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 يرسآ نسيو دورة ب
 العاملية التجارة منظمة حول الربملاين للمؤمتر

 2017 ديسمرب/  األول كانون  10 -9 ،(األرجنتني) آيرس بوينس
3 

 

 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيمه يف اشرتك
 الكونغرس الوطين األرجنتيين من بدعم

 (MC11) العاملية التجارة ملنظمة عشر احلادي الوزاري باملؤمتر يتعلق فيما
 
 
 

 
 واملتوسطة الصغرية الشركات وتدويل اإللكرتونية التجارة

 (األورويب الربملان) مكالركني .إ السيدة من مقدمة مناقشة ورقة
 

 الستتل  يف اإللكرتونيتتة التجتتارة أن إىل التقتتديرا  وتشتتر. املاضتتية 20 تتتتتال الستتنوا  يف كبتتر  بشتتك  الرقميتتة التجتتارة منتت 
 .سريعة بوترة النمو يفوتستمر  الدولية، التجارة من ٪12 بالفع  متث  واخلدما 

 

 شتت نعمليتتا  و  ،أفضتت  التتدف  يتتارا متت  وجتتود   ،احملمولتتة األجهتت ة واستتتادا  اإلنرتنتت  يف الستتري  التوستت  أدى وقتتد
 متتتتن لكتتتت  احلتتتتدود عتتتترب للتجتتتتارة هلتتتتا مثيتتتت  ال فرصتتتتا   التطتتتتورا  هتتتت   أتاحتتتت  وقتتتتد. التجتتتتارة حتويتتتت  إىل ،أستتتتر  توزيتتتت و 

 .األحجا  مجي  من والشركا  املستهلكني
 

 أصتتت ا  متكتتني علتتتل القتتدرة لتتتديها فقتت ،علتتتل الفتت رة  واحتتدة نقتتترةجمتترد  هتت  الدوليتتتة األستتوا  بتتت ن القائلتتة الفكتترة إن
 .املسافا  وتقصر التكاليف  فض م  العاملية، التوريد بسالس  توصيلها طريق عن الصغرة، والشركا  املشاري 

 

 إىل متتن الشتتركا  التجاريتتة األعمتتال هنتت  علتتل فتت كثر أكثتتر يركتت  األعمتتال لنمتتو   اهلتتا  التتدور أن بالتت كر اجلتتدير ومتتن
 علتتل منصتتا  B2C وتستتتاد . 2016 عتتا  يف دوالر تريليتتون 2 متتن أكثتتر قيمتهتتا تبلتت  التتي ،(B2C) املستتتهل 
 . أسر  واتصاال  الشاصية، والعروض للعمالء أفض  حتديدمن أج   االنرتن 
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 وينطبتتق. االقتصتتادي والنمتتو التجاريتتة األعمتتال لتتتدوي  الرئيستت  احملتترك تكتتون أن اجلديتتدة التجاريتتة النمتتا   هلتت   وميكتتن
 يف تستتهم ال االقتصتتاد، يف هامتتة فاعلتتة أطرافتتا   تعتتترب التتي احلجتتم واملتوستتطة الصتتغرة املشتتاري  علتتل  اصتتة بصتتفة  لتت 
 الصتتتغرة املشتتتاري  متثتتت  املتقدمتتتة، البلتتتدان ويف. مشوليتتتة أكثتتتر عوملتتتة حتقيتتتق يف أيضتتتا   تستتتهم بتتت  ف ستتت ، القيمتتتة  لتتتق

 املتوستت ، يف املضتتافة القيمتتة متتن املائتتةب 60 و 50 بتتني متتا وتولتتد ،الوظتتائف متتن املائتتةب 70 متتن يقتتر  متتا واملتوستتطة
 العمالتة جممتو  متن املائتةب 45 إىل تصت  بنستبة الناشتةة االقتصادا  يف احلجم واملتوسطة الصغرة املشاري  تساهم بينما
 يف رئيستتتيا   مستتتا ا   تكتتتون أن الشتتتركا  هلتتت   ميكتتتن ،منتتتوا   األقتتت  البلتتتدان ويف. اإلمجتتتايل احمللتتت  النتتتات  متتتن املائتتتةب 33 و

 .والتنمية والشمول التكام 
 

 تواجتته أن ميكتتن الرقمتت  الفضتتاء يف تعمتت  التتي الشتتركا . أيضتتا   حتتتديا هنتتاك  ولكتتن كثتترة،  الرقميتتة التجتتارة فتتر إن 
 النطتا  واست  إطتار وجتود عتد  فتنن  لت ، ومت . القانونيتة حتى أو  التكنولوجيتة التنظيميتة : األنتوا  مجيت  من العقبا 
 واملتوستتتطة الصتتتغرة للمشتتتاري  اإلنرتنتتت  تقتتتاد متتتن  تتتالل التتتي التجتتتارة أمتتتا  كبتتترا    عائقتتتا   أيضتتتا يستتتب  العامتتتة للسياستتتة
 .احلجم

