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ב-,0991 העבירהפרלמנטהקנדיחוקהמגביליבואוהובלהשלתוסףהדלק MMTשהוארעלןעצבי,ואסור
לשימושבקליפורניה ,ברובהחוףהמזרחישלארה"ב ,וברובהמדינותהמפותחות .
בעקבותהחקיקההזו,תבעתאגידאתיל Ethyl Corporationמארה"בהספקהבלעדישלMMTבקנדה,
אתממשלתקנדהעלנזקיםואובדןההכנסה,בסכוםשל021מיליוןדולרקנדיים .הסיכוילהפסדהביאאת
הממשלההקנדיתלסגת,והיאהגיעהלהסדרעםאתיללפיוהממשלהביטלהאתהחוק ושילמה0992מיליון
דולרקנדיכפיצוילאתילעבוראובדןרווחיםוהוצאותמשפט9בנוסף,הממשלההתחייבהלפרסםהודעהעלכך
שהתוסףאינוסיכוןבריאותיולאסיכוןסביבתי9

תאגידהסיגריותהרב-לאומיפיליפמוריסתובעעכשיואתממשלתאוסטרליהבעקבותחקיקתחוק'אריזה
פשוטה' plain packagingשלמוצריטבקבאוסטרליה9 פיליפמוריסטועןכיהחוקמביאלהפקעהבלתי
חוקיתשלההשקעותושלקנייןרוחנייקרערךשלוללאפיצוי, שהחוקאינומספקיחסהוגןושוויונילהשקעותיו
באוסטרליה, שהחוקפוגעבהשקעותיובאוסטרליהבצורהבלתיסבירה,שהחוקלאמצליחלספקהגנה
וביטחוןמלאיםלהשקעותיו9
פיליפמוריס" מבקשהשעיהשלהחקיקהופיצוימשמעותיעלאובדןהסימניםהמסחרייםיקריהערךשל
התאגידוהשקעותיובאוסטרליהשינבעומחקיקת'אריזהפשוטות' .99התאגידצופהשהנזקיםיסתכמו
במליארדידולרים"9
בנובמבר,5105ענקהתרופותהאמריקאי'אלילילי'תבעאתממשלתקנדהלאחרשזוסרבהלהעניקפטנט
לתרופותשלהתאגיד9 הטענהשל'אלילילי' היאכיבכךשלאהעניקולהאתהפטנטהמבוקש,גםאםהוא
לאעומדבקריטריוניםלרישוםפטנטבקנדה ,קנדה'הפקיעה'רכוששלאליליליושהיאצריכהלשלםפיצויים
של011מיליוןדולר9
בשלבשני,בספטמבר,5100התאגידהסליםאתקריאתהתיגרשלוכנגדחוקיהפטנטיםשלקנדה,וכעת
הואדורש 055מיליוןדולרכפיצוייםלאחרשהחברהאיבדהאתהפטנטיםהקנדייםשלהעלשתיתרופות.

ב-0992נחתםההסכםהאטלנטי, הסכםביןהממשלההפדרליתהקנדיתלביןממשלתמחוזניופאונדלנד
ולברדורבקנדה,לניהולמשאבינפטוגזביםהסמוכיםלניופאונדלנדולברדור9תאגידינפטנדרשיםלתמוך
במחקרופיתוחהמתמקדבנפט,בניופאונדלנדולברדור,כחלקמחבילתההטבותהמקומיות9
תאגידיהנפטאקסוןמובילומרפיאוילתבעואתהממשלהפדרליבקנדהכנגדתקנותהמחקרוהפיתוחלאחר
שהממשלהשלניופאונדלנדולברדורבקנדהקבעהשהםלאעמדובמחויבותשלהםעלפיההסכםהאטלנטי
9Atlantic Accord
שלשרמותשלבתימשפטקנדייםדחובעברטענותכאילוהתאגידיםטופלובצורהלאהוגנת9אבלבתחילת
השנהנמסרכיטריבונלבינלאומיהורהלממשלתקנדהלשלםלתאגידיהנפט0190מיליוןדולרבגין
התביעה9 זודוגמהלסיפורשלבריונותתאגידית,אקסוןמוביל,אחדהתאגידיםהחזקיםוהרווחייםביותר
בעולם,תובעממשלהפדרליתכדילהביסרגולציההגיוניתוצנועהשלממשלתמחוזניופאונדלנדולברדור
לפיתוחכלכליאזורי9
בפסקהדיןשניתןב5100-נגדלוב,חויבההמדינהלשלם902מיליוןדולרעבור'אובדןרווחים' ”"lost profits
מ ' -הזדמנויותאבודותאמיתיותומסוימות' ” “from real and certain lost opportunitiesשלפרויקט
תיירות9התאגידהשקיערק2 מיליוןדולרבפרויקטוהבנייהאפילולאהתחילו9

תאגידLone Pine Resources "האמריקאי"תובעמממשלתקנדה521מיליוןדולרבעקבותההקפאה-
moratoriumשלממשלתהפרובינציהקוויבקעלהפקתגזבשיטתפרקינגעדשההשלכותהבריאותיות
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והסביבתיותשלהשיטהיובהרו9התאגידתובעבגיןזכויותהחיפוששהיולובעיקרעלאובדןרווחיםעתידיים
הצפוייםמהפקתהגזהצפוייהבשימושבפרקינג9
תאגידהכרייהרנקותובעאתממשלתפרוכדילהגןעלזכותולזהםאתהסביבה9חברתהאנרגיההשבדית
Vattenfallדורשתפיצוייםמגרמניהבהיקףשלמיליארדידולרעלההחלטהלבי טולהדרגתישלתחנותכוח
גרעיניותבעקבותפוקושימה,שחייבאתהתאגידלסגורשתיתחנותכוחגרעיניותשלובגרמניה9

בשנת,5112חברתההשקעותההולנדיתסלוקה Salukaזכתהב-502מיליוןדולרלאחרשתבעהאתצ'כיה
עלשלאחילצהבנקצ'כיחדלפירעוןשלחברתההשקעותהיהבועניין9
מהימנעפעולהדומהנגדהבנקהפדרלישלארצותהברית,לפי,TPPאו,TTIPאםהבנקהמרכזילאיחלץ
בנקיםשיהיוגדוליםמכדיליפולבעתיד?מהיכוללהיותהיקףהנזקיםאםהבנקהפדרלייחליטלתת,
לדוגמה,לבנקאוףאמריקהליפול,ולאחרמכןחברתהשקעותסעודיתתחליטלנסותלגבותכסףמהבנק
הפדרלי?


