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קיצור

המושג המלא

ASEAN

Association of Southeast Asian
Nations

הערות
איגוד של  10מדינות מדרום-מזרח
אסיה

CETA

The Comprehensive Economic
and Trade Agreement

CPTPP

Comprehensive and Progressive
Trans-Pacific Partnership

 11המדינות שנשארו בשותפות
הטראנס-פסיפית לאחר פרישת
ארה"ב

International Center for
Settlement of Investment
Dispute

המרכז הבינלאומי ליישוב סכסוכי
השקעות (גוף של הבנק העולמי)

ICSID

OECD

Organization for Economic
Co-operation and Development

RCEP

Regional and Comprehensive
Partnership
Trans-Pacific Partnership

TPP

UNCITRAL

USMCA

United Nations Commission on
International Trade Law
United States - Mexico - Canada
Agreement

הסכם סחר בין קנדה לאיחוד האירופי
שנכנס לתוקף בספטמבר 2017

ארגון כלכלי המאגד בתוכו את מרבית
הכלכלות המפותחות ועוסק במציאת
פתרונות ובמחקר לטובת מקבלי
ההחלטות
שותפות בין  6מדינות מדרום-מזרח
אסיה ואוקיאניה בנוסף למדינות
ASEAN

השותפות הטראנס-פסיפית .הסכם
סחר של  12מדינות לחופי האוקיינוס
השקט
ועדת האו"ם למשפט מסחרי
בינלאומי
הסכם הסחר שנחתם ב 2018-בין
ארה"ב ,מקסיקו וקנדה .החליף את
הסכם הסחר הצפון-אמריקאי
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מבוא
שנת  2019המשיכה את מגמת שינוי הסדר העולמי בעולם הסכמי ההשקעות והסחר .בדומה לשנים
קודמות ,ארה"ב המשיכה גם השנה לנהל סכסוכי סחר מול מדינות אחרות והבולטת ביניהן ,מול סין.
הסכסוך עם סין התבטא בהטלת מכסים הדדית ובנקיטת צעדים של כל צד על מנת לחזק עצמו לקראת
משא-ומתן עתידי .לקראת תום השנה הגיעו אמנם המדינות להסכם ביניים אך עדיין קיימת חוסר ודאות
רבה לגביו .יחד עם זאת ,ניתן לסכם בזהירות כי בחלוף שנת  2019מסתמנים ניצנים של "חזרה לשגרה"
והמשך התקדמות לקראת הסכמים חדשים ,ביניהם העובדה שארה"ב שבשנים האחרונות נסוגה ממספר
הסכמי הסחר ,החלה בקידום הסכמים חדשים עם כמה משותפות הסחר החשובות ביותר שלה :חתימה
על ההסכם עם יפן ,צעדי התקדמות לאשרור ה USMCA-והתקדמות במשא ומתן להסכם עם הודו .עם
זאת ,ארה"ב כבר איננה יוזמת הסכמים בינלאומיים רחבי היקף ורבי משתתפים כבעבר ,ומלבד הסכם
הסחר עם מקסיקו וקנדה ( ,)USMCAאשר בסופו של דבר הוא המשך של הסכם ישן שאת ביטולו ארה"ב
יזמה ,מעדיפה להישאר במישור הבילטרלי .מגמה של נסיגה מהסכמי סחר נרשמה גם במדינות נוספות,
כך למשל ,הודו נסוגה מהסכם ה RCEP-שהיה צפוי להיחתם ב 2020-וצעד זה מעמיד את קיומו והיקפו
בספק גדול.
לצד זאת ,השנה התאפיינה בקידום השיח סביב רפורמות בארגונים מולטילטרליים כמו ארגון הסחר
העולמי ובנושא בוררות ההשקעות .ארגון הסחר העולמי ,אשר נדרש להיענות ללחץ מצד ארה"ב לקידום
של רפורמות ,נכנס כעת לתקופה מסובכת בכל הקשור למינוי הבוררים ,ונותר לחכות לשנה הבאה על
מנת לראות האם וכיצד נושא זה ייפתר .ודאות גבוה יותר נצפתה בדיוני ה ICSID-וגם ב UNCITRAL-בהם
ניכרה התקדמות .דיונים אלו בנושאי הרפורמות מתקדמים בקצב מהיר תוך רצון לענות על הצרכים
המידיים של המדינות ובכדי להימנע מאיבוד הקונצנזוס ,כפי שאירע לארגונים בינלאומיים אחרים בשנים
האחרונות .במקביל לקידום שינויים קטנים ונחוצים ,התמשכו הדיונים להקמת בית-דין קבע להשקעות גם
מחוץ להסכמי ההשקעות של האיחוד האירופי .דיונים אלו קיבלו רוח גבית מהחלטת בית הדין לצדק של
האיחוד להעניק תוקף להחלטות של בית דין שהוקם לנושאי הבוררויות ,כפי שהתקבע בהסכם הסחר
עם קנדה .החלטה זו סוללת את הדרך להקמתו של בית דין ייעודי לפתרון סכסוכי השקעות ,לפחות
עבור הסכמים עתידיים של האיחוד.
מדינה החוזרת אל שולחנות המשא-ומתן היא בריטניה .בהסכם רב-תחומי עם פורום המדינות הקריביות
( ,)CARIFORUMהתחייבו הצדדים לשבת למשא ומתן על הסכם סחר ,הכולל פרקי השקעות ושירותים,
אשר יגובש לא יאוחר מתקופה של  5שנים.
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ינואר
אימוץ החלטה על עתיד הסכם השקעות פנים-אירופי
בנציבות ובמדינות האיחוד לא נשארו אדישים בעקבות הפסיקה של בית הדין האירופי בעניין

