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מבט ל :2102-תחומי פעולה עיקריים ב OECD-ובBIAC-
MAI & BIAC – Closer Collaboration for Stronger Policy Advocacy at
Home and Abroad
מאמר מאת מנכ"ל משרד התמ"ת ,מר שרון קדמי
עו"ד הנרייט פוקס נבחרה לכהן בהנהגת ועדת המיסוי של BIAC
נציגים לדוגמה :הכירו את הנציגים הישראלים הפועלים בBIAC-
תשקיף ל :2101-כיצד תיראה מפת הצמיחה וה GDP-העולמית ב01-
השנים הקרובות
קישורים נוספים
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מבט ל :2102-תחומי פעולה עיקריים ב OECD-ובBIAC-
שנת  2102מסתיימת ואין זמן טוב מזה להוציא את הניוזלטר הראשון של נציגי קבוצות העבודה
של  BIACואנשי קשר של ה OECD-בישראל ,רגע לפני ששנת עבודה חדשה יוצאת לדרכה .בשנה
האחרונה שילבנו מעל  01נציגים בעבודה השוטפת של  22ועדות וקבוצות עבודה מקצועיות של
 ,BIACנטלנו חלק ב 9-מפגשים מקצועיים וסייענו בכתיבה של עשרות ניירות עמדה ופרסומים
רשמיים.
בנוסף לכך המשכנו לקיים באופן שוטף את מפגשי
הפורום העסקי לאחריות תאגידית ואתיקה בעסקים
בראשותו של מייק אבנר משטראוס ,ואף קיימנו יחד עם
משרדי המשפטים והתמ"ת כנס בינ"ל מרשים בנושא
אחריות תאגידית ומאבק בשוחד שבו השתתף גם מזכ"ל
ה OECD-אנחל גורייא.
הצטרפות ישראל ל OECD-הביאה למהפכה שקטה
בסדרי העבודה של גורמים רבים בישראל ,ואנו שמחים
וגאים להיות חלק בתהליך המרתק והמאתגר הזה.
עבודת נציגי הסקטור הפרטי בוועדות המקצועיות של  BIACהינה מאתגרת שבעתיים ,וזאת
בעיקר בגלל העובדה שהיא מבוצעת על בסיס התנדבותי .האתגר לשלב את האנשים הנכונים
שיהיו מוכנים להקדיש מזמנם ומרצם לנושאים מקצועיים ותהליכים מונחי-קונצנזוס הוא אמנם
שלנו ,אך האתגר של נציגינו בתהליכי העבודה השוטפת הוא אחרי הכל המדד העיקרי לביצוע.
בשנה הקרובה ימשיך ה OECD-בעבודתו השוטפת המאגדת תחתיה מגוון נרחב של נושאים,
כאשר מספר תחומים שאותם הגדיר המזכ"ל גורייא במפגש מועצת השרים בחודש מאי יעמדו
בראש מעייניו:








