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پنج نیرویی کهپنج نیرویی که
 دورنمای جهانی دورنمای جهانی
 مبارزه با  مبارزه با 
رشوه و تقلب رارشوه و تقلب را
 تغییر می دهند تغییر می دهند

پنج پیش بینی برای
 پنج سال آینده و
 بعد از آن
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فساد همچنان بزرگترین مسئله ای است که
 جامعه امروز با آن روبه رو است

رشوه خواری و فساد، که به طور غالب به عنوان سوءاستفاده از قدرت 

تعریف می شود، چیز جدیدی  قدرت  دارای منصب  افراد  از سوی 

شروع  بشر  که  زمانی  از  رشوه خواری  و  فساد  درواقع،  نیست. 

و  بوده اند  ما  با  است،  کرده  شناخته شده  جوامع  در  سازماندهی  به 

بی تردید آنها همچنان قوی هستند: برآورد شده است که بیش از 1 

تریلیون دالر امریکا (US) هر سال در سطح جهان به عنوان رشوه 

پرداخت می شود و 2/6 تریلیون دالر نیز به دلیل تقلب هدر می رود1 

. این ارقام برابر 5درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی 

است، و رقم واقعی به احتمال حتی بیشتر است. 

با این پیش زمینه، تعجب اور نیست که مبارزه با تقلب محور 
یک تالش گسترده، و مجموعه ای از قوانین و مقررات پیوسته 
درحال گسترش در سراسر جهان است. اکنون 19 سال است 
که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ابتکار 
عمل خود را بــرای ایجاد یک رویکرد هماهنگ برای مبارزه 
با تقلب آغاز کرده اســت و پنج ســال از اجرای قانون رشــوه 
در بریتانیا می گذرد2. بسیاری از کشورهای دیگر نیز گامهای 
قطعی در پیش گرفته اند تا در ســالهای اخیر مبارزه با ریسک 
تقلــب را آغاز کنند؛ ازجمله فرانسه (France)، کره جنوبی 
 (Mexico) مکزیک ،(Brazil) برزیل ،(South Korea)

، چین (China) و آرژانتین (Argentina). اما به رغم همه 
این فعالیتها، تقلب همچنان بزرگترین مســئله ای اســت که 

جوامع جهان با آن روبه رو هستند. 
اهمیت پرداختن به تقلب به وســیله همبستگی روشن بین 
آن و فقر مشخص شده اســت. از بیش از 7 میلیارد نفری که 
امروز زندگــی می کنند، بیش از 6 میلیارد نفر در کشــورهایی 
زندگــی می کنند کــه تقلب در آنهــا همه گیر3 اســت- آخرین 
(Transparen� 4 شفافیت بین الملل بشاخص ادراک تقل
(cy International "یک دور باطل بین تقلب، توزیع نابرابر 

قــدرت در جامعه و توزیــع نابرابر ثروت" را نشــان می دهد. 
عالوه براین، مهاجرت جهانی و تروریســم5 بدان معنی است 
که آثــار این چرخه هم اکنون بیش از هــر زمان دیگری برای 

کشورهای غربی به اقامتگاه نزدیک شده است. 

مسئولیت مشترک برای تغییر وضعیت ...

با  برخورد  که  نیست  تعجب اور  وضعیت،  این  به  توجه  با 

دولتها،  کار  دستور  در  همچنان  که  است  موضوعی  تقلب 

این سابقه،  برخالف  دارد.  قرار  مدنی  جامعه  و  کسب وکارها 

ما زمینه شکل دهنده دورنمای جهانی مبارزه با رشوه و تقلب 

در پنج سال آینده و بعد از آن را بررسی می کنیم. نقشه برداری 

این چشم انداز آینده برای همه ما مهم است. 

