
   יעקב קורי–שקיעתה של האתיקה בעקבות המשבר הכלכלי העולמי 

  

 ן לא מוכ עולם העסקים אחרי המשבר הכלכלי הגדול,ואכן". אל תצדק הרבה "אמר, החכם באדם, שלמה המלך
בעשור !". אמרתי לכם ": בראש חוצות ובמיוחד אם הוא אומר בתחזיות שנתן על בוא המשברלסלוח למי שצדק

הם טענו כי לא .  האופוריה ששררה בשוק ההון ובכלכלה העולמית אתיקנים שהעזו להתבטא נגדכמההאחרון היו 
אין , שוק ההון מונע על ידי תאוות בצע שלוחת רסן,  עם מינופים מטורפיםים עובד והבנקיםהחברות, לעולם חוסן

סאבפריים /ח זבל"אג, ם בועת הדוטקו,כיסוי ריאלי לכל ההתעשרות הוירטואלית של החברות המושחתות כאנרון
 התבטאו כנגד ,וזף שטיגליץ'כג,  כלכלנים חתני פרס נובל.והעליות המטאוריות של שערי המניות בבורסה

הם זכו לקיטונות .  עליונות כוחות השוק ומיעוט הרגולציה,היד הנעלמה, התיאוריות הנאו ליברליות ששלטו בכיפה
   .ולא משנה באיזה מחיר משיגים את ההצלחה, מתווכחיםשל רותחין ונענו בטיעון הנצחי שעם הצלחה לא 

החמור ביותר מאז שנות השלושים ולרגע היתה עדנה לאתיקנים ולחסידי הדרך , פרץ המשבר הכלכלי הגדול, והנה
 מימדי . הדוגל במעורבות מסיבית של הממשלה בכלכלהיטליזם הדרויניסטי לבין הסוציאליזםהשלישית בין הקפ
 ,נסטרובר ס ים כליהמן ברדרסיהתמוטטו בנקים ענק, התאדו ארבעה טריליון דולרים, לצתייםהמשבר היו כה מפ

לרגע .  ובנקים למשכנתאותAIG - והממשלות נאלצו להתערב במאות מיליארדים על מנת להציל חברות קורסות כ
המשיכו אך אלה .  היד הנעלמה והטייקונים של וול סטריטוהתחרו בביקורת על נדמה היה כי כולם חזרו בתשובה

 ולעתים אף  צנח בחמישים אחוזים שלהםוי החברות והבנקיםוששלחלק לעצמם בונוסים של מילירדים למרות 
דובר על הצורך ברגולציה על מנת לא . שלא לדבר על אלפי המקרים של פשיטות הרגל, ביותר מתשעים אחוזים

את כל אותם הרמאים שצפו והתגלו כתוצאה  וכולם הוקיעו את ברני מיידוף, להשתולל" מושחתים"לאפשר ל
  .כי אין תחליף לשוק החופשי,  אך הם הסתייגו כי מדובר רק בתפוחים רקובים.מרעידת האדמה

עושים . האשמים כרגיל לא נתנו את הדין ואנחנו האזרחים נאלצים לשלם את המחיר,  שהכלכלה מתאוששתאלא
אלה מאתנו , ההפסדים בבורסה את שכחנו, רנות הפנסיהספגנו את ההפסדים בק, הסדרי נושים כאלה ואחרים

לשלם יותר ,  נאלצו רק לקצץ בשכרם ובהטבותשמובטלים ספגו את המכה החזקה מכולם אבל כל השאר והם הרוב
כיוון .  ולראות כיצד האינפלציה מרימה ראש בעוד שהריבית על החסכונות שואפת לאפסמ"מיסים רגרסביים כמע
 לא הפקנו את הלקחים הנכונים והאשמים הם כרגיל ,לפחות לא אלה שחוללו אותו, משברשלא סבלנו מספיק מה

 במתן תרומות ,אנו ממשיכים לדגול במקסום הרווחים בכל מחיר. נביאי החורבן שתמיד רואים הכל בשחור
בעלי , ייםוזה עושה אותנו לאת, בהיקפים מזעריים של פרומילים מהרווח וגם זה בקיצוץ דרסטי בגלל צוק העתים

, עובדה שהתאוששנו,  השוק שוב פעם הוכיח שהוא צודק.חסרי נקיפות מצפון ובא לציון גואל, רגישות חברתית
בעה ואנו ממשיכים להפליג לעבר הקרחונים שעם המזל שלנו נמסים עד שאנו מגיעים אליהם טספינת השוטים לא 

