קפיטליזם קשוב ישראל
כיצד מתמודדים בהצלחה עם עולם משתנה
במהירות וללא הרף
הקריה האקדמית אונו 16.2.2020
מרצה :צבי סטפק
יו"ר בית ההשקעות מיטב דש
קפיטליזם קשוב ישראל )חל"צ( בע"מ
פברואר 2020
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הערה2 :מחזיקי עניין ESG

האיזון ,חוסר האיזון ומחירו

● מילת מפתח בחיים האנושיים
● איזון בין חיי העבודה שלנו לבין חיי המשפחה
● איזון בין הגוף לבין הנפש
● איזון בין האגו שלנו לבין ההתחשבות באחר
● איזון בין השכל לבין הרגש
● איזון בין הדאגה להיום לבין הדאגה למחר
● איזון בין צריכה היום לבין חסכון למחר
● איזון בין סיפוק צרכים מיידי לבין השגת מטרה רחוקה
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חוסר איזון בחיי הפירמה

● בין דאגה לטווח קצר לבין דאגה לטווח הארוך
● בין שימוש במשאבים שלנו לבין השימוש במשאבים של אחרים
● בין דאגה לאינטרסים שלנו כבעלי שליטה לבין האינטרסים של שאר מחזיקי העניין בפירמה
● בין מנכ"ל דומיננטי לבין דירקטוריון מוחלש
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טבע :חוסר באיזונים ובבלמים
● טבע :לא אסון טבע אלא מעשה ידי אדם
● חוסר איזון בין הטווח הקצר לבין הטווח הארוך
● ניהול המניה במקום ניהול החברה – התמכרות והשתעבדות למחיר המניה
● חוסר איזון בין משאבים עצמיים לבין משאבים חיצוניים
● מינוף אדיר ולקיחת סיכונים מוגזמים מאוד
● הנהלת החברה פגעה במחזיקי העניין ובראשם העובדים ובעלי המניות
● מחברה אהודה ומוערכת טבע הפכה לסתם עוד חברה
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בזק –

עוד סיפור של חוסר באיזונים ובבלמים

● שליטה בבזק באמצעות כ 10%-בלבד מן המניות
● המבנה הפירמידלי  +מינוף בעל השליטה "מבטיח" חוסר איזון בין בעל השליטה לבין שאר מחזיקי העניין
● התוצאה :ממשל תאגידי בעייתי ,עסקת יס-בזק כמשל
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הדוגמא של חברת בואינג
● הלחץ של בעלי המניות להשאת רווחים
● אי-התחשבות מספקת במחזיקי עניין
קריטיים אחרים
Stake Holders
● התמקדות בטווח הקצר

16.2.2020

"כשהתרבות הארגונית גרועה – מעגלים פינות גם
בשמירה על חיי הלקוחות"
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דירקטוריון – אין דירקטוריון מושלם

● יש פערי ידע ויש פערי מידע בין הדירקטוריון לבין ההנהלה ,ותמיד יהיו
● אין נוסחה אחת מנצחת להרכב הדירקטוריון )גיוון  :מגדרי ,גילאי ,מקצועי( ולאופן מינויו
● דירקטור טוב הוא אדם עם יושרה ,ראייה רחבה ,יודע לשאול שאלות ועמיד
בפני לחצים
● דירקטור שיהיה ה"איפכא מסתברא"
● בסוף בסוף – זה הכל שוב  ...אנשים
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למה כדאי לחברה להתנהל באופן קשוב?

● כי זה כדאי עסקית והגון מוסרית – אין סתירה
● כי זה מחזק את נאמנות העובדים אליה
● כי זה מחזק את נאמנות הלקוחות אליה
● כי זה תורם למוניטין שמתורגם לתוצאות
● כי זה מעלה את ערכה לטווח הארוך
● מניות של חברות קשובות במדד ה S&P500-עשו תשואת יתר בהשוואה לחברות דומות שאינן קשובות
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תשואת חברות קשובות
שם

 15שנים

 10שנים

 5שנים

 3שנים

חברות קשובות בארה"ב

1,681%

410%

151%

83%

חברות קשובות בעולם

1,180%

512%

154%

47%

118%

107%

61%

57%

מדד S&P500
מקור :מחקר של פרופ' סיסודיה בספרו
Firms of Endearment
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לאורך השנים1998-2013 :

