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اإلستثمار األجنبي املباشر و حترير جتارة اخلدمات: تقييم تأثير الشراكة األورومتوسطية

 تؤثر جتارة اخلدمات بشكل إيجابي وملحوظ على االستثمار األجنبي املباشر في بلدان منطقة البحر األبيض
 )، حيث جند أن وجود احلواجز التجارية املرتفعة تفسحMNMCsاملتوسط غير األعضاء في االحتاد األوروبي (

 اlال لتحقيق مستويات عالية من الرفاهية وذلك من خالل حترير جتارة اخلدمات، والتي من شأنها تعزيز التجارة
 ) والتوظيف، وكذلك النمو االقتصادي.كما أنه ومن خالل السيطرة علىFDIواالستثمار األجنبي املباشر (

 اآلثار املترتبة على مختلف املتغيرات االقتصادية والسياسية والثقافية، تُظهِر النتائج ان حترير جتارة اخلدمات
.٪260 ٪ الى110٪ سيترتب عليه زيادة إضافية لالستثمار األجنبي املباشر تتراوح ما بني 100بنسبة 

 نســتنج مــن ذلــك اهــمية احلــث عــلى االســتفادة مــن اآلثــار املــترتــبة عــلى تــبنى ســياســة الشــراكــة األورومــتوســطية
ــالنســبة لــكل مــن واضــعي ــة ألهــميتها اخلــاصــة ب ــاإاضــاف ــعمل، هــذا ب ــنمو واالزدهــار وخــلق فــرص ال ــتحقيق ال  ل

.السياسات، واملفاوضني التجاريني، واlتمع املدني واملؤسسات التجارية

: تعميق اإللتزامات في إطار منظمة التجارة العاملية1التوصية السياسية 
 نـظرا حلجـم احلـواجـز أمـام جتـارة اخلـدمـات واالسـتثمار فـي بـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي

  ، فــضال عــن وجــود الــكثير مــن هــذه احلــواجــز فــيما بــني الــدول األعــضاء فــي االحتــادMNMCsاالحتــاد األوروبــي 
 األوروبـي، يـوصـى فـى املـدى الـقصير أن تـركـز حتـريـر جتـارة اخلـدمـات واالسـتثمار عـلى تـعميق االتـفاقـيات الـدولـية
 الـقائـمة. كـما يـنبغي الـتركـيز بـشكل خـاص عـلى إزالـة احلـواجـز أمـام جتـارة اخلـدمـات واالسـتثمار، بـحيث يـتم

) اخلـاصـة بـاإلتـفاقـية الـعامـة لـتجارة اخلـدمـات  (WTOالـرجـوع الـى التعهـدات الـقانـونـية ملـنظمة الـتجارة الـعاملـية (
GATSكــما يــنبغي أن يهــدف التحــريــر إلــى تــأمــني اإلصــالحــات الــراهــنة، وتــعميق االلــتزامــات الــقائــمة فــي .( 

 قــطاعــات محــددة وكــذلــك الــطرق اخلــاصــة بــتوفــير اخلــدمــات، فــضالً عــن تــوســيع االلــتزامــات لــتشمل قــطاعــات
 جـديـدة. وسـيوفـر الـتفاوض حـول املـشاريـع اجلـديـدة فـي مـجال جتـارة اخلـدمـات واالسـتثمار فـي إطـار جـولـة الـدوحـة
 احلـالـية لـتنمية الـتجارة ملـنظمة الـتجارة الـعاملـية املـزيـد مـن املـكاسـب فـي قـطاعـات إقـتصاديـة أخـرى مـن شـأنـها أن

تزيد كل من التجارة واالستثمار.
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 ويـجب عـلى بـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي و الـغير أعـضاء فـي مـنظمة الـتجارة الـعاملـية (اجلـزائـر، وسـوريـا، ولـبنان،
وليبيا وفلسطني)، أن تتخذ خطوات ملموسة لتوثيق االلتزامات املستقبلية.