כלהתביעותהאלוהוגשולפיפרק'יישובסכסוכימשקיעמדינה' –ISDSבהסכמיהסחרוההשקעות
שהמדינותהנתבעותחתומותעליהם9ובעקבותחקיקהאורגולציהשלטענתהתאגידים/המשקיעיםהתובעים,
פגעהברווחיםובציפיותשלהםלרווחיםעתידיים9
מנגנון'יישובסכסוכימשקיע-מדינה'מאפשרלתאגידיםלתבועאתהממשלותולדרושפיצוייעתקעלרווחים
שאבדוואףעלרווחים צפוייםבגללכלחקיקהסביבתית,רגולציהשלמזוןותרופותוכו'שעלולותלפגוע
ברווחיםכוללרווחיםצפוייםשלהם9התביעהתתבררבפניטריבונליםפרטיים,אקס-טריטוריאליים,בסודיות
וללאזכותערעור,ולאבמערכתהמשפטשלהמדינההנתבעת9בטריבונליםאלואיןאףאחדמאמצעיההגנה
שאנחנומצפיםמבתיהמשפטהרגיליםשלנו9הדיוניםחשאייםוסודיים,ללאהגדרתכלליניגודאינטרסים,
השופטיםהםעורכידיןעסקיים, שרביםמהםמתחלפיםביןשימושכשופטיםוביןהבאתתביעותשללקוחות
עסקייםנגדממשלות9 לאזרחיםולקהילותשנפגעומההחלטותשלהםאיןשוםמעמדמשפטי9איןכלביקורת
שיפוטיתעלהטריבונל,ההחלטותשלו הןסופיותומחייבותאתהמדינות,וכוללותקנסותענקשיכוליםלהביא
לפשיטתרגלשלהמדינותהנתבעות9כתוצאהמכך,הטריבונליםיכולים,למעשה,למנועחקיקהולבטלאת
הריבונותשלבתיהמחוקקים/הפרלמנטיםואתהפסיקהשלבתימשפטעליונים9
 .2תמצית
שניהסכמיהסחרהבינלאומייםשעכשיודניםבהם:'השותפותהטרנס-פסיפית'TPPו'שותפותסחר
והשקעותטרנסאטלנטית' –,TTIPמשקפיםאתכוחםהעולהשלתאגידיםרב-לאומייםעלממשלותומדינות9
הסכםהסחרהטרנס-פאסיפי()TPPכולל05מדינותהמהוות01%מהכלכלההעולמית:אוסטרליה,ארה"ב,
קנדה,יפן,מקסיקו,פרו,וייטנאם,מלזיה,ברוניי,צ'ילה,ניוזילנדוסינגפור 9הסכםהסחרהטרנסאטלנטי
TTIPביןארה"בוהאיחודהאירופי,עתידלהיותהסכםהסחרהגדולמעולםויכסהיותרממחציתמהתוצר
הכלכליהעולמיולמעלהמשלישמהסחרהגלובלי9

לאחר שהתאגידיםהגדוליםהשתלטולמעשהעלהליכיהחקיקהוהממשלבתוךהמדינה( ’‘Dollarocracy
’,‘Who Stole the American Dream’' ,‘Republic’ Lostדוחהועדהלבחינתיחסיהון-שלטון'New ,
scientist’,)‘the capitalist network that runs the worldאנועדיםלתהליךההמשכי,למעברמשליטה
התאגידיםעלבתיהמחוקקיםוהממשלות,למצבבוהתאגידיםהרב-לאומייםהופכיםלשליטיםגלובלייםעל-
לאומיים9 המאפייןהעיקרישלשניההסכמיםהואהעברהמסיביתשלכוחוהשפעהמהמדינהלתאגידים
הגדוליםהרב-לאומיים,וביסוסםכשליטיםגלובלייםעל-לאומיים9ההסכמיםהאלונותניםלתאגידיםזכותוטו
עלמדיניותציבוריתלאומית,ולמעשהמוציאיםאתהדמוקרטיהאלמחוץלחוק9

אםזהנראהמוגזם,אנימצטטממאמרעדכני(00למאי)שלפרופ'שטיגליץבעלפרסנובללכלכלה:
The Secret Corporate Takeover
new trade"The United States and the world are engaged in a great debate about
fact, they wereagreements. Such pacts used to be called “free-trade agreements”; in
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managed trade agreements, tailored to corporate interests, largely in the US and the
investment andEuropean Union…..These agreements go well beyond trade, governing
countries’ legal, judicial, andintellectual property as well, imposing fundamental changes to
”accountability through democratic institutions9regulatory frameworks, without input or
נתן לזהות שתי בעיות מהותיות בהסכמים אלו )1( :זכות תביעה לתאגידים כנגד מדינות שתתברר בפני
טריבונל פרטי אקס-טריטוריאלי ,בסודיות ,ללא זכות ערעור וללא קריטריונים ברורים ,ולא במערכת
המשפט המקומית הרגילה )2( .הרחבה מסיבית של העילות לתביעה :שינוי התפיסה של הפקעה ,כך
שתכלול 'הפקעה עקיפה' ,קרי כל פעולה שננקטת על ידי ממשלות שעלולה לפגוע ברווחים כולל רווחים
צפויים של תאגידים; והרחבה וחיזוק משמעותי של תחומי הקנין הרוחני כמו פטנטים ,וזכויות יוצרים.
הסכמיהסחרוההשקעותהאלותוכננובמיוחדכדילתתלתאגידיםאתמהשהםרוצים:פירוקכלההגנות
החברתיות,הצרכניות,והסביבתיות,ופיצוייעתקלכלאלוהמפריםאתמהשמוגדרכ'זכויותתאגידיות'9אלא
ש'זכויות'אלושלהתאגידיםהםהחובותשלהאזרחים9הסכמיםהאלוהםבעליאופיאנטי-דמוקרטי,סוגשל
חוקת-עלגלובליתשנועדהלבודדמדיניותכלכליתמפוליטיקהדמוקרטיתשלהרוב,ומתוכננתלתתלתאגידים
הרב-לאומייםכחלנטרלולבטלהליכיםדמוקרטיים9
לפיהסכמיםאלו, החקיקההקיימתבשניצידיהאוקיינוסיםתצטרךלהתאיםלנורמותהסחרהחופשישהוקמו
עלידיובעבורתאגידיענקבארה"בובאיחודהאירופי9אי עמידהבדרישותאלותענשע"יסנקציותסחראו
פיצוייםשלמאותמיליונידולרלתאגידים9
הדיוניםעלההסכמיםהאלומתנהליםבדלתייםסגורות,בחשאיות,ללאשקיפות,ולמעשהרקהאינטרסיםשל
התאגידיםהגדוליםמיוצגיםבהם9 המשרדהאמריקאיהאחראילמשאומתןמסרבלחשוףאתעמדתוואת
טיוטותהמסמכיםגםלחבריהקונגרסהאמריקאי,אףשלוביסטיםשלתאגידיםהםשותפיםבתהליךכתיבת
הטיוטות9נוסחההסכםישוחרררקארבעשניםלאחרשייחתם,הכלכדילהבטיחשההסכםיהייהללאכל
ביקורתציבוריתממשית9

אלאשלאחרונהנסדקמעטההסודיות9לפיפרקיםשלמסמכיהעבודהשלהסכםTPP שדלפוופורסמו
ב'ויקיליקס',ב'ניויורקטיימס',וב-'האפינגטוןפוסט'אפשרלקרואכיצד כיצדהתאגידיםהגדוליםורביעוצמה
זוממיםלהקשותעודיותרעלחייהםשלמיליוניאנשיםברחביהעולם,ושהםמהוויםמצעלהגברהמסיבית
שלכוחםשלהתאגידיםהרבלאומיים9

למרות הפוטנציאל ההרסני בהסכמי הסחר והסכמי ההשקעות הבינלאומיים שישראל צד להם ,על
מדיניות הממשלה ,אפשרויות החקיקה בכנסת ,וחשיפה לסיכונים פיננסיים אדירים ,ההסכמים אינם
מפוקחים ע"י הכנסת ואינם עומדים לדיון ציבורי.
 .3הבעייתיות בהסכמי הסחר

