پروژاه «کسب و کار مسئوالنه در ایران»٬
رشکتهای خارجی فعال در ایران را به
احرتام و رعایت اصول بیناملللی کسب و
کار مسئوالنه در فعالیت های بازرگانی
تشویق و راهنامیی میکند.

تیر ۱۳۹۷

شامره ویژه:
خروجمسئوالنه
چشماندازهای سیاسی متغیر ،پیامدهای مهمی بر رسمایهگذاری خارجی در ایران داشته است .برخی از رشکتها
علیرغم بازگشت تحریم های آمریکا ،مصمم به ادامه فعالیت خود در ایران هستند .برای برخی دیگر ،بخصوص
رشکتهای کوچک و متوسط ،ایران بسرتی برای فرصتهای رسمایهگذاری جدید است .با اینحال ،برای بسیاری از رشکتها،
تحریم های جدید آمریکا به معنای الزام خروج آنها از کشور است .این شامره ویژاه  IBRاستانداردهای بین املللی
کسب و کار مسئوالنه برای خروج را بررسی کرده و همچنین پیشنهاداتی را بر اساس عملکرد سایر رشکتها برای
مواجهه با چالشهایی که مساله «خروج» در ایران بوجود میاورد ،ارايه میدهد.

چالشهای خروج مسئوالنه از ایران
ترک کردن مسئوالنه هربازاری میتواند پیچیده باشد چرا که رشکتها ممکن است قادر به تشخیص ،تخفیف یا ترمیم
آثار منفی خروجشان بر مردم و محیط زیست نباشند .گروههایی که موظف به مهیاکردن مقدمات و روند خروج
میشوند ممکن است تخصص و دانش کافی پیرامون آثار زیست محیطی و اجتامعی نداشته و یا ممکن است برای
مواجهه با موارد برشمرده قدرت و اختیار اجرایی کافی نداشته باشند .متعاقب استانداردهای بین املللی کسب و
کارمسئوالنه ،مانند «دستورالعملهای  OECDبرای رشکتهای چندملیتی» ،زمانی که یک رشکت ،بازاری را ترک میکند
(که میتواند از طرق مختلف همچون فروش سهام یک پروژاه ،توقف عملیات و روشهای دیگر انجام پذیرد) رشکت یا
رشکتهای مذکور موظف ومسئول در مقابل اثرات منفی بالقوه این تصمیم بر مردم و محیط زیست هستند.
برخی از اثرات عمده بالقوه بر مردم و محیط زیست که باید هنگام خروج از ایران در نظر گرفته شوند شامل این
موارد هستند )۱ :اثرات بالقوه بر کارگران ( که مستقیم یا غیرمستقیم توسط رشکت استخدام شده اند)؛  )۲اثرات
منفی بالقوه برسایر ذینفعان ،مانند کسانی که از خدمات جانبی رشکتها بهره میربند (خدماتی همچون تهیه آب
آشامیدنی یا خدمات بهداشتی)؛  )۳اثرات منفی زیست محیطی و اجتامعی مرتبط با تحویل پروژاه یا تجارت به
رشکتهایی که استانداردهای داخلی ،تخصص و یا ظرفیت کمرتی برای مدیریت خطرات زیست محیطی و اجتامعی
دارند .هر رشکت موظف به ارزیابی جداگانه از اثرات حقیقی و احتاملی خروج خود است چراکه سه حوزه برشمرده
ممکن است قادر به پوشش متام خطرات احتاملی نباشند و اثرات مشخص خروج هر رشکت ممکن است متفاوت از
سایرین باشد.
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 -۱اثرات بالقوه بر کارگران
زمانیکه رشکتها فعالیتهایشان را بتدریج متوقف میکنند و یا داراییهایشان را میفروشند ،کارگران در متامی سطوح تحت تاثیر
قرار میگیرند .آنها ممکن است کارشان را از دست دهند و یا حقوق و مزایایشان قطع شود .همچنین ممکن است رشایط
سالمت و ایمنی آنها در رشکت (تحت مالکیت)جدید کاهش شدیدی پیدا کند .هرچند استانداردهای بیناملللی رشکتها را ملزم
به تهیه و تدارک شبکه حامیت اجتامعی از کارگران منتقل شده و یا بیکار شده منیکند ،اما انتظار میرود که این رشکتها به
کارگران در راستای کاهش اثرات منفی بالقوه از دست دادن شغلشان (با توجه خاص به آسیب پذیرترین کارگرها همچون
کارگران غیرماهر و نیمه ماهر) کمک کنند.