Achmea

ותגובתן לא איחרה להגיע .ב 15-בינואר 22 ,מתוך  28מדינות האיחוד החליטו לבטל הסכמי השקעות ביניהן
עד סוף .2019

פסק הדין Achmea
חברת  Achmeaהיא חברת תרופות הולנדית ,שפנתה לבוררות השקעות בעקבות הגבלות על
תנועות הון שהטילה סלובקיה על כספים שמקורם במערכת הבריאות במדינה .לאחר שהחברה
זכתה בבוררות ,פנתה ממשלת סלובקיה אל בית המשפט האירופי לצדק ,אשר פסק שפסיקה
זו סותרת את חוקי האיחוד האירופי ,ושסעיפי הבוררות הקיימים בהסכמים שבין מדינות האיחוד
אינם תואמים את החוק האירופי.
לפרטים נוספים אודות הפסיקה של  Achmeaנגד סלובקיה  -ר'" :סיכום שנת  2018בעולם בהסכמי השקעות"
https://bit.ly/2vSwZjP

באוקטובר ,הוציאה הנציבות האירופית הצהרה בה נאמר כי רוב המדינות החברות אימצו את ההחלטה
שהסכמי ההשקעות ביניהן יבוטלו .במקום אותם הסכמים ,מתכוונות המדינות לחתום על הסכם פנים
אירופי .נותר לראות מה יהיה מעמדם של "סעיפי השקיעה" בהסכמים הקיימים ,אשר מטפלים בנושא
של ביטול ההסכם ,וכיצד הביטול ישפיע על סכסוכים ישנים וחדשים במסגרת ההסכמים הישנים .סוגיה
נוספת שעדיין אין עליה הסכמה רווחת בקרב מדינות האיחוד היא היחס של הפסיקה לבוררות עתידיות
תחת אמנת האנרגיה ( ,)Energy Charter Treatyבה חברות רוב מדינות האיחוד בנפרד ,והאיחוד האירופי
כארגון בינלאומי .בהצהרה מינואר ,נכתב כי בוררות משקיע-מדינה ,ככל שחלה על סכסוכים בין משקיעים
ומדינות מהאיחוד ,אינה תואמת את חוקי האיחוד.
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ינואר
תהליך הרפורמה באמנת האנרגיה צובר תאוצה
המדינות החברות באמנת האנרגיה המירו דיבורים למעשים ,וקבעו תכנית פעולה לעדכון ולמודרניזציה של
האמנה ,בהתאם להצעות שהתקבלו מן המדינות החברות .ההצעות לחידושים עוסקות בחידוד הסעיפים
באמנה ,בין היתר נושאי מימון צד שלישי ,שקיפות ופיתוח בר-קיימא.
אמנת האנרגיה

אמנת האנרגיה נחתמה בשנת  1998ועוסקת בכל התחומים הקשורים באנרגיה .מטרת האמנה
הייתה להסדיר את הסחר באנרגיה בין מדינות אשר מייצאות אותה (בעיקר מדינות הגוש הסובייטי
לשעבר) ובין מדינות אשר מייבאות אותה (מדינות המערב).
פרק ההשקעות תחת האמנה הוא בעל חשיבות רבה ,בעיקר בשל העובדה שלהשקעות בתחום
ישנה עלות שקועה גבוהה ,ולכן פגיעות יחסית לסיכונים פוליטיים.
לפרטים נוספים אודות אמנת האנרגיה ראה" :סיכום שנת  2018בעולם בהסכמי השקעות"
https://bit.ly/2vSwZjP