הסכמיהסחרסובליםממספררעותחולותמהותיות,אצייןחלקמהן:
 ההסכמיםמקבעיםומרחיביםאתמנגנון'יישובסכסוכימשקיע-מדינה'Investor-State Dispute ,
 .Settlementמנגנוןזההנמצאכיוםבמספרהסכמיסחראחרים ,מנוצלומשמשכברעכשיולחיסול
תקנותהמגינותעלאנשיםועלכדורהארץ .תאגידיענקיוכלולתבועישירותאתהממשלותבפני
טריבונל חשאי ,פרטי אקס-טריטוריאלי,תוךשהםמתחמקיםממערכתהמשפטהמקומיתהרגילה
ועוקפיםאתבתיהמחוקקים. הםיוכלולדרושפיצוייעתקעלרווחיםשאבדוואףעלרווחיםצפוייםבגלל
תקנותעבודהמחמירות ,חקיקהסביבתית ,רגולציהשלתרופותומזוןוכו' .אחתהבעיותהמהותיותהיא
שאיןכל ביקורתשיפוטיתעלהטריבונלעלידיביתמשפטעצמאי .ההחלטותשלוהןסופיותומחייבותאת
המדינות ,גםאםהםטועיםמבחינהמשפטית,וכולליםקנסותענקשיכוליםלהביאלפשיטתרגלשל
המדינותהנתבעות.ניתןלבטלפסקידין רקמטעמיםפרוצדורלייםמוגבליםמאוד.
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 ההסכמיםמרחיביםמסיביתו מחזקיםבצורהמשמעותיתאתתחומיהקניןהרוחניכמופטנטים ,וזכויות
יוצריםובכךמגדיליםאתמחסומיהסחר ,אלאשעכשיומחסומיםאלוהםבבעלותתאגידית .הםמעגנים
אתהדוקטרינהשל"הפקעהעקיפה" באמצעותהרחבתההגדרהשלהפקעה ,מהגישההנוכחיתשל
החרמתרכושפיזי ,לכלפעולהשננקטהעלידיממשלותשעלולהלפגועברווחיםכוללרווחיםצפוייםשל
תאגידים.
 הסכמיהסחר מעניקיםזכויותמשפטיותיוצאותדופןלתאגידים ,בכללזהאתהיכולתלגבורעל תקנות
וחקיקותלאומיות,ושוחקיםאתזכותןהבסיסיתשלמדינותלחוקקחוקיםמשלהם.
ההסכמיםמאפשריםלתאגידיםלתבועמדינהעלרגולציהשנעשתהברמתהשלטוןהמקומי ,לתבוע
ממשלהפדרליתעלחקיקהשלהמחוזות  provinceאומדינות  ,Stateגםאםהרגולציהאוהחקיקה
נעשולפניחתימתהסכמיהסחר.
אלו הם הסכמים להוציא את הדמוקרטיה הלאומית אל מחוץ לחוק.
 ההסכמיםמפריםאתהעיקרוןשל' שוויוןבפניהחוק' .תאגידיםזריםמקבליםזכויותתביעהשאין
לתאגידיםולייזמיםמקומיים ,לאזרחים ,ולקהילות.רקתאגידיםיכוליםלתבועממשלותבהסדרי,ISDS
אבללאניתןלתבועתאגידים לדוגמה ,כאשרהםפוגעיםבזכויותאדם ,אומזהמיםאתהסביבה .בנוסף,
הסכמי הסחרוההשקעותמעניקיםלמשקיעיםזרים זכויות הגנהעלקניין שהןרחבותיותרוגדולות מאלו
המעוגנות בחוקות לאומיות.לדוגמא ,החוק הגרמני אינודורש פיצויעל הפקעות"דה-פקטו" ,המכונותגם
'הפקעותעקיפות'או'רגולציה' ,בעוד שבהסכמיהסחרתמיד ישלתתבגינןפיצוי.
התאגידים/המשקיעיםהזריםאינםנדרשיםלעשותדברבתמורה .איןלהםמחויבותלמדינהוהםיכולים
להמשיךבפעילותםמתיובמקוםשהםרוצים .מהמשקיעיםנדרשמעט ,אםבכלל ,התחייבויותחברתיות
או סביבתיות .

 .4אירועים אחרונים

ב50-באפרילאישרהועדתהחקיקה Ways and Means Committeeשלביתהנבחריםאתהצעתהחוק
להעבירבמסלולמהיר' ‘Fast Trackאתהסכםהסחרהטרנס-פאסיפי TPPבקונגרסהאמריקאי9זההישג
חשובלנשיאאובמהולתומכיהחוק,בעיקררפובליקאים,שיאסורעלהקונגרסלשנותאתהסכמיהסחר
שיובאולפניוולאפשררקהצבעהכןאולא9יוםקודםאישרהועדתהכספיםשלהסנאטהצעתחוקמקבילה
למסלולמהירושתיההצעות מוכנותעכשיולעלותלהצבעהבשניהבתיםשלהקונגרס9
ב52-במארסהשנהפרסמובמשותףויקיליקסוהניו-יורקטיימסאתהגירסההאחרונהשלפרקההשקעות
בהסכםהסחרהטרנס-פאסיפי9TPP פרקזהמפרטהרחבהמסיביתשלזכויותיהםשלהתאגידיםברחבי
העולם,וכוללאתאחדההסדריםהגרועיםביותרשלההסכם,הסדרי'יישובסכסוכימשקיע-מדינה',ISDS
המחזקאתהליכיISDSהקיימים9
מהדלפותקודמותשלמסמכיםסודייםשנחשפובוויקיליקס,ומסמכיםחסוייםשפורסמוב-'האפינגטוןפוסט'
אפשרלקרואכיצדהסכמיהסחר הםמצעלהגברתכוחםשלהתאגידיםהרבלאומיים9
כתוצאהמההדלפות,ומהבנהשיקשהלשמורעלהסודיותבדיוניםלהסכם ,TTIPפיתחההנציבותהאירופית
אסטרטגיהיחצ"ניתלספרחצאיאמת9מסמךפנימישדלףבסוף,5100מגלהכיהנציבותפועלתבאמצעות
' תוכניתתקשורתיעודיתמתואמתלניהולבעליהעניין,המדיהחברתית,והשקיפות'9
for the""dedicated communications operation" is being "co-ordinated across the commission
"management of stakeholders, social media and transparency".
המסרשהנציבותמנסהלהעבירהואשעסקתהסחרהיאעלצמיחהומקומותעבודה,ולאלערעראת
הרגולציהואתהרמותהקיימותשלהגנהבתחומיםכמובריאות,בטיחותואיכותהסביבה9יש בעיה בסיסית
במסר זה ,הוא אינו נכון.
בסוףפברוארהשנה,יצאו הדיוניםעלהסכמיהסחרהבינלאומייםמתחוםהבלוגוספירהועלולסדרהיום
הלאומיבאמריקה9בארץ,מלבדסדרתהמאמריםשלימתחילת,5100פורסםרקקומץמאמריםבנושא(כאן
כאן,כאן,וכאן)9מהשאוליגרםלעליתהנושאלתקשורתהמרכזית, הואפרסוםמשותףמתוזמןהיטבעלידי
ויקיליקסוהניו-יורקטיימסשלהגרסההאחרונהשלפרקההשקעהבהסכם,TPPופרסוםמאמרשל
הסנטוריתאליזבתוורן,המסתמנתכמובילתהמאבקנגדההסכם,בוושינגטוןפוסטבסוףפברואר,בוהיא
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תוקפתאתהסדריסכסוכימשקיע-מדינהISDSהכלוליםבהסכמיםאלו9בשלבהבא,בשיחתועידהעם
קבוצהקטנהשלעיתונאים,הנשיאאובמה תקףאתהסנטוריתאליזבטוורןוממנהיגיעובדיםהמתנגדיםל-
TPP(מבלילנקובבשמם),האשיםאותםשהם"לאישרים" ”“dishonestבנושאסודיותהדיוניםסביבהסכם
TPP(אחדההיבטיםהבעייתייםשלTPPהואשהדיוניםהיוועדייןחסוייםומתקיימיםבסודיותמהעיתונות
ומהציבור, אבללאמנציגיהתאגידיםוהלוביסטיםשלהםהמכניסיםלנוסחההסכםאתרשימתהמשאלות
שלהם)9וטעןכיהםמשתמשיםבמידעמוטעהשמעורראתבסיסהאוהדיםשלהם9
אבללסנטוריתוורןישרקורדרציניבזירהזושלהגנהעלהעםהאמריקאימההונאותוההפרותשלמנכלי
התאגידיםהגדולים,ובמכתבשהיאכתבהעםהסנטורשרודבראוןהםהגיבולמתקפהשלאובמה:
"בעודשמומחים,הציבור,והעיתונותאינםמורשיםלסקוראתהטיוטותהאחרונותשל,TPPלמנהליםשל
התאגידיםהגדוליםבמדינהוללוביסטיםשלהםהיוכברהזדמנויותמשמעותיותלארקלקרואאתהטקסטשל
,TPPאבללעצבאתתנאיו9ב-59ועדותשלמנהלסחרמייעצותבהיבטיםשוניםשלTPPישביחד222
חברים,ו091-מאלו,או,92%הםמנהליחברהבכיריםאולוביסטיםבתעשייה9חלקניכרמהוועדות
המייעצות,כוללאלהבכימיקליםותרופות,טקסטילוהלבשה,ושירותיםופיננסים,מורכבכולומנציגי
התעשייה"9