 -2اثرات بالقوه بر سایر ذینفعان
در بسیاری از کشورها همچون ایران ،رسمایهگذاران خارجی ممکن است خدمات جانبی به مردم ارایه دهند در حالیکه
ممکن است این افراد و گروهها هیچ ارتباطی با پروژاه نداشته باشند .بعنوان مثال ،رشکت ممکن است دسرتسی به آب
آشامیدنی و یا برق را برای مردمی که در اطراف پروژاه ساکن هستند تدارک ببیند .در برخی مناطق جغرافیایی که خدمات
بهداشتی و اورژانس موجود نیست ،مراکز سالمت و بهداشت و خدمات اورژانس توسط رشکتها ارایه و اداره میشود .معموال
رشکتها مشارکت انسان دوستانه در پروژاههای اجتامعی دارند .استانداردهای بین املللی کسب و کار مسئوالنه از رشکتها
انتظار ارایه خدمات جانبی به افرادی که غیرمرتبط به تجارت مربوطه هستند و یا انجام اقدامات خیریه را ندارند بلکه انتظار
استانداردهای بیناملللی زمانیست که رشکتها آغاز به ارایه خدمات جانبی مذکور میکنند؛ در اینصورت استانداردها از رشکتها
میخواهند که آثار منفی ناشی از توقف خدمات مربوطه را کاهش داده و یا ترمیم کنند .جاییکه خروج از بازار به معنای از
دست رفنت چنین خدمات مهمی برای مردمی است که به رشکت ارایه دهنده این خدمات وابسته شده اند ،تحویل مسئوالنه
این خدمات باید بخشی از برنامه خروج باشد.

 -3اثرات بالقوه ناشی از انتقال تجارت و یا پروژه
در ایران ،همچون کشورهای دیگر ،مقرراتگذاری محلی ممکن است برای تضمین این امر کهپروژاهها مطابق با
استانداردهای بیناملللی پیرامون احرتام به حقوق مردم و نیز حفاظت از محیط زیست هستند ،کافی نباشد (ببینید:
پژوهشنامه شامره  ۳در مورد سالمت و امنیت شغلی و پژوهشنامه شامره  ۵در زمینه ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست
محیطی) .رشکتهای مسئول معموال جای خالی مقرراتگذاری را از طریق اقدامات عملی و منشور رفتار داخلی رشکت که
از طریق مفاد قراردادی به رشکای تجاری و یا تامین کنندگان نیز ترسی مییابد ،جربان میکنند .رشکتها در خالل پروژاههای
رسمایهگذاری مشرتک (جوینت ونچر) نیز میتوانند استانداردهای پیش گفته را پیاده کنند .افزایش استانداردهای اجرایی و
عملیاتی ممکن است شامل مقرراتی ناظر بر آموزش و یا ظرفیتسازی برای رشکای تجاری محلی باشد.
زمانیکه رشکتها فعاالنه استانداردهای عملیاتی در ایران را افزایش میدهند ،تحویل پروژاه میتواند بقا و ادامهی استانداردهای
برشمرده را تهدید کند .این امر میتواند موجب خطر پیدایش آثار منفی بر مردم و محیط زیست باشد .یکی از کلیدیترین
اصول برنامه خروج مسئوالنه ،حامیت موثر در راستای انتقال و نگاهداشت استانداردهای اجتامعی و زیست محیطی در
عملیات آتی است.

اقداماتی که رشکتها میتوانند انجام دهند:
پیشنهاد اصلی به رشکتها این است که یک برنامه عمل و یا اسرتاتژی برای خروج مسئوالنه تنظیم کنند که شامل ارزیابی و
کاهش هرگونه اثر منفی احتاملی بر مردم و محیط زیست باشد .اقدامات اصلی در هر برنامه خروج مسئوالنه باید شامل موارد
زیرباشد:
بکارگیری تخصص اجتامعی و زیست محیطی که به شناسایی اثرات اجتامعی و زیست محیطی ترک کشور و یا بازار در
برنامه خروج کمک میکند.
تضمین اعالم مبوقع تصمیم خروج و ارتباطات منظم و مداوم با ذینفعان مربوطه .زمانیکه تصمیم خروج گرفته میشود،
رشکتها ملزم به اعالم این تصمیم به متامی ذینفعان مرتبط ،شامل کارمندان ،تامین کنندگان ،پیامنکاران تبعی و جوامعی که تحت
تاثیر قرار میگیرند ،هستند .رشکتها همچنین باید یک مجرای ارتباطی را برای مطلع ساخنت ذینفعان از نحوه اجرای برنامه خروج
و نیز برای لحاظ دغدغه ها و انتظارات ذینفعان در زمینه خروج ،باز بگذارند.

اقدامات حامیتی برای کارگرانی که تحت تاثیر قرار میگیرند.

