
המשקקידום
:חופשיסחרלקראתהישראלי

תעשייהמוצריליבואהממשלהשלהחשיפהתוכנית
שלישיותממרינות

*פרמינגרשי

ישראל-למדינתוחשיבותההחשיפהתוכנית.1

השריםצוותהחלטתאתהממשלהאישרה,(א"התשנבניסןח"י)1991באפריל1-ב

מדובר.שלישיותומארצותתעשייהמוצרילייבואהמשקחשיפתמדיניותלעניין
תעשייהמוצריליבואהישראליהמשקחשיפתשלומבוקרהדרגתיתהליךבביצוע

המוטלותהמנהליותההגבלותביטולידי-עלואת.91.9.1מיוםהחלשלישיותממדינות
מכסות,רישויחובת-כגון)האוץתוצרתהגנתשלמטעמיםשלישיותממדינותהיבואעל

7-5תוךהדרגתיבאופןירדששיעורםמקסימלייםמכסבשיעוריוהמרתן,(ב"וכיויבוא

במדינותהכוונה.בינייםומוצרימוגמריםמוצריםעל%12-ולתשומותעל%8-לשנים
עימן,אירופהומזרחאמריקהדרום,אסיהמזרח-דרוםכדוגמתלמדינותהינהשלישיות

ישראלמדינתביןהקיימיםהסחרהסכמיכדוגמתסחרהסכמיישראל-למדינתאין
מהן,עימותממדינותליבואבחשיפהמדוברלאאך,האירופיתולקהיליהב"לארה
בדבר267/ל"כהממשלההחלטתשינויכדיאיןהחשיפהבתוכנית.מוגבלהיבוא

ידי-עלטוביןיבואשלבנסיבותפת"רשבאמצעותגומליןורכשמקומיתתוצרתהעדפת
המשפטייםההיבטיםאתלעומקםלבדוקהינהזהמאמרמטרת.ממשלתייםגופים

.למינהלהמכללהשללמשפטיםהספר-בבית,'דשנהסטודנט* לדלהודותמבקשהמחבר
אריהר"ולדחתמאירר"לדוכן,הרבהתרומתהעלאיינהורןטליהר"

.הערותיהםעלרהך
מארצותליבואהמשקחשיפתשלמדיניותלענין-השריםצוותשל29/ח"צהחלטה1

נושאיםלקידוםהמשותפתהוועדהח"דועלמבוססתההחלטה.1991אפריל1,שלישיות
ודרכיהעקרונותאתשגיבשהשרים_צוות.1990כנובמבר27מיוםהסחרבמדיניותהקשורים
להסבר.והכלכלההמשפטים,והמסחרהתעשיה,האוצר-שריאתכללהחשיפהתוכניתביצוע
מארצותליבואהישראליהמשקחשיפת"שרון'א-ראה,החשיפהתוכניתמהותעלנוסף

.66(1991)(77)'כלמיסיםהישראליהרבעון"ביצועונוהליהפעלהתוכנית-שלישיות
19,הארץמתוצרתלרכישותעדיפותלמתןכלכלהלעניינישריםועדתשל67/ל"כהחלטה2

.1984פברואר
.108ח"ס,1993-ג"התשנ,(3'מסתיקל)המכרזיםחובתבחוקתוקףיתרניתןזולהחלטה
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,ישראל-למדינתהתוכניתחשיבותבסקירתאפתח.החשיפהלתוכניתהנוגעיםוהכלכליים
אפרט.והשלכותיהםהתוכניתלביצועשקדמוהיבואלהגבלתוהאמצעיםהנסיבותלאור
-להלן)1991-א"התשנ,סחרהיטליבחוקואדוןהחשיפהתוכניתעיקריאת

זהחוק.ישראל-במדינתהבינלאומיהסחרבחקיקתמרכזינדבךהמהווה'("החוק"
מתחרהיבואמפניהארןתוצרתעל,בוהקבועותמסוימותבנסיבות,להגןמטרתו

תוכניתעקבלהיווצרשעלולותבעייתיותסיטואציותעםלהתמודדהיתרביןומאפשר
1991מספטמברהממשלהשלליבואהחשיפהתוכניתביןאשווהבהמשך.החשיפה

תוכניתבעמידתבהרחבהואדון,ישראל-במדינתשבוצעוקודמותחשיפהלתוכניות
בבחינתאסיים.GATT,בדרישותמכוחוהמוטליםוההיטליםסחרהיטליחוק,החשיפה
ועדויותכלכליותתאוריותעלבהתבססהחשיפהבתוכניתהגלומותוהמגרעותהמעלות
.אחרותכמדינותדומותהשיפהתוכניותשלאמפיריות

ולישראלבכללחופשיחוץבסחרהכרוכיםהיתרונות-ליבואהחשיפהחשיבות
:בפרט

מורידהשישראלמאחר,המדינותשביןההדדיותלעיקרוןחריגמהווההחשיפהתוכנית
זאת-היבואעלהמוטליםמחסומים(כלשהיתמורהקבלתוללא)צדדי-חדבאופן

לביטולהממשלהמדיניות.כלשהיהדדיותעלמושתתיםשמטבעםסחרלהסכמיבניגור
הסחרבחשיבותמהכרתהיוצאפועלהינההיבואעלהמקשותמכסיותהלאההגבלות

החשיפהלפיואשר,ריקארדושניסח,היחסיהיתרוןמעיקרוןנובעתזוהכרה.החופשי
יש,זאתעם.החופשי4בסחרהמשתתפותהמדינותכללשללהתייעלותתביאליבוא

עמדהשהופעלההמדיניותבהןרבותסיטואציותלמצואניתןב"בארהשדווקאלציין
הכלכליתבמציאותמיוחדתחשיבותחופשיחרןלסחר.החופשי5הסחרלעיקרוןבניגוד

ליבואהנוגעבכל,מצומצםובשוקתחרותשליחסיתנמוכהברמההמאופיינת,בישראל

תחרותיותלעוררקושיקייםומבנהוהמשקמימדיבשלולפיכך,כאחדהמקומיולייצור

חומריעתירתמדינהאינהגםישראל.יעילותם6להעלאתשתביאהמקומייםהיצרניםבין
באמצעות,לפיכך.לההדרושיםהמוצריםכלאתלעצמהלספקיכולהאינהולכןגלם

לאאשרמוצריםלרכישתנוחיםמקומותלאתרישראל-מדינתיכולההבינלאומיהסחר
שבהםמוצריםולייצואלייצורהמשאביםאתולהפנותבישראללייצרםכדאילאאוניתן

.יחסייתרוןלישראל

.38ת"ס,1991-א"התשנ,סחרהיטליחוק3
P:בלמצואניתןחופשיחתןבסחרהכרוכיםהיתרונותעלומקיףכלליהסבר4 . A. Samuelson

ed-1פא1992)קק. .

,

by McGraw1416י0א1זסץ)W . D . Nordhans: Economics1

.691-677

A-ראהבסוגייהונרחבמקיףלדיון5 . V . Bogdandy (eds . ) u.s. Trade!4Grabitz.1

York, European Law Press Munich Oceana-וי
Legal(א" AnalysisנBarrier~i (1%1,.180Publications.
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כורחהתוכניתהיותעלהמעידותהחשיפהתוכניתלביצועויקדמוהנסיבות.2
המציאות

[סחרהסטת.א
~

rade Diversion[7-היתההחשיפהתוכניתשלהעיקריתמטרתה

,השישיםשנותמאז.ישראל-במדינתשנוצרהסחרהסטתשלהעקביתלבעיהמענהלתת
שלהחוץבסחרהליברליזציההגברתהיתהישראלממשלתשלהמוצהרתהמדיניות
ידי-עלהדדיותשלמדיניותמחייבתהיצואשהגדלתשהתבררמשוםוזאת,ישראל
,ב"וארההאירופיתהקהיליהעםהסחרהסכמיבשנייושמהזומדיניות.ליבואפתיחות

אולם.אלומדינותעםישראלשלבסחרלגידולהביאוהמכסיםהורדתבשלשכצפוי
,רישויחובת-כגון]היבואעלמנהליותבהגבלותהשימושגברהללוההסכמיםבצד

אתולצמצםהמקומיהייצורעללהגןרצוןמתוך,[ב"וכיויבואמכסות,'א"תמ,תקינה

כפי)היתהיבואכנגדרישויידי-עלההגנהמדיניות,בפועל.התשלומיםבמאזןהגירעון
להגבלותבנוסףוזאת,שלישיותממדינותהיבואכלפיבעיקרהמכוונת(בהמשךשאראה

היבואעלאלוהגבלות.שלישיותממדינותהיבואלגבירקבעינןשנותרוהמכסיות
היבואהקטנתעקבשנוצרה,סחרהסטתשלעקביתלמגמההביאושלישיותממדינות
בוצעכךידי-ועלב"ומארההאירופיתמהקהיליההיבואוהגדלתשלישיותממדינות
,ישראל-למדינתבניגוד.זוליםממקורותבמקוםיקריםממקורותרביםבמקריםהיבוא
ידי-עלהיחסייםהיתרונותלמפתשלהןהסחראתהתאימוהמערביהעולםמדינותרוב

לכךהגיעוהסחרהסטתמימדיישראל-במדינתכיער.שלישיותממדינותהיבואהגדלת
שביעיתעדכשלישהיהשלישיותממדינותישראלשלהיבואהיקף1990שבשנת

שלמהיצוא%70-ולישראלמהיבוא%82-כש,המערביבעולםהמקובלהיבואכ"מסה
ברצוני.סחרהסכמילישראלעימןב"וארההאירופיתהקהיליהמדינותעםהיוישראל

בשנותהפכההשבעיםבשנותשוליתנראתהאשרסחרהסטתשלזושמגמהלציין

הניכרתהעלייהבשלנרחבתכלכליתמשמעותבעלתלבעייהוהתשעיםהשמונים

המדוברבעיקר]הבינלאומיהסחרבשווקיהשלישיותהמדינותשלהכלכליבמשקלן
המדינותשלהכלכליבמשקלןנוספתעלייהצפויה,בנוסף.[אסיהמזרח-דרוםבמדינות

