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"בהתחלה מתעלמים ממך: "...

דינמיקת הזמן וההקשר ,ואחריות חברתית
פייטרה ריבולי
סנדרה וואדוק

"בהתחלה מתעלמים ממך ,אחר כך צוחקים עליך ,אחר כך נלחמים בך ,ואז אתה מנצח- ".
מהאטמה גנדי
אחרי  30שנות מחקר ,שלוש סוגיות הנוגעות לאחריות חברתית ( ,CSRאו בגרסה העדכנית ,רק
 ,)CRטרם נפתרו 1.ראשית ,עדיין אין לנו הגדרה מוסכמת של אחריות חברתית ,והתוצאה היא
שהמושג נשאר לא פעם "מעורפל ורב-משמעי" 2ואף "מעוות" .3שנית ,הקשר הסיבתי והאמפירי
בין רווחיות הפירמה לבין אחריות חברתית טרם הוברר ,אם כי הספרות כוללת כיום מספר
מרשים של כ 170-מחקרים אמפיריים בנושא .לבסוף ,הוויכוח עודנו נמשך בשאלה מהו תפקידם
של חוקים ותקנות ,בניגוד לתכניות וולונטריות ,ככלי שגורם לתאגידים לבחור בהתנהגויות
מסוימות.
אחת הסיבות לכך שטרם נמצא מענה לשאלות העיקשות הללו היא שהתנהגות הנתפסת כאחראית
בעיני פירמות ,משתנה והופכת לנוהג המקובל באמצעות תהליכי מיסוד 4המתרחשים לאורך זמן,
מה שהופך את המושג לתלוי זמן והקשר .מכיוון שציפיות הציבור משתנות 5,משתנה גם הרף
התחתון של התנהגות קבילה בעולם התאגידים ,והציפיות מתמסדות לכדי נורמות התנהגות לצד
חוקים ותקנות פיקוח .וכך ,התנהגויות של תאגידים שנחשבות "בלתי מתקבלות על הדעת"
בנקודת זמן אחת ,נתפסות כ"אחראיות" בנקודת זמן אחרת" ,מצופות" בנקודה שלישית,
ו"נדרשות" ברביעית.
הדינמיקה הזו על פני זמן ,המקבילה לגרסה מסוימת של מחזור החיים של סוגיות ציבוריות
( ,)public issue life cycleמצביעה על מאפיין של האחריות החברתית כתהליך מדורג שמתקדם
בשלבים (" .)"ratchetingמתוך כך ,ההבנה מהו נוהג אחראי חברתית ומהו נוהג בלתי אחראי
הופכת לתלוית זמן והקשר ,ואינה מאפשרת להפיק הכללות .הטענה שאחריות חברתית משתנה
על פני זמן מובנת אמנם ,אך טרם נוסחו השלכותיה של דינמיקה זו.
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אם הטענה שלנו לגבי תלותו של מושג האחריות החברתית בזמן ובהקשר היא נכונה ,הרי שאי
אפשר לבחון את הקשר בין רווחיות הפירמה לאחריות חברתית בהקשר סטטי ,מפני שאותה
דינמיקה בזמן משנה את מושג הרווחיות .ראשית ,ככל שנורמות חדשות הופכות לנוהג המקובל,
מפני שהן מתמסדות או נדרשות בחוק ,עלויות העמידה בסטנדרטים הללו מתחלקות בין
מתח רים ,ומתפתחים מוסדות ויכולות ברמת התעשייה שמפחיתים את העלויות המזוהות עם
פרקטיקות אחראיות מסוימות .שנית ,מכיוון שהזירה נעשית שוות-כוחות בנוגע לפרקטיקות
6
הללו ,מרגע שההתנהגות נעשית נפוצה כבר אין יתרון תחרותי ב"שוק המידות הטובות"
למאמצים המוקדמים .ולסיום ,ה"קנסות" עבור אלה שכושלים לאמץ פרקטיקות אחראיות
גדלים עם הזמן ,כאשר אותה התנהגות הופכת לנורמה החדשה (מה שמגביר את הציפיות וגורם
לכך שלפירמות שמפגרות מאחור יהיה יקר יותר לא לציית) ,או שתקנות רגולציה חדשות מאלצות
חברות לסגל את התנהגותן לרף החדש .כתוצאה מכך ,הטיעון העסקי לטובת התנהגות אחראית
ספציפית – מתחזק .אולם ,בעוד שהנורמות והדרישות המשתנות מחזקות את הטיעון העסקי
לטובת התנהגות אחראית מסוימת ,שינוי הנורמות והדרישות משמעו גם ,שבשלב מסוים אותן
פרקטיקות ממש כבר לא נחשבות למעשה של "אחריות חברתית" ,אלא פשוט נתפסות כדרך
ה"רגילה" או הנדרשת לנהל עסקים .וכך ,כאשר התנהגות אחראית מסוימת נעשית רווחית יותר
(או יקרה פחות) והופכת לנורמה ,היא כבר לא נחשבת ל"אחריות חברתית" .במקביל ,מופעל לחץ
על פירמות לאמץ פרקטיקות אחרות ,חדשניות יותר ,ואותן פרקטיקות חדשות יכולות לייצר
עלויות חדשות ,במיוחד עבור החברות המקדימות לאמץ אותן.
ראיית האחריות החברתית במסגרת תלוית זמן גם מאירה את הוויכוח אודות יעילותן של תכניות
אחריות חברתית לעומת תקנות פיקוח ככלי לעידוד התנהגויות מסוימות .מאחר שעם הזמן
הציפיות מהתאגידים עולות  ,המדיניות הציבורית פעמים רבות מגיבה להתנהגות שמופיעה בשטח,
ולא להפך .לדוגמה ,תקנות בנוגע לעבודת ילדים ,לזכויות אדם ולנושאים אחרים גובשו
והתאפשרו לאחר שפירמות יישמו תכניות של אחריות חברתית .אחת הדוגמאות מימינו היא
הנוהג של חברות רבות להפיק ,מיוזמתן ,דוחות בנושא קיימות ,או כאלה שמציגים את השורה
התחתונה מכמה היבטים שונים ,כדי להפגין את אחריותן החברתית .יש חברות שמשתמשות
במסגרת הדיווח המחמירה ,אך עדיין וולונטרית ,של יוזמת הדיווח הגלובלית ( Global Reporting
 ) Initiativeכדי לעשות זאת .ואולם ,הדיווח בנושאי קיימות ,או מה שמכונה ( ESGראשי תיבות
של סביבה ,חברה ,וממשל) ,כבר אינו וולונטרי בצרפת ,לדוגמה ,שבה חברות ציבוריות חייבות
לתת גילוי נאות לגבי הפרקטיקות שלהן בתחומים אלה .הגיוני להסיק כי האימוץ הוולונטרי
הנרחב של דיווח בעניינים חברתיים וסביבתיים היה הזרז לפיתוח התקנות בצרפת.

המלכודת הלוגית:
מהי אחריות חברתית? והאם היא רווחית?
ב ,2008-מרטין וולף ( )Wolfמה"פייננשל טיימס" דיבר על הנושא של אחריות חברתית בבית
הספר לעסקים של הרווארד:
הרעיון של אחריות חברתית מעורר בלבול גדול .ליתר דיוק ,הוא מערבב בין שלושה
רעיונות די נפרדים :פעולה נבונה של עסק; צדקה; ונשיאה בנטל היקר של הבאת תועלת
לחברה הכללית .הראשון הוא חיוני; השני אופציונלי; והשלישי בלתי אפשרי ,אלא אם כן
7
אותן חובות מוטלות על המתחרים.
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בדברים אלה טמונה המלכודת הלוגית שדיונים באחריות תאגידית מרבים ליפול לתוכה :אם
פעילויות של אחריות חברתית הן רווחיות ,הדרך הטובה ביותר לתאר אותן היא בתור "פעולה
נבונה של העסק" ולא התנהגות "אחראית" .אם פעילויות אחראיות אינן רווחיות ,הרי שאין
לצפות שהן יבוצעו באופן וולונטרי בשוק תחרותי ,ולכן יש להטיל את החובה ליישמן על כל
המתחרים באמצעות חוקים או רגולציה ,ובמקרה זה פעילויות כאלה כבר אינן בגדר "אחריות
חברתית" .וולף מסכם בכך שאחריות חברתית מעוררת "בלבול גדול" ,מכיוון שכך או כך ,המונח
"אחריות חברתית" איננו מושג מועיל.
נקודת המבט שאנו מפתחים במאמר זה היא אחת הדרכים להיחלץ מהמלכודת הלוגית ,מכיוון
שאנו טוענים שקיימת אפשרות ביניים – או תקופת זמן – שבה פירמות מתקדמות מאמצות
פרקטיקות מסוימות שהופכות בסופו של דבר לדרישת החוק או לנוהג המקובל ,ועל כן לנורמה
חדשה בעסקים .נוכל להתקדם בשאלות :מהי אחריות חברתית ומה לא; והאם היא רווחית; ומהו
הקשר בין דרישות החוק לפעילויות שנעשות מתוך רצון חופשי ,אם נעבור באופן מפורש משיטת
ניתוח סטטית שמסתכלת על "נקודה בזמן" להבנת האחריות החברתית באופן דינמי יותר ,תלוי
זמן והקשר .גישה זו תוכל לסייע לנו לקבוע מתי סוגים שונים של פעילות נחשבים חלק מאחריות
חברתית – ומתי לא .אם נרצה להבין את תפקידה של האחריות החברתית בתאגיד הגלובלי ,עלינו
להבין בצורה טובה יותר מספר תהליכים דינמיים ותהליכי התמסדות המתרחשים בממדי זמן
ומקום .ניתוח "נקודת זמן" סטטי הוא ניתוח מוגבל ,ומוביל למלכודת הלוגית הנפוצה.