 
: التفاوض حول منطقة جتارة حرة للخدمات2التوصية السياسية 

 مـن املـرجـح أن يـكون التـفاقـية الـتجارة احلـرة للخـدمـات أثـراً كـبيراً عـلى حتـريـر الـتجارة واملـكاسـب الـتجاريـة واإلجـتماعـية املـرتـبطة بـها، حـيث أنـها سـوف
 تـشمل تـقريـباً جـميع قـطاعـات اخلـدمـات وطـرق تـوفـير اخلـدمـات. ولـذلـك يـنبغي أن تـبدأ املـفاوضـات بـشأن اتـفاقـية الـتجارة احلـرة اإلقـليمية فـي اخلـدمـات

ــلدان مــنطقة البحــر األبــيض املــتوســط غــير األعــضاء فــي االحتــاد األوروبــي    وفــقاً ألهــداف الشــراكــة األورومــتوســطيةMNMCsبــني االحتــاد األوروبــي وب
 وبـروتـوكـول اسـطنبول اخلـاص بتحـريـر جتـارة اخلـدمـات. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـإن تـعميق االلـتزامـات الـواردة فـي اتـفاقـية اجلـاتـس عـلى املـدى الـقصير سـوف
 يـعطي دفـعة لـتحقيق الهـدف طـويـل األجـل وذلـك بـإقـامـة مـنطقة جتـارة حـرة للخـدمـات تـتوافـق مـع مـتطلبات مـنظمة الـتجارة الـعاملـية. ويـجب أيـضاً األخـذ

  يـختلفا مـن حـيث مسـتوىMNMCsفـي االعـتبار أن كـالً مـن االحتـاد األوروبـي وبـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي 
ـالـتجارة واالسـتثمار فـي اخلـدمـات ا�ـتلفة. ونـتيجة لـذلـك، فـمن احملـتمل أن  تـطورهـما وقـدرتـهما عـلى اسـتغالل الـعديـد مـن وفـورات احلجـم املـرتـبطة ب

 .MNMCsيشهـد االحتـاد األوروبـي زيـادة فـي حجـم الـصادرات واالسـتثمارات إلـى بـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي 
 وجنـد أنـه مـن املـمكن أن حتـدث أثـار ااحملـرك األول فـي الـسوق، مبـعنى أنـها حتـد فـي املسـتقبل مـن نـفاذ املـنافسـني احملـتملني إلـى األسـواق. وميـكن الـتقليل مـن
 اآلثـار الـضارة الـتى قـد تـنشأ مـن خـالل الـقواعـد املـنظمة وسـن التشـريـعات الـتي تهـدف إلـى ضـمان حـريـة املـنافـسة والـنفاذ إلـى الـبنية الـتحتية والشـبكات،
 عـلى سـبيل املـثال، وكـذلـك الـتسويـق، واالتـصاالت، وإمـدادات الـطاقـة وتـوزيـعها وغـيرهـا. وسـوف تسـتفيد بـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير

  مـن صـادرات واسـتثمارات االحتـاد األوروبـي مـن خـالل زيـادة املـنافـسة الـسعريـة، وزيـادة تـنويـع وعـرض املـنتجات،MNMCsاألعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي 
والتوسع في العمالة.

  نـحو االحتـاد األوروبـي فـي قـطاعـاتMNMCsومـن املـرجـح أن تـزداد صـادرات بـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي 
 محـددة (وخـاصـة اخلـدمـات غـير املـتصلة اي الـغير مـعتمدة عـلي شـباكـات) وميـكن أن تـزيـد مـن جـاذبـيتها ألسـواق االحتـاد األوروبـي مـن خـالل املـزيـد مـن

  فـى أسـواقAcquis Communautaireالـتقارب مـع مـعايـير االحتـاد األوروبـي. ويـعتبر مـثل هـذا الـتقارب ملكتسـبات الـتزامـات االحتـاد األوروبـي 
  أكـثر جـاذبـية لشـركـات االحتـاد األوروبـي. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـإن إقـامـةMNMCsبـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي 

منطقة جتارة حرة إقليمية سوف يعزز التجارة البينية لبلدان منطقة البحر األبيض املتوسط غير األعضاء في االحتاد األوروبي.
 

: التفاوض حول إتفاقية إستثمارية3التوصية السياسية 
ـباً مـهماً فـي جتـارة اخلـدمـات عـندمـا يـتم تـوفـير الـتجارة عـن طـريـق الـتواجـد الـتجاري، أي عـن طـريـق تـواجـد مـوردي اخلـدمـات  تـشكل االسـتثمارات جـان

 MNMCsاألجـانـب فـي اخلـارج. ويـجب أن يـكمل ويـؤمـن اتـفاق اسـتثمارى بـني بـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي 

واالحتاد األوروبي فوائد حترير جتارة اخلدمات.

 إن مـثل هـذا االتـفاق االسـتثماري سـوف يـطمئن املسـتثمريـن األجـانـب حـول حـقوق املـلكية اخلـاصـة بـهم، بـغض الـنظر عـن تـغير احلـكومـات والـتفضيالت
 السـياسـية. كـما ميـكن أن يـسمح للمسـتثمريـن األجـانـب االسـتفادة مـن الـفرص االسـتثماريـة الـتي ال متـنح لـبلدان أخـرى. ومـع ذلـك، يـنبغي أيـضاً أن

يساعد هذا االتفاق على تعريف وحتديد آلية لتسوية املنازعات ملعاجلة منازعات االستثمار التي قد تنشأ بني املستثمرين األجانب والبلدان املضيفة.

