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ملخص :شهدت األحداث اإلقتصادية التونسية بعد ما يسمي بالربيع العربي أو الثورة اإلجتماعية العديد من
التقلبات و التغيرات الجذرية .إذ من أبرز تلك األحداث نذكر سلسلة اإلعتصامات الفوضوية املتواصلة مع عدم
اإلستقرار السياس ي و األمني بين سنة  2011إلي  2018خاصة منها ظاهرة اإلرهاب و اإلغتياالت .فهذه النتائج
كلفت اإلقتصاد الوطني التونس ي ثمن باهظا أضر بجميع القطاعات الحيوية خاصة منها السياحة ,التجارة و
اإلستثمار .باإلضافة إلي ذلك مثلت الزيادة في األجور املفرطة خالل الثالثة سنوات األولي التي تلت الثورة عائقا
أمام تحقيق نسبة نمو مرتفعة.
الكلمات املتفتا ية :األوضاع اإلقتصادية ,اإليجابيات ,السلبيات ,أسباب الركود ,تونس
تصنيف A10, E00, E60, H00, N10 :JEL
Abstract:
The Tunisian economic events that followed the so-called Arab Spring or the
social revolution have been the scene of many fluctuations and radical changes. The most
important of these events is the series of chaotic sit-ins that continue with political and
security instability between 2011 and 2018, particularly the phenomenon of terrorism and
assassinations. These results have cost in the Tunisian economy a great deal, affecting all
vital sectors, including the tourism, the trade and the investment. In addition, the
excessive wage increases in the first three years after the revolution have been an obstacle
to high growth.
Keywords: Economic situation, Advantages, Disadvantages, Causes of recession,
Tunisia
Jel Classification Codes: A10, E00, E60, H00, N10
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املؤلف املرسل :فؤاد الصباغ ،ماجستري مالية و تنمية سنة  2010من كلية احلقوق و العلوم اإلقتصادية و السياسية بسوسة – تونس و ابحث إقتصادي