דינמיקת הזמן וההקשר של האחריות החברתית
התהליך הדינמי בזמן המזוהה עם שינוי חברתי מתואר בכישרון בציטוט הפותח של מאמר זה
מפיו של מהאטמה גנדי .בתיאורו את תגובת הממסד לאקטיביזם חברתי ,גנדי בבירור רואה את
אלמנט הזמן כגורם מרכזי" :בהתחלה מתעלמים ממך ,אחר כך צוחקים עליך ,אחר כך נלחמים
בך ,ואז אתה מנצח".
מה הם המנגנונים שבאמצעותם מתפשטים שינויים בהתנהגות התאגידית? דפוס התפתחותו של
שינוי על פני זמן מזכיר את מחזור החיים של סוגיה ציבורית 9.מחזור החיים הכללי מתאר כיצד
סוגיות ציבוריות מועלות לסדר היום על ידי אקטיביסטים (או מובילי דעה) ,ולאחר מכן מושכות
תשומת לב תקשורתית ,מה שמביא למודעות של הציבור הרחב .סוגיות כאלה יכולות להיפתר על
ידי הסדרתן או מיסודן 10בתקנות רגולציה או בקודי התנהלות (תוצאה חקיקתית) או על ידי
הפיכתן לנורמות וציפיות (תוצאה חברתית או ציפיות מהתעשייה); או שהן יכולות ליפול לתוך
11
חור שחור בדעת הקהל ,ואולי שוב לעלות במועד עתידי כאשר מתעוררות בעיות חדשות.

בהתחלה מתעלמים ממך :תפקידם של האקטיביסטים הראשונים
השלב הראשון בתהליך השינוי המתואר על ידי גנדי הוא "מתעלמים ממך" .בדומה לזה ,כפי שטען
ג'יימס פוסט 12,השלב הראשון בהתפתחותה של סוגיה ציבורית נולד כאשר אקטיביסטים
ראשונים או חלוציים מבחינים בפער בין הנוהג הרצוי למצוי .במהלך שלב מוקדם זה ,הסוגיה
כמעט אינה מושכת תשומת לב ,לפחות עד שהאקטיביסטים מתחילים "לעשות רעש" ,מה שגורר
תהליך של העלאת המודעות לנושא בקרב המאמצים הראשונים.
בשלב מוקדם זה ,יש סיכוי קלוש שהיחס לסוגיה מסוימת כעניין של אחריות חברתית יגיע לשיח
הציבורי  ,מפני שמעט אנשים פרט לאלה שהניפו את הדגל הקדישו מחשבה לנושא  ,ותאגידים
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יכולים בקלות להתעלם מהדרישות של מספר קטן של אקטיביסטים ב"שוליים" ,שלא רבים
שותפים לדעותיהם והם חסרי כוח .בשלב זה ,אין ידע רב על הסוגיה ,על השחקנים המעורבים בה,
או מה אפשר לעשות לגביה .שלב ה"מתעלמים ממך" מאופיין בבורות של הציבור הרחב או
אדישותו לסוגיה ,ותגובת התאגידים היא כי אפשר להתעלם בבטחה מאותם אקטיביסטים
שנמצאים ב"שוליים".
בשנות ה 80-של המאה העשרים ,לדוגמה ,האקטיביסט ג'ף באלינג'ר ניסה להעלות את המודעות
לתנאי העבודה במפעלים באסיה ,אך מכיוון שסוגיית המפעלים הנצלניים (או בשמם המוכר
"סדנאות יזע") עדיין לא הייתה בתודעת הציבור ,ומכיוון שבאלינג'ר לבדו לא נתפס כמחזיק-עניין
מהימן ,אפשר היה להתעלם מתביעותיו ללא חשש .כך גם בשנות ה ,60-מספר קטן של בעלי מניות
המ זוהים עם קבוצות דתיות ואנשים נוספים החלו להעלות את הנושא של מעורבות תאגידים
בדרום אפריקה ,הרבה לפני שהאפרטהייד הפך לסוגיה ציבורית מוכרת מאוד .גם מהם התעלמו
בהתחלה .כעבור עשור ,גם אותם אקטיביסטים ראשונים למען זכויות הומוסקסואלים שהעלו את
הנושא של הטבות עובדים לבני זוג בני אותו המין ,זכו להתעלמות .מבחינת מחזור החיים של
סוגיות ציבוריות (ראה איור  ,)1שלב זה מייצג נקודת מוצא ,שבה הבורות של הציבור מתחילה
להשתנות ,כאשר מתרחש אירוע טריגר שמושך את תשומת הלב הציבורית לנושא ומעביר אותו
לשלב הבא.

אחר כך צוחקים עליך
אירוע הטריגר( 13או "טלטלה" מוסדית) 14הוא אירוע שמסב את תשומת לבו של הציבור לנושא
מסוים ,ובכך מתחיל את מחזור החיים של הסוגיה( .יצוין כי לא כל הסוגיות הציבוריות עוברות
את אותו המסלול ,וגם ,כפי שהעיר טומבארי ( ,)Tombariלא כולן נפתרות באמצעות מדיניות
ציבורית או תהליך חקיקתי כפי שמשתמע ממחזור החיים של סוגיות ציבוריות 15).דוגמה של
אירוע טריגר היא התאונה התעשייתית של חברת קארבייד ( )Carbideבבופאל שבהודו בשנת
 ,1984או מאמציה של רויאל דאטש של ( )Royal Dutch Shellלהיפטר מאסדת הנפט "ברנט
ספאר" בים הצפוני ב .1995-כמו במקרים אלה ,באמצע שנות ה 90-בעיית המפעלים הנצלניים
גררה כמה חשיפות עיתונאיות על תנאי העבודה במפעלים באסיה; ובשנות ה ,80-האלימות בדרום
אפריקה והאקטיביזם של סטודנטים בקשר למעורבות של תאגידים במדינה החלה למשוך
תשומת לב ציבורית.
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איור  .1מחזור החיים של סוגיה ציבורית

מקור :הותאם מתוך:
J.E. Post, Corporate Behavior and Social Change (Reston, VA :Reston, 1 978); H.A. Tombari,
Business and Society .Strategies for the Environment and Public Policy (New York, NY :Dryden Press,
1984).

