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   :3מספר ' לוביסטון'
         חדשות לוביסטים מרחבי העולם 

.20137.8  
   ? גרמנים אוהבים סדר

   בפרלמנטלא כשזה נוגע ללוביסטים 

  
  

  . בברלין ולוביסטיםאבל אין זה אומר דבר על התנהלותם של פוליטיקאים , שקופהכיפת הפרלמנט הגרמני היא 
כמעט , 'חוק רישום לוביסטים'המדינות בהן קיים  12-ואחת מ ,למרות שגרמניה היא המדינה החזקה באיחוד האירופי

הנוגע על יישום החוק אין פרטים מספרם בפרלמנט ו מהלא ידוע  ,על פעילות הלוביסטיםבתקשורת דבר לא שומעים ו
ח הנוגע "עתה התפרסם דו .ותמבשר רעלא שומעים דבר זה סימן כש, בנושא הלוביסטים מניסיוננו .פעילותםל

   .את החששות רהמאש ,LobbyControlמטעם ארגון בשם , לוביסטים בברליןה  לפעילות
לוביסטים אך אין כל  5,000-6,000ההערכות הן שבברלין פועלים בימנו בין , לחוק הגרמני הנוכחי אין כל שיניים

רבים מהם מחזיקים באישורי . האינטרסים אותם הם מקדמיםלקוחותיהם ו ע עלדרישום אמין שלהם שכולל מי
מתבררת , יתרה לסדרבחיבתה האומה שידועה , הגרמני. כאוס מוחלטשורר כניסה לפרלמנט וגם בנושא זה 

לחקיקת  ותדרישעתה כמובן מתחילים לשמוע . כבלגניסטית לא קטנה כאשר זה מדובר בלוביסטים וחוסר שקיפות
   .הנוקששיעמיק את השקיפות ויכפיף את הלוביסטים לחובת רישום ברורה ו, חוק לוביסטים חדש

  
ווראפה , שר הנפט: הודו

חושף לראשונה , מויילי
קודמיו כמו , הואכי 

סבלו וסובלים , בתפקיד
מאיומים של לוביסטים 

מסחריים המנסים 
להטות החלטות לטובת 

נשמע לכם ( לקוחותיהם
   . )?מוכר

    סקנדלי "לאור שני 

ממשלת  :סקוטלנד
סקוטלנד הודיעה היום 

חוק "כי בכוונתה לחוקק 
עוד " רישום לוביסטים

-לפני הבחירות הבאות ב
באפריל הגיש חבר . 2016

ניל ) לייבור(הפרלמנט 
הצעת חוק  ,פינדלאיי

פרטית לרישום 
    אולם , לוביסטים

גדולים שהתרחשו בשנתיים האחרונות " לוביסטים
סקנדל "של התקשורתיים ולאור הדיו , בהודו

ממשלת הודו , מחודש שעבר" הלוביסטים הבריטי
   ."חוק רישום לוביסטים"קרוב בדם קשוקלת ל

  שור לידיעה המלאהקי

הממשלה מתכוונת להציע חוק אחר כיוון שלטענתה 
 "החוק צריך להתבסס על משאבים ממשלתיים"

 -scotland-http://www.bbc.co.uk/news/uk
22890893-politics-scotland  
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  שר האוצר פוגש לוביסטים רגע לפני התקציב: אירלנד   ?שנות צינון לחברי פרלמנט 10: אוסטרליה
מועמד  ,קלייב פאלמר

לראשות הממשלה ואיש 
-נכסיו נאמדים ב(עסקים 

הכניס , )מיליון דולר 790
למצע מפלגתו את נושא 

החמרת הרגולציה על 
גולת הכותרת . לוביסטים

היא דרישה לתקופת צינון 
    נבחר עבור שנים  10של 

 האינדיפנדט האירי מפרסם 
מיכאל , כי שר האוצר האירי

נפגש עם לוביסטים , נונאן
ן מספר "של תעשיית הנדל

ימים לפני הגשת התקציב 
גשים נודע על המפ. בדצמבר

רק לאחר שהעיתון דרש 
לקבל לידיו את לוח הפגישות 

    בכפוף לחוק חופש , של השר
לעבוד  במפלגה שמסיים תפקידו ורוצהפקיד בכיר /ציבור

מסחריים  כמו כן ללוביסטים, כלוביסט מסחרי
ש התפרסמה "הסופ. שמעוניינים להיכנס לפוליטיקה