הנהגת הארגון – מבכירי ובכירות הקהילה העסקית בישראל
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פעילויות עיקריות TOP DOWN + BOTTOM UP :
● פגישות אישיות עם אנשי ונשות עסקים
● הרצאות במגוון פורומים לרבות דירקטוריונים של חברות
● פרסום מאמרים ותרגום ספרים בנושא
● כנסים מקצועיים
● סדנאות לאנשי פנים בחברות עסקיות וליועצים ארגוניים
● ליווי חברות עסקיות במסע שלהן להיות יותר קשובות
● הקמת קהילת יועצים ארגוניים ברוח הקפיטליזם הקשוב
● קליטת יועצים חדשים לקהילה והכשרה שלהם
● שינוי חוק החברות
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אז ,מה עושים ?
● הצעת חוק לשינוי ההגדרה של "תכלית קיומה של חברה" בחוק החברות
● ההגדרה הקיימת )סעיף :(11
"תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה ,וניתן להביא במסגרת שיקולים אלה ,בין השאר ,את עניניהם של נושיה ,עובדיה ואת ענינו
של הציבור .כמו כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה ,אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור ,אם נקבעה לכך הוראה בתקנון"

● נכון ,אין שאלה  -עסק צריך להרוויח ,שאם לא כן  -אין לו זכות קיום
אבל ,השאלה היא :האם המטרה של העסק היא:
מיקסום הרווח לטווח קצר לטובת בעלי המניות
או
השבחת ערך החברה לטווח ארוך לטובת כל מחזיקי העניין בה?
● הגדרת החוק מייצרת מציאות נוקשה וקשה
היא מעודדת גישה צרה של מיקסום רווחים לטווח קצר ,לעיתים קרובות על חשבון פיתוח החברה לטווח ארוך .היא
מעודדת העדפת האינטרסים של בעלי המניות על חשבון מחזיקי העניין האחרים :עובדים ,לקוחות ,ספקים,
נושים והקהילה
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שינוי החקיקה
● המציאות הציבורית-כלכלית-חברתית השתנתה :מחאת  2011והרשתות החברתיות
← ענישה של חברות
● המציאות הפסיקתית השתנתה מן היסוד .השופטת איילה פרוקצ'יה:
"על החברה ,והפועלים מטעמה ,להתחשב לא רק באינטרסים של החברה ובעלי מניותיה ,אלא גם בציפיותיהם
הלגיטימיות של גורמים אחרים עימם החברה באה במגע  -כגון עובדים ,צרכנים ,והציבור הרחב(2009) "...
● אבל ,המציאות של התנהלות החברות עדיין לא השתנתה

השינוי המוצע בחוק החברות בכיוון המתבקש ישמש זרז להתנהלות אחרת ,חיובית
ומאוזנת הרבה יותר ,של חברות עסקיות
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הקשיים במימוש החזון
● הצורך לפעול בעיקר  - Top-Downכי ללא מנהיגות קשובה אין סיכוי לתרבות ארגונית קשובה
● התלות בקיומו של בעל שליטה  /יו"ר  /מנכ"ל בחברה העסקית ,שיתחבר לחזון
● המנכ"ל ,שהקדנציה הממוצעת שלו נמשכת  4עד  6שנים ורוצה לקטוף את פירות עבודתו
● החשיבה קצרת הטווח של המנכ"ל שמקבלת עידוד וגיבוי מחוק החברות :רווח לטווח קצר
● עומס העיסוקים של ההנהלה והקושי להשיג פניות מחשבתית
● הצורך בשינוי חוק החברות ובתהליך חינוכי לשינוי נורמות התנהגות ,מה שדורש זמן
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ההזדמנויות למימוש החזון
● האכזבה ההמונית מדרכו ומתוצאותיו של הקפיטליזם הדורסני
● ההשפעה של הרשתות החברתיות על פוליטיקאים ,מקבלי החלטות ורגולטורים
● הכרזת ה"שולחן העגול" האמריקאי אודות תכליתה של חברה עסקית והכרזות של קובעי
מדיניות בעולם ההשקעות כמו בלאקרוק
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הטכנולוגיה ועולם התעסוקה
● האיום של היעלמות מקצועות שלמים ואבטלת עובדים
● הפגיעה בפרטיות לקוחות  -צרכנים
● הציפיות של העובדים הצעירים ממקומות העבודה שלהם
● ההכרח של הארגונים להשתנות ומהר הן טכנולוגית והן אנושית ,והקושי להשתנות
● יכולת האדפטציה החכמה והמהירה של הארגון היא קריטית
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חברות קשובות יתמודדו בצורה טובה יותר מאחרות עם האתגרים
● הטמעת הייעוד הנעלה בחיי היום יום של החברה עונה על הצורך של עובדים בעשייה מתוך
משמעות
● עובדים שמרגישים איכפתיות ,אמון וביטחון ,יכולים לחשוב ולעבוד באופן חדשני ,זריז ויצירתי
● התנהלות מעוררת השראה גורמת לחברה להיות אטרקטיבית עבור טאלנטים
● שותפות עם כלל מחזיקי העניין מסייעת גם לחברה וגם למחזיקי העניין לפעול יחד בסינרגיה,
להבין יותר טוב אחד את השני ,ליצור ערך אמיתי ומשמעותי עבור כולם ולייצר השפעה חיובית
ומיטיבה!
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תודה על ההקשבה
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