62

 .Iتمهيد:
شهدت فترة التحول اإلقتصادي منذ سنة  1987إلي موفي سنة  2010إنجازات عظمي ال تحص ي و ال تعد
في البنية التحتية التونسية ,و ذلك بإعتراف دولي من قبل أهم املؤسسات املالية العاملية نذكر منها خاصة البنك
الدولي ,صندوق النقد الدولي و مؤسسات التصنيف السيادي اإلئتماني .إذ تعد تلك اإلنتصارات مكسب مهم
لألجيال القادمة منها املشاريع الحكومية الضخمة مثل املستشفيات و الجامعات و املرافق الترفيهية علي غرار
مشروع البحيرة بتونس العاصمة .كما قطعت تونس أشواطا طويلة علي درب اإلصالح اإلداري و تنفيذ برامج
التأهيل الشامل لإلقتصاد التونس ي مع مواصلة تنفيذ املخططات التنموية التي وقع إعتمادها منذ اإلستقالل
سنة  1956و ذلك بالتنسيق مع املؤسسات املالية الدولية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي .إال أنه مع
تراكم اإلحتقان الشعبي نتيجة الفقر املدقع و التحقير مع التهميش و املحسوبية و إرتفاع نسبة البطالة و تدهور
القدرة الشرائية ,إنحرف املسار اإلصالحي التنموي التحرري نحو الفوض ي و دخل في متاهات املجهول .فمنذ
إندالع تلك الثورة التونسية سنة  2011شهدت الساحة السياسية و اإلقتصادية التونسية أحداثا و تطورات لم
تشهدها أبدا منذ قرن كامل .إذ خالل فترة وجيزة و بعد مرور سبعة سنوات عن تلك الثورة التي أطاحت بالنظام
السابق تم تعيين ستة حكومات .بالتالي ساهمت هذه اإلضطرابات السياسية و عدم اإلستقرار الحكومي في
تدهور األوضاع اإلقتصادية و عدم اإلستقرار اإلجتماعي .كما كانت لإلعتصامات العشوائية و الفوض ي في
األحياء الشعبية أو اإلضرابات العمالية العامة تحت إشراف اإلتحاد العام التونس ي للشغل دور هام في تراكم
األزمات و تعطيل اإلنتاج خاصة م نها في الحوض املنجمي فوسفات قفصة و حوض إنتاج امللح و حملة أين
البترول و أحداث مدينة الكامور و غيرها من األحداث الفوضوية علي إمتداد سبعة سنوات التي تلت الثورة
اإلجتماعية .باإلضافة إلي العمليات اإلرهابية خاصة في فترة حكم ما يسمي بالترويكا التي تمثلت في اإلغتياالت
السياسية و العمليات التفجيرية و اإلرهابية ضد األجانب مما أدت إلي شلل كامل في قطاع السياحة و إنعكست
سلبا علي العوائد املالية لإلحتياطي بالبنك املركزي التونس ي من العملة األجنبية إلي غاية موفي سنة  .2015كانت
النتائج وخيمة علي صرف الدينار مقابل سلة العمالت األجنبية خاصة اليورو و الدوالر حي ههاوي الدينار
التونس ي بثالثة أضعاف مقابل تلك العمالت و دخل مرحلة أزمة عملة .أيضا ساهمت اإلنتدابات العشوائية في
الوظيفة العمومية خالل فترة  2011إلي  2014و الزيادة املهولة في األجور مع تزايد التقاعس في العمل و النقص
في اإلنتاجية في تراكم هذه األزمة و إثقال ميزان املدفوعات العمومية بمصاريف إضافية .في املقابل شهدت فترة
ما بعد الثورة الشعبية التونسية سلسلة من اإلصالحات اإلقتصادية الترقيعية نتيجة لعدم مباالة النظام
السابق بالحاجيات األساسية لبعض الطبقات اإلجتماعية منها تحسين ظروف العيش و التشغيل و خلق فرص
حقيقية إلنجاز مشاريع صغري و ذلك بدعم و تأطير من قبل الحكومة .إنطلقت تلك اإلصالحات الجذرية
لإلقتصاد التونس ي في أواخر سنة  2011في ظل حكومة إنتقالية تعاني من الهشاشة و الضعف في إدارة الشؤون
الداخلية و الخارجية للبالد مع تزايد تراكمات العجز املالي ,إال أن الدعم األجنبي عبر ضخ هبات مالية و قروض
من املؤسسات املالية العاملية لم توظف بالشكل املناسب في معالجة األزمات خاصة منها إستنزاف املوارد املالية
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العمومية علي التعويضات لضحايا النظام السابق أو في الزيادة في األجور املهولة أو اإلنتدابات العشوائية بين
سنة  2011و  .2013كما ساهم عامل بروز ظاهرة اإلرهاب و اإلغتياالت و حركات إسالمية متطرفة في تأزم
الوضع اإلقتصادي مما أدي بالنهاية إلي سقوط حكومة ما يسمي بالترويكا تحت قيادة اإلخوان املسلمين سنة
 ,2013و ذلك تحت ضغط شعبي و مظاهرات عارمة في كافة املدن التونسية .بالتالي تشكلت حكومة كفاءات
إلخراج اإلقتصاد التونس ي من الهاوية اإلقتصادية مع املحافظة علي السلم اإلجتماعي و اإلستقرار األمني و
السياس ي و ذلك مع بداية سنة  .2014إنتهت تلك الفترة اإلنتقالية و اإلنقاذية بعد فوز الحزب الليبرالي الرأسمالي
في إنتخابات سنة  2015لتدخل تونس بعد ذلك في إعتماد سياسة إقتصادية جديدة تعتمد علي التحرر و
اإلنفتاح و تعزيز مكانة القطاع الخاص في اإلقتصاد التونس ي .عموما شهدت األوضاع اإلقتصادية التونسية بعد
