
مطوية
لسياسات التمنية يف تونس

الثورة غري املكمتلة :
توفري فرص 

ووظائف أفضل 
وثروة أكرب للك التونسيني



لكن هذه  املتوسط".  "منر  الالزمة ليك تصبح  املقومات  فهي متتلك اكفة  اقتصادية.  مفارقة  تونس  متثل 
اإلماكنات االقتصادية ال يبدو أهنا مستَغلة. فعىل النقيض من ذلك، يعاين االقتصاد التونيس من عدم كفاية 
معدل خلق فرص العمل وضعف أداء الصادرات واسترشاء الفساد. ورمغ اخنفاض معدالت الفقر، فقد 
ظلت التفاوتات اجلهوية قامئة مبرور الوقت. وقد عاىن االقتصاد التونيس من هذه املشكالت طيلة العقد 
املايض واليت أدت يف هناية املطاف إىل اندالع ثورة عام 2011. فملاذا؟ يسىع هذا التقرير إىل حتليل 

املشكالت وطرح حلول ممكنة هلا. 
خالل السنوات الثالث منذ اندالع الثورة، حققت تونس تقدما كبريا عىل الصعيد السيايس ُتّوج بإقرار 
دستور توافيق جديد. لكن النظام االقتصادي الذي اكن موجودا حتت حمك بن عيل مل يتغّري كثريا - ومطالب 

التونسيني بإتاحة الفرص االقتصادية مل تتحقق بعد. 
االقتصادية  التمنية  منوذج  يف  النظر  إعادة  يستلزم  التونسيني  أمام  حتديا  املكمتلة  غري  الثورة  وتشلك 
واإلقدام عىل التفكري بصورة أمشل يف إدخال إصالحات عىل السياسات ميكن أن تؤدي إىل ترسيع وترية 
المنو وحتقيق الرخاء الذي يتشارك امجليع يف جين مثاره، وخلق فرص معل جديدة، وتعزيز التمنية اجلهوية.



لة لرأس املال البرشي (احملور األيرس) القمية املضافة املعَدّ

فرص العمل واإلنتاجية العمل حسب القطاع يف عام 2009
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وحدات رأس املال البرشي (احملور األمين)
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قمية صادرات السلع واخلدمات (1990 = 100)،1990-2010 
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التونيس؟ االقتصاد  "يتعاىف"  كيف 
االقتصادي الشلل  أعراض 

الصناعات  لقطاع  اإلنتاجية  معدل  ينخفض  تونس،  يف 
األنشطة  االقتصاد حنو  يتوسع  ومل  كبرية،  بدرجة  التحويلية 

ذات األجور واإلنتاجية العالية.
من املفارقات أن مستوى إنتاجية الصناعات املعملية 

قريب جدا من إنتاجية القطاع الفاليح.

تشري هذه املالحظات إىل وجود تشوهات وحواجز أمام معل 
األسواق حتول دون استخدام املوارد االقتصادية بكفاءة أكرب، 

ومن مث إعاقة المنو االقتصادي وخلق فرص العمل. 
وال يزال 77 يف املائة من العامل يعملون يف قطاعات 

منخفضة اإلنتاجية. 

عند  السميا  للغاية،  ضعيفا  التونسية  الصادرات  أداء  اكن 
النظر إىل حمتوى الصادرات. وُيعد تاكمل اقتصاد تونس 
بلدا   28 أصل  من  سطحيا:  األورويب  االحتاد  مع 
باالحتاد األورويب، حتصل فرنسا وإيطاليا فقط عىل 

55  يف املائة من صادرات تونس. 

ومييل القطاع اخلاص حنو األنشطة صغرية النطاق: يوفر العمل احلر (الرشاكت الفردية) 74 يف املائة من فرص العمل اجلديدة، 
وال يوجد سوى عدد ضئيل للغاية من الرشاكت الكبرية. وُتعد قلة إنشاء الرشاكت سببا رئيسيا يف اخنفاض معدل خلق فرص 
العمل، وهو ما يعوقه أيضا عدم منو معظم الرشاكت املوجودة. وبوجه عام، ميكن القول إن القطاع اخلاص التونيس مصاب بالشلل: معظم 

الرشاكت ال تمنو وال توقف نشاطها، بل تظل ببساطة عىل حاهلا. 