از نظر ما، شرکتها و رهبران ارشد آنها، این توانایی - 
و در واقع تعهد اقتصادی و همچنین اخالقی - را دارند تا 
با برداشتن گامهایی برای جلوگیری از فساد و مبارزه با 
فساد در هر کجا که بروز می کند، به مبارزه با این مسائل 
کمــک کنند. با این کار، آنها تنها به عنوان شــهروندان 
شرکتی خوب دیده نمی شوند، بلکه می توانند یک تغییر 

واقعی و مثبت در کل جهان ایجاد کنند. 

... و بازسازی اعتماد عمومی

به  کمک  می دهد:  انجام  نیز  دیگری  کار  قاطعانه،  اقدام 

جبران کسری اعتماد جهانی، که فساد و نابرابری از عوامل 

اصلی آن هستند؛ واقعیتی که در گزارش ریسکهای جهانی 

همنشینی اقتصادی جهان برجسته شده است6. 

در میــان جمعیتهای سراســر جهــان، اختالفهای 
فزاینده در ثروت باعث ایجاد ناامیدی و خشم می شود. 
و صدای این عصبانیت هم اکنون از طریق رسانه های 
اجتماعی و ســازمانهای غیردولتــی (NGOs) به 

گوش می رسد. 
در همین زمان، همان طور که »بیســتمین پیمایش 
 7»(CEO) جهانی ســاالنه مدیران ارشــد اجرایی
تایید می کند، این آگاهی روبه رشــد است که شرکتهای 
جهانی در مقابل مجموعــه ذینفعان، ازجمله جوامع و 
اجتماعهای محلی، پاسخگو هستند. در سال 2013 ، 
37درصد از مدیران ارشــد اجرایی جهانی نگران بودند 
که نبود اعتماد به کسب وکار به رشد شرکت آنها آسیب 

برساند. امسال این رقم 58درصد بود.

ایستادگی دربرابر چالش

با توجه به آسیب عمیقی که 

فساد به شهروندان و جوامع 

وارد می کند، ما معتقدیم که 

مبارزه با آن شاید بزرگترین 

ما  همه  برای  واحد  چالش 

باشد. مبارزه با آن عملیاتی 

از  فراتر  که  می طلبد  را 

رعایت  برنامه  یک  توسعه 

منظورکردن یک  یا  ضوابط 

ثبت  دفتر  در  خط ردیف 

ریسکها باشد. 

ببینیم چگونه  بگذارید 
دنیا می تواند در برابر این 
چالــش ایســتادگی کند. 
به گردن همه ماســت که 
برای تحقق این موضوع 

با هم کار کنیم. 
تخمین زده شده است 
کــه بیــش از  1 تریلیون 
هر ســال در  دالر امریکا  

رشوه  برای  جهانی  ســطح 

پرداخت می شود و 

2/6 تریلیون دالر امریکا 

دست  از  تقلب  به دلیل 

می رود. 
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ایاالت متحد  جهان -  اقتصاد  بزرگترین  در 
بی سابقه  سال  یک   2016 امریکا- 
با  مبارزه  مجازاتهای  و  قطعنامه ها  در 
سایر  در  که  صعودی  روندی  بود8؛  رشوه 
جهان  سراسر  در  گزارشگری  حوزه های 
الزام  که  معتقدیم  ما  است.  یافته  انعکاس 
قانونی به مبارزه با فساد در سالهای آینده 
ادامه خواهد  و تکامل جهانی  به گسترش 
داد، و این جهت گیرِی به خوبی شکل یافته، 
گسترش  ازجمله  فضای سیاسی،  تغییر  از 

عوام گرایی، تاثیر نخواهد گرفت. 