 .5השאלה הבסיסית

השאלההבסיסית אותהאנוצריכיםלשאולבעניןהסכמיהסחרהיאהיאמדועהממשלות(יחדעםנציגי
התאגידיםהגדולים), מנהלותדיוניםונושאותונותנותעלהסכםהסחר? למההנציגיםשלארצותהברית
צריכיםלדוןבהסכמיםשיקטינואתהסיכוניםהפוליטיים שנוטליםעסקיםאמריקאיםשבחרולהשקיעבמדינות
אחרות, כמוגםאתהסיכוניםהפוליטייםשנוטליםתאגידיםזריםשבוחריםלהשקיעבארצותהברית,כאשר
התאגידיםיכוליםלרכושביטוחכנגדסיכוניםאלו ?האםזהעסקםלספקהגנהמפניסיכוניםאלהלתאגידים
זריםמעברלהגנותשארה"במספקתלתאגידיםהאמריקאיים?
'הציפיות'שלמשקיעיםעסקייםהןעניןשלהםולאעסקושלהציבור,ואיןשוםסיבהשממשלתארצותהברית
אוהממשלותשלמדינותאחרותצריכותלהתאיםאתעצמםלציפיותאלה9לעסקיםפרטייםאיןכלזכות
לצפותשממשלותיהםיגנועליהםמפניסיכוניםשהםעצמםבוחריםלקחת,ושהםלבדירוויחומהם9סיכוןהוא
הריחלקמהעולםהעסקי9
לפיהאידיאולוגיהשלשוקחופשיממעורבותממשלתית,התאגידיםוהמשקיעיםאמוריםלשאתבסיכונים
שלהם9 הםלאאמוריםלהפעילאתהמערכותהפוליטיותבארצםכדילחוקקחקיקהשתספקלהםהגנה
פיננסיתעלחשבוןהציבור 9זהלאשוקחופשי,וזהלאקפיטליזם,זהסוציאליזםלתאגידים9
איךהגענולמצבזהבואנורואיםכלגיטימישתאגידיםעסקייםידרשומהציבורבארצםלבטחאותם מפני
הסיכוניםהעסקייםשהםלוקחיםבחו"ל ? איךומתיזההפךלהיותמקובללהגןעלתאגידיםרב-לאומיים
גדוליםנגדהסכנותשלמעשיהאיוולתשלהם9

 .6הסכמי הסחר אינם הסכמי סחר חופשי

הסכמי,TPPוTTIP -המתחזיםכהסכמי'סחרחופשי',ישלהםמעטעםסחר,אבלהשימושבמנטרה
הקדושה'סחרחופשי'נראהשמנטרלאתיכולתהחשיבהשלכלכלנים,פוליטיקאיםואנשיתקשורת9
שניההסכמיםנועדולהפוךאתהעולםלמשתלםיותרלתאגידיםגדוליםעלידיהחלפתמחסומיסחרכמו
מכסים,מיסימגן,ותקניםהנקבעיםכיוםע"ימדינותריבוניותבמחסומיסחרחזקיםהרבהיותרכמופטנטים
וזכויותיוצריםהנמצאיםבבעלותהתאגידים9 במסגרתההסכמיםמתוכננתהרחבהמסיביתוחיזוקמשמעותי
שלקניןרוחניכמופטנטים,וזכויותיוצרים,וביטולנרחבוהחלשהשלחקיקה,רגולציהותקנותבתחומי
הפיננסים,בריאות,מזון,הגנתהסביבהועוד9הסכמיםאלוהםבניגודמוחלטל'סחרחופשי',ומהותםהיא
הגדלתמחסומימגןבבעלותתאגידית,ושחרורהתאגידיםהרב-לאומייםמאסדרה(רגולציה)ציבוריתבמדינות
החתומותעלהסכמיהסחרובסופושלדברבכלרחביהעולם9

עלטיבוהאמיתישלהמשאומתןאפשרללמודממקורבלתיצפוי9רודריגוקונטררס,הנושאונותןהראשישל
צ'ילהבהסכם,TPPהתפטרבמפתיעלפניכשנה,במרץ95100קונטררסהזהירמפניהסכנותשההסכם
הזהמהווהלכולםמלבדלתאגידיםהבינל אומייםהענקיים9קונטררסמזהירכיהסכםTPPיבססאת
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השליטהשלחברותרבלאומיתבאינטרנט,בזכויותיוצרים,בפטנטים(במיוחדפטנטיםלתרופות),ובמיוחד
הואמזהירשחברותהענקמחזקותאתהשליטהשלהןעלתהליךהרגולציה9 הואכותבשההסכםיחסוםאת
המדינותשמנסותליישםרגולציהפיננסית,וימנעמהןכליםלגיטימייםלהגנתהיציבותהפיננסיתשלהן9
הסכמיהסחרגםלאיתנואתהיתרונותהמובטחיםמסחרחופשי,כיהםלאנועדוולאנכתבולכך9הסכמי
הסחרהםכליעבורהתאגידיםבאמצעותהלוביסטיםשלהתאגידים,להשיגמהשהםלאהצליחולהשיג
בדרכיםהרגילות,בדרךשלשכנועמחוקקים9 כברהיוםמחסומיהסחרהרשמייםביןהמדינותנמוכיםמאוד,
ולכןבדיוניםעלהסכםTPPישמעטמאודעיסוקבקיצוץבמכסיםאובסילוקמכסות9רובהדיוניםהםעל
יישוםמבנהרגולציהידידותיתלעסקים9לדוגמה,תאגידיהטבקהרב-לאומייםמנסיםלהשתמשבהסכםהסחר
כדילאסורעלמדינותמתפתחות,שהןהשווקיםהגדוליםביותרלסיגריות,מאימוץפיקוחהדוקיותרעל
המוצריםשלהם9

האבסורדבשילובשלהסכמיהסחרעם'סחרחופשי'יוצאלאורמכךשהשפעתםהגדולהביותרעלולהלהיות
פגיעהקשהבסחרהחופשיבעקבותהגדלתהעוצמהשלהגנתפטנטים,במיוחדבתרופותמרשם9ניתוח
פרקהקניןהרוחנישהודלף,מורהכיחברותהתרופותהרב-לאומיות/ארה"בדוחפתלמונופוליםאוטומטיים
ארוכיםיותרלתרופות ביוטכנולוגיהאוביולוגיות,כוללרובהטיפוליםהחדשיםביותרלסרטן9בנוסף,מדוברעל
הרחבותותוספותשלהגנותפטנטו חיובמתןפטנטיםלתרופותחדשותששונומעטמהקודמות9טכניקה
הידועהכירוק-עד""evergreeningשתעשייתהתרופותמשתמשתבהכדילהאריךאתמשךהמונופולבשוק9
פטנטיםהםמונופוליםשניתניםע"יהממשלה,הםההפךהגמורמסחרחופשי9הסכםTPPיחזקאותםויעשה
אותםארוכיםיותר9
בדרךכלל,פטנטיםיפוגולאחרכ-51שנים,מהש מאפשרלייצרגרסאותגנריותזולותיותרשלתרופותאלו
לאחרתפוגתהפטנט9עלפיכתבהעתשלאגודתהאיידסהבינלאומית the Journal of the International
,AIDS Society91אחוזיםמתרופותאנטי-רטרוויראל anti-retroviralשמשתמשיםבהןבמדינות
המתפתחותהןגנריות9TPPמציעלשנותאתכלזה9הסכמיהסחרהחדשיםיתנולחברותתרופותאת
הזכותהחוקיתלמנועייצורשלתרופותגנריות,ולהאריךאתתקופתפטנטיםקיימיםבכל51שנים9זהיגרום
לכךשתרופותמצילותחייםחדשותיהיומעברלהישגידשלאנשיםבעולםהמתפתח,והרבהיותריקרות
במערב9
לגישהשלהסכמיהסחרבתחוםהקנייןרוחנייהיוהשל כותעצומותבתחוםהבריאותוהגישהלתרופותגנריות9
רופאיםללאגבולותMedecins Sans FrontiersהתייחסולTPP-כהסכםהסחרהמזיקביותרמעולםעבור
הגישהלתרופותבמדינותמתפתחות9

