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Abstract
The trend of pollutant industries as a new and voluntary regulatory tool has increased due to
ineffectiveness governmental regulations and their weaknesses in improving the
environment. The oil and gas industry is no exception. the aim of this study is to explain the
environmental issues of petroleum companies as one of the most environmental and
environmental issues that companies are fully independent or they attempt in cooperation
with the government to regulate their activities from the environmental point of view. In
addition, the measures taken by international and international law, government and other
stakeholders in the support and leadership of the companies will be mentioned. The
research findings indicate that petroleum companies will be able to improve the
environment and oil industry subject to acceptance of responsibility and the use of selfregulatory instruments as well as an observer such as the industrial community that meets
the company's activities in accordance with the set-out rules.
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خودتنظیمی زیستمحیطی شرکتها در صنعت نفت و گاز
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 .1دانشیار ،دانشکدة حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .3کارشناسارشد ،دانشکدة حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/04/17 :ـ تاریخ پذیرش)1400/01/16 :

چکيده
گرایش صنایع آالینده به خودتنظیمی زیستمحیطی ،به منزلة یک ابزار نوین و داوطلبانة قاعدهگذاری ،امروزه بـا عـدک رـارایی ماـررا
رسمی دولتی و نااط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست .هدف
از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیستمحیطی شررتهای نفتی به منزلة یکی از انواع خودتنظیمی زیستمحیطی و بررسی ابزارهـایی
است ره شررتها به صور رامالً مستال یا با همکاری دولتها سعی در قاعدهمندسازی فعالیتهای خود از منظر زیستمحیطی دارند.
همچنین اقداماتی ره نهادهای بینالمللی حرفهای و عمومی ،دولتها ،و سایر ذینفعان در حمایت و هدایت شررتهـا انجـاک مـیدهنـد
بیان میشود .یافتههای پژوهش حاری از آن است ره شررتهای نفتی در صور پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و
همچنین داشتن ناظری مانند انجمنهای صنعتی ،ره فعالیتهای شررت را مطابق با قواعد تهیهشده ارزیابی رند ،میتواند باعـ بهبـود
وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.

کليدواژگان
استانداردگذاری ،رد رفتاری ،مسئولیت اجتماعی شررتها.

 رایانامة نویسندة مسئولelham.hassani92@ut.ac.ir :
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مقدمه
در قاعدهگذاری صنعت نفت و گاز ،مانند سایر حوزهها ،نقش روشهای اجباری و تنبیهی به سهر
آمده و با ایجاد استراتژیهای جدید ب چالش کشیده شده است .صنایع با به کهارگیری روشههای
تنظیمی توسط دولت خودمختاری خود را از دست میدادند و نتیجة مناسبی نیز حاصل نمهیشهد.
توسعة جهانی شدن باعث ایجاد نهادهایی شد ک از کنترل اقتصادی و قانونی دولت فراتر میروند.
خودتنظیمی زیستمحیطی شرکتهای نفت و گاز در واقع تالشی برای تهیة قواعد زیستمحیطهی
خودساخت توسط شرکتهای نفتی است که نیازمنهد همکهاری ذینفعهان و سهها داران مختله
صنعت است .مصادیق خودتنظیمی زیستمحیطی در صنعت نفهت و گهاز مشهاب خهودتنظیمی در
سایر حوزههاست .اما تفاوتی ک خودتنظیمی زیستمحیطی در این صنعت با سایر خودتنظیمیهها
دارد این است ک مسائل زیستمحیطی و صنعت نفت و گاز ،هر دو ،ماهیت فراملی دارنهد و چه
بسیار انجمنها و سازمانهای فراملی و غیردولتی در زمینة صنعت نفت و محیط زیست آن تشکیل
شده است ک نقش مهمی در تهیة قواعد توسط شرکتهای نفتی دارند .بنابراین ،قواعدی که ایهن
نهادها تهی میکنند نیز جزء خودتنظیمی است و با عنوان مقهررا

خصوصهی بهینالمللهی مطهر

میشود .در این نوشتار با روش تحلیلیه توصیفی ب بررسی خودتنظیمی زیستمحیطی در صنعت
نفت و گاز ،عوامل مؤثر در گرایش صنعت ب خودتنظیمی زیسهتمحیطهی ،تعریه

خهودتنظیمی

زیستمحیطی شرکتهای فعال نفهت و گهاز ،و ابزارهها و مزایها و معایهب ایهن روش به منظهور
شناسایی بهتر آن در بهبود وضعیت محیط زیست صنعت نفت و گاز میپردازیم.

1

خودتنظيمی زیستمحيطی 2در صنعت نفت و گاز
از نیمة قرن اخیر مهیالدی و بها ﻇههور آثهار ناخوشایند فعالیتهای صنعتی ب طهور عا و عملیا
نفتی ب طور خاص ،نگرانیههایی دربههارة ادامة روند موجود ب وجود آمد ک انسان را ب بازنگری

 .1جهت مطالعة بیشتر دربارة ضوابط الزامی حقوق محیط زیست ← عبدالحسین شیروی ،حقوق نفت و گاز ،تهران ،میزان،
 ،1395فصل  ،15ص .562
2. environmental self-regulation
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در سیاست برخورد با محیط زیست واداشت .بنابراین ،هدایت فعالیتهای صنعتی ،ب گونه ای که
کمترین آثار زیانبار را بر محیط زیست داشت باشد ،اجتنابناپذیر ب نظهر مهیرسهد (مهؤمنیراد و
همکاران .)116 :1395
دولتها ک مسئولیت کاهش آثار مخرب فعالیتهای آالیندة شرکتهها را سهالیان طهوالنی بهر
عهده داشت اند ،ب دلیل عد موفقیت در اجبار شرکتها ب رعایهت قهوانین و مقهررا

و نداشهتن

تخصص در تهیة قواعد مناسب و افزایش بار هزینة قاعدهگهذاری ،تمایهل دارنهد ایهن مههم را به
نهادهای خصوصی واگذار کنند و خود ناﻇر و حمایتکننهدة نهادههای خهودتنظیم باشهند و فقهط
زمانی ورود کنند ک خودتنظیمی نیز نتیجة مناسبی حاصل نکند .امروزه ،همانطور که ویلیهامز در
سال  2۰۰۴بیان کرد« ،ﻇهور رژیمهای خودتنظیمی در صنعت پاسخ منطقی ب فشارهای خارجی از
سوی ذینفعان صنعت و محیط زیست است .)Ahmad & AbdGhadas 2011: 150-151( ».در یک
تعری

کلی خودتنظیمی زیستمحیطی در صنعت عبار

است از «خودسامانی گروهی از بنگاههها

مربوط ب یک صنعت ک فعالیت خود را بها روشههای مقهرر و مجموعه ای از اصهول و ضهوابط
خودساخت متناسب با شرایط زیستمحیطی انجا میدهند .عضهویت بنگهاههها در گهروههها غالبها
داوطلبان است؛ اما ممکن است از لحاظ قانونی یا هنجاری در پیوستن ب صنعت نیز الهزا شهود».
( .)Self-Regulation I 2015: 11در تعریفی دیگر آمده است« :فرایندی است ک ب موجب آن یهک
صنعت از طریق بنگاهها یا اتحادی های صنفی و حرف ای تنظیم میشود و قهوانین و اسهتانداردهایی
را بر رفتار شرکتها اعمال میکند .همچنین نظهار