تطور الصادرات التونسية منخفضا باملقارنة مع البلدان املرجعية. فتونس ال تقوم بإنتاج معظم صادراهتا، ونسبة كبرية من الصادرات 
عة لصاحل فرنسا وإيطاليا. ويف واقع األمر، مل تقدر الرشاكت التونسية عىل القيام مبا دون معلية  التونسية تشمتل عىل منتجات َمجمّ

التجميع والعمليات األخرى ذات القمية املضافة املنخفضة. 

تشري هذه املالحظة إىل وجود حواجز تعيق املنافسة ومتنع الرشاكت األكرث إنتاجية من المنو وخلق فرص معل أكرث وأفضل، فميا يسمتر بقاء 
الرشاكت األقل أداًء. ويف واقع األمر، ال يرتبط منو الرشاكت 
مبعدل رحبيهتا وإنتاجيهتا إال بدرجة ضعيفة. وبعبارة أخرى، 

ال تمت ماكفأة الرشاكت املبتكرة واملنتجة يف تونس.



ما أسباب هذا املأزق االقتصادي؟ 
االمتيازات والفساد املفرطة إىل ظهور  الروتينية  املنافسة واإلجراءات  اليت تعيق  تؤدي احلواجز 

املبارشة.  األجنبية  االستمثارات  السميا  اخلاصة،  واالستمثارات  املنافسة  من  بشدة  حيد  تنظيمي محايئ  إطار  بتطبيق  تونس  تتسم 
االقتصاد  تكبيد  إىل  املنافسة  غياب  ويؤدي  الرشاكت.  من  عدد حمدود  أمام  فقط  مفتوح  التونيس  االقتصاد  من نصف  فأكرث 

5 يف املائة من ثروة البالد. أكرث من ملياري دوالر سنويا، أي حوايل 
وكثري من الرشاكت ذات االمتيازات املمسوح هلا بالعمل يف قطاعات مقَيّدة يه رشاكت عامة تشّلك 13 يف املائة من إمجايل الناجت 
م من احلكومة (3 يف املائة من موازنة الدولة  احمليل وتوفر 4 يف املائة من إمجايل العاملة. ويه تستفيد غالبا من الدمع املايل املقَدّ

2013)، وهو ما يستحيل معه قيام الرشاكت اخلاصة األكرث كفاءة بتحقيق منو والتنافس معها.  يف عام 

ومت أيضا منح بعض الرشاكت اخلاصة، معمظها مرتبط بعائلة بن 
عيل وحاشيته، امتيازات للعمل يف قطاعات مرحبة مثل االتصاالت 
السلكية والالسلكية والنقل اجلوي والدعاية وقطاعات أخرى كثرية. 
الثورة.  بعد  القطاعات حىت  هذه  دخول  أخرى  لرشاكت  ُيتح  ومل 
ونتيجة لذلك، حتقق هذه الرشاكت القليلة أرباحا هائلة عىل 
عيل  بن  عائلة  علهيا  تسيطر  رشكة   220 غريها:  حساب 
من  املائة  يف  واحد  بنسبة  سوى   تهسم  ال  وحاشيته 
إمجايل الوظائف، لكهنا جتين أكرث من 21 يف املائة من 
إمجايل أرباح القطاع اخلاص. ويف واقع األمر، تستطيع هذه 
منافسة.  أية  تواجه  ال  ألهنا  غريها  عىل  األسعار  رفع  الرشاكت 
تزال  ال  الثورة،  عىل  سنوات  أربع  قرابة  ميض  وبعد 
ُتستخدم  اليت  االقتصادية  واللواحئ  السياسات  منظومة 

كذريعة الستخالص الريع مكا يه دون تغيري.

