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الثورة غر املكمتلة :
توفري فرص 

ووظائف أفضل 
وثروة أكرب للك التونسيني

تســتعرض هــذه الوثيقــة، بأســلوب مبســط وغــري تقــي، نتــاجئ تقريــر حــول سياســات التمنيــة يف تونــس اعــّده فريــق مــن البنــك الــدويل 
يتكــون مــن انطونيــو نوســيفورا )خبــري اقتصــادي أول - منطقــة الــرق االوســط ومشــال افريقيــا( وبــوب ريكــر )خبــري اقتصــادي(.

أعــد هــذه الوثيقــة لك مــن عبــد الرمحــان الالحقــة )اســتاذ باحــث جبامعــة تونــس( وفتــي العجــي )مستشــار حصــي( مبشــاركة 
ــة الشــاذيل  ــّد الصــور الاكرياكتوري ــيفورا. مكــا أع ــو نوس ــة( وانطوني ــل )مســؤولة اعالمي ــا امجلي ــار( ودني ــك رششــل )مستش ايري

باخلامســة.

وتلخــص هــذه الوثيقــة املوجهــة لعمــوم القــراء ماكمــن القصــور يف االقتصــاد التونــي، وأمه التحديــات الــي يواجههــا، واملــّزات 
الــي تمتتــع هبــا البــالد ملواجهــة مثــل تلــك التحديــات.

نشــري هنــا إىل أن التأويــالت واالســتنتاجات الــواردة يف هــذه الوثيقــة قــد ال تعكــس بدقــة مضمــون تقريــر البنــك الــدويل. ولالطــالع 
عــى مزيــد مــن التفاصيــل ميكــن للقــراء الرجــوع إىل التقريــر االصــي.

مكا نشري إىل أن الصور الاكرياكتورية ال تعكس بالرضورة وجهة نظر البنك الدويل ومعّدي هذا التقرير.

متهيــد

متهيــد

عرض مبسط لسياسات التمنية يف تونس
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ــة  ــورة، اجيابي ــية الث ــي، عش ــاد التون ــؤرشات االقتص ــت م اكن
ــة  ــى مشــاهبًا لبقي ــذي يب ــة ال ــدل البطال ــاع مع ــن ارتف ــرمغ م بال
ــة. فقــد اســتطاعت تونــس، بفضــل المنــو املطــرد و  ــدان املنطق بل
ــوازن  ــى ت ــاظ ع ــن التــم، احلف ــة واحلــد م التحــم باملديوني

ــة. ــة العام املالي

ســيايس  وضــع  جانــب  إىل  االقتصــادي،  األداء  هــذا  وأثــار 
واجمتــايع مســتقر نســبيًا، ثنــاء واستحســان املؤسســات املاليــة 
الدوليــة. ومثلــت التجربــة التونســية يف جمــال التمنيــة مثــااًل 

ــه.  ــذى ب حيت

إال أن هــذا األداء اكن خيــي يف طياتــه مشــالك هيلكيــة معيقــة، 
حيــث بــدت تونــس كخشــص ظاهــره يف حصــة جيــدة ولكنــه يف 

الواقــع مصــاب بأمــراض خطــرية.        

ــرص معــل، ال ســما بالنســبة  ــق ف ــوارق يف خل ــت الف ــد اكن ولق
للشــباب مــن حامــي الهشــادات وســاكن الواليــات الداخليــة، 

العــادي.  لملواطــن  وواحضــة  واســع  نطــاق  عــى  منتــرة 
أّثــر ســلبًا عــى  الفســاد، ممــا  وانتــرت  احملســوبية ومّع 

االقتصاديــة.  املبــادرة  وأعــاق  الســتمثار  مســتوى 

وعــالوة عــى ذلــك، أظهــرت االحصائيــات الرمسيــة التفــاوت 
الكبــري يف احلصــول عــى اخلدمــات العامــة ومعــدالت فقــر 
مرتفعــة جــدًا يف الواليــات الداخليــة، أعــى مــن املعــدل الوطــي. 
وتّلخــص هــذه العوامــل الوضــع االقتصــادي اهلــش، والــذي هــو 

ــة وســيئة. ــري فعال ــاج سياســات ســابقة غ ــع نت يف الواق

النظــام  يهشــد  مل  الثــورة،  عــى  ســنوات  ثــالث  مــرور  بعــد 
االقتصــادي تغــريًا كبــريًا. فــرمغ متتــع تونــس بقــوى عاملــة 
ماهــرة، وبنيــة حتتيــة جيــدة، وموقــع اســراتيجي، إال أن أداءهــا 
االقتصــادي مــا زال أدىن مــن إماكناهتــا الفعليــة. وحــى يومنــا 
هــذا، مــا زال التونســيون حيظــون بعــدد قليــل جــدًا مــن  الفــرص 
ــام اقتصــادي هتمــن هيلع  ــن نظ ــس م ــاين تون ــة. وتع االقتصادي
ــرص  ــة. مكــا أن ف ــادرة االقتصادي ــط املب ــي تثب ــة ال البريوقراطي
العمــل خلرجيــي التعلــم العــايل تبــى حشيحــة والفئــة احملظوظة 
ــة  ــة، يف حــني تواجــه األغلبي فقــط تتحصــل عــى وظيفــة العمومي

ــري الرمســي. ــاع غ ــل يف القط ــة أو العم البطال

3 من لك 20
يعيشون حتت خّط الفقر

 املفارقة ان تونس و بقدر ما لديها من مزايا
 جتعلها قادرة على  أن تكون منر املتوسط

 فانها تلقى صعوبة في تفجير ما تزخر به
من امكانيات اقتصادية

املقدمــة
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إن تجشيــع املبــادرة احلــرة يبــى دون املســتوى يف تونــس. 
فاملســتمثرون يواجهــون العديــد مــن العراقيل املتعلقــة بالراخيص 
ــة  ــى مســاعدة الدول ــة مشــاريعهم، واحلصــول ع ــة إلقام اإلداري
ــة جنــد أن 50  ــد النظــر يف األطــر التريعي ــل. وعن وعــى المتوي
يف املائــة مــن األنشــطة االقتصاديــة حتتــاج إىل تراخيــص مســبقة 

أو ختضــع لقيــود مفروضــة عــى االســتمثار األجنــي.  
و تقــدم عــدة قطاعــات، اكالتصــاالت، والنقــل البحــري واجلــوي، 
والتبــغ، وتربيــة األمســاك، والســياحة، والصحــة، والعقــارات، 

معــل  فــرص  والتوزيــع...اخل،  الــزرايع،  التوجيــه  خدمــات  و 
مخضــة ومشــاريع جديــدة يف مجيــع أحنــاء البــالد. إال أن همنــة 
ــة  ــز التريعي ــة إىل احلواج ــوي باإلضاف ــا الق ــة وحضوره الدول
ــول املســتمثرين إىل الســوق  ــق دخ ــة تعي ــة والتنظمي واالحتاكري
ومحتــي مــن املنافســة الــراكت العامــة واخلاصــة الــي حتظــى 

ــازات. بامتي
وتســتفيد هــذه الــراكت كثــريًا مــن امحلايــة يف الســوق احملليــة 
عــى حســاب املســهلكني الذيــن جيــدون أنفهســم جمربيــن عــى 

رشاء ســلع رديئــة اجلــودة بأســعار عاليــة.
فعــى ســبيل املثــال، تبلــغ تلكفــة املاكملــات اهلاتفيــة الدوليــة عــرة 
أضعــاف ســعرها يف البلــدان املتقدمــة. وهكــذا تســتفيد رشاكت 
االتصــاالت مــن ارتفــاع األســعار عــى حســاب املســهلكني، 

ضعف املنافسة تثقل اكهل النشاط االقتصادي

%50
من األنشطة االقتصادية حتتاج لتراخيص أو 

تخضع لقيود على االستثمار

ف10 ضعـــــا أ

أعلـــى مما ينبغي%30

سعر املكاملات الهاتفية الدولية

سعر تذكرة السفر

مثيالتها في الدول املتقدمة



7

احلواجز أمام املنافسة واإلجراءات اإلدارية 
املرهقة متثل »مثنا باهظا« للقدرة التنافسية 

للراكت، وخاصة الصغرية مهنا

%6
 الضريبة املفروضة على متلك وتسجيل العقارات 

ــع وقــت معــل  ــات رب ــة وإعــداد امللف تســتغرق اإلجــراءات اإلداري
مديــري الــراكت التونســية، ويتعرضــون، بالتــايل، خلســائر 
تقــدر ب15 يف املائــة مــن جحــم معامالهتــم، وذلــك بســبب كــرة 
اإلجــراءات اإلداريــة. وتظهــر هذه اخلســائر أن عــبء البريوقراطية 
ــل مــن قــدرة الــراكت عــى  ــاخ األمعــال، إذ يقل جــامث عــى من

االســتمثار وحتقيــق األربــاح، وبالتــايل خلــق فــرص العمــل.