גישה חדשה לאתגרים הכלכליים (- )New Approaches in Economic Challenges
אסטרטגיה שמטרתה לקדם פרספקטיבה כוללנית כלפי מושג הצמיחה ( Inclusive
 ,)Growthומאגדת בתוכה שלל פרמטרים ,ברוח האינדקס לחיים טובים יותר של הארגון
( )Better Life Indexשהושק ב.2100-
הנעה מחדש של צמיחה ניכרת שהיא כוללנית ועתירת משרות  -התבססות על
משאבי צמיחה חדשים כגון  ,Green Growthהתמקדות בנכסים שהם מושתתי-ידע
( ,)Knowledge-Basedהשקעה בכישורים ,קידום שוויון וקליטת מהגרים ,שילוב צעירים
ומבוגרים ומתן מענה לצרכיהם ,מאבק בשחיתות והגדלת השקיפות ,ושיפור יעילות
המגזר הציבורי.
גיבוש אסטרטגיה חדשה לעבודה ושיתוף ידע עם כלכלות מתפתחות ושווקים
מתעוררים  -בדגש על  ,BRIICSתוך התבססות על העבודה שהחלה בשנה שעברה
בפורום ּבּוסָ ן ( )Busanוהשקת השותפות לפיתוח גלובאלי ( Global Development
.)Partnership
חתירה לאומדן ומדידה חדשים של סחר  -לפי ערך-מוסף כלכלי וחברתי.
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חיזוק של מערכת-סחר מולטילטרלית
פרדיגמה חדשה לתעשייה – עם דגש על חדשנות ,תשתית וטכנולוגיה גבוהה.
תמיכה בפיתוח עסקים קטנים ובינוניים ()SMEs
המשך העמקת והפצת האינדקס לחיים טובים יותר והיוזמה שמאחוריו ( Better Life
)Initiative
מאבק בשחיתות
המים כאתגר מרכזי – הארגון נטל חלק משמעותי בדיון על קביעת קווי המדיניות בנושא
הנגישות למים נקיים ולא-יקרים ,בדגש על סוגיית המימון הממשלתי .בתקופה הקרובה
הארגון יקדם הקמת מאגר-ידע אינטרנטי שיוכל לאפשר תכנון פיננסי-אסטרטגי של
מדיניות מים לטווח-הארוך ,וזאת תוך התחשבות במגמות גלובליות כמו תהליכי העיּור.
הגברת המעורבות של הארגון ביוזמות ושיתופי פעולה אזוריים במדינות מתפתחות
באמריקה הלטינית ,אירואסיה ,דר'-מז' אירופה ,אגן הים התיכון ,דר'-מז' אסיה ,ואפריקה
שמדרום לסהרה.
שיתוף פעולה גובר עם ארגונים בינ"ל אחרים במטרה לגבש המלצות אחידות לגיבוש
מדיניות .וממשק יעיל בין פורומים ותהליכים בינ"ל.
יעילות ותמורה למדינות החברות – דגש מיוחד יינתן לשיפור התמורה למדינות
החברות בארגון תוך שיפור יכולות איסוף ושיתוף המידע .עד שנת  2102יהיו כל נתוני
המידע בארגון זמינים ללא תשלום.