מדינותשלהכלכלישמשקלןהתחזיתעקבוזאת,הבינלאומיהסחרבשווקיהשלישיות
.הקרובבעשוריעלההואאףהבינלאומיבסחראירופהומזרחאמריקהדרום

"המקומיהייצורעלוההגנההעקיףהמיסוימדיניות"גבאי'י:בלמצואניתןבסוגיהנרחבדיון.6

בעיות,נזקים-ישראלשלהחקןסחרמדיניות";79(1982)ג"ילמיסיםהישראליהרבעון
"להתעדכןצריךגורדון.ד.א;1989"דצמבר,המסחרלשכותאיגודח"דו"פיתרוןוהצעות
.93.3.24,30-20(בינלאומיסחרמוסף)הארץ

מספרשנתיח"דו:ראההישראליהמשקעלוהשלכותיהסחרהסטתשלהתופעהלעניין7
מינהל/42מספרשנתיח"דו;1991,26(כלכלילמחקרהמחלקה)המדינההכנסותמינהל/41

והוויכוחהמיסיםמערכת"גבאי'י;1992244(כלכלילמחקרהמחלקה)המדינההכנסות
להסכםשנה15"ארד'מ;197(1990)ח"ילמיסיםהישראליהרבעון"הפתוחהמשקבנושא
.258(1991)ט"כלמיסיםהישראליהרבעון"האירופיתהקהיליהעםחופרהסחראזור

התוספת"ו(א"תמ)האחוזיםמכסתתוספתבאמצעותקניהמסהטלתשיטתלגבימקיףלהסבר8
.170'בע,7הערהלעיל,42מספרשנתיח"דו-ראה,אלואמצעיםמהותועל"השלישית
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:הישראליהמשקעלהסחרהסטתהשלכות

,ישראלשלהיחסייםהיתרונותבמערכתחמורהפגיעהמהווההעקביתהסחרהסטת.1
.כלכליתיעילותחוסרבשלוהוןאדםכוחמשאביובזבוזהמקורותבהקצאתעיוות
מאחרמוצריםשלרחבבתחוםמשמעותייםח"מטלהפסדיגרמההסחרהסטת.2

.היחסיהיתרוןלעיקרוןבהתאםיבואמוצרירוכשאינוהישראלישהמשק
למגרוןיחסיתגבוההבארץלצרכןהמחיריםשרמתלכךהכיאההסהרהסטת.3

רמתולהעלאתהאינפלציהלהורדתהאפשרותנפגמתולפיכךהמצומצםהמוצרים

.בישראלהחיים

ניכרכירסוםחל1975בשנתהאירופיתהקהיליהעםהסחרהסכםחתימתמאז.ב
ישראלנתנהעבורןואשרמהקהיליהישראלשקיבלההמכסהעדפותשלבאפקטיביות

:הבאים9מהטעמים,מלאהתמורה

ב"המגרארצותעםהקהיליהשחתמהחופשיולסחרפעולהלשיתוףההסכמיםבשל.1

;(וסוריהלבנון,מצרים,ירדן)ק"המשרוארצות(יריה'ואלגטונים,מרוקו)

,שמוצריהןלמדינות,(ופורטוגלספרד,יוון)דרומההקהיליההרחבתבשל.2

התעשייתי,החקלאיהייצורמבנהבשלישראל-ממדינתליצואמתחרים,רביםבתחומים
;בישראלרביםבענפיםהקיימיםהטכנולוגיהורמת

יצואעלהקהיליהמדינותשהערימומכסיים-הלאהמכשוליםהתגברותבשלוכן.3
.אליהן
אשר,ההסכםתנאילשיפורלקהיליהישראלביןומתן-משאמתנהלשכיוםלצייןיש

במהלךפרילשאתסיכוייוטוביםשבאזורנוהפוליטיותההתפתחויותשבשללצפותניתן
.1994שנת

אשר1992-באירופהשלהכלכליאיחודהעקםכאירופהכלכליתהתייעלותצפויה.ג
הישראלי0והיצרןשלהתחרותיותביכולתתפגע

הישראליליצרןהאירופיתהקהיליהבמדינותהצפויההכלכליתההתייעלותשלבעטיה

עלייקשה,בנוסף.בישראלהמקומיבשוקהאירופיביצרןלהתחרותיותרקשהיהא
ומולשלישיותממדינותהיצואמולאירופהבשווקילהתמודדהישראלייםהיצואנים
.שהתייעלהאירופיהמקומיהייצור

השפעותעקב[ב"וכיוהודו,סין,יפן,אירופהמזרחמדינות]הדשיםשווקיםפתיחת.ד

פוליטיות

חווןסחרהמעודדיםלאזוריםאלואזוריםוהפיכתוגרורותיהמ"ברההתמוטטות.1

.263'בע,7הערהלעיל,ארד-ראהיותרמקיףלהסבר9
האירופיתבקהיליההצפויהההתייעלותעקבהישראלילמשקההשלכותעלמפורטלהסבר10

'בע(1991)41מספרהמדינהמבקרח"דו-ראה,1992-באירופהשלהכלכליאיחודהעקב
491.
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העובדהלאורבייחוד)ישראלשלהבינלאומיהמסחרפרופילאתלשנותעשויה
אתומכיריםאלוממדינותשבאוהעוליםבשלאלומדינותעםבסחריתרוןשלישראל

.(אלובמדינותהמקומיתהעסקיתהמערכתואתהשפה
והפלשתינאיםערבארצותעםהשלוםבשיחותשההתקדמותלראותניתןכיוםכבר.2

כלכלותגםנפתחו1992משנת,בנוסף.ישראלעםלסחרנוספיםשווקיםלפתוחעשויה
.!!ישראלעםלסחרוהודוסין

להביאהינה,התוכניתביצועערבהנסיבותלאור,החשיפהתוכניתמטרת-לסיכום
ליתרונותתותאםוביצואביבואישראלשלהסחרהתפלגותארוךשלטווחלכך

עלישראלאתשיעלהמנגנוןתהווהליבואשהחשיפהכך,שלההיחסייםהכלכליים
.המקורותשליותרנכונההוצאהשלמסלול

!החשיפה2תוכניתטרםהיבואלהגבלתהאמצעים.3

מערכתהיתההחשיפהתוכניתטרםישראל-במדינת-ומכסמיסויידי-עלהגבלות
:היבואעלשהוטלושוניםמיסיםשלומורכבתמסועפת

העיקריהנפגע,ב"וארההאירופיתהקהיליהעםהסחרהסכמיבשל-מכסים.א
חשיפההסכמיהיולאשלגביהןשלישיותממדינותהיבואהיההמכסיםמהטלת
מהמוצרים%25;%10-%30שלמכסיםהוטלוהמיובאיםמהמוצרים%58על.מחייבים

;%30-מגבוהיםמכסשיעוריהוטלובודדיםפריטיםעל;ממכספטוריםהיוהמיובאים

עלקצוביםמכסיםהוטלוכןכמו.%10-מהנמוכיםמכסשעוריהוטלוהמוצריםיתרועל
.המיובאיםהמוצריםמכלל%16המהווים,יבואמוצרי600-כ

,המדינותמכלהיבואמוצריעלשחל,%2שלבגובהג"שלהיטלידי-עלמיסוי.ב

.31993ןביולי27-בבוטל-ב"וארההאירופיתהקהיליהכולל
התוספת"המכוניםופטומם,א"התמבאמצעות-הטלתוששיטתקנייהמס.ג

להסכמיםבניגודהעומדובאופןהיבואאתהמפלהבצורהנקבעה,"השלישית
עליהםחתומהכמשראלהבינלאומיים

עללאהקנייהמסבסיסאתלקבועאופציה"בהסדר"שליבואןקיימת1991מינוארהחל
בנוסף.בפועלהרווחיםמתחבסיסעלאלא,המכסבתעריףשנקבעכפי,א"התמסמך

,טלוויזיות-כגון)בארץמיוצריםשאינםשולייםמוצריםמספרעלא"התמבוטלה
פיסקליםהפסדלמנועמנת-עלהקניהמסהועלהובמקביל(...מצלמות,וידאומערכות

'ע:הישראליתהתעשייהבפניוסיןהודושערישבפתיחתהמהפךעלמקיפהכלליתסקירה11

.93.3.24,23-22בינלאומקסחרמוסף)הארץ"שעריהאתפותחתאסיה"כוכבי
המשקעלוהשפעתםהחשיפהתוכניתטרםהיבואלהגבלתהאמצעיםשלנרחבתסקירה12

לסרבעון,"היבוארישויידי-עלהתעשייהעלההגנה"הלוי'נ,בלמצואניתןהישראלי
~

לה
.6הערהלעיל,המסחרלשכותאיגודח"דו;218(1992)

.916,1590ח"מקשעורית"ק13
.8לצילהערה,42מספרשנתיח"דו;59,61'בע,7הערהלעיל,41מספרשנתיח"דו-ראה14
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גברב"וארההאירופיתהקהיליהעםהסהרהסכמילאור-!מכסיות5לאהגבלות
.הרישויבחובתובעיקרבהןהשימוש
היועצמםהרשיונות.רישויחובתהוטלההיבואמכלל%50-כעל-הרישויחובת
אףלעיתים.הרחבבציבורידועותהיושלאמידהאמותפי-עלשרירותיבסיסעלניתנים
אתמסרבליםהיואשרחודשים6-3שלמוגבלתלתקופהיבוארשיונותניתניםהיו

,החשיפהתוכניתערב.ארוךלטווחתכנוןאפשרותמהיבואןומונעיםהיבואתהליך

-המקומיתהתוצרתשלהגנהלמטרותברישויתעשייתייםיבואפריטי1882חויבו
אומיותרתהיתהשההגבלהמשוםוזאתפריטים645כלליובאולא,בפועל,מתוכם

היבואפריטי1237אומנם.אלופריטיםלייבאהיהניתןשלאכךכדיעדאפקטיבית
מוצרישלהיבואמכלל%6.7-כרקמהווים(הרישויחובתלמרות)בפועלשיובאו
מכלל(%80-כ)וההלבשההטקסטילבענףמאדגבוהבאחוזהמדובראך,תעשייה
היבואמשקלהרישויחובתשעקבומכיוון,לעילהאמורלאור.הענףשלהיבוא

