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درمان تعارض منافع در سیستم هاي اجرایي 
هم��واره راه حل هاي بس��یاري دارد. از تنفیض 
اختیارات به افراد دیگر تا اعمال محدودیت هاي 
بیش��تر، نمونه این راهکارهاس��ت. با این حال 
مدیریت تعارض منافع را مي توان به دو بخش 
كلي تقسیم كرد. بخش اول راهکارهایي است 
كه بیشتر ناظر به شخص قرار گرفته در موقعیت 
تعارض منافع طراحي ش��ده اند، این راهکارها 
با ایجاد محدودیت یا الزام به ش��فافیت تالش 
مي كنند كه از بروز آسیب هاي ناشي از تعارض 
منافع بکاهند. بخش دیگر از راهکارهاي مدیریت 
تعارض منافع به جایگاه شخصیت تمركز مي كند 
و در شرایط تعارض منافع، سعي دارد به صورت 
ساختاري زمینه هاي پیدایش تعارض منافع را 

از بین ببرد. 

 طراحي زمین بازي به صورت منصفانه 
تغیی��ر قواع��د بازي ب��ه نوع��ي موثرترین و 
پیچیده ترین س��ازوكار پیش��گیري از تعارض 
منافع اس��ت. طراحي س��ازوكار و تغییر قواعد 
براي پیشگیري از تعارض مناقع در موقعیت هاي 
مختل��ف متفاوت اس��ت و در هر موقعیت باید 
جوان��ب گوناگون از منظر س��ازگاري انگیزه ها 

ارزیابي شود. 
یک��ي دیگ��ر از راهکاره��اي جلوگیري از 
تعارض منافع، موقعیت هایي است كه قاعده 
گذار و مجري به یك اتحاد مي رسند كه البته 
بیش��تر با هدف متاثر كردن قاعده گذاران از 
نتایج اج��راي قواعد اس��ت. بدین ترتیب كه 
تحت قواعدي هوشمندانه، مجري اختیاراتي 
ب��راي قاعده گ��ذاري خود تعیی��ن مي كند. 
تركی��ب قاعده هوش��مندانه فراگیر و اختیار 
قاعده گذاري، مي تواند موجب افزایش بهره وري 

ش��ود. ب��راي مثال ف��رض كنید ك��ه قاعده 
فراگیر بدین ش��کل باش��د كه در هر حالتي 
 ۱۰ درصد از س��ود حاصله شركت به عنوان 
حق الزحم��ه به كاركنان یك ش��ركت تعلق 
خواهد گرفت. در ذیل این قاعده هوشمندانه 
مي توان اختیار اس��تخدام با استخدام نکردن 
كارمن��د جدید و میزان دس��تمزد را به خود 
كاركنان واگذار كرد. در این مثال هرچند كه 
اتحاد قاعده گذار و مجري رقم مي خورد اما به 
دلیل قاعده هوشمندانه اولیه، تعداد بهینه اي 
كارمند استخدام خواهد شد. مشکل تعارض 
منافع در خود تنظیم گري مش��اغل حرفه اي 
بخش خصوصي، مورد توجه اقتصاددانان بوده 
اس��ت و از زماني كه فریدمن در سال ۱94۵ 
مقاله خود تحت عنوان »درآمد از فعالیت هاي 
حرفه اي مستقل« درباره مشاغل را منتشر كرد، 
این اجماع وجود داشته كه سیاست اعطاي حق 
قانونگ��ذاري بر خود به صنف خاص، با خطر 
ترجیح منافع هم صنفي ه��ا بر منافع عموم 
جامعه همراه است. مسأله خود تنظیم گري در 
این نوع از فعالیت ها با مشکالتي روبرو است كه 
محور همه آنها ترجیح منافع صنفي مشغولین 
به فعالی��ت در آن بخش به منافع اجتماعي 
اس��ت. برخي از این م��وارد عبارتند از ایجاد 
انحصار و جلوگیري از ورود سایر افراد به بازار 
در صورت واگذاري حق ارائه مجوز به اصناف. 
به طوري كه ممکن است با قواعد انحصاري كه 
مانع از ورود افراد جدید به آن صنف مي شود، 
نوعي تعارض منافع به وجود بیاید. براي مثال 
اگر امکان اش��تغال در شغل وكالت منوط به 
اخذ مجوز از كانون وكال باش��د، ممکن است 
به منظور حفظ انحصار وسیع در بازار، از ورود 
افراد جدید به ش��غل وكالت جلوگیري شود. 
این مش��کل ممکن است در تربیت پزشکان 