מדינות שנתבעו במסגרת אמנת האנרגיה
45

6

11

6

6

37

סך כל
התביעות

9,236

127,000

222

120

22,048

23,195

סך הכל התבעה
(במיליוני דולרים)
ספרד

איטליה

רוסיה

צ׳כיה

תורכיה

 22מדינות
נוספות
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ינואר
שינוי מהותי המוצע כעת הוא שינוי ההיקף של האמנה בכל הנוגע להשקעות ,מעבר להגדרה הנוכחית.
כיום ,ההגדרה של השקעה הינה כזאת אשר "משויכת לפעילות כלכלית בסקטור האנרגיה ".מדינות שונות
הציעו להרחיב את ההגדרה לתחומים שונים הנוגעים להעברת אנרגיה ,פעילות דיגיטלית ועוד .בד בבד,
רובן המכריע של המדינות ביקשו להעניק יותר חופש רגולטורי בהסכם.
על רקע השיחות על רפורמה ,עומדת שאלת ההחלה שלה על מדינות האיחוד האירופי ,בכל הנוגע
לבוררות השקעות .אמנת האנרגיה היא כאמור האמנה דרכה הוגשו המספר הרב ביותר של תביעות
בוררות השקעות עד סוף  ,2019כ 124-בסך הכל .מתוך אותן התביעות ,כ )79( 63%-היו כאלו בהן משקיע
ממדינת האיחוד תבע מדינת איחוד אחרת .על כן ,כל מה שייקבע אצל מדינות האיחוד ,צפוי להשפיע
רבות על האמנה ,ובמיוחד על הגנת ההשקעות במסגרתה .בנוסף להחלטת מדינות האיחוד ,נותר לראות
כיצד יפרשו בוררים מקרים לגביהם אמנת האנרגיה קובעת כי למנגנון הבוררות האמור אין תוקף משפטי
על פי חוקת האיחוד האירופי.
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ינואר
ישראל ווייטנאם מעלות הילוך לקראת הקמת אזור הסחר החופשי
ישראל ווייטנאם ערכו בשנת  2019שלושה סבבי משא ומתן נוספים  -שישי ,שביעי ושמיני במספרם,
במטרה להתקדם לקראת סיכום על הסכם סחר חופשי כבר בשנת .2020
הסכם הסחר יכלול בתוכו פרק השקעות ,במבנה של קדם-השקעה ,שיפתח את הכלכלה הווייטנאמית
עבור משקיעים ישראלים ,כמו גם יגן על משקיעים קיימים שלהם השקעה בווייטנאם.
הצדדים קבעו להגביר את קצב הדיונים בין סבבי המשא-ומתן ,מתוך תקווה להידרש לפגישה אחת
נוספת בלבד ,אחריה ,יוכלו שרי הכלכלה והמסחר של שתי המדינות להתכנס לחתימת ההסכם ולמצב
את המשקיעים הישראלים בעמדה מצוינת לניצול הזדמנויות כלכליות חדשות הנוצרות בצמיחה המהירה
של הכלכלה הווייטנאמית.
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מרץ
סין מציגה רפורמה בחוק ההשקעות הזרות ,במטרה להרחיב את
היקף ההשקעות במדינה
חוק ההשקעות הזרות החדש עליו הצהירה סין ( )Foreign Investment Lawצפוי להיכנס לתוקף בינואר 2020
ומטרתו היא שיפור חווית העסקים במדינה עבור זרים ,דרך מתן יחס שווה .החוק יחליף חוקים קיימים
הנוגעים למיזמים בבעלות זרה ,ומיזמים משותפים בין זרים ומקומיים .טיוטת החוק קיימת כבר משנת
 ,2015אולם קידומה נדחה עד כה בשל סיבות שונות .בהתפתחות מפתיעה ,מרגע פרסום הטיוטה בציבור
ועד העברת החוק במרץ ,עברו פחות משלושה חודשים .התפתחות זו עלולה להעיד על הליך קידום
מהיר ,כזה שיקשה על יישומו בפועל בהיעדר עבודת תיאום מתאימה .אולם בחודש דצמבר ,חששות
אלו הופגו במעט דרך קביעה של בית המשפט העליון של סין ,אשר הורה לבתי המשפט לפעול לכך
שמשקיעים זרים יזכו לתמיכתם של בתי המשפט הסינים גם עבור חוזים שלא אושרו או נרשמו ,ובלבד
שאינם נמצאים ברשימת הסקטורים האסורים להשקעה זרה.
בשנים האחרונות עוברת סין תהפוכות בכל הקשור להשקעות זרות .מחד ,מדינות דרום-מזרח אסיה
מהוות תחרות הולכת וגוברת על הדומיננטיות של סין בתחום הייצור .עלויות הייצור התופחות במדינה
המאוכלסת בעולם גוברות עם הזמן ,ותעשיות עתירות עבודה ,בעיקר כאלו למטרות של ייצוא מוצרים
למדינות עשירות ,מתחילות להעביר השקעותיהן למדינות אחרות במטרה להפחית את עלויות הייצור.
מגמה זו התגברה לאור "מלחמת הסחר" ,והרצון של משקיעים ,כולל סינים ,להימנע מהשלכות המלחמה
על ידי נטישת הייצור בסין .מנגד ,סין הופכת ,באופן טבעי כמו גם בעידוד הממשלה ,ממדינה בה עיקר
הייצור נמצא במוצרים עתירי עבודה למדינה בה מייצרים מוצרים עתירי הון וידע .על מנת למשוך משקיעים
בתחומים הללו ,לא מספיק להציע עלויות ייצור נמוכות ,אלא ישנו צורך גם לייצר סביבה עסקית תומכת.
לאור שינויים אלו ,הבינו בסין כי קיים צורך בעדכון החוקים .החוק החדש שואף לתת דגש על יחס לאומי
שווה  ,לענות על תלונות בנושא קניין רוחני ,העברת ידע לגבי הטכנולוגיה ויחס שווה בנושא רכש ממשלתי.
עם זאת ,בקרב בעלי עניין עלו חששות מכך שהחוק אינו צפוי להיטיב עם המשקיעים הזרים בשל היותו
כללי מדי ,מנוסח בצורה מעורפלת ולכן מועד לפרצות בעיתיות.
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מרץ
אוסטרליה והונג-קונג משלבות פרק השקעות בהסכם הסחר החדש
הסכם ההשקעות בין אוסטרליה והונג-קונג שנחתם בשנת  1993זכה לפרסום לאחר שחברת הסיגריות
״פיליפ מוריס אסיה״ השתמשה בו על מנת לפנות לבוררות השקעות כנגד אוסטרליה בשנת  .2011גם
לפני המקרה לאוסטרליה הייתה גישה אמביוולנטית לבוררות השקעות ,שהתבטאה בהוצאת ההסכמה
האוטומטית בהסכם הסחר עם ארה"ב משנת  .2004אולם ,נראה כי אוסטרליה מתחילה לגבש גישה
חיובית יותר כלפי המנגנון בהסכמים עדכניים יותר שלה .כעת ,אוסטרליה והונג קונג הסכימו ביניהן על
פרק השקעות בהסכם הסחר החדש ,המכיל בתוכו גם אפשרות למשקיע לגשת לבוררות השקעות,
וזאת למרות הניסיון מהסכם ההשקעות הישן.
פיליפ מוריס נגד אוסטרליה