התעשייתיהיבואכ"מסה%6.5רקהיה,שלישיותממדינותהגיעבפועלאשרהתעשייתי
בעיקרהמכוונתהיתהרישויידי-עליבואכנגדההגנהמדיניותשבפועללומרניתן-

.שלישיותממדינותהיבואכלפי
תפירת":ידי-עלוזאתהיבואלחסימתכמכשירבתקינהבשימושהמדובר-תקינה

הנדרשיםהאישוריםלהשגת"טירטורים"ועיכובים;המקומיהייצורלמידות"תקנים

.התקניםמכוןשלהבדיקותעבורמופרזיםתצריפיםבגבייתהמלווים,התקניםממכת
ולאל"בהולהיעשותחייבשהסימוןזוכדוגמתדרישה-מוצריםסימוןדרישות

הגבלותהוטלו,בנוסף.היבואעלמכסיתלאהגבלהמהווה,בארץהערובהבמחסני
אישור,כשרותבתעודתבצורךהולםבלתישימושתוךלישראלהיבואעלנוספות

.ב"וכיווטרינרי
גםמבסיםלתשלומימעברנתוניםהיוהמיובאיםהפריטיםמכלל%70-לסיכום
.מכסיותלאבהגבלות

החשיפה16הופניתעיקריפירוט.4

תעשייהמוצרייבואעלהרישויחובתבוטלה91.9.1מיוםהחל-היבוארישוי.א
שיבואםזנ"רגישיםמוצרים"שלבסייג,הארץתוצרתעלהגנהשלמטעמיםשנבעה
חובתכלתתבטלאז94.9.1-לעדומעקברישוםלצורכיאוטומטילרישויכפוףנשאר

tariff("מכסיותלאהגבלות"המונחמהותעל15

barriers

עלהגנה"מונין'נ-ראה,(ח0ח
.301(1990)ח"ילמיסיםהישראליהרבעת"המשפטיההיבט-בישראלהמקומיהייצור

הערהלעיל-ראה,שוניםבהיבסיההחשיפהתוכניתפירטישליותרומעמיקמקיףלפירוט16
.192'בע,7הערהלעיל,41מספרשנתיח"דוגםראה;1

לפיטורילגרוםעלולהאוגורמתליבואוחשיפתובישראלהמיוצרמוצר-"רגישמוצר"17
המפעלויכולתהמפעלבאזורהחלופיותהתעסוקהאפשרויותרקעעלבייחוד,עובדים
,הטקסטיל,ההנעלהמענפיבמוצריםמדוברבעיקר.בינלאומיתלתחרותצצינואתלהתאים
.ודשניםלבידים,העור,ההלבשה
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הרשותתחוייב,"רגישיםמוצרים"לגבי.מקומית18תוצרתעלהגנהשמטרתההרישוי
הבקשההוגשה.לרישיוןהבקשההגשתמיוםשבועייםתוךהרישיוןאתלתתהמוסמכת
.אושרהכאילוהבקשהתיראה-כנדרשימים14תוךניתןלאוהאישורכדיןלרישיון

תעשייהמוצריעלהוטלו%20-%75שלמקסימלייםבערכיםמכסים-מבסים.ב
תוכניתמכוחבוטלולגביהםמכסיות-הלאההגבלותאשרשלישיותממדינותהמיובאים
למשרדהמכסנציגיביןהתייעצותלאחרנקבעוההתחלתייםהמכסשיעורי.החשיפה
כלפיהמקומילמוצרהדרושהההגנהמידת"שלהקריטריוןפי-עלוהמסחרהתעשייה

באופןבהדרגהיופחתוהיבואעלהמוטליםהמכסיםשיצורי."המתחרההיבואמוצרי
שלאהסופייםלשיעוריםעד("רגישיםמוצרים"לגבישנים7)שנים5תוךולינאריאחיד

בוצעהזוהחלטה.בינייםומוצריסופייםמוצריםעל%12-וגלםחומריעל%8עליעלו

-א"התשנ,(36מספרתיקף)טוביןעלקנייהומסוהפטוריםהמכסתעריףצומכוח

המופחתת,המכסיתשההגנהלצייןחשוב."החשיפהצו"בשםגםהידוע,91991י
תעשייהמוצריליבואהמשקחשיפתלהתאמתכלכלימכשירבפועלמהווה,בהדרגה

.שלישיותממרינות

20"רגיטרםמוצרים"לגביקצוביםמכסים

סופייםמוצריםיבואעלקצוביםמכסיםמוגדרתלתקופההוטלוהתוכניתבמסגרת
עימןבמדינותשמקורודומהמוצרשלהיבואמחירממחציתנמוךשמחירם,רגישים
הקצובהמכס.ברבענמוךמחירוכאשררגישגלםהומרולגבי,סהרהסכםלישראל

בסוףכאשרלעילהאמורההמכסיםהפחתתלשיעורזהיםובשיעוריםבמקביליופחת

.המופחתיםבשיעוריהםהרגיליםהמכסיםרקויוותרוהקצוביםהמכסיםיבוטלוהתקופה
על%70שלמכסלשיעוריערךכשוותשהוערכהברמהנקבעוהקצוביםהמכסשיעורי

זוליבואכלפייעילההגנהשישמשובכדיזאת,האירופיתהקהיליהמארצותזההמוצר
המיובאיםשהמוצריםמאחראולם.שלישיותממדינות"רגישיםמוצרים"שלבמיוחד
שיעורישבפועל,עולה,מאירופהדומהמיבואבממוצעזוליםשלישיותממדינות

מערך%70-מגבוהיםשלישיותממדינותמוצריםיבואעלשהוטלוהקצוביםהמנסים

עלקצובמכסהוטלהחשיפהתוכניתשעקבלצייןיש,בנוסף.אלובארצותהמוצרים

רגישיםמוצרים"שלגביעודנקבעבתוכנית.לכןקודםממכספטוריםשהיופריטים122
קצוביםמכסים,שנהשללתקופה,יוטלווהעץההלבשה,הטקסטילבענפי"במיוחד

החשיפהמהלךתחילתשתידחהאו,והמסחרהתעשייה-שרשלדעתו-שיקולפי-על
כךעלהמעידיםביותרגבוהיםמכסשיעורינקבעו,בפועל.92.9.1-לעדאלהבמוצרים

המכסיםהורדו1992בספטמבר.בשנהאלהמוצריםשלחשיפתםאתלדחותשהוחלט

שנה"י'טרמצ'ע-ראה,"רגישמוצר"לקביעתובקריטריוניםהאוטומטיכרישוידיון18
.61(1993)א"כלמיסיםהישראליהרביעון"החשיפהלתוכנית

ת"ק,1991-א"התשנ,(36'מסתיקון)טוביןעלקנייהומסוהפטוריםהמכסתעריףצו19
.91.8.26-בפורסםהצו.1639'בע,818ח"מקשעורי

;1הערהלעיל,שרון-ראה,הקצוביםהמכסיםשלהטלתםודרךמהותםלגבימקיףלהסבר20

.12הערהלעיל,הלוי
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ההפחתהמגמתשתימשךבתוכניתנקבעבנוסף.%110-לאחוזיםממאותאלובמוצרים

מיוצריםשאינםבינייםומוצריתשומותיבואעל(קנייהמס-כגון)עקיפיםמיסיםשל
לים"המנכלוועדתשניתנהלאופציהבכפוף,93.9.1-בתושלםזוהפחתה.בישראל

או,חרשיםמכסיםיוטלושלאהוחלטעוד.מיוחדיםמטעמיםזהמועדלקצראולהאריך
.החשיפהמתוכניתהנובעותההעלאותמלבד,הקיימיםהמכסיםשיעוריועלהשלא
תיתןהממשלהשלישיותמארצותהיבואעםהמקומיתההעטשהלהיערכותסיוע.ג
ליבואהחשיפהתוכניתעקבהתייעלותשלתהליךלעבורשיצטרךהמקומילייצורסיוע

תעשייהמוצריביבואבעתידלהתחרותשיוכלבכדי,שלישיותממדינותמתחרה
טרםמוגניםשהיותעשייהבענפישהמפעליםמשוםדרושהיהזהדבר.אלוממדינות
תוכניתעקביחשפו,היבואעלמכסיות-הלאההגבלותידי-עלהחשיפהתוכנית

,וזאתהחדשלמצבעצמםלהתאיםאותםתאלץאשרבינלאומיתלתחרותהחשיפה
התייעלותשלתהליךמצידםשידרושדבר-מוצריהםיצואהגברתידי-עלכללבדרך

.והשיווקהניהולובשיטותהייצורבטכנולוגיותשינוייםשיכלול
תעשייהמפעלילרשותאמצעיםהעמדת-לחשיפההיערכותקרן.1:הסיועמהות

תהליכילבצעיכולתושיגלוהחשיפהתוכניתעקבלהיפגעשעלוליםאו,שנפגעו
המתחרההיבואכנגדבתחרותלעמודהחשיפהתוכניתלמרותלהםשיאפשרוהתייעלות

הסיועתנאי.לייצואהמקומימהשוקהייצורהסבתלצורךניתןהסיוע,היתרביןכאשר
מסך%20מתן:הינםתאושרשלוההיערכותשתוכניתתעשייתילמפעלהמקסימליים

בהטבותהמדובר.אשראיקבלתלצורךמדינהכערבות%30-וכמענקההשקעה
ם"אך,211959-ט"התשי,התהשקעותלעידודבחוקהקבועותלאלומקבילות
שתהאבלאגםאלוהטבותלקבלשניתןלצייןיש.מסבהטבותהמדוברשאיןלהדגיש

התנאיםשיתמלאובתנאיזאת-ליצואדרישהללאוגםתפוקההרחבתההשקעותכנגד
אליהםהפוניםלמפעליםשיסייעוולמידעתעשייתילאבחוןמרכזיםהקמת.2.שלעיל
אףהמרכזים.שלישיותממדינותליבואההשיפהעםלהתמודדסיכוילמפעלאםלקבוע
הקרן:כגוןבמערכתהקיימיםנוספיםסיועכליעלמידעאליהםהפוניםלמפעליםיציעו

