد.
ما در آغاز حركت به سمت خصوصيسازي ،الگوي
اتحاد جماهير شوروي را در پيش گرفتيم ،درحاليكه
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بهتر بود پيش از هر كار ،به اصالح ساختار شركتهاي

همچون اندازة فساد ،پاسخگويي دولت به شهروندان،

دولتي دست زنيم و سپس به واگذاري سهام اين شركتها

اثربخشي دولت ،حاكميت قانون و كيفيت مقررات و

بپردازيم .سرانجام ،امروز به اين نتيجه رسيدهايم كه

سرانجام ثبات سياسي كشور مورد تأكيد قرار گرفته

ميان بد و بدتر ،بد را انتخاب و از واگذاريهاي شتابزده

است.

خودداري كنيم.
پ ـ حكمراني خوب و موانع توسعه

گفتني است كه برخالف نظرات مطرح ،حكمراني
خوب همواره با دولت كوچك حاصل نميشود؛ زيرا
كشورهايي هستند كه كموبيش دولت بزرگي دارند،ولي

بخش خصوصي در ايران

در همان حال ،از اقتصاد شكوفا برخوردارند .دولت

امروزه اصالح شركتهاي دولتي ،از مقوالتي است

ايران كه 80درصد فعاليتهاي اقتصادي را در دست

كه بعنوان بهبود حاكميت يا حكمراني خوب مطرح

دارد ،دولت بسيار بزرگي بهشمار ميآيد و الزم است

ميشود .مطالعات جهاني در اين زمينه گوياي آن

حجم فعاليتهايش به  40تا 50درصد كاهش يابد .اما

است كه وضع كشور ما از 50درصد كشورهاي مورد

كاهش فعاليت شركتهاي دولتي و واگذاري آنها به

بررسي بدتر است .اين شاخص به روايت بانك جهاني

بخش خصوصي در كنار تقويت بخش خصوصي پويا،

و سازمان ملل متحد به عواملي همچون اندازة فساد،

در گرو وجود فضا و زمينههاي اجتماعي ،سياسي و

شفافيت ،مشاركت ،مسؤوليتپذيري ،سطح پاسخگويي،

اقتصادي مناسبي است كه بتواند دستيابي به هدفهاي

حاكميت قانون ،نرمشپذيري و ثبات سياسي بستگي

تعريف شده را تضمين كند.

دارد .در مواردي هم ،حكمراني خوب بر پايه عواملي

اين نكته را هم بايد درنظر داشت كه درحال حاضر،
زمينه براي ورود بخش خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي

● بخش خصوصي واقعي گرايش چنداني به
خريد شركتهاي دولتي نشان نميدهد زيرا هرچند
شركتهايي دولتي واگذار شده ،اما هنوز مديريت
آنها بهگونه انحصاري در دست دولت و شبه
دولتيهاست.
گرچه نزديك به سهچهارم آنچه در مالكيت دولت
است ميتواند خصوصي شود ،اما وضع تازهاي
كه پيش آمده ،اين است كه سازمانهايي نيرومند يا
انحصاراتي بزرگ در كشور پا ميگيرند و انحصار
خصوصي را كه بدتر از انحصار دولتي است،
پايهريزي ميكنند .در نتيجه ،افزايش قيمتها در
ساية نبود رقابت در بخش خصوصيسازي شده
تازه ،به شگردي براي رسيدن به سود تبديل
ميشود و جاي خالقيت را در بهبود روشها و
سرمايهگذاريها ميگيرد.

چندان خوب نيست .براي نمونه ،با نگاهي به مدت زمان
صدور پروانه براي يك فعاليت اقتصادي ميتوان به اين
نكته پي برد كه در سنجش با كشورهاي توسعهيافته،
كشور ما با بوروكراسي و مقررات دستوپاگير و
وقتكشيهاي بيشتري درگير است .به وضع صادرات
كشور كه اثري چشمگير بر توسعه اقتصادي دارد نگاه
كنيد؛ با همة تأكيدهايي كه بر لزوم افزايش صادرات و
آسانسازي روند صدور كاال ميشود ،گذراندن مراحل
گوناگون صدور كاال در ايران بهمدت زماني دراز تا دو
ماه نياز دارد ،درحاليكه اين مدت براي كشوري چون
سنگاپور  24ساعت است.
فراهم بودن زمينههاي مناسب براي كسب وكار،
شفاف بودن جريان اطالعات ،وجود نهادهاي مدني
توانمند و قوه قضاييه مستقل براي تأمين امنيت
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قضايي ،از عوامل كارساز در راستاي بهبود كارايي

● در ايران ،از يكسو شركتهاي دولتي را
بهصورت نقدي يا قسطي بهفروش ميرسانيم و
از سوي ديگر درآمدهاي شركت را به شيوههاي
گوناگون مانند واگذار نكردن اجراي پروژههاي
دولتي به آنها ،دادن پروانة وارد كردن كاالهاي
مشابه كاالهاي داخلي ،جلوگيري نكردن از قاچاق
و ...قطع ميكنيم و در همان حال ،انتظار داريم
نيروي كار از اين شركتها اخراج نشود تا نرخ
بيكاري بيش از اين افزايش نيابد.

