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خالصة04

تمتتــع تونــس بإماكنيــات هائلــة: أيــٍد عاملــة ماهــرة تضــم عــددا كبــريا مــن خرجيــي اجلامعــات األجنبيــة، وإدارة حكوميــة جيــدة 
تــرب جبــذور راخســة منــذ زمــن الرئيــس بورقيبــة يف الســتينيات مــن القــرن العرشيــن. ومتتلــك تونــس كذلــك بنيــة حتتيــة 
جيــدة مــن الطــرق ترتبــط معظــم مناطــق البــالد بشــلك جيــد باملراكــز احلريــة. ولدهيــا عــدد ال بــأس بــه مــن املوانــئ واملطــارات. 
وتتوفــر خدمــات الكهربــاء، وامليــاه الصاحلــة للــرشب، واالتصــاالت الســلكية والالســلكية لنســبة كبــرية مــن الســاكن. ويتيــح هلــا 
موقعهــا اجلغــرايف اإلســراتيجي الوصــول املمتــّز إىل الســوق األوروبيــة الضخمــة. وأخــريا وليــس آخــرا، فــإّن البــالد تعمتــد 
يف جمــال السياســات االقتصاديــة عــى حــوار اجمتــايع ثــاليث األطــراف بــني احلكومــة والنقابــات العامليــة واحتــادات أربــاب 

العمــل. وهكــذا، تمتتــع تونــس بــلك املقومــات الالزمــة يك يصبــح اقتصادهــا "منــر املتوســط". 

وبالــرمغ مــن التســلمي منــذ أمــد طويــل هبــذه اإلماكنيــات االقتصاديــة، فــإّن الواقــع يشــري إىل أن االقتصــاد التونــي مل يبلــغ 
ــة، ومل تمتكــن  ــاع معــدالت البطال ــد املــايض، ظــّل أداء االقتصــاد منخفضــا، مــع ارتف ــه بعــد. فعــى مــدى العق اكمــل إماكنات
البــالد مــن حتقيــق انطالقــة اقتصاديــة – وهنــاك اتفــاق واســع النطــاق عــى أّن ضعــف األداء االقتصــادي هــو الســبب اجلــذري 
لثــورة 2011. يســى هــذا التقريــر إىل فهــم أســباب هــذا املــأزق، ورمس اخلطــوط العريضــة لربنــاجم زمــي حــّى حتقــق تونــس 

اكمــل إماكناهتــا. 

1.1 املفارقة االقتصادية يف تونس: من األداء اجليد إىل مأزق المنوذج االقتصادي1
متكنــت تونــس بفضــل أداهئــا االقتصــادي اجليــد عــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة مــن حتقيــق املزيــد مــن الرخــاء وترسيــع 
وتــرية احلــّد مــن الفقر.اعمتــدت تونــس بدايــة مــن الســبعينيات عــى منــوذج تمنيــة يقــوده القطــاع العــام تلعــب فيــه الدولــة دورا 
نشــطا يف القطاعــات اإلســراتيجية وتفــرض حواجــز أمــام الدخــول إىل قطاعــات واســعة مــن االقتصــاد. وقــد تطــورت تونــس 
ــق نظــام  ــح االقتصــاد، وال ســما مــع الــرشوع يف تطبي ــدا خــالل فــرة الســبعينيات حيــث ُاختــذت خطــوات حمــدودة لفت جي
ــة  ــع بداي ــه وم ــد أّن ــع.  بي ــة لسياســات اســتباقية يف جمــال التصني ــك باعمتــاد احلكوم ــرن ذل ــرشاكت غــري املقمــة"، واق "ال
المثانينيــات بــدأت تظهــر حــدود المنــوذج االقتصــادي الــذي تقــوده الدولــة وذلــك عنــد تعــرض البــالد ألزمــة اقتصاديــة حــادة. 
فــّم حتريــر أجــزاء مــن االقتصــاد يف أواخــر المثانينيــات والتســعينيات مــن خــالل تعزيــز قطــاع "املناطــق احلــرة" يف إطــار 
زيــادة نطــاق التاكمــل مــع االحتــاد األورويب. ورمغ ذلــك، ظــل جوهــر توجــه المنــوذج االقتصــادي دون أّي تغيــري جــذري، وذلــك 
مــن خــالل اســمترار الدولــة يف معليــة الســيطرة الوثيقــة عــى معظــم قطاعــات االقتصــاد احملــي. ومكــا هــو مبــني أدنــاه، فــإّن 

50 يف املائــة مــن االقتصــاد التونــي اليــوم ال يــزال مغلقــا أو أّن الدخــول إليــه خاضــع للقيــود.

خــدم هــذا المنــوذج التمنــوي الثنــايئ الــذي تقــوده الدولــة تونــس بشــلك جيــد يف املراحــل األوىل مــن تطورهــا االقتصــادي، ذلــك 
أّن تونــس هشــدت تطــورا رسيعــا عــى مســتوى معــدل دخــل الفــرد. وحــى عــى مــدى العقــد املــايض، فقــد هشــدت تونــس منــوا 
رسيعــا إىل حــد مــا يف إمجــايل ناجتهــا احملــي، ممــا وضعهــا عــى قامئــة البلــدان األفضــل أداء مــن الناحيــة االقتصاديــة يف 
منطقــة الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا. واكن المنــو شــامال لاكفــة رشاحئ املجمتــع إىل حــّد مــا، واخنفضــت نســبة الفقــر مــن 
32 إىل 16 يف املائــة بــني 2000 و 2010 باســتخدام خــط الفقــر املقــّدر مــن طــرف املعهــد الوطــي لإلحصــاء،  مكــا هشــد معــدل 
دخــل الفــرد بالنســبة ألدىن 40 يف املائــة دخــال مــن الســاّكن حتســنا ملحوظــا خــالل هــذه الفــرة )يقــدر بالثلــث مــن دخــل الفــرد(. 
وســامهت االســتمثارات العامــة يف جمــال التمنيــة البرشيــة يف حتقيــق حتســينات مثــرية لإلجعــاب عــى مســتوى احلــّد مــن وفيات 
الرضــع واألمهــات وســوء التغذيــة لــدى األطفــال عــى املســتوى الوطــي، مكــا أّن مســتوى التعلــمي تطــّور بشــلك كبــري. ومّت إنشــاء 
بنيــة حتتيــة قويــة للطــرق عــى امتــداد البــالد، فضــال عــن املوانــئ واملطــارات والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. 
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05 الثورة غــر املكمتلة

 غــري أّن االقتصــاد ومنــذ أواخــر التســعينيات واجــه باطــراد مصاعــب يف حتقيــق تقــدم، وظلــت مســتويات األداء االقتصــادي 
غــري اكفيــة. وبيمنــا اكن منــّو إمجــايل النــاجت احملــي احلقيــي للفــرد يف تونــس منــذ التســعينيات ثــاين أقــوى منــّو يف منطقــة 
الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا، فقــد اســمتر أقــّل بكثــري مــن معــدالت المنــو الــي متــت مالحظهتــا يف الرشحيــة العليــا مــن 

البلــدان متوســطة العقديــن املاضيــني )الشــلك 1-1(.

عــالوة عــى ذلــك، تعــاين تونــس مــن ارتفــاع نســبة البطالــة 
بســبب عــدم كفايــة معــدل خلــق فــرص العمــل، مكــا أّن 
جــودة الوظائــف املســتحدثة ظلــت منخفضــة. واســتقر معــدل 
البطالــة باســمترار فــوق 13 يف املائــة منــذ بداية التســعينيات، مما 

أّثــر بشــلك مزتايــد يف الشــباب )الشــلك 2-1(.

ويف الواقــع اكنــت معظــم فــرص العمــل الــي خلقهــا االقتصاد 
ترّكــز يف أنشــطة ذات قمــة مضافــة منخفضــة، ومعمظهــا يف 
القطــاع غــري الرمســي، ويه تقــّدم أجــورا متدنيــة دون أّي 
أمــن وظيــي، األمــر الــذي ال يرتــي إىل تطلعــات العــدد الكبــري 

واملزتايــد مــن حامــي الهشــادات العليــا. 

العــايل  التعلــمي  جمــال  يف  تونــس  توســعت  هنــا،  ومــن 
متهيــدا لالرتقــاء يف سلســلة القمــة، ولكــن االقتصــاد مل 
يكــن قــادرا عــى جتــاوز األنشــطة ذات األجــور واملهــارات 
املنخفضــة. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت معــدالت البطالــة بصفــة 
رئيســية بــني الشــباب واملتعّلــني يف الســنوات األخــرية، مما 
يعكــس تفاوتــات هيلكيــة بــني الطلــب عــى األيــدي العاملــة، 
املعــروض  املاهــرة، وتزايــد  الفئــة غــري  الــذي مييــل إىل 
مــن الفئــة املاهــرة مهنــا. وأصبــح القطــاع العــام بشــلك 
ــي أكــر  ــف اخلرجيــني، وب ــد لتوظي ــد املصــدر الوحي مزتاي
ــة 2012.  ــل بهناي ــن العم ــني ع ــة مهنــم عاطل ــن 30 يف املائ م
وقــد شــلّكت هــذه املعــدالت املرتفعــة للبطالــة، باإلضافــة 
ــل املتاحــة، أساســا للخســط  ــرص العم ــة ف ــدين نوعي إىل ت

ــي.  ــه الشــباب التون ــرّب عن ــذي ع ــري ال االجمتــايع الكب

دّل عــدم تكييــف السياســات االقتصاديــة عــى أّن تونــس 
ــف ذات األجــور املنخفضــة. ومكــا  ــق الوظائ مل تتجــاوز خل
ــة يمتــّز  ــوده الدول ــذي تق ــإّن المنــوذج ال ــاله، ف ــا أع أرشن
ــع  ــد وق ــة. وق ــل النشــط للدول ــة وبالتدخ ــة املنافس مبحدودي
يف بدايــة األمــر تطبيــق هــذا المنــوذج بشــلك جيــد يف 

ــاءة، والتشــوهات والســي إىل  ــد إىل عــدم الكف ــه أّدى عــى حنــو مزتاي ــاه، فإّن تونــس، ولكــن ومكــا ســتّم مناقشــته أدن
ــف ذات  ــة والوظائ ــر" االقتصــاد الســبب يف اســترشاء البطال ــن "حتري ــاق النشــاط االقتصــادي. ومل يك ــا أع ــرحب، مّم ال
ــع احلــال أن  ــور. وواق ــاض األج ــة واخنف ــن البطال ــاين م ــا تع ــس دامئ ــت تون ــد اكن ــس – فلق ــور املنخفضــة يف تون األج
افتتــاح القطــاع غــري املقــمي املوّجــه للتصديــر ومعليــة التحريــر التدرجيــي لالقتصــاد منــذ أواخــر المثانينيــات قــد ســاعدا 
ــإّن الوظائــف  ــك، ف ــرمغ مــن ذل ــا. وعــى ال ــه تطــّورا إجيابي ــك يف حــّد ذات ــد مــن فــرص العمــل، واكن ذل ــق املزي عــى خل
منخفضــة األجــر وإن اكنــت مرضيــة يف المثانينيــات والتســعينيات عندمــا اكنــت مســتويات التعلــمي واملعيشــة منخفضــة، 
فإّنــا أصبحــت غــري اكفيــة عــى حنــو مزتايــد مــع مــرور البــالد ببعــض مراحــل التطــّور )عــى مســتوى التعلــمي، والدخــل، 
ــم يف  ــا مل تق ــة ألّن ــارات ذي األجــور املتدني ــس عاجــزة عــى جتــاوز االقتصــاد منخفــض امله ــزال تون ــع(. وال ت والتصني
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الشكل 1.1: نسبة نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

 2014a المصدر: البنك الدولي
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الشكل 1. 2: تطور نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي

19
84

19
87

19
89

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

%20

%15

%10

%5

%0

30

25

20

15

10

5

0

نتاج للفرد )المحور الأيمن(  نسبة البطالة: خريجي الجامعة  الإ
ي أو أقل  إجمالي الناتج المحلي للفرد )المحور الأيمن(

 نسبة البطالة: مستوى إبتدا�أ
 نسبة البطالة: مستوى ثانوي

لة
طا

الب
ة 

سب
ن

ة(
ابت

ر ث
عا

س
 )أ

ار
دين

ف 
أل

 2014a المصدر: البنك الدولي
ي عام 2008 كي يتالئم مع معاي�ي منظمة العمل الدولية، وأسفر ذلك 
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الواقــع بفتــح اقتصادهــا )أمــام املســتمثرين احملليــني، باإلضافــة إىل األجانــب(، مكــا أّنــا مل تغــرّي المنــوذج االقتصــادي 
األســايس الــذي تســيطر هيلع الدولــة. إّن هــذا النقــص يف التغيــري، ويف مواجهــة القنبلــة الســاكنية املوقوتــة مــن الشــباب 

املتعــم، هــو الــذي جعــل المنــوذج االقتصــادي غــري مــالمئ عــى حنــو مزتايــد. 

ومّمــا يزيــد األمــر ســوءا أن الشــبكة الواســعة مــن اإلجــراءات التنظميــة املرتبطــة بتدخــل الدولــة عــى نطــاق واســع قــد هّسلــت 
ــد اســترشاء الفســاد واحملســوبية،  ــع. وتزاي ــام امجلي ــرص أم ــؤ الف ــن تاكف ــّد م ــذي ح ــر ال منــّو الفســاد واحملســوبية، األم
وأصبــح املاســكون بزمــام احلــم يتحايلــون عــى القوانــني بشــلك متكــّرر خلدمــة مصاحلهــم )البنــك الــدويل، 2009أ(. مكــا مّت 
التحايــل عــى القوانــني املجّشعــة عــى املنافســة واالســتمثار للحصــول يف آخــر األمــر عــى منافــع مــن طــرف أقليــة مقّربــة مــن 
الســلطة السياســية، مّمــا قــّوض قــدرة االقتصــاد عــى االنطــالق وحتقيــق الرخــاء وتوفــري الوظائــف اجليــدة للجميــع. وأّجــج 

التفــاوت وعــدم املســاواة يف احلصــول عــى الفــرص مشــاعر الخّســط فمــا بــني الســاكن )اإلطــار 1-1(.

ويف الواقــع، اكن مــن املمكــن أن يصــل هــذا المنــوذج االقتصــادي إىل طريــق مســدود يف وقــت أرسع لــو مل يمنــو القطــاع 
ــتمثارات  ــذب لالس ــْي ج ــاريج عام ــتمثار اخل ــى االس ــة ع ــة املجشع ــي والبيئ ــاح النس ــد اكن االنفت ــمي". وق ــري املق "غ
اخلاصــة وأهســم ذلــك يف احلفــاظ عــى ديناميكيــة االقتصــاد وخلــق بعــض الوظائــف. ومــع ذلــك، جــرى إنشــاء النظــام 
غــري املقــمي يف تونــس )وكذلــك األمــر يف "املناطــق احلــرة" الــي مّت إنشــاؤها يف عــدة بلــدان يف منطقــة الــرشق األوســط 
ومشــال أفريقيــا( مــن أجــل جــذب االســتمثار اخلــاريج املبــارش يف بيئــة حمــدودة، بيمنــا ظلــت بقيــة قطاعــات االقتصــاد 

بــدا االقتصــاد التونــي حــى عــام 2010 يف حالــة جّيــدة مــا جعــل البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل يعتربانــه 
منوذجــا للبلــدان الناميــة األخــرى. ويف مــرات عــدة، صنــف املنتــدى االقتصــادي العاملــي تونــس باعتبارهــا أكــرب 
االقتصــادات تنافســية يف أفريقيــا. ويف الواقــع وبغــض النظــر عــن الواجهــة الالمعــة الــي غالبــا مــا قدمهــا النظــام 
الســابق، فــإّن البيئــة االقتصاديــة لتونــس اكنــت )وال تــزال( يف حالــة قصــور بالــغ. واألمه مــن ذلــك أن السياســات 
االقتصاديــة الــي مت اعمتادهــا خــالل فــرة زيــن العابديــن بــن عــي مل تــؤد إىل نتــاجئ مرضيــة خاصــة، وأقامــّت 
الدولــة نظامــا ُأّســس عــى االمتيــازات الــي تجشــع عــى الفســاد وتــؤدي إىل االقصــاء االجمتــايع ألولئــك الذيــن 

يمتتعــون بصــالت وروابــط سياســية كبــرية. 

ــي. ويف  ــن ع ــرة حــم ب ــان خــالل ف ــي واحضــة للعي ــه القصــور يف المنــوذج االقتصــادي التون ــت أوج واكن
الواقــع، ميكــن القــول إن الثــورة التونســية اكنــت الســيل الــذي عكــس الخســط الشــعي ضــد النظــام الــذي أقامــه 
بــن عــي واملقربــون منــه. ومل يكــن يــح للتونســيني حــى احلديــث عــن النظــام، علــا بــأن امجليــع اكن يعــرف مــا 

جيــري وراء الكواليــس. 
 ورمغ أّن التقاريــر الســابقة للبنــك الــدويل أشــارت بانتظــام إىل النقائــص الــي تشــوب اإلجــراءات التنظميــة 
واحلواجــز أمــام الدخــول إىل الســوق وامتيــازات النظــام القــدمي، فإنــا ُكتبــت بلغــة غلــب علهيــا الطابــع البريوقرايط 
مل تكــن قــادرة عــى الغــوص يف لــب مشــلكة نظــام اختنــق بشــلك واحض بفســاده. وبالنظــر إىل مــا حــدث، فقــد 
تعــم البنــك أنــه مــن املمكــن بهسولــة يف خضــم جهــوده ملواصلــة معلــه ومســاعدة الفقــراء، أن يغفــل عــن حقيقــة أن 
مشــاركته قــد تــؤدي إىل اســمترار أمنــاط األنمظــة االقتصاديــة الــي قــد تبــي الفقــراء يف براثــن الفقــر. وســيقتيض 
التعــم مــن هــذا الــدرس أن يؤكــد البنــك الــدويل دون حتفــظ، لنفســه ولرشاكئــه، عــى األمهيــة الكــربى للحــق يف 
الوصــول إىل املعلومــات والشــفافية واملســاءلة، وذلــك يف إطــار برنــاجم تمنيــة منحــاز للفقــراء يف تونــس ويف أي 

مــاكن آخــر.

اإلطار1-1: كيف يستخلص البنك الدويل دروسا مستفادة من جتربة تونس
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ــذي  ــت ال ــه يف الوق ــايل، فإن ــية. وبالت ــري تنافس ــات غ ــة وممارس ــة مرهق ــد تنظمي ــراءات وقواع ــرف إج ــن ط ــة م حمكوم
ازدهــر فيــه االقتصــاد غــري املقــمي عــى طــول املناطــق الســاحلية، فــإّن املناطــق الداخليــة مــن البــالد قــد اتصفــت بنــدرة 

ــاط.  ــد مــن مشــاعر اإلحب ــة ممــا غــّذى املزي الفــرص االقتصادي

حتســنت الظــروف االقتصاديــة ملعظــم التونســيني، ولكــن 
مــع اســمترار وجــود تفــاوت كبــري بــني املناطــق الســاحلية 
ــر يف  ــدالت الفق ــط مع ــّل متوس ــد ظ ــالد. فق ــة للب والداخلي
ــدالت يف  ــط املع ــاف متوس ــة أضع ــة أربع ــق الداخلي املناط
املناطــق الســاحلية األكــر ثــراء )الشــلك 1-3(. وســامهت 
السياســات االقتصاديــة يف اســمترار هــذه الفــوارق، ذلــك 
أّن أغلــب االســتمثارات اخلاصــة اســتأثر هبــا القطــاع 
غــري املقــمي املوّجــه للتصديــر ويه بالتــايل تقــع بدرجــة 
كبــرية عــى طــول املناطــق الســاحلية، عــى مقربــة مــن 
السياســات  حبــذت  وباملثــل،  للتصديــر.  التحتيــة  البنيــة 
الزراعيــة احملاصيــل الــي ال يــّم إنتاجهــا يف املناطــق 
أيضــا  العمــويم  االســتمثار  توجيــه  مّت  مكــا  الداخليــة. 
نوعيــة  دون حتســن  حــال  ممــا  الســاحلية  املناطــق  إىل 
ــة.  ــق الداخلي ــة يف املناط ــة التحتي ــة والبني ــات العام اخلدم

وبذلــك، أصبحــت السياســات االقتصاديــة التونســية بهنايــة املطــاف غــري مالمئــة ملواجهــة التحديــات اإلمنائيــة اجلديــدة: 
ــاق  ــة إىل اختن ــني واإلجــراءات التنظمي ــراط يف القوان ــة واإلف ــص املنافســة وتفــي احملســوبية، واالزدواجي إذ أدى نق
روح املبــادرة االقتصاديــة، ومنــع ســري البــالد يف طريــق التحــّول بصــورة مطــردة. واكن األداء االقتصــادي إجيابيــا 
ولكنــه غــري اكف ومل يتشــارك امجليــع يف تقــامس مثــاره. وأّدى اســمترار عــدم املســاواة وعــدم تاكفــؤ الفــرص إىل جانــب 
انعــدام الشــفافية وتفــي الظــم مــن طــرف املقربــني مــن النظــام إىل تأجيــج مشــاعر اإلحبــاط يف أوســاط الشــعب ومّهــد 

الطريــق أمــام ثــورة ينايــر / اكنــون الثــاين 2011. 

2.1 أين اخلطأ يف السياسات االقتصادية التونسية السابقة؟ 

ــود  ــل يع ــرص العم ــق ف ــف خل ــة إىل ضع ــس باإلضاف ــال يف تون ــب لآلم ــر أّن األداء االقتصــادي املخّي ــذا التقري ــرى ه ي
ــة  ــق سياســات اقتصادي ــن طري ــا ع ــي مّت إدخاهل ــة ال ــى معــل األســواق والتشــوهات العميق ــددة ع ــز املتع إىل احلواج
ــة  ــة التمني ــه ومرافق ــة لتوجي ــا يف البداي ــي مّت اعمتاده ــم ال ــن السياســات والنظ ــري م ــة. فكث ــة، ولكهنــا مضلل حســنة النّي
االقتصاديــة للبــالد مــن خــالل جــذب االســتمثارات وتعزيــز المنــو االقتصــادي والتوظيــف، واحلــد مــن التفاوتــات 
اجلهويــة، أصبحــت مشــوهة باطــراد لمنــو االســواق وأنشــأت حواجــز غــري مقصــودة أمــام املنافســة. ويف ســياق ذلــك، 
أعاقــت هــذه السياســات معليــة "التدمــري اخلــاّلق" وعرقلــت إعــادة ختصيــص املــوارد يف اجتــاه زيــادة اإلنتاجيــة وخلــق 
فــرص العمــل. وعــالوة عــى ذلــك، فــإّن السياســة الصناعيــة وقوانــني ومؤسســات أســواق العمــل قــد حتــّزت عــن غــري 
قصــد إىل األنشــطة ذات القمــة املضافــة املنخفضــة ولصــاحل املناطــق الســاحلية. وباملثــل، أعاقــت السياســات الزراعيــة 
معليــة تمنيــة املناطــق الداخليــة بــدال مــن أن تدمعهــا. مكــا رخّســت سياســات التدّخــل احلكــويم احملســوبية واملامرســات 
ــادرة واســتمثارات القطــاع اخلــاص. وبالتــايل، فبالــرمغ مــن أن  ــادة تثبيــط روح املب الفاســدة األمــر الــذي أهســم يف زي
هــذه السياســات اكنــت قــد طّبقــت عــى أســاس مــن "حســن" النوايــا، فــإّن العديــد مــن سياســات التدخــل احلكــويم يف 
ــرية. وســتّم  ــون بصــالت سياســية كب ــن ال يمتتع ــك الذي ــدم املســاواة واســتبعاد أولئ ــن ع ــة م ــن حال ــع أســفرت ع الواق

ــاه.  ــق أدن مناقشــة هــذه املزال
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ــك الــي أّدت إىل املــأزق احلــايل  ــارزة للسياســات االقتصاديــة يف تونــس، تل ــر، نركــز عــى المســات الب يف هــذا التقري
ولكهنــا ميكــن أن تلعــب دورا حموريــا يف إطــالق العنــان لإلماكنــات التونســية. ونقــمّي اإلطــار التنظــي للنافســة 
واالســتمثار اللذيــن يعتــربان ركــزة لعمــل الســوق. ونتنــاول بالنقــاش معــل أســواق عوامــل االنتــاج الرئيســية، وخاصــة 
مهنــا أســواق العمــل والقطــاع املــايل. مث ننظــر يف سياســة تونــس الصناعيــة، والزراعيــة والسياســات يف قطــاع 
اخلدمــات، والتمنيــة اجلهويــة الــي تعتــرب يف مصــمي التحديــات االقتصاديــة الــي تواجههــا تونــس والفــرص. وســنرشع 

يف الفقــرات القليلــة القادمــة يف تقــدمي النقــاط البــارزة يف معليــة تقيــمي السياســات االقتصاديــة يف تونــس 
بيئة تنظميية محمّية: غياب املنافسة وعبء البروقراطية الثقيل 

ــن  ــدد م ــاق عــى ع ــود واســعة النط ــت القي ــا. واقرن ــام المنــوذج االقتصــادي احلــايل بتقييده ــة املنافســة، ق ــن رعاي ــدال م ب
الــرشاكت املمســوح هلــا بالعمــل يف الســوق بالعديــد مــن الــرشاكت االحتاكريــة الــي ميلكهــا القطــاع العــام والقيــود التنظميــة 
الــي ال مــرّبر هلــا، األمــر الــذي وضــع حــدودا قويــة أمــام املنافســة. ويف حقيقــة األمــر، فــإّن القطاعــات الــي تواجــه فهيــا 
االســتمثارات قيــودا متّثــل أكــر مــن 50 يف املائــة مــن االقتصــاد التونــي، ســواء مــن خــالل قانــون تجشيــع االســتمثار، أو 
قانــون املنافســة أو الترشيعــات القطاعيــة احملــّددة )انظــر الفصــل الثــاين(. وال تــزال العديــد مــن هــذه القطاعــات يف الوقــت 
احلــارض مغلقــة فعليــا أمــام املنافســة. مّث إّن عــدد املنافســني قــد تقّلــص بشــلك رصحي مــن خــالل القوانــني أو اللــواحئ التنظمية 
يف بعــض االســواق )عــى ســبيل املثــال، املــاء، والكهربــاء، واالتصــاالت الســلكية والالســلكية، والنقــل الــربي، والنقــل اجلــوي، 
ــب املهــي والوظيــي،  ــمي، والتدري ــد األمســاك، والســياحة، واإلعــالن، والصحــة، والتعل ــغ، ومصائ ــة، والتب والســكك احلديدي
والعقــارات، وخدمــات اإلرشــاد الــزرايع، وأنشــطة التجزئــة، والتوزيــع، إخل.( . وعــالوة عــى ذلــك، متتلــك الــرشاكت اململوكــة 
ــات  ــل اجلــوي، وخدم ــة، والنق ــل بالســكك احلديدي ــاء، والنق ــاز، والكهرب ــن أســواق الغ ــة م ــني 50 و100 يف املائ ــا ب ــة م للدول
ــة مكؤسســات  ــة للدول ــرشاكت اململوك ــن ال ــد م ــل العدي ــة؛ وتعم ــوط الثابت االتصــاالت الســلكية والالســلكية اخلاصــة باخلط
احتاكريــة يف إنتــاج واســترياد و/ أو توزيــع ســلع خمتلفــة 
)عــى ســبيل املثــال، زيــت الزيتــون، واللحــوم، والســكر(. 
مكــا بقيــت بعــض قطاعــات األســواق يف جمــاالت الغــاز، 
ــون  ــث تك ــل واالتصــاالت الســلكية والالســلكية، حي والنق
مســامهة القطــاع اخلــاص جمديــة، مغلقــة مقارنــة مبنمظــة 
التعــاون والتمنيــة يف امليــدان االقتصــادي وبلــدان مماثلــة 

أخــرى )انظــر الفصــل الثــاين(.