به طور سنتی، کشورهای غربی تمایل 
به پیشگامی در این زمینه دارند؛ به عنوان 
مثــال ، بریتانیــا از موافقت نامه هــای 
 (DPA US) 9پیگرد انتقالــی به آینده
به ســبک ایــاالت متحــد کــه در قانون 
کــرد،  تصویــب   2010 رشــوه خواری 
اســتفاده فزاینده ای می کند، و فرانسه در 
حال حاضر قانون مبارزه با رشــوه، یعنی 
ســاپین2 (Sapin 2) را به اجرا گذاشته 
اســت. ولی اجــرای مقررات مبــارزه با 
رشــوه و فساد به ســرعت به فراتر از این 
می یابد؛  گسترش  گزارشگری  حوزه های 
زیرا مناطق بیشتری این مشکل را جدی 
می گیرنــد و اقتصادهــای بــزرگ مانند 
چین در گســترش دامنه اجــرای آنها به 
خارج از مرزهای خــود، به ایاالت متحد 
التین  امریکای  کشورهای  می پیوندند. 

(LA) نیز به طور فزاینده ای فعال هستند 

موافقت نامه های  از  روزافــزون  به طور  و 
پیگرد انتقالی به آینده استفاده می کنند. 

عالوه بــر انعکاس واکنشــهای خاص 
دولتها، جهانی سازی پیش رونده در زمینه 
منعکس کننده  نیز  مقررات  الزامی ساختن 
گرایشــهای کالنی اســت10 که اقتصادها 
و جوامع در سراســر جهان را تغییر شکل 
می دهند؛ به ویــژه تغییرهــای مداوم در 
قدرت اقتصادی، که به تقویت هرچه بیشتر 
همــکاری بین المللی بین دســتگاه های 
اجرایی کمک می کند. توافق رولزرویس 
(Rolls�Royce) بــرای پرداخــت 671 

میلیــون پونــد بــرای تســویه ادعاهای 
رشــوه11 به دنبال همــکاری نزدیک بین 
مراجع قانونــی ملی برزیل، ایاالت متحد 
و بریتانیا انجام شد. همچنین، هنگامی 
(Ode� یکه شرکت مهندس اوِدب رچت
(brecht موافقت کــرد مبلغ 3/6 میلیارد 

دالر12 در ازای پرداختهای غیرقانونی در 
12 کشــور پرداخت کند، برای حسابدار 
 (FCPA) حرفه ای خبره پیوسته کانادا
یک رکورد به حســاب می آمــد؛ گزارش 
شده است که این پرونده حدود 13 مرجع 
قانونی در سراســر جهان را دربر داشــته 
اســت. هنوز مراجــع بیشــتری در حال 
ازجمله  مرتبط هســتند؛  امــور  پیگیری 
اتهامهــای مربــوط به رشــوه خواری در 
ارتباط با سیاســتمداران ارشــد )ازجمله 

برخی از روســای جمهور ســابق( که در 
سراســر امریکای التین در حال توســعه 

است. 
همکاری در طــول مرزها به این طریق 
نه تنها دسترســی مراجع اجــرای قانون را 
افزایش می دهد، بلکــه آنها را قدرتمندتر 
نیــز می کنند. بنابراین به طــور فزاینده ای 
به نفع شــرکتها است که از طریق همکاری 
بازتر و راهبردهایی مانند خودگزارشــگری 
داوطلبانــه، با آنها همکاری کند. به عنوان 
"همکاری  به دلیــل  مثــال، رولزرویــس 
خارق العــاده"13 240 میلیون پوند تخفیف 
در جریمه به دســت آورد. این مانند هویج 
همــراه با چوب اســت؛ زیرا اگر شــرکتی 
نتوانــد با مراجع همکاری کنــد، مجازاتها 
بالقوه شدید خواهد بود. تاثیر کلی، تشویق 
شــرکتها به بازتر بودن اســت؛ تغییری که 
نشان دهنده آگاهی فزاینده ای مبنی بر این 
اســت که از بین بردن فســاد به نفع همه 
اســت؛ ازجمله دولتها و جامعه گسترده تر، 

و همچنین مراجع قانونی و خود شرکتها.

