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مركز دراسة اإلسالم والّديمقراطيّة واّلتي جمع  الحوارات االقتصاديّة التي نفّذهاتواصال مع سلسلة 

دراسة الوضع االقتصادي، سياسيّة وأعضاء مجلس النّواب قصد  اخاللها خبراء في االقتصاد وأحزاب

آفاق ومقترحات للخروج من األزمة الماليّة  ندوة مغلقة بعنوان ، للمّرة الّسابعة على التّوالي،نّظم المركز

بنزل النوفوتال بتونس العاصمة. وقد أثّث هاته  ،2017سبتمبر  19وذلك يوم الثالثاء  ،واالقتصاديّة

ر وزير الماليّة، قتصادي كالسيد زهير القاضي مستشاالعديد من الشخصيات البارزة في المجال االالنّدوة 

السيد اسكندر الساّلمي رئيس المجمع المهني للمستشارين الجبائّيين، السيد محمد صالح العيّاري، السيد 

يدي وزير مستشار جامعي في االقتصاد بجامعة قرطاج، السيد رضا السعالستاذ األمحمود سامي نابي 

اقتصادي لدى رئيس الحكومة، السيد رضا بالّطّيب وزير اإلستثمار والتّعاون الّدولي سابقا والسيد سامي 

قتصادي لالتّحاد العاّم التّونسي للّشغل.االمستشار الالعوادي   

الكلمة التّرحيبيّة وأّكد  ، ألقى السيد اسكندر الّرقيقالمتعلّقة باألزمة الماليّة والجبائيّة وخالل الجلسة األولى

 على أنهّ ال يمكن إرساء نظام ديمقراطي إذا لم ينقشع االنكماش االقتصادي.

عرض السيد زهير القاضي معطيات هاّمة حول إشكاليّات المنظومة الجبائيّة، حيث أنّه يوجد مليونين 

يقومون  منهم المائة فقطب 50ألف وحدة نشيطة، إاّل أنّه  730في القطاع ينشط منها سواء  ونصف أجير

ألف شركة تتوّزع على  136أّما بالنّسبة للّشركات، فقد يبلغ عدد األشخاص المعنوّيين بتصريح جبائّي. 

حيث يساهم ألفان شركة فقط ، ثالث قطاعات وهي القطاع البنكي، قطاع االتّصاالت وقطاع المحروقات

ألف  132شخاص الّطبيعيّون الّذي يبلغ عددهم بالمائة من المردود الجبائي العاّم. أّما األ 30في 

ومن بين اإلشكالّيات أيضا سوء توزيع القاعدة يتوّزعون على صناعيّين وتجارييّن وأصحاب مهن حّرة. ف

تضّخم الترسانة القانونيّة الجبائيّة. وبالنّسبة للمراقبة و الّضريبيّة، غياب المراقبة الجبائيّة وعدم فاعليّيتها

عون  790شكو هذا القطاع انخفاضا واضحا في الموارد البشريّة حيث يبلغ عدد األعوان الجبائيّة، ي

مراقبة أّوليّة و500 عون مراقبة معّمقة، وبالتّالي تكون المراقبة مّرة واحدة كّل 100 سنة. أّما بالنّسبة 

للحلول، من الضرورّي تحميد المنظومة الجبائيّة لتجاوز العزوف المجتمعي، تمكين اإلدارة الجبائيّة 

المزيد من الموارد البشريّة، تثّبت اإلدارة من دفع الجباية في كّل طلب إداري، تخفيض ومراجعة 

مليون دينار يتمتّع بها عدد قليل من الشركات على حساب الباقي. 900حيث أّن  اإلمتيازات الجبائيّة   

وفي نفس الّسياق، أشار السيد اسكندر الساّلمي إلى إشكاليّات النّظام الجبائي. أّوال، لم يرق النّظام الجبائي 

جانفي، أين طالب المجتمع التونسي  14لتحقيق العدالة االجتماعيّة على الّرغم من قيام ثورة  الحالي

إاّل أنّه لم  اجبائيّ  ّياإصالح ابالعدالة االجتماعيّة. وقد وضع السياسيّون خالل الحكومات الّسابقة مشروع



ؤّسسات ومطالب الجيل الجديد من الباعثين والمستثمرين في تونس، وذلك نتيجة انحراف طلبات الم يلبّ 

 و اإلجراءات التي تّم إقرارها عن األهداف المنشودة فيما يتعلّق بالعدالة الجبائيّة وتوزيع العبء الجبائي