הטריגר יכול גם להיות דבר מרומז יותר ומרהיב פחות שמעלה סוגיה על השולחן ,כמו שקרה
לכמה חברות ביחס לזכויות אדם לאחר שחתמו על ה UN Global Compact-וגילו כי הצטרפותן
גוררת סוגיות וציפיות חדשות המחייבות את התייחסותן 16.שימו לב שבכל המצבים הללו ,אירוע
הטריגר מתחיל להעלות את המודעות הציבורית ולשנות את הציפיות כלפי חברות (ראו איור .)1
ככל שגוברת תשומת הלב לסוגיה ,תגובה של "התעלמות" מצד תאגידים כבר אינה מתאימה.
בשלב זה ,האקטיביסטים מתחילים למשוך את תמיכתם של אזרחים וארגונים מ"הזרם
המרכזי" ,וקולות אלה נעשים רועשים מכדי להתעלם מהם .דאגות אלה בציבור הרחב ובקרב
מחזיקי עניין מבליטות את העובדה שקיים פער בין הפרקטיקה האידאלית ובין מה שקורה
בפועל 17.יכול להיות ש"צוחקים" על אקטיביסטים במובן זה שלא לוקחים אותם ברצינות .ייתכן
שהסוגיה פשוט לא הייתה על סדר היום של התאגיד; או אם הייתה ,היא לא עמדה במקום גבוה
בסדר העדיפויות שלו  .וכך ,ייתכן שמנהלי החברות יתייחסו בביטול למאמצים מוקדמים אלה
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כזניחים או חסרי חשיבות במהלך שלב זה ,שכן אין תהליכים מוסדיים משמעותיים שמביאים את
18
הסוגיות הללו לקדמת הבמה בתוך החברות או מחוצה להן.
לדוגמה ,בתחילת שנות ה ,80-מרבית התאגידים שהיו להם השקעות בדרום אפריקה דחו בתחילה
את הרעיון של היפטרות מהשקעותיהם כתגובה ישימה 19.כך גם ,תגובתו הראשונה של מייסד
נייקי והמנכ"ל שלה באותה העת ,פיל נייט ,להאשמות לגבי מפעלים נצלניים ,הייתה זלזול
בחשיבותן של בעיות העבודה של הספקים ,מבחינתה של נייקי .התפיסה שחברות רב-לאומיות
יכולות (או צריכות) להיות אחראיות לתנאי העבודה במפעלים של ספקיהן הייתה "מושא
לצחוק" ,מכיוון שהיא עמדה בניגוד גמור כל כך למה שהיה מקובל בחברות מבחינת הפרקטיקות
20
הנהוגות בשרשרת האספקה.
ככל שהאקטיביזם מתמשך כך התקשורת נוטה להתייחס אליו יותר ,לפחות עד שהנושא מגיע
ל"רוויה" בציבור 21,מה שמעלה את המודעות הציבורית ומעלה את הסבירות שיתפתחו תהליכים
מוסדיים שיתבעו שינוי (ראו איור  .)1לדוגמה ,מספר הכתבות בעיתונים חשובים על מפעלים
נצלניים היה גבוה פי  10ב 1996-מאשר ב 22 ,1990-ואילו מספר האזכורים של המילה "אפרטהייד"
עלה פי  11בין  1980ל 23 .1985-וכך הסוגיה עוברת אל השלב הבא ,הוא המקום שבו סוגיות של
אחריות חברתית מקבלות משקל.

אחר כך נלחמים בך
כפי שעולה מאיור  ,1סוגיות ציבוריות מתפתחות וצוברות תשומת לב ציבורית עד שהן מגיעות
לידי פתרון ,נדחקות ,או שתשומת הלב הציבורית דועכת או מגיעה לנקודת רוויה והסוגיה "מתה"
כנושא ציבורי עכשווי 24.שלב זה שבו מודעות הציבור הולכת וגדלה הוא זה שבמהלכו תשומת הלב
מוסב ת לסוגיה ,ושבו סביר כי אחריותם של תאגידים לסוגיה תעלה באופן בולט לשיח הציבורי.
כפי שהציעו לאמרץ ( )Lamertzועמיתיו ,שחקני מפתח ממלאים תפקיד חשוב ב"הבניה"
( )constructingאקטיבית או מסגור ( )framingשל הסוגיה בדרכים שמושכות את תשומת הלב
בכיוונים מסוימים – כמו לדוגמה ,לכיוון זה שהתאגידים ,כשחקנים בזירה ,נושאים באחריות
25
לשיפור המצב.
התהליך המתרחש במהלך שלב זה הוא תהליך של משא ומתן על המסגור שישלוט בשיח 26,על
משמעות הסוגיה כפי שהיא נתפסת על ידי השחקנים השונים 27,או על הפרדיגמה הנכונה ,עם
ההנחות המוקדמות שמאוחר יותר ינחו פעולה 27.מסגור הוא חלק חשוב בתהליך המיסוד ,לטענת
תיאורטיקנים של מוסדות ,מכיוון שרעיונות יכולים לקדם או להגביל את המדיניות ובחירות
התנהגותיות אחרות שנעשות בשלבים הבאים ,בכך שהם מספקים רציונל לפעולה (או להימנעות
מפעולה) 29.גרינווד ( )Greenwoodועמיתיו מאפיינים תהליך מסגור אינטראקטיבי זה
כ"תיאוריזציה" ( 30,)theorizationתהליך שמסייע להסביר את הסיבות והתוצאות ,וכן מדוע
סוגיה התעצבה באופן שהתעצבה.
לדוגמה ,בשנות ה 50-בדרום ארה"ב ,היה זה בלתי מתקבל על הדעת (ובמדינות מסוימות בלתי
חוקי) שלבנים ושחורים יעבדו זה לצד זה במפעלי טקסטיל; כעבור  40שנה ,הרעיון שחברת ביגוד
גלובלית יכולה לקחת אחריות על התנאים במפעלי הספקים שלה גם הוא לא התקבל עת הדעת
בתחילה ,ונחשב מגוחך ("אז צוחקים עליך") .בשני המקרים הללו ,בתחילה חברות התייחסו
לשינוי בעוינות ,ולחמו נגד התוויית כללי התנהלות לספקים בשנות ה 80-ולאינטגרציה במקומות
עבודה בשנות ה 60-בטענה שפרקטיקות אלה בלתי ניתנות ליישום ואינן עולות בקנה אחד עם נוהג
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עסקי אחראי 31.בעלי מפעלים במאה ה 18-בבריטניה העלו את אותן טענות לגבי הגבלות על עבודת
ילדים.
בשלב שבו "נלחמים בך" ,תאגידים לרוב טוענים שהאקטיביסטים "לא מבינים את העסק"
ושאימוץ ההתנהגות המתבקשת מהם יוביל לשקיעתן של פירמות ושל תעשיות שלמות .לדוגמה,
אחת התגובות הנפוצות של יצרני ביגוד לדרישה לתת מידע על המפעלים שלהן הייתה שהסגרת
שמ ות וכתובות המפעלים לא רק תהיה בלתי אפשרית מבחינה מעשית ,אלא גם שהיא בבחינת
מסירת סודות מסחריים 32.בעלי מפעלי טקסטיל בדרום ארה"ב בשנות ה 60-טענו בדומה
שאינטגרציה איננה אפשרית ליישום מנקודת מבט עסקית.
דיון מהותי אודות אחריות חברתית מתחיל בשלב זה של משא ומתן ,מפני שאקטיביסטים
ותאגידים משתמשים במסגרות ובפרדיגמות נבחרות כדי לגבש הצעות לפעולה .כמובן ,השלב
"נלחמים בך" מגיע מפני שהאקטיביסטים נחלו הצלחה מסוימת לפחות במסגור הסוגיה בשלבים
הקודמים ,ומכיוון שהיו כמה חברות חלוצות שגילו נכונות לנקוט צעדים להגדלת אחריותן בשלב
מוקדם יותר מאחרות (כפי שעשתה חברת לוי שטראוס ("ליוויי'ס") ביחס לקוד ההתנהלות של
ספקיה בראשית שנות ה ,90-כמו גם אימוצה המוקדם של אינטגרציה בכוח העבודה).
השלב "אז נלחמים בך" מאופיין בדיון ופשרה .לדוגמה ,בתגובה לתביעות מצד מחזיקי עניין
דתיים ,קבוצות לזכויות האזרח וסטודנטים אקטיביסטים להסיג את הפעילות העסקית מדרום
אפריקה ,בנקים אמריקאים שפעלו בתחילת שנות ה 80-במדינה הגיבו תחילה על ידי שינוי
פרקטיקות ההלוואה שלהם כך שייטיבו יותר עם האוכלוסייה השחורה ,ואילו פירמות אחרות
סירבו להיפרד מהשקעותיהן אך כן הסכימו למלא אחר עקרונות סאליבן (וכמובן ,היו פירמות
שסירבו לפעול בעניין כלל) 33.באופן דומה ,בתגובה לדרישות לניטור מפעלי ספקים בסוף שנות ה-
 ,90יצרני הלבשה והנעלה אמריקאים הגיבו תחילה על ידי שכירת שירותיהן של חברות ייעוץ
לעקוב אחר תנאי העבודה במפעלים ,או הקצאת עובדים משלהם למשימה .דוגמה שלישית היא
המעבר של תאגידים רבים מקואליציית האקלים הגלובלית (שעמדתה הייתה של "עסקים כרגיל"
או אף "הכחשה") אל מרכז פיו ( )Pewלשינוי אקלים גלובלי (שהסכים עם מרבית המחקרים על
34
התחממות גלובלית וטען לטובת מעורבותם של תאגידים בפתרונות).
בשעה שכל אחת מן התגובות הללו אמנם מייצגת פשרה יחסית לפרקטיקה הקודמת של
"מתעלמים ממך" ,האקטיביסטים המשיכו להילחם ,מפני שהם האמינו שהתגובה של התאגידים
לא מספיקה .בכל נקודה בזמן במהלך המאבק ,חברות שונות יימצאו בנקודות שונות על
ספקטרום האחריות החברתית ביחס לסוגיות ספציפיות ,והנושאים הספציפיים של מרבית
המאבקים המשמעותיים יהיו שונים לכל תעשייה ופירמה .ישנן דוגמאות רבות לדינמיקה הזאת
מתחום הקיימּות .בראשית שנות ה ,2000-לדוגמה ,גברו הדאגות לגבי ההשפעות האקולוגיות של
פסולת אלקטרונית .התגובות הראשונות לסוגיה זו מצד חברות האלקטרוניקה נגעו באופן טיפוסי
לתכניות מיחזור ,ואילו התגובות שאחריהן כבר כללו תכנון יזום של "הנדסת מחזור החיים"
(המנסה למזער את ההשפעה הסביבתית לאורך חיי המוצר ,משלבי הייצור ,דרך השימוש ,ועד
סיום חיי המוצר) .כיום ,התגובה המתקדמת לסוגיה היא לנהל השפעות אלה מנקודת מבט של
שרשרת האספקה כולה .אולם חברות מסוימות (כדוגמת היולט-פאקרד) נטלו את ההובלה בעניין
זה על ידי הצעת איסוף חינם ומיחזור של ציוד לאחר שסיים את חייו ,הקמת מרכזי מיחזור של
החברה ,וניהול ביקורת על ספקים כדי לבחון את ההשפעה הסביבתית של פעילותם .חברות
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אחרות (כדוגמת אייסר  )Acer -נהגו כ"עוקבות" והתגובה הראשונית שלהן הייתה מצומצמת
35
יותר .אפילו היום אייסר מסתפקת במתן מידע לצרכנים על דרכים למחזר את הציוד בעצמם.
באופן דומה ,כמה מחברות ההלבשה הגדולות (כמו נייקי וגאפ) הסכימו בתחילת שנות ה2000-
לדרישות של אקטיביסטים לנהל מעקב עצמאי במפעליהן ולמסור על כך מידע לציבור; ובשל
הדינמיקה של "שוק המידות הטובות" ( 36,)market for virtueהפירמות הללו נמצאות בשלב
מתקדם יותר על הספקטרום מפירמות רבות אחרות .לדוגמה ,עבור נייקי ,המאבק לגבי
פרקטיקות "מרחב האמצע" ,כמו מתן גילוי נאות על המפעלים ,הסתיים ,אולם ישנו מאבק
שעודנו נמשך ,והוא לגבי הסגרת פרטיהם של חוזים ארוכי טווח עם ספקים או תנאים הנוגעים
להתאמת השכר ליוקר המחיה המקומי .עבור פירמות אחרות ,המאבק על מסירת מידע על
מפעליהן עודנו נמשך .פירמות שתגובתן היחידה לעניינים הנוגעים לשרשרת האספקה הגלובלית
היא לנסח קוד התנהלות נחשבות כיום כמי שנמצאות "מאחורי העקומה" ,דהיינו בפיגור ביחס
למגמות החשובות (לדוגמה ,דוח של  KPMGמגלה ש 92%-מתוך  250התאגידים הגדולים בעולם
מחזיקים כיום קוד התנהלות) ,37אך אותן חברות היו נתפסות כ"אחראיות" באמצע שנות ה.90-
ניתן לסכם אפוא ,שחברות שונות מגלות התנגדות לגבי סוגיות שונות בכל נקודת זמן .במילים
אחרות ,השלב שבו התאגידים "נלחמים" חושף את העובדה שהאחריות החברתית כמוה כמטרה
נעה ,ושחברות שונות נעות במהירות שונה לקראת מטרה זו.
עם זאת ,כל הפעולות הללוהן תגובות לתשתית שמתפתחת סביב האחריות החברתית .יצוין
במיוחד כי שלב זה בהופעתה של סוגיה ציבורית הוא הזמן שבו השיח על אחריות חברתית זוכה
למקום בולט ,מאחר שהציפיות והסטנדרטים עצמם משתנים ועמן גם הפרקטיקות של החברות
בשטח .חשוב להדגיש כי שלב זה הוא הזמן שבו המקדימים להגיב יכולים לנקוט יוזמות
אסטרטגיות שמבדלות אותם מחברות אחרות.
דינמיקת הזמן גם שופכת אור על הקשר המורכב לרוב בין תאגידים למבקריהם ,בפרט ארגונים
חוץ-ממשלתיים ( .)NGOארג'נטי ( )Argentiמיין ארגונים חוץ-ממשלתיים לפי "מידת השיבוש
המכוון" שלהם ) 38,(degree of intended disruptionכאשר חלק מהארגונים משתמשים בגישות
של שיבוש ,עימות ,ואנטגוניזם ,ואילו אחרים משתמשים בגישה שנוטה יתר להדדיות ושיתוף
פעולה .אמנם הסיווג הזה מועיל בהקשרים מסוימים ,אך נכון גם לומר שעימות ("אז הם נלחמים
בך") על פני זמן הופך במרבית המקרים לשיתוף פעולה ,כאשר הסוגיה מגיעה לשלב הבא במחזור
החיים שלה .לדוגמה ,בסוגיות כדוגמת שינוי אקלימי וניטור מפעלים ,מערכת היחסים בין חברות
"מתקדמות" לבין ארגונים חוץ-ממשלתיים מסוימים התפתחה בשנים האחרונות ממצב של
עימות לשיתוף פעולה.