.ב"וכיול"בהוהשיווקלעידודהקרן,קטניםלעסקים
התעטשהומשרדהאוצרמנציגיהמורכבת,מעקבשוועדתנקבע-פיקוח.ד

התעשייהמשרדל"ומנכהאוצרל"מנכבהרכב,לים"המנכועדתאתתעדכן,והמסחר

ממדינותליבואהחשיפהתוכניתעקבלישראלהיבואבמגמותההתפתחותעל,והמסחר

לבצעהסמכותלים"המנכלוועדתכאשר,המקומיתהתעשחהעלוהשפעותיה,שלישיות

.החשיפהבקצבהאטהאוהאצה

.234ת"ס,1959-ט"התשי,הוןהשקעותלעידודחוק21
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יבואמפניהארץתוצרתעלהגנה-221991-א"התשנ,סחרוקיטליטרק.5
מתחרה23

הסחרבחקיקתמרכזינדבךמהווה1991לינואר1-בלתוקפושנכנססחרהיטליחוק

סיטואציותעםלהתמודד,היתריין,מאפשרהחוק.ישראל-מדינתשלהבינלאומי
הנגועיםשלישיותממדינותמוצריםבהן,החשיפהתוכניתעקבלהתרחששעלולות
לתעשייהנזקגרימתתוךהישראלילשוקדרכםאתלמצואעלולים,בסבסודאובהיצף

וזאת,המקומיתלתעשייההנזקלהפחתתאמצעילממשלהמעניקהחוק.המקומית
שבהןבנסיבות,המיובאיםהמוצריםעלהיטליםהטלתשלסנקציהמאפשרבהיותו
ושינויריכוז,עדכון,לביטולהביאהחוק.המקומיתלתעשייהממשילנזקגורםהיבוא
,היצףמניעתובחוק;2'1958-ח"התשי,(חובהתשלומי)חרוםשעתבתקנותהאמור
בחוקהקבועיםבאמצעיםהשימושרובכהשעדלצייןיש,אולם.1977$2-ז"התשל
יוצאכפועלוזאת,ב"וארההאירופיתהקהיליהממדינותיבואכנגדהגנהלשםנעשה

לביןבינןשנחתמוהסחרהסכמיבעקבותאלולמדינותהישראליהמשקמחשיפת
לפיהבעברקיימתשהיתההסיטואציהבמניעתהינובחוקהיתרון.ישראל-מדינת

בחדרי"הסדריםבאמצעותנעשתה,מזיקיבואאו,נפסדיםסהרמנוהגיההתגוננות
בהסדרתבטיפולליגליסטיתתפישהמאמץהחוק.הפקידותדעת-שיקולפי-ועל"חדרים
נוהג.שיפוטיתלביקורתכפוףגםהחוקביצועולפיכךהחוץבסחרחשוביםענייניים

קשהלביקורתזכהחירוםלשעתחקיקהמכוחשניםבמשךהיטליםהוטלושבוזהפסול

בחוקקיימים26'ואחהבריאותמשרד'נמדאינווסט88/256צ"בבגהעליוןש"ביהמשל
:לענייננוהנוגעיםליקוייםמספר

,התחשבותתוךהיטליםלהטילוהמסחרהתעשייה-לשרדעת-שיקולמתן,ראשית

למשקהנוגעיםובנימוקיםהמיובאהמוצרמדינתעםישראלשלהחוץביחסי,היתרבין
במידהלהחלישעלולובכךהשרעלשוניםללחציםפתחפותחהדבר-בכללותו

.המקומיתלתעשייהמעניקשהחוקההגנהאתניכרת
כלכלתאיןשבהןממדינותיבואכנגד,ב"בארהכנהוג,מיוחדסעדבחוקאין,שנית

.בסבסודאוכבהיצףנפסדבנוהגנגועאינוזהיבואכאשרגם,שוק
כנגדסנקציותנקיטתמאפשראינו,בטחהבהיטלהדן,(3)(א)2סעיף,שלישית

שדווקאמוזר,לגישתי.הערבימהחרםכתוצאהישראלאתלרעההמפלותחברות
ב"שבארהבשעההערביהחרםשלהחמורהבבעיההמטפלחוקאיןישראל-במדינת
.זוחמורהבבעיהלהילחםלישראללסייעהמכוונתחקיקהקיימתובצרפת

.3הערהלעיל,סחרהשליחוק22
חוק"(פולישוק)דורות'א:בלמצואניתןסחרהיטליבחוקהנוגעיםשויםבהיבטיםדיק23

'א(1991)'המיסים"מתחרהיבואמפניהארץחצצרתעלהגנה:1991-א"התשנ,סחרהיטלי
.33-א(1991)'המיסים"סחרהיטלי"פוטהפבוצקי";36-

חוקחקיקתבעקבותבוטלו.576ת"ק,1958-ח"התשי,(חובהתשלומי)חירוםשעתתקנות24
.סחרהיטלי

.סחרהיטליחוקחקיקתבעקבותבוטל.53ח"ס,1977-ז"התשל,היצףמניעתחוק25
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לתוכניות1991מספטמברממשלהשלליבואהחשיפהתוכניתביןהשוואה.6
:בישראלשבוצעוקודמותחשיפה

בתוכניתאולם,דומההתהליך-1962משנתליבואהחשיפהלמדיניותהשוואה
אחרותמכסיותלאוהגבלותמרישוי,ההגנהצורתהחלפת1991מספטמברהחשיפה
שלבוכלל,איטיהיה1962משנתהחשיפהתהליך,זאתלעומת.מיידיתהיתה,למכסים
ממושךושלב1969-ברקשהושלםמכסיתבהגנהמנהליתהגנההחלפתשלממושך

האפקטיביתהמכסיתההגנהרמת,דברשלבסיכומו.המכסיתההגנההורדתשלנוסף

.271977-ב%25-ל1969-ב%90-מממוצעבאופןהורדההישראליתהתעשייהעל
1985משנתב"ומארה1975משנתהאירופיתמהקהיליהליבואלחשיפההשוואה

הדרגתיתמכסיםהורדתבצד,ב"ומארההאירופיתמהקהיליהליבואבחשיפה-
-כגון]מכסייםלאבכליםשימושישראלעשתה,המקומיתהתוצרתעללהגןמנת-על

מוגמרמוצרעלקנייהממספטורניתןלפיה"השלישיתהתוספת";הגנהלצורכיתקינה

קנייהמסלחישובא"התמשיטתשללרעהניצול;תשומהעלקנייהמסשולםכאשר
2'[ב"וכיו

GATTבדרישותסחרהיטליוחוקהחשיפהתוכניתעמידת.7

Tariffs[29647-[הסכם and Trade0תGeneral Agreement[,לתוקףנכנסאשר
שיעורישלהדרגתיצמצוםידי-עלהבינלאומיהסחראתלעודדנועד,1948.1.1-ב

בסחרלגידולהשניםבמשךתרםההסכם.אחריםיבואומחסומימכסותביטול,המכס

,1962.7.305-מGATT-בחברהישראל.כולובעולםכלכליתולצמיחההבינלאומי
,-ץ-במהקודיםלחלקוולנטריבאופןהצטרפהההסכםעלהתומהלהיותהבנוסף GAT

להסכם1סעיף.הסובסידיותוקודהתקינהקוד,הממשלתיותהרכישותקודכולל
GATTלהסכם2סעיףמכוח.חברותמדינותביןהמפליםמכסשיעוריקביעתעלאוסר

GATTהעוסקSchedules Of Concessions 'bl"-להסכםכצדהמצטרפתמדינה
המכסיםאתלהעלותשלאמתחייבתהיאלגביהםמוצריםרשימתובונספחמצרפת

.(191)ד"מר"פ,'ואחמ"בעהרצליהרפואימרכז'נמדאינווסט88/256צ"בג26
Baruh-ראה!977עדהחשיפהמדיניותלסקירת27 "Liberalizing Foreign.3שש

~

Halevi.א
Chksi.ג*

~

Michaely.14,Papagodrsiov.0103.Israel",

~

vol:]0~Trade:

'

The

I

:

experience

1991,Blackwell, Oxford88511,Liberalizing Foreign Trade(.068).
.14הערהלעילראה28
ולהסבר,בינלאומילסחרהחוקיתהמסגרתGATTלהיותשהביאההיסטוריהרקעלבחינת29

GATI.8Eהסכםבהוראותשנקבעההחוקיתהמערבת . U . Petersmann: "The EEC as

"

Cl

ommunityi Lawטן[88סקסMember-Legal

~~

Conflicts

Between

~

Gatt Law

;

and0477

rmwaational .Bconomic Law'7The European lJommunity and GATf,

~

hadies ft

w

1989Francis , Kluwer - Deventer - Boston.3*Meinhard.אby(4.Vol(.כןכמו,
William~ף,International-ראה Legal i'roblen.נDavey and.8*John.3

1990,.0)by West Publishing.06second4%ש"Relations - Cases, Materhdb andl

3016(1962).suPP1114,]GATT, BISD [Basic Instruments and Special Documents.
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הגבלותעלכלליאיסורקובעGATTלהסכם11סעיף.בנספחשנקבעלמהמעבר

.ביבואכמותיות

נ0ן3(זזדרישותבמסגרתהחרצפהתוכניתבחינת

הסכםשלרוחואתגםכמוהיסודעקרונותאתלקייםמאמץנעשההחשיפהבתוננית
GATT-הבאותהנקודותאתלהעלותניתןזהבהקשר:

עלמכסיותלאבהגבלותהשימושרווח,החשיפהתוכניתטרםישראל-במדינת.א
במאזןמגירעוןהנובעותישראלשלהמיוחדותבבעיותיההצדקתןתוך,היבוא

שבו12בסעיףמכירGATTהסכם.ח"מטיתרותעללשמורומהרצוןהתשלומים
בתנאיםוזאתהתשלומיהןבמאזןבעיותעקב,היבואעלחברהמדינהשמטילהבהגבלות

חלופייםפתרונותבחינת,החברותהמדינותעםהתייעצותהכולליםבסעיףהקבועים

"מתפתחתמדינה"כלישראלמאפשרGAT-עלהסכם18סעיףבנוסף.ב"וכיו
)Developing Country(בסעיף2הקבועיםבתנאיםמהתחייבויותיהזמניתסטייה'.