ثورة الربيع العربي  2011العديد من اإليجابيات و السلبيات ,منها التركيز علي تقليص العجز املالي و تحقيق
نسبة نمو إقتصادي سنة  2012ب  %3.99و تحسين ظروف العيش من خالل الزيادة في األجور و تقليص نسبة
البطالة .إال أن السلبيات كانت أخطر و أعمق تأثيرا علي اإلقتصاد املالي و املصرفي الذي يعد هشا في مجمله .إذ
كان اإللتجأ لإلقتراض من مؤسسات البريتن وودز أو األسواق املالية العاملية قصد تسديد الدين الداخلي و
صرف األجور أو اإلستدالة إلستخالص ديون سابقة .تراكمت هذه العوامل و زادت نسبة العجز في امليزانية و
تفاقمت املديونية مما أدت بالنتيجة إلي تعقيد األمور خاصة منها العالقات التجارية و اإلقتصادية مع شركاء
تونس الدائمين كاإلتحاد األوروبي و الواليات املتحدة األمريكية.
ماهي األسباب العميقة للركود اإلقتصادي و العجز املالي بعد ما يسمي بالربيع العربي في تونس سنة 2011؟ و
ماهي اإليجابيات و السلبيات ملنظومة اإلقتصاد الكلي التونس ي خالل الفترة التي تلت الثورة؟
أوال :تأثيراإلعتصامات و اإلرهاب علي اإلقتصاد الوطني التونس ي
مما الشك فيه تعد األحداث التي تلت الثورة التونسية سنة  2011سابقة خطيرة علي األمن القومي
التونس ي و علي املكاسب اإلقتصادية و التنموية .كما كانت لإلعتصامات الفوضوية التخريبية تأثيرات سلبية
مباشرة علي اإلستثمار و التجارة .علي الرغم من أن الديمقراطية هي البناء و التأسيس ملستقبل األجيال القادمة
بطريقة حضاريه إال أنها تصبح أحيانا هدامة و تخريبية إذا تجاوز النقد الخطوط الحمراء بحي تصبح
صراعات األحزاب التونسية بينها علي السلطة و علي النفوذ املالي و السياس ي بمثابة حرب داخلية لتخريب
اإلقتصاد الوطني .باإلضافة لذلك تمثل عملية فتح مقرات عديدة لألحزاب املعارضة و هيئات سياسية بغطاء
دستوري تحت تمويل حكومي بمنح من ميزانية الدولة في مجملها عامل سلبي يستنزف ميزان املدفوعات
العمومية و يثقله بأعباء ديون داخلية إضافية .أصبحت تونس بعد الثورة تتاجر و تمول في الجانب السياس ي
بأكثر من ثالثة أضعاف عن ما كانت عنه قبل الثورة خاصة الستخالص أجور بعض مسئولين الهيئات
السياسية أو الدستورية أو غيرها مثل هيئة الحقيقة و الكرامة .أيضا تزايد القواعد الحزبية الشعبية لألحزاب
الكبري و ال تي أيضا تتلقي في منح مالية من الحكومة .بالتالي هذه البيئية الحزبية املعقدة شكلت حاضنة
تجاذبات سياسية صعدت من عدد اإلعتصامات و لو أن أغلبها كان تحت توجيهات من بعض جهات حزبية
معينة تسعي إلي عدم اإلستقرار السياس ي و اإلقتصادي .إن كل هذه اإلعتصامات كان لها تأثير مباشر علي
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اإلقتصاد الوطني بحي عطلت اإلنتاج و قلصت من فرص اإلستثمار و الثقة في أسواق املال و األعمال .كما أن
إنخفاض نسبة النمو اإلقتصادي إلي حدود نسبة  %1.1سنة  2015و  2016قلصت من خلق فرص عمل
جديدة و كبدت املالية العمومية خسائر و عجز إضافي متراكم منذ السنوات املاضية .عموما مثلت سلسلة
اإلعتصامات املتتالية مصدر قلق للحكومة نظرا لتأثيرها املباشر علي األوضاع اإلقتصادية التونسية .إال أن
اإلحتجاجات الشعبية أو اإلضرابات العمالية تعد شرعية و يجب ضبطها طبقا للقانون ألن مجملها مطالب
حقوقية منها التشغيل و تقليص نسبة البطالة ,تحسين املقدرة الشرائية و التخفيض في األسعار الغذائية ,توفير
الخدمات األساسية الكافية للمواطنين و تحسين مستوي الدخل الفردي .لكن بما يسمي اإلعتصامات
الفوضوية املسمومة بتحريض حزبي و بأعمال تخريبية و حرق و إعتداءات علي املنشآت العمومية و املراكز
األمنية تعد إجرامية و تأثيراهها سلبية و أكثر ضررا من اإلحتجاجات الشعبية و اإلضرابات العمالية وذلك علي
جميع األصعدة في اإلقتصاد الوطني .إن تزايد مشاعر السخط اإلجتماعي و الفقر و البطالة و عدم الرضا
الشعبي عن التسيير اإلداري الحكومي أو غياب الشعور بالرفاهية و السعادة يؤدي ببعض املواطنين التونسيين
بالتوجه نحو الهجرة الغير شرعية و بالتالي الوقوع في فخ تجار اإلرهاب و التحول إلي أداة جريمة دولية تأثر علي
وجهة تونس السياحية أو اإلستثمارية .كما أنه مثل جميع الدول العاملية سقطت تونس ضحية لإلرهاب الذي
تسبب لها في خسائر مالية فادحة خاصة علي قطاع السياحة و اإلستثمار األجنبي املباشر .كانت آثار اإلرهاب
مدمرة لإلقتصاد الوطني التونس ي خاصة سنة  2013و  2015منها اإلغتياالت السياسية و أحداث سوسة و
باردو .إذ من بين هذه الخسائر اإلقتصادية الناجمة عن اإلرهاب نذكر منها خسائر علي الدخل القومي الخام,