כאשר הוא עצמו , ת פאלמר על עמדתואכתבה שתוקפת 
השקיע בעבר מאות אלפי דולרים על שירותי לובינג של 

  מפלגה לשעבר/חברי פרלמנט

 .המידע האירי
בים שרי הממשלה אינם מחוי, כמו בישראל, באירלנד

 ובעלי לוביסטים בשכרעם  עדין בדיווח על מפגשיהם
חוק "החודש הונח על שולחן הפרלמנט . אינטרסים שונים
  . פרטי" רישום לוביסטים

  
  

  .ההרים- כוחם של הלוביסטים בממלכת היידי בת

  
  

  swissinfo.ch, ארמנדו בומבלי: מאת
  שבי גטניו: תרגום

  
אבל השפעתן של קבוצות לחץ על , בעלת אחת המערכות הדמוקרטיות המתקדמות בעולםמדינה שווייץ נחשבת ל

י עסקים פרטיים מרגישים יותר כפוליטיקאים חוששים חלק מהו ,המערכות הפוליטיות רחוקה מלהיות מוסדרת בחוק
  .  נוח בפרלמנטמידי 

  
במקום שיתמכו בערכים או באינטרסים , חברי פרלמנט המייצגים אינטרסים מסחריים ספציפיים הרבהישנם "

  . Radicalימין - מטעם מפלגת מרכז 2011- שנבחרה ב, יאה קארוניאנדר, מתלוננת חברת הפרלמנט הצעירה, "ציבוריים
אילו רק יכלו להבטיח בתמורה את , הם ימכרו אם אימא שלהם. נים להצביע למעשה למען כל דברמוכהיו חלקם "

  ".בסכנהיימצאו הקולות שיבטיחו אינטרסים ספציפיים שלהם כשאלו 
  

בכל פעם ששני בתי הפרלמנט . השוויצריבאופן קבוע בפרלמנט  נחשפתהעוצמה הכלכלית המיושמת באמצעות לובינג 
נציגיהם , ענף האנרגיה או החקלאות, ביטוח בריאות, חברות ביטוח, טה הנוגעת לעניינם של בנקיםצריכים לקבל החל

לצורך הבנה מלאה קרא  :חובה( "לכבוש את השיח"לוקחים את המיקרופון כדי אלו של קבוצות אינטרסים בפרלמנט 
   . )'פרלמנט במשרה חלקית'תיבת המידע 
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ה שוויתרה על מושב', נוצרים דמוקרטים'ימין -ממפלגת המרכז, קורטסי- יארה סימונשי'צלשעבר חברת הפרלמנט 
היה לראות קולגות שקמים לדבר וקוראים , אחד הדברים השערורייתיים ביותר בפרלמנט" אומרת כי 2011- בבפרלמנט 

   ".לעיתים קרובות מבלי שיבינו כלל על מה הם מדברים, שלהםשקיבלו מהלוביסטים מתוך מסמכי עמדה מוכנים 
  

קבוצות גדולות בסוף כנראה משלמות , את מחיר הקשרים הקרובים בין חלק מחברי הפרלמנט ובין לוביסטים מסחריים
  . המבוטחים או החולים, הצרכן הקטן –בפרלמנט באוכלוסייה שמקופחות בייצוג האינטרסים 

  
      חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה

  
לפני שחוק . כזי במערכת הדמוקרטית השוויצרית המבוססת על קונצנזוסמהווה חלק מר, כולל לובי מסחרי, אולם לובינג

במסגרתו כל בעל אינטרס בחוק יכול , גישור/תהליך של פישורעבור כל חוק מרכזי מחויב ל, מועלה להצבעה בפרלמנט
  . להביע את עמדתו

  
השיטה . "ה באוניברסיטת ברןמרצה למדע המדינ, אומר פריץ זאגר, "לובינג הוא חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה שלנו"