 

 للقيتتا  اجلديتتدة الطتتر  متت  فالتكي ت ،اإلنرتنتت  تطتتوير قبتت  املصتتممة واملمارستا  واألنظمتتة التجتتارة لقواعتتد ميكتتن فكيتف
 املستهل ؟ وسلوك جتارية ب عمال

 
I .اإللكرتونية لتجارةمن أجل ا القدرات وبناء االتصال زيادة 

 ت ايتد استتادا   متن الترمم علتلف. إليهتا الوصتولفتنن األمتر يتطلت   الدوليتة، للتجتارة منصتة اإلنرتنت  شتبكة تصتب  لك 
 متصتتتلة متتتر الناميتتتة واالقتصتتتادا  الريفيتتتة املنتتتاطق متتتن العديتتتد هنتتتاك تتتت ال ال إال إنتتته العتتتامل ، الصتتتعيد علتتتل اإلنرتنتتت 
 البنيتة وضتعف املعتامال ، تكتاليف وارتفتا  هبتا، املوثتو  الطاقتة إمتدادا  إىل الوصتول إمكانيتة عد  بسب  ،باألنرتني 
 .الت تية

 

 :مث  ه  ، النقص أوجه تعاجل مناسبة بلوائ  مص وبا والعامة، اخلا  االستثمار يتطل  األمر ول ل ،
 اإلفراط يف الش ن  متن  الي الرب  الشبك  قواعد 
 السو   يف اجلدد الالعبني إىل والوصول التنافسية القدرة تع ز الي القواعد 
 العريض  والنطا  احملمولة األجه ة إىل الوصول 
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 مهمتة جتدا   احلديثة واملطارا  واملوانئ الطر  وتعترب. التشغيلية اإلجراءا  وكفاءة املادية الت تية البنية أيضا   الرب  ويعين
 تكنولوجيتتتتا تكمتتتت  أن جيتتتت و . العامليتتتتة القيمتتتتة سالستتتت  يف واملشتتتتاركة ،اخلارجيتتتتة األستتتتوا  لتتتتد ول للشتتتتركا  بالنستتتتبة
 والتبتادال  االتصتاال  لت ستني املتبتادل للتشتغي  قابلتة ومعتاير أنظمتة مت  اهلياكت  هت   تطوير واالتصاال  املعلوما 

 .الرقمية املنصا   الل من
 

II .الرقمية التجارة ليسه   للسياسات إطار إنشاء 
 علتتل املفروضتتة القيتتود تتتؤدي أن ميكتتن لتت ل ، ونتيجتتة. اإللكرتونيتتة للتجتتارة أساستت  أمتتر احلتتدود عتترب البيانتتا  نقتت إن 

 متن متنوعتة جمموعتة إىل املستتهلكني وصتول متن واحلتد االبتكتار، تثبتي  الدوليتة، التجتارة وقف إىل للبيانا  احلر التدفق
 احملليتة الشتركا  متن  إىل وهتتد  حبتتة، محائيتة اآل تر والتبعض مشتروعة، أستبا  هلتا القيتود بعض. واخلدما  املنتجا 

 .تنافسية مي ة
 التتي القواعتتد متتن جمموعتتة وضتت  جيتت  الدوليتتة، األستتوا  يف أعمالنتتا إىل والوصتتول الرقمتت ، االقتصتتاد منتتو دعتتم أردنتتا وإ ا
 :وه . اإلنرتن  علل والتميي ية املربرة مر السياسا  حتظر
 للبيانا   القسري التوطني متطلبا  إزالة 
 اإلنرتن  حمتوى علل املفروضة القيود. 
 األجنبية  املواق  علل والرقابة املصدر شفرة عن الكشف إل امية 

 

 فتر  متن يقلت  ممتا العتامل ، الصتعيد علتل البيانتا  لنقت  واملتوستطة الصغرة الشركا  تكاليف من ت يد القيود ه   ك 
 .اإلنرتن  تيسرها شبكة الي التجارة

 

 متوازنتا هنجتا ،البيانتا  و صوصتية ،املستتهل  محاية ،الفكرية امللكية حبقو  املتعلقة األ رى املسائ  من عدد تطل تو 
 التجتارة يف للنمتو الالزمتة البيانتا  أنتوا  لتتوفر ،ستواء حتد علتل واملستهلكني للبائعني الثقة من املناس  املستوى يعط 

 .هبم اخلاصة الفكرية امللكية حقو  محاية احلقو  ألص ا  أيضا    ل  وسيضمن. اإللكرتونية
 