بهر اجهرای ایهن قواعهد بهر عههدة نهادههای

خودتنظیم است ن نمایندگان دولت؛ مگهر در مهوارد خهاص.)Gupta & Lawrence 1983: 417( ».
بنابراین تعاری

خودتنظیمی در صنعت نفت و گاز را دو گروه ارائ میدهند :اله ) شهرکتههای

فعال در حوزة نفت و گاز ک اقداما

شرکتها عموما بیشتر و مؤثرتر از انجمنهاسهت و فعالیهت

انجمنها بیشتر ب منظور جهتدهی ب فعالیت شرکتهاست
ب) انجمنهای صنفی ملی و بینالمللی ک فعالیهت آنهها شهامل؛ اجبهار شهرکتهها 1از طهرق

1. coercive forces
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برای اقداما

پایدار و استفاده از نیروهای هنجاری 1و استانداردسازی و الزا شرکتها به
2

پیروی از آنها و در آخر استفاده از نیروهای متقارن ب معنی همکاری با شرکتها در تهیة قواعهد
است است) .)0( (Gunningham&rees.1997.367-387انجمنها بها ههد
شرکتها این اقداما

ایجهاد خهودتنظیمی در

را انجا میدهند و در واقع وﻇیفة راهبهری اقهداما

الز بهرای توجه به

محیط زیست را بر عهده گرفت اند .خودتنظیمی زیسهتمحیطهی در صهنعت ناشهی از یهک سهری
مفاهیم و حقوق ااست ک باعث شده است دولت ،جوامع ،شرکتها ،و انجمنهها آن را به مثابهة
ابزاری در قاعدهمندسازی و حفاﻇت از محیط زیست بپذیرند ک عبار

است از:

ال ) حق بر محیط زیست سالم ،ک بر اساس اصل دو اعالمیة اسهتکهلم  1973انسهان رسهما
مسئولیت حفاﻇت و بهبود محیط زیست برای نسل حاضهر و آینهده را بهر عههده دارد (کریمهی و
موسوی مدنی  .)576 :1396بر اساس این اصل حق بر محیط زیست سالم ،عالوه بر آنک بر عههدة
دولتها و نهادهای بینالمللی ،در مقا نمایندة مرد  ،است ،انسان را ب طور مستقل مسهئول بهبهود
در وضعیت محیط زیست میداند .این اصل را ب صور

غیرمستقیم میتوان ب اشهخاص حقهوق

خصوصی مرتبط ساخت ک در برابر فعالیتهای مخرب خود مسئولاند و باید تمهیداتی ب منظهور
پیشگیری از آلودگی فعالیتهای خود بیندیشند.
ب) مسئولیت اجتماعی شرکتها 3ب این مهم اشاره دارد ک شرکتها واحهدی اجتمهاعی و در
نقش نهاد اقتصادی هستند ک باید ب نیازههای اجتمهاعی پاسهخ دهنهد تها رشهد و توسهع یابنهد.
شرکتها در تعامل اجتماعی تأثیر میگذارند و از آن تأثیر میگیرد و اگهر تهأثیر مثبتهی بهر جامعه
گذاشت میتواند انتظار تأثیر مثبت داشت باشد .اعمال این مسئولیت فقط با مبنا قهرار دادن الگهوی
راهبری شرکتی و ابزار خودتنظیمی ممکن است .زیرا مستلز اقداما

فراتر از قانون و پیوند منافع

با جامع و محیط زیست است (.)Miljenović et al. 2015: 11

1. normative forces
2. mimetic force
3. corporate social responsibility
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تأثير بازیگران خارجی بر خودتنظيمی زیستمحيطی شرکتها
اگرچ خودتنظیمی یک رویکرد رو ب باال و در پی تحقق بخشیدن ب اهدا
میرود انگیزة چنین فعالیتی در خود شرکت باشد (مثال هد

خود اسهت و انتظهار

مالی ،نوعدوستی ،انطباق فعالیتها با

فرهنگ سازمان ،فشار کارمندان ،و  ،)...عواملی هستند ک خارج از حوزة داخلی شرکت میتواننهد
بر این عمل تأثیر بگذارند ک ب اختصار توضیح داده میشود.
دولت اولین بازیگری است ک در خودتنظیمی شرکتها نقش دارد؛ بدین ترتیب ک با مقررا
توسع ای یا برنام های داوطلبانة عمهومی 1خهود سهعی مهیکنهد شهرکتهها را به قاعهدهگهذاری
زیستمحیطی تشویق کند .)blanc & Boncori 2019: 8-9( 2در این نوع از برنام هها شهرکتهها بها
اهدا

ارائ شده از سوی دولت موافقاند و در عوض از مزایای اقتصادی در قالب یارانة تحقیهق و

توسع  ،کمک فنی در طراحی مقررا  ،شهر

(استفاده از یک نشان محیطی) ،و آموزش بههرهمنهد

میشوند .)Ruhnka & Boerstler 1998: 317( 3همچنهین دولهتهها در جههت انطبهاق بها اههدا
تعیینشده ،با اقداماتی مانند ارائة اسناد راهنما ۴ب شرکتها کمک کننهد (

Self-regulation I 2015:

 .)14ب طور کلی دولتها چند وﻇیفة اصلی در خودتنظیمی زیستمحیطی شهرکتههای نفتهی بهر
1. public voluntary programs

 .2دولت گاه از طریق قوانین اجباری میتواند قاعدهگذاری را ب شرکتها تحمیل کند ک این اجبار ممکن است ب صور
مستقیم از طریق قانون باشد یا ب صور

غیرمسهتقیم از طریهق تهدیهد به قهوانین سهخت یها بازگشهت مالیها

شرکتهایی ک عملکرد زیستمحیطی مناسبی نداشت اند .این نوع قاعدهگذاری با عنوان «توافقا

به

مذاکره» و در برخی

کشورها «میثاق» مطر شده است؛ بدین معنی ک شرکتها بدون آنک تمایلی برای اقدا در جهت قاعدهگذاری داشت
باشند از طر

دولت و ب شیوههای گوناگون اجبار میشوند ،ک عنوان «خهودتنظیمی اجبهاری» نیهز دارد .امها در ایهن

پژوهش تنها اقداما

داوطلبانة شرکتها مد نظر است و آن مهورد از موضهوع بحهث خهارج اسهت ( Börkey et al.