 يف الوقــت الــذي حتــّول فيــه هــذا األمــر إىل وضــع قــامئ 
ــار  ــة آث ــف املنافس ــت لضع ــبة إىل التونســيني، اكن بالنس
بعيــدة املــدى عــى األداء االقتصــادي. فلقــد اســتفادت 
فعليــا  دخــوال  تهشــد  الــي  القطاعــات  يف  الــرشاكت 
مقّيــدا مــن الّريــع الــي نشــأ بفعــل ضعــف املنافســة الــي 
ــرية،  ــة كب ــزال هــذه الــرشاكت ذات رحبي ــا. وال ت تواجهه
ويرجــع ذلــك بشــلك كبــري إىل امحلايــة الــي تمتّتــع هبــا 
ــن  ــى حســاب املســهتلكني الذي ــة – ع يف الســوق احمللي
يضطــرون إىل رشاء ســلع أعــى ســعرا وأقــل جــودة 
ــال  ــق فــرص العمــل. ومكث أنتجهتــا هــذه الــرشاكت غــري القــادرة عــى املنافســة – باإلضافــة إىل احلــّد مــن االســتمثار وخل
عــى ذلــك، فــإّن تلكفــة املاكملــات اهلاتفيــة الدوليــة مــن تونــس وإلهيــا تعتــرب واحــدة مــن األعــى يف العــامل )الشــلك 1-4(، فهــي 
تفــوق بواقــع 10 مــرات أســعار الســوق الدوليــة، ويه تتســاوى مــع بلــدان مثــل مجهوريــة ميامنــار املوحــدة ومجهوريــة الكونغــو 
ــاح  ــه املســهتلكون والــرشاكت يف شــلك أرب ــذي يدفع ــع ال ــاين(. ويــرمج هــذا الســعر املرتف ــة )انظــر الفصــل الث الدميقراطي
حتتكرهــا القلــة لــلك مــن رشكــي اتصــاالت تونــس وأوريــدو )تونزيانــا ســابقا( وكذلــك وبدرجــة أقــل رشكــة أوراجن، وحيــّد 
أيضــا مــن قــدرة الــرشاكت التونســية عــى املنافســة )عــى ســبيل املثــال، ارتفــاع تاكليــف املاكملــات الدوليــة يقــّوض إماكنيــة 
حتــّول تونــس إىل مركــز غــري مقــمي خلدمــات التســويق / املاليــة / احملاســبة / اخلدمــات القانونيــة لــرشاكت االحتــاد األورويب الــي ميكن 

الشــكل 1 . 4: تكلفــة المكالمــات الدولية بســكايب

. ي
المصــدر: ســكايب، تكلفــة المكالمة مــن الوليات المتحــدة إل البلد المع�ف
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09 الثورة غــر املكمتلة

أن تــؤّدي إىل خلــق الكثــري مــن فــرص العمــل(. ومتثلــت مســوغات مثــل هــذه القيــود ويف كثــري مــن األحيــان يف احلاجــة إىل 
متكــني تطويــر قــدرة اإلنتــاج احملــي، مبــا يف ذلــك توفــري اخلدمــات األساســية واملرافــق العامــة. ويف املامرســة العمليــة، ومكــا 
ــرد، وغــذت  ــة، وأعاقــت عــى مــّر الزمــان املنافســة بشــلك مّط ــود أهدافهــا اإلمنائي ــاه، فقــد جتــاوزت هــذه القي هــو مبــني أدن

ــدى القطــاع اخلــاص.  ــادرة ل انعــدام الكفــاءة واحملســوبية، فضــال عــن تقويــض روح املب

يقــدم القطــاع البنــي مثــاال عــى آثــار املنافســة احملــدودة – ولكــن املشــلكة نفهســا أثــرت عــى قطاعــات أخــرى كثــرية مــن 
االقتصــاد. فاجلهــاز املــريف التونــي يتصــف مبحدوديــة الرحبيــة، وعــدم الكفــاءة واخنفــاض الوســاطة االئمتانيــة ومواطــن 
ضعــف كبــرية )انظــر الفصــل الســادس(. مكــا أّن التعميــق املــايل اكن حمــدودا عــى مــدى العقــد املــايض وال يــزال أدىن بكثــري 
مــن اإلماكنــات. وعــالوة عــى ذلــك، اكن أداء حمفظــة القــروض ضعيفــا جــدا، وهــو يشــلك وعــى حنــو مزتايــد خطــرا عــى 
اســتقرار النظــام املــايل. باإلضافــة إىل ذلــك، اكن التقــدم عــى مســتوى ابتــاكر املنتجــات ونوعيــة اخلدمــات منخفضــا بصفــة 
عامــة. ومــن املفارقــات أّننــا جنــد أّن درجــة املنافســة يف القطــاع البنــي التونــي، رمغ وجــود عــدد كبــري مــن البنــوك، ُتعتــرب 
دون املعــّدل اإلقلــي. ويعــود ذلــك يف جانــب كبــري منــه إىل غيــاب الكفــاءة وفشــل احلومكــة الــي تؤّثــر يف البنــوك الثالثــة 
الكبــرية اململوكــة للدولــة، ويه متّثــل يف مجموعهــا مــا يقــارب 40 يف املائــة مــن القطــاع.  والنتيجــة احلاصلــة يه أّن منشــآت 
األمعــال العاديــة جتــد صعوبــة يف احلصــول عــى متويــل، وبالتــايل فهــي غــري قــادرة عــى االســتمثار والمنــو – ويعتــرب ذلــك 
ــة مــن الــرشاكت متوســطة احلجــم حســب  ــة مــن الــرشاكت التونســية، و 39 يف املائ عائقــا رئيســيا بالنســبة إىل 34 يف املائ

تقيــمي البنــك الــدويل ملنــاخ االســتمثار لســنة 2014 )انظــر الفصــل الســادس، البنــك الــدويل 2014ه(.

باإلضافــة إىل احلواجــز واســعة النطــاق أمــام معليــة الدخــول، فــإّن دور الدولــة واســع االنتشــار يف مجيــع أحنــاء االقتصــاد 
أســفر عــن ظهــور طبقــة مسيكــة مــن اإلجــراءات والنظــم البريوقراطيــة خنقــت جهــود الريــادة يف جمــال األمعــال عنــد 
التونســيني وقّللــت مــن قــدرة الــرشاكت عــى املنافســة. ومتّثــل التلكفــة الباهظــة لإلجــراءات البريوقراطيــة عبــا خاصــة عــى 
أحصــاب املشــاريع الصغــرية الذيــن ال يســتطيعون االســتعانة مبصــادر خارجيــة ملعاجلــة املتطلبــات اإلداريــة، وتدفــع الــرشاكت 
الصغــرية إىل أن تبــى يف االقتصــاد غــري الرمســي. وتــربز نتــاجئ تقيــمي البنــك الــدويل ملنــاخ االســتمثار لســنة 2014 بشــلك 
عــام أّن أعبــاء البريوقراطيــة تفــرض "رضيبــة" مخضــة عــى قــدرة الــرشاكت عــى املنافســة مّمــا حيــّد مــن االســتمثار وخلــق 
فــرص العمــل – إذ تشــري التقديــرات إىل إنفــاق حنــو 13 يف املائــة مــن املبيعــات الســنوية للــرشاكت يف التعامــل مــع القوانــني 
واألنمظــة، نتيجــة للتلكفــة الرامكيــة للتعامــل مــع اإلدارة )التاكليــف املبــارشة وغــري املبــارشة، مبــا يف ذلــك فــرة االمتثــال؛ 

انظــر الفصــل الرابــع(. ويف الواقــع فــإّن هــذا العــبء هــو أعــى مــن ذلــك بالنســبة إىل الــرشاكت املنتجــة "للقطــاع املقــمي".

ــل مشــلكة بالنســبة إىل املســتمثرين،  ــذي ميّث ــر ال ــو ســوق األرايض، األم ــة إىل جمــال آخــر ه ــد مســتنقع البريوقراطي وميت
وقطــاع الزراعــة والتخطيــط العمــراين. فالقوانــني املنمظــة لتجسيــل امللكيــة واملعامــالت أيضــا جتعــل مــن الصعــب عــى الفقــراء 
ــة إىل  ــة مــن ســعره، باإلضاف ــار 6.1 يف املائ ــة العق ــل ملكي ــال، يلكــف تجسي ــارات. فعــى ســبيل املث امتــالك األرايض والعق
30 دينــارا تونســيا للرســوم احلكوميــة ومــا بــني 30 و300 دينــار ألتعــاب احملــايم. أّمــا يف بلــدان منمظــة التعــاون والتمنيــة 
يف امليــدان االقتصــادي فــإّن تلكفــة التجسيــل يه أقــّل مــن ذلــك فهــي تبلــغ 4.5 يف املائــة مــن ســعر العقــار. ويف جورجيــا 
– ويه بلــد خفــض تاكليــف املعامــالت واإلجــراءات الروتينيــة احلكوميــة يف مجيــع املجــاالت – حيتــوي تجسيــل امللكيــة عــى 
إجــراء وحيــد يــّم يف الجســّل العــام وتســتغرق هــذه العمليــة يف املتوســط يومــني فقــط وتبلــغ تلكفهتــا 0.1 يف املائــة مــن ســعر 

العقار)انظــر الفصــل الرابــع(. 

قوانني العمل تجّشع عىل االستغالل وانعدام األمن الوظييف 

مــن املفارقــات أّن قوانــني ومؤسســات أســواق العمــل قــد أهسمــت يف تفــامق هــذا التحــّز حنــو األنشــطة ذات القمــة املضافــة 
املنخفضــة يف تونــس، يف حــني أّنــا مل توفــر امحلايــة للعــامل أو الوظائــف. وال متتلــك تونــس نظــام مضــان اجمتــايع قــوّي، 
ــات  ــم قامــت الترشيع ــدان املفاجــئ لوظائفه ــن الفق ــة العــامل م ــر خصوصــا إىل التأمــني الفعــي عــى العمــل. ومحلاي وتفتق
التونســية يف جمــال العمــل بالتعويــض عــن ذلــك بإخضــاع معليــة الفصــل لقواعــد صلبــة بالنســبة إىل العقــود املفتوحــة. وقــد 
تســّبب هــذا األمــر بــدوره يف مطالبــة الــرشاكت باملزيــد مــن املرونــة يف تكييــف معليــة التوظيــف مــع الظــروف االقتصاديــة. 
وقــد وقــع تنــاول هــذه املســألة يف بدايــة العقــد األول مــن القــرن احلــايل مــع إدخــال العقــود حمــددة املــدة الــي تعــي إماكنيــة 
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توظيــف العــامل بواســطة عقــود مرنــة قصــرية املــدة ملــدة تصــل إىل 4 ســنوات. وتتبايــن هــذه القواعــد الصلبــة لعمليــة الفصــل 
بالنســبة إىل العقــود املفتوحــة تباينــا حــادا مــع "املرونــة الشــديدة" للعقــود حمــددة املــدة )انظــر الفصــل اخلامــس(. وتعــّزز هــذه 
االزدواجيــة بــني العقــود احملــددة واملفتوحــة املــدة، بشــلك غــري مبــارش العمــل يف االقتصــاد غــري الرمســي وانعــدام األمــن 
الوظيــي، ذلــك أّن الــرشاكت تتجنــب االرتبــاط مــع العــامل بعقــود مفتوحــة للحفــاظ عــى املرونــة – ممــا جعلهــم يتعرضــون إىل 

ســوء املعاملــة وأدى ذلــك إىل ظهــور ممارســات العمــل االســتغاللية والــي يشــار إلهيــا يف تونــس بظاهــرة "املناولــة".

وجبعــل إنــاء العقــود املفتوحــة "إجــراء باهــظ التلكفــة" )وبالتــايل تفضيــل العمــل يف القطــاع غــري الرمســي والعقــود حمــّددة 
املــّدة، والــي يه أكــر مالءمــة للوظائــف الــي تتطّلــب مهــارات منخفضــة(، فــإّن قوانــني وترشيعــات العمــل قــد أهسمــت عــن 
غــري قصــد مهنــا يف توجيــه االســتمثارات اخلاصــة حنــو األنشــطة منخفضــة القمــة املضافــة والوظائــف ذات املهــارة املتدنيــة. 
وعــالوة عــى ذلــك، فــإّن نظــام التأمــني االجمتــايع التونــي حيتــوي عــى مســتوى عــال جــدا مــن فــروق األســعار الريبيــة 
)tax wedge(، األمــر الــذي أهســم يف ارتفــاع مســتوى العمــل يف القطــاع غــري الرمســي، ومل يجّشــع عــى خلــق فــرص العمــل 
ــل  ــدالت العم ــادة مع ــني زي ــا ب ــا موجب ــاك ارتباط ــدة أّن هن ــدان ع ــن بل ــر الشــواهد املســتقاة م ــة.  وتظه ــارات العالي ذات امله
يف االقتصــاد غــري الرمســي وازديــاد فــروق األســعار 
ــب املفروضــة  ــرب الرائ ــس، تق ــة. ويف تون الريبي
ــاب  ــرف أرب ــن ط ــة م ــات )املدفوع ــور واملرتب ــى األج ع
العمــل( واشــرااكت الضــامن االجمتــايع )املدفوعــة 
ــب.  ــن الروات ــة م ــن 29 يف املائ مــن طــرف املوظفــني( م
ويف الواقــع، غالبــا مــا ُينظــر إىل اشــرااكت الضــامن 
ــدات ال  ــة نظــرا ألن العائ ــا رضيب االجمتــايع عــى أّن
ــاء  ــل. وبن ــا العام ــي يتلقاه ــا ال ــارشة باملزاي ــط مب ترتب
عــى تقديــر العــاّمل حلزمــة مزايــا الضــامن االجمتايع، 
فــاّن متوســط فــروق األســعار الريبيــة يف تونــس 
ميكــن أن يصــل إىل 38 يف املائــة، ومــن املؤكــد أّنــه 
ميّثــل حاجــزا أمــام خلــق املزيــد مــن فــرص العمــل يف 
االقتصــاد الرمســي، وخاصــة بــني الــرشاكت املتوســطة 
والصغــرية )انظــر الفصــل اخلامــس(. وأســفر ذلــك 
بــدوره عــن بلــوغ االقتصــاد غــري الرمســي مســتوى 
أكــر ارتفاعــا - وبالتــايل محايــة أقــّل للعــاّمل. ويف 
الواقــع وبســبب التــدرج يف رضيبــة الدخــل، ترتفــع 
فــروق األســعار الريبيــة عنــد العــامل املهــرة مقارنــة 
بغــري املهــرة )الشــلك 1-5(. وعــالوة عــى ذلــك، مــن 
املمكــن أن تــؤّدي عقــود العمــل امجلاعيــة عــى مســتوى 
ــس،  ــة. فــي تون ــوارق اجلهوي ــامق الف ــة إىل تف الصناع
تلــزم عقــود العمــل امجلاعيــة مجيــع العاملــني يف املهــن 
ــود أن  ــذه العق ــن هل ــا. وميك ــن نطاقه ــل مض ــي تدخ ال
تنشــئ شــبكة / جــدوال للرواتــب قــد تتجــاوز مســتويات اإلنتاجيــة إذا مل يعــرض أربــاب العمــل عــى ذلــك. ولــن اكن احلــّد األدىن 
لألجــور عــى األرحج غــري ملــزم يف تونــس، فإّننــا جنــد شــواهد عــى أّن عقــود العمــل امجلاعيــة ميكــن أن تكــون ملزمــة، مبــا أّن 
احلــّد األدىن لألجــور فهيــا كثــريا مــا يقــع ضبطــه عنــد مســتوى عــال نســبيا مقارنــة مبتوســط اإلنتاجيــة )انظــر الفصــل اخلامــس(. 
ولذلــك، مفــن املمكــن أن تعيــق هــذه العقــود عــى مســتوى الصناعــة القــدرة التنافســية للناطــق الداخليــة مبــا أّن جــدول األجــور 
نفســه ســيقع تطبيقــه عــى مجيــع أحنــاء البــالد، مّمــا يقــّوض قــدرة املناطــق الداخليــة عــى جــذب املســتمثرين مــن خــالل تقــدمي 
ــة يه أعــى  ــف تأســيس الــرشاكت يف املناطــق الداخلي ــات / تاكلي ــت التحدي ــة. وإذا اكن ــدي العامل ــف األي ختفيضــات يف تاكلي
باملقارنــة مــع املناطــق الســاحلية، وإذا اكنــت األجــور يه نفهســا، فــإّن املســتمثرين ســيختارون عــدم إنشــاء رشاكهتــم يف املناطــق 
الداخليــة – ومــن هنــا اكنــت املفارقــة يف عقــود العمــل امجلاعيــة، ذلــك أّنــا ميكــن أن تــؤدي فعليــا إىل تفــامق الفــوارق اجلهويــة. 
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11 الثورة غــر املكمتلة

السياسات الصناعية والفالحية حتدث تشوهات وتعّمق الفوارق اجلهوية 
تشــلك سياســة االســتمثار الــي تركــز عــى معاملــة منفصلــة للــرشاكت املنتجــة للســوق احملليــة )املقمــة( والــرشاكت املصــدرة 
لكيــا )غــري املقمــة( الســبب الرئيــي لتحديــات التمنيــة الــي تواجــه تونــس اليــوم. واكنــت املعاملــة املختلفــة واالمتيــازات الــي 
ــة )يف الســبعينيات(، ولكهنــا تهســم اآلن يف  ــدة يف البداي ــرشاكت مفي ــة ال ــة ببقي ــرشاكت غــري املقمــة مقارن ــت هبــا ال حظي
خفــض إنتاجيــة االقتصــاد كلك )انظــر الفصــل الرابــع(. مفــن جهــة، مكــا ســيناقش الحقــا، يتســم القطــاع املقــمي الــذي يتألــف 
مــن رشاكت ذات إنتاجيــة منخفضــة حباميــة عاليــة مــن املنافســة متكنــه مــن البقــاء عــى قيــد احليــاة واســتخراج الريــع إىل 
ــإن الــرشاكت  ــة أخــرى، ف ــي تواجــه دخــول املنافســني. ومــن ناحي ــازات الناشــئة عــن احلواجــز ال ــري بفضــل االمتي حــد كب
الــي تعمــل يف 50 يف املائــة مــن القطاعــات املفتوحــة للنافســة باالقتصــاد )أو مــا يمســى القطــاع غــري املقــمي( تتــرر كثــريا 
مــن تــدين جــودة اخلدمــات والســلع الوســيطة املنتجــة مــن طــرف القطــاع املقــمي ذات جــودة منخفضــة و/ أو ارتفــاع لكفهتــا.

 وقــد أدى هــذا التقســمي، الــذي حيــد مــن الروابــط بــني الــرشاكت يف النظامــني، إىل ارتفــاع الــواردات مــن املنتجــات الوســيطة 
ــص  ــس( والتقلي ــة يف تون ــرشاكت العامل ــة لل ــاض القمــة املضاف ــايل اخنف ــس )وبالت ــة يف تون ــاض املنتجــات املصنوع واخنف
مــن عــدد الوظائــف. وعــى املســتوى النظــري، بإمــاكن الــرشاكت غــري املقمــة أن تشــري بضائــع معفــاة مــن الرائــب مــن 
الــرشاكت املقمــة، مكــا ميكهنــا أيضــا أن تبيــع حّصــة مــن إنتاجهــا يف الســوق احملليــة. ومــع ذلــك، فــإّن عــددا قليــال جــدا 
مــن الــرشاكت غــري املقمــة اســتغّل هــذه اخليــارات، إذ أن هــذه الــرشاكت لــي تكــون قــادرة عــى املنافســة وبيــع منتجاهتــا 
يف الســوق العامليــة وجــب علهيــا جتنــب اســتعامل مدخــالت ذات جــودة منخفضــة وملكفــة يف معليــة التصنيــع وبالتــايل فهــي 
تلجــأ إىل االســترياد. مكــا أن التعامــل مــع الــرشاكت املقمــة قــد يفــرض علهيــا أعبــاء إداريــة ثقيلــة )انظــر الفصــل الرابــع(. 
ومــن مث، فــإن هــذه الــرشاكت تفّضــل أن تشــري نوعيــة جيــدة مــن املدخــالت الوســيطة املعفــاة مــن الرائــب مــن اخلــارج. 
ويعــي ذلــك بقــاء احملتــوى ذي القمــة املضافــة للصــادرات التونســية حمــدودا، نظــرا ألن معظــم حمتــوى منتجــات التصديــر 
ــة  ــة املضاف ــرى ذات القم ــام األخ ــة امله ــع وبقي ــة التجمي ــس إال معلي ــّم يف تون ــارج – وال ت ــة يف اخل ــر منتج ــع األم يف واق
ــة التجهــز، مبــا يف ذلــك الكثــري  املنخفضــة. ومــن مث، فــي حــني أن أكــر مــن نصــف صــادرات تونــس يه منتجــات مكمتل
مــن الســلع ذات التكنولوجيــا العاليــة كآالت اخلياطــة وأجهــزة التلفزيــون واألدوات الطبيــة الدقيقــة، فــإن تونــس معليــا ال تنتــج 
ــع األجــزاء املنتجــة يف اخلــارج. والنتيجــة يه  ــا مــا يقتــر دورهــا عــى مجتي ــات هــذه املنتجــات – فغالب ــري مــن مكون الكث
قلــة فــرص العمــل وكذلــك قلــة الطلــب عــى اخلرجيــني املهــرة وبالهنايــة فــإن ضعــف القمــة املضافــة للصــادرات يعــي كذلــك 
ضعــف االجــور. ونظــرا لصغــر القمــة املضافــة للعاملــة التونســية يف منتجــات الصــادرات، فــإن الرواتــب الــي تدفعهــا هــذه 

الوظائــف تكــون أيضــا منخفضــة. 

لذلــك، فقــد حّقــق قانــون حوافــز االســتمثار نتــاجئ حمــدودة عــى مســتوى جــذب اســتمثارات إضافيــة وخلــق فــرص العمــل، 
ــة مــع تأثريهــا احملــدود.  ــة جــدا باملقارن ــة. مكــا أّن التلكفــة املبــارشة للحوافــز تعتــرب عالي وأدى إىل تفــامق الفــوارق اجلهوي
وقــد أظهــر حتليــل تاكليــف هــذا القانــون ومنافعــه أّن التلكفــة اإلمجاليــة للحوافــز تقــارب 2.2 يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت 
احملــي )يف عــام 2009 بلغــت حــوايل مليــار دوالر( وأّن 79 يف املائــة مــن هــذا املبلــغ قــد مّت إهــداره، حيــث إّنــه يعــود بالفائــدة 
عــى الــرشاكت الــي اكنــت ستســتمثر حــى يف غيــاب احلوافــز )انظــر الفصــل الرابــع(. ويف الواقــع، فــإّن أقــّل مــن 2500 
رشكــة تلقــت معظــم هــذه احلوافــز، ويه رشاكت ترّكــز أساســا يف القطاعــات غــري كثيفــة االســتخدام لأليــدي العاملــة والــي 
ــة مّت  ــك، فــإّن تلكفــة لّك وظيفــة إضافي ــة. ونتيجــة لذل ــاج إىل حوافــز، وال ســما التعديــن والطاقــة واخلدمــات املرفي ال حتت
إنشــاؤها مرتفعــة جــدا بالنســبة لتونــس، إذ تصــل إىل 20 ألــف دوالر مــن حوافــز االســتمثار ســنويا. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
ومكــا ســرى ذلــك مبزيــد مــن التفصيــل أدنــاه، فــإّن هــذا القانــون قــد جــذب أساســا االســتمثارات "غــري املقّيــدة " الــي ترّكــز 
يف معليــات التجميــع وبقيــة املهــام األخــرى ذات القمــة املضافــة املنخفضــة – مّمــا أّدى إىل تشــويه اإلنتــاج مقابــل احلاجــة 
ــإّن أكــر مــن 85 يف  ــك، ف ــف اخلرجيــني. وعــالوة عــى ذل ــة لتوظي ــة الالزم ــة العالي املاســة إىل األنشــطة ذات القمــة املضاف
املائــة مــن املشــاريع والوظائــف املســتفيدة مــن احلوافــز قــد مّت إنشــاؤها يف املناطــق الســاحلية )الــي توجــد فهيــا الــرشاكت 

املصــدرة بطبيعــة احلــال(، ممــا أدى أيضــا إىل تفــامق الفــوارق مــع املناطــق الداخليــة. 

ــة  ــى كثاف ــد ع ــي تعمت ــل ال ــة احملاصي ــع زراع ــة(، ومل تجش ــة )الفالح ــاع الزراع ــة يف دمع قط ــة الزراعي ــلت السياس  فش
االســتخدام لأليــدي العاملــة يف املناطــق الداخليــة، وأهسمــت بالتــايل يف تفــامق البطالــة والفــوارق اجلهويــة. فتونــس ال 
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متتلــك يف الواقــع سياســة زراعيــة، بــل تنهتــج سياســة لألمــن الغــذايئ تعيــق تطــور القطــاع الــزرايع. ولقــد اكنــت الغايــة مــن 
السياســات الزراعيــة محايــة عائــدات املزارعــني وتعزيــز األمــن الغــذايئ يف جمــال احلبــوب وحلــوم األبقــار واحلليــب. ولكــن 
يف الواقــع، كبلــت هــذه السياســات القطــاع الــزرايع مــن خــالل تشــويه اإلنتــاج بعيــدا عــن املنتجــات كثيفــة االســتخدام لأليــدي 
ــوب وحلــوم  ــا، ويف اجتــاه منتجــات اكحلب ــادرة عــى املنافســة يف إطاره ــة التونســية ق ــرب املناطــق الداخلي ــي تعت ــة ال العامل
البقــر واحلليــب الــي تعتــرب قــدرة تونــس التنافســية فهيــا ضعيفــة ويه ُتــزرع بشــلك رئيــي يف املناطــق الســاحلية المشاليــة. 
وتعتــرب التلكفــة اإلمجاليــة للــدمع الــزرايع يف تونــس مرتفعــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، توجــد تاكليــف يتحّملهــا دافعــو الرائــب 
يف املزانيــة )الــي ال تزيــد عــى واحــد يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي(، وتاكليــف أخــرى مبــارشة يدفعهــا املســهتلكون 
ــة مــن االســهتالك  ــّدر بنحــو 4 يف املائ ــة، ويه تق ــن يتوّجــب علهيــم دفــع أســعار أعــى للحصــول عــى املنتجــات الغذائي الذي
ــد  ــاج والتجــارة، ممــا يوّل ــة أيضــا حتــدث تشــوهات يف اإلنت ــة الزراعي ــر الفصــل التاســع(. مكــا أّن اإلجــراءات التدخلي )انظ
تراجــع يف مســتوى الكفــاءة، وهــو أمــر يتحّملــه االقتصــاد كلّك وتبلــغ نســبته 0.8 يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي. ولقــد 
اكنــت النتيجــة خســارة صافيــة للبــالد عــى مســتوى الرفــاه، فضــال عــن إعــادة التوزيــع بعيــدا عــن املناطــق الداخليــة وباجتــاه 
املناطــق الســاحلية. وعــالوة عــى ذلــك، وعــى عكــس التصــورات الشــائعة يف تونــس، فــإّن توزيــع املنافــع مــن اإلعانــات الزراعيــة 
القامئــة غــري منصــف للغايــة، ذلــك أّن معظــم املزايــا تعــود إىل حــد كبــري إىل عــدد قليــل مــن كبــار مــالك األرايض )إنتــاج الــح 

واحلليــب والســكر(، وبصــورة رئيســية املزارعــني املتواجديــن باملناطــق الســاحلية، ومل ينتفــع هبــا صغــار املزارعــني. 