פרקהקנייןהרוחנישהודלףממחישהיטבאתדבריהחוקריםבתחוםזה9דניאלמישוריבמאמרו,
Reclaiming Commons Rights: Resources, Public Ownership and the Rights of Future
GenerationsמצטטאתהחוקריםDrahosוBraithewaiteמתאריםאתהמגמותהנוכחיותבתחוםה'קניין
רוחני'כפאודליזםהמידע,Information Feudalismו James Boyle -טועןכיאנועומדיםבפניתהליך
הפרטהשני,second enclosure movementכאשר התאגידים תובעים זכויות בעלות על דברים שבעבר
היו מחוץ לתחום של רכוש פרטי ומחוץ ללוגיקה של השוק ,תוך שהם מבטלים את התפיסה של שימוש
הוגן בענייני קניין רוחני ומביאיםלהפללתאזרחיםמןהשורהעלמהשנקראעבירותפירטיותכגון הורדה,
דגימה,אורמיקסשלוידאוומוסיקה9

דוחעדכנישלפרומןהנציגהאמריקאיהבכירבדיוניםעלהסכמיהסחרמתארזאתבמילים'מכובסות':
בהסכם TPPהמטרההיאלטפלבבעיותהמתעוררותבמאהה50-בתחוםהקנייןהרוחניכוללביחס
לסטנדרטים חזקים ומאוזנים להגנה ולאכיפה של זכויות קניין רוחני9ארצותהבריתתבקשהזדמנויות
חדשותלקידוםולהגןעלהאינטרסיםשליוצריםומחדשיםאמריקאיםביחסלהגנהחזקהואכיפההיעילהשל
זכויותקנייןרוחניכוללהיכולתלהתחרותבשווקיםזרים9(הדגשותלאבמקור)9
לדוגמה,אחתהנקודותהקריטיותלזכיהבתביעותנגדמדינותעלפיהסכמיהסחר,היאהאםנתןלפרשאת
הרגולציההמותקפתכ'שווהערךלהפקעה',”“equivalent to expropriationלמרותשהנכסיםשלהמשקיע,
מפעלאוקרקע,לאנלקחובאופןפיזי9ההגדרהשלהפקעה,שפעםהתייחסהרקלהחרמתרכושפיזי,
הורחבהבהסכמיהסחר,לפיהאינטרסיםשלהתאגידיםהגדולים,לכל פעולה שננקטה על ידי ממשלות
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שעלולות לפגוע ברווחים כולל רווחים צפויים,שלתאגידים9עיגוןדוקטרינהזושל"הפקעהעקיפה"בהסכמי
סחרהואחלקמאסטרטגיהשלהתאגידיםלהגדירמחדשרגולציהממשלתיתכלקיחהשלרכושפרטי
שדורשתפיצוי9ההשלכותהןמרחיקותלכת,וזובדיוקהכוונה9מכיוןשכמעטלכלתקנהחדשהישהשפעה
כלכליתעלנכסיםפרטיים,הדוקטרינהזוהיאנוסחהלהקטנתההשפעהשלהממשלההמודרניתולשבשאת
הרגולציה9לערעורההגנותשנוצרומזהזמןרבלרווחה,לצדקחברתי-כלכלי,לערכיסביבה,ולזכויותהפרט9
ובתמצית,שחזורהעליונותשלרכושמפניהתביעותהרחבותיותרשלהחברה9

מעברלהעצמתהפטנטיםבתחוםהתרופות,ההוראותבפרקהקניןהרוחניבהסכם TPPיטילומחוייבויות
חדשותעלספקישירותיאינטרנט()ISPוהםיאלצולרגלאחרימשתמשיהאינטרנטבמסווהשלאכיפתזכויות
יוצרים9הוראותאלויאפשרו ויתנולתאגידיםאתהזכותלהורותעלהסגירהשלאתריאינטרנטשהםטוענים
כיהפרוזכויותיוצרים,ולקבלאתפרטיושלמישלכאורהמורידתוכןזה9 זהיהפוךאתספקישירותיאינטרנט
לכוחשיטורעבורתאגידיםאלו9אפשרותזואינהתיאורטיתואינהעתידית,היאכברמתקיימתבאוסטרליה,
עםהחלטתביתהמשפטלאחרונה,בתביעהשלמועדוןהקוניםשלדאלאס Dallas Buyers Clubנגדספק
האינטרנטהאוסטרלי9ISP iiNet ביתהמשפטהאוסטרליקבעכיספקהאינטרנטחייבלמסוראתכתובת
המגוריםשלכלאלושנטעןכיהורידואתהסרטבודובר9הסכמיהסחרנותניםאורירוקלהרבהמקריםכאלה
בעתידולניטורקפדנישלהשימושבאינטרנטשלנוברחביהעולם9
כדילתבועולממשזכויותיתראלו,ישלתאגידיםגישהלמערכתמשפטיתמקבילהשהיאבאופןבלעדי
לרשותם: הםיכוליםלעקוףבתימשפטמקומייםולתבועמדינותישירותבטריבונליםבינלאומייםפרטיים9
לתאגידיםמקומייםאיןזכותזו,שלאלדברעלאנשיםוקהילותמשותפים9
טיפולVIP זהמעניקלתאגידיםאתהזכותהבלעדיתלאייםוליזוםתביעותבטריבונליםבינלאומייםשבאופן
קבועפוסקיםסכומיפיצויגדוליםעלהממשלותהנתבעות9 בדיוניםפוליטייםעלמדיניותורגולציההמשפיעים
עלמגווןרחבשלקהלים, זוזכותבעלתעצמההמשפרתבאופןמשמעותיאתכוחהמיקוחשלהתאגידים9
 .7זכויות התאגידים המשקיעים והסדרי ISDS

הסכמיהסחרוההשקעותמעניקיםלמשקיעיםזריםזכויותהגנהעלקנייןשהןרחבותיותרגדולותמאלו
המעוגנותבחוקותלאומיות9לדוגמא,החוקהגרמניאינודורשפיצויעלהפקעות"דה-פקטו",המכונותגם
'הפקעותעקיפות'או'רגולציה'),בעודשבהסכמיהסחרתמידישלתתבגינןפיצוי9כמוכן,חוקהגרמניאינו
רואהברווחיםצפוייםרכושפרטי מוגן,אבלבתביעותעלבסיספרק ISDSבהסכמיהסחרהמשקיעיםקיבלו
באופןרגילפיצויבגיןטענהלרווחיםעתידייםאבודיםלכאורה9בפסקהדיןשניתןלאחרונהנגדלוב,הטריבונל
הורהלמדינהלשלם911מיליוןדולריםעבור' אובדןרווחים'מ'הזדמנויותאבודותאמיתיותומסוימות' “lost
”profits” from “real and certain lost opportunitiesשלפרויקט תיירות,למרותשהתאגידהשקיערק2
מיליוןדולרבפרויקטוהבנייהאפילולאהתחילו9