בשנת  2011העבירה אוסטרליה חקיקה נגד מוצרי טבק ,המכריחה את החברות בעטיפה לבנה
אחידה לכל המוצרים .בעקבות החקיקה ,הגישה חברת פיליפ מוריס אסיה ,חברת בת של פיליפ
מוריס העולמית ,תביעה לבוררות השקעות במסגרת הסכם ההשקעות של אוסטרליה והונג
קונג .לטענת החברה ,דרישה זו היוותה הפקעה עקיפה של הקניין הרוחני של החברה-בכך שלא
נתנו לה להשתמש בלוגו ובעטיפה הכה מזוהים עם מוצריה .תביעה זו נדחתה לבסוף ,אך רק
לאחר  4שנים מרגע התביעה ,ולאחר שהושקעו מעל ל 20-מיליון דולר אוסטרלי מצד ממשלת
אוסטרליה בהליך ההגנה (וכנראה אף סכום גבוה יותר מצד התביעה).
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אפריל
התקדמות משמעותית ברפורמה בחוקי  ,ICSIDאולם היעד השאפתני כבר לא יושג
הטיוטה השנייה של כללי ( ICSIDהמרכז הבינלאומי ליישוב סכסוכי השקעות) החדשים פורסמה ,לפני
כינוס המדינות לפגישה הדו-שנתית באפריל ,במטרה להסכים על הכללים החדשים ולהספיק להצביע
כבר ב 2019-על הכללים כפי שפורסמו בגרסה האחרונה של נייר העבודה .אולם ,נראה כי יעד זה היה
שאפתני מדי ,ונציגי המדינות ביקשו לשוב לסבב נוסף ב ,2019-שנערך בוושינגטון בנובמבר.
התכנון של מזכירות  ICSIDהוא שנציגי המדינות ,לרוב שרי האוצר ,יצביעו על כל הכללים כמקשה אחת,
כאשר במידה ולא תושג הסכמה על הנושא של בוררות צד-שלישי ונושאים חדשים נוספים הנתונים
למחלוקת ,הם יוצאו מההצבעה הנוכחית ויעברו לדיונים עתידיים .הרצון של מרבית החברות באמנה
להכניס נושאים אלו לחוקי הבוררות ,גם במידה בו הפתרון לא יהיה האופטימלי מבחינתן ,משמש כקלף
של מזכירות  ICSIDעל מנת לתמרץ מדינות להצביע בעד החוקים מוקדם ככל האפשר.
כעת ,גם תחת התסריט האופטימי ביותר מבחינת המזכירות ,בו נייר העבודה הרביעי יהיה גם האחרון,
כללי  ICSIDהחדשים ייכנסו לתוקף לכל המוקדם בשנת  ,2020כשנה מאוחר יותר מאשר קיוו בתחילה.
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אפריל
בלגיה ולוקסמבורג מציגות מודל הסכם השקעות חדש
באפריל האיחוד הכלכלי של בלגיה ולוקסמבורג פרסם מודל להסכם להגנה על השקעות אשר ישמש
בסיס למשא-ומתן עם מדינות מחוץ לאיחוד האירופי ,במקרה בו יקבלו אישור לפעול מהנציבות .כמו
המודל אשר פרסמה הולנד בשנת  ,2018גם בלגיה ולוקסמבורג פרסמו מודל מודרני ,שיתאים למדיניות
הנוכחית שלהן כחברות האיחוד .ובדומה להולנד ,בלגיה ולוקסמבורג מהוות מרכזים להשקעות זרות,
יוצאות ונכנסות כאחד.
במודל ניתן לראות כמה היבטים וסעיפים חדשניים .חידוש כזה הינו ההסכמה לכל רפורמה

שUNCITRAL-

או  ICSIDיבצעו בעתיד .הכפפה לשינויים עתידיים במנגנונים מצביעה על אמון רב שרוחשים בשתי המדינות
לאותם גופי בוררות ,ולהבנה שחוקי הבוררות משתנים בקצב מהיר יותר מאשר היכולת של מדינות
להתמודד איתם במסגרת ההסכמית בלבד .נראה כי במודל עצמו המדינות מיישרות קו עם מודלים דומים
והסכמים חדשים בעולם .כחלק מהמגמה העולמית ,גם במדינות אשר מהוות מקור לאותן השקעות
ולא רק יעד ,המודל לא מנסה להגן על חברות קש להן אין פעילות עסקית משמעותית במדינת המקור.
כתנאי להשקעה תחת ההסכם ,המשקיע יצטרך להראות פעילות לאורך זמן ,הקצאת של הון ומשאבים,
ציפייה לרווחים ולקיחת סיכון .ברוב הסעיפים המהותיים ,המודל שואב השראה מההסכמים האחרונים
של האיחוד האירופי ואינו מנסה להתעלות עליהם או לבלוט בהיקף ההבדלים בין הגישות.
השקעות יוצאות כאחוז מהתמ"ג