המוטלותהאדמיניסטרטיביותההגבלותאתהמירהישראלממשלתהחשיפהבתוכנית
משוםוזאת,GAT-עפי-עלוקבילהמותרתהינהזופעולה.במכסיםהיבואעל

הנספחבמסגרתכלוליםאינםהחשיפהבתוכניתהמכסיםלגביהםשהועלושהמוצרים
GATT,להסכםהישראליבנספח."1983מנובמברGATTלהסכםהמעודכןהישראלי
מכוחוזאתGAT-[להסכם"לכבול"הסכימהשישראלהמוצריםרשימתמופיעה

Schedule"."'ישמדינהלכלשלפיהם,GAT-עלהסכם,228סעיפים ofl' Concessions

נכלליםאינםהחשיפהבתוכניתהמכסיםלגביהםשהועלושהמוצריםמכיוון,לפיכך
שהעלאתהרי,GAT-ץהסכםמכוחישראל-מדינתשלהקיימתהכבילותרשימתבגדר

.להסכםבניגודעמדהלאהחשיפהבתוכניתכאמורהמכסים
עלהמוטלותמכסיותלאהגבלותשלמיידיביטולמבטיחההחשיפהתוכנית.ב
,כךמשום.המכסיםשלהדרגתיתלינאריתהפחתה-הארוךובטווח,לישראלהיבוא
-העולמיהחופשיהסחרלהגברתהתורמתישראלממשלתשלבתוכניתמדובר

הזמניתהמכסיםהעלאתשבעמידתהבעייתיותלמרות,כן-על.GAT-עשליסודעיקרון
הינההמטרההארוךשבטווחהרי,GAT-[בדרישות(החשיפהמתוכניתחלקהמהווה)

הצדקתןתוךלישראלהיבואעלמכסיותלאהגבלותמהטלתתחדלישראל-שמדינת
.GATTלהסכם18%1סעיפיםמכוח,התשלומיםבמאזץבגירעון

GATT:כיוםGAT-עהודאותשלמשסטי-הכלכליההגיוןלניתוח31

;

Rules

;

and":אנ

.

,Tumlir
Jomparison of

Economic

and Legal Functions" rheiwopean(ג-lJomunity Law

4,27GAקק.10-1 :lYT, saqpra note4שcommunay.
הפרוטוקולאתשאשרוזג1-0'-בהחברות"המתפתחותמדינות"הביןהיתהאראל"-מדינת32

'[-GAT",,ראה-1973-בלתוקףנכנסאשרמתמתחותמדעותשללסחרהמתייחס

Activities

,1993Annual Review of the Work of the GATr" Switzerland , June1992-מג

.קק.111
33,Loose-Leaf

'

Schedules0תISRAEL: Submission-62Schedule,1.66/69ג

~

גז%
1983November24,Tariffs ConcessionsטסCommittee.
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Saלהסכם7סעיףהוראותמכוח.ג

~

tguard the) GATT0)Ilestriction

of Payment8818(6)18וסעיף(00ת)Econoraic0)(iovernmental lisshtance

I)evelopment(מצעיםבאלנקוטאותןהובילוהתשלומיםבמאזןהקשייםאשךמדינות
כלסדירבאופןהתשלומיםלמאזןהוועדהעםהתייעצותלקייםנדרשות,היבואלהגבלת

למאזןהוועדהוהמלצותמסקנות.שלעילמהטעמיםהיבואאתמגבילותשהינןזמן
התייעצויותמקיימותמתפתחותמדינות.(;זזגמועצתידי-עלמאומצותהתשלומים

כלנלאGATTלהסכם(6)18סעיףמכוחשנתייםכלהתשלומיםלמאזןהוועדהעם
.GAT~-עלהסכם21סעיףמכוחכאמורשנה

מוסדותעםישראל-מדינתשמקיימתהתקופתיותההתייעצויותבמסגרת,1989בשנת
ההתייעצויותלמועדעדתקבעשישראלהתשלומיםלמאזןהוועדההמליצה,(3/זז4

הלאבהגבלותישראלשעושההרבבשימושניכרתלהפחתהמפורשזמנים-לוחהבאות
עדויותמקיוםנבעההתשלומיםלמאזןהוועדהמצדזומשמעית-חדהמלצה.מכסיות35

שלהתשלומיםמאזןשאףכךכדיעד,בישראלהכלכליבמצבשיפורעלשהצביעו

שתוכניתעולה,לעילהאמורלאור.המאסיביתהעלייהלולאמשתפרהיהישראל-מדינת
למאזןהוועדההמלצותיישוםמהווה1991מספטמברהממשלהשלהחשיפה

לדרישותבניגודעמדהשלארקלאהחשיפהתוכניתכן-ועל,1989מנובמברהתשלומים
GATT,מהמלצתיוצאכפועלישראל-מדינתידי-עלבוצעהאלאGATT.לצייןראוי

התשלומיםלמאזןהוועדהעם1991בנובמברישראלשקיימהההתייעצויותשבמסגרת

רובאתישראלביטלההחשיפהשבתוכניתכךעלישראל-מדינתאתהוועדהבירכה
הוועדה'התשלומים6מאזןעלהגנהמטעמילכןקודםשהוטלומכסיות-הלאההנבלות

הזמנים-לוחעלשמירהתוךליבואהחשיפהבתהליךלהמשיךישראלאתעודדה
.המקוריתבתוכניתשנקבעכפיהמכסיםלהפחתת

לעומת,החשיפהלתוכניתGAT-עבהתייחסותמהשוניגםזהלענייןללמודניתן.ר
שלוםהיטללגביGAT-ע-כהטענה.הגליליישלוםלהיטל(;2477שלהעזהההתנגדות

היבואכנגדמוצדקתבלתיהפליההיוצרדברלכלבמכסשהמדובר,היתההגליל
ישראלשלהנגדטענתהועילהלאהגלילשלוםהיטלבעניין.לבטלוישולפיכךלישראל
במאזןקשהמצבשלמסיבותהיבואעלכלליבמסלהשתמשישראלשלבזכותהשדנה

ולפיכך,האחרונותבשניםלישראלהמאסיביתמהעלייההיתרביןהנובע,התשלומים
כתוצאההגלילשלוםהיטלאתסופיתלבטלישראל-מדינתנאלצה1993ביולי27-ב

.3'(;1477מהתנגדות
המתנהלצדדי-הרבומתן-המשאשבשלהינההחשיפהתוכניתכנגדאפשריתטענה
-שלנסיבותהתקיימו["אורוגאוויסיבוב"המכונה]1986שנתמאזGAT-ץבמסגרת

of(;/ךז4[י'-ראה34 !the SVorkofthe081/8,1-1989טתת14(ש10ץ~Ga Acfivhh"
.1990,קק50-49 Slv

~

zedand, June

35111-pp .

IIO

נאם,81
.34הערהארל,36
.35והערה34הערהואילראה37
.13לעילהערה38
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מהותיבאופןתשנהלאGAT-[-בכחברהשישראלהדיןמן,כלומר"standי1ע81'

כנגד."אורוגאוויסיבוב"בכעתהנדוניםהבינלאומילסחרהנוגעיםענייניםצדדי-וחד

,ישראל-מדינתמצדועצמאיצדדי-חדצעדאינההחשיפהשתוכניתלטעוןניתן,ווטענה
.GATT39שלהתשלומיםלמאזןהוועדההמלצותעקבשבאהבתוכניתהמדובראלא

Pre-1158מזתבקששישראלמקוםשהיההטענהאתלדחרתיש,הענייןבנסיבות

GAT-[-שבמשוםזאת,GATTבדרישותהחשיפהתוכניתלעמידתבנוגעGATT-מ

יישום(לעילכאמור)הינהכשלעצמההחשיפהתוכניתובנוסף,שכזההסדרמתקייםלא
.1989מנובמברהתשלומיםלמאזןהוועדההמלצותשל

מוצרים"שלביבואשחלהומעקברישוםלצורכיהאוטומטייםהרישויחובתלגבי
ואינה,כולובעולםמקובלתהאוטומטיהרישויששיטתלהדגישיש-'1"רגישים
.הסכםגםזהובכלל,ישראלמצדבינלאומייםסחרהסכמיכהפרתנחשבת

GATT

היבואאחרמעקבמאפשרכךידי-ועל,היבואעלמוקדםמידעמספקהאוטומטיהרישוי
בייצורהיבואשלמוצדקתבלתיפגיעהלמנועמראששניתןכך,ארצההגיעובטרם

חיוניהינויבואומחיריכמויותעלמראשמידע,היצףשלבמקרה,לדוגמאכך.המקומי
.המקומיבייצורחמורהפגיעהמניעתלשם

'ענ24(זזבדרישותסחרהיטליחוקעמידת
חוקשבחקיקתללמודניתן,'31987-ח"התשמ,מיוחדיםהיטליםחוקהצעתמקריאת

שלהבינלאומיותלהתחייבויותיהלהתאימוניסיוןהיה("החוק"-להלן)סחרהיטלי
להתגונןרשאימתחרהליבואהנחשףמשק,הבינלאומייםהסחרכלליפי-על.ישראל
עלזמניבאופןלהגןלחילופיןאו(וסובסידיותהיצף-כגון)פסוליםסחרנוהגיכנגד

אתלהתאיםשהותתהאהמקומישלמשקכדי,מתחרהיבואמפניהמקומיתהתעשייה
הטלתהינהבחוקהקבועההיחידהשהתרופהלצייןיש.החופשיתהתחרותלתנאיעצמו
ידי-עלהיבואעלהגבלות-כגון)אחריםבצעדיםלנקוטמסמיךהחוקואין,היטל