هنا من إنتاج سلع وخدمات منخفضة اجلودة  فالرشاكت احملمية ال تضطر إىل حتسني أداهئا ألهنا ال تواجه منافسة ُتذكر، وهو ما ميِكّ
وبأسعار مرتفعة. وتزيد تلكفة املاكملات الدولية من 10 إىل 20 ضعفا عن سعر السوق الدويل. مكا ترتفع أسعار تذاكر الطريان 

كثريًا معا جيب توقعه. وهناك أمثلة أخرى كثرية. واألنىك من ذلك هو اسمترار تدين جودة هذه السلع واخلدمات. 
تضطر الرشاكت يف اجلانب املنفتح من االقتصاد إىل دفع األسعار املرتفعة اليت تفرضها هذه الرشاكت احملمية. وهذه التاكليف تقلل من 

قدرة الرشاكت عىل املنافسة، مبعىن أنه ال ميكهنا اإلنتاج بنفس أسعار منتجات الرشاكت األجنبية وجودهتا. 
باإلضافة إىل ذلك، تستزنف األعباء البريوقراطية والتنظميية الثقيلة املفروضة عىل مؤسسات األمعال 25 يف املائة من وقت 

املديرين وحوايل 15 يف املائة من جحم أمعال الرشاكت. 

ونتيجًة لذلك، ال تكون الرشاكت التونسية قادرة عىل املنافسة إال يف األنشطة كثيفة االستخدام لأليدي العاملة ذات املهارات املنخفضة مثل 
نشاط التجميع، نظرا ألن األجور اليت ُتدفع هلذا النوع من العاملة يف تونس ال تزال منخفضة مقارنًة بالبلدان األخرى. وبالتايل، ينحرص معل 
الرشاكت التونسية بشلك أسايس يف استرياد املكونات املصَنّعة باخلارج ومجتيعها يف تونس (إلعادة) تصديرها. وينتج عن ذلك توفري عدد 

أقل من الوظائف برواتب متدنية وقلة الطلب عىل األعداد الكبرية من اخلرجيني التونسيني ذوي املهارات.
وقد أدى اإلفراط يف القواعد واللواحئ التنظميية واتساع نطاق دور الدولة إىل استرشاء الفساد واحملسوبية والهترب الرضييب وامجلريك، 
إخل. وتشري التقديرات إىل أن الفساد يكّبد تونس 2 يف املائة من إمجايل الناجت احمليل سنويا. ويؤدي الهترب من سداد التعريفات امجلركية 
الفساد.  متارس  واليت  أفضل  عالقات  متلك  اليت  الرشاكت  مبحاباة  املنافسة  تقويض  إىل  احلكومية  املشرتيات  وجتاوزات  والرضائب 
والنتيجة يه وجود بيئة تقوم عىل االمتيازات والريع ومتنع ظهور رشاكت قادرة عىل املنافسة وإعادة ختصيص املوارد بكفاءة 

لتستفيد مهنا الرشاكت األكرث إنتاجية. واحملصلة الهنائية يه قلة الوظائف اجليدة.

تلكفة املاكملات الدولية من الواليات املتحدة إىل بعض 
البلدان عرب برناجم اساكيب 
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الكثافة الساكنية وكثافة الرشاكت
للك كيلو مرت مربع يف تونس عام 2012

منخفضة

عالية

الرشاكت للك كيلو مرت مربع

منخفضة

عالية

إمجايل تعداد الساكن

االئمتان اخلاص إىل إمجايل الناجت احمليل
(كنسبة موئية من إمجايل الناجت احمليل)

يف الفرتة 2000-2010
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تونس متوسط األردن- املغرب

سياسات اقتصادية كثرية حسنة النية إىل حد كبري، لكهنا مضللة
 

ال يعيط قانون العمل أفضلية لالستمثارات يف األنشطة كثيفة االستخدام لأليدي العاملة. ومن املفارقة أنه 
بني  ازدواجية  القانون  يطّبق  مكا  الوظييف.  األمن  وانعدام  لالستغالل  العامل  تعريض  يف  يهسم 
االزدواجية  هذه  وتجشع  املدة.  املضمونة حمددة  واألخرى غري  املدة  مفتوحة  امللِزمة  العقود 
االستمثار يف األنشطة اليت تعتمد عىل وظائف بعقود حمددة املدة (اليت تكون عادًة أنشطة منخفضة 
اإلنتاجية ال تتطلب مهارات عالية) وتؤدي إىل التنقل بني الوظائف بشلك مفرط والعمل يف القطاع غري 
الرمسي من االقتصاد وظهور ممارسات العمل االستغاللية. وباإلضافة إىل ذلك، ال يوفر نظام التأمني 
االجمتايع امحلاية ألكرث من 50 يف املائة من العامل. مكا يّجشع ارتفاع قمية اشرتااكت 

الضامن االجمتايع (ارتفاع مستوى الرضائب) عىل العمل يف القطاع غري الرمسي.