1
پنج پیش بینی برای پنج سال آینده و بعد از آن

 الزام قانونی تحول بیشتری پیدا می کند و جغرافیای آن گسترش می یابد
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2
 اقدام اجتماعی موثرتر از نظامهای رعایت ضوابط بی اثر یا مقررات غیرالزام آور خواهد بود

رسانه های  ظهور  با  اخیر  سالهای  در 
به  نسبت  مردم  خشم  صدای  اجتماعی، 
نابرابری و فساد به گوش می رسد. سپس این 
امر به دلیل رویدادهایی از تشویش جهانی در 
 ،(Panama Papers) اوراق پاناما14  مورد 
سنجش آلودگی  »دستگاه های  انتشار  و 
موتورهای دیزلی« در اتومبیلها، تا استیضاح 
تقلب15،  به اتهام  کره جنوبی  رئیس جمهور 
هزاران  به تازگی  و  است  شده  تحریک 
خیابانها  به   (Romanian) رومانیایی  
از  عقب نشینی  به  را  خود  دولت  تا  آمدند 
تقلب  با  مبارزه  قوانین  کاهش  برنامه های 

مجبور کنند16. 

روشــن اســت که جوامع بیش از این 
تمایلی به ســکوت در برابر رفتار فاســد 
ندارنــد. افرادی که از عواقب فســاد رنج 
می برنــد، اکنــون نه تنها انگیــزه، بلکه  
افشــا،  برای  ابزاری  فزاینــده ای  به طور 
تقبیح و مبارزه بــا کارهای خالف دارند، 
کــه به طور غالب به وســیله ســازمانهای 
غیردولتی و مطبوعات حمایت می شوند. 
در همیــن زمــان، تقلب در بســیاری از 

کشورها بسیار کمتر پذیرفتنی است.
عمومــی،  مبارزه هــای  نــوع  ایــن 
پیامدهای عمیقی را به همــراه دارد و به 
سایر کشــورها نیز ســرایت کرده است. 
تجربه نشــان می دهد که وقتی صحبت 
از تعبیه ارزشــهای اخالقی و تغییر رفتار 

در سازمان می شــود، فرهنگ بر قوانین 
و مقــررات غیرالزام آور غلبــه می کند. و 
تهدید در معــرض عموم قــرار گرفتن، 
بیش از یــک اقدام الزام آور برای فشــار 
وارد آوردن بــه رهبــران و نیروهای کار 
برای پذیرش تغییرهای فرهنگی است. 

این آثــار به ویژه در صنایعــی به طور 
کامل مشــهود اســت کــه به دلیل نقض 
رفتار، جریمه های درخورتوجهی متحمل 
شــده اند، مانند انــرژی، خدمات مالی و 
دارویی. در چنین بخشــهایی، ریســک 
آشــکار جریمــه به عنوان هزینــه انجام 
تجارت وجود دارد. اما اگر اعتبار شــرکت 
چنان خدشــه دار شــود که با کناره گیری 
پراکنده شدن  ســرمایه گذاران و همزمان 
مشــتریان، ارزش شــرکت کاهش یابد، 
این وضعیت بر ســطوح باالی کسب وکار 
آثــار عمیقــی دارد. عالوه براین، عموم 
مردم به طور فزاینده ای از شرکتها انتظار 
دارند که مطابق با استانداردهایی فراتر از 
رعایت قانون رفتار کنند، به این معنی که 
فشــار جامعه باعث می شود کسب وکارها 
زیرفشار قرار بگیرند تا از حد مجاز قانونی 

فراتر رفته و »آن چه درست است« را 
انجام  درســت بودن  به دلیل 

این  بــه  نه تنها  دهنــد، 
دلیل کــه کتاب قانون 

چنین گفته است. 
از  بســیاری  در 

کنشهای  بیشتر  به نســبت  قدرِت  موارد، 
اراده  ضعفهای  منعکس کننده  اجتماعی، 
سیاســی دولت همــراه با نبــود یا وجود 
پراکنده الزامــات قانونی اســت. اگر چه 
قوانین و مقررات ممکن است برای مدتی 
در کتابها وجود داشته باشد، اما بیشتر آنها 
مدت کوتاهی است که به صورت صحیح 
و معتبر الزامی شــده  و مســتقر شده اند. 
بنابراین برای ایفای ســهم کامل خود در 
از بین بردن فســاد، قوانیــن باید الزام آور 
باشــند، و با تعهد تزلزل ناپذیــر )مالی، 
سیاسی و اخالقی( از طرف دولت الزامی 

شوند. 

