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هاي جهانی شفافیت و فسادشاخص

در ارتباط با این موضوع و موارد مطرح شده ذیل آن، به ترتیب به موارد زیر خواهیم پرداخت؛

چیستی مفهوم شفافیت و ارتباط آن با فساد1- 1

تعریف شفافیت1- 1-1

کیفیت اجرا که شامل تصمیمات و شفافیت مربوط است به هنجارها و اعمال قدرت مشروع در افشاي اطالعات در خصوص تصمیمات، اجرا و 
شود. به عبارت دیگر، شفافیت همان آشکار اي میحرفههايها جوامع مدنی و تشکلالمللی و فراملی، شرکتهاي بینها، آژانساعمال حکومت

براساس چه بودن است؛ به طوري که در یک چارچوب دموکراتیک، شخص قادر به تشخیص باشد و درك اینکه چه تصمیماتی، چگونه و 
شوند. از این نظر، شفافیت به خودي خود هدف نیست، بلکه ابزاري است براي رسیدن به اهداف و قبل از استانداردهایی گرفته و چگونه اجرا می

همه ابزاري است براي ایجاد فضاي سیاسی و اقتصادي براي مردم تا در این فضا بتواند حقوق خود را اعمال و از آن دفاع نمایند.

ها و عملکردها است. بنابراین شفافیت را داشتن در قبال سیاستها براي پاسخگو نگهدف از شفافیت، اجازه دادن به شهروندان، بازار و گروهه
سازند.تر میتر و روشنشوند و ارزیابی این نهادها را آسانتوان به منزله اطالعاتی دانست که توسط نهادها منتشر میمی

دتعریف فسا1- 2-1

) 2011) و کولستاد و ویگ (2001، جاین()2000باریتو()،1998)، تانزي (1995تعریف فساد از نظر غالب محققان برجسته از جمله مائورو (
است.(سوءاستفاده از قدرت عمومی در راستاي منافع شخصی)عبارت از

ضرورت و اهداف شفافیت در مقابله با فساد2-1

نسبت شفافیت و کاهش فساد1- 1-2

اند که دهی شدهها طوري سازماندهد که کشورهاي غیردموکراتیک بیشتر در معرض فساد قرار دارند، چراکه در آن دولتشواهد نشان می
دارد اما فساد اي براي فساد وجود هاي گستردهکنترل و باالنس کمتري براي قدرت وجود دارد؛ اگرچه در داخل سیستم دموکراتیک نیز زمینه

بایست:اي ممانعت از فساد میراغلب در ارتباط با قدرت زیاد شاخه اجرایی است و ب

.قدرت و ابزار شاخه اجرایی محدود و تحت نظارت باشد
گذاري بر سیستم مدیریت عمومی نظارت شود.با تفکیک قوا و نقش و اختیارات مجلس در قانون
 قضائیه، مجلس و جامعه مدنی و در نهایت مردم برقرار شود.دولت براي عملکرد خود در مقابل قوهکنترل و باالنس مؤثر بین نهادها

پاسخگو باشد.
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پذیر است. یک سیستم کنترل و باالنس مؤثر و پاسخگو کردن عوامل دولتی تنها در یک محیط شفاف امکانيبدیهی است که برقرار
هاي دولتی را بدهد و این تنها با امکان دسترسی به اطالعات دولتی و حسابلذا سیستم باید طوري باشد که امکان افشاي فساد

ممکن خواهد بود.

اندکننده مقوله شفافیتهایی در دنیا وجود دارد که به نحوي ارزیابیچه شاخص1- 3

انتخابات، دموکراسی و آزادي از آنجاییکه شفافیت دربرگیرنده مفاهیم نظارت، پاسخگویی، آزادي اطالعات، روشن و صریح بودن قوانین،
توان در موارد هاي متعددي را براي آن شناسایی نمود. حتی میتوان شاخصباشد، میثبات سیاسی و اقتصادي و مبارزه با فساد می

هاي کالن یا بخشی براي هر حوزه خاص تعریف و میزان شفافیت را ارزیابی نمود.تر دو شاخصتخصصی

شود: شاخص حکمرانی خوب، باشد که در ذیل به آنها اشاره میالمللی مطرح میهم براي شفافیت در سطح بیناما بطور کلی دو شاخص م
.شاخص آزادي اقتصادي

شاخص حکمرانی خوب1- 3- 1

) WGIهاي حکمرانی (کشور، شاخص230از 2014تا 1996هاي داري طی سالشاخص حکومت6در مطالعه کافمن و کراي با محاسبه 
گیري شده است.اندازه

پاسخگویی و حق اظهارنظر، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآمدي حکومتی، کیفیت قوانین، نقش قانون و کنترل فساد از جمله این 
ها انعکاسی از نظرات بخش عمومی، بخش خصوصی، مؤسسات متخصص غیردولتی، هزاران شهروند و باشند. این شاخصها میشاخص

ها براي برخی کشورهاي منتخب بیان شده است. ارقام مورد عملکرد حکومت است. در جدول زیر مقدار این شاخصهاي اقتصادي دربنگاه
بندي شده است.+(بهترین شرایط) رتبه5/2(بدترین شرایط) و -5/2ها بین این شاخص

باشد:خص شامل موارد زیر میاین شامنابع استفاده شده براي
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در کشورهاي منتخب به شرح زیر است:2014الی 2012این شاخص طی سالهاي نتایج 

دهد که وضعیت ایران از نظر شاخص اظهار نظر و نشان می1دول ج
بهبودي حاصل نشده است. در شاخص ثبات 2014تا 2012هاي پاسخگویی، کارآمدي حکومت و کیفیت قانون مناسب نبوده و طی سال

طی دوره بدتر شده است.سیاسی و کنترل فساد طی دوره مورد نظر اوضاع ایران بهبود یافته است. در شاخص نقش قانون اوضاع ایران

شاخص آزادي اقتصادي:1- 2-3

شود و کشورها را بر اساس میزان آزادي ، ساالنه منتشر می1995استریت از سال شاخص آزادي اقتصادي توسط مؤسسه هریتچ و مجله وال
کند.بندي میاقتصادي رتبه

د از جمله تعامل با سایر کشورهاي دنیا در مواردي مانند درجه باز بودن کنزمینه ارزیابی می10شاخص آزادي اقتصادي عملکرد کشورها را در 
هاي داخلی یک کشور، میزان آزادي افراد در استفاده از نیروي کار و اقتصاد براي ورود سرمایه و تجارت خارجی، همچنین با تمرکز بر سیاست

کند گیري آزادي اقتصادي یک نقش حیاتی در توسعه ایفا میهاي اندازهنماید. هریک از این جنبهامور مالی خود بدون دخالت دولت بررسی می
دهنده رفاه شخصی و ملی است.و نشان



٤

بندي نمود:دسته زیر طبقه4توان در ده جنبه از شاخص آزادي اقتصادي را می

نقش قانون(حق مالکیت و آزادي از فساد).1
)اي و مخارج دولتزادي بودجهآاندازه دولت(.2
وکار، آزادي نیروي کار، آزادي پولی)نون(آزادي کسبکفایت قا.3
گذاري، آزادي مالی)آزادي بازار(آزادي تجاري، آزادي سرمایه.4