 واملتوستتطة الصتتغرة للمشتتاري   اصتتا   حتتتديا   تشتتك  فنهنتتا التجاريتتة، األعمتتال مجيتت  علتتل تتتؤثر القضتتايا هتت   أن حتتني ويف
 .القانون ومتابعة ،التعديا  لت ديد واملوارد القدرة إىل تفتقر قد الي ،احلجم
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III .العاملي االقتصاد يف احلجم واملتوسطة الصغرية املشاريع مشاركة وتسريع تعزيز 
 ت يتتتد ،اإللكرتونيتتتة التجتتتارة عتتترب متتتتارس األعمتتتال التجاريتتتة التتتي احلجتتتم واملتوستتتطة الصتتتغرة املشتتتاري  أن البيانتتتا  تظهتتتر

 دون السياستتتتا  حيتتتت  يف الرقمتتتت  األعمتتتتال جبتتتتدول قتتتتدما   املضتتتت  فتتتتنن بالتتتتتايل أضتتتتعا   5 مبقتتتتدار تصتتتتديرها احتمتتتتال
 .هتميشها إىل يؤدي قد ،الرقمية البيةة يف احلجم واملتوسطة الصغرة املشاري  تواجهها الي للمشاك  التصدي

 

 ،احلتتدود عتترب التجتتارة أمتتا  تقليديتتة عقبتتا  تواجتته تتت ال ال فنهنتتا ،اإلنرتنتت  عتترب واخلتتدما  الستتل  الشتتركا  تبيتت  فعنتتدما
 والتعتتاون، التنظيمتت  التقتتار  نطتتا  توستتي  شتت ن ومتتن. العاليتتة االمتثتتال وتكتتاليف األستتوا  إىل الوصتتول حتتواج  مثتت 

 للتجتتارة الصتتغرة الشتتركا  تصتتور كثتترا  يغتتر أن القيمتتة، املنافضتتة الستتل  علتتل وكتت ل  اجلمركيتتة، اإلجتتراءا  وتبستتي 
 تتتدابر اختتا  يف للبتدء جيتدة طريقتة هنتاك تكتون أن وميكتن. اخلارجيتة األستوا  إىل الوصتول علتل ويستاعدها اإللكرتونيتة
 االزدوا  الضتري  والبروقراطيتة مواجهتة األحيتان متن كثتر  ويف املعتادة، األصتنا  علتل املفروضة الرسو  وختفيض مبسطة
 ، ميكن أن يشك   بداية جيدة.اجلمارك  الل من املرهقة

 

 ،اإللكرتونيتتتة الفتتتواتر ،اإلنرتنتتت  عتتترب للتستتتجي  املرهقتتتة واإلجتتتراءا  ،املهتتتارا  نقتتتص يشتتتك  قتتتد  لتتت ، إىل وباإلضتتتافة
 الشتتركا  إنتاجيتة متتن، وحيتد  واملتوستتطة الصتغرة الشتتركا  علتل عبةتتا   العمتالء ودعتتم ،والتعقت  التتبتت  ،التدف   التستهي

 علتتتل يتوقتتتف اإللكتتترتوين للتصتتتدير واملتوستتتطة الصتتتغرة الشتتتركا  استتتتعداد فتتتنن بالتتتتايل. واالبتكتتتار واملتوستتتطة الصتتتغرة
 متتت  التعامتتت  كيفيتتتة  علتتتل أيضتتتا   ولكتتتن الرقميتتتة، املنصتتتا  إىل الوصتتتول كيفيتتتة  علتتتل املناستتت  والتتتتدري  الكافيتتتة املعتتتدا 
 .الشركا  حوكمة وهياك  واللوائ  الضريبية النظم خمتلف

 

 بالتعتاون أو الصتادرا ، لتشتجي  الوطنيتة الوكتاال  جانت  متن الصتادرا  تتروي   طت  طريتق عتن ب ل  القيا  وميكن
 .املهارا  ه   لتوفر الالزمة واخلربا  األدوا  لديهم سيكون ال ين اخلا ، القطا  م 
 

IV .الدولية اإلنرتنت عرب الدفع أدوات إىل الوصول 
 التتدف  أنظمتتة  تتالل متتن أو االئتمتتان بطاقتتة طريتتق عتتن إمتتا الدوليتتة، التتدف   يتتارا  اإلنرتنتت  عتتربالبيتت  و  شتتراءيتطلتت  ال
 حيت  النتام ، العتام يف ستيما ال احلجتم، واملتوستطة الصتغرة للمشتاري   اصتا   حتتديا    لت  يشتك  أن وميكتن. الوسيطة
 متتتن الشتتتركا  منتتت  إىل ،التستتتليم عنتتتدنقتتتدا   لتتتدف ل املستتتتهلكني وتفضتتتي  االئتمتتتان بطاقتتتا  استتتتادا  اخنفتتتاض يتتتؤدي
 .اإلنرتن  عرب التداول
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 ميكتن  لت ، ومت . الدوليتة للتجتارة اإلنرتنت  استتادا  يف الثقتة لبنتاء حيويتة واملوثوقتة اآلمنتة الرقمت  التدف  آليا  وتعترب
 :مث  الدولية، للتجارة اإلنرتن  استادا  علل املستهلكني األ رى التدابر تشج  أن