وتطــال أعبــاء البريوقراطيــة الســوق العقاريــة أيضــًا، ومتثــل 
ــم  ــي حت ــني ال ــتمثرين. فالقوان ــبة لملس ــرية بالنس ــلكة خط مش
امللكيــة ومعليــات البيــع و الــراء جتعــل مــن الصعــب ملكيــة 

األرايض، وخاصــة بالنســبة للفــات الفقــرية

وُتفــرض عــى العقــارات رضيبــة 6 يف املائــة عنــد الــراء ويتطلب 
التجسيــل عــدة أيــام مــن االنتظــار. هــذه التاكليــف ال تجشــع عــى 
االســتمثار، ســما وأن التلكفــة أعــى بكثــري مــن تلــك يف البلــدان 

ــاوز  ــب ال تتج ــث الرضائ ــا حي ــل جورجي ــة أو يف دول مث املتقدم
ــني.  ــط يوم ــل يف املتوس ــد التجسي ــب مواعي ــة وتتطل 0.1 يف املائ

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن خصخصــة األرايض العموميــة يف 
ظــل غيــاب الشــفافية يف إدارة املؤسســات الرمسيــة مثــل الواكلــة 

العقاريــة للســكن مــن شــأنه أيضــًا أن يثقــل اكهــل االســتمثار.

%13 
 نســبة اخلســارة فــي معامالت الشــركات بســبب

 كثــرة اإلجــراءات اإلدارية

اخلدمــات  جمــال  يف  املســتمثرين  جــذب  فــرص  مــن  وتقلــل 
التســويقية، واملاليــة، والقانونيــة، الــي بإماكهنــا خلــق فــرص معــل 

ــرية، خاصــة للشــباب مــن حامــي الهشــادات. كث
ــو  ــف املنافســة ه ــار الســلبية لضع ــى اآلث ــال آخــر صــارخ ع مث
النقــل اجلــوي الــذي يبلــغ معــدل تلكفتــه 30 يف املائــة أعــى ممــا 
ــة املتوســطة  ــك ســلبًا عــى الطبق ــر ذل ينبــي أن يكــون هيلع. ويؤث

ــات.  ــذه اخلدم ــراكت، املســهلكني الرئيســيني هل وال
باإلضافــة لذلــك، فــإن احتــاكر الدولــة إلنتــاج وتوريــد وتوزيــع بعض 
املــواد الغذائيــة، كزيــت الزيتــون واللحــوم والســكر، ال ميكــن بــأي 
ــره، إذ ميكــن ملســامهة القطــاع اخلــاص  حــال مــن األحــوال تربي
ــر هــذه اخلدمــات. مكــا  ــا مت حتري ــة إذا م أن تكــون أكــر مردودي

سيســتفيد املســهلك مــن حتريــر هــذه القطاعــات مــن خــالل خفض 
األســعار وحتســني جــودة املنتجــات.

و تضــع هــذه السياســات حواجــز أمام املنافســة، وحتــول دون خلق 
ــوارق  ــايل تكــرس الف ــدة، وبالت ــر أســواق جدي فــرص معــل وتطوي
بــني اجلهــات وتؤثــر ســلبًا عــى التمنيــة االقتصاديــة املتوازنــة يف 
البــالد )كتطويــر املناطــق الواقعــة خــارج إطــار الريــط الســاحي(. 



8

اإلفراط يف تنظم النشاط االقتصادي سامه 
يف ظهور اقتصاد احملاباة و احملسوبية

ــة  ــراءات اإلداري ــار لإلج ــاء إط ــن إرس ــايس م ــدف األس اكن اهل
ــة املواطــن واملســامهني يف االقتصــاد. غــري أن  ــة محاي والتنظمي
الســلطة التونســية أنشــأت قبــل الثــورة شــبكة نفــوذ واســعة داخل 
مؤسســات الدولــة محلايــة القطاعــات الــي تنشــط فهيــا العائــالت 
ــة  ــود اإلداري ــرض القي ــالل ف ــن خ ــك م ــام، وذل ــن النظ ــة م املقرب
ــر اإلطــار  ــق احلواجــز أمــام املســتمثرين األجانــب. ومّت تربي وخل
املواطــن  بالرغبــة يف محايــة  االقتصــادي  للنشــاط  التنظــي 
والــراكت الوطنيــة. لكــن يف الواقــع، مت اســتخدامه كغطــاء 
ــة مــن الســلطة السياســية باالســتفادة مــن  ــة مقرب للمســاح ألقلي
امتيــازات ُمنحــت هلــا وحتقيــق أربــاح غــري مروعــة. وقــد مكنــت 
هــذه الوضعيــة قرابــة 220 رشكــة ختــّص عائلــة بــن عــي، والــي ال 
توظــف ســوى 1 يف املائــة مــن اليــد العاملــة، مــن االســتحواذ عــى 
21 يف املائــة مــن أربــاح القطــاع اخلــاص. غــري أن هــذه األرقــام 

تعكــس جــزءًا مــن الصــورة الاكملــة. فقــد عــاىن التونســيون مــن 
نظــام اقتصــادي حجمــف ال يســتطيع مــن خاللــه إاّل قلــة مــن 

ــام الفــرص وحتقيــق ثــروات. النــاس اغتن

و قد جتلت، يف الواقع، ممارسة احملسوبية يف أشاكل عدة، مهنا :

   التعديالت املتكررة ألطر االستمثار لصاحل بعض النافذين.
ــد  ــم النشــاط االقتصــادي وقواع ــي تنظ ــني ال    انهــاك القوان
املنافســة. و قــد أّثــر ذلــك يف تاكفــؤ الفــرص لملواطنــني لبــدء 
معــل خــاص أو احلصــول عــى قــرض. وبالتــايل، اهــزت قــدرة 
ــرص  ــاه وف ــري الرف ــى توف ــالع وع ــى االق االقتصــاد الوطــي ع

ــع. ــد للجمي ــل اجلّي العم
   جحــب املعلومــات الرضوريــة حــول فــرص األمعــال عــن 

أنشــطهم. لتمنيــة  االقتصاديــني  الفاعلــني 
   منــح الراخيــص والعقــود العموميــة دون اتبــاع إجــراءات 
ــة مــن  حتــرم تاكفــؤ الفــرص، وبالتــايل متكنــت الــراكت املقرب

ــة. ــة يف الســوق الداخلي ــن املنافســة غــري العادل الســلطة م

 احلواجز التي حتول دون الوصول إلى األسواق
 واإلجراءات اإلدارية املعقدة تخلق امتيازات

 استولى عليها املقربون من بـن علــي

حصة شركات املقربني من بـن علـي حماية قوية لقطاعات نشاط املقربني من بـن علــي

0         5        10      15      20

أرباح القطاع اخلاص % 21,3

التشغيل %0,8

الناجت الداخيل اخلام  % 3,2
الرتاخيص

قطاعات نشاط املقربني من 
بن عيل.

القطاعات اليت ال ينشط 
فهيا املقربني من بن عيل
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40

30

20

10

0



9

و يف حــني ازدهــرت أنشــطة عــدد حمــدود مــن رجــال األمعــال، 
النشــاط  يف  املشــاركة  عــى  العــادي  املواطــن  قــدرة  فــإن 
االقتصــادي وإنشــاء رشاكت خاصــة أو احلصــول عــى االئمتــان 
بقيــت حمــدودة ممــا أّثــر عــى قــدرة االقتصــاد كلك عــى توفــري 

وظائــف جيــدة وحتســني الطاقــة الرائيــة لملواطــن.

ــود  ــس تع ــا تون ــي تواجهه ــة ال ــات االقتصادي ــإن الصعوب إذن ف
يف جــزء مهنــا ملنــاخ األمعــال الريــي، الــذي يضــع مصــاحل 
العائــالت املقربــة مــن الســلطة فــوق املنافســة العادلــة، الــي يه 
مــن دعــامئ المنــو االقتصــادي. وبذلــك، فــإن غيــاب املنافســة 
وتفــي احملســوبية، وكــرة القوانــني واإلجــراءات، أدت إىل 
ــًا  ــن املــي قدم ــالد م ــان الب ــة وحرم ــادرة االقتصادي ــد املب تقيي

يف طريــق التمنيــة.