م من القطاع  يشوب أداء القطاع املايل القصور والضعف. فال يزال املستوى العام لالئمتان املقَدّ
املرصيف إىل القطاع اخلاص دون اإلماكنات حبوايل 10 يف املائة من إمجايل الناجت احمليل. 
لة خميبة لآلمال، وهو ما ينعكس يف ارتفاع معدل املشاريع املتعرثة  مكا ُتعد جودة املشاريع املمَوّ
القطاع  حومكة  نظام  يف  كبرية  قصور  جوانب  وهناك  قروضها.  سداد  تستطيع  ال  اليت 
وتكرار  املنافسة  من  للدولة  اململوكة  الكبرية  البنوك  محاية  هو  أبرزها  املرصيف. 
حصوهلا عىل دمع مايل يحمس هلا مبواصلة األداء بصورة سيئة واالسمترار 
يف إقراض أحصاب املشاريع ذوي العالقات بدًال من اختيار املشاريع صاحبة 
األداء األفضل. ويهسل عىل ذوي العالقات احلصول عىل المتويل، فميا يشكو حنو 34 
يف املائة من الرشاكت من أن احلصول عىل المتويل يشلك عائقا كبريا. ونتيجة لذلك، 
من  األقل  عىل  املائة  يف   3 إىل  تصل  خسائر  العامة  البنوك  عىل  ترتامك 
إمجايل الناجت احمليل (أي أكرث من 1.5 مليار دوالر) واليت ستتطلب إنقاذا 
من موازنة الدولة. ويزيد قانون اإلفالس غري الفعال من تفامق هذه املشكالت، حيث 
يحمس للرشاكت متدنية األداء مبواصلة العمل (حىت وإن مل تسدد قروضها)، وهو 

ما يقوض جناح ومنو الرشاكت األخرى األكرث كفاءة.

فرص  التلكفة ومل تهسم يف خلق  مرتفعة  االستمثار  سياسة حتفزي 
احلوافز  أن  شك  وال  اجلهوية.  التفاوتات  من  احلد  يف  أو  معل 
االستمثارية مرتفعة التلكفة (2.2 يف املائة من إمجايل الناجت احمليل يف عام 
2009) ويمت إهدارها إىل حد كبري نظرا ألن نسبة الرشاكت اليت ما اكنت 
ر  لتقدم عىل االستمثار بدون مزايا رضيبية ال تتجاوز 21 يف املائة. وُتقَدّ
تلكفة لك وظيفة إضافية مت توفريها بفضل هذه احلوافز بنحو 
عام  يف  دوالر  ألف   20 (حوايل  سنويا  تونيس  دينار  ألف   30
الرشاكت  عىل  كبرية  بدرجة  بالنفع  احلوافز  هذه  وتعود   .(2009
املصدرة اليت تقع عادًة عىل امتداد الساحل: مل يمت توفري سوى 16 
تقع  وأخريًا،  الداخلية.  املناطق  يف  العمل  فرص  من  املائة  يف 
االزدواجية بني القطاعات املقمية وغري املقمية اآلن يف صلب اخنفاض 
يؤثر  احملمية  "املقمية"  القطاعات  كفاءة  اخنفاض  االقتصاد:  أداء 

سلبا يف القدرة التنافسية للقطاعات "غري املقمية". 



العنان إلماكنات تونس االقتصادية  أن تتحسن: إطالق  األمور ميكن 

رشق آسيا واحمليط اهلادئ
الاكرييب والبحر  الالتينية  أمرياك 

أفريقيا األوسط ومشال  الرشق 
تونس

الوسىط وآسيا  أوروبا 
آسيا جنوب 

أفريقيا وش�ل  األوسط  الرشق  �نطقة  الصاعدة  االقتصادات 

اخلدمات العامة اخلدمات املاليةالبيع بالتجزئةالنقلاخلدمات املهنية االتصاالت السلكية
 والالسلكية
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مؤرش تقييد جتارة اخلدمات حسب القطاع واملنطقة