.)1998: 9-10
 Ul environmental natural gas .3نمون ای از برنامة داوطلبانة عمومی است ک بهین سهازمان حفاﻇهت محهیط زیسهت
ایاال

متحدة امریکا و صنایع نفت و گاز تشکیل شده است .هد

صنعت نفت است .در صور
محصوال

از این برنام کاهش انتشار متان در طهول عملیها

کاهش انتشار متان بر اساس این برنام  ،برچسهبههای زیسهتمحیطهی به خهدما

و

شرکتهای نفتی و تأمینکنندگانشان تعلق میگیرد (.)eclabelindex.com
4. guide documents
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عهده میگیرند :همکاری 1در تهیة مقررا

قهانونی 2به

با صنایع و شهرکتهها ،تفهویو وﻇهای

نهادهههای خههودتنظیم ،حمایههت و تسهههیل 3اقههداما  ،حمایههت ضههمنی ۴از طههر هههای خههودتنظیم.
خودتنظیمی ممکن است ب صور

کامال مستقل از دولت تحهت عنهوان تعههدا

مراقبت مسئوالن  6انجا شود؛ شامل تعیین قواعد زیستمحیطی همسو با هد
یا انجمن صنایع .لکن ،با توج ب اینگون اقداما
ترس از مقررا

یهکجانبه  5یها

توسط خود بنگاهها

متوج خواهیم شد ک این برنام ها نیز ب دلیل

سختگیرانة دولتهی بهوده اسهت و سهایة دولهت در همهة اقهداما

وجهود دارد

(.)Börkey et al. 1998: 9-10
دولتها اهدا
تغییرا

زیستمحیطی و برنام های داوطلبانة خود را یا ب منظهور اقهداماتی در جههت

آبوهوا ارائ میدهد ،مانند کاهش انتشار گهاز متهان در برنامهة  ،Natural Gas STARکه

سازمان محیط زیست امریکا ب شرکتهای نفتی ارائ کرده است ،یا برنام هایی برای پیشهگیری از
آلودگی زیستمحیطی تهی میکنند ،مانند برنامة  33/5۰سازمان حفاﻇت از محیط زیسهت امریکها،
ک پیشگیری از آلودگی را ابتدا تا  33درصد (هد

موقت) و سپس تا  5۰درصد (هد

با استفاده از روشها خالقانة زیستمحیطی ب منزلة اهدا

برنام در نظر گرفت است (

اصهلی) و
Börkey et

.)al. 1998: 51
نهاد دیگری ک بر خودتنظیمی زیستمحیطی شرکتهای نفتی تهأثیر مهیگهذارد سهازمانههای
غیردولتی و جامعة مدنی هستند .سازمانهای غیردولتی در طول سال هها نقهش خهود را بهر بهبهود
محیط زیست ثابت کردهاند ( .)Ehsan 2013: 4نقش این سازمانها در خودتنظیمی زیسهتمحیطهی
عبار

است از :تشکیل میزگرد ب منظور مذاکرة شرکتهای خصوصی و سازمانههای غیردولتهی،

مشارکت و مشاوره ب شرکتهای خصوصی در مورد طراحی و اجرای سیستمهای مدیریتی ،انجا
دادن پروژههای پژوهشمحور در زمینة حفاﻇت از محیط زیست ،گسترش نظار

عمومی پروژهها

1. co_regulation
2. delegated
3. facilitated
4. tacit
5. Unilateral commitments
6. Responsible care
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و مسائل زیستمحیطی ( .)Arts 2002: 31وارد کردن فشار بر صنایع از طریق ایجاد عهد اطمینهان
در مرد و از بین بردن حسنشهر

اینگون صنایع و گزارش ب دولت و سازمانهای بهینالمللهی

حفاﻇت از محهیط زیسهت به منظهور بهبهود عملکهرد زیسهتمحیطهی ،آگهاهی دادن به جوامهع
مصر کننده در زمینة ریسکهای زیسهتمحیطهی ایهن شهرکتهها و کهم کهردن سهطح تقاضهای
محصوال

( ،)Graham & woods 2006: 872طراحی و اجرای سیستمههای گهواهینامه از سهوی

ارگانهای غیردولتی برای کمک ب شرکتها ب منظور قادر ساختن آنها در پایش و گهزارشدههی
معتبر و قابل اعتماد آثار زیستمحیطی فعالیتهای شرکت (قدیمی  .)118 :1396شرکتها عمومها
با فشار سرمای گذاران نیز برای تنظیم مقررا

اجتماعی و محیطی مواج مهیشهوند .اورلتیزکهی 1و

بنجامین در سال  2۰۰2این قضی را مطر کردند ک مسائل اجتمهاعی و زیسهتمحیطهی به طهور
مستقیم با ریسک مالی مرتبط است ( .)Soppe 2009: 7چند روز پس از حادثهة شهیمیایی بوپهال در
هند ،در سال  ،198۴مشخص شد ک حدود سی درصد از ارزش سها شرکت نفتهی در معهامال
سها کاهش یافت است .بنابراین سرمای گذاران در جهت تمایل خود ب حداکثر کردن سود و بهازده
سرمای گذاری اطمینان حاصل میکنند ک شرکتها ب عوامل اجتماعی و زیستمحیطی تا چ حهد
توج دارند .سرمای گذاران از طریق وادار کردن شرکتهها به ارائهة گهزارش و افشهای اطالعها
دربارة عملکرد اجتماعی و محیطی ب نهادهای مسئول انگیهزهای بهرای شهرکتهها در گهرایش به
خودتنظیمی ایجاد میکند (.)Graham & woods 2006: 871-872
سهامداران شرکتهای نفتی ،ک نقش مهمی در اجرای پروژههای نفتی ایفا مهیکننهد ،به دلیهل
نگرانی از افت قیمت سها یا ریسک عهد سهوددهی و اغلهب بها اسهتفاده از حهق رأی و قهدر
اقتصادی و بعضا قدر

سیاسی بر تهیة قواعد ب منظور رعایت نکا

تأثیر میگذارند و ب صور

زیستمحیطی در پهروژههها

مستقیم شهرکتهها را تشهویق و در مهواردی اجبهار به خهودتنظیمی

میکنند (.)Alshehhi et al. 2018: 15
صندوقهای سازگار با محیط زیست نیز ایجاد شدهاند ،مثل صندوق سهبز امریکها که سههامداران

1. Orlitzky
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مبالغ مورد نظر خود را ب این صندوقها میسپارند تا در شهرکتههای سهازگار بها محهیط زیسهت و
همچنین کمریسک ب صور

غیرمستقیم سرمای گذاری کنند 1.مؤسسا

مالی نیز گاه از طریهق قهرار

دادن شرط سازگاری فعالیتها با محیط زیست و گاه با تهیة قواعد زیستمحیطی و الهزا به اعمهال
کردن آنها ب منظور پرداخت وا ها خودتنظیمی را ب الزامی اجتنابناپهذیر بهرای شهرکتهها تبهدیل
میکنند .یکی از نمون های خوب در این مورد مؤسسا

مالی تحت نظر  2IFCاست ک شهرکتههای

نفتی فقط با رعایت اصول استوا 3قادر ب دریافت وا از مؤسسا اند (.)Rigas 2017: 17
تعریف ،کاربرد ،و انواع ابزارهای خودتنظيمی زیستمحيطی شرکتها
گفت شد ک خودتنظیمی زیستمحیطی در صنایع آالینده از دو طریق قابل اعمالانهد؛ انجمهنههای
حرف ای صنعت اغلب در نقش مشوق و گاه نیهروی اجبارکننهدة شهرکتهها بهر قاعهدهمندسهازی
فعالیتهایشان اثر میگذارند و شرکتها ک نقش اصلی را در خودتنظیمی ایفا مهیکننهد اقهدا به
قاعدهگذاری مستقل یا تهیة قواعد در چارچوب تحمیلشدة انجمنهای حرف ای صنایع میکنند.
شرکتهای خودتنظیم زیستمحیطی جهت قاعدهگذاری از ابزارهایی استفاده مهیکننهد که در
چهار طبق تقسیم میشوند:
 .1ابزارهای رفتارگرا (کد داوطلبانة اخالقی و رفتاری و زیسهتمحیطهی) .کهدهای اخالقهی در
مفهو وسیع ابزاری هستند جهت مدیریت اخالق و تلفیق اصول اخالقی (مشخصشده در اخهالق
صنعتی ۴یا قانون) با هنجارهای اخالقی در فعالیتهای روزمرة شرکت .کدهای رفتاری برای ایجهاد
1. Greenamerica.org
2. International finance corporation: https://www.ifc.org/
3. equator principles