כגוןאחריםחוקיםמכוחלהטילניתןהיבואעלכמותיותהגבלות,אומנם.(יבואמכסות

שלא,אלוחוקיםמכוחסמכותהפעלתאולם,4'[חדשנוסח]והיצואהיבואפקודת-
הסכםעםאחדבקנהעולהאינה,סחרהיטליבחוקהקבועיםלקריטריוניםבהתאם
GATTפי-ועלהאירופיתהקהיליהעםההסכםפי-עלישראלהתחייבויותועם,הכללי
סיבוב"בעקבותהמוצעשלהסכםלצייןברצוני.ב"ארהעםהחופשיהסחרהסכם

עללפיואשר,ההסכםבבסיסהמונחהעיקרוןבשלוזאת,לעניינורבהנפקות"אורוגאווי
אחתכמקשהההסכםסעיפיאתלאמץהמדינות

"
'package515810")לכלשתהאללא

.34הערהלעיל39
.18הערהלעיל40
.17הערהלעיל41
בדרישות[סחרהיטליחוקמכוחהמוטל]היטלכללעמידתוהתייחסותכסוגייהמקיףלדיון42

]-GAT,23הערהלעילראה.
.56ח"ה,1987-ח"התשמ,מיוחדיםהיטליםחוק-הצעת43
.625ח"ג,1979-ט"תשל,[חדשונוסחוהיצואהיבואפקודת44
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זהעיקרוןמשמעות.עבורהביותרהנוחיםהחלקיםאתלעצמהלברוראפשרותמדינה

סיבוב"בהמוצעההסכםשאימוץהינו,ומשפטיתמעשיתמבחינהישראללגבי
,יבוארישויבעניינילקודיםישראל-מדינתשלאוטומטיתהצטרפותיגרור"אורוגאווי
בענייניהקודיםשלגבי,זאתצםלצייןיש.כיוםחבריםאיננובהם-והיצףמכסהערכת
הואילמשמעותיאינוהשוני,מכסהערכתבענייןלקודבניגוד,והיצףהיבוארישוי
.הוראותיהםאתתואםישראל-מדינתשלהפנימיהדיןובאופן

מקומיייצורעלהגנהלשםהדרושבהיטלהדן,לחוק(3)(א)2בסעיף-בטחההיטל

והמסחרהתעשייה-לשרסמכותמוענקת,מתחרהיבואידי-עלשנגרםממשינזקמפני
עםאחדבקנהעולהאינהזוסמכות.בטחההיטלהטלתידי-עלהמקומיהייצורעללהגן

Escape"-גםהמכונה]GATTלהסכם19סעיף Clauseזכותאתהקובע,["סאן

מיבואלההנגרםממשינזקמפנימוגדרזמןלפרקתעשייתהעללהגותברהמדינה
חלבי,GAT-!להסכםבניגוד,להוכיחצורךאיןהחוקפי-שעלמשוםזאת.מתחרה
הסיבהאתהמהווההואזהוגידולההיטללהטלתשקדמהבתקופההיבואבהיקףגידול
אינהרנטיתסתירהאיןשלכאורהלטעוןניתן,זאתעם.המקומיתלתעשייהשנגרםלנזק

והמסחרהתעשייה-לשרהסמכותאתמעניקרקשהחוקמשום,19לסעיףהחוקבין
.האמורהבסמכותבפועלהשימושבאופןתלויהכלולפיכך,בהלהשתמשמחייבואינו

הסובסידיותקודיאתGAT-[להסכם16סעיףאתתואםהחוק-משווההיטל
היטללהטילמותרשמכוחם,(1985בשנתישראלהצטרפהאליו)GATTשבמסגרת

בתחרותפגיעההמהווהליצואסובסידיהמתןשלבנסיבותהסובסידיהלקיזוזמשווה
הושמטה,בכנסתשהתקבלהסופיהחוקשמנוסחלאחר,הושגהזוהתאמה.ההוגנת
ממשלתיותתמיכותשלשוניםסוגיםפירטהאשר,החוקבהצעתשנכללההוראה
לשםשניתןלייצורבספיתמריץמתן-כגון)ליצואקשורותשאינןתמיכותוביניהן
.ההיטללהטלתעילההמהוות,(פיתוחבאזוריתמיכה

לקבועניתןלאכלליבהיותואולםבהיצףדןGAT-עלהסכם6סעיף-היצףהיטל
במסגרתאומנם.הוראותיואתתואםאינושהחוק

,

GATTמכיווןאולם,ההיצףקודקיים
מכוחוהמוטלההיצףוהיטלשהחוקלטענהמקוםאיןזהלקודהצטרפהלאשישראל

סיבוב"במסגרתהמוצעשההסכם,להוסיףברצוני.ההיצףלקודבניגודעומדים-
שימוששלבמקריםאלא,בטחהצעדילענייןסלקטיביותמאפשראינו"אורוגאווי
דווקאישראל.כמותיותבמכסותהשימוששיגברלצפותניתןולפיכך,במכסות

מבקששאותודבר-בהיצףיבואנגדסלקטיביתבצורההיטליםבהטלתמשתמשת
ביןסחרהסכמישלבמקריםלמעט,למנוע"אורוגאוויסיבוב"בהמוצעההסכם

.מדינותם
עומדותשלההפנימיהדיןשהוראותהיחידההמדינהאינהשישראללנמרחובה
היטללהטילסמכותהמעניקהאמריקאימהחוקללמודשניתןכפיGATT.-לבניגוד
of~-בכאמור,פנימיותסובסידיותכולל,סובסידיהכלבגיןמשווה

the

1312Section

.הערה1לעיל,שרק45
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1988,eOmnibus Trade and Competitiveness Act4בניגודעומדזהאמריקאיחוק
סובסידיהבעקבותרקמשווההיטללהטילמאפשראשר,GAT-[שלהסובסידיותלקוד
או,ליבואןטיעוןזכותמעניקאינוהחוק,בנוסף.ההוגנתבתחרותפגיעההמהווהליצוא
בדומהמייעצתועדהבפנידיוןלקייםחובהאיןואף,ההיטלהטלתטרם,הזרליצרן

אשרהכנסתשלהכספיםבווצדתבדילגם.נתמךבמחיראובהיצףיבואבנושאילדיונים
לתתחובהאין-ההיטלאתבדיעבדלאשר,ההיטלמהטלתחודשייםתוך,צריכה
מכוחשערעורלצייןיש.הדברנעשהבפועלכיאם,עמדתולהשמיעלנציגואוליבואן
49בסעיףכאמורהשגהכשהוגשהאובהיטלשחוייבלמירקיתאפשרלחוק50סעיף

49סעיףמכוחלהשיגוכאישאינולמיהמשפט-לביתערעוריתאפשרלאאולם.לחוק

אלושאינםבמידהיבואןמתחרי,מכךיוצאכפועל.בהיטלהחייבואינובמידהלחוק

לערערזכאיםיהיולא,נתמךבמחיראובהיצףיבואעלהתלונהאתשהגישו

.לחוק50סעיףמכוחהמשפט-לבית

מספטמברהממשלהשלהחשיפהתוכניתשלומגרעותיהמעלותיהבחינת.8
1991

'71991מספטמברהממשלהשלהחשופהבתוכניתהטמוניםהיתרגמת.א
שינתןכךשלישיותממדינותהיבואלהגדלתתביאהחשיפהתוכנית,ארוךלטווח.1

כמפורט)הישראליהמשקעלהשליליותוהשלכותיההסחרהסטתלבעייתהולםפיתרון
.שלההיחסייםהיתרונותלמפתישראל-מדינתשלהסחרהתאמתידי-עלוזאת,(לעיל
-מכסיותלאשהגבלות]שלישיותממדינותיבואכנגדההגנהשיטתהחלפת.2

עלוהחיסויההגנהלמידת("שקיפות")האומדןבשליתרוןמהווהכשלעצמה[למכסים
.התוכניתלביצועשקדםלמצבבניגודחאת,המקומיהיצור

להתייעלהמקומייםהיצרניםאתתמריץהחשיפה-המקומיהייצורהתייעלות.3
,מוגבלמשוקיותרנהניםאינםבהמציאות.חדשהלמציאותעצמםאתלהתאיםמנתעל

יוצאכפועלהמקומיתלתעשיההניתנתההגנהאתשמממןהואהישראליהצרכןבואשר

שינוייםכולללעבורהמקומייםהיצרניםשידרשוההתייעלותתהליך.יעילותה-מאי
הכלכליתהיעילותלהגברתויביא,והניהולהשיווקובשיטותהייצורבטכנולוגיות

.בכללותוהישראליבמשק
המשקלרשותהעומדיםהמקורותשליותריעילהלהקצאהתביאהחשיפהתוכנית.4

.יחסייתרוןישראל-למדינתשבהםלענפיםמשאביםולמעברלהתמחות,הישראלי
שבהםשהענפיםכךהמלאכותיותההגנותכלביטולדורשתבכללותוהמשקטובת

ואולייתכווצו-(הממשלתיתהתמיכהבשלרקשורדיםאשר)יחסיחיסרוןלישראל
.יעלמואף
.ת.[.418-100,קק461184
בתנאיומיזוגיםמונופולים"פרלמן-שיינין-רזין-צדקה-ראהנוסףוהסברלפרוט47

לעיל,גבאי:12הערהלעיל,הלף;1הערהלעיל,שרון;53(1992)לכלכלהרבעון"חשיפה
.4הערהלעיל,Samuelson-ראה,מקיףכלכלילניתוח.16הערה
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הקרטליסטיאוהמונופוליסטיהכוחאתניכרבאופןמקטינהליבואהחשיפה.5
,לפיכך.יבוארשיונותבפועלקיבלואשר,ליבואניםאוהמקומייםליצרניםשהיה
.אלוגופיםשלהיתררווחילהקטנתהשוקכוחותבאמצעותתביאהחשיפהתוכנית
רקתחרותישוקלקייםקושיקייםשבהכישראלקטנהבמדינהמיוחדתנפקותזהליתרת

.המקומייםהיצרניםבין
למדינותישראלביןהפוליטייםהיחסיםלקידוםלתרוםעשוייההחשיפהתוכנית.6

