אז מה זה בעצם ? BIAC

.I

 BIAC - Business & Industry Advisory Committeהוא הגוף שמייצג את המגזר העסקי והיצרני
במדינות החברות ב .OECD-הארגון פועל מאז שנת  ,1962ועובד כיום עם נציגים מכל 34
המדינות החברות בארגון ה  ,OECD-ומשקיפים ממדינות נוספות .
מה הסיפור של ה–? OECD

.II

ה( OECD-הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ) נוסד בראש ובראשונה כארגון כלכלי .
זהו הפורום הבינ"ל היחידי שבו מדינות בעלות השקפה ומאפיינים דומים  ,מעצבות יחדיו מדיניות
שמקיפה מגוון רחב של נושאים כמו כלכלה  ,חברה ,סביבה וכו' .דרך נוספת לתאר את הOECD-
היא:
קבוצת חשיבה ענקית ואיכותית ,עם תקציב ויכולות סטטיסטיות שאין שניות להן .
כארגון לשיתוף פעולה כלכלי  ,ה OECD-קשוב במיוחד לקהילת העסקים  ,וזה קורה דרך .BIAC

.III

כיצד ה OECD-משפיע על המציאות היומיומית ?

ההחלטות ,ניירות העמדה  ,והקווים המנחים של ה OECD-אינם מחייבים את ה מדינות החברות
בו.
אולם
הסטנדרטים של ה OECD-מהווים אבן בוחן כבדת משקל במהלך תהליכי חקיקה של מדינות
חברות וגם של מדינות אחרות  .כאשר מחפשים מודל מנחה איכותי לקביעת מדיניות  ,הOECD-
הוא שחקן מרכזי.

.IV

ואיך  BIACמשפיע על ה? OECD-

ב BIAC-פועלות קרוב לארבעים ועדות שעוסקות בנושאים חופפים לועדות של ה,OECD -
בתחומים רלוונטיים לתעשייה ולמגזר העסקי .בכל וועדה כזאת ישנם נציגים מהמגזר העסקי
והיצרני במדינות החברות ב .OECD -ה ועדות פועלות בהתאם ללוח הזמנים של הדיונים
המקבילים ב ,OECD-כשבסופו של דבר כל מסמך שמתגבש ב BIAC-עובר אל הOECD-
באופן רשמי .נציגים מועדות של  BIACנוכחים במליאה של ה ,OECD-משתתפים באופן פעיל
בדיונים ,ולא פעם מצליחים להשפיע על מדיניות ה.OECD -
התאחדות התעשיינים
אגף סחר חוץ
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?איך מתנהלת העבודה עצמה

.V

 מתבצעת דרך דואר אלקטרוני ביןOECD- מהעבודה על מסמכים וניירות עמדה של ה90%
 אגף סחר חוץ של התאחדות התעשיינים מייעל את העבודה ע "י. לחברי הועדות ולהיפךBIAC
. הפרדה בין עיקר לטפל ועדכון שוטף של נצגי ה ועדות על פעילויות ודיונים

:הועדות שפועלות כיום
Economy
•

•
•

Competition
Economic Policy
Investment

Society
•

•
•

Taxation
Trade
Export Credits

•

•

Governance
•
•

Public Governance
Anti-Bribery and
Corruption

•

•

Education
Employment, Labour
and Social Affairs

•

•
•

Consumer Policy
Health Care
Private Pensions

Innovation
•
•

Corporate Governance
Corporate Responsibility

•
•
•

Emerging and Developing Economies
•

.VI

OECD Accession (Russia)
OECD Enhanced Engagement
(Brazil, China, India, Indonesia and South Africa)
Middle East and North Africa (MENA)

Biotechnology
Nanotechnology
Technology

•

•

Information, Computer
and Communications
IPR

Sustainability
•

•
•
•

Agriculture
Chemicals
Climate Change
Green Growth

•

•
•

Energy
Environment
Water

Finance ,SMEs : ועדות וכוחות משימה בהקמה
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התאחדות התעשיינים
אגף סחר חוץ