הדיוניםעלהסכמיהסחרהבינלאומייםשמואתפרקייישובסכסוכימשקיע-מדינה()ISDSתחתאור
הזרקורים9 מנגנוןזהמאפשרלתאגידיםלתבועאתהמדינהבההםהשקיעובפניטריבונלבינלאומיולא
במערכתהמשפטיתשלהמדינההנתבעת9התביעהשלהתאגידתהייהמבוססתעלכךשהמדינההפרהאת
הזכויותשהוענקולתאגידעלפיההסכם9זכויותאלהכוללותהגנהמפניאפליה,הפקעהישירהועקיפה,
וטיפוללאהוגןולאשוויוני9 מנגנוןזהנוצרמכיוןשההגנהעלהשקעהבמערכתהמשפטהמקומיתבמדינות
מתפתחות,היתהבעייתיתולאתמידניתנתלאכיפה9 מטרתההעיקריתהיאלאפשרלתאגידיםלהסתמךעל
רמהמספקתשלודאותמשפטיתכדילהשקיעתוךהבטחהשממשלהלאתלאיםאותפגעבערךההשקעה
שלהםבאופןשרירותי9אולםבפועל, המנגנוןמכילפרצותמשמעותיותשעלולותלשיםאתזכותםשלהמדינות
לחקיקהולרגולציהבסכנה9
הסדרי ISDSנותניםלתאגידים אתהזכותלתבועממשלותאםהןתעברנהחוקיםהפוגעיםברווחיהם
הנוכחייםוהצפוים בעתיד9לדוגמה,תאגידיםיכוליםלערערעלתקנותאיכותסביבהובריאות,בטענהשהן
פוגעותבהשקעותשלהם9התביעהלאתתבררבארץהנתבעת,אלאבטריבונלאקסטריטוריאלימיוחד,
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בסודיות,וללאזכותערעור9טריבונליםאלוכברהוכיחואתעצמםכמוכיםבניגודיאינטרסיםוכשרירותיים9
הסדריםאלומעניקיםזכויותמשפטיותיוצאותדופןלתאגידיםובכללזהלגבורעלתקנותוחקיקותלאומיות,
ושוחקיםאתזכותןהבסיסיתשלמדינותלחוקקחוקיםמשלהם9כדאילקרואאתהמאמרשלהסנטורית
אליזבטוורןבנושאזה9
אלו הם הסכמים להוציא את הדמוקרטיה הלאומית אל מחוץ לחוק.
מערכתיישובסכסוכימשקיע-מדינהפגומהמיסודה9ראשית,הסדריםאלומפריםאתהעיקרוןשל'שוויוןבפני
החוק'9 תאגידיםזריםמקבליםזכויותתביעהשאיןלתאגידיםולייזמיםמקומיים,לאזרחים,ולקהילות,שאין
להםגישהליקוםהמשפטיהמקבילהזה,שמעניקזכויותלהגנתרכושמחוץלמערכתהמשפטהמקומית9
שנית,מדובריםבתהליךחד-צדדיבמיוחד9רקתאגידיםיכוליםלתבועממשלותבהסדרי,ISDSלאניתן
לתבועתאגידיםלדוגמה,כאשרהםפוגעיםבזכויותאדם,אומזהמיםאתהסביבה9שלישית,המערכתאינה
באמתעצמאיתמבחינהמשפטית,ישלההטיהמובניתלטובתהתאגידהמשקיע9התביעותנידונותבפני
טריבונלשלשלושהבורריםהפועליםלמטרותרווח9בניגודלשופטים,הםלאמקבליםשכר,אלאלפיכל
מקרהתביעה9בטריבונלהנפוץביותר, המרכזהבינלאומיליישובסכסוכיהשקעות(,)Icsidהבורריםמקבלים
אלפידולריםליום9במערכתשאינההדדית,שבהרקהתאגידיםיכוליםלתבוע,זהיוצרתמריץחזקלצדד
בהם, כיפסיקהידידותיתלתאגידיםתסלולאתהדרךליותרמקריםויותרהכנסהבעתיד9'הסדרייישוב
סכסוכימשקיע -מדינהכפישהםבנוייםעתהאינםשיטההוגנת,עצמאית,ומאוזנתלפתרוןסכסוכיהשקעות,
ולכןאיןלהסתמךעליהםלמטרהזו'9לבסוף, איןכלביקורתשיפוטיתעלהטריבונלעלידיביתמשפטעצמאי9
ההחלטותהןסופיותומחייבותאתהמדינות,גםאםהםטועיםמבחינהמשפטית,וכולליםקנסותענקשיכולים
להביאלפשיטתרגלשלהמדינותהנתבעות9 ניתןלבטלפסקידיןרקמטעמיםפרוצדורלייםמוגבליםמאוד9
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לפניכ02-שנים,באפריל,0999פרסםעודדבונהמאמרבשם"הסכמיהגנהעלהשקעותחוץוהקשר
הישראלי" (הרבעוןהישראלילמסים,גיליון9)010המאמרמהווהסקירהמקיפהומעמיקהעלמערכת
ההסכמיםהבילטרלייםהעולמיתשלהגנהעלהשקעות,ומשקףככלהנראהאתהלכיהרוחודעותאנשי
האוצרומשרדהממשלההאחריםבתחוםזה9 מענייןבמיוחדהניתוחשלנקודתהמבטהישראלית:
" התפישההכלליתהיאכיביןמדינותמערביותבעלותמשטריםדמוקרטיים,כלכלהחופשית,וכללימסחרהוגן
מסודריםומעוגניםבחוק, איןצורךבהסכמיםלהגנהעלהשקעות9חתירהלהסכמיםעםמדינותאלהעלול
להעמידאתישראלבאורשליליולפגועבמעמדה9זאתמשוםשידועלכל, כימדינותמפותחותחותמות
הסכמיםכאלהרקעםמדינותהנחשבותעלידןכמסוכנותולאיציבות9לכן,ישראלנמנעתמליזוםהסכמי
השקעותאלה"
" אחדהמרכיביםהמרכזייםשלהסכמיהגנהעלהשקעותהואסעיףיישובסכסוכים9סעיףזהבאלהבטיחאת
מימושכלהסעיפיםהנוגעיםלטיפולוהגנהעלמשקיעיםומתווהדרךלפתרוןסכסוכיםומחלוקותבדבר
פרשנותביןמשקיעלמדינהמארחתוביןהמדינותעצמן9בכלהסכםישנוהליךשליישובסכסוכיםשבדרךכלל
מתחילבניסיוןליישבאתהמחלוקותבאמצעותמערכתהמשפטהמקומית9במידהולאניתןלמצואפתרון
בהליךראשוניזה,ישנןאופציותאחרותליישובסכסוכיםכמוהליךפישורובוררותבינלאומית"
" הסכמיהגנהעלהשקעותהפכובשניםהאחרונותלמכשירמוסדיהמשקףאתשיתוףהפעולההכלכלי
והמדיניביןישראללמדינותהעולם9מנקודתמבטישראלית,ההסכם אמור יותר להגן על משקיעים ישראלים
בחו"ל מאשר על משקיעים זרים בארץבהתאםלתפישתנואתעצמנוכמדינהמפותחת"9(הדגשהשלי
א9פ9)9
מאזכתיבתהמאמרזרמוהרבהמיםבירדן9להערכתיכיום,הסכמי הסחר החופשי והסכמי הגנה על
השקעות חוץ שישראל חתומה עליהם ,דוגמת ההסכם עם קולומביה (להלן) והכוללים מנגנון 'יישוב
סכסוכי משקיע-מדינה' באמצעות טריבונל בוררות,מגינים יותר על משקיעים זרים בארץ מאשר על
משקיעים ישראלים בחו"ל ,וחושפים את המדינה בפני תביעות עתק של תאגידים רב-לאומיים דרך
חברות בת של תאגידים אלו הרשומות במדינות שאיתן לישראל הסכם כזה .
ישראלחתומהעלכ01- הסכמיסחרוהסכמיהגנהעלהשקעותחוץבילטרליים,רובםהמכריעשלהסכמים
אלהכוללמנגנוןמחייבליישובסכסוכיםבין משקיעיםזריםלביןהמדינותהחתומותעלההסכם,ומכפיפיםאת
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ריבונותהמדינה,אפשרויותחקיקתהכנסת,עצמאותבתי-המשפטוזכויותאזרחיישראללהחלטותשל
משקיעיםותאגידיםרב-לאומיים9
פרק'יישובמחלוקות'או'יישובסכסוכים'בהסכמיםאלושםאת'זכויותיהם'שלתאגידיםעיסקייםמעל
זכויותיהםשלאזרחיישראלושלממשלתישראל,וחושף אתהמדינהבפניתביעותמתאגידיםרב-לאומיים
בעליעצמהבהיקףשלמיליארדידולרים9
הסכמיםאלו מחייביםאת ישראללספקלמשקיעים זרים ולתאגידיםרב-לאומייםזכויות חדשות ,ללאהדדיות9
המשקיעים/התאגידיםאינםנדרשיםלעשותדברבתמורה9איןלהםמחויבותלמדינהוהםיכוליםלהמשיך
בפעילותםמתיובמקוםשהםרוצים.מהמשקיעיםנדרשמעט ,אםבכלל ,התחייבויותחברתיותאו סביבתיות .
לעומתזאת,התאגידיםיכוליםלתבועפיצוייםמהמדינהבגיןהפרותלכאורה של זכויות חדשותאלו ,ובכללזה
הזכותלדרוש פיצוי עלמדיניותפניםשהםטוענים כיהפחיתה מערךההשקעות שלהםומרווחיהםהעתידיים 9
בהסכמיםמוגדרמנגנון'יישובמחלוקתמשקיע-מדינה',המסמיךמשקיעיםזרים לעקוף אתמערכתהמשפט
בישראלולתבוע ממשלתישראלפיצוייםכספיים בטריבונליםפרטייםבינלאומיים.
מנגנוןזה מעלהאת התאגידים הפרטיים והמשקיעים הזרים למעמדשווה עם ממשלתישראלהחתומהעל
הסכמיםאלו,ומעציםתאגידים פרטייםלאכוףבאופןישיר אמנותוהסכמים בינלאומייםשלמדינתישראל.
התאגידיםהזרים יכוליםלעקוף לארק אתהחסינותהריבוניתשלישראל ,ביכולתם גםלתבועאת ממשלת
ישראל,לאתגראת החוקיםוהתקנות הישראלייםמחוץ לבתימשפט בישראל.

