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שני ספרים פורסמו לאחרונה על ידי דוקטור רות וולף ,הספרים מטעם - IGIאונברסיטת פנסילבניה
פורסמו בסידרה היוקרתית -והם עוסקים בתחום התמחותה –אתיקה עסקית .
הספר הראשון -העוסק באחריות חברתית תאגידית ,נועד לדברי וולף לבנות עולם טוב יותר .הספר
עוסק בדרכים שחברות עסקיות יתרמו לרווחת הקהילה ,לצמיחת הכלכלה ולסביבה נקיה וירוקה .
את הספר ערכה וולף כעורכת ראשית עם שתי עמיתיה  -האחת מוניקה תהל מממשל אובמה
בארהב והשניה תאודורה איסה מאונברסיטת קורטין באוסטרליה.לספר ארבעה שערים .
הספר פורס יריעה של מאמרי מלומדים על תקנות ורגולציות אודות  ,CSRוכן מביא ניתוח מקרים של
האחריות החברתית תאגידית" .בספר מובאות דרכים יישומיות לשיפור ההיבטים השונים הנכנסים
במושג  CSRכגון אתיקה ,שיתוף פעולה בין חברות ורווחת האוכלוסייה ,ש/מירת סביבה וכן מוצגות בו
תאוריות ורגולציות מארצות שונות.
הספר מעורר ענין רב בארצות מתפתחות ובארצות שבהן הכלכלה מואצת בעיקר בסין  .לדברי וולף
הספר מסקרן לא רק את האקדמיה העולמית אלא מעורר ענין בקרב ממשלות שונות המעוניינות
ליישם אחריות חברתית תאגידית כדי להצמיח את כלכלתם .הספר מעשיר את הקורא בדרכים
ישומיות להנהגת  CSRובזה תרומתו הרבה .
וולף עצמה תרמה שני מאמרים לספר האחד עוסק ביתרון שיש לכול מCorporate Social - CSR-
Responsibility: Contribution to All.
והשני: Corporate Social Responsibility in the West (U.S. and West Europe) vs. East :
) (Chinaעוסק בהשוואה בין אחריות תאגידית במזרח לזה שבמערב.

International Business Ethics and Growth Opportunities

הספר השני שפרסמה וולף " "International Business Ethics and Growth Opportunitiesאף הוא
מטעם הוצאת  , IGIאונברסיטת פנסלבניה בארהב  ,פורסם אף הוא בסדרה היוקרתית ונועד
להעשיר כלכלנים  ,אנשי ניהול  ,רואי חשבון  ,משפטנים ואנשי פניננסים בערך המוסף שיש לכלכלה
המונהגת ברוח אתית .
וולף ערכה את הספר עם עמיתה נוספת מאונברסיטת קורטין באוסטרליה והיא כעורכת ראשית
מציינת שטובי החוקרים העולמיים תרמו פרק לספרה .מהארץ תרם פרק גם פרו"פ ירון זליכה ועמיתו
"The Impact
ד"ר גיל אבנימלך ,השניים הציגו מאמר העוסק בשחיתיות עסקיות והדרך למיגורן-
". of Corruption on Entrepreneurshipתרומה נוספת מהארץ היא של פרופ יצחק ספורטה
ועמיתתו -ד"ר גלית ברנשטיין מאונברסיטת תל אביב "The Moral Limitations of the Rational -
". Monistic Model: A Revision of the Concept of Rationality and Rational Action
וולף עצמה העשירה את הספר בפרק הסוקר את התאוריה האתית שלה "Self-Awareness: A -
" Way to Promote Ethical Managementהפרק מעשיר את הקורא בדרכים שניתן להשיג בהם
עובדים ומנהלים אתיים יותר.