إن زيادة املنافسة وإصالح القطاع املرصيف ميكن أن يؤديا إىل زيادة معدل خلق فرص العمل بأكرث من الضعف بتوفري 100 ألف فرصة معل 
إضافية سنويا. ووفقا لتقديراتنا، سيعود المساح بزيادة املنافسة وإصالح القطاع املرصيف بفوائد كبرية عىل تونس: عندما ينتج عن زيادة 

املنافسة تقليل هوامش أرباح الرشاكت بنسبة 5 يف املائة، فإن إنتاجية العاملة سزتيد بنسبة 5 يف املائة يف املتوسط، وُيرتَمج ذلك 
إىل ارتفاع منو إمجايل الناجت احمليل بنسبة 4.5 يف املائة وتوفري حنو 50 ألف فرصة معل جديدة سنويا.

 وتكون املاكسب األعىل يف قطاع اخلدمات "األساسية". وميكن أن يؤدي إصالح القطاع املرصيف إىل زيادة االستمثارات 
احمللية اخلاصة بنسبة 2 يف املائة سنويا، وهو ما يوفر بدوره 38 ألف فرصة معل إضافية سنويا. وميكن توفري املزيد من فرص 

العمل بتحسني السياسات يف قطاعات الصناعة واخلدمات والزراعة. 
وتمتتع تونس باإلماكنات الالزمة ليك تصبح رائدة عاملية يف تصدير السلع املصنعة كثيفة األجور مثل (أ) املنسوجات واملالبس، (ب) اجللود 
واألحذية، (ج) املنتجات الكهربائية والصناعة املياكنيكية ، (د) الصناعات الكمييائية، (ه) الزجاج واحلديد واملواد املعدنية للبناء ، و(و) األثاث املزنيل 
واألدوات الصحية. وحىت اآلن، مل تستطع رشاكت الصناعات التحويلية التونسية جتاوز املهام البسيطة كثيفة االستخدام لأليدي 
العاملة يف هذه القطاعات، وهو ما يرجع بدرجة كبرية إىل التشوهات والتاكليف املرتبطة بالسياسات االقتصادية احلالية: 
احلواجز القامئة أمام املنافسة، والتشوهات الناجتة عن االزدواجية بني القطاعات املقمية وغري املقمية، واإلجراءات الروتينية املفرطة، واإلخفاقات يف أسواق 
العمل والقطاع املايل. ومن شأن معاجلة هذه املشكالت أن تتيح هلذه الرشاكت تعزيز قدرهتا عىل املنافسة يف الرشاحئ ذات القمية املضافة األعىل 

من سالسل القمية هذه، مما ينتج عنه 
خلق فرص معل جيدة أكرث وأفضل.

اخلدمات  قطاعات  حترير  إن 
المنو  معدل  يعزز  أن  ميكن 
بنسبة 1 يف املائة من إمجايل 
الناجت احمليل ويسامه بتوفري 
إضافية  معل  فرصة  آالف   7
سنويا، خاصًة للخرجيني. وُيعد 
الدخول إىل قطاع اخلدمات يف تونس 
يف  تقييدًا  األكرث  األشياء  مضن 
العامل. فقد أدت احلواجز أمام دخول 
القطاع إىل ظهور املامرسات الريعية 
واالمتيازات. ونتيجة لذلك، ال تزال 
قطاعات اخلدمات يف تونس مفتقرة 

إىل الكفاءة بدرجة كبرية، وهو ما يقّوض القدرة التنافسية لالقتصاد التونيس برمته. وتمشل قطاعات اخلدمات عالية 
اإلماكنات االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والقطاع غري املقمي، واخلدمات املهنية، 

والنقل اجلوي والبحري، واخلدمات اللوجستية، والسياحة، وخدمات الرعاية الصحية والتعلمي.