ــذي  ــدام الشــفافية، والظــم ال ــدم املســاواة، وانع إّن اســمترار ع

ارتكبــه أقــارب العائلــة احلامكــة قــد وّلــد مشــاعر اليــأس وخيبــة 
األمــل بــني الســاكن وســامه يف الركــود االقتصــادي.

و لألســف، رمغ ســقوط النظــام الســابق مازالــت املامرســات 
تعيــق  الــي  والريعيــة  والفســاد  وكذلــك  مســمترة،  الســابقة 
االقتصــاد التونــي مــن ناحيــة خلــق فــرص العمــل واالســتمثار، 
ويه أمــور ال تــزال تؤجــج التوتــرات االجمتاعية والشــعور بالظم.

البريوقراطيــة،  »ثقــل«  لـــ  أخــرى  نتيجــة 
اخلاضعــة  اإلجــراءات  وتــم  وانتشــار 
للســلطة التقديريــة لــإلدارة هــو ظهــور الفســاد 
وتعزيــز املنافســة غــري العادلــة مــن خــالل منــح 
مــن  العديــد  الســلي  األداء  الــراكت ذات 

االمتيــازات.
وتبــنّي دراســة أن تونــس حتتــل أحــد أعــى 
املرتبــات يف العــامل يف جمال انتشــار الفســاد 
»ألســباب تتعلــق بترسيــع املعامــالت«. وقــد 

أّكــدت أكــر مــن رشكــة بــني أربــع رشاكت 
مشلهــا الدراســة أهّنــا دفعــت مقابــال بطريقــة 
غــري رمسيــة وغــري قانونيــة للخدمــات اإلداريــة 
بغيــة ترسيــع معاجلــة ملفاهتــا. ومبــوازاة تلــك 
املشــالك تضــاف آفــة التجــارة غــري املروعــة 
مــن  وتزيــد  تســتري  انفكــت  مــا  الــي 

ــي. ــاد التون ــات االقتص صعوب
و قــد أبــرزت دراســة حديثــة للبنــك الــدويل 
اســتراء ظاهــرة التجــارة غــري املروعــة مــع 
ليبيــا واجلزائــر بــل إهنــا ازدهــرت خاصــة بعد 
الثــورة لتبلــغ، عــى أقــل تقديــر، 2 مليــار دينــار 
تونــي أي 7 يف املائــة مــن جحــم الــواردات.

و متّثــل التجــارة غــري املروعــة نصــف جحــم 

1 من لك 4
ربع الشركات تدفع الرشوة للحصول على اخلدمات اإلدارية 

انتشار الفساد رضب لالقتصاد التوني كلك

 بعد ثالث سنوات من الثورة لم يتم
 تغيير نظام اللوائح االقتصادية التي
 كانت مبثابة غطاء للريعية واستغالل

اإلمتيازات
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التجــارة املنمظــة مــع ليبيــا وتقريبــا اكمــل جحــم التجــارة املنمظــة 
ــن املســهلك يف  ــام أن ُخــس البزني ــنّي األرق ــر. وتب ــع اجلزائ م
تونــس متــأت مــن الــواردات املهربــة. وتســبب املعامــالت التجاريــة 
غــري املروعــة والفاســدة خســائر عى مســتوى إيــرادات الدولة. 
ويه حــوايل ربــع عائــدات الديوانــة. مثــل هــذه املامرســات 
تقــوض مداخيــل الــراكت ذات األداء االجيــايب الــي متتثــل 
للقانــون، غــري أهنــا و نتيجــة لذلــك ال تتلــى مثــار اجلهــد الشــاق 

الــذي تقــوم بــه.
و تــويح هــذه املشــالك مبــا ال يــدع للشــك أن الديوانــة يه يف 
أشــد احلاجــة لإلصــالح لتهسيــل االجــراءات االداريــة مــن أجــل 

احلــد مــن الســلطة التقديريــة لــإلدارة. 

تقدير حلجم التجارة غير املشروعة على احلدود البرية لتونس

جتارة منمظة 

اجلزائر ليبيا

جتارة غري مروعة 

50

67

50 33100

80

60

40

20

0



11

اقتصاد يف حاجة ماسة للمتويل و بنوك معومية 
تعاين صعوبات

تلعــب املصــارف دورا حموريــا يف االقتصــاد. فهــي تقــوم بتعبئــة 
املدخــرات ومتويــل املشــاريع الــي ختلــق فــرص العمــل وحتقــق 
الــروة. لكــن لألســف، ال توفــر البنــوك التونســية مــا يكــي مــن 
القــروض وتظــل األمــوال الــي تضــخ يف الــدورة االقتصاديــة أقــل 

مــن قدراهتــا الفعليــة.

وتشــري اإلحصــاءات إىل أن ســوق االئمتــان يه أيضــًا ضعيفــة 
مقارنــة بالبنــوك املغربيــة و األردنيــة عــى ســبيل املثــال. ويشــكو 
ثلــث الــراكت مــن ســوء رشوط احلصــول عــى المتويــل وعــدم 

وجــود قواعــد واحضــة وموحــدة تنطبــق عــى امجليــع.

تعــاين البنــوك التونســية و خاصــة العموميــة مهنــا )الركــة 
التونســية للبنــك، البنــك الوطــي الفــاليح، بنــك االســاكن( تعــاين 
مــن أوضــاع ماليــة صعبــة بســبب ســوء اإلدارة خصوصــًا و لكــن 
أيضــًا بســبب عــدم وجــود منافســة. وهــذا األمــر جيعلهــا ضعيفــة 

األداء عــى حســاب االقتصــاد كلك.

و يعتــرب القطــاع املــريف يف مجملــه ملكفــًا جــدًا بالنســبة 
لملجموعــة الوطنيــة عــى مســتوى اخلســائر املرامكــة للبنــوك 
العموميــة. فقــد مجتعــت لــدى هــذه البنــوك أكــر مــن 3000 مليــار 
ملــم خســائر )أي مــا يقــارب 75 % مــن املزانيــة العامــة للتجهــز 
ــة باســتخدام  ــع هــذه التلكف ــة دف ســنة 2013(.و ســتتوىل احلكوم
املــال العــام الــذي مل يعــد باإلمــاكن توجهيــه لإلســتمثار العمــويم 
يف البنيــة التحتيــة أو حتســني خدمــات التعلــم و الصحــة ال 

ــة. ــات الداخلي ســما يف اجله

و البنــوك يف حاجــة أيضــا لتغيــري معيــق ملنــاجه معلهــا، و 
لتخفيــض كبــري يف تاكليــف التــرف الــي تظــل مرتفعــة نســبيا 

ــة. ــري الدولي ــة باملعاي مقارن

و عــى صعيــد آخــر، تقــوم البنــوك بتقديــر ســيئ لملخاطــر و 
ــا فشــلت يف مهمهــا  ــًا م ــى الســداد. و غالب ــدرة حرفاهئــا ع ق
ــب  ــادة األمعــال و املشــاريع املرحبــة، و تواجــه، يف أغل ــدمع ري ل
األحيــان، ارتفــاع معــدالت القــروض غــري املســتخلصة وخاصــة 

ــاع الســياحة. ــة وقط ــي هتــم املؤسســات العمومي ــك ال تل

و تــاكحف الــراكت العاديــة )بــدون وســاطات( مــن أجــل الوصــول إىل 
مصــادر المتويــل يف حــني أّن الــراكت ذات الوســاطات و املؤسســات 
ــت غــري  ــو اكن ــوك حــى ل ــن البن ــل م ــة حتصــل عــى المتوي العمومي
جمديــة وال تســتخدم هــذا المتويــل بشــلك جّيــد. ويّوجــه المتويــل غالبا 
لملؤسسات الي تمتتع باألفضلية لدى السلطة ولملؤسسات العمومية 
الي تتحصل عى االعمتادات ألســباب سياســية و ليســت اقتصادية.

3 000 
مليم  مليار 

هي اخلسائر املتراكمة لدى البنوك

  تفتقد البنوك العمومية إلى النجاعة
 في توجيه مواردها إلى القطاع اخلاص

.و إلى املشاريع اجملدية
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إن غيــاب قواعــد واحضــة ملنــح القــروض يفــرس يف جزء منه اخلســائر 
الي تتكّبدهــا البنوك.