3.1 املأزق االقتصادي يف تونس هو نتيجة هلذه السياسات 

يكشــف حتليــل معّمــق ألداء االقتصــاد التونــي عــن تشــوهات وظيفيــة حــادة نتجــت عــن املجموعــة احلاليــة مــن السياســات 
االقتصاديــة الــي مّت التطــّرق إلهيــا أعــاله. ولقــد الحظنــا أّن املــوارد االقتصاديــة تبــدو حبيســة يف القطاعــات ذات اإلنتاجيــة 
املنخفضــة نســبيا، ممــا يشــري إىل وجــود حواجــز وتشــوهات حالــت دون إعــادة ختصيــص املــوارد حنــو أنشــطة أكــر إنتاجيــة. 
وهــذه النقطــة مهمــة للغايــة نظــرا ألن زيــادة االنتاجيــة متثــل وســيلة لترسيــع خلــق الوظائــف عــى حنــو أكــر رسعــة وأفضــل 
نوعيــة. وانعاكســا للوتــرية احملــدودة للتغــريات يف االقتصــاد، يبــدو أّن الــرشاكت تعيــش حالــة ركــود عــى مســتوى اإلنتاجيــة 
وخلــق فــرص العمــل – كنــوع مــن الشــلل يف القطــاع اخلــاص. وبشــلك مماثــل، ومــن حيــث الصــادرات والتاكمــل التجــاري، 
يبــدو أّن االقتصــاد التونــي غــري قــادر عــى التحــّرك خــارج معليــة التجميــع واملهــام األخــرى منخفضــة القمــة املضافــة لصاحل 
ــا )والــي تتضمــن عــى وظائــف غــري جيــدة(. وتعكــس هــذه املشــالك بيئــة احملســوبية واســتخالص  لك مــن فرنســا وإيطالي
الّريــع بــدال عــن املنافســة واألداء اللذيــن حيــددان النجــاح االقتصــادي. وســنقوم الحقــا بالتوّســع يف اســتنتاجاتنا الرئيســية. 

الركود اهليلكي: تواصل عدم الكفاءة يف توزيع املوارد 
يبــدو أن االقتصــاد التونــي غــري قــادر عــى إعــادة ختصيــص املــوارد بكفــاءة "فمــا بــني القطاعــات" مكــا أّنــه ال يــزال يعمــل 
دون مســتوى إماكنياتــه. وتمتثــل إحــدى األفــاكر الرئيســية القتصاديــات التمنيــة يف أّن المنــو يكــون مدفوعــا يف جانــب منــه 
بواســطة التحــول اهليلكــي مــن قطــاع الزراعــة إىل القطــاع الصنــايع. ويعــود ذلــك إىل أّن الزراعــة يه عــادة القطــاع املتســم 
بــأدىن انتاجيــة للعمــل )مبــا يعــي أدىن قمــة مضافــة للعامــل الواحــد(، حبيــث إّن انتقــال العــامل مــن القطــاع الــزرايع إىل 
القطــاع الصنــايع يرفــع مــن اإلنتاجيــة العامــة ويوّســع مــن مســتوى الدخــل. ويف الواقــع، تمتــز االقتصــادات الديناميكيــة يف 
العــادة بالتحــّول اهليلكــي الرسيــع حيــث ُيعــاد توزيــع املــوارد مــن األنشــطة منخفضــة اإلنتاجيــة حنــو اســتخدامات أكــر إنتاجيــة 
وهــذه العمليــة متكــن مــن خلــق فــرص معــل ربكا وأفضــل نوعيــا. وبــدال مــن ذلــك اكنــت، مســامهة "التحــّول اهليلكــي" يف معليــة 
المنــو يف تونــس ضعيفــة – حيــث أهســم التحــّول اهليلكــي، وهــو إعــادة توزيــع األيــدي العاملــة مــن القطاعــات ذات اإلنتاجيــة 
املنخفضــة إىل القطاعــات ذات اإلنتاجيــة العاليــة، بنســبة مثانيــة يف املائــة فقــط يف تغيــري إمجــايل النــاجت احملــي احلقيــي 

للفــرد بــني عــايم 2000 و 2010. ويه نســبة منخفضــة مقارنــة بالبلــدان األخــرى )انظــر الفصــل األول(.

األســوأ مــن ذلــك عندمــا تنتقــل األيــدي العاملــة مــن قطــاع إىل آخــر، فــإن ذلــك ال يعــي بالــرورة أنــا ســتصبح أكــر 
إنتاجيــة. يف تونــس ال يــزال متوســط إنتاجيــة قطــاع الصناعــات التحويليــة منخفضــا جــدا وال يزيــد كثــريا عــن إنتاجيــة 
ــة منخفضــة  ــة والزراع ــات التحويلي ــني الصناع ــة ب ــر أّن جفــوة اإلنتاجي ــع األم ــا يف واق ــنّي حتليلن ــزرايع. ويب ــاع ال القط
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للغايــة إذ تبلــغ 1.7 يف املائــة يف تونــس – وحــى أقــّل مــن 2.3 يف املائــة يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء وأقــّل بكثــري مــن 
ــك، 2011، انظــر الفصــل األول(. ويعكــس  ــة بآســيا )مامكيــالن ورودري ــة و 3.9 يف املائ ــة يف أمريــاك الالتيني 2.8 يف املائ
هــذا األمــر أّن الصناعــات التحويليــة يف تونــس، مــع بعــض االســتثناءات البــارزة، تتألــف باألســاس مــن قطاعــات النســيج 
ومجتيــع الســلع الهنائيــة وغريهــا مــن األنشــطة ذات القمــة املضافــة املنخفضــة. وعــالوة عــى ذلــك، فــإّن قطــاع النســيج 

يف تونــس هــو أقــّل إنتاجيــة مــن الزراعــة. 

يتســم االقتصــاد التونــي باخنفــاض شــديد يف مســتوى اإلنتاجيــة، ويعتــرب ذلــك مــن األســباب اجلذريــة لتــدين نوعيــة معليــة خلق 
الوظائــف وافتقارهــا إىل الكفــاءة. وميثــل توجيــه املــوارد إىل األنشــطة ذات اإلنتاجيــة املنخفضــة الســبب اجلــذري لضعــف أداء 
االقتصــاد. وانطالقــا مــن هــذا الواقــع، فــإّن نســبة تبلــغ 77 يف املائــة مــن العاملــة التونســية اليــوم و 75 مــن العاملــة املعّدلــة بــرأس 

املــال البــرشي تعمــل يف القطاعــات ذات مســتوى إنتاجيــة 
أقــّل مــن املتوســط )الشــلك 1-6(. وتعــد هــذه النســبة مــن 
ــة املنخفضــة مرتفعــة  العــامل يف القطاعــات ذات اإلنتاجي
باملقارنــة مــع بلــدان أخــرى )انظــر الفصــل األول(. ويؤّكــد 
ــس أّن المنــو  ــل مصــادر المنــو االقتصــادي يف تون حتلي
عــى مــدى العقديــن املاضيــني اكن مدفوعــا إىل حــّد كبــري 
"بــرامك املدخــالت" - وهــو أن تقــع زيــادة يف مكيــات رأس 
املــال والعمــل باإلضافــة إىل نوعيــة رأس املــال البــرشي. 
إال أنــه مل يكــن هنــاك ســوى حتّســن حمــدود يف إنتاجيــة 
ــت مســامهة  ــد، بلغ ــه التحدي ــى وج ــذه املدخــالت.  فع ه
رأس املــال واأليــدي العاملــة والتحســينات يف رأس املــال 
ــن  ــالل العقدي ــس خ ــو االقتصــاد يف تون ــرشي يف من الب
املاضيــني 36 يف املائــة، و 35 يف املائــة و 22 يف املائــة، 
عــى التــوايل، يف حــني مل يبلــغ إمجــايل إنتاجيــة عوامــل 
اإلنتــاج إال 5 يف املائــة، ويه نســبة منخفضــة )انظــر 
ــاج  ــة عوامــل اإلنت الفصــل األول(. فاخنفــاض منــو إنتاجي
ــا  ــاد، مم ــاكاكت يف االقتص ــود احت ــن وج ــادة ع ــرّب ع يع
حيــول دون إعــادة ختصيــص املــوارد فمــا بــني القطاعــات 
االقتصاديــة حنــو أنشــطة أكــر انتاجية وذات أجــور عالية. 

شلل القطاع اخلاص: الرشاكت الصغرة، واخنفاض اإلنتاجية، وحمدودية خلق فرص العمل 
 تعكــس هــذه املالحظــات املتعلقــة باالقتصــاد اللكــي االفتقــار إىل ديناميكيــة منــو عــى مســتوى الــرشاكت. وعــى 
ــربز أّن رشاكت القطــاع اخلــاص تعــاين عــدم اكمتــال المنــو: فهــي تتصــف بركــود  ــا ي ــإّن حتليلن ــاه، ف ــني أدن النحــو املب
ــن رشاكت  ــدا م ــال ج ــددا قلي ــري. مكــا أّن ع ــل واألداء التصدي ــرص العم ــق ف ــتوى خل ــى مس ــف ع ــة، وبالضع اإلنتاجي
القطــاع اخلــاص يدخــل الســوق، وتلــك الــي تقــوم بذلــك نــادرا مــا تغــادر الّســوق، وهــذا األمــر ميّثــل انعاكســا لــلّك مــن 
احلواجــز أمــام معليــة الدخــول وحمدوديــة املنافســة يف الســوق )انظــر الفصــل األول(. وتعــوق حمدوديــة دخــول رشاكت 
القطــاع اخلــاص إىل الســوق وقدرهتــا عــى احلركــة والتوســع جهــود خلــق فــرص العمــل. فــي تونــس، تبــى نســبة منــو 
ــدة  ــل اجلدي ــرص العم ــر اإلحصــاءات أن إمجــايل صــايف ف ــة. وتظه ــل ضعيف ــن القصــري والطوي ــى األمدي ــرشاكت ع ال

ــة حــز النشــاط )الشــلك 7-1(.  ــد دخــول الرشك ــى منخفضــا يف املتوســط بع يب

2 يف املائــة مــن مجلــة  وال تمنــو معظــم الــرشاكت حــى يف املــدى البعيــد. فعــى ســبيل املثــال، مل يمتكــن ســوى 
الــرشاكت املشــغلة الــي اكنــت توظــف مــا بــني 10 و50 عامــال يف عــام 1996 مــن المنــو والتوســع وزيــادة األيــدي العاملــة 
املســتخدمة لدهيــا إىل أكــر مــن 100 عامــل يف عــام 2010. ويــدل هــذا األداء الضعيــف للــرشاكت عــى وجــود قيــود يف 

البيئــة االقتصاديــة احلاليــة يف تونس.

 
الشكل 1. 6: إنتاجية العمال والتشغيل حسب القطاعات تظهر سوء إستغالل الموارد

ي لالإحصاء لســنة 2009
عتمــاد عىل بيانــات المعهد الوط�ف ف بالإ المصــدر : تقديــرات المؤلفــ�ي
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الحجمعمر المؤسسة

حمر=تراجع =نمــو، الأ كات وعمرها، 1997 - 2010 الأخرصف ي تونس حســب أحجــام الــ�ش
ي خلــق الوظائــف �ف

الشــكل 1. 7: صــا�ف

ي لالإحصاء.
ف بالعتماد عــىل بيانات المعهــد الوط�ف المصــدر : تقديــرات المؤلفــ�ي
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وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن حــراك الــرشاكت، وهــو قدرهتــا عــى الدخــول إىل أســواق جديــدة )مــن خــالل المنــو أو 
االبتــاكر( حمــدود للغايــة ومرتبــط ارتباطــا ضعيفــا مــع اإلنتاجيــة. وقــد يتوّقــع املــرء أّن الــرشاكت ذات اإلنتاجيــة العاليــة 
ــذه  ــّم ماكفأهتــام. وه ــة ال ت ــاكر واإلنتاجي ــك – فاالبت ــري ذل ــو غ ــس ه ــر يف تون ــّن األم ــا، ولك ــة / جناح ــر رحبي يه األك

ــة. ــدة بأجــور عالي ــف جي ــق وظائ ــن أن تمنــو وختل ــدة ال ميك ــرشاكت اجلي ــرا ألن ال ــة نظ مســألة مهم

ونتيجــة لذلــك، اكن المنــو وخلــق فــرص العمــل منخفضــني جــدا؛ واســمتر انعــدام الكفــاءة يف معليــة ختصيــص املــوارد مــع 
مــرور الوقــت – وبعبــارة أخــرى، جعــز الــرشاكت عــى التحــرك حنــو اســتخدامات للــوارد تمتــّز بإنتاجيــة أكــر. ومــن حيــث 
خلــق فــرص العمــل، مل يمتكــن ســوى عــدد قليــل مــن الــرشاكت مــن حتقيــق المنــو حبيــث إن إمجــايل صــايف فــرص العمــل 
اجلديــدة اكن خميبــا لآلمــال )عــى الــرمغ مــن اخنفــاض معــدالت اخلــروج( )الشــلك 1-7(. ويف الواقــع، ال توجــد عالقــة ارتبــاط 
قويــة بــني خلــق فــرص العمــل وأداء الــرشاكت )مكــا هــو حمتســب عــن طريــق عوامــل اإلنتاجيــة والرحبيــة، انظــر الفصــل األول(، 
وهــو مــا يشــري مــّرة أخــرى إىل أّن معظــم الــرشاكت األكــر إنتاجيــة غــري قــادرة عــى جــذب املــوارد وحتقيــق المنــو، ممــا يشــري 
بــدوره إىل جوانــب ضعــف حــادة يف بيئــة ممارســة أنشــطة االمعــال. ومكــا أرشنــا آنفــا، فــإّن هــذا األمــر يــؤدي إىل اخنفــاض 

متوســط اإلنتاجيــة وبالتــايل إىل ضعــف االســتمثار ووتــرية خلــق فــرص العمــل. 

ــك عــى األرحج احلواجــز  ــة رشاكت صغــرية وغــري منتجــة نســبيا، ويعكــس ذل ــع القطــاع اخلــاص يف تونــس حتــت همن يق
العديــدة والتشــوهات يف احلوافــز الــي تواجههــا الــرشاكت. وتــوحض البيانــات أّن الــرشاكت التونســية صغــرية يف املتوســط، 
مكــا أّن الــرشاكت الكبــرية جــدا تعتــرب قليلــة ومتباعــدة، ونــادرة ســواء عــى املســتوى النســي أو املطلــق )انظــر الفصــل األول(، 
ممــا يــدّل عــى وجــود تشــوهات شــديدة تعــوق تمنيــة القطــاع اخلــاص. ويعتــرب هــذا األمــر مؤســفا ألّن الــرشاكت الكبــرية تفــوق 
باســمترار الــرشاكت الصغــرية مــن حيــث اإلنتاجيــة واألداء التصديــري وصــايف فــرص العمــل وتوّفــر وظائــف أكــر اســتقرارا 
برواتــب أعــى. لكــن يوجــد يف الوقــت احلــارض نقــص عــى مســتوى الــرشاكت الكبــرية يف تونــس وهــو مــا يدلــل عــى أن البيئــة 
االقتصاديــة تعــاين مــن التشــوهات، األمــر الــذي جيــرب الــرشاكت عــى أن تظــل صغــرية ودون املســتوى املأمــول )الشــلك 7-1(. 

مــن التفســريات املعقولــة هلــذه النتــاجئ املتناقضــة أّن الــرشاكت قــد تعــّودت عــى احملاولــة والبقــاء "بعيــدا عــن األنظــار" 
للحــد مــن خطــر االفــراس مــن طــرف عائلــة الرئيــس الســابق بــن عــي وحاشــيته. وتعكــس هــذه النتــاجئ عامــة احلواجــز 
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العديــدة واحلوافــز املشــوهة الــي يواجههــا القطــاع اخلــاص. ويشــري مســح نــويع مقنــا بــه يف اطــار إعــداد هــذا 
ــري  ــب هلــم النجــاح االهمتــام غ ــن أن جيل ــن طــرف رجــال األمعــال التونســيني م ــريا م ــا كب ــاك ختوف ــر إىل أن هن التقري
ــة الرئيــس  املرغــوب فيــه والقــامئ عــى الرغبــة يف االســتيالء مــن طــرف املســؤولني احلكوميــني )وخاصــة مــن طــرف عائل
الســابق بــن عــي(، والســما يف القطــاع املقــمي حيــث تكــر الترشيعــات. وكــرد فعــل عــى هــذه املخــاوف – وهــو مــا وقــع 
التنبــؤ بــه عــى املســتوى النظــري وأّكدتــه املقابــالت – حتــاول هــذه الــرشاكت أن تبــى صغــرية وأن تلــزم نفهســا بــرأس 
مــال أقــّل وحتافــظ عــى أفــق قصــري األجــل )انظــر الفصــل الثالــث(. ومــن شــأن ردود الفعــل هــذه جتــاه هــذه املخاطــر 

ــق فــرص العمــل.  ــة وحتــّد مــن املنافســة وخل أن تعــوق منــّو اإلنتاجي

ــني رشاكت "القطــاع املقــمي"  ــات الشــديدة يف األداء ب ــا إلهيــا أيضــا الضــوء عــى االختالف ــي توصلن ــاجئ ال تســلط النت
ــة كبــرية بــني الــرشاكت  ــة االقتصــاد. ويقــّدم التحليــل شــواهد عــى ازدواجي و "القطــاع غــري املقــمي"، ممــا يعكــس جتزئ
املنتجــة للســوق احملليــة )الــي يطلــق علهيــا امس "القطــاع املقــمي"( والــرشاكت املنتجــة للتصديــر )الــي يطلــق علهيــا امس 
ــة  ــدل اإلنتاجي ــع جحــم الــرشاكت، ومع ــات يف توزي ــن بيهنــا االختالف ــور م ــي تتجــّى يف أم "القطــاع غــري املقــمي"(، وال
وأداء الصــادرات )انظــر الفصــل األول(. ولقــد اكن أداء القطــاع غــري املقــمي أفضــل مــن ذلــك الــذي هشــده القطــاع 
ــه عــى جــذب  ــق إىل حــّد كبــري مــن قدرت ــق فــرص العمــل ومنــو الصــادرات، وهــو أمــر منبث املقــمي بوصفــه حمــّراك خلل

ــارش.  ــي املب االســتمثار األجن

ــني.  ــرشاكت يف النظام ــني ال ــن التواصــل ب ــّدت م ــّزأت االقتصــاد وح ــي ج ــة ال ــة التشــوهات العميق ــذه االزدواجي ــس ه تعك
وبالتــايل، ويف الوقــت الــذي يتوّقــع املــرء فيــه أّن املنتجــات مــن الصناعــات احملليــة )املقمــة( ستســتخدم مكدخــالت وســيطة يف 
الصناعــات املوجهــة حنــو التصديــر )غــري املقمــة(، فإّننــا جنــد أّن هــذا األمــر ال حيــدث عــادة يف تونــس. وتســفر التجزئــة عــن 
زيــادة اســترياد الســلع الوســيطة مــن اخلــارج، واخنفــاض القمــة املضافــة للنتجــات املصنوعــة يف تونــس )انظــر الفصلــني 
ــة املدربــة وخاصــة خرجيــي  األول والرابــع(. وكنتيجــة لذلــك، تقــل فــرص العمــل اجلديــدة وينعــدم الطلــب عــى األيــدي العامل
اجلامعــة. ويتســبب ضعــف القمــة املضافــة للصــادرات يف ضعــف االجــور الــي حيصــل علهيــا العــامل التونســيون. وعــالوة 
عــى ذلــك، فــإّن التجزئــة تقّلــل مــن املنافســة، وبالتــايل تــدمي معليــة " التدمــري اخلــالق" ومتنــع ظهــور فئــة مــن الــرشاكت الكبــرية 

الــي متّثــل يف بلــدان أخــرى حمــّراك خللــق فــرص العمــل، والمنــو واالبتــاكر. 
ــع املنتجــات لصــاحل فرنســا  ــل: مجتي ــل املضّل التاكم

ــا  وإيطالي

ال "تنتــج" تونــس صــادرات مــن الصناعــات التحويليــة - فهــي تقوم 
غالبــا بتجميــع املنتجــات مــن/اىل فرنســا وإيطاليــا. وعــى الــرمغ 
ــة لتنويــع الصــادرات، فــإّن التنويــع  مــن اجلهــود الكبــرية املبذول
اجلغــرايف للصــادرات اكن يف الواقــع حمــدودا جــدا، مــن خــالل 
اســتيعاب االحتــاد األورويب قرابــة 80 يف املائــة مــن الصــادرات 
التونســية، يف حــني تســتوعب فرنســا وإيطاليــا لقرابــة 55 يف 
املائــة مــن مجمــوع الصــادرات )الشــلك 1-8(. ويعكــس هــذا المنط 
التجــاري املشــوه طبيعــة االقتصــاد التونــي. ومــن املهــم التأكيــد 
عــى أن تركــز صــادرات تونــس عــى االحتــاد األورويب هو جمّرد 
عــارض مــن عــوارض ملشــلكة أمعــق. فاملشــلكة احلقيقيــة يه أن 
تونــس ال تنتــج جــزءا كبــريا مــن صادراهتــا ويقتــر دورهــا عى 
مجتيــع املنتجــات لفائــدة فرنســا وايطاليــا أساســا )انظــر الفصــل 
األول(. فلقــد عهــدت الــرشاكت يف هذيــن البلديــن إىل تونــس 
ــك إجنــاز مهــام أخــرى ذات قمــة  ــع وكذل ــة التجمي ــام بعملي القي
مضافــة منخفضــة، مســتفيدة بذلــك مــن نظــام الرائــب اخلاص 
بالــرشاكت غــري املقمــة املــالمئ للغايــة، وتوافــر املــوارد البرشيــة 

الشكل 1. 8: تركز الصادرات التونيسية، حسب البلدان 2007
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ف بالعتماد عىل   قاعــدة البيانات التجارية )WITS(، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية  لمصــدر : تقديــرات المؤلفــ�ي
يد". لتجارة السلع الأساسية "كوم�ت
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ذات املهــارات املنخفضــة والرخيصــة والطاقــة املدعومــة. وال ميّثــل ذلــك مشــلكة يف حــّد ذاتــه، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فلقــد 
ــك. إال أن التحــدي  اســتفاد كثــري مــن التونســيني مــن الوظائــف )ذات األجــور واملهــارات املنخفضــة( الــي توفــرت نتيجــة لذل
يمتّثــل يف أّن االقتصــاد التونــي مل يمتّكــن مــن جتــاوز معليــة التجميــع واملهــام األخــرى ذات القمــة املضافــة املنخفضــة والــذي 
ينطــوي عــى طلــب يقتــر عــى األيــدي العاملــة البســيطة الــي حتصــل عــى أجــور منخفضــة. ومكــا هــو مبــنّي أعــاله، فــإّن 
هــذا اهليــلك عــى مســتوى اإلنتــاج والتجــارة مل يوجــد صدفــة – فهــو نتيجــة ملجموعــة مــن السياســات االقتصاديــة، وأبرزهــا 

الثنائيــة بــني القطــاع املقــمي وغــري املقــمي. 

وبالتــايل، فإّنــه ومــن وراء املظاهــر، ال يــزال اندمــاج تونــس يف االقتصــاد العاملــي ســطحيا، ســواء مــن حيــث المكيــات أو تطــور 
الصــادرات. وبوصفهــا بلــدا صغــريا يضــم 10 ماليــني نمســة، فــإّن زيــادة اندمــاج االقتصــاد التونــي يف االقتصــاد العاملــي 
يظــّل رضوريــا لتحقيــق النجــاح. وبالــرمغ مــن التصــور الســائد يف تونــس باتســام المنــو االقتصــادي بالتاكمــل التجــاري واألداء 
التصديــري القــوي، فــإّن الواقــع يثبــت أّن هــذا التاكمــل التجــاري ال يــزال حمــدودا جــدا وأّن أداء التصديــر يف تدهــور )الفصــل 
األول(. ولقــد اكن منــو التصديــر التونــي خــالل الفــرة املمتــدة بــني عــايم 2000 و 2010 إجيابيــا )3.3 يف املائــة( ولكــن بوتــرية 
ــك مــن منــو إمجــايل النــاجت احملــي التونــي. ويف  ــدان األخــرى وأبطــأ كذل ــد مــن البل أبطــأ مــن منــو الصــادرات يف العدي

الواقــع، فــإّن حّصــة تونــس مــن صــادرات الســلع يف التجــارة العامليــة تراجعــت عــى مــدى العقــد املــايض. 