 .۴زمانی ک کدهای اخالقی را انجمنهای صنایع تهی کنند و در اختیار شرکتها قرار دهند تا اصول و قواعد اخالقی خود
را بر پایة آن تنظیم کنند اخالق صنعتی شکل میگیرد .یکی از اولین گا های خودتنظیمی توسط صنعت این اسهت که
یک چارچوب هنجاری از مجموع ای از اصول و روشهای اخالقی صنعتی تعری
کند .هنجارها با توج ب طی

گستردة صنایع درگیر در آن محتوای خاص و متفاو

و بنا کنهد و بهر اسهاس آن عمهل
دارند .اخالق صنعتی در نهایهت

یک چارچوب هنجاری ارائ میدهد ک ب دلیل ارائة الگو برای رفتار درست در صنعت ،قابلیت اندازهگیری بهبهود در
رفتار را ایجاد می کند .در واقع کدهایی ک در اخالق صنعتی بیان مهیشهود رویهة خاصهی را دیکته نمهیکنهد ،بلکه
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دستورالعملهای رفتار تجاریه اخالقی ایجاد میشوند .این کدها با توصی

رفتار مهورد انتظهار از

کارکنان صنعت و چگونگی ارتباط با اصول تجاری و اصول اخالقی شرکت راهنمایی اسهت بهرای
موضوعاتی ک در حین فعالیتهای روزمره با آنها روب رو میشوند .نقو این کهدهای رفتهار بهر
اساس شرکتهای مختل
در صور

متفاو

نقو شدید شود .هد

است و ممکن است منجر ب اقداما

انضباطی یا باعث اخهراج

اصلی کدهای رفتار ارائة قانونیترین و اخالقیتهرین رفتهار در

صنعت است .مزیت اصلی این کدهای رفتاری تقویت ارزشهای اصلی شهرکت و تعیهین فرهنهگ
صحیح است (.)Keller 2018: 19
در واقع ابزارهای رفتارگرا با اعمال مسئولیت اجتماعی شرکتها ب معنای نوین ،ک بر سیسهتم
حاکمیت خصوصی توسط بازیگران غیردولتی و تهیة قواعد صریح ماننهد کهدهای رفتهاری داللهت
میکند ،متهراد

اسهت ( .)Szegedi 2011: 4یکهی از انهواع کهدهای اخالقهی و رفتهاری کهدهای

زیستمحیطی است ک در آییننام های اخالق و رفتار جهای مهیگیرنهد .کهد زیسهتمحیطهی به
تعهدا

انجا شده توسط هر بخش آلودهکننده گفت میشود ک ن تنها از طریق شهرکتهها بلکه از

طریق سازمانهای غیردولتی ،دولتها ،سازمانهای نمایندة شرکتهها ،یها بهازیگران ذینفهع ماننهد
شرکتهای بیم یا نهادهای مالی نیز تهی میشوند .اما آنچ مد نظر ماست کهدهایی اسهت که به
صور

یکجانب توسط شرکتها تهی میشوند.

 .2ابزارهای فنیگرا (استانداردسازی) .استاندارد سندی است شامل اصول و معیارها و شاخص
ک میتواند ب طور مداو مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شهود که مهواد ،محصهوال ،
فراینهدها ،و خهدما

متناسهب بها اههدا انهد ( .)Evan A. Peterson JD 2012: 9استانداردسهازی

زیستمحیطی و مشارکت بخش خصوصی در تهیة این ابزار میتواند مزایایی را برای ایهن صهنایع
ایجاد کند ک از آنها میتوان ب بهبود کیفیت کاال و خدما

و فرایندها و کاهش مقررا

دولتی و

فرصت برای شبک سازی و یادگیری اشاره کرد ( .)UNIDO 2006: 9شرکتهای خهودتنظیم اغلهب

ساختاری از اصول و استانداردهای عمومی است و از شرکتها میخواهد این قواعد را در روی های خود استفاده کنند
(.)Gunningham & Rees 1997: 376
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استانداردهایی را ک شخص ثالث (دولتها ،انجمنهای حرف ای ،نهادهای بینالمللی عمومی) تهی
میکند عینا یا با تغییرا

مطابق با شرایط خود ب کار میگیرند.

 .3ابزارهای اطالعرسانی (گواهینام و برچسب) .گواهینام یک تعههد یهکجانبه بهرای بهبهود
عملکرد زیسهتمحیطهی اسهت و شهرکتهها (که خهود دارای فراینهدهای پیچیهده بهوده و آثهار
زیستمحیطی خاص ایجاد میکننهد) به طهور مسهتقل یها از طریهق تشهویق دولهت گهواهینامهة
زیستمحیطهی را تهیه مهیکننهد .گواهینامه در واقهع تأییهد فعالیهتههای شهرکتهها و کیفیهت
محصوالتشان از نظر آثار زیستمحیطی است ( .)Meidinger 2001: 10163-10166گواهینامه ههایی
ک در پی اقداما

زیسهتمحیطهی توسهط شهرکتهها تهیه مهیشهوند تحهت عنهوان طهر ههای

خودگواهی 1مطر میشوند ک شرکت ها در انطباق با کدهای رفتاری تهی شهده یها اسهتانداردهای
رفتار ،این گواهینام را برای خود صادر میکنند.
برچسبها در قالب عالمت تجاری بخشی از سنت غنی و از شیوههایی است ک صهنایع بهرای
اطمینان خریدار از صحت محصول تولیدشده توسع دادهانهد .برچسهبههای زیسهتمحیطهی ،که
طر های نسبتا نوینی هستند ،با توج ب ماهیتشان ب کیفیت محصول یا فرایند تولید اشهاره دارنهد.
این روش یکی از راههایی است ک شرکت میتواند موقعیت خود را در بازار وسهعت بخشهد و از
اعتبار بیشتری برخوردار شود (.)de Boer 2003: 255
 .۴ابزارهههای قههراردادی (قههرارداد اسههتاندارد ،2مجههوز اجتمههاعی .)3قههرارداد اسههتاندارد متنههی
ازپیشتهی شده است ک میزان حقوق و تعهدا
ضمانت اجرای آن ،و جزئیا

هر یک از طرفین ،تعیین مهوارد نقهو قهرارداد و

مبسوط آن را پیشبینی کرده اسهت (شهیروی  )6۴ :1378و عمومها

انجمنهای صنفی و در بعضی مواقع شرکتها نیز آن را تهی میکنند ک ب منظور افزایش سهرعت
انعقاد قرارداد و کاهش هزین ها مورد استقبال زیادی قرار گرفت اند .این استانداردها ب مثابة ابهزاری
برای خودتنظیمی کاربرد زیادی دارند .زمانی ک شرکتها نمیخواهند قوانین داخلهی کشهور را در