 ور المستثمريناالستقرار القانوني ومراجعة التعاطي مع المؤّسسات واإلدارة، حيث ساهم في مزيد نف

افة وتوسيع القاعدة إلى لترفيع في األداء على القيمة المض. فعلى سبيل المثال، أّدى اومزيد الّظلم الجبائي

الّظلم االجتماعي على مستوى التّوازن بين الّضمانات والّصالحّيات المتعلّقة باإلدارة لتدعيم  توسيع

مة الجبائيّة. ثانيا، لم يتّم التّعاطي فعلّيا مع وفي المنظالمزيد من المراقبة، مّما أّدى إلى حصول انخرام 

، يتّسم 2011المهّربين كما لم يتّم إحداث آليّات كفيلة بتطبيق القوانين الموضوعة في الغرض. ثالثا، منذ 

عدالة االجتماعيّة حيث لم تصل الّدولة بعد إلى معايير موضوعيّة ظام الجبائي بعدم االستقرار والاّل النّ 

ّكن من ممارسة الّرقابة بصفة موضوعيّة ومستقلّة ولعّل أبرزها تحميل المؤّسسات المتوّسطة تم

خامسا، غياب اإلحصائّيات والمناهج  .النّظام التّقديريالجبائيّة. رابعا، مراجعة  األعباءغالب والّصغرى 

اعتماد الحكومة لمؤّشر لتشخيص األثر االقتصادي واالجتماعي لإلجراءات الجبائيّة. فعلى سبيل المثال 

 غير موضوعيّ يُعّد تطّور الواردات فيما يتعلّق باألداء على القيمة المضافة كتطّور في النّظام االقتصادي 

ألنّه ال يمكن ألّي جهة التّقييم الفتقارنا لإلحصائيّات والمعطيات. وفيما يخّص الحلول، شّدد السيد اسكندر 

المسار االقتصادي اقتصادّي يتالءم مع الوضع الحالي للبالد و السالمي على ضرورة البحث عن منوال

 الجديد.

أّما السيد محمد صالح العيّاري فقد تعّرض إلى مختلف االصالحات الجبائيّة الّتي شهدتها البالد التونسية 

التّالية: أّوال، التّرفيع  لمقترحاتا وذكرمعتبرا أّن هاته االصالحات ليست شاملة وغير كافية.  1988منذ 

الّضريبة على الّشركات. ثالثا: التّشجيع على اإلقبال على  نح العائليّة. ثانيا، التّخفيض فيفي مقدار الم

مثل  المعنويينالّشركات الّصغرى والمتوّسطة. رابعا، إخضاع األرباح الموّزعة بالنّسبة لألشخاص 

بالمائة. خامسا، يمثّل النّظام  5ق الخصم من المورد بنسبة إخضاعها لألشخاص الّطبيعّيين وذلك عن طري

بالمائة يصبح من النّظام المبّسط،  10التّقديري الحلقة األضعف في النّظام الجبائي، حيث أنّه إذا تجاوز 

سادسا، بالنّسبة السترجاع الفائض، من وهي تُعّد طريقة ناجعة لتوفير موارد إضافيّة لميزانيّة الّدولة. 

رورّي تجاوز المّدة القانونيّة المقّدرة بثالث سنوات لسقوط الحّق بالتّقادم.الضّ   

أّكد بدوره السيد محمود سامي نابي على أّن االصالحات التي تشهدها المنظومة الجبائيّة هي اصالحات 

ترقيعيّة وغير جذريّة. وفيما يتعلّق باإلشكاليات، ذكر السيد نابي ما يلي: أّوال، ضعف اإلدارة على 

بالمائة )من دون احتساب ديون  66.9التّصّدي للفساد. ثانيا، ارتفاع نسبة المديونيّة حيث يبلغ الّدين العاّم 

بة خطيرة لتأثيرها على النمّو. ثانيا، سبالمائة وهي ن 64يبلغ الّدين الخارجي كما الّشركات العموميّة( 

دون تحديد وجهتها االقتصاديّة. ثالثا، تراجع االستثمار  يخرج من ميزانيّة الّدولة سنويّا ألفان مليون دينار

. أّما بالنّسبة 2017بالمائة سنة  15وإلى  2014بالمائة سنة  20إلى  2010بالمائة سنة  25الوطني من 