ــدامئ هلــذه البنــوك مــن خــالل  ــة ال ــك، فــإن دمع الدول وعــالوة عــى ذل
ــاكر  ــى االبت ــا ع ــن عزميه ــط م ــوال( يثب ــة )خض األم ــادة الرمسل إع
واعمتــاد قواعــد صارمــة للتــرف الــي مــن شــأهنا تقليــل اخلســائر.

وقــد لعــب القطــاع البنــي العمــويم، مــن خــالل التعتــم عى املشــالك 
احلقيقيــة للســياحة يف تونــس، دورا ســلبيا يف تطويــر هــذا القطــاع 
ــة  ــي املشــاريع الســياحية ذات اإلنتاجي ــروض لباع ــح الق ــك مبن و ذل

الضعيفــة جــدا. 

ــروض غــري  ــع الق ــرده، رب ــًا، مبف ــك قطــاع الســياحة، حالي و ميتل
املســددة يف القطــاع املــريف. فعــى ســبيل املثــال، أجــرب عــبء 
ــن  ــادق املســتدينني م ــن أحصــاب الفن ــد م ــة العدي ــون الثقيل الدي
البنــوك عــى عــدم إيــالء االهمتــام املطلــوب لتجديــد وحداهتــم 

ــرة. ــة املاه ــد العامل ــف الي ــة وتوظي الفندقي

بعــد الثــورة، اخنفضــت عائــدات الســياحة عــام 2011 بنســبة 40 

يف املائــة بســبب انعــدام األمــن. إذ مــن مجمــوع 850 فندقــًا، مــّر 
ــة  ــادة رسيع ــذا إىل زي ــد أّدى ه ــادة. و ق ــة ح ــة مالي ــث بأزم الثل
يف القــروض غــري املســددة واملشــالك املتفامقــة الــي تؤثــر عــى 
لك مــن القطــاع املــريف وكذلــك الســياحة الــي تتطلــب اســراتيجية 
جديــدة أيضــًا للتغلــب عــى نقــاط الضعف اهليلكيــة الي تعــاين مهنا.

إن ضعــف قوانــني اإلفــالس أدى بــدوره إىل تفــامق املشــالك 
يف القطــاع املــايل ألن هــذه القوانــني تــح للــراكت املتعــرة 
مبواصلــة نشــاطها يف الســوق بــداًل مــن إعــادة هيلكهــا أو إعــالن 
ــذه  ــة يف ه ــة هائل ــة ومالي ــوارد بري ــدار م ــم إه إفالهســا. و ي
الــراكت، والــي ميكــن اســتخدامها إلنشــاء رشاكت أخــرى 

ــادرة عــى تقــدمي فــرص معــل أفضــل. ــاءة و ق أكــر كف

ويف اخلتــام ، مــن املهــم أن نالحــظ أن البنــوك مدعــوة، مــن جهــة 
لتحســني تغلغلهــا يف أوســاط الســاكن إذ أن فــردا واحــدا فقــط 
ــة أخــرى  ــن جه ــدي، و م ــي أو بري ــه حســاب بن ــة  لدي ــن ثالث م
جيــب عــى هــذه البنــوك حتســني نوعيــة خدماهتــا وتقــدمي منتجات 

مبتكــرة لعمالهئــا.
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عاليةمنخفضة

حوافــز االستمثــار ملكفــة وغيــر فعالــة
تنفــق تونــس الكثــري مــن املــال لتجشيع الــراكت عى االســتمثار 
وخلــق فــرص العمــل. و قــد بلغــت احلوافــز املمنوحــة للــراكت 
لتهسيــل تنفيــذ مشــاريع جديــدة، أكــر مــن 2% مــن الــروة الــي 

يــم خلقهــا لك عــام.

لألســف، اكن هلــذه اجلهــود أثــر حمــدود عى جذب االســتمثارات 
وخلــق فــرص العمــل. وتقــدر تلكفــة لك وظيفــة مت خلقهــا بواســطة 

هــذه احلوافــز بـــ 30000 دينــار ســنويا، وهــو أمــر ملكــف جّدا.   

ــل أساســا يف جمــال  ــة تعم ــوايل 2500 رشك ــد اســتفادت ح وق
الطاقــة، واخلدمــات املرفيــة والتصنيــع والتعديــن مــن هــذه 
احلوافــز. و املجــاالت املذكــورة ال تتطلــب عــادة يــد عاملــة كبــرية 
العــدد. وبذلــك فــإّن احلوافــز املمنوحــة مل تســاعد حقــا عــى خلــق 
الكثــري مــن فــرص العمــل؛ وبالتــايل تكــون تلكفــة فــرص العمــل 

الــي أنشــأت عــن طريــق هــذه احلوافــز مرتفعــة جــّدا.

مــن املهــم أن نالحــظ أن أربعــة مــن أصــل خســة مشــاريع اكن 
ميكــن أن مت يــم بعهثــا حــى يف غيــاب هــذه احلوافــز. و تــرمج 

هــذه الوضعيــة أيضــا جعــزا مخضــا للدولــة وإهــدار ملواردهــا.

توجيــه  يف  االســتمثار  عــى  التجشيــع  سياســة  تــح  مل 
االســتمثارات حنــو اجلهــات الفقــرية يف غــرب البــالد. إذ أن أكــر 

ــت  ــي متتع ــك ال ــن تل ــن أصــل عــرة م ــة مشــاريع م ــن مثاني م
بامتيــازات جملــة التجشيــع عــى االســتمثار مت بعهثــا يف املناطــق 
الســاحلية. وقــد ثبــت أن هــذه احلوافــز غــري فعالــة وغــري جمديــة 
ــاوت بــني اجلهــات. ــة واحلــد مــن التف ــة املناطــق الداخلي يف تمني

إندماج ضعيف يف االقتصاد العاملي
إن الســوق التونســية املتكونــة مــن قرابــة عــرة ماليــني مســهلك 
غــري قــادرة عــى اســتيعاب مك هائــل مــن البضاعــة و اخلدمــات. و 
هلــذا الســبب يتحــم عــى البــالد االنفتــاح عــى االقتصــاد املعــومل 
هبــدف حتقيــق المنــو االقتصــادي و الرفــاه لفائــدة لك رشاحئ 

الشــعب التونــي.

و عــى عكــس التصــور الســائد بــأن االقتصــاد التونــي منفتــح، 
يشــري الواقــع إىل أن هــذا االنفتــاح ســطي وضعيــف. مــن ذلــك 
أن 5/4 مــن صــادرات تونــس موجهــة اىل أوروبــا و باخلصــوص 
اىل فرنســا و ايطاليــا، و الــراكت التونســية ال تســتغل عــى 
ــدان اإلحتــاد  ــع بل ــة  م ــارة املتاح ــات التج ــه األمكــل إماكن الوج

ــن.   األورويب المثــاين و العري

ــرمغ مــن تضاعــف قمــة الصــادرات خــالل الفــرة مــا بــني  فبال
1990 و 2010 فــإن هــذه النســبة تبــدو مغلوطــة إذ أهنــا بقيــت دون 

النتــاجئ الــي حققهــا البلــدان املجــاورة و أقــل بكثــري مــن نتــاجئ 
تركيــا أو مالزيــا عــى ســبيل املثــال. فهــذان البلــدان حققــا نســبة 
منــو لصادراهتــام تســاوي أربــع أضعــاف املســتوى املجســل 
ــت الصــادرات التونســية ضعيفــة  خــالل نفــس الفــرة. و قــد ظل

قياســا مــع اماكنيــات المنــو املتاحــة لالقتصــاد التونــي.

ــاد دور  ــس يف اعمت ــة يف تون ــد اســمترت األنشــطة االنتاجي و ق
ــس  ــوم تون ــال تق ــع املنتجــات املســتوردة. فعــى ســبيل املث مجتي
بتصديــر أجهــزة االســتقبال التلفــزي و لكهنــا يف الواقــع ال تقــوم 

ــزة و تركيهبــا.   ــات هــذه األجه ــع مكون إاّل باســترياد مجي

هي التكلفة السنوية خللق مواطن شغل  اضافية 
بفضل امتيازات التشجيع على االستثمار.

دينار000 30
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و يرجــع ســبب اكتفــاء الــراكت التونســية بانشــطة تركيــب 
املكونــات املســتوردة إىل النوعيــة الرديئــة و/أوإىل غــالء املنتجــات 
ــة مــن املنافســة.  و  ــل الــراكت احملمي ــا مــن قب املصنعــة حملي
ــوى  ــة ال تشــمتل عــى حمت ــإن هــذه األنشــطة التجميعي معومــا ف
ــد  ــداب ي ــا هامــا و هــو مــا يجشــع الــراكت عــى انت تكنولوجي

ــة األجــر. ــايل ضعيف ــؤة و بالت ــة غــري كف عامل

مكــا أن هــذه األنشــطة ال تــؤدي اىل الرفــع مــن القمــة املضافــة 
لصــادرات تونــس و تعمــق يف نفــس الوقــت العجــز التجــاري 
لتونــس إضافــة إىل أهنــا تنبــؤ بــأن التاكمــل االقتصــادي التوني 

هــو مــن قبيــل املخادعــة و املغالطــة.