إنخفاض نسبة النمو اإلقتصادي ,كبح اإلستثمار األجنبي املباشر عبر تخويف املستثمرين و إبعادهم ,تعطيل
اإلنتاج و النقص في الثقة العامة حول األداء الحكومي ,إرتفاع نسبة البطالة خاصة في القطاعات املتضررة من
اإلرهاب .في هذا اإلطار خلصت دراسة ) (Bandyopadhy and Sandler , 2014أن آثار اإلرهاب علي التجارة
الدولية إلقتصاد صغير منفتح تكون أكثر تأثيرا علي عامل اإلمدادات حي أن اإلرهاب يقلل من إنتداب اليد
العاملة و يتسبب في فقدان الدخل القومي بسبب نفاذ رأس املال و أيضا سياسة مكافحة اإلرهاب لها دور فعال
في اإلقتصاد .بالتالي الخفض الحاد في صافي اإلستثمار األجنبي و الخسائر التجارية تتسبب في أضرار إقتصادية
بالغة .كما يتمثل عامل اإلرهاب في تعطيل اإلنتاج الصناعي و السياحي و يمكن أن ترافقه خفض في املعونة
األجنبية مع تدهور في التصنيف السيادي الوطني مما يتسبب في إرتفاع البطالة و مشكلة الهجرة الغير شرعية.
ثانيا :نقص في اإلنتاجية و زيادة في األجور
خالل الثالثة سنوات األولي التي تلت ثورة  2011بتونس شهدت املالية العمومية إستنزافا كبيرا ملواردها
املالية .إذ كان مللف التعويضات لضحايا النظام السابق و اإلنتدابات العشوائية فوق الطاقة في الوظيفة
العمومية القسط األكبر الذي خصص لهذه القضايا .كما أنه باإلضافة إلي إرتفاع أسعار املواد الغذائية سنة
 2010و دخول البالد في أزمة إجتماعية و إقتصادية تمت الزيادة في األجور بطريقة غير مدروسة و ذلك بنسبة
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كبيرة مقارنة مع الوضعية اإلقتصادية .فدراسة ) (Joffé, 2011خلصت إلي أن مسألة التصعيد املفاجئ في أسعار
املواد الغذائية في أواخر عام  2010تسببت في إشمئزاز شعبي نتيجة القمع و تدهور املقدرة الشرائية .بالتالي
أثرت سلسلة اإلحتجاجات منذ  2011إلي غاية  2014في تضرر اإلقتصاد الوطني حي بلغ العجز في امليزانية
أقصاه سنة  2014إلي  % -9.12من الناتج املحلي الخام .إذ شكل عدم اإلستقرار السياس ي و تعطيل اإلنتاج عبر
اإلحتجاجات املتتالية التأثير املباشر علي التجارة و املالية و اإلستثمار .فدخلت البالد في مرحلة تقاعس عن
العمل و نقص في اإلنتاجية .باإلضافة إلي ذلك عدم إحراز تقدم في تجديد نمط و أساليب التنمية و تنفيذ
اإلصالحات الهيكلية خاصة منها الجبائية .بالتالي عدم مواكبة اإلصالح اإلقتصادي الليبرالي الجديد و عدم
تفكيك نظام التحكم املركزي السابق مع التركيز علي نماذج التنمية السابقة تسبب في خلق تباطؤ في نسق
التنمية و في التأهيل الشامل في شتي القطاعات اإلقتصادية .إذ حسب ما جاء في مقال (Adel and Awadallah,
) 2013حول إقتصاديات الربيع العربي ,أن الدولة في هذه اإلقتصاديات هي املحقق لكافة القطاعات اإلنتاجية
عندما يتعلق األمر بضروريات الحياة مثل الغذاء و الطاقة و فرص العمل و املأوي و الخدمات العامة األخرى و
في كثير من األحيان هي الجهة األولي و األخيرة لتوفير الحاجيات األساسية .عموما كانت الزيادات في النفقات
العامة و صرف األجور مع إنخفاض معدل مواكبة التحوالت التكنولوجية و سد الفجوة الرقمية و تراجع
القطاعات الحيوية املنتجة كالفالحة و الصناعة و خاصة العوائد املالية بالعملة األجنبية لقطاع السياحة و بيع
املنتجات التقليدية مثلت في مجملها عوامل مؤثرة سلبا علي األوضاع اإلقتصادية التونسية .بالنتيجة إنخفض
اإلنتاج و إنخفضت القدرة التنافسية فتأثرت املبادالت التجارية و تراجعت اإلنتاجية و تراكمت املديونية .إذ من
أبرز ما تعاني منه تونس حاليا هو الدين الداخلي و العجز في امليزان التجاري و العجز املالي نتيجة هشاشة
املنظومة املالية و الجبائية و ههرب بعض رجال األعمال من إستخالص الضرائب و إسترجاع أقساط القروض
البنكية .كما أنه لم تقع عملية تحرير القطاع املصرفي بالكامل و أيضا عدم مباشرة عملية الخصخصة في قطاع
التعليم و التعليم العالي الذي تخصص له نسبة كبري من امليزانية .نتيجة لضعف األداء الحكومي و تداخل
السلطة اإلقتصادية بالسلطة السياسية و خاصة منها النقص في تنمية القطاع الخاص و مكافحة الفساد املالي
و التهرب الجبائي و مكافحة تبييض و غسيل األموال مع الزيادة املفرطة في األجور لبعض القطاعات الغير منتجة
مثل التعليم و األمن و النقص العام في اإلنتاجية إنخفضت نسبة النمو اإلقتصادي و ههاوي الدينار التونس ي
مقابل اليورو و الدوالر و دخل اإلقتصاد الوطني التونس ي في مرحلة ركود و نظرة إستشرافية مستقبلية سلبية
تأثر سلبا علي اإلستثمار و املديونية.