 األمنية  والتهديدا  املشروعة نواح  القلق تعاجل الي التنظيمية النه  بش ن الوضوح زيادة 
 احلدود  عرب املشرتيا  قيمة من حيد مما احلكومة، تفرضها الي احلدود القصوى للعملة واحلدود سقف إزالة 
 األجنبية  بالعمال  التعامال  تسه  الي األجنبية الشركا  علل املفروضة القيود إهناء 
 اإلنرتن   دمة مقدم   الل من النهائ  لعمي تيسر التعر  علل ا. 

 
V. اإلنرتنت عرب للبائعني االئتمانية والتسهيالت التجاري التمويل على احلصول 

 وهت ا. العقبتا  متن جمموعتة يواجته التمويت  إىل الوصتول فتنن احلجتم، واملتوسطة الصغرة املؤسسا  من للعديد بالنسبة
  تا  بوجته شتديدة االئتمانيتة القيتود وتعتترب. اإل فاقتا  ه   ملعاجلة السياسا  بتد   جيد بشك  فيه يعرت  جمال
 الصتتغرة املشتتاري  إنشتتاء أمتتا  دائمتتا   عائقتتا   التمويتت  إىل االفتقتتار يشتتك  حيتت  التتد  ، واملنافضتتة املتوستتطة البلتتدان يف

 .وتنميتها احلجم واملتوسطة
 

 احلصتول إمكانيتة عتد  ، تظهترفريقيتاإ يف احلجتم واملتوسطة الصغرة املشاري  من املائةب 60 من أكثر املثال، سبي  فعلل
 طلبتتا  متتن ٪50 متتن أكثتتر رفتتض يتتتمو . احلتتدود عتترب اإللكرتونيتتة التجتتارة يف مبشتتاركتها يضتتر حنتتو علتتل التمويتت  علتتل

 .الكبرة الشركا  طلبا  من ٪25 من أق  رفض يتم حني يف واملتوسطة، الصغرة القروض
 

 متويت  ووكتاال  اخلتا  للقطتا  املاليتة املؤسستا  متن احلجم واملتوسطة الصغرة للمشاري  االئتمان شروط تيسر وجي 
 .احلكومية الصادرا 

 

 الصتتتتغرة املشتتتتاري  علتتتتل املفروضتتتتة الفائتتتتدة أستتتتعار متوستتتت  يف االنتشتتتتار نطتتتتا  اتستتتت  األ تتتترة، العشتتتتر الستتتتنوا  ويف
 للمشتتتاري   اصتتة شتتروطا   يتتوفر ،توازنتتا   أكثتتر هنتت  اتبتتا  ضتتترورة يعتتين وهتت ا. الكبتترة الشتتركا  وعلتتل احلجتتم واملتوستتطة
 املبتتاد  علتتل وبنتتاء. املتنوعتتة التمويتت  ملصتتادر واملتتوارد التوجيتته  لتت  يف مبتتا حياهتتتا، دورة طتتول علتتل واملتوستتطة الصتتغرة
 الصتتتتغرة املشتتتتاري  متويتتتت  بشتتتت ن االقتصتتتتادي امليتتتتدان يف والتنميتتتتة التعتتتتاون ومنظمتتتتة العشتتتترين جملموعتتتتة املستتتتتوى الرفيعتتتتة

 .ملموسة إجراءا  اختا  من بد ال احلجم، واملتوسطة
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VI .اخلدمات يف التجارة توسيع 
 ستبي  علتل والقانونيتة، املهنيتة ،املاليتة ،التعليميتة اخلتدما . اخلدما  جتارة منو يف هاما   دورا   أيضا   االنرتن شبكة  لعب 
 التواصت  ووستائ  اإللكرتونيتة واقت امل إىل هبتا يصتلون التي السترعة إن. االنرتنت  علتل اآلن تستليمها يتم احلصر، ال املثال

 كت   لتشتغي  األعمتال لرجتال وظترو  مستاحة ختلتق متاصصتني، ومستتهلكني جديتدة أستواقا وتستتهد  االجتماع ،
 .اإللكرتونية التجارة إعداد من تقريبا   ش ء

 
 

يف هت ا اجملتتال  التقتد  ولكتن ،العامليتة التجتارة منظمتة أعمتال جتتدول متن جت ء هتو اخلتدما  جتتارة أمتا إزالتة العقبتا   إن
 املتعتتتددة املستتتتويا  علتتتل اخلتتتدما  يف األستتتوا  إىل بالوصتتتول املتعلقتتتة االلت امتتتا  زيتتتادة ينبغتتت  بالتتتتايل  بطيةتتتا   زال متتتا

