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מיקומן הגבוה במדד מעלה של חברות שהתנהלותן ההוגנת מוטלת בספק אינו
מקרי .המיקום נובע מתפישה שגויה של משמעות המונח אחריות תאגידית ,או
בשמו המטעה פחות :אחריות חברתית-תאגידית.

פרוייקטים מיוחדים

< טהרת ההתנדבות של קבוצת
שורשים
< שידוכים מסוג אחר :עסקים
וסושי
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בקורס שאני מלמדת כעת
באוניברסיטת  ,UCLAניתחו
תלמידי  MBAאת האחריות
החברתית של תאגידים
גדולים ואת העיוותים
שנוצרים בפירושה .לא מעט
פעמים ,היא לא נפשת בתור
חלק אינטגרלי מחובות
התאגיד ,אלא כ"נספח"
שמטרתו שיפור הנראות
למען מקסום הרווחים.
הכלכלן מילטון פרידמן הוא
בית מעוקל בארה"ב
המקור לכך ,שטען כי
צילום :בלומברג
האחריות היחידה של עסקים
היא למקסם את רווחיהם.
לתפישתו ,עסקים "רשאים" לתרום לקהילה אם בסופו של דבר התרומה תגדיל
את הרווח אם "תפחית מקרים של חבלה מכוונת בתאגיד ואף תקל על דרישות
להעלאות שכר העובדים".
כך יכול בנק ההשקעות גולדמן סאקס ,שתואר על ידי ועדה של הסנאט האמריקאי
כמקרה מבחן לתאוות הבצע של וול סטריט שהובילה למשבר הכלכלי של ,2008
להציג באתר שלו תרומה של  20מיליון דולר לבניית בית ספר חדש בהארלם
בתור "מעורבות תאגידית" .הבעיה היא שהתנהלות גולדמן סאקס במסחר
בניירות ערך מגובי משכנתאות היתה אחד הגורמים למכירת משכנתאות בריבית,
שכונתה חמסנית להוריהם של ילדים אלה ,שאיבדו את בתיהם כתוצאה
מהמשבר.

כותרות אחרונות באתר
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זו לא דמגוגיה :ניתוח של הבנק הפדרלי בארה"ב הראה ,שעיקולי הבתים
בעקבות המשבר פגעו במיוחד במעמד הבינוני השחור .בניו יורק ,שבה ניתנה
התרומה של גולדמן סאקס ,הסיכוי לקבל משכנתא מסוכנת היה גבוה פי 5
למשקי בית של שחורים שהכנסתם מעל  68אלף דולר בשנה .הסיבה לכך היא
הדרת השחורים בעבר מקבלת משכנתאות מהבנקים בשל דעות קדומות .כעת,
הם זוהו כקהל נוח להרחבה מהירה של כמות המשכנתאות החמסניות ,שהזינו
את ניירות הערך מגובי המשכנתא.
במלים אחרות :יד ימין לוקחת ויד שמאל מתהדרת בהחזרת חלק קטן באיצטלה
של תרומה לקהילה.
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כתב אישום נגד אלי טביב בגין תקיפה ופציעה
של קטין
 13:28מאת :יסמין גואטה

עומדים ביעדים 36 :אלף יחידות דיור תוכננו בחציון
הראשון של 2012

חיוני להבדיל בין "מעורבות תאגידית" ו"נתינה לקהילה" ועוד ביטויים יפים מסוג
זה ,לבין "אחריות חברתית-תאגידית" ,שמשמעותה אתיקה וכללי יסוד של צדק
חברתי .כך ,לא ניתן לשלם לעובדים שכר זעום ובמקביל לחלק דיווידנדים לבעלי
המניות ולמנהלים; לא ניתן להעניק לבכירים שכר מרקיע שחקים ומגוון הטבות
כשההשקעות של קרנות הפנסיה של מאבדות מערכן; לא ניתן לגבות מחירים
גבוהים מהצרכנים רק משום שהעדר התחרות מאלץ אותם לשלם ועוד.

זירת המט"ח " //היחלשות הדולר תיעצר ברמה של
 3.84שקלים"
גולן טלקום מדווחים על  80אלף מצטרפים; נתוני הניוד:
26
 36אלף בלבד

אפשר גם אפשר למדוד אחריות חברתית-תאגידית .לשם כך צריך לדחות את
התיאוריות ,שעל פיהן הכלכלה תקרוס אם עסקים יחויבו לנהוג באופן אתי ואחראי
חברתית .אם התאגידים ישלמו מסים ראויים ,יהיה פחות צורך בתרומות לבתי
ספר; ואם ישלמו שכר הוגן ,יהיה פחות צורך בבתי תמחוי.
---

סלקום משנה את ענף הסלולר :חבילת תקשורת ביתית
19
כוללת ב 349-שקל

הפופולריות בזירת הדעות

הכותבת היא חברת הנהלה במכון לאחריות אזרחית במרכז ללימודים
אקדמיים אור יהודה ובסמסטר הנוכחי מתארחת באוניברסיטת UCLA
בקליפורניה.
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