ואז אתה מנצח
מקדמיהן של פרקטיקה אחראית מסוימת עשויים בסופו של דבר "לנצח" באחת משתי דרכים.
הדרך האחת היא שההתנהגות הרצויה מתפשטת והופכת לנוהג הנפוץ או המקובל ,אם כי לא
נדרש בחוק .הדרך השנייה היא שההתנהגות החדשה הופכת לחובה באמצעות שינוי בחוקים או
בתקנות הרגולציה .פעמים רבות קורה שהתנהגות הופכת תחילה לנוהג המקובל ,ולאחר מכן
מעוגנת בחוק כדרישה מחייבת .כמובן ,לא כל הסוגיות שורדות תהליך זה עד לשלב הניצחון ,בין
אם מפני שהן לא מצליחות להסב די תשומת לב (אולי בשל היעדר טריגר משמעותי) או מפני
שהתאגידים הם שמנצחים בשלב המאבק .בנוסף ,השלבים יכולים להיות קצרים מאוד או
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להתנהל בו-זמנית (כמו נושא השימוש בפתאלטים ,ראו למטה) או שהם נפרשים על פני עשרות
שנים (כמו עבודת ילדים).
אולם ,נקודה קריטית ,היא שמרגע שמגיעים לשלב הניצחון ,ההתנהגות כבר אינה "נחשבת"
למעשה של אחריות חברתית .מעניין שמרגע שהתנהגות אחראית נעשית נפוצה דיה – בין אם מפני
שהיא נדרשת בחוק או מפני שהיא הופכת לפרקטיקה מקובלת מאוד – היא כבר לא מובחנת
כאחראית .כפי שכתבו דימאג'יו ופאוול ( )DiMaggio & Powellבהקשר אחר" ,כאשר חידוש
מתפשט ,מגיע סף שמעבר לו אימוץ החידוש מקנה לגיטימיות ואינו מעיד עוד על הצטיינות
ביצועית" 39.כאשר הפרקטיקה הופכת לנורמה או לדרישה שמעוגנת בחוק ,היא מקנה לגיטימיות,
אך כבר לא מייחדת את הפירמה כ"אחראית".