سرمايهگذاري در سايه نبود اطمينان به امنيت قضايي

شيوة گزينش مديران در شركتهاي دولتي نشان

بخش خصوصي است .دربارة امنيت قضايي ،بايد
گفت كه انجام گرفتن هرگونه كار اقتصادي ،نيازمند
وجود مرجعي قانوني براي رفع مشكالت و حلوفصل
اختالفها به گونة عادالنه است .وجود و استقالل چنين
مرجعي كه بيطرفانه به مشكالت بپردازد ،بسيار ضرور
است.
رعايت نشدن بيطرفي در رفتار قوه قضاييه ميتواند

به ايجاد رانت براي عدهاي بينجامد كه پيامد آن ،اُفت
در فضاي اقتصادي كشور خواهد بود .چرچيل پس از
آنكه نخستوزير انگلستان شد ،سالمت قوه قضاييه
را متض ّمن از ميان رفتن همة نارساييهاي اقتصادي آن

كشور دانست .دريافتن اين نكته كه سالمت جامعه در
گرو سالمت دستگاه قضايي و دادگستري است ،بسيار
اهميت دارد.
با كالبدشكافي تئوريك بخش دولتي ،ميتوان
به گونهاي نبود اطمينان در پذيرش ريسكهاي آتي ـ
بويژه در ميان شركتهاي دولتي ـ پي برد .مدير عامل
يك شركت خصوصي در پذيرش ريسكهاي بزرگ تا
اندازهاي آزادي عمل دارد ،اما در يك شركت دولتي،
احتمال به خطر افتادن مقام و جايگاه يك مدير بهعلت
پذيرش ريسك ،او را از دست زدن فعاليتهاي بزرگ
باز ميدارد (ديكته نانوشته غلط ندارد) .از سويي ،اين
گمان كه سنگيني كاشت نهال يك فعاليت بزرگ بر
دوش يك مدير است ،ولي چه بسا افتخار برداشت
محصول به مدير بعدي برسد (به علت جابهجا شدن
پيدرپي مديران) ،بيشتر مديران را از نوآوري باز
ميدارد .اين نكته ،بويژه پس از انقالب كه مقررات
شركتهاي دولتي بهگونهاي تغيير يافته كه مديرعامل در
عمل ،تنها مجري خواست هيأت مديره است ،بيشتر به
چشم ميخورد.

ميدهد كه تعيين مديرعامل و اعضاي هيأت مديره در
شركتها روندي پذيرفتني ندارد و به نوعي ،به استقالل
حقوقي شركتها آسيب ميزند .تعيين مديرعامل و
اعضاي هيأت مديره در شركتهاي دولتي ايراني ممكن
است با خواست وزيري كه شركت در چارچوب آن
وزارتخانه كار ميكند مشخص گردد ،يا حتي نظر
اعضاي داخلي شركت در تعيين مديرعامل در نظر
گرفته شود .بدينسان ،يكنواختي نظرات و همسويي
افراد ،از هرگونه پيشرفت جلوگيري ميكند و چون
نظارت به معناي واقعي كلمه وجود ندارد ،مشكالت
بزرگتر ميشود.
مسايلي از اين دست باعث شده است كه ترازنامهها
و صورتهاي سود و زيان شركتهاي ايراني شفاف نباشد.
برعكس ،در سطح جهاني ،هرگونه مشكل اقتصادي
در شركتها ،در قيمتهاي فروش و درآمدشان منعكس
ميگردد و مشكل ،دست باال در يك هفته به هيأت
مديره و مديران ارشد گزارش ميشود .وقتي قرار
است گزارشهاي مالي شركتها ساالنه بررسي شود،
نميتوان انتظار از ميان رفتن مشكالت را در كوتاه
مدت داشت.
كشورهاي صنعتي هم زماني گزارشهاي ساالنه
منتشر ميكردند ،اما توانستند اين مدت را به يك
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هفته كاهش دهند .اين موضوع باعث ميشود كه

در بخش خصوصي فساد وجود ندارد ،درست نيست.