برای رعایت حقوق کارمندانی که ممکن است شغل خود را به سبب خروج از دست بدهند ،رشکتها باید دست کم قراردادهای
استخدام را هامهنگ با قوانین و مقررات داخلی و محلی خامته دهند و آثارمنفی خامته قرارداد را کاهش دهند.
تجربه عملی رشکتها در این زمینه شامل موارد زیر است:
< متدید پرداختهای جربانی به سبب خامته قرارداد
< تدارک آموزش و ظرفیتسازی برای کمک به کارمندان برای یافنت مشاغل جدید و یا ایجاد کسب و کارشخصی
< تعریف و تعبیه اعتبارات خرد برای کمک به کاهش از دست دادن شغل
< پذیرفنت کارمندان ماهر از کشوری که خروج از آن اتفاق افتاده ،به شعب و مکانهای دیگر رشکت در نقاط دیگر.
زمانیکه پرسنل به رشکت جدیدی که اداره تجارت یا پروژاه را برعهده گرفته ،منتقل میشود ،رشکتها باید موارد زیر را رعایت کنند:
< مذاکره در زمینه حقوق و مزایا برای اطمینان از این امر که رشکت جدید استانداردهای مشابه را رعایت میکند.
< تسهیل تداوم استانداردهای رشکت پیشین در زمینه امنیت و سالمت و سایر حوزه های مرتبط با کسب و کارمسئوالنه از
طریق الزامات قراردادی
با در نظرگرفنت پرسنل پیامنکاران تبعی و تامینکنندگان ،رشکتها باید:
< موافقتنامه هایی تنظیم کنند که از پیامنکاران تبعی و تامین کنندگان میخواهد که قراردادهای کار را منطبق با سیستم
حقوقی کشور و نیز منشور اخالقی رشکت خارج شونده ،خامته دهند.
< پیامنکاران تبعی در صورت خروج اجباری به کارمندان مبالغ جربانی پرداخت کنند.

برداشنت گامهایی در راستای جلوگیری از پایین آمدن استانداردهای عملیاتی

زمانیکه رشکتها در حال مذاکره با خریدار بالقوه و یا جانشین خود در یک پروژاه و یا تجارت هستند ،باید مطمین شوند که
قواعد مناسب برای نگاهداشت استانداردهای عملیاتی در باالترین سطح ممکن تعبیه شدهاند؛ بخصوص در زمینه امنیت و
سالمت شغلی و اثرات زیست محیطی .در مواردی که رشکت جدید ظرفیت نگاهداشت استانداردهای عملیاتی رشکت پیشین
را ندارد ،رشکت خارج شونده (پیشین) میتواند از آموزش و ظرفیتسازی و یا اشکال دیگر حامیت برای تضمین حفظ و برقراری
استانداردهای موجود استفاده کند.

برداشنت گامهایی برای تضمین تداوم خدمات تبعی

زمانیکه جوامع و افراد برای دستیابی به خدمات کمکی و تبعی وابسته به رشکت ارایه دهنده خدمات هستند ،رشکتها میتوانند
گامهایی را در راستای تضمین تداوم این خدمات ،چه از طریق مذاکره با دولتها برای به عهده گرفنت خدمات موجود چه از
طریق اقداماتی که متضمن تداوم ارایه خدمات توسط رشکت جدید و یا نهادی معین باشد ،بردارند؛ دستکم تا زمانیکه ارایه
این خدمات توسط دولت و یا نهاد غیردولتی دیگری تضمین شود.

در ایران ،ورود مسئوالنه به معنای داشنت برنامه برای خروج مسئوالنه است

برنامهریزی اولیه و زودهنگام میتواند موجب تسهیل بسیاری از اقدامات در راستای کاهش آثار منفی خروج باشد که در این
پژوهشنامه به آنها اشاره شد .در واقع ،اگر رشکت یک برنامه و اسرتاتژی برای خروج در ابتدای کاریعنی هنگام ورود فراهم
کرده باشد ،خروج مسئوالنه از هر کشوری (از جمله ایران) آسانتر ،موثرتر و مطمینتر خواهد بود .این برنامه که شامل
مذاکرات با رشکای تجاری ،قراردادها و برنامههای مدیریتی است ،دربرگیرندهی برنامههای احتاملی اولیه برای خروج نهایی
و همچنین اصول پذیرفتهشده برای اتفاقات محتمل در صورت خروج فوری از بازار است .برنامهریزی اولیه و پیشینی ممکن
است باعث حل متامی معضالت نشود ،اما میتواند موجب تسهیل بسیاری از اقداماتی شود که تیم فراهم کنندهی مقدمات
خروج باید انجام دهند.
در کشورهایی مانند ایران که ممکن است تردیدهایی در زمینه توانایی رشکت برای انجام تجارت درازمدت و حضور طوالنی در
بازار وجود داشته باشد ،برنامهریزی برای یک خروج مسئوالنه بخشی از ورود مسئوالنه به بازار آن کشور است.

خروج مسئوالنه پیش زمینهای برای یک بازگشت موفق است

خروج مسئوالنه موجب پدیدآوردن اعتامد در ذینفعان میشود و بدین ترتیب میتواند بازگشت دوباره به کشور را در آینده
برای رشکتی که خروج کرده است ،تسهیل مناید.
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