للمقترحات، فقد ذكر السيد نابي ما يلي: أّوال، ضرورة إعادة الثّقة للمستثمرين. ثانيا، ضرورة تحسين 

تحّكم في الفساد. ثالثا، ضرورة تفعيل آليّات تمويل غير تقليديّة لميزانيّة الّدولة واالقتصاد القدرة على ال

، نظرا لكون التّمويل التّشاركي غير حركيالبحث عن هيكل مختّص في جذب الموارد التونسي. رابعا، 

ز وبلوغ األهداف عن طريق المؤّسسات الوقفيّة والجمعيّات الخيريّة لتحقيق الّسرعة في اإلنجاوذلك 

يّة إلضفاء حركيّة على القطاع ذا والتّنسيق بين المجتمع المدني والمستثمرين والمؤّسسات الحكوم

في إطار شّفاف وقانوني واضح. رة تركيز األثر االجتماعي للبنوكخامسا، ضروالمفعول االجتماعي.   



تُعّد المركزي( إلى أربع نقاط. أّوال،  أشار السيد ياسين اسماعيل )مدير عام سابق بالبنكوخالل الّنقاش، 

تصّرف  ّد من البحث عن تمويل يتميّز بحسنل من قبل الّدولة بمعنى أنّه البالجباية أداة تعديل تمكن التّموي

مع البحث عن شراكة مع الجيران. ثانيا، الجباية هي مظهر من مظاهر سيادة الّدولة لذلك ال يجب أن 

تتغافل المؤّسسات الحكوميّة عن ذلك. ثالثا، إشكال اإلقتصاد التونسي هو التّمويل باألساس. رابعا، 

والتّخفيض فيها. االمتيازات الجبائيّة هي سمة دكتاتوريّة لذلك من الّضرورّي مراجعتها  

العديد من التّساؤالت. أّوال، هل  دائرة المحاسباتعن  السيد حاتم الخصايصيوفي نفس الّسياق، طرح  

يوجد في تونس أرضيّة تنظيميّة هيكليّة لتركيز خاليا الحوكمة في التصّرف في الجباية ليكون تصّرفا 

االقتصاد أم ال؟ ثالثا، هل يلعب القضاء دورا  رشيدا ورقابة ناجعة؟ ثانيا، هل االستثمار الحالي يُقّوي

أليس من وما هو مآل التّقارير الّصادرة عن هياكل الّرقابة؟  ؟القضايا الجبائيّة البّت في كافيا في

 الّضرورّي شطب الّديون والخطايا بمرور الّزمن؟

ي فرضه الّدستور نظام على أّن النّظام الجبائي الّذ الّنائب في مجلس الّشعبشّدد السيد الحبيب خضر 

تحّمل المسؤوليّة في تطبيق القوانين. كما  أي الّسلطة التّنفيذيّة عادل ومنصف. و لكّن على الحكومات

 أشار إلى ضرورة إدراج احترام الوقت وتحّمل المسؤولّية في قانون الماليّة وبقيّة اإلشكاليّات الموجودة.

يدي على ضرورة تحويل النّظام الجبائي من آليّة للعقاب إلى وفي نفس السياق، أّكدت الّنائبة فريدة العب

أرسى نظاما عادال ومنصفا. كما أشارت إلى  من الّدستور 10آليّة المواطنة، مشيرة إلى أّن الفصل 

 ضرورة إعادة النّظام االختياري ألنّه يسمح  بتوفير أكثر موارد للّدولة.

إلى إيجاد سياسة  ندوق الوطني للضمان االجتماعي سابقارئيس مدير عام الص دعا السيد رشيد الباروني

وطنيّة للتصّدي للفساد الُممنهج الّذي تفّشى في كّل القطاعات االقتصاديّة، مّما أفقر المواطن وأغنى فئات 

على حساب المستثمرين  72معيّنة. وأشار إلى ضرورة مراجعة انتفاع المستثمرين األجانب بقانون 

النّسيج. التونسيين في قطاع  

بالّضغط الجبائي المرتفع الّذي أصبح االقتصاد التونسي  اإلقتصادّي األّول نّوه السيّد سامي بوعصيدة

تمتّع بها الجبائيّة التي ت، خاّصة على األجراء، مؤّكدا على أّن السبب في ذلك هو االمتيازات يختّص به

 الّشركات الكبرى.