مشكالت و نارساييهاي ظاهر شده در اقتصاد يا صنعت

براي جلوگيري از فساد و گسترش آن در جامعه ،بايد

كشور ،در يك هفته شناسايي و در مدتي كوتاه از

فرهنگ پاسخگويي ترويج شود و هر كس در هر

ميان برداشته شود .گذشته از آن ،وقتي همه مديران

جايگاه ،پاسخگوي كاركرد و تصميمات خود باشد و

شركت ،ضرورت نظارت بر كاركرد مدير عامل را

شفاف عمل كند و شفاف تصميم بگيرد.

ناديده ميانگارند و كمابيش در اختيار وزارتخانه متبوع

ما اين مشكل را در سطح كالن و در بودجهريزي

خود هستند ،نميتوانند چنان كه بايد منافع شركت يا

غيرشفافي كه در كشورمان داريم ،ميبينيم .آمار مانده

منافع ملي را رعايت كنند و در نتيجه ،سخت تحت

حسابهاي دولتي در دسترس نيست و اطالعي از

تأثير منافع زودگذر وزارتخانه قرار ميگيرند؛ بويژه

چندوچون جريانهاي اقتصادي در كشور ـ حتي نصفه

وضع بهگونهاي است كه حسابرسان و بازرسان داخلي

و نيمه ـ وجود ندارد .در اينجا بايد به چند شاخص

و حتي حسابرسان خارجي هم تحت نفوذ و تأثير

اشاره كرد كه بهبود حاكميت ،نخستين آنهاست .بهبود

سياستهاي هيأت مديره شركتها قرار دارند .بدينسان،

حاكميت از راه كاهش فساد در سازمانها و بنگاهها

نميتوان انتظارداشت كه كاركرد مديران شركت از

رخ مينمايد ،زيرا كه اين سازمانها و بنگاهها محل

سوي كارمندان همان شركت كه زير نظر مديران قرار

رد و بدل شدن منابع عظيم مالي و فعاليتهاي بزرگ

دارند ،واكاوي شود.

اقتصادي هستند و بنابراين ميتوانند به فساد دامن
بزنند :از دستكاري در حسابهاي مربوط به خريد مواد

ت ـ پاسخگويي و شفافسازي

اوليه ،خدمات و تجهيزات گرفته تا ارتشاء و جابهجايي

يكي از نكتههايي كه بانك جهاني بر آن تأكيد دارد،

غيرقانوني كاال و پول كه همگي ميتواند در اين سازمانها

لزوم پاسخگويي اجتماعي در هر دو بخش دولتي و

و بنگاهها صورت پذيرد .اينجاست كه هيأت مديره

خصوصي و همچنين نهادهاي مدني است ،زيرا همه

مستقل ميتواند با نظارت بر مدير عامل ،كاركرد بهتري

اين بخشها ميتواند به فساد آلوده شود .اين گمان كه

در قياس با حالتي كه مدير عامل ،وابستگي كمتري
به هيأت مديره دارد ،از خود به نمايش بگذارد .فساد

● رعايت نشدن بيطرفي در رفتار قوه قضاييه
ميتواند به ايجاد رانت براي عدهاي بينجامد كه
پيامد آن ،اُفت سرمايهگذاري در سايه نبود اطمينان
به امنيت قضايي در فضاي اقتصادي كشور
خواهد بود .چرچيل پس از آنكه نخستوزير
انگلستان شد ،سالمت قوه قضاييه را متض ّمن از
ميان رفتن همة نارساييهاي اقتصادي آن كشور
دانست .دريافتن اين نكته كه سالمت جامعه در
گرو سالمت دستگاه قضايي و دادگستري است،
بسيار اهميت دارد.

در سازمانها از عوامل گوناگون مانند دانش اطالعات،
رهبري و كنش جمعي اثر ميپذيرد .در پيوند با كنش و
يا كاركرد جمعي ) (Collective Actionبايسته است كه
نيروي بزرگي در نهادهاي قانونگذاري ،اجرايي ،قضايي
و مدني و سازمانهاي موجود در جامعه ،براي مبارزه با
فساد مستقر كنيم و اين همان شيوهايست كه چين در
جريان مبارزه با فساد در پيش گرفته و دستاوردهاي
خوبي نيز داشته است .كنش جمعي براي مبارزه جدي
با فساد در جامعه ،بيچونوچرا ،شرط پيشرفت بهسوي
حكمراني خوب است.
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