تجربه نشان می دهد که وقتی 

صحبت از تعبیه ارزشهای اخالقی و 

تغییر رفتار در سازمان می شود

فرهنگ 

    برقوانین و مقررات غیرالزام آور 

غلبه می کند
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شرکت  یک  مدیرعامل  شما  کنید  تصور 
انجام  بررسی  حال  در  و  هستید  جهانی 
یک معامله بزرگ یا توسعه در بازار جدید 
هستید. شما می دانید که فناوری به طور 
است،  تکامل  و  پیشرفت  در حال  مداوم 
"فناوریهای  می پرسید  خود  از  بنابراین 
کمک  من  به  می توانند  چگونه  نوپدید 
مطمئن  تصمیم  بودن  درست  از  تا  کنند 
می پرسید  خود  از  همچنین  شما  شوم؟" 
که چگونه می توانید تهدیدهای راهبردی 
و همچنین ریسکهای اصلی را سریعتر و 
با سازگاری بیشتر از قبل شناسایی کرده 
که  است  واضح  کنید.  آنها رسیدگی  به  و 
فساد  و  ضدرشوه  ضوابط  رعایت  راهبرد 
در این پرسشها جای گرفته است؛ اما تنها 
با بسیاری  به عنوان یک جزو ریسک که 

از اجزای دیگر درهم آمیخته است. 

صفــر،  ریســک  گرفتــن  درنظــر  بــا 
پنج ســال آینــده شــاهد خواهیم بــود که 
فناوریهای  و   (AI) هــوش مصنوعــی 
چشــمگیری  پیشــرفت  خودکارســازی، 
در ســرعت، کارایــی و اثربخشــی راهبرد 
و فرایندهــای رعایــت ضوابط ضدفســاد 
رعایت  داشــت. هوش مصنوعی  خواهند 
ضوابط ضدفساد را توانمندسازی می کند که 
نه تنها سریعتر، بلکه دارای بینش بیشتری 
اســت، و هشدار سریع نسبت به مشکالت 
می دهــد و بــه مدیریت امــکان می دهد 

سریعتر برای کاهش ریسک اقدام کند.
در دســتیابی به این هدف، یک شکل 

اصلــی هوش مصنوعــی، هوش زمان 
واقعــی17 خواهد بــود، کــه ترکیبی از 
قابلیتهای مکمل انسان و کامپیوتر است 
تا بهترین نتیجه را از هر دو داشته باشد. 
مدیران ارشد اجرایی به این امکانها واقف 
هستند: بر اساس آخرین پیمایش جهانی 
ساالنه مدیران ارشد اجرایی، 52درصد از 
مدیران در حال بررسی مزایای همکاری 

انسان و ماشینها هستند.
پیشرفتهای بعدی فناوری در آینده شامل 
افزایش ســریع قدرت پــردازش همراه با 
یادگیری ماشین، اجازه می دهد تا حسگرها 
در زمــان واقعی به الگوریتمهای ریســک 
ابــزار تحلیلگــری داده ها متصل شــوند، 
پیشــرفت درخورتوجه  و  تمرکــز  درنتیجه 
بررســیهای رعایــت ضوابــط و ارزیابــی 
ریســک را ممکن می ســازند. همچنین، 
ابزار تحلیل تقلب و فساد به آموزش برخط 
و سامانه های منابع انسانی (HR) متصل 
می شوند؛ در حالی که دســتیاران مجازی 
با هوش مصنوعی، رهنمود  توانمندشــده 
زمان واقعی در مورد رعایت ضوابط فراهم 
می کنند تا به پیشــگیری از ریشه دارشدن 