1. self_certification
2. standard contract
3. social license
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زمینة محیط زیست ب دلیل ناقص بودن یا پوشش ندادن موضوعهای خاص اجرا کنند گهرایش به
تنظیم این نوع قراردادها ،ک ب راحتی میتوانند قواعدی را ب منظور حفاﻇت از محیط زیست حتی
فراتر از الزاما

قانونی دولتی فراهم کنند ،افزایش مییابد .مجوز اجتماعی یک قرارداد اجتماعی و

مداو با جامع است ک اجازة شروع و ادامة فعالیت را ب شرکتها میدهد؛ ب این صور

ک ای ن

شرکتها ریسکهای اجتماعی فعالیتهای خود را از طریق انطباق با مجموع ای از قوانین ضهمنی
اعمالشده از سوی سهامداران مدیریت میکنند .مجوز اجتماعی متشکل از خواست هها و انتظهارا
جوامع از صنعت و پذیرش و تأیید سهامداران است .مجوزهای اجتماعی با مجوز قانونی در تضهاد
است و غیرقابل لمس و نانوشت است و توسط مقاما

رسمی سیاسی یا حقوقی قابل اعطا نیسهت.

در واقع مجوزهای اجتماعی یک فرایند ادام دار تلقی میشوند ک قبل از شروع ههر فعهالیتی بایهد
اخذ شوند (.)brandle et al. 2016: 5; Jasper 2006: 6
ابزارهای خودتنظيمی زیستمحيطی شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز
شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز از ابزارههای گونهاگونی به منظهور خهودتنظیمی اسهتفاده
میکنند ک در این بخش این ابزارها ب تفصیل بیان میشود.
ابزارهای رفتاری شرکتهای نفت و گاز (کد اخالقی و رفتاری)

اولین کدهای اخالقی شرکتهای نفت و گاز در دهة  192۰میالدی ﻇههور کهرد و اولهین شهرکت
نفتی ک کدهای اخالقی را تهی کرد شرکت  eniبود ک تا امروز این کدها بیشتر و گستردهتر شدند.
از فعالیتهایی ک شرکتها برای نهادین سازی این کدها انجا دادهاند آموزش اخالقی 1است ک بر
اساس تحقیقا

انجا شده آموزش نقش اساسی در ایجاد فرهنگ اخالقی سازمانها ایفها مهیکنهد.

مثال برنام های آموزشی شرکت توتال شامل مباحث مسهئولیتههای اخالقهی و زیسهتمحیطهی و
اجتماعی برای مدیران است .میتوان گفت امروزه اکثر شرکتههای نفتهی دارای کهدهای اخالقهی
خاص خود هستند ک این کدها را یا بر اساس اخالق صنعتی (اصهول اخالقهی تهیه شهده توسهط
انجمنهای مشترک ک بر گروهی با فعالیت یکسان حاکم است) یا بر اساس قانون تهی کردهاند ک
1. Ethics training
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انجا شده  52درصهد از شهرکتههای نفتهی از تلفیهق آنهها اسهتفاده مهیکننهد

(.)Szegedi 2011: 6-8
کدهای رفتاری ماهیتا دقیقتر از استانداردهای اخالقی و حاوی فهرستی از رفتارها هسهتند که در
شرایط خاص باید رعایت شوند یا از آنها اجتناب شود .کدهای اخالقی و رفتاری صنایع نفتی با نها
اصول کلی کسبوکار و آییننام های رفتاری تهی میشوند و ب صهور

قهانون داخلهی شهرکتهها

مورد استفادة مدیران و کارکنان و شرکتهای وابست قرار میگیرند .از آنها میتهوان اشهاره کهرد به
اصول کسبوکار شرکت شل 1و آییننامة رفتار شرکت خدما

آرامکو 2ک شامل هنجارهای اخالقهی

و زیستمحیطی شرکتهای زیرمجموع و پیمانکاران و تولیدکنندگان و سایر اشخاص وابست ب این
شرکتهاست .شرکتها در تهیة کدهای خود میتوانند از کدهای مدل برخی از انجمنههای صهنعتی
بهرهمند شوند ک در آن رفتارهای مناسب زیستمحیطی تعری

شده است و میتواند مبنهای تهدوین

کدها توسط شرکتها باشد .یکی از این کدها اصول راهنمای مؤسسة انرژی )EI( 3است ک کهدهای
راهنمایی را در جهت تدوین کد اخالقی و رفتاری شرکتها ارائ داده است.
عالوه بر نهادهایی ک کدهای مدل ارائه مهیدهنهد نهادههای بهیندولتهی بها ارائهة رهنمهود و
چارچوب رفتاری ب شرکتها ب تهیة کد در جهت بهبود عملکرد زیسهتمحیطهی مهیپردازنهد و
نقش آنها در تدوین کدها انکارناپهذیر اسهت؛ ماننهد سهازمان توسهع و همکهاری اقتصهادی که
رهنمودهایی را ب شرکتهای چندملیتی ۴برای تدوین کدها ارائ داده است.
همیش اینگون نیست ک کدهایی را ک شرکتها اجرا میکنند خودشان تهی کننهد .برخهی از
انجمنهای حرف ای نفت و گاز کدهایی را به منزلهة شهرط ورود شهرکتهها به صهنعت تهیه و
شرکتها را ملز ب رعایت آنها میکنند .البت کدهای رفتاری ارائ شده توسهط انجمهنهها اصهول
کلی رفتاری را در بر میگیرد و کلیا

رفتار را در اختیار شرکتها قرار میدههد .انجمهن

PILOT5

1. Shell Company Business Principles
2. Saudi Aramco Supplier Code of Conduct
3. energy institute
4. guidelines for multinational enterprises - OECD
5. PILOT (formerly the Oil and Gas Taskforce) facilitates the partnership between the UK oil and gas
industry and government. https://www.gov.uk/government/groups/pilot, accessed on 28/6/2016
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در صنعت نفت و گاز انگلستان با همکاری دولت تاکنون س نوع کد رفتاری ب شرکتههای نفتهی
در جهت پایداری ارائ داده است .همچنین کهدهای انجمهن بهینالمللهی تولیدکننهدة نفهت و گهاز
 ،)IOGP(1ک مجمع جهانی صنعت نفت است و اعضای آن بهترین شیوههها را بهرای دسهتیابی به
پیشرفتهای زیستمحیطی و امنیت و مسئولیت اجتماعی و  ...ب اشتراک میگذارنهد ،نمونه ای از
کدهای تنظیمشده توسط انجمنها حرف ای است 2.یک نمونة دیگر از چنین کدهایی برنامة مراقبت
مسئوالنة تولید محصوال

شیمیایی  CMA3نا دارد ک در این انجمن به اعضها ههر کهد مراقبهت

مسئوالن را ک شامل  15عمل است ارائ میدهند و کارگاههای متنوعی را تشکیل مهیدهنهد بهرای
ارتباط اعضا و در اختیار گذاشتن سازوکارهایی ک موجب بهبود عملکرد زیستمحیطی و پیشرفت
مدیریت زیستمحیطی میشود (.)King & Lenox 1998: 1-13
کدهای رفتاری در صنعت نفت و گاز تا سال  199۰ب طور یکجانب از طر