اكن أداء الصــادرات أقــّل بــروزا ممــا تــويح بــه أرقــام إمجــايل 
منــو الصــادرات، ويرجــع ذلــك، مكــا أشــارنا ســابقا، إىل أّن 
الــرشاكت تعمتــد اعمتــادا كبــريا عــى مســتلزمات اإلنتــاج 
املســتوردة. وكنتيجــة لذلــك، فــإّن القمــة املضافــة لصــادرات 
الصناعــات التحويليــة التونســية ال تــزال منخفضــة للغايــة. مكــا 
ــة مــع  أّن تطــّور التصديــر ال يــزال منخفضــا يف تونــس باملقارن
البلــدان املرجعيــة، وقــد تطــور بشــلك طفيــف عــى مــدى العقــد 
ــور  ــف عــى مســتوى تط ــن الطفي ــذا التحّس ــايض. وحــى ه امل
املنتجــات املعــّدة للتصديــر )وكثافــة التكنولوجيــا املســتخدمة( 
فإّنــه ُيعتــرب مضّلــال ألّنــه يعكــس إىل حــد كبــري مجتيــع منتجــات 
ــع  ــويج مل ُيصن ــوى التكنول ــا املتقّدمــة )أي أّن احملت التكنولوجي
ــال، بالــرمغ  يف تونــس( )انظــر الفصــل األول(. فعــى ســبيل املث
رشكــة  مــن  فــرع  ويه   )Aerolia( آيروليــا  مؤسســة  أن  مــن 
ايربــاص، افتتحــت مصنعــا يف تونــس يف 2009 يقــوم بتصديــر 
مكونــات صناعــة الطــريان إلنتــاج طائــرات ايربــاص 320، فإّنــا 
يف الواقــع مل تنقــل إىل تونــس إال املهــام ذات املهــارة املنخفضــة، 
يف حــني أّن املهــاّم ذات القمــة املضافــة املرتفعــة )وخاصــة 
ــوين واآلالت  ــزة االســتقبال التلفزي ــس أجه ــل، تصــدر تون ــا يف فرنســا. وبشــلك مماث ــّم إنتاجه ــادة( ي أجــزاء مقصــورة القي
الطبيــة املتطــورة، ولكهنــا يف الواقــع تقــوم باســترياد مجيــع مكوناهتــا، أّمــا األمــر الوحيــد "املصنــوع يف تونــس" فهــو معليــة 
التجميــع. ويف الواقــع، فــإّن القمــة املضافــة لقطــاع التصديــر مــع حصــة كبــرية مــن منتجــات التكنولوجيــا العاليــة يف تونــس 
عــادة مــا تكــون منخفضــة )الشــلك 1-9(. لذلــك، ويف حــني أّن الصــادرات التونســية تبــدو أّنــا يف تطــّور مّطــرد، فــإّن الواقــع 
يثبــت أّنــا قــد بقيــت مقتــرة إىل حــد كبــري عــى املهــام والوظائــف ذات القمــة املضافــة املتدنيــة وهــو مــا يقــود إىل وظائــف 

ــل اســتقرارا بأجــور منخفضــة.  هشــة وأق
القوانني واإلجراءات املنمظة لعمل السوق أصبحت ذريعة الستخالص الريع من قبل خنبة صغرة 

أتاحــت كــرة اإلجــراءات التنظميــة والقوانــني املنمظــة لدخــول األســواق الفــرص الســتخالص الّريــع مــن طــرف املقّربــني الذيــن 
ــا إلهيــا أّن سياســة االســتمثار )و باألخــص  ــي توّصلن ــاجئ ال ــاز الوصــول إىل األنشــطة املرحبــة. وتظهــر النت يمتتعــون بامتي
جملــة تجشيــع االســتمثارات( يف تونــس مل تســفر عــن نتــاجئ ال تلــي املقاييــس التقليديــة حفســب – بــل إّنــا أيضــا خلقــت بيئــة 

الشــكل9.1: القيمــة المضافــة للصادرات حســب القطاع

WITS comtrade ف بالعتماد عىل بيانات المصــدر: تقديرات المؤلف�ي
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17 الثورة غــر املكمتلة

اســتعملت باطــراد كأداة خللــق األنشــطة الّريعّيــة للرئيــس وحاشــيته. وتظهــر حتاليلنــا أّن الــرشاكت اململوكــة ألقربــاء بــن عــي 
اكنــت يف املتوســط أكــرب بكثــري مــن الــرشاكت املنافســة هلــا وأّنــا جّسلــت مســتويات أعــى بشــلك مذهــل عــى صعيــد النتــاجئ 
واألربــاح والمنــو )انظــر الفصــل الثالــث(. وجنــد أن جحــم حتــم الدولــة يف تونــس يف ظــل حــم بــن عــي اكن اســتثنائيا. فبهناية 
عــام 2010، اكنــت حنــو 220 رشاكت متصلــة بــن عــي وعائلتــه الكبــرية حتقــق نســبة مذهلــة قدرهــا 21 يف املائــة مــن أربــاح 
ــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي(.  القطــاع اخلــاص ســنويا يف تونــس )أي حــوايل 233 مليــون دوالر أو أكــر مــن 0.5 يف املائ
ويعكــس اســتحواذ 114 خشصــا عــى هــذه احلصــة الكبــرية مــن معليــة خلــق الــروة يف تونــس مــدى جحــم الفســاد املســترشي 

ويــوحض كيــف اكن الفســاد مرادفــا للهتميــش االجمتــايع.

وتشــري النتــاجئ إىل أّن األداء املتفــوق للــرشاكت اململوكــة مــن بــن عــي 
يعــود بشــلك كبــري إىل الســيطرة عــى اهليــات التنظميــة. أمــا القطاعــات 
الــذي تنشــط فهيــا رشاكت بــن عــي )مثل االتصاالت الســلكية والالســلكية، 
والنقــل البحــري واجلــوي، والتجــارة والتوزيــع، واملطــامع والســياحة وســوق 
العقــارات( فهــي األكــر عرضــة للخضــوع إىل موافقــات مســبقة مــن طــرف 
احلكومــة للدخول إىل الســوق وقيود االســتمثار األجني. وعــالوة عى ذلك، 
فــإّن أداء الــرشاكت املرتبطــة بعائلــة بــن عــي اكن أكــرب بكثــري عندمــا اكنــت 
تعمــل يف هــذه القطاعــات اخلاضعــة لقــدر كبــري مــن القوانــني واإلجــراءات 
التنظميــة – والــي تعكــس عــى األرحج أّن هــذه املجــاالت اكنت ختضع إىل 
تقديــر الســلطة اإلداريــة، وبالتــايل فإّنــه ميكــن اســتخالص الّريــع بهسولــة 
أكــرب مــن طــرف املقربــني )انظــر الفصــل الثالــث(. ومبعــى آخــر، فقــد مســح 
تقييــد املنافســة لــرشاكت بــن عــي باحلصــول عــى الريــع. ويف ظــل غيــاب 
هــذه القوانــني، فــإّن االختالفــات يف األداء بــني رشاكت بــن عــي والــرشاكت 

األخــرى اكنــت أصغــر بكثــري، وغائبــة متامــا، أو حــى ســلبية.

عــالوة عــى ذلــك، فــإّن انتشــار الترشيعــات واإلجــراءات التنظميــة ميكن أن 
يكــون يف حــّد ذاتــه نتيجــة للفســاد. وتظهــر التجربة التونســية أّن السياســة 
ــني مــن  ــد أصبحــت يف قبضــة املقرب ــة ق ــة حســنة النّي ــة التدّخلي الصناعي

الرئيــس. ويف الواقــع، تشــري الشــواهد إىل أّن الدولــة اكنــت حمســت بتخصيــص جــزء كبــري مــن القطاع اخلاص للنظام الســتخالص 
الّريــع لفائدتــه مــن الــرشاكت املرتبطــة بعائلــة بــن عــي وذلــك بواســطة القوانــني أو منــح مزايــا خاصــة هلــذه الــرشاكت. أمــا مــا هــو 
أكــر رضرا مــن ذلــك، فهــو أّننــا الحظنــا أيضــا أّن الترشيعــات واإلجــراءات التنظميــة نفهســا قــد وقــع تعديلهــا يف الواقــع لتمتــاىش 

مــع املصــاحل الخشصيــة والفســاد )انظــر الفصــل 3(. 

ال ترتبــط مشــلكة احملســوبية بــن عــي وعائلتــه فقــط - بــل إنــا عــى العكــس مــن ذلــك ال تــزال أحــد التحديــات الرئيســية الــي 
تواجــه التمنيــة يف تونــس اليــوم. ونظــرا حملدوديــة البيانــات املتوفــرة، ركــز التحليــل الــوارد يف هــذا الفصــل عــى الــرشاكت الــي 
صادرهــا الرئيــس زيــن العابديــن بــن عــي وعائلتــه، ومل نــدرج بقيــة الــرشاكت الــي قــد تكــون مســتفيدة مــن احملســوبية. وبالتــايل، 
فــإن تقديراتنــا ملــدى تفــي احملســوبية وأمهيــة العالقــات السياســية يف احليــاة االقتصاديــة رمبــا تكــون أقــل مــن حقيقــة مســتوى 
الفســاد املتفــي. ويف الواقــع، فــإن عائلــة بــن عــي ال متتلــك ســوى جــزء صغــري مــن الــرشاكت العاملــة يف األســواق الــي محتهيــا 
احلواجــز أمــام دخــول املنافســني، والــي تســمتر يف االســتفادة مــن االمتيــازات، يف حــني أن معظــم الــرشاكت التونســية الي ليســت 
هلــا صــالت سياســية تعــاين مــن حواجــز الدخــول لألســواق والشــعور باإلحبــاط مــن املزايــا غــري العادلــة الــي تمتتــع هبــا الــرشاكت 

املقربــة مــن النظــام الســابق. 

واكنــت النتــاجئ املرتبــة عــى اســتخدام الترشيعــات واللــواحئ التنظميــة الســتخراج الريــع عــى هــذا النحــو أســوأ بكثــري مــن تلكفــة 
الفســاد نفســه. فاملســهتلك يدفــع أســعار عاليــة نتيجــة االحتــاكر، والــرشاكت ليــس لدهيــا أي حافــز لتحســني جــودة املنتجــات، مكــا 
أن حتســني اإلنتاجيــة واالبتــاكر املتــأيت مــن الــرشاكت اجلديــدة يبــى ضعيفــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقــوض القــدرة التنافســية 

لالقتصــاد واالســتمثار ويعرقــل خلــق فــرص معــل.
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أرباح القطاع الخاص % 21,3

التشغيل %0,8

الناتج الداخلي الخام  % 3,2

الشــكل10.1: أهمية الوســاطات و إســتغالل الريع
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عــالوة عــى ذلــك، تهســم الترشيعــات واإلجــراءات التنظميــة أيضــا يف ترســيخ الهتميــش االجمتــايع، إذ ال حيظــى التونــي 
العــادي ســوى بفــرص اقتصاديــة حمــدودة للغايــة. وهنــاك عــدد قليــل مــن املتنفذيــن ممــن لدهيــم إماكنيــة الوصــول إىل مــن 
مه يف الســلطة أو يف احلكومــة يســتحوذون عــى هــذه املنافــع، يف حــني يــم اســتبعاد مــن ال يمتتعــون مبثــل هــذه الصــالت 
والروابــط مــن املنظومــة االقتصاديــة. وبالتــايل، فــإن هــذا النظــام يولــد ظلــا اجمتاعيــا معيقــا وشــعورا باإلحبــاط لــدى معظــم 

التونســيني الذيــن يشــعرون بأنــم مســتبعدون مــن االســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة.

 يعكــس األداء الضعيــف للقطــاع املــايل يف جانــب منــه كذلــك ســوء اســتخدام أصــول املؤسســات العموميــة مــن طــرف املقربــني. 
ــوك  ــدة البن ــوارد لفائ ــص امل ــز وفشــل يف ختصي ــدوره مكحّف ــالع ب ــن االضط ــزا ع ــس عاج ــايل يف تون ــاع امل ــد اكن القط ولق
ــوك  ــم حومكــة البن ــني. وأرض فشــل نظ ــان لصــاحل املقرب ــن األحي ــري م ــة داخــل االقتصــاد، ويف كث ــر إنتاجي واألنشــطة األك
ــاءة اســتعامل االمــوال املودعــة  ــاجئ وعــدم كف ــه ضعــف النت ــج عن ــاز املــريف ونت ــري املنافســة يف اجله ــة بشــلك كب العمومي
لــدى البنــوك وتوجهيهــا لصــاحل الــرشاكت يف االقتصــاد. وبلــغ إمجــايل مــا قدمتــه البنــوك التونســية مــن متويــل إىل الــرشاكت 
املقربــة مــن عائلــة الرئيــس الســابق مــا نســبته 2.5 يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي )أو مــا يقابــل 5 يف املائــة مــن مجمــوع 
المتويــل الــذي قدمــه القطــاع البنــي لالقتصــاد(. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن حــوايل 30 يف املائــة مــن القــروض قدمــت بــدون 
مضانــات. وميثــل هــذا القصــور يف حومكــة البنــوك الســبب اجلوهــري يف ارتفــاع نســبة القــروض املتعــرة الــي تعــاين مهنــا 
البنــوك. وتفيــد الكثــري مــن الــرشاكت التونســية بوجــود صعوبــات مجــة يف احلصــول عــى قــروض مــن البنــوك - ومكــا ســبق 
ــة رئيســية أمامهــا. وواقــع األمــر أن املقربــني مــن النظــام  ــة مــن الــرشاكت تــرى أن ذلــك ميثــل عقب ــا، فــإن 34 يف املائ وأرشن
الســابق ميكهنــم احلصــول دون قيــود عــى قــروض ميــرسة وبــدون مضانــات تذكــر، يف حــني تعــاين الــرشاكت العاديــة مــن 
مصاعــب كبــرية يف احلصــول عــى المتويــل. وشــلك ذلــك تلكفــة كبــرية عــى البــالد، مــن حيــث اخلســائر املرامكــة يف البنــوك 
العموميــة )تقــّدر مبــا يــراوح بــني 3 إىل 5 يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي يف نايــة 2012؛ انظــر الفصل اخلامــس( وكذلك 
بطريقــة غــري مبــارشة مــن خــالل تعزيــز البيئــة املانعــة للنافســة للقطــاع اخلــاص )انظــر الفصــل الســادس(. مكــا أّن عــدم كفايــة 
إجــراءات اإلفــالس قــد فــامق مــن هــذه املشــالك ذلــك أّنــا متّكــن الــرشاكت غــري الكفــؤة مــن البقــاء )بــدال مــن االضطــرار إىل 
إعــادة اهليلكــة أو اخلــروج(، األمــر الــذي يــؤدي إىل تباطــؤ جنــاح الــرشاكت املنتجــة وإعــادة توجيــه املــوارد حنــو اســتخدامات 

أكــر إنتاجيــة – وهــو مــا يهســم يف الركــود اهليلكــي املشــار إليــه أعــاله )انظــر الفصــل 6(.

ترمــز مشــلكة الديــون الكبــرية يف قطــاع الســياحة إىل هــذه 
اإلخفاقــات يف القطــاع املــايل يف تونــس. حيتــوي قطــاع الســياحة 
عــى أكــر مــن 25 يف املائــة مــن إمجــايل القــروض املتعــرة. 
وعــادة مــا حيجــب الــدور الضــار للبنــوك اململوكــة للدولــة املشــالك 
ــه يهســم فهيــا عــن طريــق إســناد  يف القطــاع الســيايح، مكــا أن
ــد الســيولة  ــة ومجتي ــل إنتاجي ــروض ألحصــاب املشــاريع األق الق
الــي لــوال ذلــك لــاكن مــن املمكــن توزيعهــا يف القطــاع )انظــر 
الفصــل الســادس(. وقــد أّدى العــبء الثقيــل للديــون عــى العديــد 
ــات  ــل مــن االهمتــام لعملي ــالء القلي ــادق املقرضــة إىل إي مــن الفن
التجديــد والروريــات التشــغيلية، باإلضافة إىل اســمترار اهلبوط 
يف مســتوى اجلــودة واألســعار الــذي أرّض باكمــل القطــاع – حبيث 
هشــدت اإليــرادات وفــرص العمــل يف قطــاع الســياحة ركــودا، إن 
مل تكــن قــد اخنفضــت. وباإلضافــة إىل ذلــك، فقــد ارتفعــت نســبة 
الفنــادق الــي توقفــت عــن تســديد ديونــا. وقــد مكهنــا ذلــك مــن 
اتبــاع سياســة منافســة غــري رشيفــة والتخفيــض يف االســعار 
ــا أدخــل القطــاع  ــادق األخــرى، وهــو م ــة الفن عــى حســاب رحبي
يف دوامــة التخفيــض يف االســعار واالســتمثار ممــا زاد يف تفــامق 
ــة األخــرية، أدى  ــاع. ويف اآلون ــط فهيــا القط ــي يتخب املشــالك ال
انعــدام االســتقرار الســيايس واملخــاوف األمنيــة إىل ركــود حــاد 
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19 الثورة غــر املكمتلة

يف القطــاع مــع هبــوط يف عائــدات الســياحة مبــا يقــارب 40 يف املائــة عــام 2011. ويف الواقــع، تشــري التقاريــر إىل أّنــه مــن بــني 
850 فندقــا، مــّر الثلــث مهنــا بضائقــة ماليــة شــديدة عــام 2011. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع عــدد القــروض املتعــرة يف جمــال الســياحة 

بوتــرية أكــرب منــذ انــدالع الثــورة.

يجّشــع هامــش املنــاورة يف إدارة شــبكة الترشيعــات واإلجــراءات التنظميــة عــى املزيــد مــن الفســاد الــذي يقــوض املبــادرة 
ــد. ويعــّد معــّدل انتشــار الفســاد يف تونــس بغــرض "ترسيــع األمــور" مــن بــني أعــى املعــدالت يف  ــة واألداء اجلي االقتصادي
العــامل حســب املعايــري الدوليــة. فقــد أعلــن أكــر مــن ربــع الــرشاكت املمشولــة يف تقيــمي البنــك الــدويل ملنــاخ االســتمثار لعــام 
2013 أّن علهيــم أن يقّدمــوا شــكال مــن أشــاكل الدفــع غــري الرمســي لترسيــع بعــض أشــاكل التفاعــل مــع األجهــزة احلكوميــة 
ــه التعســف يف  ــدور الــذي يلعب ــة والتنظميــة إىل ال ــاء اإلجرائي ــة )الشــلك 1-11(. ويشــري انتشــار الفســاد املرتبــط باألعب املعني
تطبيــق القانــون وخضوعــه للســلطة التقديريــة )انظــر الفصــل الرابــع(. وبالتــايل، فإّنــه وباإلضافــة إىل التاكليــف املبــارشة، فــإّن 
البيئــة التنظميــة املفرطــة كذلــك ختنــق املنافســة مــن خــالل المســاح للــرشاكت غــري الكفــؤة باحلصــول عــى مزايــا غــري عادلــة 
عــن طريــق االمتيــازات والفســاد. وهلــذه املامرســات تلكفــة تتجــاوز الفســاد نفســه – فهــي متنــع جنــاح معظــم الــرشاكت العاملــة 

وبالتــايل تــؤدي إىل اخنفــاض أداء االقتصــاد برّمتــه. 

يعــي الهّتــّرب مــن ســداد الرســوم والتعريفــات امجلركيــة والرائــب مــزة قويــة غــري عادلــة إىل الــرشاكت )األكــرب جحــام( 
والــي متلــك عالقــات أفضــل. وتبــدو هــذه املشــلكة أكــر انتشــارا يف مصــاحل امجلــارك ومصــاحل الرائــب مّمــا يشــري إىل أن 
هــذه املصــاحل حتتــاج إىل إصالحــات تنظميــة لتبســيط االجــراءات )هبــدف احلــّد مــن ســلطاهتا التقديريــة(. ولقــد وجدنــا شــواهد 
قويــة عــى تنفيــذ اللــواحئ امجلركيــة بشــلك تقديــري والهّتــّرب مــن ســداد الرســوم امجلركيــة. وحســب تقديراتنــا، يــؤّدي الهتــّرب 
ــة مــن  ــدات الســنوية )حــوايل 0.22 يف املائ ــون دوالر مــن العائ ــة اىل خســارة ال تقــل عــن 100 ملي مــن ســداد الرســوم امجلركي
إمجــايل النــاجت احملــي؛ انظــر الفصــل الثالــث(. وعــالوة عــى ذلــك، تشــري تقديراتنــا اىل أن الــرشاكت احملتكــرة لالســترياد )أي 
تلــك الــرشاكت الــي تقــوم دون غريهــا باســترياد منتجــات معينــة( مــا تــّرح يقــل يف املتوســط بنســبة 131 يف املائــة باملقارنــة مــع 
الــرشاكت األخــرى. ومــن املعــروف بشــلك كبــري أّن الفســاد يف امجلــارك ميّثــل إحــدى اآلليــات الرئيســية الــي متّكــن األصدقــاء 
املقّربــني مــن جــي الّريــع. وعــالوة عــى ذلــك ومكــا هــو مبــني يف التقريــر، فــإاّن هنــاك شــواهد قويــة عــى أن هــذه املشــالك قــد 

تفامقــت منــذ الثــورة )انظــر الفصــل الثالــث(.  

4.1 تونس تقف اآلن يف مفرتق الّطرق

تعكــس ثــورة جانــي 2011 بدرجــة كبــرية فشــل الّسياســات االقتصاديــة املطّبقــة يف تونــس ســابقا. وقــد أبــرزت املناقشــة الّســابقة أن 
اقتصــاد تونــس يبــدو حبيســا يف أنشــطة ذات انتاجيــة منخفضــة، ويه تمتّثــل إىل حــّد بعيــد يف "مجتيــع الصادرات" لصــاحل لك من 
فرنســا وإيطاليــا، مكــا أّنــا تفتقــر إىل بيئــة ديناميكيــة متّكــن الــرشاكت املنتجــة مــن حتقيــق المنــو واالزدهــار وخلــق فــرص العمــل. 
وهــذا الوضــع هــو إىل حــد كبــري نتيجــة لسياســات حســنة النيــة ولكــن مّت تطبيقها بصفــة خاطئة وفشــلت بالتايل يف حتقيــق األهداف 
املرجــوة. ويف الواقــع، فــإّن بعــض جوانــب هــذه الّسياســات قــد زادت يف تفــامق املشــالك ألنــا جشعــت النشــاط االقتصــادي يف 
املناطــق الســاحلية وخلقــت حتديــات للــرشاكت التونســية لتجــاوز أنشــطة التجميــع ذات القمــة املضافــة املنخفضــة اخلــرى. وعــالوة 
عــى ذلــك، فــإن هيلكــة السياســات احلالّيــة يه إىل حــد كبــري نتيجــة للحســوبية - ويه تــدمع نظامــا يقــوم عــى االمتيــازات عــى 

حســاب أولئــك الذيــن يفتقــرون إىل عالقــات سياســية مهمــة )وعــى أســاس اســتبعادمه(.

ال ينبــي أن تتبــع تونــس هــذا المنــوذج. ويف واقــع األمــر، فــاّن البــاب مفتــوح أمــام تونــس حــّى تبــدأ صفحــة جديــدة. وهنــاك حاجــة 
ملحــة لهنــج خمتلــف لتحقيــق األهــداف املرجــوة. ومــن الــواحض أن قضايــا التمنيــة يف تونــس تتجاوز مقرحــات اإلصــالح التدرجيي 
الــي كثــريًا مــا مّت طرحهــا يف ظــل النظــام الســابق. ولــن تكــون التغــريات الطفيفــة عــى السياســات االقتصاديــة اكفيــة ملعاجلــة هــذا 
اخللــل العميــق يف المنــوذج االقتصــادي املذكــور أعــاله. وتعكــس حالــة اإلحبــاط الــي مّت التعبــري عهنــا يف الثــورة رغبــة التونســيني 
يف اجــراء تغيــريات جذريــة عــى النظــام االجمتــايع واالقتصــادي. ومــن مث، فــاّن املرحلــة االنتقاليــة الــي أعقبــت الثــورة متثــل فرصة 
فريــدة بالنســبة للتونســيني حــّى يعيــدوا النظــر يف النظــام االقتصــادي ويّتفقــوا عــى إحــداث تغيريات جريئــة توّفر فرصــا اقتصادية 

مجليــع التونســيني وتــرسع المنــو وختلــق فــرص العمــل اجليــدة وتعــزز التمنيــة اجلهويــة.
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تقــف تونــس اآلن يف مفــرق طــرق مــن القــمي واملعايــري واملعتقــدات- ويه حباجــة إىل مناقشــة واختيــار رؤيــة للجمتــع 
ســتحّدد بشــلك كبــري السياســات االقتصاديــة يف العقــود القادمــة. ميكــن للتونســيني أن خيتــاروا نــج املواصلــة مــع المنــوذج 
ــا  ــاروا الّســري يف مســار الرشحيــة العلي ــع أو أن خيت ــة والقــامئ عــى اســتخالص الري ــذي تقــوده الدول االقتصــادي نفســه ال
مــن فئــة البلــدان متوّســطة الّدخــل )الــي حّققــت نتــاجئ أفضــل بكثــري مــن تونــس عــى مــدى العقديــن املاضيــني( حــّى حتّقــق 
ــة  ــة إنشــاء بيئ ــة حــوار اجمتــايع وطــي ملناقشــة كيفي ــر اقام ــذا األم ــب ه ــي. ويتطل ــي يف االقتصــاد العامل ــاج احلقي االندم
ــة وحتســني قدرهتــا التنافســية،  ــع االســتمثار ومتكــني الفرصــة للــرشاكت مــن اإلنتاجي ــة أفضــل مــن شــأنا تجشي اقتصادي
وهــو مــا ســيعجل خبلــق فــرص معــل ذات نوعيــة جيــدة. وخالفــا ملــا اكن هيلع األمــر يف املــايض، فــاّن المنــوذج اجلديــد ينبــي 
أن يقــيض عــى االمتيــازات ويفتــح بــاب الفــرص االقتصاديــة مجليــع التونســيني ويزيــد الرخــاء يف اكمــل أرجــاء البــالد. ويف 
الوقــت نفســه، فــاّن التونســيني حباجــة ألن يقــّرروا مســتوى إعــادة التوزيــع املناســب حــّى يــّم تقــامس فوائــد المنــو االقتصــادي 
ــذي يواجــه تونــس ليــس جمــرد مســألة  ــار ال ــواحض أن اخلي ــايل، مفــن ال ــع. وبالت عــى حنــو عــادل ومضــان اشــمتال امجلي

ــه أّوال وقبــل لك يشء مســألة خيــار جممتــي. سياســات اقتصاديــة. بــل اّن

يمتّثــل الغــرض مــن هــذا التقريــر يف املســامهة يف إثــراء هــذا احلــوار. يقــّدم الّتقريــر تقيمــا للّسياســات التمنويــة يف تونــس 
ووصفــا لرؤيــة لمنــوذج تمنــوي خمتلــف- ينتقــل بتونــس مــن نظــام يقــوم عــى االمتيــازات إىل نظــام قــامئ عــى أســاس املنافســة 
الــي ميكــن أن ختلــق وظائــف جيــدة وحتقــق الرخــاء مجليــع التونســيني. وصــدرت يف الســنوات االخــرية العديــد مــن الدراســات 
والكتــب الــي أهسمــت يف اثــراء هــذا النقــاش. )انظــر عــى ســبيل املثــال ال احلــر: املــدب 2011، العــي 2011، اجلويــي 2014، 

.)AfDB/MCC / MDCI 2013 البنــك األفريــي للتمنيــة / خطــة العمــل املتوســي / وزارة التمنيــة االقتصاديــة والتعــاون الــدويل

ــق  ــب أي منــوذج اقتصــادي جديــد أن تلعــب الّدولــة دورا نشــطا وحيويــا. ومــن املهــم أن نــوحّض أن هــذا النقــاش ال يتعّل يتطّل
"باحلــّد "مــن دور الدولــة - ااّل أّن الــدور الــذي تلعبــه الدولــة ينبــي أن يكــون خمتلفــا حــّى تــدمع القطــاع اخلــاّص، ال أن متّثــل 
عائقــا أمامــه. ويف تونــس، فشــلت الّسياســات الــي اتبعهتــا الدولــة يف احلــد مــن البطالــة وتعزيــز خلــق نوعيــة جيــدة مــن فــرص 
العمــل، مكــا أّنــا قّوضــت قــدرة الــرشاكت ذات القــدرة التنافســية عــى المنــو وعــى املــيض قدمــا يف تقــدمي القمــة املضافــة، 
ومل تــؤّد إىل التقليــص مــن الفــوارق اجلهويــة. وتظهــر األحبــاث الكثــرية الــي تناولــت موضــوع فشــل الســوق أن هنــاك دورا 
حامســا للّدولــة ينبــي أن تضطلــع بــه يف تهسيــل معــل األســواق وتعزيــز قــدرة القطــاع اخلــاص عــى املنافســة، فضــال عــن 
كونــا مســؤولة عــن وضــع سياســة فعالــة للحاميــة االجمتاعيــة للفقــراء والفــات الضعيفــة. ويمتّثــل الّتحــّدي الــذي يواجــه تونــس 
حينئــذ يف االنتقــال مــن دولــة أبويــة أفحســت املجــال واســعا النعــدام الكفــاءة وأدت إىل احملابــاة ومتتيــع الّنخــب بامتيــازات إىل 
نظــام ترّكــز فيــه الدولــة عــى ضبــط قواعــد اللعبــة وتجشيــع روح املبــادرة لــدى القطــاع اخلــاص )يف معــوم البــالد وليــس فقــط 

يف املناطــق الســّاحلية(، وتوفــري دمع فعــال للفقــراء والفــات الضعيفــة.