משבר למשק העולמי ניתן היה למצוא פתרון  מעלות התחצימ וב.בגלל התחממות כדור הארץ שאנו גורמים לה
  . אך מה הוא העולם לעומת תאוות הבצע של מתי מספר השולטים בו ללא עוררין... ולהציל את העולםלהתחממות

שהעזו ללמד אתיקה עסקית בדרכים לא באוניברסיטאות אם נשארו איים של שפיות בכמה חוגים אמיצים 
גם הם קוצצו או נעלמו בגלל ,  הממחישים את המשברים וסיבותיהםידים ומשחקי תפקקונבציונליות של אירועים

 במקרה הטוב מלמדים עשר שעות על אריסטו או קאנט להרחיק עדות .הקשיים התקציביים של האוניברסיטאות
 מחברות  ארגוני האתיקה שבהם חברים כמה עשרות משוגעים לדבר מקבלים מימון.מהביצה שבה אנו שרויים

 באוניברסיטאות קמות חדשים לבקרים פקולטות על שם איל הון כזה או אחר שלא נותנות .כים לדרגאותם הם צרי
הפוליטיקאים ממשיכים לקבל תרומות . ת ולביקורת על תופעות הון ושלטוןדריסת רגל להשקפות ניאו חברתיו

עבוד עבור אותם גורמים עבור לפקידי הממשל ממשיכים ל, נדיבות ולגמול למיטיביהם בדרכים ישירות או עקיפות
 תבטאואם מישהו מעז לה. שדאגו לחלק להם הטבות מפליגות על חשבון האזרח הקטן אחרי תקופות צינון מגוחכות

  .אילי ההון מרתיעים אותו בתביעות דיבה במיליוני שקלים או לכל הפחות מנטרלים אותו מכל במהבתופעות או ב

 ין ורואי החשבון כמעט ולא מעבירים קורסים באתיקה עסקיתבמשרדי עורכי הד, בבנקים, בחברות העסקיות
למרות שכל המשברים שקרו בעשרים השנה האחרונות נובעים , מחשש שמישהו יגלה שגם להם יש קופת שרצים

. מוטטו חברות ובנקיםאשר רום קרביאל 'ניק ליסון או ז, מנהלים לא אתיים כקן ליי ומבעיקרם מכשלים אתיים
 כי ממילא קוצצו בצורה דרסטית תקציבי מסתפקים בכתיבת קודים אתיים במקרה הטוב ולא עושים דבר להטמעתם

 Chief Compliance ממנים .האתיקה היא במקום האחרון בחברות כמו גם באוניברסיטאותאילו  וההדרכה

Officer ,אם כבר יש רגולציה . את קיומומין שעטנז של יועץ משפטי וקצין אתיקה האמור לטהר את השרץ ולמנוע 
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עקוף  ומשקיעים עשרות מיליונים בדרכים לanti-business -ביינס אוקסלי מתקיפים אותה כברוכה כמו חוק סר
 המתריעים שהעזו להתבטא נגד תופעות השחיתות .את החוק במקום להשקיע מיליונים בהפיכת החברות לאתיות

במקום להפוך ליקירי העם על , לושים הם כבר הפכו לאויבי העםעולים דרגה ובמקום להיקרא דון קישוטים ת
 אך בעוד שבעבר הסתכמו הנזקים. התריעו נגד תופעות השוחד והשחיתות המקעקעות את הכלכלה העולמיתש

במילירדים בודדים מסתכמים כיום נזקי השחיתות ותאוות הבצע בטריליונים והמשבר הבא שיקרה כנראה עד שנת 
  .הבנקים הגדולים וקרנות הפנסיה הגדולות, את התאגידים הגדולים, ט את הכלכלה העולמית עלול למוט2020

צריך קודם כל לחנך את אנשי ? מה אם כן ניתן לעשות על מנת למנוע את קריסת הכלכלה העולמית במשבר הבא
-10ת במקום  שעו150להעביר להם קורסי חובה של . במשרדי רואי החשבון, בחברות, העסקים באוניברסיטאות