اعتبر السيّد محمد بالّظريف النّاشط في المجتمع المدني أنّه ال يوجد حّب متبادل بين المطالب بأداء 

الّضريبة والّدولة، والتّاريخ التونسي للجباية يدّل على ذلك. ولكن المهّم في المنظومة الجبائيّة هي الثّوابت 

فإنجاح االصالحات الجبائيّة  اليّة.المنصوص عليها في الّدستور وفي المخّطط الخماسي لوزارة الم

.يقتصر على الّدور األساسي للّسلطة التّنفيذيّة عموما واإلدارة الجبائيّة خصوصا  

هشام بن فضل عن حزب آفاق، فقد أّكد على أّن االقتصاد التونسي منذ القديم السيّد  أّما الخبير االقتصاديّ 

ّل أجزاء الّدولة، وبالتالي على السلطة االبتعاد عن ساد الّذي نخر كيزخر بالمديونيّة المرتفعة والف

 االصالحات الترقيعيّة والبحث على االصالحات الجذريّة.

سبب األزمة االقتصاديّة هو عدم اليقين مشيرا إلى أّن االصالحات لى أّن أشار الجامعي زهير بوشّداخ إ

ب الجبائي االقتصاد وهي التهرّ  الفعليّة تكون أو ال تكون. كما عرض ثالث عوامل أّدت إلى تدهور



بالمائة من المواطنين الضرائب  50ب الجبائي لم يؤّد أكثر من واإلرهاب والتهريب. فعلى مستوى التهرّ 

بالمائة من المداخيل الجبائيّة. 0.22وهو ما يمثّل   

رحات التّالية. أّوال، أّما السيد محمد كمال الغربي القيادي بحزب التيار الّديمقراطي فقد دعا إلى تنفيذ المقت

التقيّد بمشروع عدالة جبائيّة حقيقيّة في تونس. ثانيا، إرساء الحوكمة الّرشيدة. ثالثا، التّصّدي لإلقتصاد 

الّسلطة. رابعا، تركيز المفعّل الجبائي وآلّياته.حمايته من قبل األطراف المختبئة داخل  الموازي وكسر  

لموارد الّدولة حيث  ادي بن براهم أّن الجباية تُعّد ركيزة أساسيّةأّكد النّائب بمجلس الّشعب السيد اله

ح المواطن يرى نتيجة ملموسة أصب وبالتّالي 2012منذ سنة  في التصّدي للتهّرب الجبائّي  نجحت الّسلطة

حّس االلتزام لديه.نّمى للجباية مّما  ألدائه  

أشار النّائب بمجلس الّشعب السيد محمد محجوب إلى ضرورة تنزيل االصالحات الجبائيّة على أرض 

لوفاق هو الّذي عّطل االصالحات الواقع من خالل توافق و إرادة سياسيّة حقيقيّين، معتبرا أّن غياب ا

 وأّدى إلى تضّخم الترسانة القانونيّة وإسقاط اإلجراءات بسبب تتالي الحكومات.

في آخر النّقاش، دعا الّسيد محمد الحبيب الحّجاجي القيادي بحزب التّحرير إلى التخلي عن الفكر  و

 الرأسمالي والتوّجه إلى الفكر اإلسالمي.

السيد زهير القاضي النّواب الحاضرون عن معنى العدالة الجبائيّة المتداول معتبرا أّن  تسائلوللتّفاعل، 

وضعه الّدستور عادل ومنصف بما أنّه ذا نسق تدّرجي تصاعدّي إاّل أنّه على  النّظام الجبائي الحالي الّذي

مستوى التطبيق يصبح غير عادل. أّما السيد اسكندر السالّمي  فقد أّكد على وجود العديد من األطراف 

و ال تحترم القانون الجبائّي، فكيف لها أن تكون ضمن الّسلطة التّنفيذيّة أ في مختلف هياكل الّدولة

ص خطايا لم يقع تبليغ التشريعيّة. كما دعا إلى أن تكون اإلدارة الجبائيّة أكثر حيطة علما وأنّها تستخل

وظيف طالب السيد محمد صالح العّياري بتحديد أجل لإلدارة الجبائيّة لتحرير قرار التّ  . كماألصحابها 

على مستوى الّطرح الّضريبي  الجبائي في اآلجال المحدودة. كما طالب بمراجعة قانون االستثمار

والتّخفيض في السّن حيث تّم التخفيض في الفئة العمريّة للّشباب المستثمرين وأصحاب المؤّسسات 