ــدة  ــري حمــددة امل ــود غ ــس اىل عق ــل يف تون ينقســم ســوق العم
ويه مواطــن الشــغل الدامئــة واحملميــة مــن الطــرد واىل أشــاكل 
ــذه  ــدة. إّن ه ــود حمــددة امل ــل اهلــش ويه العق ــن العم أخــرى م
العاملــة  اليــد  انتــداب  عــى  املؤسســات  تجشــع  االزدواجيــة 
ــة التشــغيل  ــاظ عــى مرون ــدة للحف ــود حمــددة امل ــق عق ــن طري ع
مكــا متكهنــا هــذه العقــود مــن االلتفــاف عــى تريعــات الطــرد 
الصارمــة الــي كرســت بشــلك غــري مبــارش اســتغالل العــامل و 
جشعــت عــى ظهــور أشــاكل هشــة لتوظيــف اليــد العاملــة، ويه 

ــة. ــس باملناول أشــاكل يشــار إلهيــا يف تون
إّن انشــاء صنــدوق وطــي للتأمــني عــى فقــدان مواطــن الشــغل، 
باإلضافــة إىل اضفــاء مزيــد مــن املرونــة عــى إجــراءات الطــرد، 
ميكــن أن يجشــع الــراكت عــى احــرام القانــون و انتــداب يــد 
عاملــة مؤهلــة يف وظائــف جّيــدة. مكــا سيســاعد هــذا االصــالح 
عــى توجيــه االســتمثارات اخلاّصــة حنــو أنشــطة اقتصاديــة ذات 
اجلــدوى و املردوديــة العاليــة والــي تشــغل يــد عاملــة ذات كفــاءة.

إّن املســامهات االجمتاعيــة العاليــة بعنــوان الضــامن االجمتــايع 
تجشــع عــى تــويخ ممارســات االســتغالل و تزيــد يف عــدم 
اســتقرار مواطــن الشــغل )هشاشــة التشــغيل( فهــي تســاوي مــا 
ال يقــل عــن ثلــث )3/1( األجــر اخلــام )االمجــايل(. مكــا أهنــا تثقــل 
اكهــل الــراكت و تشــلك حاجــزا أمــام خلــق فــرص العمــل القــار 
ــادة عــى  ــرية. زي ــراكت املتوســطة و الصغ ــدى ال خصوصــا ل

أهنــا تســاعد عــى االبقــاء عــى مســتوى تأجــري متــدن حيــد مــن 
رفــاه الشــغالني. و مــن بــني أســباب الزيــادة اهلامــة يف عــروض 
الشــغل الوقتيــة و ضعــف امحلايــة االجمتاعيــة للشــغالني هــو 

ــة. ــاع املســامهات االجمتاعي ارتف

 على عكس التصور السائد بأن
 االقتصاد التونسي منفتح ومتكامل
 مع االحتاد األوروبي ، يشير الواقع إلى
 أن السوق التونسية مغلقة وتتمتع

بحماية عالية

 في حني يسود االعتقاد أن االقتصاد
 التونسي مندمجا مع اإلحتاد األوروبي،

 تظهر احلقيقة أن األنشطة التصديرية
 تكاد تكون محصورة كلياً مع فرنسا
وإيطاليا، والسؤال املطروح هو: ملاذا؟

التريعات املرتبطة بسوق العمل مل تمتكن ال من 
محاية العامل و ال من محاية مواطن الشغل 
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 فشل نظام
 التأمني

 االجتماعي في
 حماية غالبية

 العمال )أقل من
 ٪50 من العاملني(

 وساهم في
 تفاقم مشاكل

البطالة

ــات املشــركة تفــرض نفــس ســم التأجــري يف اكمــل  إّن االتفاقي
أحنــاء البــالد بالــرمغ مــن اســتعداد معــال املناطــق الداخليــة 
عــى ســبيل املثــال للعمــل بأجــر دون األجــر املعمتــد يف املناطــق 
تركــز  املســتمثرون  حيبــذ  الســياق  هــذا  يف  و  الســاحلية. 

مشــاريعهم يف املناطــق الســاحلية ألهنــا حتتــوي عــى البنيــة 
ــات  ــإّن االتفاقي ــارات...( و هلــذا الســبب ف ــئ / مط ــة )موان التحتي
ــا أمــام االســتمثار يف اجلهــات  املشــركة ميكــن أن تشــلك عائق

ــاحلية. ــات الس ــني اجله ــا و ب ــّوة بيهن ــق اهل ــة و تعم الداخلي
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يتبــني مــن خــالل التحليــل اهليلكــي لالقتصــاد التونــي أن 
عــى رشاكت صغــرية  أساســا  يرتكــز  االقتصــادي  النشــاط 
احلجــم و هشــة جتــد صعوبــة مّجــة يف التوســع و خلــق مواطــن 
شــغل جديــدة. فثالثــة مواطــن شــغل مــن أربعــة يــم احداثهــا مــن 
طــرف رشاكت فرديــة مكونــة مــن أخشــاص منتصبــني حلســاهبم 

ــروة. ــق ال ــب علهيــم خل ــايل يصع اخلــاص و بالت

و معوما، فإّن ثالثة معال من خســة يعملون يف أنشــطة اقتصادية 
ذات مــردود دون املعــدل املجســل عــى املســتوى الوطــي و بالتــايل 
فإّن القمة املضافة هلذه األنشــطة ســتكون ضعيفة و تنعكس ســلبا 
عــى مردوديــة رأس املــال مكــا ســزيد ظــروف عيــش العــامل ســوءا.

و  انتاجيــة  األكــر  التونســية  الــراكت  أن  املفارقــات  مــن  و 
جتديــدا مل تمتكــن مــن حتقيــق أربــاح هامــة بســبب احلواجــز 
الــي تتصــدى لملنافســة الريفــة و اللكفــة اإلداريــة الثقيلــة مــع 
وجــود قطــاع بنــي عــدمي اجلــدوى اضافــة لإلزدواجيــة يف عقــود 

الشــغل و بالتــايل فــإّن لّك هــذه العوامــل جممتعــة ال حتفــز 
الــراكت املذكــورة و حتــد مــن اماكناهتــا يف مزيــد مــن 
االســتمثار. مكــا أهنــا تقلــص مــن فرصهــا يف التوســع و 
احــداث مواطــن شــغل اضافيــة لتجــد نفهســا يف األخــري 

ــوب. صغــرية احلجــم دون املســتوى املطل

قطــاع  اىل  احلقيقــة  يف  ينقســم  التونــي  االقتصــاد 
»مقــم« يتكــون مــن رشاكت تنتــج للســوق احملليــة و قطاع 

»غــري مقــم« يتكــون مــن رشاكت تنتــج هبــدف التصديــر.

ــني رشاكت  ــا ب ــزأة بدوره ــم جم ــاع املق إّن رشاكت القط
محميــة مــن املنافســة تمتتــع بإمتيــازات كثــرية مــن جــراء 
تعرقلهــا  أخــرى  رشاكت  و  الريفــة  غــري  املنافســة 
اإلجــراءات اإلداريــة الثقيلــة و تثقــل اكهلهــا الرضائــب و 
املســامهات. و يف هــذا الصــدد، فــإّن غيــاب املنافســة و اإلدارة 

الثقيلــة ينعكســان ســلبا عــى أداء هــذه الــراكت الــي ال ميكــن هلــا 
حتقيــق نتــاجئ اقتصاديــة هامــة و تكــون بذلــك منتجاهتــا دون اجلــودة 

املطلوبــة و بأســعار مرتفعــة.

ــإّن الــراكت غــري  ــي ســبق ذكرهــا، ف ــة مــع الــراكت ال و باملقارن
املقمــة و الــي تنتــج هبــدف التصديــر تعيــش حالــة انغــالق و تقوقــع 

عــى نفهســا و يه ال تتاكمــل مــع الــراكت املقمــة.

فللــزود ببضاعــة أو خدمــة أو أي مــادة أخــرى لــدى الــراكت املقمــة، 
جتابــه الــراكت املصــدرة اجــراءات اداريــة ثقيلة و مراقبــة صارمة من 

املصــاحل الديوانيــة الــي ميكن أن تســتغرق زمنــا طويال.