.אירופהומזרחאסיהמורח-דרוםמדינותלגביהדבריםאמוריםבייחוד.שלישיות
החלפתבשלוזאת,ממיסיםהמדינההכנסותלהגדלתתביאהחשיפהתוכנית.7
נכבדהכנסהמקור"תורמים"הלמכסיםמכסיותלאמהגבלותהיבואכנגדההגנהשיטת
אתיהפכואשרבשיעוריםיהיולאשיקבעוהמכסיםשבפועלבתנאיזאת.המדינהלאוצר

."כלכליתמבחינהכדאילבלתישלישיותממדינותלישראלהיבוא
במתכונתההחשיפהבתוכניתכאמורהדרגתיבאופןהמכסיםשיעוריהורדת.8

לכך-חלופייםשימושיםלעצמםלמצואשהותהיצורלגורמימעניקההנוכחית

."יעילים"לענפים"יעילים"שאינםמענפיםאדםכוחמעברלגביבעיקרמשמעות
כלשלאלכךיביאלחשיפההמקומיתהתעשיהלהיערכותהממשלתיהסיוע.9

.המקומייםהתעשייניםכתפיעלתוטלהחשיפהמתוכניתהנובעתהכלכליתהמעמסה
תמנעהחשיפהתהליךבסוףגםמינימלייםמכסשיעורישהשארתהטועניםיש.10

תתמחההמקומיתהתעשיהלפיההישראלילמשקמסוכנתאפשריתסיטואציההווצרות
יחידהיתדעלתלוייהאישראל-מדינתשלהכלכליעתידהכלואז,בלבדספציפיבתחום

שיעורילהשארתשהרציונליתכן,בנוסף.(מונוקולטרי,"ענפיחד"משקמניעת-קרי)
אתישראל-מדינתבידילהותירהינוהחשיפהתוכניתתהליךבסוףגםמינימלייםמכס

שלישיותמדינותעםסחרהסכמיעלעתידימ"מובמסגרת"מהדבר"להעניקהאפשרות
.ומלאההדדיתמכסיםהפחתתהקובעיםלהסכמיםלהגיעתשאףישראלבו

הגיעםעד"ינוקאתעשיות"ענפיעלארעיתמעברלתקופתמגןמכסיהטלת.11
יתרוןלישראלאשרהללוהתעשיותעלבהגנהיתרונה,בהםהטמונההיכולתלמלוא

חששקיים,אולם.הפוטנציאליתיכולתןלמלואיגיעוכאשרבהןפוטנציאלייחסי
יהיו,(פוטנציאלייחסייתרוןלישראלאיןשבהם)"קשישים"ענפיםשבפרקטיקה

לשמשהמיועדתזולהגנהשמכווהםהמחוקקהגוףעלפוליטילחץלהפעילמסוגלים
."ינוקא-תעשיות"ענפיורקאך

היצואכ"סהשבהןבנסיבותבייחורמיוחדתחשיבותמקבלתהחשיפהתוכנית.12
לטכנולוגיותונזקקותבעולםהגדולהצרכניםשוקאתכיוםהמהוות,השלישיותלמדינות
;האחרונותבשניםגדל,בהםיחסייתרוןשלישראלבתחומיםמעושרולידעמודרניות

המשקחשיפת,לפיכךב49"וארהאירופהמערבשלהמסורתייםבשווקיםהמיתוןולאור

ביןהדדייםסחרקשריליצירתהאפשרותאתתגדילשלישיותממדינותליבואהישראלי

.1990,182,(כלכלילמחקרהמחלקה)המדינההכנסותמינהל/40מספרשנתיח"דו48
והיצוא,אסיה-המזרחיהאתגר"אשר-בן'ז'ופרופקאטן'אר"ד-ראה,הסוגיהלהרחבת49

.93.4.21,13גלובס"הישראלי
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.ישראלשלהיצואפוטנציאללהגדלתיביאואשר,שלישיותלמדינותישראל
שהואבהנחה),בוהמשתתפותהמדינותלכלתועלתמביאחופשישסחרמאחר.13

ממדינותליבואהחשיפהדווקא-(מדינהכלשלהיחסייםהיתרונותלפימתקיים
יותררבהתועלתתביא,הישראלימהמשקרביםבהיבטיםשונהמשקןאשר,שלישיות
האירופיתהקהיליהעםהסחרהסכמימכוחהקיימתהחשיפהמאשר,ישראל-למדינת

אףאו,שבישראללאלודומיםבהןהנהוגיםהעבודהושכרהמדעישהידע,ב"וארה
.יותר50גבוהים

5(1991מספטמברהממשלהשלהחשיפהלתוכניתהמתנגדיםטעמתבחינת.ב

:הישראליבמשקהאבטלהלהגברתתביאהחשיפהתוכנית.1

,בארץמפעליםלסגירתתביאביבואהליברליזציה,לתוכניתהמתנגדיםלגישת
,שלישיותממדינותליבואהישראליהמשקבחשיפתשהמדוברהעובדהלאורבייחוד
במימדי,לטענתם.הישראליבמשקהמקובלמהשכרבהרבהנמוךהעבורהשכרשבהן

אין-העלייהרקעעלובייחוד,הישראליבמשקכיוםהשורריםהגבוהיםהאבטלה
הקיימיםהאבטלהבנתוני,לגישתם.החשיפהתוכניתבשלנוספתאבטלהיצירתלאפשר
להעדיףשישהרי,כלכליתליעילותארוךלטווחתביאהחשיפהתוכניתאםגם,בארץ

ניתן,מנגד.הכלכליתהיעילותשיקולפניעלהתעסוקהשיקולאתהקיימותבנסיבות

,האבטלהלהקטנתבמאמץחיוביתהשפעהארוךלטווחתהאהחשיפהשלתוכניתלטעת
האבטלהעלבחשיבותהעולההתוכניתעקבבישראלילמשקשתצמחהתועלת,ובנוסף

:הבאיםמהטעמיםוזאתהתוכניתעקבהישראליבמשקלהיווצרשעשוייה

תביאמחשיפההנובעתכלכליתשהתמחותמניחה,המקובלתהכלכליתהתאוריה.א
מדרךאשר]יחסייתרוןלישראלאיןשבהםמענפיםאדםכוחלמעבר,ארוךלטווח
שישלענפים,["יעילים"ענפיםמאשרמתחרהיבואכנגדהגנהליותרזקוקיםהטבע

מימדילהקטנתהחשיפהתוכניתתביאהארוךלטווח,לפיכך.בהםיחסייתרוןלישראל
המשקחשיפת,בנוסף.ליצואהיצורוהגדלת"יעילים"לענפיםהמעברבשלהאבטלה
המקומיתהתעשיהרווחיותלהגדלתתביאאשר,מחיריםהפחתתתגרורמתחרהליבוא

השוקשלהתחרותכושריגדל,יוצאכפועל.(היוקרתוספתתשלומיהקטנתעקב)

נוספיםובענפיםבתעשיהלעובדיםנוסףביקושויווצר,מתחרהיבואכנגדהמקומי
הנובעהכלכליהשגשוגעקבגםשתיווצרככללותולמשקהכנסהמתוספתשיהנו

ישראל-במדינתבייחודרבהחשיבותמקבלהכלכליתהתאוריהיישום.החשיפהמתוכנית
ביותררבהיצואמוצריומגווןבעולםמהגבוהיםהינוג"מהתלהיצואמשקלשבה

המכסשיעוריבהורדתהמדובר:הקצרהטווחלגבי."יכולתמחסום"קייםלאולפיכך

.49הערהלעפל50
במדינותחשיפהתוצאותכוללהחשיפהלתוכניתהמתנגדיםבטענותמקיףכלכלילדית51

לעניין.7הערהלעיל,41מספרשנתיח"דו;4הערהלעיל,Samuelson-ראה,אחרות
נמוךהעבודהשכרשבהןממדינותליבואהישראליהמשקחשיפתשלהמעניינתהסוגייה
שלהמצאה,היצף-יבוא"פלאט'סר"ד-ראה,הישראליבמשקמהמקובלבהרכה

.93.3.11,35גלובס"חולהרעה,כהיצףיבוא"לוי'י;93.3.1,55גלובס"אינטרסים
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אבטלהמשברימנעוכךלחשיפההתעשיהלהיערכותתסייעאשרהדרגתיבאופן

.וחריףפתאומי
דוקסי'ופרופמיכאלי'פרופשערכוממחקרהנובעים,האמפירייםהממצאים.ב

לתוכניתהבינייםותוצאות,חשיפהתהליךשעברואחרותבמדינותהעולמימהבנק
,התצפיותברוב.לעילהמובאתהכלכליתהתאוריההנחתאתמאמתים,החשיפה52

לחשיפההראשונהבשנהכברבתעשיההמועסקיםמספראתהגדילהליבואהחשיפה
ההתמחותבשלוזאתעצמההתעשיהבתוךגםמתקויםהתעסוקתישהשיפורמכיוון
.בתצשיהענףכלבתוך
מימדיבנסיבותלפיה]החשיפהלתוכניתהמתנגדיםגישתאתלבקרניתן,כןכמו.ג

שיקולפניעלהתעסוקהשיקולאתלהעדיףיש,ישראלבמדינתהקיימיםהאבטלה
אתגםלמנועניתןלפיהאבסורדיתלמסקנהלהוביליכולהבהיותה,[הכלכליתהיעילות
ציודשלמשימושוהוצאהבישראלהמוצריםכליצורידי-עלוזאתהקיימתיהאבטלה

.התושביםבתעסוקת"שפוגע"מודרני
ולפיכך,עובדיםבקליטתמשמעותיתפקידלמלאיכולאינוהתעשייתיהסקטור.ד

התעסוקהמימדיעלמשמעותיותחיוביותהשלכותתהיינהלאהחשיפהתוכניתלביטול
הקיימותמהתעשיותחלק,בנוסף.הישראליהמשקהתהעלותתמנערקאלא,במשק
בתעשיותואילו,החשיפהתוכניתטרםגםמתחרהליבואחשופותהיוהישראליבמשק
יותרלאמועסקים-עבורןתחרותיגורםלהוותעשוייההחשיפהואשרנחשפושטרם