למרותהפוטנציאלההרסניבהסכמיםאלולגבימדיניותהממשלה ,אפשרויותהחקיקהבכנסת ,וחשיפה
לסיכוניםפיננסייםאדירים ,ההסכמים אינם מפוקחים ע"י הכנסת ואינם עומדים לדיון ציבורי .
לפידוחשלמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת' תפקידהפרלמנטבאישוראמנותוהסכמיםבינלאומיים' מ-
, "3552בישראל, הממשלההיאבעלתהסמכותלחתוםולאשרראמנותבינלאומיות …תהליךאשרוראמנות
בישראלאינומוסדרבחקיקהמפורשתאלאבנוהג .ככלל ,אין חובה לקבל את הסכמת הכנסת לחתימה על
אמנות ,אך במהלך השנים התגבש נוהג על-פיו הממשלה מביאה לאישור הכנסת אמנות בעלות חשיבות
מיוחדת לפני שהן מאושררות ונכנסות לתוקף  .תקנוןהממשלהקובעכיניתןלהביאלאשרורהממשלה
אמנהבינלאומיתרק לאחר שהיתה מונחת במזכירות הכנסת לפחות שבועיים בתקופת המושב".

מחקרמקיףשל'הפורוםלמשפטבין-לאומי'בפקולטהלמשפטים,באוניברסיטההעברית,"הסמכות לכרות
אמנות במדינת ישראל :ניתוח ביקורתי והצעה לרפורמה"שכתבומשההירש,רותלפידות,תומרברודי,
גיאהרפז,ברקמדינה,גיל-עדנועם,יובלשניב-5119מצייןכי"הדין החוקתי בישראל עדיין מעניק כמעט
את כל הסמכויות בתחום משמעותי זה (אמנותבין-לאומיותא9פ )9לרשות המבצעת ,וזאת בהתאם
להחלטה שנתקבלה לפני כארבעים שנה -החלטתו של בית המשפט העליון בפרשת קמיאר ,שלפיה
הממשלה לבדה היא המוסמכת לכרות אמנות בשם מדינת ישראל ".וכן"במדינת ישראל נשתמרה
הגישה שלפיה הסמכות להתקשר בשם המדינה באמנות מסורה באופן בלעדי לממשלה (בכפוף לחריג
אחד ,באשר להסכמי שלום הכרוכים בוויתור על ריבונות ישראל על שטח כלשהו ".
פרופ'תומרברודיכותבבמאמרשפורסםביוני5101על הפחתתמכסיםכמקרהמבחןלשחיקהבריבונות
הכלכליתשלהמדינה:"מצבזה,שבוהמדינהקושרתאתידיהלעתיד,מעלהסוגיותכבדותמשקלשל
לגיטימיותציבורית99 999את הידיים קושרת בדרך כלל הרשות המבצעת ,שהיא המוסמכת בישראל לערוך
הסכמים בין-לאומיים ,ובכל זאת ההשפעה לאורך זמן היא כשל חקיקה ראשית ואף יותר מכך,שכןגם
חקיקהראשיתואפילותיקוניםחוקתייםאינםיכוליםלשחרראתהמדינהמהתחייבויותיההמשפטיותבמישור
הבין-לאומי"(הדגשהלאבמקור)9
הסכם הסחר החופשי בין ישראל לקולומביה שנחתם בספטמבר ( 2013עדיין לא אושרר) יכול לשמש
דוגמה לבעייתיות המשמעותית של הסכמים אלו.
במבואלהסכםנכתבכיישראלוקולומביהמחליטות"להכיר בכך שקידום והגנה על השקעות של משקיעים של
צד אחד בשטח הצד האחר יתרמו לעידוד פעילות עסקיתמועילה הדדית;"
פרק01'השקעות'בהסכם,דןבהתחייבויותהצדדיםלהסכםל"קידום השקעות והגנה עליהן",ועל"יישוב
מחלוקות בין צד לבין משקיע של הצד האחר"9מחלוקתכזותיושב ,ביןשארהאפשרויות,ולבקשת
המשקיעע"י ערכאת בוררות אד הוק,כאשרכל צד מתקשר (ישראלוקולומביה),"נותן בזה את הסכמתו
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ללא תנאי להבאת המחלוקת לבוררות בינלאומית"ומרגע שהמשקיע הביא את המחלוקת בפניהבוררות,
הבחירה בהליך תהיה סופית.מענייןשבהסכםקייםגםפרק05הדןב"יישובמחלוקות" ביןהצדדיםלהסכם9
הסכמיסחראלומקניםלמשקיעהזר,קריתאגידרב-לאומי,מספר זכויות יתר ,המנוסחותבשפהמעורפלת
במתכוון9ביןהשאר:
הזכות לעקוף את מערכת המשפט בישראל
תאגידיענקרב-לאומייםיוכלולעקוףאתבתימשפטבישראל,ולתבועאתהממשלה,ישירות,בטריבונלים
אקס-טריטוריאלייםפרטיים9להחליףאתבתימשפטהריבוניים,פתוחים,הנותניםדיןוחשבוןלציבורבישראל,
במערכתסגורה,נגועהבניגודיענייניםעםסמכויותשרירותיות,הפתוחהלשחיתות9
הםיוכלולדרושפיצוייעתקעלרווחיםשאבדוואףעלרווחיםצפוייםבגללתקנותעבודהמחמירות,רגולציה
סביבתית,רגולציהשלתרופותומזוןוכו'9
הזכות לעקוף את מנגנון החקיקה של הכנסת.
תאגידיענקרב-לאומייםיכוליםלעקוףאתהכנסת,באמצעותתביעותנגדהממשלה,שיתבררובטריבונלים
פרטיים,ל פיצוייעתקעלרווחיםשאבדוואףעלרווחיםצפוייםבגללחקיקהשלהכנסת9
בטריבונליםאלו, מספראנשיםפרטייםמופקדיםעלהכוחלסקורולפסוקללאכלהליךהגבלהאוהליכי
ערעור,אתכלפעולותיהשלממשלה,אתההחלטותשלבתיהמשפט,ואתכלהחוקיםוהתקנותהנובעים
מהכנסת9
אמנםהטריבונליםלאיכוליםלהכריחאתהממשלהלבטלחוקים9אבלאיומיםבתביעותבמיליונידולריםבפני
טריבונליםפרטיים,יכוללשמשכנשקרבעוצמהכדילעכב,להחליש,ולחסלהליכיקביעתמדיניותציבורית
אחראיתוחקיקהשאינהרצוייהלתאגידיםאלו9
הגנה מהפקעה 'עקיפה'“Indirect” Expropriation
מדוברעלתקנותופעולותאחרותשלהממשלההמקטינותבאופןמשמעותיאתהערךשלההשקעותשל
המשקיעיםהזרים9 ממשלתישראלתהייהחייבתלשלםלמשקיעיםהזריםאםמדיניותרגולטוריתשלה
מפחיתהאתהערךשלהשקעתםגםאםמדיניותכזוחלהבמידהשווהעלחברותמקומיותוזרות9תאגידים
יוכלולתבועאתמדינתישראלבגיןחוקיםשבאולהגןעלאיכותסביבה,בריאות,ותחומיאינטרסציבורי
אחרים,שחוקקובתהליךדמוקרטי9
זכות ליחס לפחות כמו שיש למשקיעים מקומיים ולמשקיעים מכל מדינה שלישית
זכותזומקטינהאתכוחהשלהממשלהלפעולבאסטרטגיותפיתוחלאומיותששימשובעברברובהכלכלות
המצליחות9יתרעלכן,פעולהרגולטוריתשחלהעלכלהתאגידים,אבלעםהשפעהלאפרופורציונליתעל
משקיעזריכולהלהתפסכהפרההתחייבותשלהמדינה9
ה'זכות' למסגרת רגולציה שתואמת את ה'ציפיות' של תאגיד
כלומר, ממשלותישראלחייבותשלאלבצעשינוייםכלשהםבמדיניותרגולטוריתלאחרשההשקעותנעשו9
זכות לתנועות הון חופשיות
אסורלישראללהטילמגבלותעלתנועותהון,עלאףשבקרהעלתנועותהוןעזרהלכמהמדינותלמנועאת
התוצאותהגרועותביותרשלהמשבריםהפיננסייםהעולמייםבשניםהאחרונות9
איסור לדרוש ממשקיעים זרים להשתמש בחלק מסוים של ייצור מקומי,להעבירטכנולוגיה,ותנאיםאחרים
ששימשובעברככלילפיתוחהכלכלההישראלית9