لــن يكــون تغيــري منــوذج التمنيــة أمــرا هســال مبــا أّنــه يتطلــب التصــّدي للصــاحل املتغلغلــة ومواجهــة املقاومــة املتأّصلــة للتغيــري. 
فاملقاومــة الــي يتعــّرض هلــا تنفيــذ تغيــريات كبــرية أمــر حيــدث يف لّك البلــدان. أوال، أّن االمتيــازات واألربــاح املرتبطــة بالنظــام 
احلــايل قــد تغلغلــت بشــلك معيــق وســتعرض تلــك اللوبيــات بقــوة ضــد أيــة تغيــريات تــؤّدي إىل الغــاء امتيازاهتــم. ثانيــا، أن 
ــة عــى التغيــري بشــلك معيــق لســبني اثنــني أّوهلــام اخلــوف  اإلدارة التونســية مل تتغــري مــع الثــورة ويه ال تــزال إدارة عصّي
ــى  ــة ع ــة الشــواهد الدال ــي، حــى يف مواجه ــر طبي ــو أم ــاس معتقداهتــم، وه ــرّي الّن ــة أن يغ ــول وثانهيــام صعوب ــن املجه م
الفشــل )يف الواقــع، فــإاّن الطريــق املســدود الــذي وصــل اليــه المنــوذج االقتصــادي احلــايل هــو الّســبب الــذي أّدى إىل انــدالع 
الثــورة(. وســتدفع هــذه القــوى تونــس إىل القيــام بتغيــريات تدرجييــة. غــري أن هــذا ال يكــي لتلبيــة تطلعــات التونســيني. فغيــاب 
ــن  ــه خــالل العقدي ــذي هشدت ــودة إىل مســتوى المنــو املتوســط ال ــر الع ــس خلط ــة ســيعّرض تون ــة معيق إصالحــات اقتصادي

املاضيــني حتــت حــم بــن عــي ولعــدم اســتغالهلا لاكمــل إماكنياهتــا.

وواقــع األمــر أن هــذا التــدرج يف اإلصالحــات االقتصاديــة، وهــو الهنــج الــذي اعمتــده واضعــو السياســات واحلكومــة يف تونس 
ــام بإصالحــات معيقــة للنظــام االقتصــادي  ــل جعــز تونــس عــن القي قبــل الثــورة، يشــلك خطــرا عــى مســتقبل تونــس. إذ مّث
الّســبب الــذي أّدى إىل انــدالع ثــورة ينايــر / اكنــون الثــاين 2011. وتتعــّرض تونــس اآلن خلطــر حقيــي يمتّثــل يف العــودة إىل 
الوضــع االقتصــادي الــذي اكن قامئــا قبــل الثــورة مــع إدخــال تعديــالت هامشــية عــى منوذجهــا التمنــوّي. لقــد بّينــت جتربــة 
العقــد املــايض أّن عــدم اكمتــال اإلصالحــات أو التغيــريات اهلامشــية يف المنــوذج االقتصــادي لــن تكــون اكفيــة يف التعامــل 
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ــة بــني اخلرجيــني وتعزيــز التمنيــة يف املناطــق املتخلفــة عــن الّركــب وأّن تونــس حتتــاج إىل تغيــري بيئهتــا  مــع حتديــات البطال
االقتصاديــة. ويف ينايــر / اكنــون الثــاين 2011، تفاجــأ العــامل مــن جــرأة الثــورة الّتونســية الــي أزاحــت بــن عــي عــن الســلطة. 

وال شــك أّن التحــي بالقــدر نفســه مــن اجلــرأة أمــر مطلــوب للقيــام باإلصالحــات االقتصاديــة.

مــن األمّهيــة مبــاكن أن يــم القيــام باإلصالحــات رسيعــا مبــا أّنــا ستســتغرق وقتــا طويــال يك تــؤيت مثارهــا. إال أنــه وبعــد 
مــيض ثــالث ســنوات عــى قيــام الثــورة، مل تطــرأ تغــريات جوهريــة عــى النظــام االقتصــادي الــذي اكن قامئــا يف ظــل بــن عــي - 
مكــا ال تــزال مطالــب التونســيني يف احلصــول عــى الفــرص االقتصاديــة أمــرا بعيــد املنــال. إّن اجــراء تغيــريات معيقــة يف البيئــة 
االقتصاديــة أمــر يصعــب تنفيــذه معليــا، وبالتــايل فاّنــه ســيكون هنــاك بالــرورة فــارق زمــي بــني اعمتــاد سياســات جديــدة 
وتنفيذهــا الفعــي عــى أرض الواقــع. وهنــاك حاجــة ماســة إىل ترسيــع هــذه العمليــة مبــا أّن هــذه اإلصالحــات ستســتغرق وقتــا 

طويــال حــّى يــّم اجنازهــا وحــّى تعّجــل بتوفــري فــرص العمــل والمنــو الشــامل للجميــع.

ــة للفســاد.  ــة خصب ــل بيئ ــل أمــد االقصــاء االجمتــايع ومتّث ــن عــي تطي ــة مــن عهــد ب ــة الّسياســات العامــة املوروث إّن مواصل
لقــد خّلصــت الثــورة التونســيني مــن الرئيــس الســابق بــن عــي ومــن أســوأ أوضــاع الفســاد، ولكــن السياســات االقتصاديــة 
ال تــزال يه نفهســا ويه قابلــة إلســاءة االســتغالل والتحايــل. فاحملابــاة ظاهــرة منتــرشة عــى نطــاق واســع يف تونــس ويه 
ظاهــرة ســابقة حلــم الرئيــس بــن عــي تغلغلــت يف بيئــة القطــاع اخلــاص. وميكــن القــول إّن جــزءا كبــريا مــن هــذا القطــاع قــد 
اســتفاد مــن هــذا الوضــع بدرجــات متفاوتــة. ومــن مث، مفــن اخلطــأ أن نفــرض أّنــه بعــد رحيــل الرئيــس بــن عــي وأرستــه عــن 
احلــم اختفــت احملابــاة والســي وراء الريــع مــن املهشــد يف تونــس. ويف ضــوء املــوروث مــن عالقــات الفســاد بــني الدولــة 
وعــامل األمعــال البــد مــن االرساع يف إزالــة احلواجــز الــي تعــرض الدخــول إىل الســوق وتقليــص إماكنيــة إنفــاذ األنمظــة عــى 
أســاس تقديــري. وتعتــرب معظــم اإلصالحــات املطلــوب القيــام هبــا إصالحــات حساســة سياســيا، ومــن مث، ميكــن أن تكــون ذات 
دوافــع سياســًيّة أو أن يــّم توظيفهــا سياســيا. ويفــامق عامــل الوقــت خماطــر أن يســتغّل أحصــاب املصــاحل املكتســبة الفــرص 

القامئــة للســي وراء الريــع وتعزيــز موقفهــم ملنــع حصــول التغيــري.

5.1 املستقبل: جدول أمعال إلصالح السياسات حّت تبلغ تونس اكمل إماكنّياهتا

يــوحّض هــذا التقريــر أّن حتــّول تونــس إىل "منــر املتوّســط" يتطلــب هتيئــة بيئــة اقتصاديــة تهســل التحــول اهليلكــي لالقتصــاد مــن 
خــالل إزالــة التشــوهات وتجشيــع املنافســة. ومــن خــالل توثيقــه ألعــراض الركــود، فقــد أّكــد هــذا التقريــر أمهيــة إصــالح بيئــة 
السياســات مــن أجــل إزالــة التشــوهات واحلواجــز الــي حتــول دون الوصــول إىل األســواق والــي تقــوض منــو االنتاجيــة وخلــق 
فــرص العمــل يف نايــة املطــاف. ويقتــيض إطــالق العنــان لمنــو القطــاع اخلــاص الركــز عــى تعزيــز املنافســة وإزالــة احلواجــز 
الــي حتــول دون "التدمــري اخلــالق". ومــن األمهيــة مبــاكن دمع دخــول رشاكت جديــدة وخاصــة الكبــرية مهنــا، وإزالــة العقبــات 

أمــام منــو الــرشاكت حــّى تمتّكــن الــرشاكت الصغــرية مــن المنــّو.

يعــرض هــذا التقريــر رؤيــة لمنــوذج اقتصــادي جديــد تكــون فيــه إنتاجّيــة الــرشاكت أساســا لقدرهتــا التنافســية ومناخــا يتســم 
بتاكفــؤ الفــرص لمتكــني الــرشاكت األكــر انتاجّيــة مــن النجــاح وخلــق فــرص معــل جيــدة. ومكــا ســبقت مناقشــته أعــاله، فــإّن 
القــدرة التنافســية لتونــس يف املــايض اكنــت تقــوم عــى األيــدي العاملــة الرخيصــة. وقــد جّسلــت الّرواتــب زيــادة كبــرية منــذ 
الثــورة ومــن املــرحّج أن تواصــل املــيض يف االجتــاه نفســه مّمــا يعكــس العمليــة الطبيعيــة للتمنيــة االقتصاديــة. ويؤكــد هــذا األمر 
مــرة أخــرى عــى احلاجــة إىل أن تنتقــل تونــس مــن منــوذج تنبــي فيــه القــدرة التنافســية عــى األجــور املنخفضــة إىل نظــام 
اقتصــادي جديــد يتيــح للــرشاكت أن تعــّزز قدرهتــا التنافســية القامئــة عــى االنتاجّيــة مــع مضــان التقــامس العــادل ملنافــع المنــو.

يتطّلــب حتقيــق هــذا اهلــدف هتيئــة منــاخ يتســم بتاكفــؤ الفــرص من خــالل االنفتــاح االقتصــادي والتخّلص مــن ثنائّيات تونــس الثالثة 
ويه الــرشاكت املقمــة والــرشاكت غــري املقمــة واالنقســام بــني املناطــق الســاحلية والداخليــة وجتزئــة ســوق العمــل. وباإلضافــة إىل 
ذلــك، ينبــي أن تــدمع السياســة التجاريــة والسياســة الصناعيــة والسياســة الزراعيــة والسياســات العامة املنمّظة لقطاعــات اخلدمات 
هتيئــة بيئــة مؤاتيــة للمنــو، وجتنــب التشــوهات وفســح املجــال أمــام املنافســة. مكــا أّن هناك حاجــة إىل وضع سياســة اجمتاعيــة قوية، 
بطبيعــة احلــال، وجيــب أن تكــون هــذه السياســة قامئــة عــى أســاس عدم التدّخــل يف معل القطــاع اخلاص أو تقويضــه. ويف خالصة 
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األمــر، مفــن الــروري وضــع سلســلة مــن اإلصالحــات االقتصاديــة العميقة لتغيــري وجه االقتصــاد التوني ومتكينه مــن االنطالق. 
وباإلضافــة إىل رضورة احلفــاظ عــى توازنــات االقتصــاد اللّكــي )والــي تســتلزم عديــد املوارد إلصالح االســتمثار العمــويم ومراقبة 
املصاريــف العموميــة(، فــإن إضفــاء ديناميكيــة جديــدة عــى االقتصــاد التونــي جيــب أن يقــوم عــى إصالحــات اقتصاديــة هيلكيــة 

ومطوحــة. ونعــرض فمــا يــي خّطــة لإلصــالح تتناســق مــع هــذه الّرؤيــة مكســامهة يف تجشيــع قيــام حــوار وطــي يف تونس.

ــة العوائــق القامئــة أمــام دخــول األســواق واملنافســة  جيــب أن تركــز أول سلســلة مــن اإلصالحــات عــىل إزال
الزنهيــة وإصــالح القطــاع املــايل. مكــا يــأيت اعمتــاد سياســات لتحســني محايــة الفقــراء والّطبقــات اهلّشــة يف 

إطــار األولويــات التاليــة:

االنفتاح عىل املنافســة، وحتقيق تاكفؤ الفرص، والتخّلص من ثنائّية الرشاكت املقمية-غر املقمية

إن إزالــة احلواجــز الــي تعيــق املنافســة ودخــول األســواق مــن شــأنا أن حتّســن مــن أداء االقتصــاد التونــي وتعــّزز قــدرة الــرّشاكت 
األكــر إنتاجــا عــى المنــو وخلــق فــرص معــل جيــدة. وجيــب أن تكــون إزالــة احلواجــز تدرجييــة والبــدء بقطــاع اخلدمــات والقطاعــات ذات 
االماكنيــات العاليــة خللــق الوظائــف، ال ســما التجــارة واالتصــاالت الســلكية والالســلكية والنقل وقطاع التعلــمي والصحــة، وذلك بفتح باب 
االســتمثار يف هــذه املجــاالت )انظــر الفصلــني الثــاين والثامــن(. وجيــب أن هتــدف هــذه اإلصالحات إىل خلق فرص تنافســّية متاكفئة وعدم 
تقييــد دخــول الــرشاكت إىل هــذه القطاعــات وهــو رشط أســايس لتحقيــق واســتدامة الزيــادة يف اإلنتاجيــة واالبتــاكر والتوظيــف والرعايــة 
االجمتاعيــة. وســتكون املاكســب الناشــئة عــن زيادة مســتوى املنافســة يف تونــس كبرية، وســتؤدي إىل ترسيــع وترية خلق الوظائــف. وتدل 
التجربــة الدوليــة تــدّل عــى أّن فتــح املنافســة لــه فوائــد كبــرية وقــادر عــى خلــق الوظائــف بشــلك أرسع. ولقــد بّينــت نتــاجئ حتاليلنــا أّن من 
شــأن خفــض بنســبة مخســة نقــاط موئيــة يف هامــش رحب الــرشاكت )كنتيجــة لفتح بــاب املنافســة( أن حيقق منــوا إضافيا يبلغ حــوايل 4.5 
يف املائة ســنويا يف إمجايل الناجت احملي ويوّفر حوايل 50 ألف وظيفة ســنويا )انظر الفصل الثاين(. وســيعي الّتجشيع عى املنافســة 
فمــا بــني الــرّشاكت دفعــة قويــة للجهــود الراميــة إىل احلــّد مــن البطالــة يف تونــس. وعــالوة عــى ذلــك، فــإّن القطاعــات الــي متّثــل العمــود 
الفقري للخدمات )مثل االتصاالت الســلكية والالســلكية أو النقل أو اخلدمات املهنية( ســتكون األكر اســتفادة من فتح باب املنافســة، ويه 
قطاعــات هلــا أمهيهتــا يف حتديــد قــدرة االقتصاد كلك عى املنافســة )ألنا تســتخدم بشــلك مكّثــف مكداخالت يف سالســل القمة(، مكا 

أنــا قطاعــات ذات اماكنيــات تصديريــة عاليــة )انظــر أدناه(. 

 وهنــاك أيضــا حاجــة إلصــالح قانــون املنافســة ومنظومــة الــرشاءات العموميــة اللذيــن يتمســان بأمهيــة حموريــة يف زيــادة قــدرة القطــاع 
الداخــي )املقــمي( عــى املنافســة. وينبــي مراجعــة قانــون وإجــراءات املنافســة بغــرض تقليل نطــاق التدخل غري الكفــؤ للدولة يف األســواق، 
الــذي يــم حاليــا مــن خــالل إدارة األســعار واالحتــاكرات القانونيــة والطبيعــة التقديريــة يف منــح االعفــاءات واالمتيــازات، وتقــدمي الــدمع 
احلكــويم والســما ملنشــآت األمعــال العموميــة )انظــر الفصــل الثــاين(. وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبــي التحــرك حنــو اعمتــاد هيئــة واحــدة 
مســتقلة وفاعلــة تكــون قــادرة عــى إنفــاذ القانون، والتنســيق مع اهليــات احلكومية واجلهات التنظمية القطاعية األخرى لتحقيق مســتوى 
مــن اليقــني والشــفافية فمــا يتعلــق بآثار سياســة املنافســة يف الســوق. وجيــب أن تمكل التحســينات املدخلة عــى إطار ماكحفــة االحتاكر 
التدابــري الراميــة إىل ختفيــض اإلجــراءات التنظميــة املقيــدة ألســواق املنتجــات. وينبــي اســتخدام إطــار أكــر فعاليــة لسياســة املنافســة 
لضــامن احليــاد بــني الــرشاكت التابعــة للقطاعــني العــام واخلــاص، وفما بني الــرشاكت اخلاصة. ومن شــأن هــذه اإلصالحــات أن تجشع 
قيــام بيئــة أمعــال أكــر شــفافية ووضوحــا بغــرض زيــادة االســتمثارات وخلــق الوظائــف اجلديــدة )انظــر الفصــل الثــاين(. وتعتــرب منظومــة 
الــرشاءات العموميــة رافــدا مهــام لالقتصــاد الوطــي حيــث إنــا متثــل أكــر مــن 18 يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي. مكــا أنــا أداة 
أساســية لتنفيذ السياســة املالية بالنظر إىل أن ما نســبة تقرب من 50 يف املائة من مزانية البالد خمصصة للشــريات. ومتت املوافقة 
عــى إصــالح منظومــة الــرشاءات العموميــة يف أوائــل 2014. وســيكون مــن املهــم بعــد مــرور الســنة األوىل مــن التنفيــذ تقيــمي مــا إذا اكنــت 
املنظومــة ال تــزال تعــاين مــن إجــراءات معقــدة وانعــدام الشــفافية، ومــا إذا اكنــت هنــاك أية ثغرات فنية حتــول دون معــل اإلجــراءات اجلديدة 
بشــلك فعــال )عــى ســبيل املثــال، عــدم وجــود قواعــد البيانــات واألرشــفة ونظــام مجتيــع إحصائيات، وعــدم إدمــاج التكنولوجيــات اجلديدة 

يف معليــة الــرشاء، اخل(. 

ــري املقمــة  ــرشاكت غ ــني ال ــض ب ــة الّتناق ــل إزال ــن أج ــى االســتمثار م ــع ع ــة الّتجشي ــح جمّل ــة بتنقي ــوم احلكوم جيــب أن تق
والــرّشاكت املقمــة وحتقيــق تاكفــؤ الفــرص يف الّســوق بغــرض تعزيــز االســتمثار وخلــق فــرص العمــل. ومتّثــل الثنائيــة الــي 
تتضّمهنــا جمّلــة الّتجشيــع عــى االســتمثار الّســبب الّرئيــي يف فشــل العديــد مــن نتــاجئ التمنيــة الــي تهشدهــا تونــس اليــوم. 



23 الثورة غــر املكمتلة

ومــن املهــم فتــح الســوق أمــام املســتمثرين بصــورة كبــرية ومواءمــة اإلجــراءات مــع تلــك املســتخدمة يف قطاعــات األنشــطة الــي 
ــرّشاكت غــري  ــل "ال ــاك حاجــة إىل جعــل" الــرشاكت املقمــة" مث ــاّن هن ــارة أخــرى ف ــب احلصــول عــى ترخيــص- وبعب ال تتطل
املقمــة"، وليــس العكــس. وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبــي ازالــة ثنائّيــة "الــرشاكت غــري املقمــة" و "الــرّشاكت املقمــة". واحلــّد مــن 
إغــداق احلوافــز هــو أيضــا أمــر مــرّبر مبــا أّن احلوافــز ذات تلكفــة عاليــة مقارنــة بتأثريهــا احملــدود )انظــر أعــاله، الفصــل 
الرابــع( - وبالطبــع يبــدو املجــال مفتوحــا إىل حــّد كبــري أمــام تبســيط املنظومــة مــن خــالل إزالــة احلوافــز ذات الفائــدة القليلــة 
أو املنعدمــة )غــري أنــا ملكفــة مــن حيــث هسولــة االطــالع علهيــا وإدارهتــا(. ولقــد حققــت معليــة اإلصــالح اجلاريــة فمــا يتعّلــق 
ــة بغــرض  ــة إصــالح مطوحــة للجّل ــة بعــض التقــدم، ولكــن مل يــّم التطــّرق إىل املشــالك األساســية. وســمتثل أيــة معلّي باملجّل
ارســاء بيئــة اقتصاديــة مفتوحــة وصديقــة للســتمثر ذات أســعار رضيبيــة تنافســّية وإجــراءات بســيطة وشــفافة خطــوة كبــرية 
إىل األمــام حنــو زيــادة االســتمثار وخلــق فــرص العمــل يف تونــس. وميكــن لتونــس أن تســتأنس بتجربــة البلــدان اآلســيوية الــي 

حجنــت يف تكييــف سياســات تجشيــع االســتمثار الحتياجــات اقتصادهــا )انظــر الفصــل الرابــع(.

جيــب أن يقــرن إصــالح جمّلــة الّتجشيــع عــى االســتمثار بإصــالح السياســة الريبيــة للــرشاكت، مبــا أّن هــذه االزدواجيــة 
تنشــأ إىل حــّد كبــري مــن االنقســام الثنــايئ يف النظــم املاليــة بــني الــرشاكت الداخليــة وتلــك اخلارجّيــة. وينبــي أن يرّكــز إصــالح 
نظــام الريبــة عــى توســيع الوعــاء الريــي وختفيــض ســعر الريبــة عــى أربــاح الــرشاكت مجليــع الــرشاكت للقضــاء 
ــة  ــه حنــو ارســاء رضيب ــال الريــي. ومــن شــأن التوّج ــة واالمتث ــة الريبي عــى التشــوهات يف االقتصــاد وحتســني العدال
واحــدة عــى الــرشاكت املقمــة وغــري املقمــة، والــي ميكــن أن تكــون يف حــدود 15 إىل 20 يف املائــة أن يضمــن االبقــاء عــى 
قــدرة تونــس التنافســية مــع تقليــل التشــوهات وإزالــة اهليــلك االقتصــادي الثنــايئ، واحملافظــة عــى حيــاد اإليــرادات )انظــر 
الفصــل الرابــع(. وينبــي اســتثناء احلوافــز املوجــودة والــي مّت منحهــا بالفعــل. وبالتــايل، فلــن تتــأىت أيــة إيــرادات فوريــة مــن 
التخــّي عــى احلوافــز مــن الــرّشاكت غــري املقمــة. لكــن االخنفــاض احلــاد يف أســعار الريبــة عــى أربــاح الــرشاكت ســيؤدي 
إىل اخنفــاض فــوري يف االيــرادات الريبيــة مــن الــرشاكت املقمــة ال ميكــن للحكومــة أن تتحّملــه، وبنــاء عــى ذلــك، ولتحييــد 
تــآلك الوعــاء الريــي، مفــن الــروري فــرض رضائــب عــى األربــاح. وســيح االجّتــاه حنــو إرســاء رضيبــة واحــدة عــى 
ــل أيضــا مــن اشــرااكت الضــامن االجمتــايع )مكــا هــو  ــة يف الوقــت نفســه بالتقلي ــاح الــرشاكت يف حــدود 20 يف املائ أرب
مبــني أدنــاه(، وبالتــايل حتفــز خلــق فــرص العمــل. وبذلــك، فــإن االقتصــاد التونــي ســيظل أكــر قــدرة عــى املنافســة مــن 
االقتصــادات اإلقلميــة األخــرى. ومــن شــأن مثــل هــذا اإلصــالح لنظــام الريبــة عــى أربــاح الــرشاكت خفــض التشــوهات 
القامئــة، وحتقيــق حتســن ملحــوظ يف معــدل العائــد عــى االســتمثار، ممــا ســيطلق العنــان لالســتمثار اخلــاص ويــؤّدي إىل 
القضــاء عــى / احلــد مــن المتيــز يف جمــال العدالــة اجلبائّيــة وحتفــز الطلــب عــى األيــدي العاملــة، وهــو مــا ســيؤّدي بــدوره 
إىل تأثــريات مضاعفــة كبــرية عــى االقتصــاد كلك. وجتــدر اإلشــارة إىل أن جــزءا مــن جاذبيــة النظــام املتعّلــق بالــرشاكت غــري 
املقمــة مرتبــط بقّلــة العــبء التنظــي. وبالتــايل، جيــب أن تمتّثــل إحــدى اخلطــوات الرئيســية يف معلّيــة إزالــة االزدواجيــة يف 
تبســيط العــبء التنظــي بغيــة جعــل قطــاع الــرشاكت املقمــة شــبهيا بقطــاع الــرشاكت غــري املقمــة )عــرب مواءمــة إجــراءات 
االســتمثار لتتنــامغ مــع اإلجــراءات املعمــول هبــا يف القطاعــات واألنشــطة الــي ال تتطلــب تراخيصــا، ممــا ســيؤدي إىل احلــد 

مــن األعبــاء البريوقراطيــة وخفــض أســعار الريبــة يف اكفــة قطاعــات االقتصــاد(.

مــن املهــم النظــر يف إصــالح النظــام الريــي يف مجملــه. وقــد أعــد صنــدوق النقــد الــدويل تقيمــا شــامال للنظــام الريــي 
ــة  ــة القمــة املضاف ــة الدخــل لألفــراد ورضيب ــاك جوانــب مهمــة مــن رضيب ــدويل 2012(. وهن ــد ال ــدوق النق يف عــام 2012 )صن
حتتــاج يه أيضــا إىل إصــالح عاجــل. وخنــّص بالذكــر "منظومــة التقديــر اجلــزايف"، الــذي مــن املفــرض أن يفــرض رضيبــة 
ثابتــة صغــرية بالنســبة للــرشاكت متناهيــة الّصغــر، وهــو نظــام يبــدو أّنــه قــد تعــّرض إىل ســوء االســتعامل بطريقــة كبــرية جــّدا 
مــع ختــّي 98 يف املائــة مــن امللكفــني رضيبيــا وراء هــذا هــذه املنظومــة )لألفــراد الذيــن يقــّل دخلهــم عــن100 ألــف دينــار تونــي(. 
وميكــن أن يــؤّدي إصــالح منظومــة التقديــر اجلــزايف هبــدف احلــد مــن اســتغالله إىل زيــادة االلــزتام الريــي واحلــد مــن 

التحــز التنظــي حنــو الــرّشاكت املنتجــة عــى نطــاق صغــري )انظــر الفصــل الرابــع، وصنــدوق النقــد الــدويل، 2012(.