ثالثا :اإلقتصاد الكلي التونس ي بعد ثورة الربيع العربي :اإليجابيات و السلبيات
علي الرغم من صعوبة الوضع اإلقتصادي ,اإلجتماعي و السياس ي خالل فترة ما بعد الثورة التونسية
حققت الحكومة الجديدة نوعا من اإلنتعاش اإلقتصادي خاصة في أواخر سنة  .2012إذ إعتمدت حكومة
الترويكا علي مجموعة من خبراء اإلقتصاد التونس ي و ذلك علي رأس وزارة املالية و البنك املركزي التونس ي ,حي
تم تحقيق بعض اإلصالحات الهيكلية و اإلدارية و تحقيق نمو إقتصادي جيد بنسبة  %3.99سنة  .2012لكن
سرعان ما تحول هذا اإلنجاز و التغيير الجذري نحو الالمركزية اإلقتصادية و التنموية إلي ركود إقتصادي
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خاصة بعد الزيادة املفرطة في األجور و إثقال املالية العمومية بالتعويضات للمتضررين من النظام السباق و
إثقال الدين العام علي الصناديق اإلجتماعية .علي الرغم من اإليجابيات التي حققتها وزارة املالية من خالل
التجديد في نمط الجباية و اإلصالح الهيكلي اإلداري و تحفيز اإلستثمار و تحرير التجارة من خالل رفع بعض
الرسوم الجمركية لتسهيل املبادالت التجارية و التركيز علي رفع نسبة النمو اإلقتصادي .إال أن السلبيات كانت
هي املهيمنة علي املشهد اإلقتصادي خاصة منها بروز ظاهرة اإلرهاب و اإلغتياالت و تزايد اإلحتجاجات الشعبية
مما أث ر سلبا علي الوضع األمني العام و بالتالي تسبب في عدم اإلستقرار السياس ي حي تم تغيير العديد من
الحكومات في فترة وجيزة جدا مما أثرت علي اإلستثمار و اإلستقرار اإلقتصادي .فدخلت بذلك البالد في مرحلة
ركود إقتصادي خاصة خالل الربع الثاني من سنة  2015و بقيت األوضاع اإلقتصادية في تذبذب بين نمو و
إنخفاض و عدم إستقرار في اإلقتصاد الكلي طيلة فترة ما بين  2011إلي  .2016إذ علي الرغم من كل هذه
العوامل السلبية لم يسقط اإلقتصاد التونس ي في أزمة بنكية أو إفالس بحي ضل متماسكا طيلة تلك الفترة و
بدء بتجاوز تلك املرحلة بخطوات ثابتة من خالل قرارات البنك املركزي التونس ي بتقليص التضخم املالي و الرفع
من نسبة الفائدة و خاصة البدء في تطبيق املخطط التنموي الخماس ي الثال عشر .2020-2016
 .1اإليجابيات
يمكن تلخيص أهم اإليجابيات التي شهدها اإلقتصاد الكلي التونس ي خالل الفترة التي تلت الثورة
اإلجتماعية بتونس سنة  2011فيما يلي:
 خفف البنك املركزي من السياسة النقدية منذ بداية سنة  2011و ذلك قصد تحرير اإلقتصاد النقدي واملصرفي و دعم النشاط اإلقتصادي و املنظومة املالية .كما واصل البنك املركزي التونس ي في تلك السياسة
النقدية الناجعة التي تقوم علي إدارة مرنة لسعر الفائدة الرئيس ي و إستقرار اإلحتياطي من العملة األجنبية.
 التعاون اإلقتصادي و التجاري و التنويع في العالقات مع بعض الدول قصد جلب املزيد من اإلستثماراتاألجنبية املباشرة.
 تنمية القطاع الخاص مع املحافظة علي اإلستقرار املالي و املصرفي مع كسب الثقة في اإلستثمار .إذ علي الرغممن تلك اإلضطرابات اإلقتصادية و اإلجتماعية لم تتعرض تونس ألزمة بنكية أو إفالس عام.
 تحسن ملحوظ في مؤشرات التحرر من الفساد و التحرر اإلقتصادي (جدول إحصائي عدد  )1خاصة عليمستوي مؤشر التحرر من الفساد و التحرر الجبائي و تحرر مناخ األعمال و اإلستثمار و تحسن مؤشر التحرر
النقدي ,أما بخصوص التحرر املالي فقد ضل مستقرا بنسبة .%30
 مواصلة اإلصالح الهيكلي و التنظيم اإلداري حتي يواكب املوصفات العاملية مع إستعمال التكنولوجياتالحديثة قصد سد الفجوة الرقمية .و بالتالي تحسن مستوي التنمية البشرية.
 الحد من نسبة الفقر خاصة في املناطق الداخلية و إعتماد سياسة الحماية و التغطية اإلجتماعية مع تقليصاإلنفاق العمومي عبر سياسة تقشف خاصة سنة .2014
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 أهم إنجاز إيجابي يبقي مخطط التنمية  2020-2016أو ما يعرف بمؤتمر اإلستثمار الدولي قصد دعماإلقتصاد التونس ي من أجل تحقيق اإلسقرار و اإلزدهار .إذ يركز هذا املؤتمر علي خمسة محاور منها تحقيق
التنمية الشاملة من تطوير للبنية التحتية من طرقات و مرافق عامة و جلب اإلستثمارات و تحرير املبادالت
التجارية و تقليص العجز في امليزان التجاري ,الحوكمة الرشيدة و مواصلة اإلصالح اإلداري و مكافحة الفساد
املالي ,اإلنتقال من إقتصاد ضعيف املردودية إلي قطب إقتصادي مع تحسين القدرة التنافسية في األسواق
املحلية و العاملية ,التطور البشري و التضامن اإلجتماعي و الحد من البطالة ,تبني مفهوم اإلقتصاد األخضر
الذي يعتبر عمود التنمية الشاملة.
 .2السلبيات