אימוץ וולונטרי נרחב של פרקטיקות אחראיות
לאור הדינמיקה המדורגת שתיארנו ,התהליכים הקשורים למיסוד המתוארים על ידי דימאג'יו
ופאוול מסייעים להסביר כיצד דבר שנחשב בעבר לנוהג אחראי מכוון הופך לנוהג הצפוי או
המקובל בשלב "ואז אתה מנצח" 40.הם גם מראים מדוע ההגדרה של אחריות חברתית משתנה עם
הזמן .דימאג'יו ופאוול טענו ששינויים וולונטריים בהתנהגות ובפרקטיקה (והתכנסותם לסטנדרט
אחיד) מתרחשים באמצעות תהליכים מימטיים (חיקוי שמניע שינוי) ותהליכים נורמטיביים
(התמקצעות שמניעה שינוי).
במימזיס ,חברות מאמצות את הנוהג של חברות אחרות בתהליך שפיטרס ופייר ( Peters and
 )Pierreכינו "הדבקה" (" 41.)"contagionההדבקה הזאת היא על פי רוב תוצאה של רצונן של
חברות לאמץ את הנוהג המיטבי או לחקות את התנהגותם של מנהיגים .לדוגמה ,מספר החברות
שחתמו על ( UN Global Compactהסכם המחייב את החברות החתומות לעמוד בתקנים
42
מסוימים של התנהגות אחראית) גדל מ 40-חברות בשנת  2000ליותר מ 7,700-בשנת .2011
באירוע של החברות המובילות ב UN Global Compact-שנערך לאחרונה ,חברות הודו כי הן
הצטרפו בתחילה מפני שרצו להשיג את היתרון שעשוי לבוא מהיותן בחברת פירמות מובילות,
דבר שהיה חשוב בעיניהן הן מההיבט של למידה והן מפרספקטיבה של מוניטין 43.דוגמאות
אחרות מהזמן האחרון ללחצי "חיקוי" הן אימוץ הכלי  Ecolndexלמדידת השפעה סביבתית
44
לאורך חיי המוצר בתחום של ייצור ביגוד והנעלה ,שאומץ על ידי  100חברות "מובילות",
והענקת הטבות עובדים לבני זוג חד-מיניים וכללי מדיניות נוספים בתחום המשפחה .לפי קמפיין
זכויות אדם ( ,)Human Rights Campaignמספר החברות הגדולות שמחזיקות מדיניות
מתקדמת לגבי הומואים ולסביות גדל מ 13-ב 2002-ל 305-ב ,2010-כאשר חברות בענפי תעשייה
45
שונים לרוב "עוקבות אחר המנהיג".
גם לחצים נורמטיביים מובילים לתהליכי מיסוד .לחצים נורמטיביים מעודדים את התפשטותן
של פרקטיקות באמצעות התמקצעות פעילותם של תאגידים ,שבמקרה של אחריות חברתית
מתרחשת באופן טיפוסי כאשר קמות אגודות מקצועיות וענפיות שמתלכדות סביב סוגיה של
אחריות חברתית .ככל שאגודות אלה מושכות עוד ועוד חברים ,הפרקטיקות מתפשטות בין
חבריהן .לדוגמה ,לאורך  15השנים האחרונות התפתחה רשת מקצועית של אגודות וכנסים סביב
הנושא של "הנדסת מחזור החיים" ,שמטרתה לצמצם את ההשפעה הסביבתית של מוצר ,משלב
הייצור ,דרך השימוש ,ועד לאחר השימוש .תקנים וארגונים כמו  ,ISOהאיגוד לעבודה הוגנת
( ,)Fair Labor Associationויוזמת הדיווח הגלובלי מסייעים לקדם את התקשורת בין תאגידים
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ולהנהיג פרקטיקות משותפות .בעוד שהראשונים לאמץ התנהגות אחראית מסוימת לא נהנים
מהרשתות המקצועיות הללו ,הרי שכאשר רשתות כאלה נוצרות ,נראית התכנסות של נורמות
וסטנדרטים בשל האינטראקציה בין אנשי מקצוע.
כמובן ,כפי שמציינים דימאג'יו ופאוול ,שכיח שתהליכים מימטיים ונורמטיביים פועלים במקביל.
לדוגמה ,אימוץ הדיווח על אחריות חברתית כולל היבטים של חיקוי וגם מרכיב נורמטיבי .מי
שהקדימו לאמץ דיווח כזה – הדוחות המכונים "שורה תחתונה משולשת" (לציון תוצאות
סביבתיות ,חברתיות ,וכלכליות) ,דוח קיימּות ,או ( ESGלציון תוצאות סביבתיות ,חברתיות,
וממשל תאגידי) – נהנו מ"קרדיט" כתאגידים אחראים כאשר פרסמו את דוחותיהם .הם נתפסו
כמודלים של אחריות תאגידית על ידי ארגונים חוץ-ממשלתיים שתבעו דיווח מסוג זה ועל ידי
אקטיביסטים אחרים ,שתבעו אז מחברות אחרות לפרסם דוחות כאלה .אולם ,בזמן המחקר של
 KPMGבשנת  ,2008כמעט  80%מתוך  250מהחברות הגלובליות פרסמו דוחות נפרדים ,עוד 4%
שילבו חומרים אלה בדוחות השנתיים שלהן ,ו 45%-מהחברות הגדולות ביותר ב 22-המדינות
שנחקרו הפיקו דוח מסוג זה .התפשטות זו של הפרקטיקה הונעה מחיקוי (תהליך מימטי) ,אך
קודמה על ידי הופעתם של שלל ארגונים מקצועיים ורשתות כדוגמת יוזמת הדיווח הגלובלי
(תהליכים נורמטיביים).

שינויי חקיקה ורגולציה
מנגנון שני שבאמצעותו התנהגות אחראית חדשה מתפשטת לחלקים נרחבים בעולם התאגידים –
תהליך הכפייה – 46מצוי באופן טיפוסי בפעולות של חקיקה ורגולציה שננקטות על ידי מדינות.
בשנת  ,1975אמר שנקלין ( )Shanklinכי:
שלל חוקים ותקנות ,בכל רמות הממשל ,הובילו לכך שרבים מנושאי האחריות החברתית
אינם נתונים עוד לרצונם הטוב של תאגידים .התקנים שנקבעו לגבי בקרת זיהום,
הזדמנות שווה בתעסוקה ובטיחות מוצרים הם דוגמאות בולטות .תגובת מנהלי החברות
לדרישות החוק הייתה ברוב המקרים מיסוד התכניות הדרושות כדי להבטיח שהחברה
תציית לחוק ,ובכך הפכו את השיקולים החברתיים לחלק מחייב מקבלת ההחלטות
47
הניהולית.
ניקח את הנושא של עבודת ילדים כדוגמה המראה כיצד מה שנחשב לנוהג אחראי הופך לדרישה
שמעוגנת בחוקים ,תקנות ,ופסיקות שהם תלויי זמן והקשר כאחד .בארה"ב בסוף המאה ה,19-
תשומת הלב הציבורית עסקה רבות בסוגיה של עבודת ילדים ,וכתוצאה מכך נוסדה ב 1899-הליגה
הלאומית לצרכנות ( .)National Consumers' Leagueבשנת  1912הוקמה הלשכה לענייני ילדים
במחלקת המסחר ,והוקמה מחלקת העבודה ,שתיהן עסקו בענייני העסקה .לאחר מספר ניסיונות
כושלים ,בשנת  1936עבר חוק החוזים הציבוריים של וולש-הילי ( ,)Walsh-Healeyשקבע שכר
מינימום ואסר על העסקת בני נוער מתחת לגיל  16בחוזים פדרליים .בשנת  1938נחקק חוק
התקנים לעבודה הוגנת ,שקבע שכר מינימום והגבלות שכר ,הגבלות תעסוקתיות והגבלות על
שעות העבודה ,איסור על עיסוקים מסוימים לבני נוער (מכירת אלכוהול ולוטו) ,ודרש שילדים
יצטיידו בהיתרי עבודה 48.במהלך ההיסטוריה הארוכה של סוגיה ציבורית זו ,הנוהג שנעשה נפוץ
יותר ויותר היה שחברות "אחראיות" יטפלו בבעיה מרצונן הטוב .אולם מרגע שהייתה חקיקה,
חברות שנקטו בגישה מתקדמת ונמנעו מהעסקת ילדים ונחשבו יותר אחראיות ממקבילותיהן,
נחשבו כעת כמי שמצייתות לחוק ותו לא ,לפחות בארה"ב.
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מגוון דוגמאות נוספות מראה את הדינמיקה שלפיה פרקטיקות שנחשבות מתקדמות ואחראיות
מאבדות מעמד זה כאשר הן הופכות לדרישות החוק .בעוד שפירמות שהעניקו הטבות לבני זוג
מאותו המין בשנות ה 90-נחשבו "אחראיות" ,ב 2010-חמש מדינות כבר הפכו נישואים חד-מיניים
לחוקיים והענקתן של הטבות אלה הפכה אפוא לחובה חוקית באותן מדינות .באופן דומה,
במקרה של אפרטהייד ,מספרן הגדל של פירמות מתקדמות שבחרו להוציא את השקעותיהן
מדרום אפריקה כבר לא יוחדו מהשאר בהתנהגותן האחראית מרגע שהפסקת העסקים עם
המדינה נעשתה נפוצה יותר .בתחום הקיימות ,האיחוד האירופי קבע לאחרונה תקנות בנוגע
למיחזור פסולת אלקטרונית ,שיחייבו את כל החברות לנהוג בהתאם לפרקטיקות שאומצו על ידי
חברות מעטות .במדינת קליפורניה יש כעת תקנות דומות ,אם כי תחולת החוק של קליפורניה צרה
מזו של ההנחיה האירופית .בין הדוגמאות החשובות ביותר לדינמיקה הזאת במאה ה 20-היה חוק
זכויות האזרח ,שהביא במהירות לאינטגרציה במקומות עבודה ומשמעו היה שפירמות מתקדמות
ששילבו שחורים ולבנים מרצונן הטוב כבר לא נהנו ממעמד מיוחד.
בין אם מגיעים לשלב "ואז אתה מנצח" מפני שהתנהגות אחראית וולונטרית הופכת לנוהג
המקובל או מפני שהיא הופכת לדרישה מחייבת ,שכיח שתאגידים מעבירים את המסר
שההתנהגות החדשה "הייתה רעיון טוב בסופו של דבר" ,גם אם אותן חברות העלו התנגדויות
בתחילה בשלב המאבק .לדוגמה ,אחרי שנייקי וליוויי שטראוס הסכימו ב 2005-לחשוף את
רשימות המפעלים שלהן ,לאחר התנגדותן הראשונית ,החברות לא הצליחו לזהות השפעות
שליליות על עסקיהן מהשינוי ,ובמקום זאת הצביעו על יתרונות מהצד העסקי 49.באופן דומה ,שני
דורות אחרי כינון חוק זכויות האזרח ,כמעט כל החברות הציבוריות מדברות על היתרון העסקי
העולה מגיוון גזעי והכללת מגוון אוכלוסיות.
חשוב לומר שמרגע שהתנהגות אחראית הופכת לנוהג המקובל או לדרישת החוק ,היא מאבדת את
ה"סטטוס" שלה כאחריות חברתית והופכת פשוט לדרך המקובלת (או הנדרשת) לעשות עסקים.
לשינוי זה לאורך ציר הזמן בדרך שבה אנו מבינים איזו התנהגות היא בגדר אחריות חברתית יש
חשיבות לגבי נושאים שונים בשיח הציבורי .כמובן ,יש מקרים שבהם עוד לא נעשתה חקיקה,
למרות לחץ משמעותי של אקטיביסטים .אחת הדוגמאות הבולטות בארה"ב היא זו של שינוי
אקלימי ,שהקונגרס טרם העביר חקיקה משמעותית לגביו.עם זאת ,למרות הפער החקיקתי,
חברות רבות ,ובהן שחקניות משמעותיות בתעשיית הכימיקלים כמו דופונט ודאו בארה"ב ,נטלו
על עצמן יוזמת קיימות רחבת היקף מרצונן.