 .األطرا  املتعددة السياسة ب هدا  املساس دون والثنائية، األطرا 
 

 التجتتتتارة عمتتتت  وبرنتتتتام  اخلتتتتدما ، يف التجتتتتارة اتفتتتتا  املعلومتتتتا ، تكنولوجيتتتتا اتفتتتتا  نطتتتتا  توستتتتي  يظتتتت  أن وينبغتتتت 
 .الرقمية التجارة قضايا ملعاجلة كمنتدى  يستاد  وأن ،األولويا  من العاملية، التجارة ملنظمة التاب  اإللكرتونية

 
VII .املصلحة أصحابتعدد  هنج  
  طتر علتل ينطتوي أن ميكتن ،معته تتعامت  خمتلفتة دوليتة هيةتا  وجتود ولكتن النطا ، واس  الرقم  التوسيم موضو إن 

 الصتتعيدين علتتل تعتتاونالو  شتتام  هنتت  اتبتتا  أن يف الستتب  هتتو وهتت ا. الرقميتتة التجاريتتة السياستتة أعمتتال جتتدول تفتيتت 
 .الرقم  األعمال جدول مبسائ  املتعلقة باألنظمة النهوض علل يساعد أن ميكن ، وال ياألطرا  املتعدداإلقليم  و 

 

 اخلتا  القطتا  بته يقتو  الت ي التكميلت  العمت  طريتق عتن والقادمتة احلاليتة الرقميتة التجتارة سياستا  تع يت  أيضتا   وميكن
 الصتتتغرة املشتتتاري  مستتتاعدة علتتتل والعمتتت  اإللكرتونيتتتة، للتجتتتارة الشتتتاملة األبعتتتاد بشتتت ن احلكوميتتتة متتتر املنظمتتتا وحتتتى 

 التدويل، الصتعيد علتل بته القيتا  جيتري إجيتايب عمت  بالفعت  وهنتاك. لإلنرتنت  املتاحتة الفتر  امتنتا  يف احلجتم واملتوسطة
 .القدرا  بناء  ط  تنفي  أج  من حمددة جغرافية ومناطق جمتمعا  استهدا  علل العم  مواصلة ميكن ولكن

 

 تستتتوية اخلتتتا ، القطتتتا  و اصتتتة قيمتتتة، إضتتتافة املتعتتتددين املصتتتل ة ألصتتت ا  فيهتتتا ميكتتتن التتتي األ تتترى اجملتتتاال  ومتتتن
ويف الوقتتتت   طوعيتتتتة، أدوا  وضتتتت  علتتتتل التجاريتتتتة املؤسستتتتا  تشتتتتجي  وينبغتتتت . الرقميتتتتة بالتجتتتتارة املتعلقتتتتة املنازعتتتتا 
 يف واخلتا  العتا  القطتاعني بتني التعتاون ش ن ومن. احلدود عرب املنازعا  وتسوية الشكاوى ملعاجلة ةوتشغيلي   ،املناس 

 للمشتتترتين يتتتوفر وأن ،الدوليتتتة اإللكرتونيتتتة للتجتتتارة احلجتتتم واملتوستتتطة الصتتتغرة املشتتتاري  استتتتيعا  يستتته  أن اجملتتتال هتتت ا
 .الرقمية البيةة يف باألمن السليم الشعور
VIII .الشاملة للتجارة اإللكرتونية التجارة 
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 متتن العوملتتة جتلبهتتا التتي الفوائتتد متتن االستتتفادة متتن العتتام أحنتتاء مجيتت  يف البلتتدان تتتتمكن أن ضتتمان الشتتاملة التجتتارة تعتتين
 زيتادة إىل املتكاملتة األسوا  وتؤدي. الثنائية، اجلماعية و األطرا  املتعددة املستويا  علل التجارة، نطا  توسي   الل
 .الفقر براثن من الناس ختر  أن ميكن الي الوظائف عدد وزيادة النمو فر 

 

. الصت ي ة السياسا مت اتبا   كان   إ ا ،االقتصاد إىل للوصول أوس  وإمكانية مفتوحة بيةة اإللكرتونية التجارة وتتي 
 مصتتدرا   متثتت  متتا وكثتترا   ،حمليتتا   متجتت رة تكتتون متتا مالبتتا   ألهنتتا اجملتتال، هتت ا يف رئتتيس دور واملتوستتطة الصتتغرة وللمؤسستتا 

 أكثتر وتوزيت  الشتمولية، من م يد إىل يؤدي وه ا. احمللية جمتمعاهتا يف والد   ،الوظائف ،األعمال فر  ،للمعرفة هاما  
 .العوملة ألرباح إنصافا  

 