אנו בהתאחדות התעשיינים שואפים להביא יחד אתכם ליישום יעיל של כל האתגרים הללו
במהלך השנה הקרובה ,וזאת במסגרת העבודה השוטפת שמטרתה לבסס סביבה כלכלית
חיובית וצומחת ,בהובלת הסקטור הפרטי והתעשייה.
ראש האגף לסחר-חוץ וקשרים בינ"ל בהתאחדות התעשיינים
דן קטריבס
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MAI and BIAC: Closer Collaboration for Stronger Policy
Advocacy at Home and Abroad
By Nicole Primmer, Senior Policy Manager, BIAC
Israel’s joining the OECD in 2010 marked a major milestone for
Israeli business, that being, Israeli commitment to comply with
the most advanced international standards.
MAI contributed greatly to the accession process, and
continues to play an important role in OECD affairs by means
of its membership in the Business and Industry Advisory
Committee to the OECD (BIAC), the officially recognised
representative body of the OECD business community.
BIAC brings a crosssectoral and multidisciplinary view to OECD
work most relevant to business. It systematically engages over
2100 business representatives, from 50 national business
organisations in OECD member countries and major nonmember economies, as well as over 30 sectoral supra-national associations. These work
together in 38 different policy groups. As an independent international business
association, BIAC advocates consensus industry views to the OECD and its member
governments to ensure that the resulting policy instruments and guidance assist privatesector growth and prosperity and, thereby, contribute to the global economy.
Over the past year, BIAC’s overarching priority has been to work with the OECD to foster
robust private investment-driven global economic growth and job creation. BIAC has
urged governments to implement policies enhancing employability, innovation, green
growth, and open trade and investment. BIAC advocates that the best way to
strengthen the economy is to focus on the fundamental values of the market economy,
including rewards for work and productive investments; encouragement of reasonable
risk-taking; and transparency on market value.
BIAC’s collaboration with MAI strengthens BIAC’s work with the OECD, which in turn is
able to provide stronger economic policy guidance to Israel and the Israeli business
community.
BIAC greatly appreciates the contribution of Ms. Henriette Fuchs (Barnea & Co. Law
Offices) in the area of taxation, as she is the first Israeli business representative to have
a policy group leadership role in BIAC. We look forward to strengthening our
collaboration in other areas, as well as to MAI’s continued strong support.
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מאמר מאת מנכ"ל משרד התמ"ת ,מר שרון קדמי
בספטמבר האחרון חגגנו שנתיים להצטרפות של ישראל ל-
 .OECDזו הזדמנות טובה לעצור רגע ולבחון איפה אנחנו
עומדים כיום ,מבחינת התרומה של מהלך ההצטרפות לישראל.
אז מה יש שם מעבר ל ?buzz word -כיצד זה משרת את
המשק? האם אנחנו ,כממשלה ,משכילים "לנצל" את הארגון
הזה ,ככלי עבודה אמיתי ,במאמצינו לקדם את הכלכלה והחברה
בישראל?
כמנכ"ל התמ"ת ,משרד שחולש על פני מנעד תחומים רחב ב-
 ,OECDממדיניות תעסוקה והכשרה מקצועית ,דרך צרכנות
ותעשייה ,וכלה בעסקים קטנים וסחר בינלאומי -אני חושב שניתן
לומר בבטחה שאכן "יש תמורה לאגרה".
מעבר להיבטי המוניטין ברמה הבינ"ל ומשיכת השקעות זרות ,חברותנו ב OECD-תורמת
להאצת תהליכים תשתיתיים בממשלה ,כלומר ,מהווה מנוף לרפורמות מבניות ,ויוצרת מחויבות
בינ"ל שלא ניתן לסגת ממנה .ההתיישרות לפי סטנדרטים בינ"ל ושיפור התווית המדיניות
הציבורית עקב ניצול מאגר הידע וה"פרקטיקות הטובות" של ה ,OECD-משפיעים לטובה על
הסביבה העסקית ,ומגבירים בטווח הארוך את התחרותיות של המשק.
משרד התמ"ת עיגן את הרחבת והעמקת הפעילות ב OECD-בתכנית העבודה המשרדית,
ובמלוא הצניעות ,זהו אחד המשרדים המובילים בהיקף הפעילות מול הארגון ,בין אם באמצעות
נציגי המשרד בוועדות המקצועיות של הארגון ,ובין אם באמצעות נציגת המשרד במשלחת
הקבועה של ישראל ל ,OECD-הגב' ריטה גולשטיין.
בנוסף אף יזמנו מספר פרויקטים ייחודיים עם הארגון ,שבמסגרתם ה OECD-בוחן לעומק נושא
ספציפי בישראל ונותן את המלצותיו -כך לדוגמא ,אנו נמצאים כרגע בעיצומו של מחקר רחב
היקף על תחום ההכשרה המקצועית בישראל .עד סוף  2102אנו מצפים לקבל דו"ח מקיף של ה-
 OECDשיסקור את המצב הקיים בישראל בראייה ובהשוואה בינ"ל ,ינתח את החזקות
והחולשות ויעניק המלצות מדיניות בפני האתגרים השונים כמו בתחום של מנגנוני שיתוף פעולה
בין הממשלה למעסיקים ,על מנת לחבר בצורה טובה יותר את ההכשרה המקצועית לצרכי
התעשייה.
שיתוף פעולה עם ה OECD-מאפשר לנו לתת נראּות להצלחות של החברות הישראליות -כך
למשל ,דאגנו להכניס מקרי בוחן ישראלים לפרסום הארגון בתחום "חדשנות פורצת דרך בתחום
הקלינטק" ,בעקבותיו מספר חברות ישראליות הציגו בכנס של הארגון כיצד ניתן לשלב בהצלחה
פיתוח חדשני עם הזדמנויות עסקיות בתחום צמיחה ירוקה.
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דוגמא נוספת מהעת האחרונה ,בתחום שינוע בינלאומי של פסולת ,מדגימה את חשיבות ה-
 OECDלהסרת חסמים לסחר .חברות ישראליות נתקלו בקשיים ואף בפני איסור לייבא ולייצא
מישראל מוצרים מסוימים למחזּור ,עד שלא יתקבל אישור מה OECD-שישראל עומדת
בסטנדרטים של הארגון בתחום שינוע וטיפול נאות בפסולת .אחרי מאמצים כבירים של משרד
התמ"ת ,בשיתוף פעולה הדוק עם המשרד להגנת הסביבה ,נראה שהשגנו פריצת דרך בנושא,
ואנו מקווים כי עד אמצע ינואר  2102חברות ישראליות תוכלנה סוף-סוף לסחור עם מדינות ה-
 OECDללא מגבלות בתחום זה.
בכל הפעילויות שמניתי כאן ,וגם בנושאים רבים אחרים ,אנו משתפים פעולה בקביעות עם
התעשייה והתאחדות התעשיינים ,שמייצגת את התעשייה הישראלית דרך  .BIACביוני האחרון
ערכנו יחד עם משרד המשפטים והתאחדות התעשיינים כנס ,שבו אף הופיע מזכ"ל הOECD-
מר אנחל גורייא ,והתמקד בנושא האחריות התאגידית ומאבק בשוחד ובשחיתות .התאחדות
התעשיינים היא ללא ספק שותף מרכזי של התמ"ת ,ומספקת את ה"חיבור לשטח" שהוא כה
חשוב ואף הכרחי בעשייה שלנו.
אני מאחל לכולנו המשך שיתוף פעולה פורה,
מנכ"ל משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
שרון קדמי