  ". שלנו מכוונת לכך שנושאים יועלו למשאל עם רק כמוצא אחרון
  
לשמוע את כל הצדדים הנוגעים לחוק ולקחת בחשבון את  ציםמאמ יםנעש, לכן כשחוק מתחיל את הליך החקיקה"

ההחלטה שתתקבל  לובינג יכול להיחשב כאחת הדרכים שאנו מוודאים כי. האינטרסים שנמצאים במרכז ההכרעה
  ."להחלטה שסופק על מנת להובילהמידע  לתיתמך על ידי רוב בעלי האינטרסים ותסתמך על כל

  
הפרלמנט אינם מועסקים  בעובדה שבשוויץ יש פרלמנט שבו חבריגם ההצדקה לקיום ענף הלובינג נעוצה , עבור זאגר

שאת חלקו הם , הם זקוקים למידע. נושא לא ניתן לצפות מחברי פרלמנט להכיר את הפרטים בכל", במשרה מלאה
  ". במובן הזה לובינג הוא באמת פעילות לגיטימית וחלק מהמערכת. וחלקו מלוביסטים, מקבלים מהמפלגות שלהם

  
  ? אין צורך

   
אבל הוא סבור שהדבר נובע בעיקר בגלל היעדר שקיפות הנוגעת ליחסי , זאגר מסכים שללובינג נלווה דימוי שלילי

, להכפיף פעילות לובינג לרגולציה) לרוב על ידי מפלגות שמאל(שנעשה בעבר כל ניסיון , עד כה .פרלמנטהרי בוחלוביסטים 
בשנים האחרונות החלו לצוץ דרישות מחברי הפרלמנט להצהיר בגלוי על האינטרסים שיש להם בחברות . נכשל

  . ארגונים וקבוצות אחרות, יםמסחריתאגידים , מסחריות
  

טענתם . למנט דחו עד כה את הבקשות להחלת שקיפות על הכנסותיו של חבר פרלמנט ועל מימון המפלגותשני בתי הפר
העיקרית היא שכנות היא דבר בסיסי שנדרש מחברי פרלמנט ולכן אין כל צורך בבדיקת הפרטים לגבי חברי הפרלמנט או 

  . המפלגות
  
רצון ושיש עדין גופי -ן עדין מתפקדים באופן משביעאדם יכול לקבל את הרושם שהתהליכים הפוליטיים כא, בגדול"

חוקי מלמד באוניברסיטת צירך לימודי ה, אומר פליקס אולמאן, "בקרה מספקים שמונעים ניצול מאסיבי של המערכת
מסרבים לראות את הבעיות לכן ו" לנד-היידי"בעדין אולי אנחנו חושבים שאנו גרים . רק אשליהיתכן שזו אבל ", ממשל

  ". האמיתיות
  

  רגולציה
  

קידמו לאחרונה צעדים שנועדו , כמו גם חלק ממוסדות האיחוד האירופי, מדינות אירופאיות אחרות, שלא כמו בשוויץ
ממגוון סוגי רישום לוביסטים ועד יצירת קודי אתיקה וחוקים שמתייחסים למימון : להתמודד עם פעילות הלובינג

בדיווח על , מחויב ברישום נגשם כל מי שעוסק בפעילות לובי, ב"החוקים הנוקשים ביותר מיוחסים כרגע לארה. המפלגות
  . על מגעים שיצר עם נבחרי ציבור ופקידות ממשלתיתבדיווח ואפילו  ,לפעילות הלובינגשקיבלו מקורות הכספים 

  
בשביל להכפיף את הלובינג לרגולציה כמו " ,אולמאן נשמע סקפטי, חקיקה דומה גם בשוויץקדם בנוגע להאם יש ל

זה ידרוש ", swissinfo.ch -הוא אומר ל, "מנגנון רגולציה גדול ומערכת אכיפה יעילה, ב נדרשת עבודה רבה"בארה
  ". שינויים עמוקים שקשה לדמיין את התרחשותם בשוויץ