 للوصتتول جديتتدة طريقتتة الرقميتتة املنصتتا  يف جيتتدوا أن ،العمتت  ستتو  متتن مستتتبعدين أنفستتهم يتترون التت ين للنتتاس وميكتتن
 أصتتت ا  تشتتتجي  يف يتمثتتت  اإلمكانيتتتة هتتت   استكشتتتا  إن. قبتتت  متتتن ممكنتتتا   يكتتتن م لتتت   ألن ،العامليتتتة األستتتوا  إىل

 .العامل  الصعيد علل جتارية ب عمال القيا  علل واملتوسطة الصغرة والشركا  الفردية املشاري 
 

 تكتون أن وميكتن. اجلنستني بتني املستاواة طريتق يف هامتة أداة تكتون وأن ،املترأة متكتني علتل القتدرة أيضتا   الرقمية وللتجارة
 ممتتا الرجتت ، متت  املستتاواة قتتد  علتتل و تتدماهتن   منتجتتاهتن   تستتويق أجتت  متتن األعمتتال لرائتتدا  منتتربا   اإللكرتونيتتة التجتتارة
 املهنيتة حياهتتا بتني التوفيتق متن املترأة نميك ت وهت ا. للنستاء اململوكتة التجاريتة لألعمتال بالنستبة الفتر  تكتافؤ جمتال يفس 

 إىل وتفتقتتتر اجملتمتتت  يف نشتتتطا دورا   فيهتتتا تتتتؤدي ال التتتي الثقافتتتا  يف الشتتتركا  وبنتتتاء العمتتت  علتتتل ويستتتاعدها واخلاصتتتة،
 .فق  للرجال املتاحة املهنية واملوارد الشبكا 

 
 اخلتام يف

 عتتتال  لكيفيتتتة ،الغ ائيتتتة املتتتواد ستتتتهل ون نطلتتت  كيتتتف  متتتن: حياتنتتتا جوانتتت  متتتن جانتتت  كتتت   تستتتتهل  الرقميتتتة الثتتتورة
 متتن ولكتتن الرقمتت ، لالقتصتتاد اهلائلتتة اإلمكانيتتا  تتجاوزهتتا نواجههتتا التتي الكثتترة الت تتديا  إن. لنتتا واملمرضتتني األطبتتاء
  لت  يتؤدي وكيتف احلتدود، عترب والرقميتة الرقميتة اخلتدما  عم  كيفية  علل تركي نا ينص  أن ينبغ   ل ، حتقيق أج 
 .احلدود عرب االقتصادي والنمو التجارة تع ي  إىل

 

ا وتكنولوجيتتت العتتتريض النطتتتا  تكنولوجيتتتا دور يف املمارستتتا  أفضتتت  نتبتتتادل وأن االتصتتتال، متتتن نتتتتمكن أن علينتتتا وجيتتت 
 عترب التجتارة تعتو  التي احلتواج  متن واحلد التكنولوجيا جمال يف والعامة اخلاصة االستثمارا  تشجي و . األجه ة احملمولة

 .اإلنرتن 
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 احلقيقت  النتات  إىل  لت  متن بتدال   ننظتر أن وينبغت  العمليتة، هت   يف الصتغرة أعمالنتا حجتم ش ن من التقلي  ميكن وال
 تنتت  التي احلجتم واملتوستطة الصتغرة للمشاري  وميكن. االجتماع  والتغير االقتصادية املكاس  حي  من حتققه ال ي

 النمتتو شتتروط ومتتن هم. اإلنرتنتت  عتترب األستتوا   تتالل متتن و تتدماهتم بضتتائعهم للعمتتالء جتتتد أن متاصصتتة منتجتتا 
 .لتنميةل وميسر ناج  ح  هو ،اإللكرتونية التجارة طريق عن األجنبية األسوا  وا رتا 
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E-COMMERCE AND THE INTERNATIONALIZATION OF SMES 
 

Discussion paper presented by Ms. E. McClarkin (European Parliament) 
 
 
Digital trade has grown exponentially in the past 20 years. It is estimated that e-commerce in 
goods and services represents already 12% of international trade, continuing to grow at a fast 
pace.  
 
The rapid expansion of the internet and use of mobile devices, along with better payment options, 
and faster shipping and distribution have transformed commerce. These developments have 
created unparalleled opportunities for cross-border trade, for both consumers and businesses of all 
sizes.   
 
The idea that international markets are only one click away has the potential to empower 
entrepreneurs and small businesses, by plugging them into global supply chains, with reduced 
costs and shortened distances.  
 
It is worth highlighting the important role of a business model focused more and more on a 
business-to-consumer (B2C) approach, worth over $2 trillion in 2016. B2C uses online platforms 
for better identification of customers, personalised offers, and faster communications.   
 