متخصص نیز وجود داش��ته باش��د. از سوي 
دیگ��ر تعیین بیش از حد تعرفه واگذاري نیز 
خود نوعي دامن زننده موقعیت تعارض منافع 
است. حق تعیین تعرفه به اصناف خود تنظیم 
گر، موجب تعیین تعرفه اي مي شود كه ممکن 
است منافع مصرف كنندگان را در نظر نگیرد. 
همراه ش��دن این موضوع یا انحصاري كه به 
واسطه واگذاري اختیار مجوزدهي اصناف شکل 
گرفته است، موجب مي شود كه با استفاده از 
انحصار، تعرفه هاي ناعادالنه بر مصرف كنندگان 

تحمیل شود. 

 تقویت قواعد نظارتي
تعیی��ن قواعد نظارتي ضعیف نیز خود عامل 
دیگري است. اگر تنظیم و اعمال قواعد نظارتي 
به خود اصناف واگذار شود، این گروه ها در تنظیم 
و اعمال این قواعد درگیر تعارض منافع مي شوند، 
چراكه ممکن است گروه خود تنظیم گر، از قواعد 
س��ختگیرانه نظارتي متضرر شود. این تعارض 
موجب تصویب قواعد نظارتي ضعیف یا كوتاهي 

در اجراي قواعد نظارتي مي شود. 
جه��ت پیش��گیري از آس��یب هاي مذك��ور 
راهکاره��اي مختلف��ي مطرح مي ش��ود كه به 
موج��ب آنه��ا گروه ه��اي خ��ود تنظیم گر نیز 
مش��مول قوانین رقابت و پیشگیري از انحصار 
هستند. براي مثال تعیین دستمزد توسط این 
گروه ه��ا در اتحادیه اروپا بر خالف قواعد رقابت 
كمیسیون اتحادیه اروپا شناخته شده و تالش 
شده اس��ت كه از این موضوع جلوگیري شود. 
عالوه بر این، ایجاد نهادهاي قاعده گذار جایگزین 
براي این گروه ها مورد توجه سیاستگذاران قرار 
گرفته است. براي مثال در كشور هلند طرحي 
پیشنهاد شده است كه در آن روش مجوزدهي 
توسط اصناف به سیستم ارائه گواهي تغییر یافته 
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اس��ت. بدین ترتیب كه به جاي آنکه صرفا افراد 
داراي مجوز قادر به فعالیت در آن صنف باشند، 
همه افراد متخصص مجاز به فعالیت هستند، اما 
بر حسب قواعد و مقرراتي به افراد گواهي هایي 
اعطا مي شود. از این رو افرادي كه آن گواهي را 
ندارند نیز از ورود به بازار منع نمي شوند. در برخي 
از كشورها نیز محدوده انحصار خود تنظیم گران 
به شدت كاهش یافته است. براي مثال انگلستان 
اصالحات جدي در این حوزه انجام داده است و 
به منظور حمایت از مصرف كنندگان و افزایش 
گزینه هاي در دسترس آنها، بسیاري از انحصارات 
قانوني كه براي موسسات حقوقي در نظر گرفته 
شده بوده، )انحصار دسترسي به اطالعات و ارائه 

خدمات موارد خاص وكالت( لغو شده است. 
در برخي از كش��ورها نیز تالش ش��ده است 
كه عرضه خدم��ات در حوزه هایي كه به دلیل 
خ��ود تنظیم گ��ري با مش��کل انحص��ار روبرو 
شده اند، گسترش یابد. در همین راستا در هلند 
برنامه ریزي شده كه صنف وكالي مدافع مجبور 
به تایید سایر حقوق دانان مانند مشاوران حقوقي 
شركت ها یا وكالیي كه با بیمه ها كار مي كنند، 
به عنوان وكالي مدافع باشند. از این رو بررسي 
اینکه میان ناظر و نظارت شونده خط و مرز قابل 
تشخیصي به وجود بیاید، از جمله سیاست هاي 

مدیریت تعارض منافع است. 