مشکالت کمک کنند. 
با اســتفاده از اتصال حسگرهای پایِش 
گردش کار، تحقیــق و تراکنش، که جهت 
هدایــت بهتــر فرایند در یک بســتر واحد 
اتصال پیدا می کند، راستی آزمایی شخص 
ثالث خودکارتر می شود. همچنین، استفاده 
روزافــزون از زنجیره بلوکی18 فرصتهای 
جدیدی برای ردیابی نقطه به نقطه و کنترل 

مبادله ها به طور موثرتر و شــفاف تر فراهم 
می کنــد، که بایــد کمک کند کــه توجه به 
فعالیتها و نقش افرینان ناشایست احتمالی 

جلب شود. 
خوب، همه اینها ما را به کجا می برد؟ 
در حال حاضر، یادگیری ماشین می تواند 
به ایجــاد موتورهــای پیش بینی خودکار 
ریسک کمک کند، که متغیرهای پیرامون 
اقدام یا تصمیــم را می گیرند، مانند ورود 
به بازار جدید، و یک نمره ریســک برای 
احتمال برخورد با نوع مشخصی از مسئله 
کســب وکار، ازجمله فساد، تولید می کند. 
ما بــراورد می کنیم که ظرف پنج ســال، 
چنین ســامانه هایی به محیــط یادگیری 
ماشین تبدیل می شوند که مقادیر زیادی 
از داده های ساختاریافته و غیرساختاریافته 
عالمتهــای  به ســرعت  و  پــردازش  را 
رفتار فاسد را شناســایی می کنند. امکان 
زمینه  در  فناوریهایی  چنیــن  به کارگیری 
ضدرشــوه خواری و ضدفســاد، روشن و 

بالقوه تحول آفرین است. 

52درصد از

مدیران ارشد اجرایی جهانی

در حال بررسی مزایای کارکردن

ماشین  و انسان

با هم هستند 

3
 فناوری، رعایت خودکار و پیشگیرانه ضوابط را امکان پذیر می کند
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تعدادی از کشورهای جهان در جایگزینی 
الکترونیکی  ابزار  با  فیزیکی  وجه نقد 
بسیار پیشرفته هستند. اسکناس و سکه 
را  سوئد  اقتصاد  از  2درصد  تنها  اکنون 
رقم  این  که  حالی  در  می دهد؛  تشکیل 
در  و  7/7درصد  با  برابر  ایاالت متحد  در 
در سطح  است.  یورو 10درصد19  منطقه 
افزایش  که  می شود  براورد  جهانی، 
و  الکترونیکی  پرداخت  سامانه های 
است  معنی  این  به  رمزپایه  ارزهای 
فیزیکی  نقدی  مبادله های  تعداد  که 
کاهش  30درصد  آینده  پنج سال  طی 
بیشتر و  می یابد. ماهیت ردگیری پذیری 
حسابرسی پذیری بیشتر پول الکترونیکی 
از آن است که  افزایش استفاده  به معنای 
پرداخت  و  به حذف رشوه  بالقوه  به طور 

حق حساب20 کمک می کند. 

با این حال، این چشم انداز نویدبخش 

با برخی شــروط همراه است. با انتقال به 
یک جامعه بدون پول نقــد، ما به راحتی 
ســازوکار پرداخــت رشــوه را به حداقــل 
می رسانیم؛ به جای این که انگیزه اساسی 
پشــت آن را تغییر دهیــم. و اگرچه وجه 
نقــد الکترونیکــی ممکــن اســت مانع 
از رشــوه دادن راننــده بــه پلیــس برای 
جلوگیری از صدور قبض ســریع شــود، 
اما چالشــهای بزرگتر، فساد تاییدشده از 
سوی شرکتها )که به ندرت شامل وجه نقد 
فیزیکی اســت( و فســاد از سوی دولت 
اســت، که همچنان به تقویت طرحهای 
حق حساب دادن برای ورود به بازی21 