نتيجة لتراكم املشاكل الداخلية من إحتجاجات شعبية و صراعات سياسية تضرر اإلقتصاد الكلي
بشكل واضح خالل الفترة األخيرة خاصة منذ سنة  2014إلي سنة  .2017إذ ساهمت مجموعة من العوامل
السلبية في تدهور األوضاع اإلقتصادية نذكر من بينها :
 خالل سنة  2011تدهورت أساس يات اإلقتصاد الكلي التونس ي و سجل النمو اإلقتصادي تراجع سلبي بلغ .% -1.91كما أنه لم يتجاوز  %1.1بين سنة  2015و ( 2016جدول إحصائي عدد .)2
 هشاشة النظام املصرفي و ضعف أداء القطاع املالي بسبب وطأة القروض املتعثرة في إطار رأسملة البنوك وعدم الرقابة الكافية للقطاع املصرفي و املالي و غياب الحوكمة البنكية الرشيدة.
 تفاقم العجز املالي للميزانية التونسية بنسبة  % -8.78سنة  2016مما أدي بذلك إلي الزيادة في الدين ,حيبلغ مخزون الدين الخارجي ( %من الدخل القومي اإلجمالي)  %69.49سنة  2016مع تواصل اإلرتفاع في رسوم
صندوق النقد الدولي (ا.ن.ت بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي).
 تسببت تكلفة اإلرهاب في خسائر إقتصادية و تجارية منها خسائر في الدخل القومي الخام ,تأخير النمواإلقتصادي ,كبح اإلستثمار املباشر ,عجز في امليزان التجاري و املالي.
 عدم إحراز تقدم في تنفيذ برامج اإلصالحات اإلقتصادية و الهيكلية مما تسبب في ركود إقتصادي و ذلك نتيجةلتزايد اإلعتصامات و التقاعس في العمل.
 إثقال املالية العمومية بعبء الزيادة في األجور مما أدي إلي عجز في الصناديق اإلجتماعية و تأخير في صرفالرواتب بالوظيفة العمومية.
 إنخفاض اإلستثمار املباشر نتيجة فقدان الثقة للمستثمرين األجانب في اإلستثمار في تونس و ذلك لعدماإلستقرار السياس ي و األمني و تدهور مؤشرات تصنيف تونس الدولي من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني للديون
و أيضا نتيجة للفساد املالي من تبييض لألموال و التهرب الجبائي.
 تضرر املبادالت التجارية حي إنخفضت التجارة (نسبة مئوية من إجمالي الناتج املحلي) إلي  %89.98سنة .2016بالتالي تأثر امليزان التجاري الذي هو بطبعه يعاني من عجز متواصل.
 إرتفاع األسعار الغذائية و التضخم املالي و البطالة مما أثرت بشكل مباشر علي اإلستهالك و اإلدخار. -إنهيار الدينار التونس ي مقابل اليورو و الدوالر األمريكي مما يمكن أن يؤدي ألزمة عملة.
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 خطر تراجع املخزون العام من اإلحتياطي املركزي من العملة األجنبية و تراكم املديونية خاصة مع حلول أجلتسديد أقساط القرض مما يمكن أن يؤدي إلي أزمة ديون سيادية.
 .IIالطرق واألدوات
تعتبر هذه الدراسة في محتواها و أهدافها بسيطة مقارنة مع الدراسات السابقة بحي تم اإلعتماد فيها
علي مجموعة من اإلحصائيات مصدرها مؤسسة هيرتاج (مؤسسة التحرر اإلقتصادي) – (The Heritage
) ,Foundation (Index of Economic Freedomو ذلك لتحليل مؤشرات التحرر من الفساد و التحرر
اإلقتصادي من سنة  2008إلي موفي سنة  .2016باإلضافة إلي ذلك اإلعتماد علي إحصائيات مصدرها مؤشرات
التنمية العاملية ,البنك الدولي – ) ,(World Development Indicators, World Bankو ذلك لتحليل املؤشرات
اإلقتصادية الهامة بين سنة  2008و  .2016فهذا املقال تناول تحليل نظري و إحصائي مبسط ملقارنة األوضاع
اإلقتصادية قبل و بعد ثورة الربيع العربي بتونس.
.IIIنتائج الدراسة
عمومااا بعااد ماارور ساابعة ساانوات علااي ثااورة الربيااع العربااي التونسا ي ساانة  2011مااازال اإلقتصاااد الجزئااي و
اإلقتص اااد الكل ااي التونس ا ي يش ااهد ت اادهور كل ااي نتيج ااة لع اادة عوام اال منه ااا الداخلي ااة و الخارجي ااة .إذ تض ااررت أغل ااب
الشركات الخاصة و إنعكس سوء املردودية سلبا علي اإلنتاج و اإلستهالك .أيضا ساهم الضعف في اإلنتاجياة و فاي
القدرة التنافسية و في التراخاي لادعم القطااع الخااص إلاي عادم إحاراز تقادم علاي مساتوي اإلصاالحات الهيكلياة .أماا
اإلقتصاد الكلي فقد تأثر بتباطؤ نساق اإلصاالحات الهيكلياة اإلدارياة و اإلقتصاادية و أيضاا هشاشاة القطااع املاالي
و املصاارفي و إنخفاااض اإلسااتثمارات مااع اللجااوء للمديونيااة إلسااتخالص دياان سااابق أو إسااتخالص األجااور التااي وقااع
الزيااادة فيهااا بطريقااة غياار ناجعااة .أمااا العواماال األخااري منهااا زيااادة نسااق اإلعتصااامات التااي عطلاات جميااع دواليااب
الدول ااة و أبرزه ااا تعطي اال إنت اااج م اانجم فوس اافات قفص ااة و التق اااعس ف ااي العم اال ألغل ااب امل ااوظفيين العم ااوميين م ااع