מספר תביעות על ידי משקיעים מהמדינה
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יוני
בית המשפט החוקתי של קולומביה מקרב את ישראל וקולומביה
לאישור הסכם אזור סחר חופשי
בתום שיחות שנמשכו כשנה וחצי ,חתמו בספטמבר  2013ישראל וקולומביה על הסכם סחר חופשי .ההסכם
אושרר בהחלטת ממשלה מספר  1247בינואר  ,2014ומאז מחכה לאשרור על ידי נשיא הרפובליקה של
קולומביה ,אשר חיכה להחלטה בנושא של בית המשפט החוקתי .זאת כחלק מהליך אשרור ההסכמים
הבינלאומיים על פי החוק המקומי.
בית המשפט פסק שאין מניעה לאשר את ההסכם ,אבל דרש במקביל מהנשיא להוציא ביחד עם מדינת
ישראל הצהרה פרשנית משותפת ,שתבהיר במקומות הנחוצים ,שהסעיפים הרלוונטיים בהסכם אינם
בסתירה לחוקה הקולומביאנית.
לאחר שיוחלט על פרשנות משותפת בין הצדדים ,שתתאים לצורה בה הם רואים את הסעיפים המדוברים,
יוכל הנשיא לאשר את ההסכם ולאפשר הרחבה של מעטפת הסחר החופשי של ישראל.

יחסי המסחר בין ישראל וקולומביה

קולומביה

ישראל
ציוד טלקום:

כלים ומכשירים

HS 8517

רפואייםHS 9018 :

מוצרי קפה:

מוצרי פחם:

HS 0901

HS 2701

אגף הכלכלן הראשי | סיכום שנת  2019בישראל ובעולם

12

יולי
ארה"ב נחושה לבצע רפורמה בהגדרה העצמית של מדינות

בWTO -

ארגון הסחר העולמי ( )World Trade Organizationהוקם ב 1995-ומונה מעל  160חברות .מאז הקמתו של הארגון,
סווגו בו המדינות ל 3-קטגוריות :מדינות מפותחות ,מדינות מתפתחות והמדינות הכי פחות מפותחות

(Least

 .)Developed Countriesסיווג לאחת הקטגוריות התבצע עד כה באמצעות הצהרה של המדינה עצמה ,על
השתייכותה לקבוצה הספציפית .בעוד מדינות רבות בעולם חוו בתקופה זו צמיחה כלכלית מרשימה והפכו
ממדינות עם הכנסה בינונית למדינות עם הכנסה גבוהה לנפש ,ההטבות המוענקות למדינות מתפתחות
תמרצו עד כה מדינות אלו שלא להכריז על עצמן כמפותחות .ההטבות כוללות בעיקר מחויבויות רכות
יותר ,וטווחי זמן ארוכים יותר ליישום החלטות והסכמים שהתקבלו במסגרת הארגון.
כעת ,לאחר  25שנים ,ארה"ב קוראת תיגר על מדיניות ההצהרה העצמית ,ומבקשת לקבוע קריטריונים
אובייקטיביים לסיווג המדינות .במכתב שכתב נשיא ארה"ב ,מתארת ארה"ב את הניצול לרעה של מעמד
המדינות המתפתחות ,מצד כלכלות גדולות וחזקות .ניצול שבא לטענתה ,על חשבון המדינות הפחות
מפותחות ,אשר הטבות במסגרת הארגון יועילו לכלכלתן ויסייעו להן .ארה"ב גם הציבה אולטימטום
והודיעה כי תשתמש בכל האמצעים על מנת לתקן את המצב הקיים ולמנוע ניצול לרעה של המעמד,
וכי היא מקצה כ 120-יום ,עד אמצע ינואר  ,2020עבור המדינות להסדיר את הנושא .בהנחה ולא תיפתר
המחלוקת ,היא תסיר את תמיכתה בצירופן של אותן מדינות אל ארגון ה.OECD-

כלכלות שיאבדו את מעמדן כמתפתחות לפי התנאים שארה"ב הציבה
כלכלות שהכריזו שיוותרו על מעמדן כמתפתחות
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אוגוסט
לאחר מאמצים קדחתניים ,הושלם ההסכם בין מדינת ישראל וקוריאה הדרומית
בטקס חגיגי בהשתתפות שר הכלכלה של ישראל ושרת המסחר של קוריאה הדרומית ,ציינו המדינות
את סיום המשא ומתן .הסיכום התאפשר תודות למאמצים קדחתניים של שני הצדדים לגישור הפערים
בפרק ההשקעות.
הסכם הסחר עם קוריאה הוא הסכם הסחר השלישי במספר 1בו קיים פרק השקעות ,והראשון אותו
מעצבת ישראל תוך שימוש במודל האמריקאי ,אשר אומץ על ידי הקוריאנים בהסכם הסחר עם ארה"ב
משנת  ,2007ואשר שימש כבסיס לדיונים.
המודל האמריקאי הוא המודל על פיו מדינות עושות כיום הסכמי סחר .אימוצו הוא צעד נוסף בתהליך
אשר יאפשר חתימת הסכמי סחר עתידיים עם מדינות מפותחות המשתמשות במודל זה .תחת המודל,
הסכם הסחר כולל גם שורה של הוראות לגביי תחומים שבעבר לא היו תחת הסכמים כאלו ,כגון שירותים
והשקעות ,זאת מתוך הבנה שבעולם המודרני והגלובלי ,תחומים אלו שזורים זה בזה עד למצב בו קשה
להבחין מתי מדובר בסחר בסחורות ,סחר בשירותים או

השקעה2.