דיון :התחדשות חזון האחריות החברתית במסגרת דינמיקה תלוית זמן והקשר
מהי אחריות חברתית?
טענו כאן שקיים שילוב של לחצי כפייה ,לחצים מימטיים ולחצים נורמטיביים בתהליך המיסוד,
שמניע סוגיה ציבורית ממעמדה כמוקד של אחריות חברתית לשימוש ("אחר כך צוחקים עליך").
אך האקטיביסטים התחילו להשיג הצלחה מסוימת בדרג הממשל המדינתי בארה"ב ,כאשר
וושינגטון ,קליפורניה ,וכמה מדינות נוספות אסרו על מכירת מוצרי ילדים המכילים פתאלטים.
כפי שניתן היה לצפות ,החברות ואיגודי התעשייה לחמו ביוזמות הללו ("אחר כך נלחמים בך").
אולם במקביל ,מספר חברות ,ובהן "טויס אר אס" ,הסירו את המוצרים מהמדפים מיוזמתן,
מהלך שהובן כגילוי של "אחריות חברתית" .לאחר יוזמות וולונטריות אלה מצד תאגידיםלנוהג
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מקובל וסטנדרטי ,שהוא בפשטות הדרך לעשות עסקים .הלחצים הספציפיים הם תלויי זמן
ותלויי הקשר כאחד .בעבר ,לדוגמה ,התקבל על הדעת שחוקי המדינה בארה"ב ימסדו נורמות
וסטנדרטים בנוגע לעבודת ילדים ,מכיוון שמרבית העסקים נעשו בגבולות המדינה .אולם כאשר
הסוגיה שוב עלתה לכותרות בשנות ה ,90-היא קיבלה ממד גלובלי ,מכיוון שהעולם עבר להקשר
רב-לאומי שבו שרשראות אספקה גלובליות הפכו לפרקטיקה המקובלת .כפי שעולה ממחזור
החיים של סוגיה ציבורית ,המודעות הציבורית הגוברת הייתה בין הגורמים שהניעו תהליכי
מיסוד ,שהביאו חברות רב-לאומיות להגביר את תשומת לבן לעבודת ילדים.
דוגמה קרובה יותר לזמננו היא השימוש בפתאלטים (חומרים לריכוך פלסטיק) במוצרים
המיועדים לילדים .לאחר מחקרים מתחילת שנות ה 2000-שהצביעו על הנזק האפשרי הטמון
בחומרים אלה ,אקטיביסטים הפעילו לחץ על יצרנים להפסיק להשתמש בהם .גופי הסדרה
ופיקוח (המועצה לבטיחות מוצרי צריכה) ,איגודי תעשייה ,וחברות מסחריות בתחילה התעלמו מן
המחאות ,ולאחר מכן טענו שהחומרים בטוחים ,הקונגרס פעל לבסוף לאסור כמה מהחומרים
הללו לשימוש במוצרי ילדים 50,ומחזור החיים של הסוגיה הושלם.
הידיעה כי תהליך מיסוד זה הוא תלוי זמן והקשר מסייעת לנו להגיע להבנה חדשה לגבי אחריות
חברתית :אחריות חברתית ,הנתפסת כתהליך התלוי בגורם הזמן ,מייצגת את פער המתח

המתמשך בין ציפיות חברתיות המתבטאות בזירת החקיקה או באמצעות נורמות לבין התנהגותן
51
של חברות.
מובן כי מהגישה שלנו משתמע גם שכאשר סוגיה אחת משלימה את מחזור החיים שלה ,אחרת
מתחילה אותו .לדוגמה ,תנאי העבודה בשרשראות האספקה הגלובליות בתעשיית הביגוד
מעוררים עניין כבר כ 20-שנה .אולם תחת הכותרת הרחבה של "תנאי עבודה" ,הסוגיה הבולטת
מבחינת אחריות חברתית השתנתה במהלך תקופה זו .לדוגמה ,בשנת  ,2008אחת השאלות
הדומיננטיות הייתה באיזו מידה ראוי לפרסם לציבור דוחות מעקב על מפעלי הייצור .אולם בסוף
שנות ה ,90-הסוגיה הבולטת במאבק הייתה אם בכלל צריך לקבוע קודי התנהלות לספקים .עד
אמצע שנות ה 90-פירמות רבות כבר הנהיגו קודי התנהלות (לפחות על הנייר) ותשומת הלב
הופנתה להתנהגויות אחראיות אחרות.
כיום ,עצם קיומו של קוד התנהלות בחברה כבר לא "נספר" כנוהג אחראי ,והפירמות
הפרוגרסיביות בתחום זה מגבשות תכניות שיתופיות (בניגוד לכאלה שמבוססות על ציות לחוק)
להסדרת יחסי העבודה עם ספקיהן ועם ארגונים חוץ ממשלתיים .מהדיונים אצל לים ופיליפס
( )Lim & Philipsופרנקל וסקוט ( )Frenkel & Scottעולה שהמודל של ציות לקוד ההתנהלות
הוא מודל בסיסי שממנו התפתחו הגישות המקיפות יותר של יחסי עבודה ושיתוף פעולה הנחשבות
כיום לפרקטיקות אחראיות 52.המאבקים בסוגיות הקשורות לתנאי עבודה עדיין נמשכים ,אך
הנושא הספציפי משתנה .כאשר מגיע השלב "ואז אתה מנצח" עבור סוגיות מסוימות ,והתנהגויות
מסוימות הופכות לנוהג העסקי המקובל ,מתעוררים לחצים שדוחפים להתנהגויות אחראיות
חדשות.
דינמיקה דומה אפשר לראות בדיווח על ענייני קיימות .בשעה שהתקנות בנוגע לדיווח סביבתי
הלכו והתרחבו במשך עשרות שנים ,הרי שבסוף שנות ה 90-ותחילת ה 2000-התפשט הנוהג של
פרסום דוחות קיימות מיוזמתן של חברות .אולם בחוד החנית ,יש כיום חברות שמדווחות על
פליטות מזהמים ונתונים סביבתיים אחרים לא רק על פעילותן שלהן ,אלא גם על שרשראות
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האספקה שלהן .בשעה ש"דוח קיימות" סטנדרטי אולי כבר לא "נספר" כפרקטיקה אחראית,
מכיוון שהגענו לשלב "ואז אתה מנצח" ,דוחות מקיפים הכוללים את שרשרת האספקה הפכו
לתקן הדיווח החדש.

