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עיקרון ההתנהלות התקינה בנושא ייצוא ,ייבוא וסחר
הצהרת עקרונות:
 3Mמחויבת לציית לכל החוקים החלים על התנהלות תקינה בנושא ייצוא ,ייבוא וסחר בכל המדינות שבהן
 3Mעושה עסקים .חוקים אלה כוללים חוקים ותקנות הנוגעים לאמברגו על סחר וסנקציות כלכליות ,בקרת
ייצוא ,מניעת חרם ,אבטחת מטענים ,סיווג והערכה של הייבוא ,סימון מוצר לפי מדינת מקור והסכמי סחר
חופשי .בעת ביצוע עסקים חוצי גבולות ,על כל עובדי  3Mלהכיר ולציית לחוקים אלה ולמדיניות ,לסטנדרטים
ולנהלים של ההתנהלות התקינה בנושא סחר של חברת  .3Mחוקים אלה מורכבים ומשתנים לעתים
תדירות .על העובדים לערב את מחלקת התאימות הגלובלית במסחר של  3Mלפי הצורך ,כדי להבטיח
התנהלות תקינה .היה ומדיניות  3Mנוגדת את החוק המקומי ,על העובדים לציית תמיד לחוק.
מטרה:
 3Mהיא חברה עולמית .הטכנולוגיות ,החומרים והמוצרים של  3Mעוברים באופן סדיר בין מדינות במהלך
מחקר ופיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה .עיקרון זה מסייע להבטיח ש 3M-תציית לכל החוקים בנושא ייצוא,
ייבוא וסחר ,בכל הפעילויות העסקיות העולמיות שלה.
עקרונות אלה חלים באופן גלובלי על כל העובדים ,ועשויים אף לחול על מי שפועל מטעם החברה .להסבר
מתי צד שלישי כפוף לעקרונות קוד ההתנהגות של החברה ,עיינו בעיקרון הציות.
הנחיות נוספות
להלן הקטגוריות של התקנות החלות המשפיעות על המדיניות ,הסטנדרטים והנהלים של ההתנהלות
התקינה בנושא ייצוא ,ייבוא וסחר:


אמברגו על סחר וסנקציות כלכליות אוסרים או מגבילים באופן משמעותי ביצוע פעילויות
עסקיות עם מדינות מסוימות ותושבי מדינות אלה וכן פעילויות עסקיות עם ישויות ואנשים
שפורטו באופן ספציפי.
התקנות לבקרת ייצוא מטילות מגבלות על העברתם של פריטים וטכנולוגיה מסוימים ליעדים
או לאנשים זרים.
התקנות למניעת חרם אוסרות על חברות בארה"ב ועל החברות הבנות הזרות שלהן
להשתתף בחרמות בלתי רשמיים נגד מדינות שעמן יש לארה"ב קשרי ידידות .בנוסף ,מדינות
ותחומי שיפוט מסוימים אחרים קבעו חוקים שאוסרים על ציות לאמברגו או לחרמות זרים בלתי
רשמיים.
תקנות המכס מפקחות באופן כללי על ההיבטים הרבים הקשורים לייבוא סחורות למדינות.
בכל המדינות כמעט ,מדובר בתקנות מורכבות הנוגעות לסיווג ,הערכה ,מדינת מקור וסימון
של הסחורות המיובאות .תקנות המכס עשויות לכלול גם אכיפת תקנות של גופים ממשלתיים
שותפים לגבי סחורות מיובאות ,כגון מוצרי בריאות ,חומרים כימיים או פריטים אחרים הנתונים
לרגולציה.
תקנות הרכש הממשלתיות ותקנות שונות בנוגע לפרסום מגדירות כללים לגבי ייצוג מסוים
של מדינת המקור.




תקנות המס משפיעות על תנאי המכירה ועל המחויבות של הצדדים בביצוע העסקאות.
החוקים לאבטחת מטענים מספקים סטנדרטים מינימליים לאבטחה לצורך שמירה על
האבטחה הפיזית של משלוחים חוצי גבולות.
הסכמי סחר חופשי הנם הסכמים בינלאומיים בין שתי מדינות או בין מדינות רבות ,אשר
קובעים עדיפות בסחר ויתרונות מסוימים עבור המדינות המשתתפות כאשר הן עומדות
בדרישות הזכאות והאישור.
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על העובדים להיות מודעים לכך שהחוקים והתקנות החלים עשויים להשתנות ממדינה למדינה.



המדיניות של  3Mמביאה בחשבון חוקים ותקנות רבים של מדינות רבות וכן אסטרטגיות ניהול,
המבנה הארגוני ,ומעל לכל – ערכיה של חברת  .3Mכתוצאה מכך ,לעתים קרובות ,המדיניות של
 3Mקובעת סטנדרט גבוה יותר משהחוק דורש .מצופה מהעובדים לציית למדיניות של 3M
ולהסתמך עליה כסטנדרט ההתנהגות.

פעולות משמעתיות:
אי-ציות לחוקי ההתנהלות התקינה בנושא ייצוא ,ייבוא וסחר עלול לגרור עונשים אזרחיים ופליליים שיחולו
על  3Mועל עובדים בודדים ,שיבושים משמעותיים של הפעילות העסקית ונזק למוניטין של  .3Mהפרת
קוד ההתנהגות של  3Mתביא לנקיטת צעדים משמעתיים ,לרבות פיטורין.