 .1אחרי ההסכמים עם פנמה וקולומביה (שאר הסכמי השקעות עומדים בפני עצמם ואינם נכללים במסגרת הסכמי סחר).
 .2אם בעבר סחורה הייתה עוברת כמוצר מוגמר בין מדינות ,כיום העסקה יכולה להתבצע דרך רכישת שירותי ייצור במדינת
היעד ,או כהקמת מפעל במדינה למטרות אספקה.
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ספטמבר
ארה"ב ויפן חותמות על הסכם סחר בזמן שיא
בסוף ספטמבר נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ וראש ממשלת יפן ,שינזו אבה הצהירו על הסכם סחר.
הפרלמנט היפני אשרר את ההסכם בתום עשרה שבועות מרגע החתימה ופחות מתשעה חודשים
מתחילתם של הדיונים .תהליך זה נחשב מהיר במיוחד ,הן בהשוואה להסכמים דומים ,והן לאור העובדה
כי ההסכם מכסה כ 12.35%-מהייצוא וכ 16.97%-מהיבוא העולמי .עם כניסתו של ההסכם לתוקף ,למעלה
ממחצית מהסחר של יפן יהיה מכוסה על ידי מעטפת של הסכמי סחר חופשי .הסכם זה מגיע לאחר
שארה"ב פרשה מה ,TPP-והוא מהווה תחליף לאיזור הסחר החופשי שהיה אמור להיות מוקם בין הצדדים
במסגרת ההסכם רב-המשתתפים .העובדה כי כעת ,בעיכוב קל בלבד ,ייכנס לתוקף הסכם סחר חופשי
בין הצדדים ,מעידה על כך שארה"ב מתחילה לגבש מדיניות סחר חדשה ,וכן מעוניינת לאפשר ליצואנים
שלה ליהנות מהפחתת המסים במסגרת הסכמים מסוג זה.

ארה"ב

יפן

אחוז יצוא עולמי ב :2018

8.5%

3.7%
אוכלוסייה:

330,241,000

127,202,000
אחוז מתוצר עולמי (:)PPP

4.1%

15.2%
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אוקטובר
קבוצת עבודה  IIIשל  UNCITRALממשיכה להתקדם בעבודתה
( UNCITRALועדת האו"ם למשפט בינלאומי מסחרי) הינה וועדה של האו"ם אשר פגישותיה מתקיימות
לסירוגין בניו-יורק ובווינה ועוסקת בהיבטים הנוגעים לסחר ומשפט .עד היום  32%מסך הבוררויות
הבינלאומיות בנושא סכסוך משקיע-מדינה התקיימו תחת הארגון .קבוצת עבודה  ,IIIהיא קבוצת העבודה
אשר מטרתה לדון בקיומה של רפורמה אפשרית בתחום בוררות ההשקעות .
לקראת דיוני הרפורמות האפשריים ,נערכת חלוקה של המדינות השונות לקבוצות תואמות מבחינת
תחום בוררות ההשקעות .האיחוד האירופי ,במטרה לקדם רפורמה דרך הקמה של בית-דין קבע לסכסוכי
השקעות ,מנסה להשתמש בפלטפורמת דיוני הרפורמות על מנת לקדם את התהליך ,וחבר למדינות
נוספות אשר מעוניינות בפתרון זה .מנגד ,ישנן מדינות ,כגון ישראל ,צ'ילה ויפן ,אשר מעוניינות במציאת
פתרונות נקודתיים לבעיות שהועלו ,ואינן תומכות בניסיון לבצע רפורמה מקיפה בדמות הקמת מוסד
בינלאומי חדש.
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אוקטובר
הקבינט מכריז על הקמת מנגנון היוועצות לענייני ביטחון לאומי בהשקעות זרות
בהחלטה ב 372/של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ,הכריזו השרים על הקמתו של מנגנון ההיוועצות
לבחינת היבטי ביטחון לאומי בהשקעות זרות .המנגנון הוא תוצאה של הליך הנמשך כבר מספר שנים
בממשלת ישראל ,בשיתוף פעולה בין הגורמים הכלכליים והביטחוניים ,ומטרתו להוות כתובת עבור
רגולטורים הבוחנים עסקאות בהתאם לחקיקה הישראלית ,כך שיוכלו לשקלל בצורה מיטבית היבטי
ביטחון לאומי בקבלת ההחלטות שלהם.
הועדה שהוקמה במסגרת זו ,והחלה את פעילותה בינואר  ,2020הינה בראשות הכלכלנית הראשית במשרד
האוצר ,וחברים בה גם נציג בכיר מהמטה לביטחון לאומי ונציג בכיר ממשרד הביטחון .היא תתכנס לבקשתם
של רגולטורים בנוגע לעסקה ספציפית ,במקרים שבהם מבקשים את התייחסות הועדה לגביה .בנוסף,
משרד הכלכלה והתעשייה ,המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד החוץ ישמשו כמשקיפים.
בנוסף ,הטיל הקבינט על הועדה לדווח מדי חצי שנה אודות תמונת המצב של ההשקעות הזרות במשק,
ולקיים עבודת מטה שתבחן את יכולתם של רגולטורים לשקול שיקולי ביטחון לאומי.
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נובמבר
בתום שבע שנות משא ומתן אינטנסיבי ,הודו מחליטה לפרוש מה -