האם אחריות חברתית היא רווחית?
הניתוח שלנו מציע גם תובנות בנוגע לשאלה השנויה במחלוקת "האם אחריות חברתית היא
רווחית?" .המציאות של גלובליזציה משמעה שעבור תאגידים רב-לאומיים במיוחד ,הציפיות
החברתיות הן לסטנדרטיזציה גלובלית המוגדרת על ידי מספר רב של מחזיקי עניין חיצוניים.
התפתחות תשתית של אחריות חברתית שמפעילה לחץ על חברות לפעול בדרכים חדשות (כגון
ארגוני השקעות שמבססים את החלטותיהם על אחריות חברתית ,אגודות עמיתים,
ואקטיביסטים חברתיים) היא חלק מתהליך המיסוד שמשנה את התפיסה לגבי מה נחשב
לאחריות חברתית .התשתית הזאת גם משנה את תפיסת הרווחיות ,מאחר שהעלויות הנדרשות
כדי לעמוד בציפיות ,בנורמות או בסטנדרטים החדשים מובנות לתוך המודל העסקי ,במיוחד ככל
שעוד ועוד חברות מאמצות את אותם נורמות וסטנדרטים ,וההשקעה הראשונית בתשתית הזו
מתחילה לשאת פירות.
לדוגמה ,בסוף שנות ה ,90-ארגון ) Social Accountability International (SAIהציג את תקני
העבודה " "SA 8000והתחיל להדריך מומחים כיצד להיכנס למפעלים ולבדוק שהתנאים בהם
עומדים בתקן .לפיכך ,אותה השקעה מוקדמת בפיתוח קודי התנהלות וארגונים ושיטות ניטור,
משמעה שכעת קיימים מודלים ותשתית מאורגנת בשטח .כיום ,חברה חדשה בתעשייה מפיקה
תועלת מאותן "תבניות מוכנות" ,והעלויות שהיא צריכה להשקיע כדי להטמיע קודי התנהלות
בסיסיים ופעילויות ניטור הן נמוכות יותר ממה שנדרש מחברות באותה תעשייה לפני עשור,
מאחר שהידע כיום הרבה יותר רחב ויש תקדימים שאפשר לפעול על פיהם .בנוסף ,השינוי
בציפיות הציבוריות ,וכפועל יוצא גם במחיר שחברה עלולה לשלם באיבוד מוניטין ו"שיום וביוש"
(" ,)"name and shameמעלים עוד יותר את המחיר של אי עמידה בנורמות החדשות.
כתוצאה מכך ,הטיעון העסקי לטובת אימוץ קוד התנהגות מתחזק ,והתנהגות ספציפית זו כביטוי
של אחריות חברתית נעשית רווחית יותר (או יקרה פחות) במהלך הזמן .דבר זה אינו מאפשר לנו
להסיק ,עם זאת ,שאחריות חברתית היא רווחית ,או שהיא נעשית רווחית יותר עם הזמן .ואכן,
מכיוון שההגדרה של אחריות חברתית משתנה לאורך זמן ,הרי שכאשר התנהגות אחת (כמו
הטבות לבני זוג חד-מיניים או יישום קודי התנהגות) הופכת לנורמה ונעשית יקרה פחות,
התנהגויות אחראיות אח רות (כמו תכניות ייעודיות לספקים או הנדסת מחזור חיים) נכנסות
למחזור החיים של סוגיה ציבורית ותובעות מהחברות מענה או משאבים (יקרים) .תהליך זה של
הגברת התביעות החברתיות גורם אפוא לעליית העלויות מאותן תביעות חדשות ,אפילו כאשר
העלויות הקשורות לתביעות ה"ישנות" הולכות ופוחתות .כמובן ,משמעות ניתוח זה היא שאותם
מקדימים סופגים עלויות גבוהות יותר יחסית לאלה שמאחרים לאמץ אסטרטגיות אחראיות
מתקדמות ,ומכאן השאלה הלגיטימית – מדוע שחברה תעשה זאת כלל? נוכל לטעון כי התפקיד
של ניהול המוניטין והמותג של חברה – לצד השקיפות סביב פעילותה דרך האינטרנט
והתייחסותם של אקטיביסטים ,ארגונים חוץ ממשלתיים ומחזיקי עניין אחרים – גורם לכך
שלקיחת הסיכונים הנובעת מאימוץ מוקדם של התנהגות אחראית ,משתלמת .במילים אחרות,
במונחים של דימאג'יו ופאוול ,לפני שחדשנות הופכת לדבר נפוץ ,היא מקנה לאותם מקדימים
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תדמית של "הצטיינות ביצועית" ,ואילו לאחר שהיא נעשית נפוצה היא מקנה להם לא יותר
מ"לגיטימיות".
מדיון זה עולה כי במקום להמשיך לשאול אם אחריות חברתית היא רווחית ,עלינו להתחיל לבחון
כיצד דינמיקת הזמן שתיארנו משנה בפועל את ההבנה מהי רווחיות .ההקשר של דינמיקת הזמן
משמעו שפועלים כאן כוחות מנוגדים ,ודבר זה עשוי להסביר מחקר מטא-אנליזה שמצא קשר
ניטראלי בין שני המושגים 53.יש התנהגויות אחראיות חברתית שנעשות פחות יקרות על פני זמן,
(ואמנם הופכות לנוהג המקובל בעסקים וכבר אינן משקפות אחריות חברתית) ,ואילו בה בעת,
התביעות להתנהגויות חדשות ומתקדמות יותר כרוכות בעלויות גבוהות יותר .דינמיקה מורכבת
זו בזמן עשויה להסביר את תוצאותיהן הסותרות של בדיקות אמפיריות רבות שבחנו את הקשר
בין רווחים לאחריות חברתית במצב סטטי.
הרעיון שהתנהגות אחראית משנה את התפיסה לגבי התנהגות רווחית הוא הרחבה מעניינת של
ניתוח "שוק המידות הטובות" של ווגל ( .54)Vogelניקח לדוגמה התנהגות מסוימת ,כמו מעקב
בלתי תלוי אחר התנאים במפעלים או הענקת הטבות עובדים לבני זוג מאותו מין .בהתחלה ,קיים
היצע או ביקוש מינימלי להתנהגות ,בשלב שאותו כינינו "מתעלמים ממך" .אם אירועי טריגר,
שינוי בציפיות ומודעות הציבור ,ולחצים חיצוניים אחרים מקדמים התנהגות זו לאורך מחזור
החיים של סוגיה ציבורית לכיוון של נוהג מחייב או נורמטיבי ,התביעה להתנהגות הזאת תגבר אז
בכל אחד מהמחירים על העקומה .במקביל ,העלויות הקשורות לאימוץ ההתנהגות החדשה
פוחתות ככל שהתשתית הקשורה הולכת מתבססת ,והמתחרים מאמצים גם הם את אותה
התנהגות .הירידה הזאת בעלויות גורמת לעלייה בהיצע של ההתנהגות האחראית .התוצאה,
כאשר מתקדמים על פני זמן מהשלב "מתעלמים ממך" לשלב שבו "אתה מנצח" ,היא אימוץ נרחב
של אותה פרקטיקה ,בשל שינויי הביקוש וההיצע בשוק "המידות הטובות" .התהליך המתואר
כאן עולה בקנה אחד עם ממצאי ראיונות שמהם עולה כי לתפיסתן של חברות הביגוד ,העלויות
שלהן היו נמוכות יותר ,הסיכונים נמוכים יותר ,וההטבות רבות יותר לאורך זמן ,ככל שהשיח
בנוגע לפרקטיקות העבודה האחראיות שלהן התמשך 55.דינמיקה דומה תקפה לכל סוגי
ההתנהגות החברתית ,כך שמסגרת מחזור החיים טובה כדי להסביר את הדינמיקה של "שוק
המידות הטובות" על פני זמן.