עו"ד הנרייט פוקס נבחרה לכהן בהנהגת ועדת המיסוי של BIAC
במהלך המפגש האחרון של ועדת המיסוי של BIAC
הוכרז כי עו"ד הנרייט פוקס ,שותפה במשרד עו"ד
ברנע ושות' ,תחל לכהן בין ראשי הוועדה המונה מעל
 011משתתפים.
עו"ד פוקס משתתפת באופן פעיל בעבודת ועדת
המיסוי של  BIACמתחילת תהליך ההצטרפות של
ישראל לארגון.
בחודש אוקטובר האחרון אירחה עו"ד פוקס יחד עם
עמיתה לוועדת המיסוי יונתן לוביק סמינר מיסוי מקיף
בנושא מחירי העברה ונכסים בלתי-מוחשיים ,בהשתתפות בכירים מתחום המיסוי ממדינות
שונות וכן מהמרכז למדיניות מס של ה.OECD-
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נציגים לדוגמה :הכירו את הנציגים הישראלים הפועלים בBIAC-
עו"ד שלי גורפינקל BIAC Corporate Governance Committee -
מאז ינואר  2102מעורבת עו"ד גורפינקל בעבודת ועדת הממשל-
התאגידי של  ,BIACהמקבילה ומייעצת לקבוצת העבודה של ממשל-
תאגידי ב .OECD-המשרד הממשלתי המיוצג בקבוצת העבודה של ה-
 OECDהינה הרשות לניירות ערך.
עו"ד שלי גורפינקל הינה בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת
תל אביב ותואר שני במנהל עסקים (בהצטיינות) מאוניברסיטת בן-
גוריון בנגב.
עו"ד גורפינקל מתמחה בתחומי המשפט המסחרי ,דיני-חברות ודיני
ניירות-ערך ,ומלווה מזה מספר שנים חברות פרטיות וציבוריות
כיועצת משפטית פנימית וכמזכירת דירקטוריונים במיקור חוץ
(עצמאית).
בנוסף עוסקת עו"ד גורפינקל בהדרכת נושאי משרה ודירקטורים
בתחום הממשל התאגידי והינה מרצה ומרכזת מקצועית של קורסי
הדירקטורים של האוניברסיטה הפתוחה .עו"ד גורפינקל כיהנה בעבר כיועצת המשפטית
הראשית ומזכירת הדירקטוריון של קבוצת החברות שבשליטת איש העסקים שלמה שמלצר.
עו"ד גורפינקל מאמינה ש"האתגר הגדול ביותר בעבודה עם  BIACוה OECD-הוא להציג בפני
נציגי הועדות את הגישה החדשנית והמתקדמת של הרגולציה הישראלית בתחום הממשל-
התאגידי .מעבר לכך ישנה הזכות להשתתף בתהליך ההדדי של העשרה והחלפת ידע וגישות
בין טובי המומחים בתחום ,הן מהסקטור הפרטי והן מהסקטור הציבורי".
רועי פורת BIAC Chemicals Committee -
רועי הינו בעל תואר ראשון בביולוגיה מהאוניברסיטה העברית
ותואר שני ברוקחות תעשייתית באוניברסיטת לונג איילנד בארה"ב.
כמו כן השלים רועי תואר שני נוסף ב Environment Resource
 Managementבאוניברסיטת  Vrijeבהולנד ,וכן השתלם במספר
קורסים במשפט אירופאי ובכלל זה בתחום החקיקה ומדיניות
סביבתית באירופה.
רועי מכהן כמנהל רגולציה למוצרים ביוצידים בחברת כיל מוצרים
תעשייתיים אירופה.
מאז פברואר  2112רועי משמש כנציג התעשייה והסקטור הפרטי
של ישראל בוועדת הכימיקלים של  .BIACוועדה זו מקבילה לוועדת
הכימיקלים של ה OECD-בתחום זה המיוצגת ע"י ממשלת ישראל דרך המשרד להגנת הסביבה .
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דיוני ועדות הכימיה כוללים מגוון רחב ביותר של קבוצות עבודה בכלל התחומים הקשורים
להיבטי היצור ,השימוש ,הבטיחות,הבדיקות ( ,)Testingsהשפכים וניהול הסיכונים של תעשיות
הכימיה והמשתמשים הסופיים במדינות החברות בארגון.
תחומי עבודה נוספים שמקבלים דגש בשנים האחרונות כוללים גם קבוצות עבודה בנושאי :
Global Portal to Information on ,Sustainable Chemistry ,QSAR Programme and Toolbox
 Pollutants Release and Transfer Registers (PRTR) ,Chemical Substancesועוד מגוון תחומים
נוספים.
הפרויקטים שמנוהלים דרך קבוצות העבודה והמידע הרב שמוחלף בין המדינות השונות מהווים
מאגר מידע מקיף ביותר ,עדכני ומהימן ,אשר יכול לשמש את כלל החברות והגורמים העוסקים
בתעשייה הכימית בארץ לקידום הידע והסטנדרטים בתחומים הנ"ל.
לצד ההתגברות המתמדת בדרישות הרגולטוריות מהתעשייה הכימית במדינות החברות ,הרי
שלנציגי  BIACישנו תפקיד מכריע בשמירת האיזון העדין שבין דאגה לקידום הדרישות
והסטנדרטים השונים לאורך זמן ,וזאת תוך הגנה על האינטרסים של התעשייה ,מוצריה
ועובדיה .לאור עקרונות אלו רועי ממשיך לייצג את התעשייה התעשיינים ברוח זו.

