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השקיעה ומשקיעה סכומי עתק כדי לעמוד בדרישות ההולכות
והמחמירות של האסדרה (רגולציה) בתחום איכות הסביבה,
באמצעות הפחתה במקור וצמצום הפליטות לסביבה .האסדרה
הסביבתית בישראל אינה נופלת בתחומים רבים מזו הקיימת
במדינות רבות בעולם המפותח ואולי אף מחמירה ממנה,
והתעשייה ככלל מכבדת את החוק ומצייתת לו .פעמים רבות היא
עושה אף מעבר לנדרש בחוק – .Beyond Compliance
'אחריות תאגידית' אינה מחליפה את דרישות האסדרה שכל
חברה מחויבת לעמוד בהן ,ואף אינה מחליפה חובות דיווח ופרסום
מידע שגם הן מקבלות ביטוי בחקיקה ממשלתית שהוגשה
לאחרונה לטיפול הכנסת – הצעת חוק מרשם פליטות ,ובהתאם
לה חלק ניכר מהמידע בדבר פליטות מפעלי תעשייה יהיה
חשוף לעיני הציבור .יתרה מכך ,למאסדרים (רגולטורים) במשק
הישראלי ,ובפרט למשרד להגנת הסביבה ,יש מלוא הסמכות
לקבל מידע על פעילות המפעלים ולאכוף דרישות סביבתיות אם
הן אינן ממולאות ,עד כדי סגירת המפעלים במקרה הצורך.
הסמכות והאחריות בקביעת אסדרה סביבתית הייתה ונותרה
בידי הממשלה ,באמצעות הכלים החוקיים הקיימים בידיה כבר
כיום – תנאים נוספים ברישיונות עסק ,היתרי רעלים ,ועוד.
'אחריות תאגידית' היא מעבר לאסדרה – היא שינוי תפיסה ,שלא
ניתנת להטמעה כחובה חוקית .אשר על כן ,אין כל היגיון והצדקה
להפוך את ה'אחריות התאגידית' למדיניות מחויבת על פי חוק.

כל חברה תעשייתית מחויבת לשקול את שיקוליה המסחריים,
אחרת אין לה כל הצדקה כלכלית לאורך זמן ,דבר שיפגע לא רק
בחברה עצמה אלא גם בחלק ניכר מבעלי העניין שלה ,ובכלל זה
העובדים ,הספקים והלקוחות .בשל כך ,ובהתאם לגישת ה'אחריות
התאגידית' ,על כל חברה להנהיג מדיניות עסקית "מקיימת",
קרי מדיניות שפועלת בהתחשב בשיקולים כלכליים ,בד בבד עם
שיקולים סביבתיים וחברתיים.
חשוב לציין כי לאחריות התאגידית רבדים רבים ,ואיכות
הסביבה היא רק אחד מהם .רבדים בולטים נוספים המקבלים ביטוי
במדיניות חברות לאחריות תאגידית הם זכויות אדם ,יחסי עבודה
וזכויות עובדים ,מערך קשרים עם הקהילה ,אתיקה ארגונית,
מעגל חיי המוצר ,ועוד .בתחומים אלו ואחרים ניתן לראות פעילות
מכובדת ומכבדת של חברות רבות.
לסיכום ,במהלך השנים האחרונות חל שיפור ניכר בפעילות
הסביבתית של התעשייה ולרשות המאסדר עומדים כלים
רגולטוריים מספקים בהחלט כדי לוודא דיווח ועמידה בדרישות
של התעשייה' .אחריות תאגידית' היא במובנים רבים עמוקה יותר
מאסדרה' :אחריות תאגידית' היא שינוי תפיסה ,בדומה להטמעת
תורה חדשה .את זאת אי אפשר לעשות בעזרת חוקים וכללים,
ולפיכך יש להותיר את האחריות התאגידית לשיקול דעתן של
החברות.
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בעשור הקרוב ייאלץ המשרד להגנת הסביבה להתמודד מול שורה
של אתגרים רגולטוריים משמעותיים שיחייבו אותו לבצע קפיצה
משמעותית ביכולת התכנון ,הפיקוח והאכיפה שלו .בין האתגרים
המשמעותיים ביותר ניתן למנות את יישומו של חוק אוויר נקי
המחזור החדשים (חוק להסדרת הטיפול
תשס"ח ,2008-את הסדרי ִ
למחזור פסולת אלקטרונית),
באריזות תשע"א ,2011-הצעת חוק ִ
שדרוג משמעותי של מערך הדיווח הסביבתי בישראל ועוד.
המשרד מתמודד מול שורת האתגרים האלה מתוך נקודת מוצא
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שאינה מיטבית מבחינת תקציבו היחסי של המשרד ,היקף כח
האדם והמבנה הפנימי שלו .תמונה זו עולה מדו"ח מבקר המדינה
משנת  ]1[ 2010שבחן את מערך האכיפה והגבייה במשרד להגנת
הסביבה .הדו"ח משנת  2010מצביע אמנם על שיפור משמעותי
בתהליכי האכיפה והפיקוח במשרד (בהשוואה לביקורת הקודמת
שנערכה בשנת  )2007אולם מדגיש את הצורך בייעול משמעותי
של הליך האכיפה ובפיתוח של מערכת ממוחשבת שתסייע בכך.
התמודדות מיטבית מול האתגרים הסביבתיים שיעמדו בפני
ישראל בעשור הבא מחייבת לדעתי מאמץ לשילוב מנגנונים
פרטיים ,שיש להם סינרגיה עם יעדי המדיניות של המשרד
להגנת הסביבה ,לתוך המארג הרגולטורי הקיים .כיום קיימים
בשוק הישראלי – כחלק מהשתלבותו במשק העולמי – שורה
של מנגנונים פרטיים שגלומה בהם סינרגיה כזו .בין המכשירים
האלה ניתן למנות את מערכת הניהול הסביבתית ,ISO 14001
את כללי הדיווח של אחריות תאגידית של ה–Global Reporting
 ,Initiativeאת מערכת התו הירוק הישראלי (שהושקה מחדש
בשנת  2010במסגרת ִמנהלת משותפת חדשה בראשות המשרד