  
שהניחה , קארוניהצעירה ת הפרלמנט ביניהם אפשר למנות את חבר. לא כל הגורמים בפרלמנט איבדו תקווה לשינוי
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לוביסטים שיירצו להיכנס לפרלמנט יוצרכו על פי הצעתה . לפחות בתוך הפרלמנט עצמו, הצעה לרגולציה על הלובינג
  . יחויבו להצהיר מה האינטרס אותו הם מייצגים ויחתמו על התחייבות להתנהלות על פי קוד אתי, באישור מיוחד

  
אבל אני רוצה שהיא תהיה כפופה לסטנדרטים , עילות הלובינג ואני גם לא רוצה לעשות זאתאני לא יכולה לחסל את פ"

זה עשוי לנפץ את הדימוי של הנוחות . "אומרת קארוני, "השיטה הדמוקרטית שלנובלב , לפחות כאן בפרלמנט, מסוימים
  ". ר למעשה בתאומים סיאמייםמדובכי שבימנו לעיתים נדמה לציבור , היתרה ששוררת בין לוביסטים וחברי פרלמנט

  
  פרלמנט במשרה חלקית: 1תיבת מידע 

  
 200בית נבחרים בו יש . הפרלמנט בשוויץ בנוי משני בתים

 46שמונה , וסנאט בו יושבים נציגי המחוזות, נציגים
באופן עקרוני הפרלמנטים מתכנסים ארבע . מושבים

   .במושבים רגילים שאורכם שלושה שבועות, פעמים בשנה
  
כיוון שחברי , שוויץ יש פרלמנט במשרה חלקיתב

מחזיקים גם במשרות רגילות לצד פעילותם הפרלמנט 
רבים מחברי הפרלמנט מעורבים עסקית עם . הפוליטית

הם תומכים לרוב באינטרסים של . חברות פרטיות
ויושבים , החברות בהן הם מועסקים או מעורבים

ישנם גם לעומת זאת . בדירקטורים של תאגידים ויזמים
חברי פרלמנט שעובדים בקרב ארגוני עובדים או ארגונים 

אחרים אשר מהווים משקל נגד כלשהו לאינטרסים 
  . המסחריים

  
מזה מספר שנים שחברי הפרלמנט משני הבתים נדרשים 

אולם אין כל , לדווח על עיסוקיהם שמחוץ לפרלמנט
  . מערכת שבודקת דיווחים אלה

  ת במיסוימחקיקה להנחו: 2תיבת מידע 
  

השפעת הלובינג בשוויץ מורגשת בעיקר כשזה נוגע לנושא 
כמעט כל החברים בוועדות הבריאות . ביטוח הבריאות

חברות , בשני הבתים מקושרים לחברות ביטוח
ארגונים רפואיים או קבוצות , בתי חולים, פרמצבטיקה
  . חולים שונות

  
מכלול האינטרסים המסועפים מונע העברת רפורמה 

בעוד שהפרמיות על , ח הבריאות במשך שניםבביטו
  . ביטוחי הבריאות עולות בקצב שנתי קבוע

  
לפעילות הלוביסטים משייכים גם הפלת חוקים הנוגעים 

בעוד שכשזה נוגע לקידום , לקרטלים ולייבוא מקביל
, חברות ביטוח וקרנות נאמנות, אינטרסים של בנקים

  . מאודהיענותם של חברי הפרלמנט היא לרוב מהירה 
  

מלבד ניהול קמפיינים עבור חוקים המיטיבים עם 
וניהול קמפיינים נגטיביים עם חוקים , לקוחותיהם

לוביסטים שואפים גם , שאינטרס הלקוחות הוא להפילם
להשפיע על הפרלמנט לטובת הענקת מענקים והנחות 

  . במיסים עבור לקוחותיהם
  

ישנו מחקר שנערך באמצעות הממשלה , למעשה
הקובע כי הקלות המס הללו מקטינות את , יתהפדראל

מיליארד  17-21בסכום שנע בין , הכנסות המדינה ממיסים
   .   פרנקים שוויצריים

   
  
שעוסק בהסדרת פעילות הלוביסטים הינה הגוף היחיד ' העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'

 - ' לוביסטון'הנשמח לקבל תגובותיכם לגבי פרויקט . ומיי- סיס יוםעל ב, בשכר בישראל
   .חדשות הלוביסטים מהעולם

  
  

  ,בברכה
  שבי גטניו

  'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'ל "מנכ

  