ــة وخفــض  ــادرة االقتصادي ــر روح املب ــاك حاجــة لتبســيط مجمــوع األنمظــة والقوانــني واختصارهــا بغــرض حتري وأخــريا، هن
التاكليــف عــى الــرشاكت. ومكــا ســبقت مناقشــته، يشــلّك العــبء التنظــي الثقيــل "رضيبــة" ثقيلــة عــى الــرشاكت تقــّدر بنحــو 
ــم  ــن امله ــام الفســاد واحملســوبية. وم ــا مفتوحــا أم ــة باب ــواحئ بصــورة تقديري ــق الل ــل تطبي ــدات. وميّث ــن العائ ــة م 13 يف املائ
ــذا املجــال هــو أحــد  ــإّن ه ــايل، ف ــة. وبالت ــك االدارة العقاري ــة وكذل ــة واجلبائي ــس بتحســني االجــراءات الديواني أن تــرسع تون
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املجــاالت الــي ميكــن أن تتحقــق فهيــا ماكســب كبــرية لتحســني بيئــة ممارســة أنشــطة األمعــال وجعــل الــرشاكت أكــر قــدرة 
عــى املنافســة. وُيعتــرب إجــراء تبســيط جــذري ومعيــق ملجمــوع القوانــني الــي تعــوق نشــاط القطــاع اخلــاص هبــدف احلــد مــن 
انفاذهــا عــى أســاس تقديــري أمــرا بالــغ األمهيــة لتحســني بيئــة القطــاع اخلــاص يف تونــس وزيــادة االســتمثار. لكــن هــذه 
املهمــة ليســت باملهمــة الهسلــة؛ فقــد أظهــرت التجــارب عــى املســتوى الــدويل أّن األمــر يتطّلــب عزميــة ال تلــني. وبّينــت جتربــة 
العديــد مــن بلــدان منمظــة التعــاون والتمنيــة يف امليــدان االقتصــادي، ومهنــا عــى ســبيل املثــال كوريــا واملكســيك، مثــاال للكيفيــة 
الــي ميكــن هبــا حتقيــق ذلــك بنجــاح – وتظهــر هــذه التجــارب عــى وجــه اخلصــوص أّنــه مــن أجــل حتقيــق أقــى قــدر مــن 
النجــاح جلهــود تبســيط القوانــني، مفــن الــروري متكــني القطــاع اخلــاص مــن أجــل أن يلعــب دورا نشــطا يف إبــراز اكفــة 

اإلجــراءات الــي يه ملكفــة وغــري رضوريــة )انظــر الفصــل الرابــع(.

إصالح القطاع املايل

ســمّكن إصــالح القطــاع املــريف مــن توجيــه املــوارد إىل املشــاريع األكــر إنتاجيــة وزيــادة مكيــة المتويــل املتاحــة لالســتمثار 
ــة للقطــاع اخلــاص تصــل عــى  يف القطــاع اخلــاص. مكــا ســمّكن حتســني أداء القطــاع البنــي مــن توفــري قــروض إضافي
أقــل تقديــر إىل 10 يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي، وهــو مــا ميكــن أن يضــخ أكــر مــن 10 مليــارات دوالر إضافيــة يف 
ــة ســنويا  ــق 38 ألــف فرصــة معــل إضافي ــك بــدوره إىل خل ــة. وســيؤدي ذل ــة خــالل العــرش ســنوات املقبل االقتصــاد االضافي
)انظــر الفصــل الســادس(. وحــّى ميكــن حتســني كفــاءة اجلهــاز املــريف، جيــب أن تعــى األولويــة لتطبيــق اللــواحئ التنظميــة 
للبنــوك حبذافريهــا ومراجعــة مهنجّيــة الّتعامــل مــع البنــوك الــي تهشــد صعوبــات مالّيــة وإعــادة هيلكــة البنــوك اململوكــة للدولــة. 
واجلديــر بالذكــر أن هنــاك حاجــة إىل تعزيــز الترشيــع )وخاصــة يف تصنيــف القــروض واملخصصــات( واإلرشاف للبنــك 
املركــزي التونــي حــّى يبســط رقابتــه فعليــا عــى مجيــع مؤسســات االئمتــان وفــرض عقوبــات أكــر رصامــة عــى انهتــااكت 
قواعــد احليطــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن تدعــمي املنافســة مــن خــالل إزالــة القيــود عــى أســعار الفائــدة املفروضــة عــى 
القــروض والــي حتــد بشــلك مصطنــع حاليــا مــن احلصــول عــى االئمتــان. واألمه مــن ذلــك، مفــن الــروري إعــادة النظــر يف 
دور الدولــة يف القطــاع املــريف، الــذي اكن لوقــت طويــل أداة الســتخالص الريــع واحملســوبية، واالخنــراط يف معلّيــة إعــادة 
هيلكــة البنــوك العموميــة الــي اســتخدمت طويــال للحصــول عــى منافــع لنخبــة صغــرية. وهنــاك مجموعــة واســعة مــن خيــارات 
إعــادة اهليلكــة متتــد مــن اخلصخصــة إىل اندمــاج ثالثــة بنــوك مملوكــة للدولــة يف كيــان عــام رئيــي واحــد. ويف إطــار هــذا 
القــرار، ســيكون مــن املهــم النظــر يف هيــلك حومكــة البنــوك املذكــورة، حبيــث ختضــع لنفــس القواعــد واألنمظــة مثــل البنــوك 
اخلاصــة. ومــن شــأن إصــالح البنــوك اململوكــة للدولــة أن ميّكــن مــن جتنــب إعــادة تكويــن قــروض متعــرة جديــدة وتجسيــل 

خســائر أخــرى )الفصــل الســادس؛ صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل 2012(. 

هنــاك حاجــة أيضــا للســاعدة يف تطويــر مصــادر بديلــة للمتويــل وانشــاء نوافــذ وأدوات للمتويــل الفعــال لصــاحل املشــاريع 
املبتكــرة والــرشاكت املبتدئــة. وال تلعــب األســواق املاليــة احملليــة ســوى دور هامــي يف متويــل الــرشاكت التونســية. ويف عــام 
2010، مل تــزد حصــة رأس املــال الــي متــت تعبئهتــا يف الســوق احملليــة عــى اثنــني يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي، 
ــمي القطــاع  ــاجم تقي ــر برن ــاجت احملــي يف 2012. وحــدد تقري ــن إمجــايل الن ــة م ــت القمــة الســوقية 24 يف املائ يف حــني بلغ
ــار إىل  ــب احملــي، واالفتق ــف الطل ــل يف ضع ــي تمتّث ــة، وال ــال احمللي ــف أســواق رأس امل ــايل األســباب الرئيســية لضع امل
منحــى العائــد، والــرايخ يف تطبيــق نظــم احليطــة يف العمــل املــريف )صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل، 2012(. ويف 
هــذا الصــدد، فــإّن ضعــف االطــار الّتنظــي والرقــايب للبنــوك يــؤدي إىل ســوء تقديــر للخاطــر األمــر الــذي يــح للبنــوك 
التونســية بتوفــري المتويــل للــرشاكت وفقــا لــرشوط دون تلــك الــي تســود يف ســوق حصيــة وتنافســية حيــث يــم تقيــمي املخاطــر 
بشــلك حصيــح. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــاّن هنــاك حاجــة إىل تطويــر أدوات متويــل فعالــة للشــاريع املبتدئــة واملشــاريع الــي 
متّثــل خماطــر عــى حــد ســواء مــن أجــل تهسيــل دخــول رشاكت جديــدة وأيضــا لتهسيــل تطويــر مشــاريع اســتمثارية تعمتــد 

تكنولوجيــا متقّدمــة )انظــر الفصــل الســادس(.

ميكــن أن يــؤدي إصــالح قوانــني االفــالس )محلايــة الــرشاكت القــادرة عــى مواصلــة نشــاطها مبزيــد مــن الفعاليــة وإخــراج 
الــرشاكت الضعيفــة مــن الســوق( إىل حتقيــق ماكســب ماليــة كبــرية جــدا بالنســبة لالقتصــاد التونــي. وحــّى يــّم حتســني 
اســرداد الديــون، وبالتــايل تدعــمي البيئــة االئمتانيــة وحتســني الثقــة بــني املدينــني والدائنــني، تعمــل احلكومــة أيضــا عــى حتديــث 
نظــام اإلفــالس يف تونــس حــّى يــّم انقــاذ املؤسســات القابلــة لالســمترار بطريقــة أكــر فعالّيــة ومتكــني الــرشاكت غــري القابلــة 



25 الثورة غــر املكمتلة

لالســمترار يف الّنشــاط مــن اخلــروج مــن الســوق. وينبــي أن يــؤدي هــذا اإلصــالح إىل وضــع قانــون واحــد مبّســط يتنــاول 
إعــادة هيلكــة الــرشاكت الــي ميكهنــا االســمترار يف الّنشــاط وتصفيــة رسيعــة وكفــؤة للؤسســات غــري القــادرة عــى ذلــك. 
ومــن شــأن إقامــة نظــام لإلفــالس أكــر قابليــة للتنبــؤ وشــفافا وفعــاال أن يســاعد عــى حتديــد تلكفــة املخاطــر بطريقــة أفضــل 
بالّنســبة للدائنــني، وتعظــمي عائــدات أحصــاب املصلحــة، واحملافظــة عــى فــرص العمــل يف الــرشاكت القــادرة عــى االســمترار 
يف الّنشــاط. وســزيد ذلــك مــن تجشيــع إنتــاج وتبــادل املعلومــات مّمــا يتيــح للؤسســات املاليــة إماكنيــة تقديــر تلكفــة املخاطــر 
مبزيــد مــن الدقــة. وعــالوة عــى ذلــك، ينبــي لنظــام اإلعســار أن يهّســل خــروج وعــودة رجــال األمعــال إىل الســوق، ممــا يــح 
بــأن يــم ســداد القــروض للؤسســات املاليــة بطريقــة فعالــة وإعــادة االقــراض مــن جديــد للوافديــن اجلــدد عــى الســوق. ومــن 
املتوقــع أن يــؤّدي إصــالح هــذا النظــام إىل تعزيــز البيئــة االئمتانيــة العامــة للبــالد، ممــا ســيؤّدي إىل حتقيــق ماكســب ماليــة 
كبــرية لالقتصــاد. وتشــري التقديــرات الــي مّت التوّصــل الهيــا مــن خــالل اســتخدام منــوذج األثــر )الــذي وضعــه البنــك الــدويل 
حملــااكة آثــار اإلصالحــات يف جمــال اإلعســار( إىل أن إصــالح نظــام اإلفــالس املعمــول بــه يف تونــس مــن شــأنه أن يــؤدي إىل 
اســرجاع 2.1 مليــار دوالر أمريــي إضــايف )أو 4.5 يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي( مــن القــروض املتعــرة احلاليــة. 

وإذا مــا مت توظيــف هــذه املبالــغ فاّنــه ســيكون باإلمــاكن خلــق حــوايل 80 ألــف وظيفــة جديــدة )انظــر الفصــل الســادس(.

وبالتــوازي، فــإّن حــّل مشــلكة املديونيــة العاليــة للقطــاع الّســيايح ميكــن أن يهســم يف دمع القطــاع البنــي واعطــاء دفعــة ألداء 
القطــاع الســيايح بصــورة امجاليــة وخلــق املزيــد مــن فــرص العمــل. وبعــد أن مت النظــر يف خيــارات خمتلفــة، تعمــل احلكومــة 
ــون املتعــّرة يف القطــاع  ــات خاّصــة حــّى تــرّسع يف إعــادة هيلكــة الّدي ــع بصالحّي عــى انشــاء رشكــة إلدارة األصــول تمتّت
الســيايح. وينبــي أن يــّم حتويــل جــزء كبــري مــن الديــون املتعــّرة للقطــاع الّســيايح إىل رشكــة إدارة األصــول واســتبداهلا 
بســندات للرشكــة تكــون مضمونــة مــن قبــل الدولــة. وميّثــل هــذا مــا بــني 150 إىل 300 وحــدة فندقيــة )مــن أصــل مجمــوع يناهــز 
850 فندقــا(. وكنتيجــة لذلــك، فــان نســبة الديــون املتعــرة ســتنخفض يف اكمــل القطــاع البنــي. وحــّى تــّم معلّيــة إعــادة هيلكــة 
الديــون املتعــّرة بنجــاح، فينبــي عــى رشكــة إدارة األصــول أن تشــري هــذه الديــون بســعر منخفــض. وإذا مــا مّت نقــل ملكيــة 
ــغ 13.5 يف  ــة الــي تبل ــة بالنســبة احلالي ــة مقارن لّك هــذه األصــول، فــاّن نســبة الديــون املتعــّرة ســتنخفض إىل 10.3 يف املائ
املائــة. ومــن ناحيــة القطــاع، فــإّن الفنــادق الــي تــم إعــادة هيلكهتــا ســتكون قــادرة عــى ســداد ديونــا. أمــا تلــك الفنــادق الــي 
ال ميكــن إعــادة هيلكهتــا فمكــن حتويلهــا إىل مشــاريع أخــرى )مــدارس، وماكتــب، ومستشــفيات، ووحــدات ســكنية، اخل...( أو 
غلقهــا حبيــث ال تقــّوض معــل الفنــادق ذات القــدرة التنافســية. لقــد أظهــرت الّتجــارب الدولّيــة يف جمــال رشاكت إدارة األصــول 
يف بلــدان أخــرى )مالزيــا واململكــة املّتحــدة، اخل...( أّن انشــاءها ليــس باألمــر الهّســل وأّن جناحهــا يتوّقــف بشــلك كبــري عــى 

اســتقالهلا التــاّم عــن احلكومــة )انظــر الفصــل الســادس(. 

محاية الفائت اهلشة والفقرة

إصــالح منظومــة امحلايــة االجمتاعيــة يف تونــس رشط مســبق مجليــع اإلصالحــات الــي نوقشــت أعــاله، ويه حباجــة إىل تعزيزهــا 
مــن أجــل محايــة الفــات اهلشــة والفقــرية عــى حنــو فعــال، وحتســني مســتوى الكفــاءة واإلنصــاف هبــا. وال يوفــر نظــام الضــامن 
االجمتــايع يف تونــس حاليــا امحلايــة للفــات األكــر فقــرا، إذ جنــد أن أكــر املنتفعــني منــه مــن ميســوري احلــال، ممــا أدى إىل 
تفــامق الالمســاواة والتوتــر االجمتــايع. ويقــوم المنــوذج احلــايل عــى الــدمع غــري املوجــه للــواد الغذائيــة واحملروقــات، ممــا جيعلــه 
ملكفــا وغــري منصــف، إذ ينــي العديــد مــن املنتفعــني للطبقــات امليســورة احلــال. وبالتــوازي مع أســعار املــواد الغذائيــة واحملروقات 
عــى الصعيــد الــدويل، فقــد ارتفعــت التاكليــف الــي تتحملهــا املاليــة العامــة يف الســنوات األخــرية برسعــة فائقــة لتصــل إىل 7 يف 
املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي يف 2012. وباإلضافــة إىل اخلســائر املاليــة املجسلــة عــى مســتوى صناديــق الضــامن االجمتايع 
)منــح التقاعــد والتأمــني عــى الصحــة(، فــإن ذلــك يؤكــد عــى احلاجــة إىل إصــالح شــامل وعاجــل ملنظومــة الضــامن االجمتــايع يف 
تونــس. وقــد أظهــرت جتــارب بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة يف لك مــن الربازيــل واملكســيك، والعديــد مــن البلــدان األخــرى يف مجيــع 
أحنــاء العــامل، أن بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة احملمكــة مــن شــأنا أن تهســم يف تعزيــز التمنيــة االقتصاديــة الشــاملة للجميــع. وال 
يتطــرق هــذا التقريــر إىل مناقشــة إصــالح منظومــة امحلايــة االجمتاعيــة )مبــا يف ذلــك دمع احملروقات واملــواد الغذائيــة(، وتتطرق له، 

بالتفاصيــل، دراســة بعنــوان "حنــو حتســني اإلنصــاف يف تونــس" )البنــك الــدويل، 2013و(.

ويتطلــب إصــالح منظومــة الــدمع االعمتــاد مســبقا عــى منظومــة للحاميــة االجمتاعيــة هبــدف محايــة األرس الضعيفــة مــن اآلثــار 
الــي قــد ترتــب عهنــا هــذه اإلصالحــات. وجيــب أن تســري إصالحــات منظومــة الــدمع جنبــا إىل جنــب مــع مجلــة مــن 
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ــة  ــالت موجه ــة الفــات الفقــرية واهلشــة مــع اعمتــاد مســاعدات وحتوي ــي مــن شــأنا محاي ــة ال ــة املخفف ــري االجمتاعي التداب
ــة. واســتنادا  ــات الصعب ــة للطاقــة ودمع لتشــغيل العــامل ذوي الوضعي ــة وأســعار تفاضلي ــاءات جبائي لبعــض القطاعــات وإعف
إىل جتــارب لك مــن الربازيــل وإندونيســيا وامجلهوريــة الدومنيكيــة وشــيي، متكــن مثــل هــذه التدابــري االجمتاعيــة مــن احلــد 
مــن انعاكســات اإلصالحــات عــى األرس، خاصــة بــراجم املســاعدة املؤقتــة اجلديــدة أو التحويــالت النقديــة املوجهــة لــألرس 
الضعيفــة احلــال مــن خــالل الشــباكت البنكيــة أو التحويــالت النقديــة. وبالنســبة لتونــس، يــرى العديــد مــن املعنيــني باألمــر أن 
العمليــة التعويضيــة املمتثلــة يف التحويــالت املاليــة يه اخليــار األفضــل مــن ناحيــة الكفــاءة عــى مســتوى اإلدارة والشــفافية. 
وتمتتــع تونــس مبنظومــة حتويــالت تعــرف بالربنــاجم الوطــي إلعانــة للعائــالت املعــوزة. ورمغ النقائــص الــي تشــتي مهنــا هــذه 
املنظومــة، ســواء اكن ذلــك عــى مســتوى الــدجم للفــات غــري الفقــرية أو عــى مســتوى إقصــاء الفــات الفقــرية )انظــر البنــك 
الــدويل، 2013و(، مفــن املمكــن حتســني هــذا االســهتداف، بنــاء عــى اخلــربة الدوليــة واســعة النطــاق يف هــذا املجــال وعــى 
التكنولوجيــات احلديثــة. وليــس مــن الصعــب تدعــمي الربنــاجم الوطــي إلعانــة العائــالت املعــوزة، وهــو مــا مــن شــأنه مضــان 

الشــفافية واحلومكــة الرشــيدة يف توزيــع الــدمع عــى مســتحقيه. 

وجيــب اســتخدام إصــالح منظومــة الــدمع إلرســاء منظومــة محايــة اجمتاعيــة حممكــة وموجهــة، تضمــن عــدم إقصــاء أي أحــد. 
وميكــن بذلــك ختصيــص املــوارد املّدخــرة الــي حتققــت مــن إصــالح منظومــة الــدمع لتغطيــة التحويــالت الالزمــة محلايــة األرس 
ــاجم دمع األرس  ــة برن ــف تلكف ــدويل، 2013و(. وختتل ــك ال ــة )انظــر البن ــة الالزم ــل االجــراءات االقتصادي ــة احلــال ومتوي ضعيف
ضعيفــة احلــال، مبــا يف ذلــك العاملــون، باختــالف عــدد األرس املســهتدفة ومبالــغ التحويــالت. ومــن الــواحض أنــه لكــام ارتفــع 
عــدد األرس املتحصلــة عــى املســاعدات أو عــدد األنشــطة الصناعيــة الــي يــم دمعهــا خــالل هــذا االنتقــال، لكــام قــل توفــر 
املــوارد املوجهــة لالســتمثار العــام )أو التدابــري اجلبائيــة( والــي يرتقــب مهنــا تعزيــز المنــو عــى املــدى الطويــل. وتعمــل وزارة 
الشــؤون االجمتاعيــة )وعــى وجــه التحديــد مركــز البحــوث والدراســات االجمتاعيــة( عــى تقيــمي بــراجم امحلايــة االجمتاعيــة، 
مبــا يف ذلــك املســاعدة االجمتاعيــة والضــامن االجمتــايع وإعــداد إســراتيجية لــدجم أنمظــة امحلايــة االجمتاعيــة الــي ينبــي 

أن تشــلك أســاس لك معليــة إصالحيــة. 

جيــب أن ترّكــز السلســلة الثانيــة مــن اإلصالحــات عــىل القضــاء عــىل االنقســام يف ســوق العمــل وتدعــم نظــام 
الضــان االجمتــايع وإصــالح وحتســني جــودة نظــام التعلــم، وإعــادة الّنظــر يف السياســة الصناعيــة لــدمع 
االنتاجيــة واالبتــاكر وإطــالق العنــان إلماكنــات قطــايع اخلدمــات والزراعــة، واعمتــاد سياســات للتخفيــف مــن 

التفاوتــات اجلهويــة: 

القضاء عىل االنقســام يف ســوق العمل وتدعم نظام الضان االجمتايع محلاية مجيع العال.

ميكــن أن يتــأىت إصــالح شــامل لســوق العمــل نتيجــة للحوار االجمتــايع الوطــي الــذي مّت اطالقــه يف 2013-2012. وبنــاء عى العملّية الي 
بدأهتــا تونــس مــع احلــوار االجمتــايع الثــاليث والتوقيــع عــى العقــد االجمتــايع اجلديــد يف ينايــر / اكنــون الثــاين 2013،  مفــن املمكــن 
االتفــاق عــى حزمــة متاكملــة مــن اإلصالحــات املتعلقــة بقواعــد ســوق العمل ومؤسســاته متكن مــن توفري محايــة أفضل للعاّمل مــع اعطاء 
املؤسســات نوعــا مــن املرونــة الــي جتعلهــا قــادرة عــى املنافســة والتأقــم مع متطلبات األســواق املتغــرية عى املســتوى العاملي. وســتؤّدي 
هــذه املنظومــة إىل تهسيــل قــدرة املؤّسســات عــى املنافســة وبالّتــايل إىل مزيــد مــن االســتمثار وخلــق الوظائــف. وهنــاك حاجــة إىل اعطــاء 
دفعــة لســوق العمــل مــن خــالل ختفيــض الفــروق يف أســعار الرائــب عــى العمــل مــع إصالح نظــام التقاعد لضامن اســتدامته. مكــا أّن 
هنــاك حاجــة إىل توحيــد قواعــد الفصــل فمــا يتعّلــق بالعقود مفتوحة املــّدة والعقــود ذات املّدة احملــّددة بغرض إزالة التبايــن املوجود حاليا 
وإزاحــة احلواجــز الــي تعيــق االســتمثار يف األنشــطة ذات القمــة املضافــة العالية من خالل إعطاء املؤّسســات املرونــة املطلوبة حّى تكون 
ذات قــدرة تنافســية. وبالّتــوازي، فــإّن اإلصالحــات ينبــي أن تقــّوي مــن محايــة العاّمل من خــالل الّتأمني االجمتايع ضّد فقــدان الوظائف. 

ومــن املهــّم أيضــا وضــع سياســات تّعزز بفعالية مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملة.

إّن أحــد املبــادئ الرئيســية لإلصالحــات ينبــي أن يكــون ربــط االشــرااكت الــي يقّدمهــا لك عامــل باملنافــع الي حيصــل علهيا مــن قبله، 
ومتويــل اإلعانــات الرحيــة )إعــادة التوزيــع( مــن خــالل اإليــرادات العامــة. ويمتّثــل أحــد اخليــارات للحــد مــن فــروق األســعار 
الريبيــة مــن أجــل خلــق فــرص معــل بأجــر تتســم بطابــع أكــر رمسيــة )مــع معاجلــة مشــالك االســتدامة املاليــة، مكــا متــت 
مناقشــته يف الفصــل اخلامــس( يف ربــط اشــرااكت الضــامن االجمتــايع باملنافــع مــع متويــل إعــادة التوزيــع والتحويــالت إىل 
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بــراجم خمصصــة مــن خــالل اإليــرادات العامــة. ومــن مث ميكــن النظــر يف خيــارات بديلــة خللــق احلــز املــايل الــروري. ومكــا 
ناقشــنا أعــاله، ميكــن إلصــالح الريبــة عــى أربــاح الــرشاكت توفــري احلــز املــايل الــالزم لمتويــل بعــض هــذه التاكليــف. 
ــاة  ــرض والعجــز والوف ــر الرئيســية: امل ــة املخاط ــز بصــورة أساســية عــى تغطي ــة أن يرّك ــات االجمتاعي ــام التأمين ــن لنظ وميك
والشــيخوخة والبطالــة. ومكــا هــو مبــني يف الفصــل اخلامــس، ميكــن أن يكــون ســقف مجمــوع االشــرااكت يف خمتلــف الــرباجم 

يف حــدود 25 يف املائــة )انظــر الفصــل اخلامــس(. 

ينبــي إصــالح نظــام التقاعــد لضــامن الزناهــة والشــفافية واالســتدامة املاليــة. ويف حالــة التقاعــد، عــى ســبيل املثــال، فــإن 
اخلطــوة األوىل تمتثــل يف حتديــد هــدف ملعــدل اإلحــالل عنــد ســن التقاعــد القانــوين )بــدون حــد أقــى عــى الراتــب املســتخدم 
حلســاب املعاشــات التقاعديــة( مث القيــام بتعيــني نســبة االشــرااكت املطلوبــة. ويف حالــة نظــام معاشــات التقاعــد غــري املمــول 
)اخلصــم عنــد املنبــع pay-as-you-go system ( مكــا هــو احلــال يف تونــس، ميكــن الشــراك بنســبة 15 يف املائــة متويــل معــدل 
إحــالل قــدره 50 يف املائــة بعــد 40 عامــا مــن ســداد االشــرااكت. أمــا القــرار الثــاين فيمتّثــل يف تقريــر مــا إذا اكن هنــاك دمع 
لالســتحقاقات ألولئــك العــامل الذيــن ليســوا قادريــن عــى اإلهســام مبــا يكــي لتكويــن معــاش تقاعــدي الئــق )يــّم حتديــده(، 

وتقرير كيفية دمع هذا الّتحويل )عن طريق اإليرادات العامة، انظر الفصل اخلامس(. 

وســيؤدي تطبيــق نظــام للتأمــني ضــد "فقــدان الوظائــف" وإصــالح قواعــد ماكفــأة نايــة اخلدمــة إىل حتســني محايــة العــامل 
وتهسيــل تنقــل العاملــة. ومــن املمكــن تصــور تطبيــق إصــالح حيقــق معــدال أقــل مــن االشــرااكت االجمتاعيــة ويكــون قــادرا يف 
الوقــت نفســه عــى متويــل نظــام للتأمــني عــى ”فقــدان الوظائــف" )انظــر الفصــل اخلامــس(. وإذا مــا مّت الغــاء الرائــب عــى 
األجــور لمتويــل التحويــالت األخــرى )عــى ســبيل املثــال، التدريــب واإلســاكن( ومتويلهــا مــن خــالل اإليــرادات العامــة، فســيكون 
هنــاك جمــال لزيــادة لك مــن معــدل االشــرااكت يف معاشــات التقاعــد وإقامــة نظــام أوســع للتعويــض عــن "فقــدان الوظائــف". 
ــة وماكفــأة نايــة اخلدمــة احلــايل بنظــام يوفــر معــدال أعــى لإلحــالل وتغطيــة  وميكــن االســتعاضة عــن نظــام إعانــات البطال
أوســع، وهــذا مــا يقلــل مــن التشــوهات يف أســواق العمــل. ومكــا هــو احلــال بالنســبة للعاشــات التقاعديــة، فــإن أول قــرار 
ســيكون متعّلقــا مبســتوى االســتحقاقات: معــدل إحــالل ميكــن أن يــراوح مــا بــني 50 إىل 70 يف املائــة مــع مــدة تــراوح مــن 
3 إىل 12 هشــرا. وميكــن حتديــد معــدل االشــرااكت وفقــا لذلــك مــع أخــذ معــدل البطالــة للســتفيدين بعــني االعتبــار. ويمشــل 

القــرار الثــاين كيفيــة دمع االســتحقاقات ألولئــك العــامل الذيــن ليســوا قادريــن عــى املســامهة مبــا فيــه الكفايــة.