الاانقص فااي اإلنتاجيااة ,العجااز فااي امليزانيااة و ت اراكم املديونيااة مثلاات فااي مجملهااا أهاام األحااداث لفتاارة مااا بعااد الثااورة و
التي ساهمت مباشرة في عدم تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي و اإلقتصادي .كما ساهم عامل إنهيار الادينار التونسا ي
و نقااص اإلحتياااطي النقاادي بالبنااك املركاازي فااي تفاااقم الركااود اإلقتصااادي .عمومااا تسااعي الحكومااة التونسااية عباار
مؤتمر اإلستثمار  2020-2016إليجاد بعض الحلاول قصاد تحقياق نماو إقتصاادي يتجااوز  %4و تنمياة إقتصاادية
شاااملة مااع الحااد ماان العجااز و تحقيااق الساالم اإلجتماعيااة .فعلااي الاارغم ماان تحساان مؤشارات التحاارر ماان الفساااد و
التحا اارر اإلقتصا ااادي خا ااالل فتا اارة ما ااا بعا ااد ثا ااورة الربيا ااع العربا ااي  2011و ذلا ااك بشا ااكل ملحا ااوظ ,إال أن املؤش ا ارات
اإلقتصاادية الهامااة تضاررت مباشاارة خاصااة علاي مسااتوي اإلحتياااطي بالعملاة األجنبيااة فااي البناك املركاازي التونسا ي,
إنخفاض املبادالت التجارية و إرتفاع الدين الخارجي.
 .IVالخالصة:
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يهدف هذا املقال إلي تحليل األوضاع اإلقتصادية التونسية و األسباب العميقة للركود اإلقتصادي في
تونس بعد الثورة اإلجتماعية سنة  .2011فوفقا للمؤشرات اإلحصائية التي تم إعتمادها في املنهجية التحليلية
لألحداث اإلقتصادية السابقة خاصة بين سنة  2011و  2013ففي مجملها تشير إلي تأزم الوضع اإلقتصادي
بحي تحولت األمور من السيئ إلي األسوأ و ذلك مقارنة مع فترة ما قبل الثورة .كما تشير تلك املؤشرات
اإلقتصادية إلي تراكم العجز املالي بصفة تصاعدية ,إنخفاض النمو اإلقتصادي إلي نسبة  %1.1بين سنة 2015
و  2016بينما كان سنة  2008بنسبة  ,%4.23إنخفاض مجموع اإلحتياطي بالبنك املركزي التونس ي ,إرتفاع
ملحوظ في الدين الخارجي و خاصة الرسوم من صندوق النقد الدولي بالدوالر األمريكي .أما بخصوص مؤشرات
مكافحة الفساد و إرساء الحوكمة الرشيدة فقد تحسنت املؤشرات في مجملها مقارنة مع فترة ما قبل الثورة ,إال
أن مناخ التحرر اإلقتصادي ,النقدي ,التجاري ,اإلستثماري و املالي لم يتحسن كثيرا بل ضل مستقرا .عموما
كانت األحداث اإلقتصادية و اإلجتماعية في تونس خالل الفترة بين سنة  2011إلي غاية سنة  2017قد تأثرت
بعديد العوامل منها اإلرهاب ,اإلعتصامات و التقاعس في العمل .كذلك ساهمت عوامل عدم اإلستقرار السياس ي
في تدهور أغلب املؤشرات اإلقتصادية و هذا يعود باألساس إلي الترابط الكلي بين الظروف السياسية و
اإلقتصادية في إدارة الشؤون العامة للبالد .علي الرغم من عديد اإليجابيات اإلصالحية في منظومة اإلقتصاد
الكلي ,إال أن السلبيات كانت أكثر ضرار علي مجموع الدخل القومي الخام بحي تضرر اإلنتاج و نقصت
اإلنتاجية و إنعكس ذلك علي اإلستهالك و مستوي اإلدخار مما أدي إلي إنخفاض في عوائد األداءات العمومية و
في عجز امليزان التجاري .باإلضافة إلي ذلك إقتصرت التنمية اإلقتصادية التونسية خاصة مع بداية سنة 2015
إلي غاية سنة  2018علي تطوير البنية التحتية للطرقات و السكك الحديدية و املرافق البحرية و لم تقع إنجازات
كبري تذكر بحي ضل النمو اإلقتصادي منخفض و املبادالت التجارية ضعيفة جدا و التغطية للواردات
بالعملة األجنبية في خطر متواصل مما أدي إلي اإللتجاء لطرح سندات حكومية في األسواق املالية العاملية و ذلك
قصد إنعاش إحتياطي البنك املركزي التونس ي .بالتالي أصبح اإلقتصاد التونس ي حاليا يعاني من أزمة الدين
الداخلي ,الزيادة في النفقات العمومية خاصة علي قطاع األمن و التعليم و العجز في الصناديق اإلجتماعية .أيضا
ساهمت تراكم املديونية و فقدان ثقة املستثمرين األجانب و املقرضين في تأزم األداء العام السياس ي و
اإلقتصادي التونس ي مما إنعكس بالنتيجة سلبا علي مستوي الصادرات و علي اإلحتياطي بالعملة األجنبية في
البنك املركزي .أما القطاع الخاص فهو مازال هشا في ظل هذا الركود اإلقتصادي املتواصل بحي تراهن
الحكومة التونسية الحالية علي مؤتمر اإلستثمار  2020-2016لتنفيذ املخطط التنموي الذي يركز علي
اإلقتصاد األخضر و اإلقتصاد الرقمي لتحفيز اإلقتصاد الوطني التونس ي و خلق فرص إلنجاز مشاريع صغري
حديثة قصد تقوية القطاع الخاص و القدرة التنافسية في األسواق العاملية.
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األوضاع اإلقتصادية التونسية
بعد ثورة الربيع العربي  ) 2011ص ص (......