و نتيجــة هلــذه العراقيــل، جتــد الــراكت املصــدرة نفهســا جمــربة عــى 
اســترياد منتجــات نصف مصنعة مــن اخلــارج و يه بضاعة أكــر جودة 
من البضاعة احمللية عوضا عن اقتناء البضاعة الي مت انتاجها حمليا.

إّن هــذه الصعوبــات ميكــن أن تفــرس لوحدهــا تشــتت النســيج 
ــة  ــاب املنافس ــري اىل غي ــه و يه تش ــي و جتزئت ــايع التون الصن
الريفــة فضــال عــن أهنــا حتــد من فــرص جناح الــراكت احمللية.

إّن مســار التصنيــع يف تونــس مل يمتكــن حلــد اآلن مــن حتســني 
اإلنتاجيــة معومــا و مــن إنتاجيــة القطــاع الصنــايع باخلصــوص 
حيــث أن النســب املجسلــة يف هــذا الصــدد منخفضــة و يه تــاكد 

تســاوي النســبة املجسلــة يف القطــاع الفــاليح.

مجموع السياسات االقتصادية وّلد نسيجا
اقتصاديا ضعيفا 

 يتألف النسيج اإلقتصادي في غالبيته
 من الشركات الصغرى وهناك نقص في

الشركات الكبيرة
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متثــل الفالحــة بالنســبة لتونــس قطاعــا 
حيويــا هامــا ولكنــه مل يمتكــن مــن االقــالع 
اىل حــد اآلن. مفوطــن شــغل مــن بــني 
خســة مواطــن شــغل حمــدث يف القطــاع 
الفــاليح لكــن يف املقابــل، فــإن غيــاب 
اجلــدوى يف السياســة الفالحيــة املتوخــاة 
اضافــة اىل صغــر جحــم املســاحات املعدة 
ــاعد  ــة مل تس ــوارد املائي ــة امل ــة و قل للزراع

ــه.  ــاع و الهنــوض ب عــى منــو القط

و قــد اجتهت السياســة الفالحية التونســية 
اىل حــد اآلن حنــو الزراعــات الكــربى الــي 
تســتوجب مســاحات كبــرية و خصبــة و 
الركــز  عــوض  مائيــة مخضــة  مــوارد 
عــى املنتجــات الفالحيــة املتوســطية. إذ 
بفضــل ظروفهــا الطبيعيــة و املناخية، تتوفر 
تونــس عــى اماكنيــات هامــة عــى مســتوى 

انتــاج الزيتــون واخلــرض و الغــالل و املنتجــات البحريــة )األمســاك، 
ــة املذكــورة عــى  ــوي لك هــذه األنشــطة الفالحي ــات(. وحتت القري

طاقــة مخضــة لتشــغيل اليــد العاملــة.

إّن مواصلــة تدخــل الدولــة و تطبيقهــا اإلجــراءات امحلائيــة مــن خالل 
دمع املدخــالت الفالحيــة ) العلــف / األمسدة /املاء...( و حتديد أســعار 
املنتجــات الفالحيــة و تســويقها مل متكــن القطــاع مــن االســتفادة مــن 

ذلــك  بصفــة عادلة.

فالــدمع الــذي حتدثنــا عنه يســتفيد منــه كبار الفالحــني الذين ينتجون 
احلبــوب و األلبــان و يــم إقصــاء صغــارمه مــن منظومــة الــدمع. و 
بالــرمغ مــن دمعــه مــن قبــل الدولــة بنســبة 1 % مــن النــاجت الداخــي 
االمجــايل، فــإّن قطــاع الفالحــة ظــل يــراوح ماكنــه وهشــدت أســعار 
املــواد الفالحيــة زيــادة مرتفعــة مقارنــة بالطاقــة الرائيــة لملواطنــني.

و تونــس ال تســتغل اماكنياهتــا االنتاجيــة عــى الوجــه األمكــل مكا أن 
حصصهــا مــن الصــادرات الفالحيــة بإجتــاه دول االحتــاد األورويب 
ظلــت دون املأمــول. إذ أّن صــادرات زيــت الزيتــون و القــوارص و 

المطــامط يه أقــل بكثــري مــن فــرص التصديــر املتاحــة.

ــة و  ــة جمدي ــس سياســة فالحي ــوخ تون ــر مل تت ــة األم و يف حقيق
فّعالــة. فالدولــة ركــزت يف أهدافهــا الفالحيــة عــى تأمــني الغــذاء 
ــّى  ــن ح ــل مل تمتك ــا يف املقاب ــي و لكهن ــعب التون ــوم الش لعم

ــذايت بالنســبة ملــواد أساســية اكحلبــوب  مــن حتقيــق االكتفــاء ال
و األلبــان. إّن تأمــني الغــذاء ميثــل حمتــا أولويــة مــن أولويــات 
ــه ال يعــي بالــرضورة االكتفــاء الــذايت الغــذايئ. و  ــالد و لكن الب
ــن  ــق األم ــات تســاعدها عــى حتقي ــن آلي ــس البحــث ع ــن لتون ميك
الغــذايئ دون املســاس بتطويــر القطــاع الــذي يظــل بعيــدا يف نتاجئه 

ــة.  ــه عــن االماكنيــات االنتاجيــة احلقيقي و مردوديت

 تتمتع تونس مبزايا تفاضلية هامة في
املنتجات املتوسطية

سياسة فالحية غري جمدية و غري عادلة

الصادرات الفالحية بإجتاه االحتاد األوروبي 
)نسبة احلصص اخملصصة لتونس(
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حتقيــق  تونــس  اســتطاعت  الثــورة  مــن  ســنوات  ثــالث  بعــد 
خطــوات معالقــة عــى املســتوى الســيايس مــن خــالل ســهّنا 
لدســتور جديــد توافــي. مكــا مثلــت الثــورة فرصــة فريــدة إلجنــاز 
اصالحــات اقتصاديــة معيقــة و للقطــع مع مهنج »الدولــة األبوية«. 
و هيلع، جيــب أن تتــوىخ تونــس منــواال تمنويــا جديــدا يقطــع مــع 
املنــوال القــدمي الــذي ســاعد اىل حــد بعيــد عــى تجشيــع »غيــاب 
الكفــاءة« و تفــامق احملســوبية و احملابــاة و أن تأســس لدولــة 
تــرىع األنشــطة االقتصاديــة مــن خــالل توجهيهــا و حتكمهــا و 
حتديــد قواعــد دميقراطيــة هلــا هبــدف خلقهــا ملزيــد مــن الــروة و 

توزيعهــا بــلك عــدل و انصــاف لاكفــة رشاحئ املجمتــع.

ــل احلــوار االجمتــايع الوطــي رضورة  و يف هــذا الســياق، ميث
ماســة للتحــاور و النقــاش حــول رؤيــة جممتعيــة جديــدة تســاعد 
عــى توجيــه السياســات االقتصاديــة للعقــود املقبلــة و حتــول 
االقتصــاد التونــي مــن اقتصــاد »االمتيــازات« اىل اقتصــاد 
االطــراف  لــلك  املجّمــع  الشــامل  احلــوار  هــذا  و  املنافســة. 
ــات املجمتــع املــدين ميكــن أن يضمــن  ــة و لاكفــة مكون االجمتاعي

خيــارات توافقيــة و متناســبة مــع االصالحــات املزمــع اجنازهــا.

إّن حتقيــق اصالحــات معيقــة و جذريــة ليس باألمــر اهلنّي. ذلك أن 
اللوبيــات و أحصــاب االمتيــازات سيســتغلون الوضعيــة احلاليــة و 

ســيقفون ضــد لك تغيــري ميكــن أن يقلــص مــن امتيازاهتم.  

ــد  ــن حدي ــإرادة م ــى لك التونســيني التســلح ب و هيلع، يتحــم ع
للبــدء و االنطــالق يف االصالحــات ألن لك تأخــري يف وضــع 
هــذه االصالحــات ســيفامق املخاطــر جبعــل أحصــاب االمتيــازات 
يضاعفــون أرباحهــم و ريعهــم ويتصــدون لــلك حتــول مــن شــأنه 

التقليــص مهنــا.