ومــن املهــم أيضــا أن يــّم تدرجييــا دجم، أو عــى األقــل، مواءمــة خمتلــف بــراجم التأمــني االجمتــايع مــع توســيع نطــاق التغطيــة 
بطريقــة تضمــن حــدّا أدىن مــن امحلايــة مجليــع الســاكن التونســيني. ويمتّثــل املبــدأ التوجهيــي يف أّن مجيــع املقمــني التونســيني 
حيمثــا اكنــوا يعملــون ســيكونون ممشولــني بنفــس النظــام وفقــا لنفــس القواعــد. وعــى ســبيل املثــال، فــاّن العاملــة احلــرة أو 
املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الــزرايع ســينضّمون أيضــا إىل النظــام احلــايل للعاملــني بالقطــاع اخلــاص. ومثــل هــؤالء فإنــم 
سيســتفيدون مــن مزايــا معاشــات التقاعــد األساســية ويــح هلــم بتقــدمي اشــرااكت إضافيــة. ويف حالــة املوظفــني العموميــني، 
مفــن املخــل دجمهــم يف نظــام العاملــني بالقطــاع اخلــاص وتغيــري مســتحقاهتم بشــلك كبــري. ويمتّثــل الهنــج البديــل يف حتديــد 
ــون اجلــدد يف األنمظــة املخّصصــة للعاملــني بالقطــاع اخلــاص. وقــد مت حتقيــق هــذا  موعــد ينخــرط عنــده املوظفــون العمومّي

األمــر، عــى ســبيل املثــال، يف األردن يف عــام 2000 )البنــك الــدويل، 2005(.

وبالّتــوازي، مــن الــروري حتســني قوانــني العمــل لزيــادة امحلايــة للعاملــني بعقــود حمــددة املــدة وتوفــري قــدر أكــرب مــن املرونــة 
للــرشاكت الــي تســتخدم العقــود املفتوحــة. تمتّثــل األهــداف األساســية يف موامئــة القواعــد املتعّلقــة بــلّك مــن االســتحقاقات 
والفصــل مــن العمــل مــع املعايــري الدوليــة. وفمــا يتعّلــق بإصــالح قوانــني العمــل، فــإّن التوصيــات الرئيســية يه أن تــّم مواءمــة 
مســتحقات إجــازة األمومــة واإلجــازة الســنوية )مــع متويــل رصحي مــن قبــل أربــاب العمــل والعــامل( مــع املعايــري الدوليــة، ويف 
الوقــت نفســه إدخــال املزيــد مــن املرونــة يف إجــراءات الفصــل، وتوســيع نطــاق االســتحقاقات الــي تــأيت مــع العقــود حمــّددة 
األجــل، وحتديــث سياســة احلــد األدىن لألجــور. ومــن املهــم أن يــّم المّســاح ألربــاب العمــل بفصــل العــامل ألســباب اقتصاديــة 
أو فّنيــة دون احلاجــة إىل ترخيــص طــرف ثالــث، ولكــن مــع تعزيــز الضوابــط والعقوبــات عــى الفصــل الّتعّســي. وميكــن أن يــم 
هــذا األمــر إذا مــا مت وضــع برنــاجم مناســب للّتأمــني ضــد "فقــدان الوظائــف" مكــا ناقشــناه أعــاله. ويمتثــل الــرشط الرئيــي 
لتنظــمي الفصــل يف تقــدمي إشــعار مســبق يف خــالل مــّدة اكفيــة )عــى ســبيل املثــال ال تقــّل املــّدة عــن 3 أهشــر(، ويه الفــرة الــي 
يســمتر خالهلــا العــامل يف احلصــول عــى رواتهبــم ولكــن يــح هلــم بالبحــث عــن وظيفــة جديــدة. وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبــي أن 
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يــح للعــامل بتقــدمي الشــاكوى يف حــاالت الفصــل التعســي، ومهنــا عــى ســبيل املثــال، تلــك الــي تّتصــل بالمتيــز. مكــا ينبــي 
وضــع آليــات فعالــة لــإلرساع يف البــّت يف هــذه الشــاكوى مــع فــرض عقوبــات عــى أربــاب العمــل املخالفــني. وبالتــوازي، جيــب أن 
تمشــل االســتحقاقات مــن حيــث التأمــني االجمتــايع عقــود العمــل حمــددة األجــل. فاهلــدف، يف نايــة املطــاف، جيــب أن يكــون إزالــة 

الفــروق بــني العقــود حمــّددة األجــل والعقــود املفتوحــة )انظــر الفصــل اخلامــس(.

مــن شــأن إتاحــة قــدر أكــرب مــن املرونــة يف إعــداد اتفاقيــات العمــل امجلاعيــة عــى النطــاق القطــايع أن يســاعد االســتمثار وخيلــق 
فرصــا للعمــل يف املناطــق الداخليــة. وينبــي التفــاوض حــول احلــّد األدىن لألجــور أخــذا يف االعتبــار املعلومــات حــول تاكليــف 
املعيشــة وكذلــك الوضــع املــايل للــرشاكت. وقــد يكــون مــن املناســب أيضــا لالتفاقيــات أن حتــّدد االختالفــات اجلهوّيــة يف األجــور 
اســتنادا إىل نتــاجئ املفاوضــات. ويف ســياق يمتــّز بالتغــرّي الرّسيــع، فإّنــه ينصــح أيضــا مبراجعــة اتفاقيات العمل امجلاعيــة مرة لك 
ســنتني )باملقارنــة مــع امخلــس ســنوات الــي يســتغرقها األمــر حاليــا(، مــع إماكنيــة المتديــد، مبوافقــة الطرفــني عــى االتفــاق. وينبي 
أن تنطبــق اتفاقيــات العمــل امجلاعيــة عــى أربــاب العمــل الذيــن مه أعضــاء يف منمّظــات أرباب العمــل، املوقعني عــى اتفاقيات العمل 
امجلاعيــة، ولكــن ليــس عــى تلــك الــرشاكت الــي مل تقــم بالتوقيــع علهيــا. واجلديــر بالذكــر أن هنــاك العديــد مــن الــرشاكت الصغــرية 
الــي قــد تكــون غــري قــادرة عــى "محتــل" هــذه االســتحقاقات. ويف الواقــع فقــد يكــون مــن املناســب أيضــا أن يــّم الّنظــر يف رفع عتبة 
احلــّد املطلــوب إىل الــرشاكت الــي تســتخدم 10 موظفــني عــى األقــّل والــي تنطبــق يف حالهتــا الرتيبــات املعيارّيــة لتــرسحي العــاّمل 
مثــل تعويــض إنــاء اخلدمــة- وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــل مــن العــبء عــى الــرشاكت الصغــرية )انظــر الفصــل اخلامــس(. وقــد مت 

تطبيــق هــذا الهنــج يف كثــري مــن البلــدان، ومــن بيهنــا عــى ســبيل املثــال، أملانيــا واليونــان، اخل.

إصالح نظام التعلم يف مجيع مراحله لتحسني نوعية رأس املال البرشي 

حتســني نوعيــة وكفــاءة ونزاهــة مؤسســات التعلــمي االبتــدايئ. تــربز العديــد مــن الّدراســات أن جــودة خمرجــات التعــم يف تونــس تعّد 
منخفضــة مقارنــة باملعايــري الدوليــة. وتشــري الشــواهد املتاحــة عــن نــواجت العمليــة التعلميــة - وفقــا لنتــاجئ دراســة االجتاهــات الدولية 
للرياضيــات والعلــوم )TIMSS( بــني تالميــذ الصــف الثامــن، وبرنــاجم التقيــمي الــدويل للطــالب )PISA( ملــن مه يف ســن 15 عامــا - إىل 
االخنفــاض النســي يف جــودة التعلــمي )انظــر الفصــل اخلامــس(. قــد تكــون هنــاك حاجــة إلجــراء حتليــل معّمــق لألســباب احلقيقّيــة 
الخنفــاض جــودة وفعالّيــة التعــّم داخــل الفصــل الــدرايس. ولكــن، يــربز العديــد مــن الّتقاريــر بالفعــل أن هنــاك حاجــة لتطبيــق تقيــمي 
موضــويع قــامئ عــى معايــري مضــان اجلــودة يف مراحــل الّتعلــمي مــا قبــل اجلامــي. وباإلضافــة إىل ذلــك، مــن املهــم اعمتــاد آليــات 
لتعزيــز مســاءلة املدرســني واملــدارس أمــام املؤّسســات الّتعلميــة واألطــراف املعنيــة، عــى ســبيل املثــال مــن خــالل وضــع مدّونــة 

الســلوك املهــي وتقويــة نظــام التفتيــش عــى املــدارس، واســتخدام بطاقــات االداء وأدوات املســاءلة املجمتعّيــة. 

تجشيــع مؤسســات التعلــمي العــايل عــى احلصــول عــى الهشــادات الدوليــة وإقامــة رشااكت مــع القطــاع اخلــاص. ومتاشــيا مــع 
قانــون التعلــمي العــايل الصــادر عــام 2008، تــربز احلاجــة إىل تعزيــز اســتقاللية مؤّسســات التعلــمي العــايل لــدمع الرشاكــة مــع 
القطــاع اخلــاص. باإلضافــة إىل ذلــك، جيــب أن حتســن هــذه املؤسســات معليــة االختيــار بغــرض حتســني كفــاءة معليــة التوجيــه 
اجلامــي للكشــف عــن أهليــة الطالــب وقدراتــه العليــة. مكــا أن هنــاك حاجــة لتعزيــز دور الواكلــة الوطنيــة للتقيــمي واالعمتــاد الــي 
ُأنشــئت يف عــام 2013، وتعزيــز اســتقالليهتا عــن الــوزارة، وتجشيــع تطبيــق معايــري االعمتــاد الدوليــة بشــلك عــام. ومثــة حاجــة 

كذلــك إلقامــة رشاكــة أوثــق مــع القطــاع اخلــاص لضــامن اتســاق املنــاجه الدراســية مــع احتياجــات ســوق العمــل. 

 وأخــريا، مــن املهــم حتســني نظــام التدريــب املهــي. هنــاك حاجــة لتدعــمي ال مركزيــة مراكــز التدريــب املهــي وتدعــمي دور القطــاع 
اخلــاص يف تقــدمي التدريــب املهــي. وبالتــوازي، جيــب عــى نظــام الّتدريــب املهــي إعــادة تركــز اهمتامــه حنــو االختصاصــات 

القامئــة عــى اقتصــاد املعرفــة )البــدء يف تطبيــق إصالحــات جتريبيــة يف منتصــف العقــد األول مــن القــرن العرشيــن(.

تبين سياسة صناعية إلعطاء دفعة للقمية املضافة والّصادرات

تتطلــب اإلســراتيجية والسياســات الصناعيــة يف تونــس إعــادة التفكــري. ويفتــح الّركــز عــى القيــود املفروضــة عــى الوصــول إىل 
الســوق واحلوافــز الريبيــة واإلجــراءات التدخليــة املرتبطــة بعمــل الــرشاكت البــاب أمــام البحــث عــن الريــع واملنافــع. مكــا أّن تركــز 
الدولــة عــى تجشيــع قطاعــات معّينــة قــد حيــّول االنتبــاه عــن اإلصالحــات الشــاملة ومعاجلــة اخفاقات تنســيق األنشــطة االقتصادية. 
وباإلضافــة إىل التشــوهات النامجــة عــن ثنائّيــة الــرّشاكت املقمــة وغــري املقمــة، فــاّن السياســة الصناعيــة يف حاجــة أن تكــون أكــر 
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ذاكء وتقلــل مــن تقــدمي الــدمع واحلوافــز اجلبائيــة وتركــز عــى حتســني البنيــة التحتيــة واالهمتــام مبعاجلــة حــاالت القصــور يف 
التنســيق وغريها من اجلوانب "الهسلة" من البيئة الصناعية )انظر الفصل الســابع(. وتشــري الشــواهد عى املســتوى الّدويل إىل أّن 
احلكومــة ميكــن أن تلعــب دورا نشــطا يف مواكبــة تمنيــة القطاعــات ذات االماكنــات الواعــدة الكبــرية مــن خــالل تدابــري أفقيــة ومعاجلة 

أوجــه القصــور يف التنســيق )انظــر الفصــل الســابع(.

يبــدو أّن لتونــس مــزة تنافســية قويــة لتصديــر الســلع عاليــة األجــور والــي تفقــد فهيــا البلــدان املقارنــة قدرهتــا التنافســية. وتعكــس 
الزيــادات احلــادة يف األجــور يف مجموعــة مــن البلــدان املرجعيــة ذات الصلــة اخنفاضــا كبــريا يف املــزة التنافســية الواحضــة يف 
عــدد قليــل مــن الصناعــات عاليــة األجــور )أي كثيفــة اســتخدام رأس املــال البــرشي(. وباإلضافــة إىل قطاعــات اخلدمــات، الــي جتــري 
مناقشــهتا أدنــاه، يشــري حتليلنــا إىل أن تونــس لدهيــا فرصــة لتطويــر عدة قطاعــات ذات قمة مضافــة عالية، وخصوصا يف )أ( النســيج 
واملالبــس اجلاهــزة، )ب( اجللــود واألحذيــة، )ج( الصناعــة الكهربائيــة، )د( الصناعــات الكماويــة، )ه( الزجــاج واحلديــد واملــواد املعدنيــة 
للبنــاء والصناعــة املياكنيكيــة، و)و( أثــاث املــزنل واألدوات الصحيــة )انظــر الفصــل الســابع(. تمتتع تونس بالفعل مبزة تنافســية واحضة 
جيــدة يف العديــد مــن هــذه الصناعــات وميكــن هلــا ان تســتفيد مــن التحــوالت املتوقعــة يف االنتاج بعيــدا عن البلــدان املرجعيــة. واجلدير 
بالذكــر أن تونــس متتلــك إماكنــات يف العديــد مــن املنتجــات عاليــة القمــة املضافــة يف قطاعــات النســيج / املالبــس اجلاهــزة واجللــود / 
األحذيــة ولتطويــر الصــادرات يف الصناعــة املياكنيكيــة والكهربائية. وبالنســبة للعديد من هذه املنتجات، فقد جّسل الطلــب العاملي تزايدا 

مســمتّرا باســمترار خــالل العقــد املــايض.

وخالصــة القــول، ليــس هنــاك نقــص يف املنتجــات الــي تمتتــع فهيــا تونــس بالقــدرة يف أن تصبــح بلدا رائدا عى مســتوى العــامل، ولكن 
هــذه االماكنّيــة لــن ميكــن هلــا ان تتحّقــق إال اذا حتّســن منــاخ االســتمثار بشــلك كبــري. إال أن منــو هذه القطاعــات ذات املؤهــالت الكبرية 
ظــل يعــاين مــن الضعــف وقــد اقتــر إىل حــد كبــري عــى األنشــطة ذات القمــة املضافــة املنخفضــة. وعــى العمــوم، اكنــت الــرشاكت 
التونســية غــري قــادرة عــى جتــاوز األنشــطة البســيطة كثيفــة االســتخدام لأليــدي العاملــة لزيــادة القمة املضافــة يف املنتجــات املصدرة. 
ومكــا ناقشــنا يف الفصــول الســابقة، فــإن التشــوهات والتاكليــف املرتبطــة بالسياســات االقتصاديــة احلاليــة واملرتفعــة جــدا تقــف وراء 
هــذا األمــر إىل حــد كبــري. ومكــا مّتــت مناقشــته أعــاله، فقــد أدت االزدواجيــة يف االقتصــاد، جنبــا إىل جنــب مــع عــدم الكفــاءة يف قطــاع 
الــرشاكت املقمــة، إىل انعــدام الروابــط اخللفيــة واألماميــة وحــال دون تطويــر الــرشاكت إىل رشاكت تنشــط يف إنتاج منتجــات ذات قمة 
مضافــة أعــى. وأدى اعمتــاد إســراتيجية هتــدف إىل خلــق اقتصــاد معرفــة مكثفــة دون معاجلــة العقبــات الاكمنــة والــي تعــوق تمنيــة 
هبا السياســات  القطاع اخلاص - ويه غياب املنافســة، واألعباء التنظمية املفرطة، وتفّي احملســوبية، والتشــوهات العميقة الي تســبّ
- إىل االعمتــاد املســمتر عــى التجميــع واإلنتــاج اآلخــر ذي القمــة املضافــة املنخفضــة يف تونــس. لذلــك، ينبــي القيام بتغيــريات جريئة 
إلزالــة العوائــق الــي تعــرض اإلنتــاج احملــي والــي أعاقــت حتقيــق هــذه اإلماكنــات الكبــرية. ويــربز جنــاح تونــس يف تطويــر القطــاع 

املصــّدر إماكنيــة تعمــمي هــذه التجربة لاكفــة القطاعات.

بغــّض النظــر عــن رضورة خلــق بيئــة مواتيــة لمنــو القطــاع اخلــاص، جيــب عــى احلكومــة أن تعمــل عى حتديــد ومعاجلة العوائــق املتعّلقة 
بــلّك قطــاع. وقــد مت تســليط الضــوء عــى بعــض القضايــا البــارزة يف التقريــر الرئيــي، ولكــن ســيكون مــن املهم إجــراء دراســات قطاعية 

متعمقــة لتحديــد أمّه أوجــه القصــور يف التنســيق أو العوائــق احملــّددة الــي تواجــه لّك قطاع.

قطف مثار االماكنيات التونسية الواعدة يف جمال تصدير اخلدمات 

ميكــن ان تعــزز االماكنــات الكبــرية الــي تمتتــع هبــا تونــس يف قطاعــات اخلدمــات معليــة التحــول اهليلكــي وتصبــح مصــدرا لمنــو 
ديناميــي وخلــق فــرص العمــل، وخصوصــا للخرجيــني. وقــد أبــرزت عــدة دراســات أن تونــس تمتتــع بإماكنــات كبــرية يف قطــاع 
تصديــر اخلدمــات. وتلعــب قطاعــات اخلدمــات يف عاملنــا املعــومل اليــوم وباطــراد دورا حموريــا يف التمنيــة االقتصاديــة )البنــك الــدويل 
2008أ، وخنفــري وفيســتني 2004، وماكيــزني وآخــرون، 2010؛ املعهــد التونــي للقــدرة التنافســية والّدراســات المّكيــة، 2010( )الفصــل 
ــة  الّثامــن(. وتشــري التقديــرات إىل أن حتريــر قطــاع اخلدمــات بشــلك شــامل قــد يــؤدي إىل زيــادة المنــو واالســتمثار نقطــة موئّي
واحــدة وخفــض معــدل البطالــة بنســبة 2.4 يف املائــة أو حــوايل 90 ألــف وظيفــة )املعهــد التونــي للقــدرة التنافســية والّدراســات 
المّكيــة، 2010(. وينبــي أن هتــدف تونــس إىل ترسيــع التاكمــل التجــاري واعمتــاد إســراتيجية "جهوميــة" يف قطاعــات اخلدمــات 
والــي تمتتــع فهيــا مبــزة نســبية قويــة، ممــا يعــي وجــود إماكنيــة كبــرية للّتصديــر. وقــد مت مــن خــالل الّدراســات الّســابقة 
حتديــد العديــد مــن القطاعــات ذات االماكنــات الكبــرية: تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ونقــل مراكــز االنتــاج إىل اخلــارج، 
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واخلدمــات املهنيــة، ووســائل النقــل واخلدمــات اللوجســتية والســياحة واخلدمــات الصحيــة والتعلــمي العــايل. 

وجلــي مثــار االماكنــات احملمتلــة لقطاعــات اخلدمــات، فــاّن الوصــول إىل األســواق )"حتريــر األســواق"( وحــده ليــس اكفيــا، وجيــب 
أن يكــون مســبوقا بإصالحــات هتــّم بيئــة ممارســة أنشــطة األمعــال واملنافســة يف مجملهــا )مكــا ناقشــنا أعــاله(. ويف الواقــع، فــإّن 
التــدّرج يف اإلصالحــات هــو أمــر بالــغ األمّهيــة. وســتحّدد اإلصالحــات التنظميــة املرافقــة، وأحيانــا غــري ذات الصلة بالّتجــارة، األثر 
الــذي حيدثــه حتريــر اخلدمــات. وينبــي أن يســبق حتريــر التجــارة العمــل عــى إصــالح بيئــة ممارســة أنشــطة األمعــال واملنافســة 
بصفــة عاّمــة )مكــا ناقشــنا أعــاله(. وقــد تكــون لفتــح أّي قطــاع خدمايت للنافســة احملليــة )مثل اخلصخصــة أو الغاء احتــاكر الدولة( 
و/أو املنافســة األجنبيــة دون التطــّرق إىل البيئــة التنظميــة وبيئــة املنافســة احملليــة آثــار ســلبية، وهــو مــا يــؤّدي عى ســبيل املثــال إىل 
ظهــور الســلوكيات املنافيــة للنافســة وارتفــاع األســعار. وحتتــاج احلكومــة إىل مضــان أن تكــون اإلصالحــات التنظميــة فعالة حبيث 

توّفــر قــدرا أكــرب مــن املنافســة وتعــاجل أوجــه القصــور يف الســوق )انظــر الفصــل الثامــن(.

ويرتــب عــى معظــم اإلصالحــات فتــح قطاعــات اخلدمــات أمــام املنافســة وينبــي أن يــّم القيــام هبــا مــن جانــب واحــد خدمــة 
ــة واملشــركة بــني القطاعــات تشــلك  ــزال احلواجــز األفقي ــة. وال ت ــة املتبادل ملصلحــة تونــس، دون انتظــار للفاوضــات التجاري
ــدمي  ــام الق ــه النظ ــذي وضع ــي ال ــام الّري ــد اعمتــد النظ ــس عــى املنافســة. وق ــات يف تون ــات اخلدم ــدرة قطاع ــام ق ــا أم عائق
بشــلك كبــري عــى هــذه احلواجــز األفقيــة الــي تضــاف إىل تعقيــد اإلطــار التنظــي وغيــاب الشــفافية يف املنظومــة. وينبــي أن 
تركــز احلكومــة عــى اســتعادة األمــن القانــوين والقــدرة عــى التوّقــع، وأن تغتــم فرصــة املفاوضــات التجــارة اإلقلميــة إلزالــة 
ــة، ال ســما  ــة اإلقلمي ــة أمــام التجــارة )انظــر الفصــل الثامــن(. وميكــن للفاوضــات التجاري ــة غــري الروري احلواجــز األفقي
مــع االحتــاد األورويب، أن متّثــل قــوة دفــع وأن تســاعد يف بنــاء توافــق يف اآلراء حــول اإلصالحــات يف إطــار معليــة التقــارب، 
ولكــن ال ينبــي أن تصبــح ذريعــة لتأخــري االنفتــاح مــن جانــب واحــد يف قطاعــات اخلدمــات والــذي يصــّب يف مصلحــة تونــس 
والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل زيــادة االســتمثار وخلــق فــرص العمــل. وميكــن تصــور التاكمــل اإلقلــي كأداة لتعزيــز احلــم 
الرشــيد تمكــن فوائدهــا الرئيســية يف معليــة التقــارب الــي مــن شــأنا أن تســاعد عــى اســتعادة بيئــة تنظميــة شــفافة وآمنــة 
وميكــن توّقعهــا وأن ترســل إشــارة قويــة للســتمثرين احملمتلــني. وتقــّدم دراســة بعنــوان "إعطــاء دفعــة جلهــود تونــس لالندمــاج 
ــة  ــك املتعّلق ــة مهنــا وتل ــة لإلصالحــات األكــر إحلاحــا األفقي ــدويل 2014ح( مناقشــة تفصيلي ــك ال يف االقتصــاد العاملــي" )البن

بالسياســات القطاعيــة يف أمّه قطاعــات اخلدمــات.

اطالق العنان إلماكنات الزراعة

عّطــل النظــام احلــايل لتدخــل الدولــة منــو القطــاع الــزرايع ومل يجشــع عــى زراعــة املنتجــات الزراعيــة املتوســطية الــي متتلــك 
ــة  ــة احلالي ــذايئ. فالسياســة الزراعي ــن الغ ــق األم ــوب لتحقي ــزرايع حنــو احلب ــاج ال ــة ووجــه االنت ــزة تفاضلي ــس م فهيــا تون
تبحــث عــى تأمــني االكتفــاء الــذايت يف احلبــوب هبــدف حتقيــق األمــن الغــذايئ. ومــن الــواحض أنــه ال ميكــن تعريــض األمــن 
الغــذايئ للخطــر؛ لكــن مــن املهــم مالحظــة أن حتقيــق االمــن الغــذايئ ال يعــي بالــرورة حتقيــق االكتفــاء الــذايت. ومــن الــرشوط 
ــس.  ــزرايع يف تون ــة القطــاع ال ــع تمني ــارض م ــن الغــذايئ ال تتع ــزرايع وضــع سياســة لألم األساســية إلصــالح القطــاع ال

وهنــاك عــدة خيــارات حاليــة لسياســة األمــن الغــذايئ ال تعمــل ضــد تمنيــة القطــاع الــزرايع )انظــر الفصــل التاســع(.

ميكــن لتونــس االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة لتصديــر املنتجــات الزراعيــة إىل االحتــاد األورويب. فتونــس ال تســتخدم ســوى جــزء 
صغــري مــن حصصهــا التصديريــة الفواكــه واخلــروات املتاحــة إىل االحتــاد األورويب. وبــدال مــن االســتفادة مــن هــذه الفرصــة 
التصديريــة تقــوم تونــس بــدمع / محايــة املنتجــات الــي ال تمتتــع فهيــا مبــزة، والــي ال تــزال حتظــى بامحلايــة مبوجــب السياســة 
الزراعيــة املشــركة لالحتــاد األورويب، وال ســما احلبــوب، واحلليــب وحلــوم األبقــار. وهــذا يبــني ضعف نظــام االنتــاج يف تونس، وهو 
نتيجــة لضعــف دمع الدولــة للنتوجــات املتوســطية مثــل زيــت الزيتون وامحلضيات )انظر الفصل التاســع(. وبالنســبة للــواد األخرى، 
مثــل المطــامط، فــإن عــدم االســتغالل اللّكــي للفــرص التصديريــة يرجــع إىل فــرض االحتــاد االورويب قيــودا عــى روزنامــة التصديــر.

ميكــن أن يــؤّدي إصــالح السياســات الزراعيــة إىل إطــالق العنــان لإلماكنــات الزراعــة يف املناطــق الداخليــة. ولتعزيــز القــدرة 
التنافســية للقطــاع الــزرايع جيــب تنفيــذ إصــالح جوهــري للسياســات الزراعيــة بصــورة متدّرجــة. فبعــد التوصــل إىل حتديــد 
ــدمع  ــع ال ــة مخســة حمــاور رئيســية يه: )أ( رف ــع إصــالح السياســة الزراعي ــذايئ جيــب أن يّتب ــن الغ وفصــل سياســة األم
ــل(، )ب(  ــق تشــوهات أق ــا خيل ــارش للدخــل مّم ــدمع املب ــام لل ــا عــن األســعار وعــن دمع املســتلزمات )واســتبداهلا بنظ تدرجيي
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ــة ملســاعدة  ــة موّجه ــراجم اجمتاعي ــق ب ــة، )ج( تطبي ــات الزراعي ــارش يف تســويق املنتج ــة املب ــل الدول اإلنــاء التدرجيــي لتدخ
املواطنــني الفقــراء والضعفــاء مبــارشة )وليــس عــن طريــق الــدمع الــزرايع(، واألمه مــن ذلــك، )د( حتســني البنيــة التحتيــة وغــري 
ــري، والجســّل العقــاري  ــزرايع، وال ــز البحــوث واالرشــاد ال ــزرايع، وال ســما مــن خــالل تعزي ــة واخلدمــات للقطــاع ال املادي
ــة للنقــل، والــي تعتــرب مجيعهــا رضوريــة لمنــو الزراعــة، و)ه( تبســيط االجــراءات االداريــة  والمتويــل والتأمــني، والبنيــة الّتحتّي
ــة )انظــر الفصــل التاســع(. ومــن املهــم أن نالحــظ أن اهلــدف مــن هــذا اإلصــالح ال ينبــي  ــة اإلدارة احلكومي وحتســني فعالي
ــوارد حنــو أكــر األدوات  ــع هــذه امل ــاد توزي ــزرايع، وإمنــا مضــان أن يع ــل املخصــص للقطــاع ال أن يكــون احلــد مــن المتوي
فعاليــة لــدمع اإلنتــاج الــزرايع دون إحــداث تشــوهات ودون تقويــض املــزة النســبية. وهــذا بــدوره مــن شــأنه أن حيقــق زيــادة 

االســتمثار وفــرص العمــل يف الزراعــة.