 הרגולציה לא תעזור .כי האתיקה היא לא פחות חשובה ואולי אף יותר מחשבונאות ומניתוחים טכניים,  שעות15
הורדת הריבית . ישיר או עקיף את הרגולטוריםהרבה כי הגורמים המושחתים יעקפו אותה תמיד או ישחדו בשוחד 
 כל התרופות .פריים-פים אף יותר כמשבר הסאבכבר הוכיחה את עצמה כתרופת שווא שאף מביאה משברים חרי

 תרופת האתיקה שהיא היחידה שתחלץ את הכלכלה –הגיעה העת לנסות תרופה חדשה , הסטדנדרטיות כבר הכזיבו
אדם אחד כניק , בגלל הכלכלה הגולבלית והמינופים האדירים. העולמית מהמשברים הנוראים שעוד צפויים לה

ומספר בנקים להשקעות ולמשכנתאות וחברות ביטוח לא אחראיים , ברינגסנק כבליסון יכול למוטט בנק שלם 
 כל הכלכלה העולמית היא בהיקף של כמה עשרות טריליוני דולר ואנחנו כבר .ה הריאליתכלכליכולים למוטט את ה
אלה לכלים הפיננסיים המתוחכמים ה, איש העסקים הכי אתי בעולם,  וורן באפטאלא בכדי קר. שם ברמת הנזקים

מ השכילו במשך חמישים שנה להימנע משואה גרעינית כי "ב וברה"שתי מעצמות העל ארה. נשק להשמדה המונית
 משחקים בכלי נשק קברניטי הכלכלה העולמית הניאו ליברלית.  של השואההן ידעו שהן ישלמו את המחיר

  . משחקים בכספיהם של אחריםלהשמדה עולמית ולא מפחדים מתוצאותיה כי הם מעולם לא נותנים את הדין והם

 אנו . שתבעה מחיר נורא שהאנושות לא ידעה כמותוהסתיימה מלחמת העולם הראשונה. אנחנו אחרי המלחמה בשש
הסכמי ורסיי והגאות הכלכלית של שנות העשרים יביאו לנו שלום ושגשוג בני אלף , משוכנעים שחבר הלאומים

, יל המתריע כנגד הסכמי מינכן'רצ'מוינסטון צ, "אופרה בגרוש" אנו מתעלמים מברטולט ברכט הכותב את .שנים
 אילי הון אתיים כסטף ורטהיימר אנו מבקרים גם . הניאו ליברליתת השוק דרכים חילופיות לכלכלגומקיינס המצי

הכלכלה הריאלית שוב אינה חשובה והבורסה מתחילה לחזור כי , כמו כולםלא אתיים או וורן באפט ואומרים שהם 
,  נביאי אמת ומעדיפים לשקוע בתוכניות הריאליטיאנחנו לא אוהבים, יש לנו זיכרון קצר. מתה מלפני המשברלר

 במקרה הטוב לעסוק בסוגיות אנחנו משאירים לערוץ הראשון. האח הגדול והראש הקטן,  לשיר ולרקודכוכב נולד
ברסיטאות ללמד עשר שעות אתיקה לאוני, לנביאי הזעם לכתוב ספרים הנמכרים במאות עותקים, הון ושלטון

הארגונים . ס השכונתי" כמו שרושמות החברות הלא אתיות התורמות אתנן למתנVבלימודי רשות בשביל לרשום 
,  המשבר הכלכלי הבא.והמנהיגים האקטיביסטיים הם בשולים שבשולים וממילא לא עוברים את אחוז החסימה

יש לנו ). שן ועין של האחרים כמובן (מהקודםי יצאנו רק בשן ועין בפתח אך אנו מתעלמים ממנו כ, משבר יום הדין
 אבל הצונאמי שהטביע את הצבא . ועוד הרבה תקווה שעברנו את פרעה ונעבור גם את זהעוד עין, עוד כמה שיניים

השחיתות ,  כי בעקבות ההתחממות הגלובלית,את הטובים ואת הרעים, של פרעה עומד להטביע גם את בני ישראל
 אך לא פסה .לספוג את רוע הגזירהעוד  העולם קטן עלינו ולא יוכל מרקיעה שחקים והספקולציות האדירותה

עשור ,  כמה שנים– יש לנו עוד זמן . ולמנוע את הרע מכל את דרכינו מן היסודאנו יכולים עדיין לשנות, התקווה
  ! אם אנו חפצי חיים-דבר תלוי רק בנו ה. הקיימות והאחריות החברתית,  האתיקהלאמץ את דרך, אחד לכל היותר

  

  

  