مفــن األمهيــة مبــاكن أن يــي التونســيون و التونســيات بــأن 
االصالحــات االقتصاديــة التدرجييــة و يه املقاربــة املعروفــة يف 
ــارخي  ــا. فت ــرا حقيقي ــوم خط ــل الي ــل متث ــس بسياســة املراح تون
البــالد أبــرز أّن هــذه االصالحــات توقفــت معومــا يف وســط 
الطريــق و مل يــم اســتمكاهلا لرفــع حتديــات المنــو و جماهبــة 

البطالــة يف املناطــق الداخليــة الفقــرية و احملرومــة.

 اللوبيات
 ستقاوم

 بشراسة كل
 تغيير من

 شأنه أن ميس
 من وضعيات

 استغالل الريع
 واملزايا التي

 توفرها املنظومة
احلالية

تونس اليوم يف مفرق طرقات القم
و املعايري و املذاهب
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 قطاع
 اخلدمات في

 تونس من أكثر
 القطاعات
 احملمية في
 العالم. و

 ترسانة من
 القوانني تعيق

 تطوره

مــن املمكــن أن يتوجــه االهمتــام يف املرحلــة األوىل مــن االصالحــات اىل مجموعــة مــن االجــراءات 
تجشــع عــى املنافســة و تقلــص مــن الترشيعــات و الرتاتيــب املتعلقــة بالنشــاط االقتصــادي و إعمتــاد 

ــرة و اهلشــة. ــوارق اجلهويــة و متكــن مــن محايــة الطبقــات الفق سياســات جديــدة تقلــص مــن الف

ارســاء منــاخ أمعــال قوامــه التجشيــع عى 
املنافســة و التصدي للك مظاهر الفســاد و 

احلصــول عــى االمتيازات
   الغــاء احلواجــز أمــام املنافســة الريفــة و تجشيــع الدخــول 
اىل قطاعــات اخلدمــات ذات االماكنيــات الضخمــة : االتصــاالت، 
هــذه  التعلــم...إّن  الصحــة،  الســياحة،  اللوجســتية،  النقــل، 
االجــراءات تســاعد عــى القطــع مــع اقتصاد االمتيازات و ســتدفع 
حنــو خلــق مواطــن الشــغل و الــروة. إّن الدراســات االقتصاديــة تفيد 
بــأّن التجشيــع عــى املنافســة الريفــة يعــي دفعــا هامــا للمنــو مبا 
يقــارب نســبة 5،4 % و ميكــن مــن خلــق مــا ال يقــل عــن 50000 موطــن 

شــغل اضايف يف الســنة.

    تبسيط الرسانة القانونية املنمظة للنشاط االقتصادي و التخفيف 
مــن عبهئــا و ذلــك من خالل توضيح االجــراءات االدارية لتفادي الفســاد 
و احملســوبية و ســّن قواعــد واحضــة للحصــول عــى الــدمع العمــويم 

لفائــدة الــراكت و خلــق منــاخ أمعــال يجشــع عى التنافــس الزنيه.

   مــن املهــم، بشــأن تجشيــع سياســة االســتمثار، العمــل عــى 
التنســيق التدرجيــي للقواعــد الــي حتــم الــراكت املقمــة 
والــراكت غــري املقمــة. إّن إصــالح قانــون االســتمثار وموامئــة 
عنــد مســتويات معقولــة  الــراكت  خمتلــف الرضائــب عــى 
ــق  ــني املناط ــرص ب ــز املســاواة يف الف )%20-15( ســيح بتعزي

الســاحلية والداخليــة، و إنشــاء فــرص جديــدة للعمــل و خلــق 
ــروة. ال

   إن اصــالح لك املنظومــة اجلبائيــة يعتــرب أمــرا رضوريــا 
ــة  ــة للدول ــة أكــرب جحــم ممكــن مــن املــوارد املالي هيــدف اىل تعبئ
املؤسســات  اىل  بالنســبة  اجلبــايئ  العــبء  ختفيــف  أّن  مكــا 
الصغــرى سيســاعدها حمتــا عــى التوســع و خلــق مواطــن شــغل 
قــارة و الئقــة و تأجــري حمــرم. و مــن املهــم كذلك إصــالح نظام اجلباية 
التقديــري هبــدف احلــد مــن اســتغالله املفــرط قــد يــؤدي إىل اخنفــاض 

يف الهــرب مــن دفــع الرضائــب وتكريــس الواجــب اجلبــايئ.

حماور االصالح لتحقيق الرخاء املشرك
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إصالح النظام املايل
ميثــل إصــالح القطــاع البنــي إحــدى األولويــات العاجلــة و ذلــك 
لتوفــري مصــادر متويــل إضافيــة لملســتمثرين مــن شــأهنا أن 

ــق حــوايل 80000 موطــن شــغل إضــايف ســنويا. ختل

لتحســني أداء البنــوك؛ خاصــة العموميــة مهنــا، ينبــي أن تعــى 
ــة إلدارة املؤسســات  ــري الدولي ــق الصــارم لملعاي ــة للتطبي األولوي
املاليــة. مكــا إّن وضــع قانــون مبســط حــول اإلفــالس يتعلــق 
ــى االســمترار يف الســوق  ــادرة ع ــراكت الق ــادة هيلكــة ال بإع
وتصفيــة تلــك الــي أفلســت، ســوف ميكــن مــن اســرجاع 3 
ــاجت احملــي اإلمجــايل(  ــن الن ــن ٪4 م ــر م ــار )أك ــارات دين ملي
ــا و خلــق 80000 موطــن شــغل. بعنــوان القــروض الفاســدة حالي

ومــن املــرحج أن حــّل مشــلك ديــون القطــاع الســيايح ميكــن أن 
حيّســن الوضــع املــايل للبنــوك، وأن يعــي للســياحة، يف مجملهــا 
ــني للركــز عــى  ــح فرصــة لملهني ــن خــالل من ــدا، م نفســا جدي

حتســني نوعيــة منتجاهتــم وتقــدمي خدمــات جديــدة.

محاية العامل والفائت الفقرة و احملرومة
إّن إصــالح نظــام امحلايــة االجمتاعيــة يف تونــس هــو رشط 
أســايس مجليــع اإلصالحــات األخــرى ألنــه بإماكنــه مضــان قــدر 

أكــرب مــن املســاواة والعدالــة االجمتاعيــة. مــن املفارقــات أن نظــام 
ــل  ــراء ب ــة الفق ــح يف محاي ــايل مل ي ــة احل ــة اإلجمتاعي امحلاي
ــامق  ــات امليســورة ممــا ســامه يف تف ــدة الطبق ــا لفائ ــي موجه ب
الفــوارق و خلــق التوتــرات اإلجمتاعيــة. و يعمتــد المنــوذج احلــايل 
أساســا عــى توفــري الــدمع لملــواد الغذائيــة و احملروقــات الــذي 
بــات ملكفــا لملاليــة العموميــة و مل تــح الدولــة يف توجهيــه 
للفقــراء و الطبقــات اهلشــة.  هلــذا الغــرض، فــإّن إصــالح نظــام 
الــدمع ســمكن مــن تعبئــة املزيــد مــن املــوارد املاليــة الــي يه أكــر 
قــدرة عــى محايــة الفــات الضعيفــة وزيــادة االســتمثار يف الصحــة 
ــت التجــارب يف  ــة. و يف هــذا الصــدد بين ــة التحتي ــم والبني والتعل
ــة  ــد للحامي ــل و املكســيك أن إرســاء نظــام جي ــدان اكلربازي عــدة بل

اإلجمتاعيــة مــن شــأنه يــرسع مــن نســق التمنيــة. 

 سوء حوكمة البنوك العمومية له
 أثر سلبي على املنافسة في القطاع

 البنكي. و النتيجة: إحتياجات تقدر ب
.3000 مليار مليم إلعادة رسملتها
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املرحلــة الثانيــة مــن اإلصالحــات ميكــن أن تركــز عــى اإلصــالح الترشيــي لســوق العمــل وإعــادة هيلكــة 
السياســة الفالحية.

إصالح ترشيعات العمل 
ــة  ــة االجمتاعي ــز امحلاي ــل لتعزي ــات العم ــي حتســني تريع ينب
ــة  ــة. ومــن ناحي ــدة مــن ناحي ــود حمــددة امل ــني بعق للعــامل العامل
أخــرى، فــإن اإلصــالح قــد يســاعد عــى إضفــاء مزيــد مــن 
املرونــة للــراكت الــي توظــف اليــد العاملــة لفــرة غــري حمــددة.