ומכון התקנים) ואת מדד מעלה (שמאפשר לחברות המובילות
במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית).
מחקרים רבים שפורסמו בעולם בחמש השנים האחרונות מעידים
כי המנגנונים הפרטיים שנזכרו לעיל יכולים להביא לשיפור
של ממש בהתנהגות הסביבתית של חברות המאמצות אותם,
והם אינם רק סוג של העמדת פנים 'ירוקה' ( )greenwashאו
'דיבור–ריק' [ .]5 ,4 ,3יתר על כן ,במקובץ יוצרים מנגנונים אלה רשת
רגולטורית שבין רכיביה השונים קיימים סינרגיה והיזון חוזר
חיובי בכל הנוגע לפיקוח ולאכיפה .עמדה ספקנית כלפי אסדרה
(רגולציה) פרטית שמבקשת להסתמך באופן בלעדי על חקיקה
ועל אכיפה ממשלתית ,מתעלמת הן מהפוטנציאל הרגולטורי
שגלום במכשירים הפרטיים שצוינו לעיל הן מהמציאות הפוליטית
של מחסור מתמשך במשאבים ,שבגדרה פועל המשרד להגנת
הסביבה.
המשרד להגנת הסביבה צריך לשקול צעדים מעשיים שיעודדו
חברות ישראליות לאמץ את התקנים שנזכרו לעיל ולהביא בכך
להרחבת המארג הרגולטורי שבאמצעותו מממש המשרד את
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יעדיו .אמנם קיימים תמריצים נוספים לאימוצם של תקנים
פרטיים ,כגון תמריצים כלכליים ותמריצים אידאולוגיים ,אולם
בתמריצים אלה אין די .במסגרת מאמר קצר זה אוכל רק להזכיר
באופן כללי את הצעדים שהמשרד יכול לנקוט [ .]2ראשית ,המשרד
יכול להפעיל תמריצים מנהליים שונים .המשרד יכול למשל לחייב
חברות בעלות סיכון גבוה לסביבה לאמץ את מערכת הניהול
הסביבתית ( ISO 14001כתנאי לקבלת רישיון עסק או היתר
רעלים) .חברות בעלות הסמכה ל– ISO 14001ושמדווחות לפי
כללי ה– GRIיכולות לקבל הקלות בהליכי רישוי ובתדירות הפיקוח,
והפחתה בדרישות הדיווח (בהסתמך על דיווח ב– .)GRIתמריצים
נוספים בעלי אופי כלכלי יכולים להיות מתן עדיפות במכרזים
ממשלתיים לחברות שאימצו תקן סביבתי פרטי (או שילוב של
תקנים) ואימוץ מערכות אלה על–ידי רשויות המדינה (ובכלל
זאת רשויות סטטוטוריות וחברות ממשלתיות) .המשרד להגנת
הסביבה בשיתוף משרד ראש הממשלה החל לפעול בכיוון שתואר
כאן ,למשל בניסיון לגרום לכך שבפעילות הרכש הממשלתית יבואו
לידי ביטוי שיקולים סביבתיים ,אולם נראה שההשפעה של צעדים
אלה עד היום הייתה מועטה ,ולא היה בהם כדי ליצור תמריצים
שיוכלו להביא לאימוצם של קודים בין–לאומיים כפי שהוצע לעיל.
נוסף על תמריצים מנהליים יכול המשרד לאמץ תמריצים הנוגעים
למדיניות הענישה.

סיכומו של דבר :האתגרים הסביבתיים העומדים בפני המשרד
להגנת הסביבה מחייבים חשיבה יצירתית בדבר שילוב שלא על
פי חוק מחייב ,של קודים הנהנים ממוניטין בין–לאומי מוכח ,לתוך
המארג הרגולטורי הסביבתי.
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