תשקיף ל :2101-כיצד תיראה מפת הצמיחה וה GDP -העולמית ב 01-השנים
הקרובות
בחודש נובמבר פרסם ה OECD-את תוצאותיו של מחקר מקיף שערך וניסה לזהות את מפת
הצמיחה העולמית והשלכותיה על פני חמישים השנים הקרובות ,עד שנת  .2121המחקר
התמקד במדינות המתפתחות החברות בארגון וכן בכלכלות המתפתחות שצוברות בשנים
האחרונות עוצמה כלכלית ניכרת על חשבון כלכלות אירופה וצפון-אמריקה.
הדוח מזהה את המשך התעצמותן של הכלכלות המתפתחות והדבקת הפערים ממדינות
המערב ,אולם קובע שקצב זה יתמתן במהלך העשור הבא (מ-קצב צמיחה ממוצע של 7%
בשנים האחרונות לקצב של כ 2%-במהלך ה )2020s-ועד לכדי כ 2.2%-לקראת  .2121קצב
הצמיחה של מדינות ה OECD-יעמוד על סביב  2%בשנה במהלך תקופה זאת .כלכלת ישראל
צפויה לצמוח בשיעור של  2.7%עד שנת  ,2121ולאחר מכן לסגת במעט ולצמוח בקצב של
 2.2%עד שנת .2121
מבין המדינות שנסקרו במסמך ,אוסטרליה וניו-זילנד צפויות לצמוח בקצב דומה לישראל עד שנת
 ,2121כשמרבית המדינות המפותחות צפויות לצמוח בקצב איטי יותר .עם זאת ,התבוננות
ממוקדת יותר מעלה שהתוצר-לנפש בישראל צפוי לצמוח בקצב נמוך יותר של  ,0.2%שהוא גם
איטי יותר ממרבית המדינות שנסקרו בדוח ,דומה לנתונים של ארה"ב ,גרמניה ופורטוגל ,וגבוה
רק מזה של ספרד ,איטליה ,אירלנד ,יוון ,צרפת ,אוסטריה ולוקסמבורג .את ההבדל בין שיעורי
הצמיחה של כלכלת ישראל והתוצר לנפש ניתן להסביר ע"י שיעור ריבוי אוכלוסין גבוה יחסית מול
השתתפות נמוכה בשוק העבודה.
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התשקיף קובע כי אם לא יתבצעו שינויי מדיניות מקיפים ושאפתניים מצד הממשלות ,עלולים
להתרחב הפערים בין המדינות .גם לאחר ההתאוששות מהמשבר הכלכלי הנוכחי היקף החובות
הלאומיים בין מדינות צפוי להמשיך להתרחב ועימו החבות של רוב הממשלות ב .OECD-תהליך
זה עלול לדחוף את שערי הריבית כלפי מעלה ולגרור השפעה שלילית על שיעורי הצמיחה.
כותבי הדוח קובעים כי התחזית שמציג הדוח משקפת רק מציאות אחת – כזו שבה הממשלות
לא נוקטות בצעדים מרחיקי-לכת במדיניות הפיסקלית שלהן ולא נוקטות ברפורמות מבניות ,אלא
ממשיכות ליישם קו-מדיניות מתון .רפורמה בשוק המקומי יכולה להביא לעלייה של  01%בתוצר,
ומהלכים להגברת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה אף כיכולים להעלות את רמת התוצר ב-
 2%בממוצע.
חלוקת מפת התמ"ג העולמית לפי תשקיף הOECD-
India,
7%