RCEP

השותפות הכלכלית המקיפה והמתקדמת ( )RCEPהינה הסכם אזור סחר חופשי בין מדינות דרום-מזרח
אסיה (המאוגדות תחת ארגון  ,)ASEANאוסטרליה ,ניו זילנד ,סין ,יפן וקוריאה הדרומית .המשא ומתן להסכם
החל בנובמבר  2012כיוזמה של  ASEANוהיה צפוי להסתיים עם חתימה של המדינות על ההסכם בשנת
 3.2020אולם ,ב 4-בנובמבר הפתיעה הודו את שותפותיה למשא-ומתן כאשר החליטה לפרוש ממנו "לאור
חששות בנוגע להשלכות ההסכם על התעשייה מקומית והחקלאות" .על מנת שלא לסתום את הגולל
על חברותה ב RCEP-של הכלכלה השלישית בגודלה מבין כלכלות ההסכם ,הוציאה הוועדה המשותפת
של ההסכם הודעה ובה הבטיחו לנסות לגשר על הפערים" :ההחלטה הסופית של הודו תהיינה תלויה
בפתרון משביע רצון של אותן

הסוגיות4 ".

הודו ,לה גירעון מסחרי של  105מיליארד דולר עם המדינות האחרות בהסכם ,הציעה להוריד מכסים ב86%-
עבור חלק מהמדינות ו 74%-לשאר המדינות בהשוואה לגובה המכסים כיום .מנגד ,המדינות האחרות
דרשו מהודו הורדת מכסים בהיקף של כ .92%-נושא נוסף הנמצא במחלוקת נסוב סביב הסכמים בנושא
קניין רוחני והשפעתו על תעשיית התרופות ההודית :ההסכם יכלול פרק השקעות ,וכפי שקיים ברוב
ההסכמים המודרניים ,קניין רוחני השייך לזר עשוי להיחשב ,בתנאים מסוימים ,כהשקעה .בכך ,תתחייב
הודו להגנה נוספת על הקניין הרוחני של זרים בשטחה ,מעבר להגנה אשר היא מחוייבת לה תחת ארגון
הסחר העולמי .לאחר כניסתו של ההסכם לתוקף ,מדיניותה של הודו בנוגע להגנה על הקניין הרוחני של
יצרני תרופות זרים ,תהיה כפופה לשיפוט של טריבונל בינלאומי .נכון לסוף  ,2019נראה כי הצדדים לא
הצליחו להגיע להבנות אשר יקלו על הודו לקבל את ההתחייבויות המספיקות.
על פי הערכות מומחים ,נראה כי הודו חוששת בנוסף גם מההשפעה של הורדת המכסים וחסמי הסחר
מול סין ,על הסחורות המיוצרות בהודו .כבר כעת ,הגירעון המסחרי של הודו עם סין מהווה כחצי מהגרעון
המסחרי שלה עם כלל מדינות ההסכם .וניתן לצפות כי בהודו קיים חשש מהגדלת הגירעון אל מול סין
בעקבות הורדת המכסים .לאור הדגש שממשלת הודו שמה על מעבר של תעשיות למדינה ,עם התוכנית
הממשלתית " ,"Made in Indiaניתן להגיד בדיעבד כי צעד זה אינו מפתיע .מאידך ,הודו רואה עצמה כמעצמה

 .3לפרטים נוספים אודות ה RCEP -ראה" :סיכום שנת  2018בעולם בהסכמי השקעות"
https://bit.ly/2vSwZjP
https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-Summit.pdf .4
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נובמבר
אזורית ,והחלטתה שלא לחתום על הסכם כה משמעותי לאזור ,עלול לפגוע במטרה זו.
צעד זה תואם את מדיניותה של הודו גם בתחומים אחרים .בשנים האחרונות היא ,בין היתר ,ביטלה כ67-
הסכמים להגנה על השקעות ,פתחה במשא ומתן לשינוי ההסכם סחר שיש לה עם  ASEANושלחה
בקשה אל קוריאה הדרומית ויפן לבחינה מחדש של ההסכמים בינה וביניהן .נותר לראות כיצד תתבטא
מדיניות זו בהסכמים עליהן היא מנהלת משא ומתן עם האיחוד האירופי וארה"ב.
בעקבות הודעתה של הודו ,הודיעה יפן כי תשקול את הצטרפותה להסכם .לדבריו של שר המסחר
והתעשייה היפני ,הצטרפותה של הודו מהווה מרכיב חשוב מבחינה כלכלית ,פוליטית ואף מבחינת ביטחון
לאומי עבור יפן .התפתחויות אלו מעמידות את השפעתו של ה RCEP-על הסחר באזור בסכנה ,אולם,
קיים סיכוי כי פרישתה של הודו הוא חלק מאסטרטגיית המשא ומתן ,ולא עמדה סופית ,וכי ב2020-
צפויות התפתחויות נוספות בנושא.