شرکتهها و یها

صنایع طراحی میشد .اما دهة  199۰مورد انتقاد قرار گرفتند از این جنب که گهاهی شهرکتههای
نفتی کدهای اخالقی و رفتاری را ب منظور از بین بردن انتقادا

و در جهت حفاﻇت از شههر

و

منافع تدوین میکردند ۴و انجمنها نیز نظارتی بر انطباق رفتهار شهرکتهها بها کهدهای ارائه شهده
نداشتند .بنابراین کدهای داوطلبان ب فریبی تبدیل شدند ک اقداما

شهرکتهها را در برابهر مهرد

مسئوالن جلوه دهند .شرکتهای نفتی در پاسخ ب فشارهای ذینفعان ،مانند نهادهای غیردولتهی و
جامع و دولت ،ب طراحی و اجرای مؤثرتر هنجارهای نظارتی اجتمهاعی و زیسهتمحیطهی اقهدا
کردند .کدها با مشارکت چندین ذینفهع ،اعهم از شهرکت و انجمهنههای صهنفی و سهازمانههای
غیردولتی و دستگاههای دولتی ،ایجاد میشوند ( .)Keller 2018: 14نمونه ای از ایهن کهدها ابتکهار
صنایع استخراجی 5است ک با همکاری ذینفعان ،با تهیة کدهای زیستمحیطی ،شرکتهای نفتهی

1. international association of oil & gas producers
2. api.org
3. chemical manufacturing association
4. greenwashing
5. EITI
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و معدنی را ب ارائة گزارشهای باز از عملکرد خود تشویق میکننهد .اسهتفاده از کهدهای مهدل در
تهیة کدهای چندذینفع میتواند مذاکرا

را تسهیل کند و سرعت تهیة کدها را افزایش دهد.

ابزارهای فنی شرکتهای نفت و گاز (استانداردگذاری)

1

شرکتهای خودتنظیم نفتی ب دلیل وجود حجم باالیی از استانداردها در حوزة محیط زیست نفهت و
گاز معموال ب استانداردسازی نمیپردازند و از اسهتانداردهای موجهود ملهی و بهینالمللهی بههرهمنهد
میگردند و در بعضی موارد کدهای رفتاری یکجانبة شرکتها را ب منزلة استاندارد پذیرفت اند ک بهر
اسهاس آن شهرکتهها گواهینامه نیهز ارائه مهیدهنهد ( .)de Cordoba et al. 2018: 4اسهتانداردهای
زیستمحیطی در صنعت نفت ،بست ب اینک ب چ منظور تهیه شهود ،دارای اقسها متفهاو

اسهت:

ال ) استانداردهایی ک تأکید بر اصول تهیة استاندارد دارند و معموال مکانیسمها آموزشی هسهتند که
ب

درک مسئولیتهای زیستمحیطی کمک میکنند ،مانند استاندارد ایزو Alavi et al. 2016: ( 26۰۰۰

 )1123-1124ک معموال توسط چند ذینفع تهی میشوند؛ ب) استانداردهایی ک بر روند کاری تأکیهد
دارند و ب شرکتها کمک مهیکننهد کارههای الز را بهرای اطمینهان از روشههای کهاری مسهئوالن
شناسایی کنند ،مانند استاندارد  AA1000ک روشهای کاری مطابق با پایداری را ب شرکتهای نفتهی
ارائ میدهد؛ ج) استانداردهایی ک هد آنها ارائة گواهینام است و توسط شرکتها بهرای بررسهی
آثار زیستمحیطی فعالیتهایشان مورد استفاده قرار میگیرد (قدیمی  29 :1396ه .)3۰
ابزارهای قراردادی شرکتهای نفت و گاز (قراردادهای استاندارد ،مجوز اجتماعی)

قراردادهای استاندارد در صنعت نفت و گاز ب شیوههای مختل

تهی میشوند .گهاه ایهن اسهتانداردها

تحت عنوان استاندارد بازیگران حکمفرما 2مطر میشوند با این شر ک شرکتها قراردادهایی را که
دولت تهی کرده تأیید میکنند و از همان قرارداد استفاده میشود .نوع دو قرارداد استاندارد سازمانهای
صنعتی 3است ،بدین صور ک انجمنهای نفتی و شرکتها ک خود دارای بخش حقوقی قوی هستند
و از نیروی متخصص کافی برخوردارند معموال متناسب با فعالیتی ک میخواهند انجا دهنهد مبهادر
1. standardization
2. dominant player
3. industry organizations
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ب تنظیم قرارداد میکنند .همکاری چند شرکت در تهیة قرارداد و حمایت و تضمین دولت از قراردادها
نمون های دیگر از طرق تهیة قراردادهای استاندارد هستند (.)Martin 2004: 1-8
صنعت نفت و گاز تهیه

شرکتها با استفاده و پذیرش این قراردادها ک در بخشهای مختل

میشوند میزان مسئولیتپذیری خود را در زمینة سالمت و ایمنی و محیط زیست نشان میدهنهد و
از این طریق سنجش عملکرد دربارة پایداری را برای طر

دیگر آسهان و کهار مقایسه را راحهت

میکنند .امروزه اسهتانداردهای قهراردادی بسهیاری در حهوزة محهیط زیسهت مطهر اسهت .مهثال
قراردادهای استاندارد تحت ابتکار  CRINE1ک ابتدا با همکاری دولت انگلهیس و صهنعت نفهت و
گاز ب منظور کاهش هزین ها ایجاد شد و امروزه مستقل از دولت توسط صهنعت اداره مهیشهود و
طی

وسیعی از قراردادها را ب منظور بهبود عملکرد زیستمحیطی ارائ میدهد.

2

مجوزهای اجتماعی در رویدادهای زیستمحیطی در دهة  199۰ریش دارد .زمانی که صهنعت
نفت از شهر

بسیار کم بین جوامع محلی برخوردار بود ،در سال  1997در نشستی بهین کارکنهان

بانک جهانی پیشنهاد شد این صنعت با کسب مجوز عمل کند .بنابراین ،مفهو مجوزهای اجتماعی
ب وجود آمد تا جوامع محلی را در فرایندهای تصمیمگیری دخیل کند
 .)12مجوزهای اجتماعی در تعری

کلی توافقا

( Smith & Richards 2015:

بین یک بنگاه یا گاه گروهی از بنگاهها و کسانی

ک از آلودگیها آسیب میبینند (کارگران ،ساکنان محلی ،همسای  ،و  )...یا نمایندگان آنها (جامعهة
مدنی /انجمنهای محیط زیست و اتحادی های صنفی) است .مثال توافقا

شرکت  BPبا کارخانهة

ولوو ب منظور کاهش انتشار گهوگرد و محافظهت از خودروههای شهرکت ولهوو نمونه ای از ایهن
مجوزهاست.)Börkey et al. 1998: 9-10( 3
پذیرش گسترده و موفقیتآمیز این مجوزها در صنایع آن را گزینة مناسبی بهرای اسهتفاده از آن
1. cost reduction in new era
2. logic-oil.com
 .3از مجوزهای اجتماعی از طریق انجمن صنعت نفت و گاز راهنمای تعامل اجتماعی است ک انجمن نفهت امریکها API
در سال  2۰1۴منتشر کرد ک متعهد ب کمک ب جوامع در تهیة مجوزها برای دستیابی ب منافع مثبت است ( & Smith