املال ق:
جدول إ صائي عدد  :1مؤشرات التحرر من التفساد و التحرر اإلقتصادي من  2008إلي 2016
املؤشرات/

رسوم صندوق

مخزون الدين الخارجي

مجموع اإل تياطيات (بما في ذلك

قوق
التحرر من
املجموع
التفساد
امللكية
املؤشرات/السنة النهائي
46.0
50.0
60.1
2008
42.0
50.0
58.0
2009
44.0
50.0
58.9
2010
42.0
50.0
58.5
2011
43.0
40.0
58.6
2012
38.0
40.0
57.0
2013
39.2
40.0
57.3
2014
41.0
40.0
57.7
2015
40.0
40.0
57.6
2016
املصدر :مؤسسة هيريتاج (مؤشرات التحرر اإلقتصادي)

التحرر
الجبائي
76.4
76.5
74.4
73.7
74.8
74.5
74.3
74.3
74.0

اإلنتفاق
الحكومي
77.1
78.3
78.5
77.6
71.5
63.7
63.8
70.8
73.4

الناتج املحلي اإلجمالي

تحرر
األعمال
80.1
81.6
80.2
80.2
82.9
82.8
80.7
81.2
81.3

تحرر
العمل
62.3
60.1
67.4
65.7
74.1
70.1
72.6
69.1
64.0

التجارة (نسبة مئوية

التحرر
النقدي
77.6
78.4
76.5
77.3
76.9
77.8
75.9
74.8
75.6

التحرر
التجاري
71.8
53.0
53.5
53.5
58.1
58.1
61.8
61.2
62.2

رصيد الحساب الجاري (%

التحرر
اإلستثماري
30.0
30.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0

التحرر
املالي
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

السنة

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

النقد الدولي
(ا.ن.ت ,بالقيمة
الحالية للدوالر
األمريكي)
432000
984000
1344000
460000
125000
1176000
7509000
12227000
20167000

( %من الدخل القومي
اإلجمالي)

50,61297735
54,92344966
53,52545222
51,87085846
58,55741893
58,07099618
57,46062913
64,86765626
69,49894905

الذهب ,دوالرأمريكي الي )

9038905431
11294387544
9764263623
7785306752
8717830233
7550027746
7498011535
7559201857
6137077538

( %سنوية)

4,237776836
3,043448955
3,510608639
-1,91717768
3,997666079
2,874754293
2,823159581
1,149408393
1,169769098

من إجمالي الناتج
املحلي)

114,3548323
93,01687879
104,1491091
104,5290748
106,5310769
103,4499049
100,9202872
91,05015344
89,98581025

جدول إ صائي عدد  :2أهم املؤشرات اإلقتصادية التونسية من  2008إلي 2016
املصدر :مؤشرات التنمية العاملية ,البنك الدولي

من الناتج املحلي اإلجمالي)

-3,814931475
-2,839145092
-4,777295831
-7,390748694
-8,261645343
-8,386102982
-9,121188903
-8,920319784
-8,782784264