 جدایی ناظر و نظارت شونده
تفکیك ناظر و نظارت شونده، قاضي و متهم، 
اس��تقالل ناظر و اس��تقالل داور همواره اساس 
رویه ه��اي تصمیم گی��ري و مدیریت��ي بوده تا 
بي طرفي در فرآیند نظ��ارت یا قضاوت رعایت 
شود. موضوع استقالل ناظر در حوزه هاي مختلف 
مي تواند مورد توجه ق��رار گیرد. براي مثال در 
بخش مالي، استقالل ناظر به عنوان شرط حفظ 
پایداري نظام مالي ذكر مي شود. چراكه در صورت 
عدم استقالل و ذي نفع بودن ناظر در مسأله، با 
شکست نظارت روبرو خواهیم بود. اتحاد ناظر و 
نظارت شونده )افراد یا نهادهایي كه ناظر بر آنها 
نظارت مي كن��د( مي تواند موجب بروز تعارض 
منافع گس��ترده اي شود و به تبع آن امر نظارت 

را مخدوش كنند. 
تعارض منافع ناش��ي از اتحاد ناظر و نظارت 
ش��ونده و قاضي و متهم بیشتر در سطح خود 
تنظیم گ��ران بخ��ش خصوص��ي مانند صنف 
پزش��کان، حس��ابداران، وكال اتف��اق مي افتد. 
مناقش��اتي كه براي این اصن��اف رخ مي دهند 
را مي ت��وان به دو دس��ته درون صنفي و بیرون 
صنفي تقس��یم كرد. مناقشات درون صنفي در 
دادگاه هاي اصناف قابل پیگیري است، زیرا دو 
طرف دعوا منتسب به صنف هستند، اما داوري 
مواردي كه یك طرف دعوا افراد عادي باش��ند، 
نباید به صنف س��پرده شود. در امر نظارت نیز 
در م��واردي كه تخلف از اص��ول، مورد نظارت 

باشد، موجب تضییع حقوق افراد خارج از صنف 
مي شود و به منافع افراد شاغل در صنف آسیب 
نمي رس��اند. بر همین اس��اس نمي توان انتظار 
داشت كه نظارت درون صنفي بتواند به صورت 
كارا عم��ل كند. براي مثال در مواردي كه همه 
افراد صنف از برخورد سهل گیرانه با تخلف سود 
مي برند، سپردن مس��ئولیت نظارت به اصناف 
موجب ناكارآمدي نظارت خواهد ش��د. زیرا در 
این موارد با مس��أله تع��ارض منافع اتحاد ناظر 
و نظارت ش��ونده یا قاضي و متهم همراه است. 
به طور كلي یا باید قدرت نظارت و قضاوت از خود 
تنظیم گران گرفته شود یا با ایجاد سازوكارهاي 
مناسب، بستري فراهم شود كه خود تنظیم گران 
از وقوع تخلف یا برخورد سهل گیرانه با متخلفین 

متضرر شوند. 

 شفافیت درآمدهاي سازماني
از دیگ��ر راهکارهایي كه مي توان در راس��تاي 
كاهش تعارض منافع در بخش هاي اساسي استفاده 
این بوده كه تعارض بین درآمدها وظایف سازمان ها 
را كاه��ش داد. یکي از زمینه ه��اي بروز تعارض 
منافع س��اختاري هنگامي رخ مي دهد كه درآمد 
یك فرد حقیقي یا حقوقي، با یك پدیده ناهنجار 
اجتماعي مرتبط مي شود. براي مثال مي توان به 
مواردي اشاره كرد كه به منظور برطرف شدن یك 
ناهنجاري به عامالن اقتصادي به ازاي هر برطرف 
كردن ناهنجاري، حق العمل پرداخت مي ش��ود. 
این مسأله براي موضوع امنیت، سالمت جسمي، 
سالمت اقتصادي و مطرح است. براي مثال هنگامي 
كه قاعده كسب درآمد در نظام درماني به گونه ای 
است كه پزشك در ازاي مداواي بیمار درآمد كسب 
مي كند، پزشکان در موقعیت تعارض بین كسب 
درآمد و سالم ماندن جامعه قرار مي گیرد. برخي 
از متخصصان این نوع از تعارض منافع را تعارض 
منافع ذاتي اجتناب ناپذیر مي دانند. پرداخت حق 
كش��ف قاچاق به ستاد مبارزه با قاچاق یا بخشي 
از مبال��غ جریمه راهنمای��ي و رانندگي به پلیس 
نمونه هایي هستند كه باعث ایجاد تعارض منافع 