.)Richards 2015: 12
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توسط شرکتهای نفتی کرده است .برخورداری یک فعالیت از مجوز تضمین میکند ک شرکتهها
خطرهای اجتماعی خود را بررسی میکنند و آنها را کاهش میدهنهد (

Smith & Richards 2015:

 .)12با وجود تهیة مجوزهای اجتماعی ،ممکن است صنعت اقهداماتی را انجها دههد که موجهب
نارضایتی جوامع و نهادهای غیردولتی و حتی سایر سهامداران شود .معموال شرکت های خودتنظیم
برای حلوفصل اختال

تمایل ب استفاده از ابزار غیررسمی ،مانند واسط گری 1و مشاورة الزا آور

2

و  ،...دارند ک این ابزارها نیز در نهایت به ایجهاد کهدهای اخالقهی جدیهد و قواعهد متناسهب بها
خواست طرفین میانجامد (.)Jasper 2006: 6
تأثیر مجوزهای اجتماعی ب طور کلی شامل ارتقای پایداری بلندمد

پروژه ها ،تسهیل توسهع

و رشد پروژهها ،بهبود تعامل ذینفعان ،ایجاد کانالهای ارتباطی باز بها جوامهع محلهی ،کمهک به
توسعة اقتصادی محلی جوامع میزبان ،کمک ب تالشهای گستردهتر برای توسعة پایدار منطق ای یا
جهانی ،کاهش ریسک سرمای گذاری ،و در نهایت بهبود وضعیت محیط زیسهت اسهت (

IPIECA

.)2007: 14-15

ابزارهای اطالعرسانی شرکتهای نفت و گاز (گواهينامه و برچسبها)

شرکتهای نفتی اطالعا

دقیقی از محصوال

تأمینکنندگان و شهیوهههای تولیهد ندارنهد که در

تصمیمگیری برای انتخاب آنها و گزارش ب سایر سهامداران ارائ بدهند .همهین امهر مهانع ایجهاد
مزیت رقابتی در شرکت ها و کاهش مشروعیت آنها میشود .این وضعیت ب خصوص در صهنعت
نفت و گاز ،ک تأمینکنندگان در کشورهای مختل
در این زمان ایجاد تقارن اطالعا

یا در قارهای دیگر هستند ،دوچندان مهیشهود.

بین شرکتها و تأمینکنندگان میتواند مؤثر باشد .همانطور ک

بین فروشنده و خریدار از انتقال اطالعا

استفاده میشود در اینجا ک بحث فاصل مطر میشهود

شرکتها میتوانند از گواهینام هایی ک نشاندهنهدة مسهئولیت زیسهتمحیطهی تهأمینکننهدگان و
محصوال

آنهاست استفاده کنند (.)Misiūnė 2014: 11

1. mediation
2. binding advice
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از دیگر عواملی ک در انتخاب تأمینکنندة پایدار مؤثر است برچسبهای زیستمحیطی است که
نشان از پایداری عملکرد دارد .انواع برچسبهای زیستمحیطی ،ک معموال شرکتهای تهأمینکننهدة
صنعت نفت و گاز از آنها بهره میبرند و با استفاده از آن اعمال استانداردها و نتایج حاصهل از آن را
ب صور

بصری نمایش میدهند شامل دو گروه است :ال ) برچسب مدیریت زیستمحیطهی1؛ ب)
و خدما  .2برچسبهای مدیریت زیستمحیطی برچسبهایی هسهتند

برچسب مدیریت محصوال
ک اطالعا

جامعی را از کل حیاط محصول یا کهل زنجیهرة تهأمین ارائه مهیدهنهد .برچسهبههای

مدیریت محصوال

و خدما

گاهی مربوط ب صنعت خاص ،ماننهد برنامهة انهرژی اسهتار (کیفیهت

محیط زیست در فعالیتهای مربوط ب انهرژی) به طهور خهاص ،گهاهی مربهوط به یهک موضهوع
زیستمحیطی خاص ،مانند برنامة انتشار گاز طبیعی ب منظور کاهش انتشار گاز متان ،و گاهی مربوط
ب یک بعد از یک فعالیت است (قدیمی 3۰ :1396؛ .)Network G. E 2004: 2-3
مزایا و معایب خودتنظيمی زیستمحيطی شرکتهای نفت و گاز
معمولترین اثری ک میتوان از خودتنظیمی زیستمحیطی در صنعت نفت بیان کهرد تهأثیر آن بهر
بهبود وضعیت محیط زیست است .نمیتوان ادعا کرد خودتنظیمی زیستمحیطی همیش در بهبهود
وضعیت محیط زیست صنعت نفت مؤثر بوده است .در بعضی از برنام هها شهرکتهها ههیچگونه
پیشرفتی در جهت رسیدن ب اهدا
صنعت در اجرا و نظار

خود نداشت اند 3.ب نظر میرسد بست ب جدّیّت شهرکتهها و

بر قواعد تهی شده ،نظار

مؤثر دولتهایی ک برنام های زیستمحیطهی

ارائ میدهند ،و تهیة قواعد از طریق متخصصان این حوزه موفقیهت شهرکتهها در بهبهود مسهائل
زیستمحیطی در موفقیت خودتنظیمی تفاو

ایجاد میکند.

ب دلیل آلودگیهای گستردهای ک در عملیا

نفتی ایجاد میشود طبیعی است که هزینه ههای

مقررا گذاری زیستمحیطی برای دولت ،نسبت ب تهیهة برنامه ههای خهودتنظیمسهازی و انتقهال
1. eco audits
2. eco labels

 .3برای نمون برنامة چالش آبوهوا در بخش انرژی  Energy’s Climate Challenge programک شهرکتههای نفتهی
اجرا کردند هیچگون نتیجة موفقیتآمیزی نداشت.
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قاعدهگذاری ب شرکتها ،افزونترگردد .ب همین دلیل خودتنظیمی راهی است که در هزینه ههای
قاعدهگذاری صرف جویی شود و از طرفی با اعتباری ک در برنام های موفق زیسهتمحیطهی بهرای
شرکتها و صنایع ایجاد میشود سود و صرفة اقتصادی ب همراه دارد (نتیجة برده برد).
هر یک از ابزارهای خودتنظیمی زیستمحیطی دارای مزیتههای خهاص خهود بهرای صهنعت
است؛ مثال کدهای اخالقی و رفتاری در خودتنظیمی زیستمحیطی ب شرکتهای نفتی کمک کرده
است اصول اخالق و رفتار خود را در زمینة پایداری ،ک یکی از موضوعا
ب حساب میآید ،درونی کنند و بنابراین اقداما
نامرتبط با تأثیرا

مهم در همهة جوامهع

شرکتهای نفتی ب یکسری اقهداما

فعالیتهایشان ،ک فقط ب منظور افزایش شهر

اجتمهاعی

و سود اقتصادی انجا میگیرد،

محدود نمهیشهود؛ بلکه قواعهدی درونهیشهده و خهودتنظیم اسهت که بتوانهد از آثهار مخهرب
زیستمحیطی پیشگیری کند .کدهای تهی شده توسط شرکتهای نفتهی در صهور