و هلــذا الغــرض فــإن إنشــاء صنــدوق تأمــني عــى فقــدان مواطــن 
الشــغل ميكــن أن يســاعد عــى حتســني امحلايــة االجمتاعيــة 
ــل؛  ــراجم إعــادة التأهي ــة مــن خــالل ب للعــامل وقدراهتــم اإلنتاجي
وأيضــا لتجشيــع تنقــل اليــد العاملــة إىل قطاعــات أكــر إنتاجيــة. 
إّن نظــام امحلايــة االجمتاعيــة ميكــن أن يكــون مبســطا ويركز عى 
تغطيــة املخاطــر األساســية: املــرض والعجــز والوفــاة والشــيخوخة 
والبطالــة. وينبــي إجــراء مجيــع هــذه اإلصالحــات حبيــث يكــون 
ــع العــامل التونســيني معنيــني بنفــس النظــام ونفــس قواعــد  مجي
امحلايــة بغــض النظــر عــن وظائفهــم. و مــن املهــم أيضــا تعزيــز 
امحلايــة االجمتاعيــة لفائــدة مجيــع العــامل وربــط مســامهات لك 

عامــل بعنــوان الضــامن االجمتــايع باخلدمــات الــي يتلقاهــا.

إّن حتديــث سياســة إقــرار احلــد األدىن لألجــور قــادر عــى 
مســاعدة األداء اجلّيــد لســوق العمــل. و ينبــي بشــأن إقــرار 
االعتبــار  بعــني  املفاوضــات  تأخــذ  أن  لألجــور  األدىن  احلــد 
ــري  ــايل لملؤسســات. مكــا أن توف ــة املعيشــية والوضــع امل التلكف
قــدر أكــرب مــن املرونــة يف وضــع االتفاقيــات القطاعيــة املشــركة، 
وتواتــر مراجعهــا، مــن شــأنه دمع االســتمثار وخلــق فــرص العمــل 

ــة. ــق الداخلي يف املناط

إصالح السياسة الفالحية
مــن األمهيــة مبــاكن مراجعــة السياســات احلاليــة الــي ســعت دون 
جــدوى لضــامن األمــن الغــذايئ عــى حســاب رفــاه الفالحــني. و قــد 

يكــون مــن احلمكــة حتريــر إماكنــات القطــاع الفــاليح و ذلــك ب :

   مســاعدة الفالحــني عــى زيــادة الصــادرات واملنتجــات ذات 
القمــة املضافــة مثــل زيــت الزيتــون والعديــد من املنتجات املتوســطية 
ــزات  ــي لدهيــا م ــس ال ــرية لتون ــرادات كب ــر إي ــي توف األخــرى ال

تفاضليــة مقارنــة ببعــض بلــدان املنطقــة.

   زيــادة االســتمثار يف تقنيــات اإلنتــاج احلديثــة لتحســني مردودية 
األرايض؛ وكذلــك حتســني نوعيــة ونطــاق املســاعدة التقنيــة املقدمــة 

إىل الفالحــني.

   التخلــص التدرجيــي مــن تدخــل الدولــة املبــارش يف تســويق املنتجــات 
الفالحية، وتطهري مسالك التوزيع لملنتجات الفالحية، وتبسيط اإلجراءات 

اإلداريــة وحتســني فــرص احلصــول عــى المتويل.

   االســتبدال تدرجييا لرباجم الدمع لملدخالت )البذور احملســنة ومياه 
الــري. اخل( مــن خــالل مســاعدة الدخــل املبــارش للفالحــني، وحتســني 

فــرص احلصــول عــى التأمــني ضــد التقلبــات املناخيــة.

 احلوار االجتماعي الثالثي هو أداة قوية إلرساء
عقد اجتماعي جديد
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إّن تونــس لدهيــا فرصــة غــري مســبوقة نظــرا ملوقعهــا بالقــرب مــن 
ــات مخضــة  ــا اماكن ــالد لدهي ــة(. فالب ــة )28 دول الســوق األوروبي
لتصديــر الســلع الــي تنتجهــا القطاعــات الــي تســتخدم بكثافــة 
ــك  ــن ذل ــن. و ميك ــني اآلخري ــع املنافس ــة م ــة باملقارن ــد العامل الي
ــن اإلجنــازات القامئــة والمســاح هلــا  ــد م ــى العدي باالعمتــاد ع
بــأن تمنــو وإضافــة القمــة. عــى ســبيل املثــال هنــاك إماكنيــات 

ــة يف الصناعــات النســيجية / املالبــس / املالبــس اجلاهــزة  هائل
، اجللــود واألحذيــة، الصناعــات الكهربائيــة والكهرومياكنيكيــة 
واملعــادن ومــواد البنــاء و األدوات املزنليــة وأجهــزة الــرف 
الــي. وميكــن إطــالق هــذه اإلماكنــات مــن خــالل إزالــة 
احلواجــز أمــام املنافســة، واحلــد مــن األعبــاء اإلداريــة والقضــاء 

ــازات القامئــة. عــى االمتي

ــن دجم  ــن م ــة ميك ــة التحتي ــرحج أن االســتمثار يف البني ــن امل وم
املناطــق احملرومــة ويصلهــا باألســواق. ولكــن حتســني الظــروف 
املعيشــية يف املناطــق الداخليــة )توفــري خدمــات الرفيــه و املرافــق 
ــرة  ــة املاه ــد العامل ــذب الي ــر رضوري جل ــة( أم ــية العام األساس

وتهسيــل إقامــة الــراكت يف املناطــق احملرومــة.

ــس  ــة ، لتون ــة باحليوي ــة الشــبابية، املتعملــة و املفعم ــدم الفئ و تق
ــة نوعيــة حنــو تطويــر وتغيــري مــالحم  فرصــة رائعــة إلحــداث نقل
وتعزيــز  توطيــد  تونــس  عــى  ينبــي  و  الوطــي.  االقتصــاد 
االجمتــايع  احلــوار  حيــث  مــن  بالفعــل  الكبــرية  إجنازاهتــا 
ــني  ــد ب ــل اجيــاد عق ــة لتهسي ــذه اآللي والتوســع يف اســتخدام ه
ــة يف املجمتــع. إّن احلــوار االجمتــايع  ــف األطــراف الفاعل خمتل

الثاليث هو وسيلة قوية لتهسيل عقد اجمتايع جديد. 

وميكــن لتونــس أن تتعــم مــن جتــارب اإلصالحــات الناحجــة يف 
ــا،  ــك بوتســوانا وديب، وجورجي ــدان )مبــا يف ذل ــد مــن البل العدي
ــام  ــن القي ــت م ــي متكن ــوان( ال ــس، وتاي ــزر املوري ــا، وج ومالزي
بتحــوالت معيقــة يف اقتصادياهتــا. وقــد أظهــرت هــذه التجــارب 
ــه مــن املمكــن احلــد مــن الفقــر، وظهــور طبقــة وســى كبــرية  أن
و تشــكيل جديــد للطبقــة السياســية أكــر إنفتاحــا مــن أي وقــت 
مــى. وقــد اعمتــدت هــذه البلــدان عــى فريــق مــن اخلــرباء، مــع 
إماكنيــة الوصــول املبــارش إىل مراكــز القــرار احلكــويم لتنفيــذ 
أجنــدة اإلصــالح المطوحــة محلايــة مصــاحل مجيــع الــراكء 

ــني. االجمتاعي

مــن الــرضوري إطــالق اإلصالحــات اهليلكيــة يف أقــرب األجــال 
لترسيــع نســق خلــق الوظائــف والمنــو الشــامل. ومن املهــم التنويه 
ــام  ــوراء وإغتن ــامق خماطرالرجــوع إىل ال ــد يف إىل أن أي تأخريق
ــى  ــة احلصــول ع ــة الفرصــة ملواصل أحصــاب املصــاحل الضيق

الريــع ومنــع التغيــري.

يف 14 جانــي 1201 فاجــأ التونســيون العــامل بجشاعهــم و 
ــي  ــم اآلن التح ــي. و علهي ــن ع ــام ب ــقطت نظ ــي أس ــم ال ثورهت
قــد  و  االقتصاديــة.  اإلصالحــات  إلطــالق  الجشاعــة  بنفــس 
ــع  ــدان يف مجي ــن البل ــد م ــرت التجــارب الناحجــة يف العدي أظه

أحنــاء العــامل أن األمــل ممكــن.

إن مخاطر الرجوع إلى الوراء حقيقية

 التغييرات الهامشية للسياسات
 اإلقتصادية غير كافية إلصالح

القصور الهيكلي للمنوال اإلقتصادي

األمل ممكن : تونس متلك لك يشء لتحقيق 
النجاح
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ان التقرير ومجيع الوثائق ذات الصلة متوفرة عى شبكة االنرتنت :
www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/publication/unfinished-revolution