These new trade models can be a key driver of business internationalisation, and economic 
growth. This applies in particular to small and medium-sized enterprises (SMEs), who are 
important players in the economy, contributing not only to value creation but also to deliver a more 
inclusive globalisation. In developed countries, SMEs account for approximately 70% of the jobs 
and generate between 50% and 60% of value added on average, whereas in emerging economies, 
SMEs contribute up to 45% of total employment and 33% of GDP. In least developed countries 
(LDCs), these companies can be a major contributor for integration, inclusiveness, and 
development.   
 
The digital trade opportunities are many, but so are the challenges. Businesses operating in the 
digital space can face obstacles of all kinds: organisational; technological; or even legal. 
Nevertheless, the lack of a wide-ranging policy framework also causes great constraint to internet-
led trade for SMEs.  
 
So how can the trade rules, systems, and practises designed before the development of the 
internet adapt to the new ways of doing business and consumer behaviour?  
 
I. Increase connectivity and capacity-building for E-Commerce  
 

For the internet to become a platform for international trade, access to it is required. Although 
internet access is growing globally, there are still many rural areas and developing economies that 
remain disconnected, due to lack of access to reliable power supplies, high transaction costs, and 
poor infrastructure.  
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Therefore, private and public investment is required, accompanied by appropriate regulations that 
address these shortages, such as: 
 

 Interconnection rules that prevent overcharging; 

 Rules that foster competitiveness and access of new players to the market; 

 Access to mobile devices and broadband;  
 
Connectivity also means physical infrastructure and the efficiency of operational procedures. 
Modern roads, ports, and airports are crucial for businesses to enter foreign markets and 
participate in Global Value Chains. Information and Communication Technology (ICT) must 
supplement the development of these structures with interoperable systems and standards for 
better communication and exchanges through digital platforms.      
 
II. Create a policy framework that facilitates digital trade 
 

The transfer of data across borders is central to e-commerce. Consequently, restrictions in the free 
flow of data can halt international trade, discourage innovation, and limit consumers’ access to a 
variety of products and services. Some restrictions have legitimate reasons, others are purely 
protectionist, intended to provide domestic companies with a competitive advantage.  
 
If we want to support the growth of the digital economy, and our businesses’ access to international 
markets, a set of rules that prohibit unjustified and discriminatory online policies must be in place. 
These are: 
 

 Elimination of forced data localisation requirements; 

 Limitations to internet content; 

 Mandatory source code disclosure and censorship of foreign websites;  
 
All these constraints increase the costs for SMEs of moving data globally, reducing the 
opportunities of the internet-enabled trade.       
 
A number of other issues related to intellectual property rights (IPR), consumer protection, and 
data privacy require a balanced approach, giving the right level of trust to both sellers and 
consumers to provide the types of data for e-commerce to grow. This will also ensure right holders 
that their IP will be protected.  
 
While these issues affect all businesses, they are particularly challenging for SMEs who might lack 
the capability and resources to identify infringements, and follow up legally.  
 
III. Promote and accelerate SME participation in the global economy  

 

Data shows that SMEs who trade via e-commerce are 5 times more likely to export; therefore, 
advancing the digital agenda in the policy space without addressing the problems SMEs face in the 
digital environment could marginalise them further.  
  
When companies sell goods and services online they still face traditional hurdles to cross-border 
trade such as market access barriers and high compliance costs. Widening regulatory 
convergence and cooperation, and simplifying customs procedures, also on low-value goods, 
would significantly change small businesses’ perception on e-commerce, and help them access 
foreign markets. Streamlined measures and reduced duties for returned items, many times facing 
double taxation and cumbersome paperwork through customs, could be a good way to start.  
 
Additionally, shortage of skills and burdensome procedures for online registration, electronic billing, 
payment facilities, track and trace, and customer support can be a burden for SMEs, and limit SME 
productivity and innovation. SME e-readiness to export is therefore contingent on adequate 
equipment and appropriate training on how to access digital platforms, but also on how to deal with 
different taxation systems, regulations, and corporate governance structures.  
 
This can be done through export promotion schemes by the national export promotion agencies, or 
in cooperation with the private sector, who would have the necessary tools and expertise to provide 
these skills.  
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IV. Access to international online payment tools  
 

Buying and selling online requires international payment options, either via credit card or through 
intermediary payment systems. This can be particularly challenging for SMEs, especially in the 
developing world, where the low use of credit cards and consumers’ preference for cash-on-
delivery payments prevents businesses from trading online.  
 
Secure and reliable digital payment mechanisms are crucial to build the trust in using the internet 
for international trade. However, other measures can encourage consumers to use the internet for 
international trade, such as: 
 

 Greater clarity on regulatory approaches that address legitimate concerns and security 
threats;  

 Removal of currency caps and government instructed ceilings limiting the value of cross-
border purchases; 

 End of restrictions on foreign companies facilitating currency transactions;  

 Easier identification of the end-customer through internet service providers;  
 
V. Access to trade finance and credit facilities for online sellers 
 
For many SMEs, access to finance is hindered by a range of obstacles. This is an area where 
policy intervention to address these failures is well recognised. Credit constraints are especially 
severe in medium and low-income countries, where lack of funding is regularly a barrier to SME 
establishment and development.  
 