موفقیهتآمیهز

بودن در اختیار سایر شرکتها قرار میگیرد و ممکن است به کهدهای بهینالمللهی تبهدیل شهود.
کدهایی ک انجمنهای ملی و بینالمللی صنعت نفت و گاز ارائ میکنند و شرط ورود ب صهنعت
در نظر گرفت میشوند زمینة نظار

بر شرکتهای خودتنظیم را فراهم میکند ک در صور

رعایت آنها تحریم و جریم و اخراج از انجمن را در پی دارد .بنابراین نظار

عهد

انجمنها میتوانهد

عاملی بازدارنده در مقابل عد رعایت قواعد زیستمحیطی توسط شرکتها باشد.
ب کارگیری استانداردهای زیست محیطی توسهط پیمانکهاران ،تولیدکننهدگان ،و تهأمین کننهدگان
صنعت نفت در ارائة نتایج پروژه با کیفیهت بهاالتر و افهزایش تولیهدا

سهبز و همچنهین بها ارائهة

گزارشهای زیستمحیطی ب نهاد ارائ دهندة استاندارد مشروعیت و اعتبار شرکتها بهین جوامهع،
دولتها ،و  ...تضمین می شود .برچسبها و گواهینام ها ریسک شناسایی محصهوال

و خهدما

پایدار را کاهش میدهند و اعتماد شرکتها را از طریق کمک ب اطمینان از محصوال

و خهدما

و روشهای تجاری افزایش میدهند (.)Self-regulation I 2015: 5
نقش قراردادهای نمون در صنعت نفت و گاز انکارناپذیر است .زیرا شرکتهای نفتی بها ارائهة
چنین قراردادی سرعت تهیة قراردادها را افزایش میدهند ا و از طهر

دیگهر ،بها ارائهة آن ،طهر

قرارداد از استراتژی زیستمحیطی شرکت مطلهع مهیشهود و تصهمیمگیهری مهیکنهد .مجوزههای
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اجتماعی نیز ابزار مناسبی در اختیار شرکتهای نفتی اسهت .زیهرا شهرکتههای نفتهی همیشه بها
شکایا

و نارضایتی مردمان بومی و جوامع و سایر بازیگران مواج بودهاند .بنابراین میتواند راهی

باشد ک از بروز اختالفا
و اختالفا

زیستمحیطی و ارائة شکایا

نزد مراجع قضایی رسمی جلوگیری کند

از طرق غیررسمی حلوفصل شوند .از آثار منفی خهودتنظیمی زیسهتمحیطهی که در

همة صنایع یکسان است میتوان ب ریسک تسخیر مقررا گذاری توسط مدیران صنایع اشاره کهرد
ک با استفاده از دو عامل رانت و قدر

توانایی زیادی ب مدیران صنایع برای تنظیم مقررا

ب نفع

خوشان میدهد .گاهی صنایع با هیچگون استانداردی خود را محدود نمهیکننهد و حاضهر نیسهتند
هزینة پیروی از استانداردها را بپردازند .اما ب دنبال این هستند که از مزایهای خهودتنظیمی ،ماننهد
سودآوری و اعتبار و شهر  ،بهره ببرند .ب همین دلیل ،صر نظر از اینک بهرای تعیهین و اجهرای
قواعد کاری انجا داده باشند ،خود را تابع استانداردها معرفی و اصطالحا از سوار رایگان اسهتفاده
میکنند ( .)Self-regulation I 2015: 21اگرچ این ابزار مانند سایر ابزارهای قاعدهگهذاری معهایبی
دارد ،عموما این معایب با طراحی سازوکارهایی از جمل نظار

دولت یا انجمنههای صهنعتی بهر

عملکرد شرکتها میتواند معایب را تا حد زیادی کاهش دهد.
نتيجه
بروز فجایع زیستمحیطی ناشی از اقداما

شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز نشان میدههد

قواعد دولتها در حفاﻇت از محیط زیست کارآمدی الز را ندارد و نمیتواند از اعمهال آسهیبزا
جلوگیری کند .بنابراین امروزه نقش دولهتهها در قاعهدهگهذاری کهاهش یافته اسهت و نهوعی از
قاعدهگذاری متکثر در محیط زیست صنعت نفت ،با عنوان خودتنظیمی ،در سطح ملی و بینالمللی
پذیرفت شده است .خودتنظیمی زیستمحیطی در صنعت نفت عبهار
زیستمحیطی عملیا

اسهت از قاعهدهمندسهازی

نفتی با روشهای مقرر و اصول خودساخت توسط شرکتها و انجمنههای

حرف ای نفت و گاز .شرکتهای فعال نفتی بار اصلی تهی و اجرای قواعد را بر عهده گرفته انهد و
انجمنها حامی و راهنما و ناﻇر بر شرکتهای نفتی هستند .ابزارههایی که شهرکتهها به منظهور
قاعدهمندسازی زیستمحیطی ب کار میگیرند عبار اند از :ابزارهای رفتاری ،مانند کد رفتار ک ب
درونیسازی رفتار سازگار با محیط زیست میپردازند ،ابزارهای فنهی ،ماننهد اسهتانداردگذاری که
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فنی و معیارههای عملکهرد دقیهق متناسهب بها محهیطزیسهت اسهت ،ابزارههای

اطالعرسانی ،مانند گواهینام و برچسب که نشهاندهنهدة پایهداری در محصهوال
خدما

شرکتهای تأمینکنندة تجهیزا

نفتی است و ب عملیا

و تجهیهزا

و

شهرکتههای نفتهی مشهروعیت

میبخشد .ابزارهای قراردادی ،مانند تهیة قرارداد استاندارد و مجوزهای اجتماعی ،نیهز گها مهؤثری
در جهت تهیة استراتژیهای زیستمحیطی است و در نهایت استفاده از شیوههای جهایگزین حهل
اختالفا

در زمان بروز شکایا

یکی از انواع ابزارهای خودتنظیمی شرکتهاست.

همچنین نقش دولت ،سرمای گذاران ،نهادهای بین المللی عمومی ،و سایر ذینفعهان صهنعت را
ک با اقداما

خود ،مانند تهیة برنام های زیسهتمحیطهی و اسهناد راهنمها و  ،...سهعی در تشهویق

شرکتها ب خودسامانی زیستمحیطی دارند نمیتوان نادیده گرفت .از مزایای این ابزار در صنعت
نفت مهیتهوان به کسهب اعتبهار و شههر

و سهود اقتصهادی ،انعطها پهذیری در تهیهة اههدا

زیستمحیطی ،ب کارگیری تخصص در تهیة قواعد ،و جلوگیری از اعمهال قهوانین سهخت دولتهی
اشاره کرد و در نهایت در صور

وجود نهاﻇر بهر اجهرای قواعهد و جهدّیّت و مسهئولیتپهذیری

شرکتهها بهبهود وضهعیت محهیط زیسهت را در پهی دارد .خهودتنظیمی زیسهتمحیطهی توسهط
انجمنهای صنعت بحث مفصلی است ک در پژوهشی دیگر میتوان ب آن پرداخت.
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