بین درآمد و وظایف مي شوند. 
راهکار ابتدایي براي برطرف كردن این مشکل، 
مس��تقل كردن دریافتي این اشخاص حقیقي 
و حقوقي از عایدي عملکرد اس��ت. براي مثال 
طرحي در كشور هلند پیشنهاد شده كه در آن به 
منظور جلوگیري از تعارض منافع پلیس، درآمد 
پلیس از درآمد جرائم مستقل شده است. راهکار 
دوم مي تواند ساده و شفاف كردن شاخص ها و 
گره زدن آنها با هم باش��د. به نحوي كه تخلف 
از آن به راحتي روش��ن ش��ود. براي مثال بین 
وظیفه شهرداري در حفظ فضاي سبز شهري و 
درآمدهاي حاصل از فروش تراكم تعارض وجود 
دارد و شهرداري به انگیزه كسب درآمد اقدام به 
فروش تراكم كرده و در عمل فضاي سبز شهري 
دچار تهدید مي شود. با تعیین شاخص واضحي 

مانند میزان متر مربع فضاي سبز موجود در شعاع 
مشخصي از ساختمان و اعالم برخط آن، مي توان 
از آسیب هاي این تعارض منافع جلوگیري كرد. 
راه��کار پیچیده تر پیش��گیري از این نوع 
تع��ارض منافع، اضافه ك��ردن عاملي جدید 
به س��اختار موجود است. عاملي كه سالمت 
و امنی��ت براي او ب��ه عنوان هدف مطابق با 
عایدي مطرح باش��د. در اكث��ر مواردي كه 
ناسازگاري درآمد و وظایف مطرح مي شوند، 
مي توان بیمه ها را به عنوان ضلع سوم، وارد 
الگوي حل مسأله كرد و به وسیله آنها مسأله 
تعارض درآمد و وظایف را برطرف كرد. زیرا 
بیمه ها به صورت طبیعي به تداوم سالمت و 
امنیت عالقه مند هستند چراكه عایدي بیمه ها 
در صورت تداوم س��المت و امنیت افزایش 
مي یاب��د. بر همین اس��اس كاهش بیماري، 
سرقت، یا تصادفي موجب مي شود هزینه هاي 
بیمه كاهش یابد. الگ��وي كلي راه حل هاي 
پیشنهادي در این موارد بدین صورت است 
كه بیمه مي تواند با پزشکان و پلیس برمبناي 
افزایش س��المت و امنیت ق��رارداد ببندد. 
این س��از و كار در طرح هایي مانند پزشك 
خانواده مورد استفاده قرار گرفته است. براي 
مثال در كش��ور آلمان از سال ۲۰۰۰، طرح 
پزشك خانواده به اجرا گذاشته شد به نحوي 
كه صندوق هاي بیمه با پزش��ك ها به عنوان 
پزش��ك خانواده قرارداد منعقد مي كردند و 
مردم نیز مي توانس��تند به صورت داوطلبانه 
به سیستم پزشك خانواده بپیوندند. در این 
طراحي، درآمد پزش��ك خانواده به وس��یله 
بیمه تامین خواهد ش��د، بدین علت ارتقاي 
سالمت افراد موجب افزایش درآمد پزشك 
خانواده خواهد بود. در صورت عدم سالمت 
افراد هزینه بیمه افزایش خواهد یافت و این 
افزایش هزینه موجب كاهش دستمزد پزشك 
خانواده خواهد شد. این طرح در سال هاي بعد 
توس��عه یافت به نحوي كه خدمات درماني 
عمومي، پیشگیري، خدمات درماني تخصصي 
و فوق تختي، خدمات تشخیص، مراقبت هاي 
طوالني و بازتوان��ي ذیل صندوق هاي بیمه 
ش��کل گرفتند. همچنین مي توان موضوع 
امنیت جاده ها را نیز به بیمه هاي ش��خص 
ثالث مرتبط كرد. براي مثال بین تامین مالي 
پلیس از جرائم راهنمایي و رانندگي مي توان 
س��ازوكاري طراحي ك��رد كه در آن بیمه ها 
در حالي از س��ود حاصل از كاهش خسارات 
جاني و مالي جاده اي را به پلیس بدهند، در 
این صورت پلیس انگیزه خواهد داش��ت كه 
از می��زان تلفات جاده اي بکاهد و این انگیزه 
به اجراي دقیق قوانین راهنمایي و رانندگي 
منجر خواهد شد. با كاهش تلفات جاده اي، 
هزینه بیمه ها و به تبع آن درآمدهاي نیروي 

انتظامي افزایش خواهد یافت. 