: تركيز التحرير على التجارة العابرة للحدود والتواجد التجاري4التوصية السياسية 
 يـنبغي أن يـركـز حتـريـر جتـارة اخلـدمـات عـلى تـوفـير اخلـدمـات عـبر احلـدود أو مـن خـالل الـتواجـد الـتجاري. وفـى الـوقـت الـذى يـنطوي فـيه األخـير عـلى احلـركـة
 عـبر احلـدود ملـقدمـي اخلـدمـات، يـتضمن األول احلـركـة عـبر احلـدود للخـدمـة فـقط مـن دون تـنقل مـقدمـي اخلـدمـات أو املسـتهلكني. فـإن مـعظم الـتجارة عـبر
 احلـدود تـتم مـن خـالل شـبكة االنـترنـت أو أنـظمة االتـصاالت الـهاتـفية. وتـعتبر أشـكال الـتجارة األخـرى إمـا أقـل تـقييدا ، مـثل اسـتهالك اخلـدمـات فـي
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اخلارج، كما هو احلال مع السياحة، أو تشوبها بعض الصعوبات السياسية كما هو احلال مع حركة اليد العاملة األجنبية.

 يـنبغي أن يـركـز حتـريـر الـتجارة عـلى إزالـة وتبسـيط األعـمال الـغير ضـروريـة واملـرهـقة وكـذلـك تـنظيم الـالوائـح والـقوانـني. وقـد تـسمح إزالـة احلـواجـز أمـام جتـارة
 اخلدمات عبر احلدود باستغالل وفورات احلجم نتيجة النخفاض التكاليف احلدية لتوفير اخلدمات للعمالء اجلدد. وعالوة على ذلك، فإن للتجارة عبر

احلدود عالقات بديلة ومكملة على حد سواء مع التواجد التجاري حيث أنها تعززه، كما أنها تسمح مبستويات مرتفعة من االستثمارات املطلوبة.

 ومـن املـرجـح أن تـتحقق مـكاسـب خـاصـة إثـر حتـريـر اخلـدمـات املـالـية واالتـصاالت السـلكية والـالسـلكية والـنقل. ورغـم متـتع االحتـاد األوروبـي مبـيزة نسـبية فـي
 هـذه الـقطاعـات إال أن طـبيعتهم تـسمح بـتوفـير الـبنية الـتحتية لـتحقيق الـتنمية االقـتصاديـة احملـلية ومنـو اخلـدمـات احملـلية والـصناعـات الـتحويـلية فـي بـلدان

.MNMCsمنطقة البحر األبيض املتوسط غير األعضاء في االحتاد األوروبي 

 يـجب أن يـحافـظ MNMCs ): حتـريـر الـتجارة فـى بـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي5الـتوصـية السـياسـية (
على املرونة التنظيمية ملعاجلة عيوب السوق

 يــجب االخــذ فــى االعــتبار خــلق بــيئة تــنافســية ديــنامــيكية، كجــزء مــن عــملية التحــريــر، مــع احملــافــظة عــلى املــعايــير الــتنظيمية واملــرونــة. وبــالــتالــي، فــإن
  حتـتاج إلـى حتـقيق الـتوازن بـني رغـبات املسـتهلكني مـن حـيثMNMCحـكومـات بـلدان مـنطقة البحـر األبـيض املـتوسـط غـير األعـضاء فـي االحتـاد األوروبـي 

 انـخفاض األسـعار واإلمـدادات الـكافـية، مـع تـلك اخلـاصـة بـالشـركـات األوروبـية الـتي تـسعى إلـى أربـاح مسـتقرة وكـافـية، واحلـاجـة إلـى اجـتذاب االسـتثمار
 األجـنبي املـباشـر بـشكل عـام. وحـيث تـتميز بـعض أسـواق اخلـدمـات بـاملـنافـسة غـير الـكامـلة، مـثل وفـورات احلجـم، يـجب أيـضاً األخـذ فـى االعـتبار الـتدابـير

الالزمة ملنع تركيز السوق في املستقبل أو إقامة حواجز للمنافسني اجلدد نتيجة لتحرير التجارة.

 هذا العمل مت اعداده بتمويل من املفوضية الألوروبية في اطار الفيميز. محتويات هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر املؤلفني و ال تعكس بأى حال من األحوال وجهة نظر املفوضية او
الفيميز.
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