منجر می شود. 
یک مالحظه دیگر این اســت که تاثیر 
مثبت پرداختهای الکترونیکی بر فســاد، 
ابتدا در کشــورهای پیشــرفته احســاس 
ایــن کار بــرای  می شــود و اثرگــذاری 
مستمندانی که در کشورهای فقیر زندگی 

می کنند، بیشتر طول می کشد. 
در نهایــت، واقعیــت ایــن اســت که 
پرداخت حق حســاب تا زمانی که دولتها 
پول بیشــتری به کارمندان بخش دولتی 
خود پرداخت نکنند، پایان نخواهد یافت. 
درامد متوسط کارمند دولت در آسیا کمتر 
از 20 هزار دالر در سال است؛ بنابراین، 
پرداخت حق حســاب 500 یا 1000 دالر 
که متوقف کردن  اســت  واقعیتی  امریکا، 
آن بســیار دشوار است. همه اینها به این 
معنی اســت که نبودوجه نقد برای برخی 
افراد تاثیر کمی خواهد داشــت، اما برای 

بسیاری از افراد نوشدارو نیست. 

مبادله های نقدی فیزیکی

طی پنج سال می تواند

30درصد کاهش یابد 

4
هرچه به طور فزاینده  پول نقد در جامعه کمتر شود، پرداخت حق حساب کاهش می یابد 
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نخواهند،  چه  و  بخواهند  شرکتها  چه 
به طور  شرکتها  فعالیتهای  و  اطالعات 
و  شفافیت  به سمت  برگشت ناپذیری 
با  می روند.  پیش  بیشتر  عمومی  وضوح 
اجتماعی  رسانه های  جانب  از  موشکافی 
آن  معنی  که  غیردولتی  سازمانهای  و 
این است که سازمانها در حال حاضر در 
فعالیت  جهانی«  شیشه ای  »ظرف  یک 
که  درمی یابند  کسب وکارها  می کنند، 
سطح باالتری از شفافیت از سوی مردم 
تقاضا و به وسیله مقررات قانونی، الزامی 
می شود. برخی از سازمانها با پنهان شدن 
و  محافظت شده  داده های  پشت  در 
محرمانه بودن، سعی در جلوگیری از روند 
شفافیت دارند. اما افرادی که از شفافیت 
با استفاده از  استقبال می کنند، می توانند 
ایجاد تغییر در فرهنگ و رفتار  آن برای 
اخالقی، یک مزیت رقابتی کسب کنند. 

نشــان دهنده  همچنین  رویکــرد  این 
یک تغییر نسل است. به تازگی نیروهای 
کار قرن جدید، مشــتاق و ناگزیر هستند 
که تغییــر مثبتی در جهان ایجــاد کنند. 
کســب وکارهایی کــه بــا توانمندســازی 
کارمنــدان خــود بــرای انجــام کارهای 
صحیح از این انرژی اســتفاده می کنند، 
به طور فزاینده ای به عنوان کسب وکارهای 
بااخالق، شفاف و دارای راهبری مناسب 
شــناخته می شــوند و درنتیجــه، اعتماد 

بیشتری به دست می آورند. برای برخی از 
کسب وکارها، این سفر مثبت از قبل آغاز 
شده است. برنامه زندگی پایدار شرکت 
22 برای جداکردن رشد   (USLP) یونی لور
از آثار زیســت محیطی، یــا برنامه پایداری 
شــرکت جنرال الکتریک (GE) که به طور 
گســترده ای شــناخته شده اســت را درنظر 
بگیرید، کــه می خواهد رعایــت ضوابط و 
راهبــری را در هر جنبه از کســب وکار خود 