سنة. وأخيرا عرض السيد محمود سامي نابي تقديرا أّوليا للتمويالت التي  30سنة إلى  40الّشبابيّة من 

يمكن  لعائدات األثر االجتماعي للبنوكليار. فبالنّسبة م 2000يمكن تعبئتها والّتي تبلغ على حسب تقديره 

مليون دينار. بلغت  500مليون دينار. بالنّسبة لتوريد اإليرادات المستقبليّة يمكن أن تبلغ  500أن تبلغ 

بالمائة من النّاتج  4.6أالف مليار مّما يساوي  4 2016تحويالت التّونسّيين بالخارج إلى تونس لسنة  

مليون دينار. كما أشار إلى  300قد يبلغ  م. فمنهم من سيستثمر في الّرقاعات البنكيّة وهو ماالوطني الخا

مليار دوالر  ما يقارب370تعبئة  2012سنة و 2002  سنة ، حيث تّم مابينضرورة استثمار الّصكوك

بالمائة.  7نسبة ب بالمائة، اإلمارات العربيّة المتّحدة 61 بنسبة على المستوى العالمي، من بينهم ماليزيا

وقد أشار إلى ضرورة البحث عن آليات غير تقليديّة للتمويل ألّن المشكل الحقيقي اليوم هو ارتفاع نسبة 

اإلصالحات الحقيقية  التداين الخارجي والّذي يجب التّقليص منه بسرعة لتكون للّدولة األريحيّة لتطبيق

.نقصا في مجال االستثمار الّضغط على الجباية يولّد والجذريّة، علما وأّن   

 وخالل الجلسة الثّانية الّتي أدارها السيّد رضوان المصمودي، تّم التطّرق إلى االصالحات االقتصاديّة.



أشار السيد رضا السعيدي إلى االنطالق عبر تشخيص الوضع االقتصادي ومحّركات النمّو االقتصادي 

ها بالوضع االقتصادي العاّم. كما نّوه   بمرور   والضغوطات الكبرى على المالية العموميّة وارتباط

قانون الماليّة منذ الثورة بسلسلة من النّقاشات المعّمقة مّما يّدل على تطّور نوعي للحياة الّسياسيّة. وفي 

سياق ورقته تعّرض إلى اإلشكالّيات الّتي تمّر بها الحياة االقتصاديّة. أّوال، عدم استقرار الحياة السياسيّة 

تالي الحكومات. ثانيا، تداعيات الوضع اإلقليمي والّدولي وتداعيات األزمة الليبيّة مّما أثر سلبا على وت

الحياة االقتصاديّة بتونس. وبالنّسبة للمقترحات، ذكر السيد السعيدي النّقاط التّالية. أّوال، إرساء الجباية 

فيذية حول اإلصالحات الُمستوجبة كالنّظام العادلة عن طريق التّوافق بين السلطتين التّشريعيّة والتن

التقديري، الوصول إلى النّظام الحقيقي، توسيع القاعدة الّضريبيّة، سّن بعض اإلجراءات الخاّصة خاّصة 

في المهن الحّرة. ثانيا، ضرورة تنويع مصادر التمويل للتقليص من ارتهان االقتصاد للتمويل لتحقيق 

اخليّة والمديونيّة الخارجيّة والبحث عن توازن اقتصادي. ثالثا، استغالل الّرصيد التّوازن بين المديونيّة الدّ 

البشري الموجود خارج التراب التونسي والّرفع من احتياطي العملة الّصعبة. رابعا، محاولة المزيد من 

عموميّة. تقليص العجز في الميزانيّة والعجز التّجاري. خامسا، تركيز الخيط النّاظم بين السياسات ال

سادسا، إيجاد توافقات بين الهندسة الفنية والهندسة السياسيّة حول اإلصالحات. سابعا، مزيد البحث عن 

مليون دينار من ميزانيّة الّدولة والترفيع في  500التوازن بين الّصناديق االجتماعيّة خاّصة بعد ضّخ 

ادر تمويل مع احترام مبدأ تضامن نسب المساهمة والترفيع في سّن التقاعد. ثامنا، البحث عن مص

األجيال. تاسعا، البحث عن هيكل عمومي يشرف على كّل المؤسسات العمومية والهياكل النّشطة في 

قطاع تنافسي والبحث عن شريك استراتيجي لبعض المؤّسسات للنّهوض بها. عاشرا، ضرورة تطوير 