India, 11%
United States,
18%

Japan, 4%

United States,
23%
China, 28%

Euro area,
12%

China, 17%

Japan, 7%
Euro area,
17%

Other
Other OECD,
non-OECD,
15%
12%

2030

Other nonOECD, 12%
Other OECD,
18%

2012
Japan, 3%

United States,
16%

India, 18%

Euro area, 9%
China, 28%

Other OECD,
14%

Other nonOECD, 12%

2060
מקורOECD :
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לעיון נוסף:
עמוד באתר של ה OECD-המוקדש לתשקיף 2121
סרטון של ה OECD-המסכם את עיקרי התשקיף
לכתבה שהתפרסמה בניו-יורק טיימס על התשקיף
לכתבה שפרסמה מירב ארלוזורוב על התשקיף ל 2121-בדה-מרקר

למידע נוסף:
אתר האגף לסחר-חוץ בהתאחדות התעשיינים
אתר האינטרנט של BIAC
עמוד הפייסבוק של התאחדות התעשיינים
עמוד הלינקדין ( )LinkedInשל התאחדות התעשיינים

לתגובות ומידע נוסף:
דן קטריבס

ראש האגף לסחר-חוץ וקשרים בינ"ל

נתנאל היימן

מנהל מחלקת רגולציה בינ"ל

תומר קרוצ'י

אחראי תחום OECD

trade@industry.org.il
natanel@industry.org.il
tomer@industry.org.il
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