تزریق کند23. 
آثــار این اقــدام بــه ایجــاد مدلهای 
جدید کســب وکار و جذب انــواع مختلف 
و طی  گســترش می یابــد.  اســتعدادها 
پنج ســال آینده، بخش درخورتوجهی از 
کســب وکارها از این نوع روشــها استفاده 
کــرده، و اخــالق و شــفافیت را در مرکز 
هدف خود قرار می دهنــد و از آنها برای 
مدیریت  راهبری،  راهبــرد،  متحدکردن 
ریسک و رعایت ضوابط، ازجمله رعایت 
ضوابــط ضدفســاد، در یک مــدل واحد 
استفاده می کنند. شرکتهایی که به درستی 
این رویکرد را برای توســعه کســب وکار 
خود به صــورت پایدار پذیرفته اند، به طور 
فزاینده ای تنها با کســب وکارهای دیگر و 
مشتریانی که به طور واقعی از یک برنامه 

مشابه استفاده می کنند، کار می کنند. 
این  انجــام همــه  کــه  ســازمانهایی 
کارها را به تازگی شــروع کرده اند، ظرف 
پنج ســال آینده شــانس بیشــتری برای 

رهبربودن در بازار دارند. سازمانهایی که 
این رویکرد را در پیــش نگیرند، ممکن 
اســت خود را به طرز فزاینده ای طردشده 
و نادیده گرفته شــده بیابنــد؛ صرف نظــر 
از توجهی کــه  با فرا رســیدن زمان آن، 
از ســوی مراجــع انتظام بخشــی به آنها 

معطوف می شود.

کسانی که از شفافیت

استقبال می کنند

می توانند با استفاده از آن

برای ایجاد تغییر

فرهنگ و رفتار اخالقی

مزیت رقابتی کسب کنند

5
کسب وکارهای اخالقی و شفاف به هنجار جدید تبدیل خواهند شد
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 زمان آن فرا رسیده که از رعایت ضوابط فراتر برویم
واقعیت  یک  به  کردیم،  برجسته  که  محرکی  پنج  ترکیب،  در 
اساسی اشاره دارند: این که رویکرد به مبارزه با رشوه و فساد بر 
اساس »تنها رعایت کردن« مقررات مربوط، با انجام حداقل اقدام 
ممکن دیگر، پذیرفتنی و پایدار نیست. در عوض، هیئت مدیره 
و رهبران شرکت باید با فرهنگ سازی اخالقی در سازمان خود 
فراتر از رعایت ضوابط بروند. تعهد به ارزشهای اخالقی قوی و 
پایدار چیزی فراتر از یک محاسبه ریاضی برای تعیین نرخ بازده 

و مربوط به ایجاد تغییر و بهبود جامعه برای همه ما است. 
به طور خالصه، زمان مناســب اســت و نیاز ضروری وجود 
دارد کــه رهبران کســب و کار از نیروی کار خود، که خودشــان 
می خواهند دنیــا را به مکانی بهتر تبدیل کنند، اســتفاده کنند 
تــا یک فرهنــگ تجاری را پیــش ببرند که عملکرد فاســد را 
تاب نمی آورد. برای ســازمانها، ایــن فرهنگ باید تصمیمها و 
رفتارهای روزمره را از ســوی همه مردم آن در هر کشــور، با 

حمایت و پشتیبانی فناوریهای مناسب، شکل دهد. 
طی پنج ســال، همه کســب وکارها به این موفقیت دســت 
نخواهند یافت؛ اما کســب وکارهایی که موفق به انجام این کار 
شوند، در پیروزی در نبرد برای کسب درامد، مشتری، استعداد 
و اعتماد عمومی در موقعیت خوبی قرار خواهند گرفت. عکس 

این مسئله نیز به همان اندازه صادق است. 
در پایان، اندیشــه ای درباره قربانیان نهایی فساد؛ در حالی 
که ما در حال بحث درباره مناسبترین برنامه های مبارزه با فساد 
و نیاز به شــرایط مناسب برای رقابت در کســب وکار هستیم، 
عواقب انجام اشتباه آن را فراموش نکنیم، و در واقع پیامدهای 
آن بــرای میلیاردها نفر کــه هر روز از زندگی خــود از آن رنج 

می برند را نباید از یاد ببریم. 
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