 .9מה צריך ואפשר לעשות

ישלחוקקחוקהמגדירומסדיראתהסמכויותוהליכיקבלתההחלטותוהדיוניםבתחוםהסכמיסחרחוץ
והסכמיםדומים,שיאפשרפיקוחפרלמנטרי, שיתוףהציבורויחייבאישורהכנסתלחתימהעלההסכם9עדאז
הכנסתוהממשלהצריכיםלאלאשררהסכמיםהכולליםפרק/סעיף'יישובסכסוכימשקיע-מדינה'9והממשלה
צריכהלשקולאתביטולההסכמיםהקיימיםהכולליםפרק/סעיף'יישובסכסוכימשקיע-מדינה'

עדאז,אנימציעשהכנסתתאמץאתעמדתהפרלמנטההולנדיכפישמתבטאתבהחלטהשעברהבפרלמנט
ב-00למארס,5102המתנגדתלהכללתמנגנוןISDSבהסכמי CETAו:TTIP-
"הבית999בהתחשבבדמוקרטיההחוקתיתשלנוובכךשערכיםכמוכבודאדם,חירות,דמוקרטיה,שוויוןוהגנה
עלהסביבהוזכויותאדםחייבתלהיותמובטחים;מצהירכיTTIPלאיכיליישובסכסוכיםהפוגעבמערכת
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הלאומיתהמשפטיתשלנווקבלתההחלטותהדמוקרטיתשלנו999"

אואתעמדת ממשלתאוסטרליהמאפריל:5100
"בעבר, ממשלותאוסטרליהביקשואתהכללתהליכי'יישובסכסוכימשקיע-מדינה'בהסכמיסחרעםמדינות
מתפתחות,וזאתלבקשתתאגידיםאוסטרליים9ממשלתגילארדתפסיקאתהנוהגהזה9אםתאגידים
אוסטרלייםמודאגיםלגביהסיכוןהריבוניבמדינותהשותפותלהסכםסחרעםאוסטרליה,הםיצטרכולבצע
הערכותמשלהםאםהםרוציםלהתחייבלהשקעהבמדינותאלה"9
ברזילמסרבתמזהשניםלחתוםעלכלהסכםסחרעםמנגנון,9ISDSזהלאהפריעלהלהמשיךלקבל
השקעותזרות9לברזילאיןכלהסכמיהשקעהבינלאומייםבתוקף9ברזילדנהעל00הסכמיםכאלובסוף
שנות,0991אבלאףאחדמהםלאיושם9שישהמההסכמיםנדחועלידיהקונגרסהברזילאיכי'הפקעה
עקיפה'ו'יישובסכסוכימשקיע-מדינה'נחשביםכאי-תואמיםnon-compliantאתהחוקההברזילאית9
מדינותאחרותהולכותבעקבותיהשלברזיל:דרוםאפריקההודיעהשתיסוגמהסכמיםעםסעיפיISDSוהודו
שוקלתלעשותאתאותוהדבר9אינדונזיהמתכננתלאלחדשהסכמיםכאלהכאשריגיעמועדהחידוששלהם9

אתרהעמותהPublicCitizenמצייןרשימהשלמדינותהמתנגדותל-:ISDS
 הסנאטהצרפתיהחליטב 9 -לפברואר ,3500פהאחדנגדהכללתמנגנוןISDSבהסכםהסחרשל
האיחודהאירופיעםקנדה  CETAובהסכם'שותפותסחרוהשקעותטרנסאטלנטית' –  .TTIPהאסיפה
הלאומיתהצרפתיתהחליטההחלטהדומהב 32-לנובמבר.3502
 אוסטרליהמתנגדתלכךשסעיפיISDSבהסכםTPPיחולועליה,כפישמעידפרקההשקעהבהסכם
שדלףבחודשיוני95105
 בוליביה,ב,5111-וונצואלהב5105-הודיעורשמיתעלפרישתםמאמנת9ICSID The International
9Centre for Settlement of Investment Disputes
 ונצואלהגםסיימהב-5119אתחוזהההשקעותהבילטרלי()BITעםהולנד9
 ממשלתאקוודורסיימהמאז,5119עשרההסכמיסחרבילטרליים,יצרה"ועדתביקורתאזרחית",
המבקשתלסקורולהעריךהסכמיסחרבילטרלייםומכשיריבוררותבינלאומייםאחריםכדילקבועאםהם
תואמיםאתהאינטרסהלאומישלהמדינה .אקוודורגםפרשהמאמנת ICSIDבשנת.3559


אמנוןפורטוגלי
חוקרבמרכזחזןבמכוןון-ליר

11