ح منظومة الّدعم باعتماد سياسة توجيه منظومة بنك الجهات والّصندوق الوطني للتّضامن. أيضا، اصال

الّدعم إلى مستحقّيه وذلك بإصالح المنظومة بأكملها. كذلك اعتماد المعّرف االجتماعي الوحيد. كما أشار 

السيد السعيدي إلى تحسين مناخ األعمال وتدعيم الّشراكة والمقاربة التشاركيّة بين القطاع العاّم والقطاع 

يكيّة متينة تمّكن من النّهوض باالقتصاد. وأخيرا، شّدد السيد السعيدي على الخاّص مّما يخلق دينام

تحقيق  للتمّكن منتطوير االسثمار العمومي  وذلك من خاللالخروج بالماليّة العموميّة من عنق الّزجاجة 

 أهداف الثّورة.

ذكر  اإلشكالّياتعرض السيد رياض بالّطيب اإلصالحات الّضروريّة في قطاع االستثمار. ومن بين 

وقوانين االحتكار.  بالمائة من االقتصاد التونسي محكوم بقوانين المنافسة 50النّقاط التّالية. أّوال، نسبة 

 1990بالمائة من النّاتج سنة  38تان سبقتا الثّورة، تراجع التصدير وتحّول من لّ ثانيا، خالل العشريّتين ال

الثا، يوجد خلل هيكلي في مستوى االستثمار العمومي والخاّص . ث2010بالمائة من النّاتج سنة  35إلى 

بالمائة من المؤّسسات  34ومقارنة بالّدول المماثلة. رابعا، يوجد ما يقارب  2010و 1990بين سنة  ما

ون أّن التمويل سبب من أسباب إعاقة رمؤّسسة يعتب 600االقتصاديّة الصغيرة والمتوّسطة على مجموع 

شخص وهي التي تشّغل ثلث اليد العاملة  100بالمائة في تونس تشّغل أكثر من  0.4نهوضهم حيث أّن 

الكلّي. كما أشار إلى أّن عدد المؤّسسات التي تشّغل أكثر يد عاملة منخفض جّدا مّما يدّل على ضعف في 

ت، فقد عدد المؤّسسات المتوّسطة وضعف في بعث المؤّسسات المتوّسطة الجديدة. أّما بالنّسبة للمقترحا

ذكر السيد بالّطيب النّقاط التّالية. أّوال، ضرورة تركيز ديناميكيّة حياتيّة في النّسيج االقتصادي. ثانيا، 

إعادة جدولة ديون المؤّسسات الّصغيرة والمتوّسطة. ثالثا، تبسيط اإلجراءات اإلداريّة مّما يعفي المؤّسسة 

تميّز بها المؤّسسات التي تهيالت واالعفاءات الجبائيّة بالمائة من المداخيل. رابعا، يجب مراجعة التس 13

عالقاتنا مع الّدول وخاّصة في إطار  الكبرى. خامسا، النّهوض بالّديوانة وإجراء إصالحات باإلدارة



مع إيطاليا وفرنسا عن طريق  شراكتنا مراجعة المغربيّة ودول االتحاد األوروبي. سادسا، ضرورة

كة من طرف مواطنيها. سابعا، مراجعة اقصاء البنوك للمؤسسات الصغرى المملو    offshoreشركات 

والمتوسطة للنفاذ للتمويل وغياب التمييز اإليجابي لصالح المؤسسات الكائنة بالمناطق الّداخليّة. ثامنا، 

ضرورة وضع استراتيجيّة اقتصاديّة وصناعيّة واضحة تقوم على التشجيع الحقيقي للقطاعات التّنافسيّة 

سياسة صناعيّة وفالحية ترّكز على المجاالت ذات الميزات وكذلك البحث عن التي هي في حالة نمّو، و

تاسعا، التّركيز على تحسين تنافسيّة تونس كبلد خدمات حيث أثبتت عديد الّدراسات مع البنك  التّنافسيّة.