متتلك تونس إماكنات كبرية غري مستَغلة يف املنتجات الزراعية املتوسطية. لكن السياسة الزراعية لتونس 
موجهة بشلك أسايس حنو مضان حتقيق األمن الغذايئ والرتكزي يف القطاع الزرايع عىل املنتجات القارية كثيفة 
االسهتالك لملياه اليت ال حتظى تونس فهيا مبزية تنافسية. وتؤدي السياسات احلالية إىل تفامق التفاوتات اجلهوية 
وتكبيد البالد خسارة صافية نسبهتا واحد يف املائة من إمجايل الناجت احمليل. مكا تنطوي إعادة توزيع املنافع 
من اإلعانات الزراعية عىل َحيف شديد حيث ينتفع مبعمظها أحصاب احليازات الكبرية وباألساس يف املناطق 
الساحلية. وبالكف عن تطبيق السياسات الزراعية احلالية ومساندة قطاع الزراعة بدال من السياسات األفقية، 
ميكن زيادة معدل المنو االقتصادي بنسبة واحد يف املائة من إمجايل الناجت احمليل وتوفري 14 
ألف فرصة معل إضافية سنويا. مكا سيعود ذلك مبنافع عىل حوايل 70 يف املائة من املزارعني، 
السميا يف املناطق الداخلية من البالد. وتشّلك املتاهة املؤسسية والبريوقراطية عقبة كؤودا أمام االستمثار يف 

القطاع الزرايع. 
  



تونس يف مفرتق طرق: ميكهنا 
اختيار منوذج جديد، ليس فقط 

بل لملجمتع بوجه أمع. لالقتصاد 

فباإلضافة  بلدمه.  لتمنية  التونسيون إىل مناقشة رؤية جديدة  حيتاج 
إصالحات  إجراء  اللكي، جيب  االقتصاد  استقرار  عىل  احلفاظ  إىل 
اقتصادية لهتيئة بيئة اقتصادية أفضل من شأهنا تجشيع االستمثار 
واإلنتاجية وحتسني القدرة عىل املنافسة وخلق فرص العمل. وبالتوازي 
عدم  لضامن  للرثوة  عادلة  توزيع  إعادة  إجراء  دراسة  يلزم  ذلك،  مع 
ويربز التقرير اإلصالحات الالزمة لزيادة معدل  استثناء أحد. 
البيئة  وتبسيط  املنافسة  زيادة  العمل:  فرص  وخلق  المنو 
اإلجرائية والتنظميية، وإعادة النظر يف سياسة االستمثار، 
امحلاية  نظام  وحتسني  املايل،  القطاع  هيلكة  وإعادة 

االجمتاعية وختفيف حدة التفاوت وعدم املساواة.

يكون  لن  التمنية  تغيري منوذج 
أمرا هسال...

هناك الكثري من املخاطر واحلواجز أمام معلية التغيري. فاالمتيازات 
تغلغلت  قد  احلايل  بالنظام  املرتبطة  الريعية  واملامرسات 
أية  بقوة  تلك  الضغط  مجموعات  وستعارض  معيق،  بشلك 
تطبيق  التأخري يف  ويزيد  إلغاء امتيازاهتا.  تغيريات تؤّدي إىل 
املصاحل  أحصاب  يستغل  أن  خماطر  من  االقتصادية  اإلصالحات 
املكتسبة الفرص القامئة للسيع وراء الريع وتعزيز موقفهم ملنع حصول 
التغيري. مكا أن التدرج يف اإلصالحات االقتصادية، وهو الهنج 
الذي اعمتدته احلكومة يف تونس، يشلك خطرا عىل مستقبل 
السياسات  عىل  اهلامشية  التغيريات  أن  الواحض  ومن  البالد. 

االقتصادية لن تكون اكفية. 

وتشري التجارب الدولية إىل بعض اإلجراءات املطلوب اختاذها لتحسني 
فرص النجاح. (أ) إنشاء "وحدة لإلصالحات" ذات قدرات عالية تابعة 
ملكتب معايل رئيس جملس الوزراء، (ب) صياغة برناجم اإلصالحات 
(ج)  والدويل،  اإلقليمي  االقتصادي  للتاكمل  أوسع  معلية  إطار  يف 
من  االستفادة  و(د)  اإلصالحات،  برناجم  حول  وطين  حوار  إطالق 
عقد  وضع  لتهسيل  فعالة  كأداة  ثاليث  اجمتايع  حوار  يف  التجربة 

اجمتايع جديد. 



ان التقرير ومجيع الوثائق ذات الصلة متوفرة عىل شبكة االنرتنت :
www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/publication/unfinished-revolution