לצייןיש,כןכמו.במשקהמועסקיםמכלל%4.2רקמהוויםאשרעובדיםאלף40-מ
עובדיםכללנקלטולא(1991-1986)החשיפהלתוכניתשקדמוהשניםשבחמש
נקלטו1991בשנתדווקאומנגד,[עובדיםאלף15נפלטואף1989ובשנת]בתעשיה
למרותוזאת,עובדיםאלף18בתעשיהנקלטו1992ובשנת,עובדיםאלפים10בתעשיה

.החשיפה53תוכניתבעקבותואולי
במשקהעבודהשכוחלכךתביאשלישיותלמדינותהחשיפהשתוכניתמכיות.ה

High-בתחוםכגון)יחסייתרוןלישראלשבהםבצנפיםיועסקהישראלי

Technology(,בישראלהמועסקיםפועליםלהפנייתתביאהחשיפהשתוכניתהרי
גםהתוכניתתסייעובכך,פיזיתמבחינהיותרקלותלעבודותקשותכפייםבעבודות
.בישראלהמועסקיםרווחתלשיפור

שלהתשלומיםבמאזןפגיעהתיווצרולפיכךהיבואלעליתתביאהחטופהתופשת.2

עלה1992שבשנתכךעללהצביעלתוכניתהמתנגדיםיכוליםזולטענהכחיזוק:הראל"

.ישראל54שלהמסחריהגירעוןזובשנהגדלובנוסףג"מהתל(באחוזים)היבואמשקל

הביניים-תוצאותפירוט.51הערהלעיל-אחרותבמדינותהחשיפהתוכניתבתוצאותדיון52
ג"מלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה,חוץסהרשללסטטיסטיקההרבעון:החשיפהלתוכנית

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה,(3)ד"מלישראלהסטטיסטיהירחץ;1992,ספטמבר-יולי(3)
.1992,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה-(43)לישראלסטטיסטישנתון;מרס-אדר,1993

.93.215,30אחרונותידיעות"בתעשיהמשרותאלף18נוספו92-ב"עשת'ג53
מוסף)הארץ,"ישראלשלהלאומיהמסחרפרופיל-לתעשיהמחקלאות"-ראה,זהלענין54

.93.3.24,17-16(בינלאומיסחר



155החשיפהתוכנית-חופשיסחרלקראתהישראליהמשקקידום

,1989משנתלישראלביבואהדרגתיתבעלייההמדוברשבעצםלטעוןניתן,מנגד

בייחודמשמעותלכך]1992בשנתגדלג"מהתל(באחוזים)היצואמשקלגםובנוסף
הכלכליתהתאוריהלפי,בנוסף.[1991בשנתג"מהתלהיצואבמשקלהירידהלאור

,ליבואחשיפהשלתהליךשעברואחרותממדינותאמפירייםוממצאיםהמקובלת
יוטבארוךשלטווחכך,היצואלהגדלתתביאיחסייתרוןלישראלבהםבענפיםהתרכזות

.ישראלשלהתשלומיםמאוןמצב
האטתשיגררועובדיםופיטוריתעשיהמפעלילסגירתתבואהחטופהתוכנית.3

התייעלות,המקובלתהכלכליתהתאוריהלפי,מנגד-הישראליבמשקהצמיחה
המדינותשברובמעידותאמפיריותעדויותובנוסף;בצמיחהגידולגםתגרורהמשק
.החשיפהמדיניותהפעלתעקבעלוהצמיחהשיעורי,ליבואחשיפהתהליכישעברו

רמתארוךלטווח,מנגד-כישראלההייםרמתלירידתתביאהחשיפהתוכחת.4
באיכותהשיפורבצדהישראלילצרכןהמוצריםמגווןהעלאתבשלתעלההחיים
.מחיריםוהורדת

ללאהיבואעלשהוטלוהגבלותצדדי-חדבאופןתורידישראל-שמדינתרצוילא.5
היבואעלהגבלותהטלתידי-על,מנגד-הדדיותמהטבותיהנהמישראלומהיצוא
להסכםלהגיעניתןלאשבהןשבנסיבות,משוםזאת.שלהבאינטרסיםגםפוגעתישראל

ישראל-למדינתכדאי,היבואעלהמוטלותהגבלותשלהדדיתהורדהעלבילטראלי
כמוסבר)היבואעלההגבלותאתצדדי-חדבאופןלבטל,עצמייםכלכלייםמאינטרסים

חופשיסחרהסכמיחתימתלזרוזכקטליזטורהחשיפהתשמששבעתידולקוות,(לעיל
.שלישיותלמדינותישראלבין

סיכום.9

רבההתקדמותמהווההחשיפהתוכנית,הבינלאומית55המטבעקרןח"בדוכאמור

יעילותולהעלאתתביאאשר,חיצוניתלתחרותהישראליהמשקחשיפתבתחום

.הישראליהמשקשלהכלכלית
ולהסתגלהעברמעיוותילהתנערהישראליהמשקיוכלהחשיפהתוכניתבאמצעות

מעבר.היחסיהיתרוןלעיקרוןבהתאםבוהשתלבותידי-עלהעולמיבסחרלשינויכם

התוכניתהיותעלמעידות,(לעילהמפורטות)ההשיפהלתוכניתשקדמוהנסיבות,לכך

בספטמברשהוטלוהגבוהיםההתחלתייםהמגןמכסיבשל,בפועל.המציאותכורח
היבואמצדלההצפויההתחרותלקראתלהתייעלהמקומיתלתעשיהשהותניתנה,1991

שלבמהווההחשיפהתוכנית.1994משנתהחל,"שלישיותמדינות"מהתעשייתי

;1993בפברואר28(ראשונותסיכוםהערות)1993-ישראל,הבינלאומיתהמטבעקרןח"דו55

לדרךלהוציאהכשלקנוכחלאכזבהמקוםיש:הבינלאומיתהמטבעקרןשלבינייםח"דו"
רבהחשיבותהבינלאומיתהמטבעקרןח"לדו.93.3.1,2גלובס"בישראלרציניתהפרטה
ומוסדותמממשלותל"בחואשראיקבלתלצורךהסיכוןולדירוגישראלשלהכלכלילדימוי
.אחריםכספיים
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המתווסף,חופשילסחרהישראליהשוקלפתיחתישראלמדיניותלהשלמתמשמעותי
:בסחרליברליזציהלקראתישראל-מדינתלקידוםלהביאשמטרתםצעדיםשללשורה

.1975-בהאירופיתהקהיליהעםההסכם-
.1985-בב"ארהעםההסכם-
.93.3.561-בלתוקףשנכנסא"אפטמדינותעםההסכם-

שלישיותממדינותתעשייהמוצריליבואהממשלהשלהחשיפהתוכנית,אולם
:הממשלהאםורקאךמטרותיהאתתמלא1991מספטמבר

שלמלחציםהנובעות,החשיפהתהליךביצועבקצבנוספותמפשרותתימנע.א
שלהלאומיהאינטרסעםאחדבקנהבהכרחעוליםשאינםצריםאינטרסיםבעליגופים
תוכניתביצועתהליךקצבאתלשנותהיכולתעללהקשותרצוי,לגישתי.ישראל-מדינת

לשנותהסמכותוהוצאתראשיתבחקיקההחשיפהתוכניתעיגוןידי-עלזאת,ההשיפה
לידיוהעברתההאוצר-ושרוהמסחרהתעשייה-שרמידיהחשיפהביצועקצבאת

התעשייה-ושרהאוצר-שרידי-עלשנקבעהלוונוספותבפשרותהמדובר.הכנסת
בשנתייםהטקסטילענףשלחשיפתותהליךהוארךבה,1993באפרילוהמסחר
החששבשל),בישראלהכלכלניםבכירימצדחריפהלביקורתוכתהזופשרה.נוספותזי
שכסטייתהשליליהתקדיםבשלוכן,החשיפהתוכניתהצלחתבסיכוייתפגעשהיא

(הממשלהבאמינותאפשריתלפגיעהלהביאהעלול,לחציםעקבמהחלטותיההממשלה

.הבינלאומית58המטבעקרןח"ובדו
לרעהשימושתוך,הארץתוצרתעלהגנהשלמטעמיםהיבואאתתגביללא.ב

.אחריםבאמצעיםאו,סחרהיטליחוקמכוחלרשותההעומדיםבמכשירים
פוליטילובישלהם"קשישים"למפעלים,החשיפהמקרןותמיכההגנהתעניקלא.ג
."ינוקא-תעשיות"עלההגנהבשםוזאת
חוקיותאכיפתעלפיקוחלשם-למכס:הדרושיםהמקורותאתלהעמידתדאג.ר
תקינהלהפעלה-והמסחרהתעשייהלמשרד;(הטוביןמקורבחינת-כגון)היבוא

יהיהכןשאלמלא,(וסיבסודהיצףחקירותבעריכתהצורך-כגון)סחרהיטליחוקשל
.ישראלשלהחוקיםבספרמתהלאותהחוק
.59"וויאורוגאסיבוב"בהמוצעםההסכלרבות,GAT-עלדרישותהחוקאתתתאים.ה

לכינוןההסכםחתימתשבראלףשונותבינלאומיותהתפתחויותשללוואיתוצרהינוזההסכם56
.האירופיתלקהיליהא"אפטמדינותבין[ע.ע.14.]"כלכליאירופימרחב"

יחודו.93.4.2,1גלוכס"ליבואהחשיפהלהמשךבנוגעפשרהבוחניםוחריששוחט"קלייך'ז57
רבהרגישותבעלשהינוזולהעבודהעתירענףמהיותונובעיםהטקסטילענףשלוחשיבותו
מהמקובלבהרבהנמוךהעבודהשכרשבהןשלישיותממדינותמתחרהיבואעםלתחרות
.כישראל

.55הערהלעיל58
היטלאומשווההיטללהטלתקודם,מדינותביןהתייעצותחובת.1:הנדרשותההתאמות59

לצרובהבקשהלהגשתקודם,החקירהעלההודעהמפרסוםחודשייםלהמתיןחיוב.2.היצף
14-מאוטומטירשיוןלמתןהעבודהימימספרהקטנת-מכסהערכתקודמכוח.3.זמנית

.כמותייםלצעדים(מכסויו)סלקטיבייםצעדיםמנקיטתמעבר.10.4-ל




