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 ?2030איך תראה 

  :בהרמת יד

 ?באחריות תאגידית היוםשלכם עוסק  הארגוןהאם •

 

 ? 2030-בהאם להערכתכם הארגון שלכם יעסוק באחריות תאגידית •

 

 ?2030-בתעסקו באחריות תאגידית  אתםלדעתכם האם •

 



2010 1996 1980 1965 1945 

55 22/19 

(38) 

 ערכיים

 ויזואליים

 יזמים יוצרים

 ממוקדים בעתיד

 מציאותיים

 עבודה קשה

 פ"מעדיפים שת

 מחפשים ערך

 (בעבודה ובמוצר)

 מחוברים למותג

 מוטרדים מטרור  

 מחפשים קשר  

 מעריכים אותנטיות

 מוכנים לשלם יותר



 על שני הדורות הבאים ואחריות תאגידית    

 עובדים לקוחות

 לא ימהרו לעבור עבודה

 רוצים לשנות את העולם

 (לפני משפחה)עבודה עם ערך 

יחפשו מוצרים וחברות  

 בעלות ערך חברתי וסביבתי
 

ויחפשו  יבדקו את האוכל 

 לאכול בריא
 

סף + ילדים דיגיטליים 

 דחיית סיפוק נמוך

 

 +  הרחבת דיווח 

 תקשור הנושא לעובדים בעת גיוס

 +הרחבת דיווח 

תקשור בעת קבלת החלטה  

 (היפוך התווית)וברמת המוצר 

40% 
על מותג לשלם יותר מוכנים 

 שתואם עמדותיהם

 

48% 
מותגים שתומכים  מנסים 

 במטרות חברתיותבאופן פעיל 



/ שוק ההון 

 משקיעים

 רגולציה

 הדיווח כאן: מסקנה זהה –תרחישים  5    

צרכנות 

 אחראית

משבר  

 כלכלי

 חדשנות

 גלובליזציה

חיוב 

 בדיווח

הקטנת  

 אמון

האחדת  

 סטנדרטים

לחץ 

 לרגולציה

הגברת  

 שקיפות

זיהוי מהותי  

 שינוי איפיון

שקיפות  

 וולנטרית

 תשתית

מדידה  

 ניהול

 שיפור

 שקיפות

 דיווח

 דוח כספי

 עצמאי

MAX (בחירה) 

MIN (מהותי) 

 דירוגים

 SAM דרישות בורסאיות
FTSE 
MSCI 

BLOOMBERG 

 העדפה

 סינון

 מוצר אחראי

 לא קונה

 חדשנות במוצר

 מודל כלכלי

 מוצר חדש

 תהליך חדש

 דיווח פנימי

 דיווח חיצוני
,  פתרונות שיפור

 אתגרים שחקנים





 איך יראה

 ?*השינוי בדיווח
 מהמידע נוצר בשנתיים האחרונות 90%כשמעל *



 תשתית רחבה

 יותר ממוקד ומקוטלג

 מחובר לדוח כספי

 שיח מחזיקי עניין

 

 הנגשה

 מונגש ויוצר עניין

 הערך במוצר ובארגון

2002 
 Xדור 

2015  
 Yדור ה 

2030 
 Z-דור ה

דוח 

 למשקיעים

מידע  

 ללקוחות

 שתי מגמות על





דוח 

 למשקיעים

מידע  

 ללקוחות

 ניהול מהותי ויצירת ערך? איך זה יראה
 חיזוק בחירת הלקוח :המטרה

G5  

 תשתית רחבה

 הנגשה

PRTR 

 חוף נקי



 ?אז מה ראינו שם בעתיד
 2030הערכות לשינוי של •

 ולדור האלפא Z-העדפות דור ה•

 יצירת תשתית ותקשורת רחבה :שתי מגמות העל•

 רלוונטיות למשקיעים וללקוחות•

 כוחו של הפידיאף יורד, כוחו של הדיווח עולה•

 תם עידן הדור האנוכי ביותר שידענו•

 תודה•

 תנועת היד המתהפכת•
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