For example, in Africa, over 60% of SMEs point out lack of access to finance as detrimental to their 
engagement in cross-border e-commerce. More than 50% of SME credit applications are turned 
down, whilst less than 25% of large companies’ applications are rejected.  
 
Credit conditions for SMEs must be facilitated, from both the private sector financial institutions and 
governments’ export finance agencies.  
 
In the last 10 years, the spread in the average interest rates charged to SMEs and to large firms 
has broadened. This means a more balanced approach is required, that offers special conditions 
for SMEs along their lifecycle, including guidance and resource to diversified financing sources. 
Building on the G20-OECD High-level Principles on SME Financing with concrete action is 
imperative. 
 
VI. Expansion of trade in services 

 
The internet has also played an important role in the growth of trade in services. Educational, 
financial, professional, and legal services, to name just a few, are now delivered online. The speed 
with which they reach websites and social media, targeting new markets and niche consumers, 
creates the space and conditions for entrepreneurs to run almost everything from an e-commerce 
setting.  
 
Cutting barriers to trade in services is part of the WTO agenda but progress remains slow; 
therefore increasing market access commitments in services should be pursued at plurilateral and 
bilateral levels, without detriment of the multilateral policy objectives.  
 
The expansion of the Information Technology Agreement (ITA), the Trade in Services Agreement 
(TiSA), and the WTO E-Commerce Work Programme should remain priorities and used as a forum 
to address digital trade issues.  
 
VII. Multi-stakeholder approach  
 
The topic of digitalisation is wide-ranging, but having different international bodies dealing with it 
could incur the risk of fragmentation of the digital trade policy agenda. This is why a holistic 
approach and cooperation at multilateral and regional levels can help advance regulations on 
matters of the digital agenda.  
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Current and upcoming digital trade policies could also be enhanced by complementary work done 
by the private sector and even NGOs on cross-cutting dimensions of e-commerce, working towards 
assisting SMEs in seizing the opportunities of the internet. There is already positive work being 
done at international level, but more could be pursued targeting specific communities and 
geographical areas for the implementation of capacity-building plans.     
 
Another area where multi-stakeholder can add value, especially the private sector, is dispute 
settlement for digital trade. Businesses should be encouraged to set up voluntary, well-timed, and 
operational instruments for handling complaints and settling cross-border disputes. The public-
private cooperation in this space could facilitate the take up of SMEs for international e-commerce 
and provide the right sense of security to buyers in the digital environment.  
 
VIII. E-Commerce for inclusive trade 

 
Inclusive trade means making sure that countries across the globe can make use of the benefits 
that globalisation brings through the extension of trade, at multilateral, plurilateral and bilateral 
levels. Integrated markets produce greater opportunities for growth and a greater number of jobs, 
which can lift people out of poverty.  
 
E-commerce allows an open environment and broader access to the economy if the right policies 
are in place. SMEs have a key role to play in this, since they are often locally rooted, and 
frequently represent an important source of knowledge, business opportunities, jobs, and income in 
their local communities. This leads to more inclusiveness, and a fairer distribution of the profits of 
globalisation.  
 
People who see themselves excluded from the labour market can find in digital platforms a new 
way to access global markets as it was not possible before. Exploring this potential is about 
encouraging individual entrepreneurs and SMEs to do business globally.        
 
Digital trade has also the ability to empower women and be a significant tool in the path to gender 
equality. E-commerce can be a platform for female entrepreneurs to market their products and 
services in equal terms as men, levelling the level-playing field for women-owned businesses. This 
enables women to conciliate their professional and private lives, and helps them work and build 
companies in cultures where they do not play an active role in society, and lack the professional 
networks and resources only available to men.  
 
In Conclusion 
 
The digital revolution is consuming every aspect of our lives: from how we order and consume food 
to how doctors and nurses treat us. The many challenges we face are exceeded by the enormous 
potential of the digital economy, but in order to achieve it, our focus should be on how digital and 
digitally supported services operate across borders, and how this drives cross-border trade and 
economic growth.   
 
We must enable connectivity, share best practice in the role out of broadband and mobile 
technology. Encourage private and public investments in technology and reduce barriers to online 
trade.   
 
The size of our small businesses cannot be underestimated in this process, and we should look 
instead at the real output they bring in terms of economic gains and social change. SMEs 
producing niche products can find customers for their goods and services through online 
marketplaces. Granting them the conditions to growth and penetrate foreign markets via 
e-commerce is a winning solution and a development facilitator.  
 
 
 