مــن شــأن إزالــة التشــوهات يف أســواق املنتجــات الزراعيــة أن حيقــق أرباحــا لصــاحل مــا يقــارب 70 يف املائــة مــن املزارعــني، 
خاصــة باملناطــق الداخليــة للبــالد. وقــد اعتــربت دراســة ســابقة قــام هبــا البنــك الــدويل أن املزارعــني املســتفيدين مــن حتريــر 
األســعار مه أولئــك املقمــني باملناطــق األكــر جفافــا يف الوســط واجلنــوب والذيــن يتكــون إنتاجهــم مــن األغنــام واملاعــز والزيتــون 
والفواكــه واخلــروات )البنــك الــدويل، 2009(. أمــا القطاعــات الفرعيــة "الراحبــة" )أساســا تربيــة املاشــية والتجشــري والبســتنة( 
فهــي القطاعــات التجاريــة والــي ميكــن لتونــس أن تقــوي مــن صادراهتــا يف هــذا املجــال دون اللجــوء ألي دمع. وتشــغل هــذه 
القطاعــات، يف مجموعهــا، حنــو 60 يف املائــة مــن األيــدي العاملــة الزراعيــة، موزعــة جغرافيــا )انظــر الفصــل التاســع(. ومكــا 
ذكرنــا ســلفا، مــن املمكــن حتويــل األمــوال املوفــرة حنــو البنيــة التحتيــة )مثــال، الــري( ولمتويــل عــدد مــن التدابــري األفقيــة األخــرى 
لزيــادة اإلنتاجيــة ودمع القطــاع )مثــل خدمــات اإلرشــاد الــزرايع وخدمــات التأهيــل(. ويشــار إىل أن هــذه الدراســة ال تعــزتم التعمق 

يف هــذه السياســات، عــى أســاس أن تتطــرق إلهيــا دراســة أخــرى )خاصــة للبحــث يف إماكنيــة االســتمثار العــام يف الــري(.

تذليل الفوارق اجلهوية وتعزيز المنو االقتصادي

ــة  ــرص واعمتــاد سياســات اقتصادي ــؤ الف ــة يســودها تاكف ــة بيئ ــة يف هتيئ ــوارق اجلهوي ــن الف ــل اخلطــوة األوىل للحــد م تمتث
ــّرمغ مــن أّن الفــوارق اجلهويــة ال ميكــن القضــاء علهيــا  ــك الفــوارق بــدال مــن تقويهتــا. وعــى ال مــن شــأنا التخفيــف مــن تل
متامــا، مفــن املهــم العمــل عــى تقليلهــا عــرب إعــادة النظــر يف سياســة التمنيــة اجلهويــة. ومكــا نوقــش أعــاله، فــإن السياســات 
االقتصاديــة احلاليــة )وخاصــة السياســات التنافســية والصناعيــة، باإلضافــة إىل جملــة االســتمثارات والسياســات الزراعيــة 
ــة.  ــوارق اجلهوي ــة وســامهت يف ترســيخ الف ــف االســتمثار يف املناطــق الداخلي ــن حــدة تاكلي ــد زادت م وسياســات العمــل( ق
ــره  ــة "الــي ال تركــز عــى مناطــق أو أماكــن حمــددة" رشطــا مســبقا جيــب توف ــل االعمتــاد عــى السياســات االقتصادي وميث
ــي تســببت فهيــا السياســات القامئــة، يّتضــح  ــن التشــوهات ال ــب احلــد م ــة. وإىل جان ــوارق اجلهوي ــف مــن حــدة الف للتخفي
مــن خــالل الرجــوع للتجــارب الدوليــة أنــه عــى احلكومــة الركــز عــى حتســني جــودة احليــاة، وتوفــري ســبل احلصــول عــى 
اخلدمــات االساســية وارتبــاط املناطــق الداخليــة ببقيــة املناطــق. ونقــدم فمــا يــي موجــزا ألمه السياســات )انظــر كذلــك الفصــل 
ــون  ــر املعن ــة يف التقري ــوارق اجلهوي ــراين والف ــع العم ــة بالتوس ــات املتعلق ــا للتحدي ــر معق ــة أك ــرد مناقش ــن ت ــارش(، لك الع

"اســتعراض التوســع العمــراين يف تونــس"، )البنــك الــدويل، 2014ز(.

ينبــي عــى احلكومــة حتســني جــودة احليــاة وتوفــري ســبل احلصــول عــى اخلدمــات االساســية يف املناطــق النائيــة. يتبــني 
مــن خــالل حتليلنــا أن قــدرة عوامــل اإلنتــاج عــى االنتقــال ال تشــلك عائقــا كبــريا عــى مســتوى املناطــق احلريــة بتونــس، 
ــة، نســبيا )انظــر الفصــل العــارش(.  ــرب ضئيل ــة الواحــدة تعت ــني املناطــق وداخــل املنطق ــد فمــا ب ــوارق يف العوائ ــث إن الف حي
وتولــد االختالفــات يف اخلصائــص اختالفــات عــى مســتوى االســهتالك، ســواء داخــل املنطقــة الواحــدة أو فمــا بــني املناطــق. 
وبالتــايل، فــإن حتســني توفــر اخلدمــات األساســية املتاحــة )خاصــة اخلدمــات الصحيــة والربويــة ذات اجلــودة( يف املناطــق 
املتأخــرة يبــى اهلــدف األســايس للسياســات احلكوميــة. وتظهــر التجربــة الدوليــة أن حتســني جــودة احليــاة بصفــة عامــة )مــن 
خــالل توفــر املتطلبــات االجمتاعيــة األساســية، واخلدمــات العامــة، ومرافــق البنيــة التحتيــة( عامل أســايس يف حتســني اخلدمات 
ــك، ينبــي عــى واضــي السياســات أن يتجــاوزوا يف  ــة. عــالوة عــى ذل واســتمثارات القطــاع اخلــاص يف املناطــق الداخلي
تفكــريمه جمــرد توفــري البنيــة التحتيــة، يك يمتكنــوا مــن النظــر يف تصمــمي الرســوم واســرداد التلكفــة، وهــو مــا سيوســع مــن 
نطــاق تقــدمي اخلدمــات وحيســن مــن جودهتــا يف الوقــت نفهســا. واكن العديــد مــن البلــدان األخــرى قــد هشــدت آثــارا إجيابيــة 
مــن جــراء هــذه اإلصالحــات. إذ اتبعــت لك مــن اجلزائــر ومجهوريــة مــر العربيــة واملغــرب مبــدأ الالمركزيــة اإلداريــة وقامــت 
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بإصــالح بــراجم الرســوم بغــرض حتســني اســرداد التاكليــف، خاصــة يف جمــال توفــري إمــدادات امليــاه. وقــد قامــت العديــد 
مــن البلــدان بتوســيع نطــاق تقــدمي اخلدمــات عــن طريــق فــرض أســعار ميكهنــا تغطيــة التاكليــف التشــغيلية والّتاكليــف األخــرى، 

مــع مضــان أن تكــون التلكفــة يف متنــاول امجليــع )انظــر الفصــل العــارش(. 

ــط املناطــق املتأخــرة باألســواق مــن خــالل إدخــال حتســينات عــى  ــة التحســني مــن رب ــك، ميكــن للحكوم ــة إىل ذل  وباإلضاف
ــل تدفــق الســلع  ــة الــي مــن شــأنا تهسي ــة التحتي ــط بــني املناطــق. إن االســتمثار يف البني ــة الــي ترب ــة التحتي مســتوى البني
واألخشــاص واملعلومــات بــني اجلهــات الرائــدة واألخــرى املتأخــرة ميكــن مــن تجشيــع الركــز االقتصــادي يف املناطــق الرئيســية 
وتجشيــع التقــارب يف املســتويات املعيشــية )البنــك الــدويل، 2008ه(. ويســتلزم ذلــك حتســني تصمــمي بــراجم االســتمثار العمــويم 
وتنفيذهــا ومتابعهتــا. ومــن مث، ال تعــود أســباب االختناقــات األساســية يف معظــم تونــس، فمــا يبــدو، إىل عــدم توفــر البنيــة 
ــة. ولكــن يبــدو أن مثــة حاجــة ماســة لتطويــر نظــام للخدمــات اللوجســتية يديــره الغــري لتنســيق معليــات النقــل الــربي  التحتي
بالشــاحنات )االقتــداء بقطــاع النقــل الــربي باهلنــد(. ويتطلــب حتســني الربــط يف تونــس اختــاذ إجــراءات حكوميــة للحــد مــن 
ــذه  ــالىق ه ــارش(. وتت ــر الفصــل الع ــربي )انظ ــل ال ــاع النق ــدرة التنافســية لقط ــاءة والق التشــوهات التنســيقية وحتســني الكف
التوصيــات مــع نتــاجئ ألمعــال ســابقة للبنــك الــدويل والــي تشــري إىل احلاجــة إىل وضــع وتنفيــذ حلــول مبتكــرة مثــل )أ( اللجــوء 
ــدمع التنظــي  ــل املناطــق اللوجســتية و)ج( ال ــة املتخصصــة، مث ــة التحتي ــات لوجســتية مســتقلني )ب( البني ــديم خدم إىل مق

إلرســاء مثــل هــذه املامرســات اجلديــدة )البنــك الــدويل، 2008؛ 2012(.

ومــن املهــم إدراك أن احلوافــز اجلبائيــة واملاليــة مــن أجــل التمنيــة اجلهويــة قــد ال تســاعد عــى حتقيــق األهــداف. ويتبــني مــن 
ــة املقرحــة  ــة واجلبائي ــز املالي ــة التونســية - أن احلواف ــك التجرب ــده كذل ــا تؤك ــو م ــة – وه ــن التجــارب الدولي ــد م خــالل العدي
للســتمثرين ال متثــل بديــال للسياســات الــي تطرقنــا إلهيــا ســلفا. ويتبــني مــن خــالل التجربــة التونســية أن هــذه احلوافــز ليســت 
يه احلــل للحــد مــن الفــوارق اجلهويــة الــي متــس النشــاط االقتصــادي. مفنــذ عــام 1993، مكــن املــرشع التونــي احلكومــة 
ــك  ــة، وجتســد ذل ــدة اســتمثارات القطــاع اخلــاص يف املناطــق املتأخــرة أو ذات األولوي ــز لفائ ــن احلواف ــة م ــراح مجل ــن اق م
بإصــدار جملــة االســتمثارات. وتمتثــل هــذه احلوافــز يف إعفــاءات جبائيــة عــى األربــاح وختفيــض بنســبة 50 يف املائــة عــى 
األســقف اخلاضعــة للريبــة. وقــد ســعت بعــض البلــدان األخــرى عــى تذليــل الفــوارق بــني املناطــق الرائــدة واألخــرى املتأخــرة 
بإتبــاع مبــدأ الالمركزيــة االقتصاديــة والبرشيــة، وقــد بــاءت معظــم هــذه التجــارب بالفشــل. وميكــن اعمتــاد التحويــالت فمــا 
بــني املناطــق لتحقيــق التقــارب يف املســتويات املعيشــة. إال أن ذلــك قــد يــؤدي إىل تبــدد املــوارد عندمــا ال يــم توزيعهــا هبــدف 

تشــكيل النشــاط االقتصــادي.

تعميق التاكمل التجاري

ــة يف االحتــاد  تمتتــع تونــس بفرصــة فريــدة مــن نوعهــا: مــن حيــث موقعهــا اجلغــرايف القريــب مــن الســوق الضخمــة املمتثل
األورويب28- ويه ال تــزال يف أوىل خطواهتــا يف اســتغالل مؤهالهتــا للتصديــر حنــو االحتــاد األورويب. مكــا ذكرنــا ســابقا، 
فــإن التاكمــل التجــاري لتونــس بــي مقتــرا عــى أنشــطة مجتيــع املنتجــات وإعــادة تصديرهــا حنــو فرنســا وإيطاليــا. وتعــود 
أســباب هــذا التاكمــل التجــاري الســطيح إىل طبيعــة السياســات االقتصاديــة الــي حالــت دون متكــني الــرشاكت التونســية مــن 
تســلق ســم القمــة املضافــة. واكنــت معظــم اإلصالحــات الراميــة للحــد مــن االختناقــات القامئــة الــي تعــوق زيــادة االندمــاج 
يف االقتصــاد العاملــي ذات صبغــة حمليــة، وجيــب االضطــالع هبــا مــن جانــب واحــد ألنــا ســتؤدي إىل زيــادة االســتمثار وخلــق 
فــرص العمــل يف البــالد. وميكــن للتاكمــل التجــاري الــدويل واإلقلــي أن يــدمع هــذه العمليــة بإدخــال مجلــة مــن اإلصالحــات 
ــدور الــذي يلعبــه بوصفــه العمــود  ــة الــي يمتتــع هبــا قطــاع تصديــر اخلدمــات وال ــة. وبالنظــر إىل اإلماكنــات العالي الروري
الفقــري لالقتصــاد كلك، ســتجي تونــس فوائــد كبــرية مــن فتــح املنافســة يف قطــاع اخلدمــات. ويعتــرب حتســني القــدرة 
التنافســية للخدمــات أمــرا رضوريــا لمتكــني قطــاع الصناعــات التحويليــة مــن تســلق ســم القمــة املضافــة واســتغالل فــرص 
التصديــر حنــو االحتــاد األورويب. ومــن شــأن إصــالح اإلطــار العــام للنافســة ومنظومــة الــرشاءات العموميــة مــن أن يلعــب دورا 
حموريــا يف الهنــوض بالقــدرة التنافســية للقطــاع احملــي )الداخــي(، وبالتــايل متكــني الــرشاكت املصــدرة مــن االعمتــاد عــى 
املنتجــات احملليــة الوســيطة وزيــادة القمــة املضافــة للصــادرات التونســية. ومــن حيــث التوجــه اإلســراتيجي، فــإن اإلماكنيــات 
ــا والــرشق األوســط أو  التونســية للهنــوض بالصــادرات حنــو االحتــاد األورويب تفــوق بكثــري إماكنيــات منطقــة مشــال أفريقي
منطقــة أفريقيــا )انظــر الفصــل الســابع(. وبالتــوازي مــع اجلهــود املبذولــة لتحســني التاكمــل التجــاري عــرب منطقــة املغــرب العريب 
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الكبــري، جيــب أن تواصــل تونــس ســعهيا إىل تعميــق تاكملهــا التجــاري مــع االحتــاد األورويب – 28. وســتحقق تونــس ماكســب 
كبــرية مــن تعزيــز تاكملهــا االقتصــادي مــع ليبيــا، بــرشط إرســاء مجلــة مــن اإلصالحــات األساســية قبــل تعميــق التاكمــل بــني 
البلديــن. ورمغ ذلــك، فــإن جحــم اآلثــار الناشــئة مــازال صغــريا باملقارنــة مــع بعــض املبــادرات األخــرى الــي اختذهتــا تونــس، 
مثــل التاكمــل مــع االحتــاد األورويب. وقــد تطرقــت دراســة بعنــوان عنــوان "إعطــاء دفعــة جلهــود تونــس لالندمــاج يف االقتصــاد 

العاملــي" بقــدر مــن التفصيــل جلــدول أمعــال يتعلــق بتعميــق التاكمــل التجــاري )البنــك الــدويل، 2014ح(.

6.1 اخلالصة

تتواجــد تونــس اليــوم يف مفــرق طــرق وأمامهــا فرصــة فريــدة مــن نوعهــا للــرشوع يف تغيــريات جذريــة لسياســاهتا االقتصادية. 
وهنــاك حاجــة ملحــة لرؤيــة جديــدة للتمنيــة االقتصاديــة للبــالد، تكــون حمــل وفــاق أغلبيــة التونســيني ومتــي طبيعــة اإلصالحــات 
املطلــوب إدخاهلــا عــى املنظومــة احلاليــة. وهــذا يتطلــب قيــادة قويــة إلرســاء حــوار وطــي حــول كيفيــة إنشــاء بيئــة اقتصاديــة 
ســلمة مــن شــأنا أن تعــزز االســتمثار وأن متكــن الــرشاكت مــن الزيــادة يف إنتاجيهتــا والرفــع مــن قدرهتــا التنافســية عــى 
ــدة عــى  ــة اجلدي ــف. ويف الوقــت نفســه، جيــب أن تشــمتل هــذه البيئ ــق الوظائ ــرية خل ــع وت ــايل ترسي ــة، وبالت الســاحة الدولي
منظومــة لتقــامس املنافــع الناجتــة عــن هــذا المنــو عــى حنــو يتســم بالعدالــة واإلنصــاف، ومضــان اشــمتال اكفــة فــات املجمتــع. 

وهــذا التقريــر مســامهة يف إثــراء هــذا احلــوار.



خالصة34

تنوهيات 

ــة" أو "المنــوذج االقتصــادي"  ــر مصطــي "منــوذج التمني ــذا التقري 1. نســتعمل يف ه
بالتبادل لإلشــارة إىل مجموعة من السياســات االقتصادية واالجمتاعية الي تنّظم معلية 

خلــق الــروة يف بلــد مــا وتوزيعهــا.

2. بدايــة مــن ســنة 1972، منحــت تونــس 10 ســنوات مــن اإلعفــاء الريــي للــرشاكت، مكا مت 
إعفــاء واردات البــالد مــن املدخــالت الوســيطة للــرشاكت ذات اإلنتــاج املعــّد للتصديــر، أي مــا 
ـ "القطــاع غــري املقمي" مــن الرائب. مكــا أّن هذه الــرشاكت يف منأى عن اإلجــراءات  يمّســى بــ
الرمسية اخلانقة والبريوقراطية الي تعاين مهنا )أساسا( الرشاكت املنتجة للسوق احمللية، 

ـ "القطــاع املقمي". واملمســاة ب

3. باملثــل، اخنفضــت نســبة الســاكن الــي تعيــش دون خــط الفقــر الــدويل عــى أقــل مــن 
دوالريــن للفــرد يف اليــوم )عــى أســاس تعــادل القدرة الرشائية( مــن 12.8 يف املائــة يف عام 

2000 إىل 4.3 يف املائــة يف عــام 2010.

4. ارتفــع معــدل البطالــة إىل 18.9 يف املائــة عام 2011 يف أعقاب الثــورة، واخنفض إىل 15.3 
يف املائــة يف ديمسرب / اكنــون األول 2013.

5. يف الواقــع، تزايــدت فــرص العمــل يف القطــاع غــري الرمسي أو يف شــلك عقــود حمددة 
املــدة، ممــا ال يســاعد عــى توفــري األمــن الوظيــي، وقــد تــرمج ذلــك إىل ارتفــاع مفــرط يف 

معــدل دوران وتغــري املوظفني.

6. مت تقييــد معــل األســواق يف تونــس أيضــا مــن خــالل القيــود التنظميــة املفروضــة عى 
عــدد مــن املنافســني يف صناعات الشــباكت واألنشــطة واخلدمــات التجارية األخــرى، الي 
يكــون الدخــول احلــّر إلهيــا مقّيــدا. ومتّثــل قطاعــات شــباكت الغــاز والكهربــاء ومجــع املياه 
وتنقيهتــا وتوزيعهــا، والنقــل بالســكك احلديديــة )معليــات البنيــة التحتيــة، ونقــل البضائــع 
والــراكب( باإلضافــة إىل القطاعــات األخــرى كسلســلة توريــد التبــغ احتــاكرات قانونيــة / 
رمسّيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فإّنــه تنتــج عن احلواجز التنظمية عى االتصاالت الســلكية 
والالســلكية الدوليــة والنقــل اجلــوي احتــاكرات فعلية أو احتــاكرات قّلة يف هــذه القطاعات. 

ــه أيضــا نتيجــة هليــلك الســوق  7. ميكــن أن يكــون هــذا األداء الضعيــف يف جانــب من
املرفيــة التونســية. وبــرف النظــر عن البنــوك العمومية الكبرية فإّن بقية القطــاع جمّزأ 
نســبيا، األمــر الــذي ال يــح بوجــود وفــورات احلجــم الالزمــة لتطويــر مؤسســات بنكيــة 

مبتكــرة وذات قــدرة تنافســية عالية.

8. تعــّرف فــروق األســعار الريبيــة بأّنــا الفــرق بــني التلكفــة اإلمجاليــة للعاملــة، واألجــر 
الصــايف، وتقيــمي مزايــا التأمينــات االجمتاعيــة.

9. ميكــن وصــف المنــو االقتصــادي بكونــه مزجيــا مــن بعديــن: أوهلــام: الزيــادة يف مكيــات 
املدخــالت املســتخدمة )أو "تــرامك عوامل اإلنتاج"(، وخاصــة رأس املال والعمل ونوعية األيدي 
ـ "رأس املــال البــرشي"(. وثانهيــام: الكفــاءة الــي مّت هبــا  العاملــة ) وهــو مــا اصطلحنــا هيلع بــ

امجلــع بــني املدخــالت )أو "إنتاجيــة عوامل اإلنتــاج" اخلاصة هبا(.

10. املصدر: بيان حصي حملافظ البنك املركزي يف فرباير / شباط 2011.

11. باإلضافــة إىل ذلــك، منــذ قيــام الثــورة اكن هنــاك أيضــا انتعاش يف التجــارة غري الرمسية 
مــع ليبيــا واجلزائــر، األمــر الــذي ميّثل مشــلكة حرجة يف حــّد ذاته. وتقدر دراســة حديثة للبنك 
الــدويل أن جحــم التجــارة غــري الرمسيــة مــع ليبيــا واجلزائــر يبلــغ 7 يف املائــة مــن إمجــايل 
الــواردات، وهــو مــا يزيــد عى ملياري دينــار توني )عيادي، وبنجامني، وبن ســايس، ورابالند 
2013(. عــالوة عــى ذلــك، فــاّن هــذا النــوع مــن التجــارة ميّثــل جــزءا مهــام مــن التجــارة الثنائية 
مــع ليبيــا واجلزائــر، وهــو ميثــل أكر من نصف التجــارة الرمسية مع ليبيا وأكر مــن إمجايل 
التجارة الرمسية مع اجلزائر. ويف حني أنه من الصعب تقدير مستوى التجارة غري الرمسية 
مــع اجلزائــر ألنــا أكــر انتشــارا ولطابعهــا الــرسي، مفــن املمكــن تقديــر أن مــا يقــرب مــن 20 
يف املائــة مــن الوقــود املســهتلك يف تونــس هــو يف شــلك واردات غــري رمسية من جارهتــا. يف 
حــني جيعــل هــذا األمــر النفط يباع بأســعار يف متنــاول األرس التونســية فاّن إمجــايل التجارة 
غــري الرمسيــة يــؤّدي أيضا إىل النقص يف اإليرادات بالنســبة للســلطات التونســية مبا يعادل 

ربــع إمجــايل اإليــرادات امجلركية.

12. ال يســى التقريــر إىل أن يكــون شــامال؛ إذ مل تتطــرق هــذه الدراســة إىل بعــض اجلوانــب 
املهمــة لمنــوذج التمنية يف تونــس )انظــر املقدمة(. 

13. منــذ الثــورة، جسلــت بورصــة تونس نشــاطا أكــرب ومتّ تجسيــل إدراج رشاكت جديــدة يف 
2012 و2013.

14. يؤثــر إصــالح منظومــة الرائــب )الريبة عــى دخل األفــراد، ورضيبة أربــاح الرشاكت 
ورضائــب االســهتالك والرائــب عى األجور والرائب عى األنشــطة التجاريــة( أيضا يف 
معليــة إعــادة توزيــع الــروة فمــا بــني األفــراد، ومــن مث جيــب اعتبارها ممكلة ملنظومــة امحلاية 

االجمتاعية. 

15. يعتــرب الــدمع املوجــه للحروقــات غــري منصــف، إذ أن 70 يف املائة منه يتجه لصاحل أغى 
20 يف املائة من الساكن )البنك الدويل، 2014و(. وواقع احلال أن أفقر 50 يف املائة من الساكن 
ال حيصلــوا ســوى عــى حنــو 7 يف املائــة مــن الــدمع املوجه للبزنين والديــزل. أما الــدمع املوجه 
للــواد الغذائيــة يف تونــس فهو أفضل قليال، فهو أقل جورا من الدمع املوجه للحروقــات، وإن 

اكن يعــود بالنفع يف معظــم األحوال عى األغنياء. 

16. ارتفعــت نفقــات الــدمع املوجه للحروقــات وللواد الغذائية من واحــد يف املائة من إمجايل 
ــا  ــة عــام 2012. ومكــا ذكرن ــني 2000 و 2004 لتصــل إىل حــدود 5 يف املائ ــاجت احملــي ب الن
ســابقا، فــإن املنظومــة اخلفيــة للدمع املوجه للنشــآت العمومية )الرشكة التونســية لصناعات 
التكريــر والرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز( حتــول دون إجــراء تقيــمي دقيــق لنفقــات الــدمع 
املوجهــة ملنتجــات الطاقــة. وقــد بلغت تلكفة هــذا الــدمع اخلــي عــام 2012 حــوايل 2.2 يف املائة 
مــن إمجــايل النــاجت احملــي. وبذلــك، فــإن التلكفــة اإلمجاليــة للدمع بتونــس تكون أعــى بواقع 
30 يف املائــة ممــا هــو منصــوص هيلع باملزانيــة، أي 7 يف املائــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي 

)البنــك الــدويل، 2014و(. 

ــار 2012، أطلقــت احلكومــة معليــة احلــوار االجمتــايع الــي وصلــت إىل  17. يف مايــو / أي
حتقيــق إجنــاز مهــم يف ينايــر / اكنــون الثــاين 2013 مــع التوقيــع عــى "عقد اجمتــايع" جديد. 
ويضــع "العقــد االجمتــايع" مبــادئ إلطــالق احلــوار حول املجاالت الرئيســية لإلصــالح ويه 
امحلاية االجمتاعية والتمنية اإلقلمية والعاملة واملهارات وحومكة احلوار االجمتايع، أي بني 
احلكومــة والنقابــات العامليــة )مكــا ميثلها االحتــاد العام التوني للشــغل( والقطــاع اخلاص 
)ممثــال باالحتــاد التونــي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة(. وأدارت منمظة العمل 

الدوليــة معلية احلــوار.

مجيــع املراجــع املعمتــدة  يف هــذا النــص موجــودة يف التقريــر األصــي باللغــة 
األجنلزية
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ان التقرير ومجيع الوثائق ذات الصلة متوفرة عىل شبكة االنرتنت :
www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/publication/unfinished-revolution