חוקים או אחריות חברתית?
הגישה של דינמיקת הזמן וההקשר רלוונטית גם לוויכוח בנוגע לתפקידם של חוקים ותקנות
לעומת פעילויות וולונטריות של אחריות חברתית .רבים ממבקרי האחריות החברתית אומרים
שאם החברה רוצה שפירמות יתנהגו בדרך מסוימת ,אנו זקוקים לחוקים כדי שהכללים יחולו על
כל הפירמות – נקודה זו משתמעת מדבריו של מרטין וולף ,וגם מהביקורת הקלאסית של מילטון
פרידמן על אחריות חברתית (ראו גם את מאמרו של קרנאני ( )Karnaniבסוגיה זו) .קרוב יותר
לזמננו ומנקודת מבט שונה ,רוברט רייך ( )Reichטען כי על החברה לאכוף כללים וחוקים כדי
לגרום להתנהגות אחראית ,במקום לנסות לפתות פירמות לאמץ פרקטיקות מסוימות מרצונן
56
הטוב.
ויכוח זה נתון במגבלה מסוימת עקב העובדה שהוא מבוסס על ניתוח סטטי של "נקודה בזמן".
חוקים ותקנות ,כמו גם נורמות התנהגות ,מתפתחים באופן מורכב ומשתנה בזמן שמפנה אותנו הן
לתהליכי מיסוד והן למחזור החיים של סוגיות ציבוריות .בראשית חייה של סוגיה ציבורית ,אותו
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אקטיביסט טיפוסי שמעלה את הסוגיה לשיח הציבורי לא יצליח לגרום להעברת חוקים בגלל
התנגדות הממסד ,תהיה אשר תהיה הגדרתו .הממסד חייב להצטרף לדרך – או לפחות צריך
שחלק מחבריו יצטרפו – כדי שיתחולל שינוי מסוג כלשהו במדיניות הציבורית .תהליך זה של
"הצטרפות לדרך" מחייב העלאה של המודעות הציבורית וכן פיתוח תהליכי כפייה ,תהליכים
מימטיים ונורמטיביים ,שמייצרים לחץ לשינוי.
חלק משינוי זה יהיה כרוך בחקיקה ,בעוד שפרקטיקות שכעת הפכו לנורמה (כמו דיווח על שורה
תחתונה משולשת) יתפתחו מפני שה"הצטרפות לדרך" היא בדיוק הדבר שמאפיין אחריות
חברתית ,כאשר היא נתפסת כתנועה .בשעה שרייך (וקרנאני ,בסוגיה זו) עשויים לטעון כי אם
החברה רוצה התנהגות אחראית אנו חייבים להעביר חוקים רלוונטיים 57,הרי שלמעשה ,בפועל,
חוקים לרוב מתפתחים מתוך סטנדרטים של אחריות חברתית .במובנים מסוימים ,ההצטרפות
של אותם מאמצים ראשונים היא שמאפשרת להעביר חקיקה בסופו של דבר ,אם הסוגיה עוברת
את כל המסלול בתהליך המדיניות הציבורית עד תומו; וזאת במיוחד ,מפני שלחברות שסופגות
עלויות נוספות כדי לאמץ פרקטיקות מתקדמות יש תמריץ לגרום לכך שגם למתחריהן יהיו אותן
עלויות.
במקרים רבים בהיסטוריה של התעשייה ,הדבר שקידם את החקיקה היה פרקטיקות של אחריות
חברתית בשטח .בתקופות המוקדמות של אנגליה התעשייתית ,ההגבלות על עבודת ילדים באו
אחרי דיווחים של בעלי מפעלים שיישמו בהצלחה מדיניות אחראית משלהם בנוגע לעבודת
ילדים; 58ובתחילת שנות ה ,2000-התחילו להוסיף סעיפים בנוגע לתנאי עבודה וסביבה בהסכמי
סחר בארה"ב ,לאחר "מיסוד" מעורבותם של תאגידים בקביעת תנאי העבודה בשרשראות
האספקה שלהם .דוגמת הפתאלטים שציינו קודם משקפת דינמיקה דומה .חקיקה ורגולציה לא
נולדות בוואקום ,אלא הן תוצאה של תהליך אורגני שמשתנה בזמן כפי שתיארנו .אפשר לראות
בחקיקה לא רק חלופה מתחרה לנוהג אחראי בנקודת זמן ,אלא תוצאה של השלב "ואז אתה
מנצח" ,שמגיע באופן טיפוסי אחרי השלב הקודם בהתפתחותו של אותו נוהג אחראי לאורך זמן.

סיכום ומסקנות
הציטוט של מהאטמה גנדי המתאר את דינמיקת הזמן של אקטיביזם חברתי תקף היטב לתחום
האחריות החברתית .בחינת האחריות החברתית במסגרת תלוית זמן והקשר שופכת אור על מספר
סוגיות מורכבות לאורך ההיסטוריה.
ראשית ,שכיח שפעילויות הקשורות לאחריות חברתית ישתנו עם הזמן ,ממעשה קיצוני או "בלתי
מתקבל על הדעת" ,למעשה הנחשב אחראי ,ואחר כך למעשה המצופה או הנדרש .כאשר לוי
שטראוס הנהיגו לראשונה קוד התנהלות לספקיהם שמעבר לים בשנת  ,1991הדבר עוד נחשב
"בלתי מתקבל על הדעת" ,וליווי'ס ומקדימים אחרים נחשבו לאזרחים תאגידיים "אחראים".
אבל היום ,קודי התנהלות לספקים הם הנוהג הסטנדרטי והמצופה כמעט בכל ענפי התעשייה
שמנהלים שרשראות אספקה גלובליות ,וקודי התנהלות לא נחשבים למעשה של אחריות חברתית
אלא פשוט לפרקטיקה עסקית רגילה .ראינו את אותה הדינמיקה בדיווח על שורה תחתונה
משולשת ובנושא של הטבות עובדים לבני זוג חד-מיניים .מה שנחשב "אחריות חברתית" משנה
את מעמדו עם הזמן ואפשר לראות בו "נקודת אמצע" במחזור החיים של סוגיות ציבוריות.
שנית ,הדינמיקה של הזמן שופכת אור על הדיון בנוגע ל"רווחיות" של אחריות חברתית .לאורך
הזמן ,פרקטיקות אחראיות משנות את תפיסת הרווחיות – באמצעות ההשפעה של שינוי ציפיות
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הציבור ,פיתוח "סחורות ציבוריות" ,מוסדות שמפחיתים את המחיר של אימוץ פרקטיקות
מסוימות ,ועל ידי איזון הנוף התחרותי בהפיכתו למגרש שווה-כוחות .התנהגות אחראית מצד
פירמות מסוימות בשלבים המוקדמים מפחיתה את העלויות של אותה התנהגות עבור מאמצים
מאוחרים יותר ,ואילו בה בעת התביעות להתנהגויות אחראיות חדשות גורמות עלויות גבוהות
יותר לאלה שמאמצים אותן ראשונים .השאלה "האם אחריות חברתית היא רווחית?" מסתירה
את דינמיקת הזמן הזאת.
שלישית ,דינמיקת הזמן משנה את השיח לגבי היעילות היחסית של עיגון סטנדרטים בחוק לעומת
יישומם מרצון :חוקים ותקנות הם פעמים רבות נקודת הסיום במחזור החיים של הסוגיה
הציבורית .אימוץ נרחב של התנהגויות מסוימות יכול גם הוא להיות "ניצחון" או נקודת סיום ,או
שאחריו עשויה לבוא תגובה רגולטורית .חוקים ותקנות לא מופיעים מתוך ואקום ,אלא פעמים
רבות לאחר רמה מסוימת של הצטרפות מצדן של פירמות כאשר פרקטיקות של אחריות חברתית
הופכות לחלק הצפוי והמקובל של האתוס החברתי.
יש בכך מן האירוניה שכל אחת משלוש הסוגיות העולות מדינמיקת הזמן מובילה ,ביחד ולחוד,
לדעיכתן של תכניות אחריות חברתית ,לפחות מבחינת התווית ששמים על אותן תכניות .כאשר
פרקטיקות ספציפיות מתקדמות עם הזמן לאורך מחזור החיים הטיפוסי לכל סוגיה ציבורית,
הביקוש וההיצע של ההתנהגות גדלים ככל שהיא נעשית :צפויה ומקובלת; פחות יקרה (במונחים
יחסיים ומוחלטים); ולעתים נדרשת בחוק .מרגע שמגיעים לשלב "ניצחון" זה ,הפרקטיקה כבר
לא נחשבת למעשה של אחריות חברתית ,גם אם היעד הסופי של המאבק בראשיתו – בין אם זה
קוד התנהגות ,דיווח שורה תחתונה משולשת ,או שילוב אוכלוסיות במקום העבודה – הושג .אך
במקביל ,מופיעים טריגרים להעלאתן של סוגיות ציבוריות והתנהגויות אחרות על סדר היום,
ומחזור החיים מתחיל מחדש.
פייטרה ריבולי היא פרופסור בבית הספר לעסקים מקדנו ( )McDonoughבאוניברסיטת ג'ורג'טאון.
סנדרה ואדוק היא ראש הקתדרה לאסטרטגיה ופרופסור לניהול בבוסטון קולג' ומרבה לכתוב על אחריות
חברתית.
אנו מודים לעורך ,לשלושה סוקרים אנונימיים ,ולמשתתפי הכנס הבינלאומי השנתי השלישי לאחריות
חברתית באוניברסיטת האמבולדט בברלין ,ב 8-עד  10באוקטובר  ,2008על הדיונים וההערות המועילות.
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