מדינות  RCEPשבינהן קיימים הסכמי השקעות

ASEAN

אוסטרליה

יפן

קוריאה הדרומית

יפן

סין

ניו זילנד

קוריאה הדרומית

הודו והסכמים מול מדינות RCEP

יש הסכם

אוסטרליה

סין
היה הסכם אך בוטל

ניו זילנד

ASEAN

יש הסכם אך
לא בתוקף
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דצמבר
בתום  25סבבים ,נראה כי האיחוד האירופי וסין
מתכנסים לקראת הסכם השקעות ב2020 -
לסין ולאיחוד האירופי קשרים כלכליים הדוקים כאשר סין היא שותפת סחר השנייה בגודלה מבחינת
האיחוד (לאחר ארה"ב) ,והאיחוד מהווה את שותפות הסחר הגדולה ביותר של סין .מתוך הבנה שיש צורך
בהרחבת היקף ההשקעות בין המדינות ,החלו סין והאיחוד במשא ומתן כבר ב 2013-להסכם להגנה על
השקעות זרות 5.בהשוואה לקצב ההתקדמות האיטי יחסית בשנותיו הראשונות של המשא ומתן ,דווקא
בשנה האחרונה ההתקדמות הייתה מהירה יחסית עם שישה סבבים של משא ומתן.
מסיכום הסבב ה 26-שפורסם על ידי האיחוד האירופי ,עולה כי אחד הקשיים המרכזיים הינו נושא הנגישות
לשוק ( .)market accessהאיחוד רואה בהסכם הזדמנות לפתיחת השוק הסיני למשקיעים אירופים בסקטורים
של טלקומוניקציה ,בריאות ,שירותים פיננסים וייצור .בנוסף האיחוד מעוניין להתחייבות מצד סין כי לא
תחייב העברת טכנולוגיות ,ותוודא השוואת תנאים בין המשקיעים הזרים ובין התאגידיים הממשלתיים.
הסבב הבא צפוי להתרחש באמצע ינואר

6 .2020

באפריל הוצב יעד על ידי המדינות לחתימה על הסכם ב 2020-אך בדצמבר  ,2019התפרסמו אמירות
מטעם ראש צוות המשא ומתן האירופי שהזהיר כי המשא ומתן מתקדם בצעדים איטיים מידי ,מה שימנע
מהצדדים להגשים את יעדם .אמירות אלו לא תאמו את הצהרותיו של שר החוץ הסיני אשר קרא לשיתוף
פעולה בין הצדדים בכדי להגן על הסדר הבינלאומי שמבוסס על עקרון "המולטילטרליות" 7.במהלך 2020
ניתן יהיה לראות כיצד מתקדמים הצדדים במשא ומתן והאם שתי המעצמות אכן יצליחו לעמוד ביעד
השאפתני ולהתקדם לקראת סיכום.

/https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china

5.

6. https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2096
7. http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/18/c_138638794.htm
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דצמבר
נחתם ה ,USMCA -מחכים לאשרור על ידי שלוש המדינות
כאשר נשיא ארה"ב ,דונאלד טראמפ נכנס לתפקידו ,אחת מהבטחותיו היו לצאת מהסכם הסחר החופשי
של צפון אמריקה ( .)NAFTAואכן ב ,2018-הוא עשה זאת תוך חתימה על הסכם סחר חדש – הסכם
ארה"ב ,מקסיקו וקנדה ( )USMCAשנועד להחליף את הישן 8 .בדצמבר הקונגרס האמריקאי אישר את
ההסכם והוא צפוי להיות מאושרר גם בסנאט .באופן מפתיע ,החקיקה עברה בקונצנזוס רחב ,בתמיכתם
של הרפובליקנים והדמוקרטים כאחד ,לאחר שנערכו בהסכם מספר שינויים בעקבות בקשתם של
הדמוקרטים ,בעיקר בתחום דיני העבודה.
ההסכם ייכנס לתוקף לאחר שיסתיימו ההליכים הפנימיים בשלוש המדינות החברות .מקסיקו הייתה
הראשונה לאשרר את ההסכם כבר ביוני .בעוד הבחירות בקנדה ,לפרלמנט ולראשות הממשלה ,מעכבים
את האשרור ודחו אותו ל.2020-

קנדה

ארה"ב

מקסיקו

נפטHS 2709 :
ורכבים ממונעיםHS 8703 :

נפט HS 2710 :וחלקי חילוף
של רכבים ממונעיםHS 8708 :

רכבים ממונעים HS 8703 :וחלקי
חילוף של רכבים ממונעיםHS 8708 :

חלקי חילוף של רכבים
ממונעיםHS 8708 :
וזרעי לפתיתHS 1205 :

חלקי חילוף של רכבים
ממונעיםHS 8708 :
ורכבים ממונעיםHS 8703 :

רכבים ממונעיםHS 8703 :
ומכונות לעיבוד נתוניםHS 8471 :

 .8לפרטים נוספים אודות ה USMCA -ראה" :סיכום שנת  2018בעולם בהסכמי השקעות"
https://bit.ly/2vSwZjP
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דצמבר
קוריאה הדרומית שואפת לחתום על הסכמי סחר עם מדינות מתפתחות
קוריאה הדרומית הודיעה כי עד  2020היא שואפת לחתום על הסכמי סחר עם מדינות מתפתחות על
מנת להפחית את התלות שלה בסין וארה"ב .לפי נתוני נובמבר ,הייצוא של קוריאה פחת ב 14.3%-לעומת
השנה הקודמת והצפי הוא לירידה של כ 10%-בייצוא בהשוואה ל .2018-כיום ,קוריאה נמצאת בשלבים
שונים של הסכמי סחר עם אינדונזיה ,הפיליפינים ומלזיה .ומתכננת משא ומתן גם עם קמבודיה ,מצרים
ומקסיקו .בתקופה המתאפיינת בחוסר יציבות מבחינת מדיניות הסחר של המעצמות הגדולות ,קוריאה
מנסה לחפש שווקים חדשים.

יצוא של קוריאה הדרומית לפי כלכלות

סין

27%
40%

$ 605
מיליארד

אחר

12%
ארה״ב
8%
וייטנאם

8%
הונג קונג

5%
יפן
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