حمائيّة وأقلّها تنافسيّة في  الّدولي وغيره من المؤّسسات أّن قطاع الخدمات في تونس من أكثر القطاعات

العالم. عاشرا، إرساء مخاطب وحيد وتوحيد الخدمات اإلداريّة للمستثمر في مكان واحد الكتساب الوقت 

وتشجيعه على المزيد من االستثمار. وأخيرا، اعتماد السياسة التوسعية في البنية األساسية ووضع 

 لتي تتماشى مع االستراتيجية الوطنية االقتصادية.مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ا

يتعين اتباع سياسة خروج من األزمة مع وفي نفس الّسياق، أشار السيد محمد صادق جبنون إلى أّنه 

مع ماليّة عموميّة ستعرف في سنة   عامل الوقت المتبقّي من المّدة النّيابيّة أي حوالي عشرون شهر اعتبار

األقل تحقيق أهداف النمو المنشودة أو على    وعدمآجال خدمات الدين  لحلوضغطا كبيرا بحكم  2018

في  ميزان ز دينار وعج مليارات 10بأكثر من  مع تواجد عجز مزدوج في الميزان التجاري  3%نسبة 

كل هذه الوضعية تبين تراجع تنافسية االقتصاد . 6%  نحو الدفوعات وعجز الميزانية يتقدم تدريجيا 

ضعف المؤسسات  تبريرات هذا التخفيض من أهمّ و. عماد للنمو أهمّ  تعتبر واإلنتاجية التيالتونسي 

. أّوال، دعم االقتصاد الوطني. ثانيا، القائمة وعدم االنطالق في إصالحات جوهرية تدعم  نقاطا أربع

البلديّة.  السياسي نظرا للتطورات األخيرة حول قانون المصالحة واالنتخاباتواالجتماعي االستقرار 

فبالنّسبة لدعم االقتصاد  .مردودية المنظومة الجبائيةتحسين  ثالثا، التّحّكم في العجز التّجاري. رابعا،

ترشيد ميزانية التصرف وب االجحاف الضريبي تجنّ و الحد من عجز الميزانيةالوطني، من الّضرورّي 

ندوق النقد الدولي في تقاريره األخيرة كما نبه من ذلك ص. وإرساء حوكمة حقيقية ومقاومة فعلية للفساد

 2017 غياب قانون ماليّة تكميلي لسنة مع  2008تعتبر تحديا رئيسيا لقانون المالية لسنة  ةوهذه النقط

كذلك دعا  .نسيّةحة بالنسبة للمالية العمومية التوفادنقطة ضعف   يعّد الوضع إلى هذا التاريخ حيث أنّه 

  وذلك بتفعيل محرك االستثمار كممول رئيسي لالقتصاد ستثمرين المة لدى الثق السيد جبنون إلى إعادة

رزنامة مضبوطة للتبسيط اإلداري والتخلص من ب التونسي وعدم االقتصار على التداين ويتم ذلك

آخرين. كذلك أشار  رتبة في تصنيف دافوس لفائدة منافسين 60ب التقهقرالبيروقراطية التي كلفت تونس 

تبني  ذلك عن طريقاعدة الفالحين التونسيين على تجاوز الضعف الهيكلي للقطاع ومس ضرورة إلى

دعم سياسة التصدير ورفع من الّضرورّي  . كذلكء التحوالت المناخيةوضفي خطة استراتيجية للقطاع 

من معطالت لوجستية  ومالية وقد قامت المنظمات المعنية كوناكت بدراسات التّصدير  العراقيل أمام 

المخاطر الذي تطور في  المال سأرتوجيه التمويل البنكي لالستثمار وتفعيل و ضافية حول الموضوعإ

حتّى في جنوب دول و في إفريقيا سائد  هو لو قارّنا بما تونس ولكنه دون المستوى المطلوب خاصة

لمردودية إعادة رسم مالمح القطاع العمومي على أسس ايجب . أيضا أوروبا التي تنافس تونس صناعيا

ستراتيجية ولكن االوالتنافسية وتحسين جودة الخدمة مع عدم استثناء إمكانية الخصخصة للقطاعات غير  

استكمال المسار ريع بتس   تفعيل االستثماركذلك  في إطار حوار شامل مع الشركاء االجتماعيين.

 الدبلوماسية طاري الرئيسي في إلية مشجعة لكن يبقى التحداألوّ التشريعي والترتيبي في الصدد والنتائج  

االقتصادية وكسب المستثمرين من وجهات غير تقليدية ونعني بذلك الصين وآسيا  أساسا وضرورة و

تطوير القيمة المضافة دينار. أيضا  بترليون نمبادرة طريق الحرير التي تدعمها الصي في انخراط تونس



الحد كذلك يجب . ةا عن اإلعالنات العامّ بعيد  نتوج مالورفع جودة في السياحة عموما والمنتوج التونسي 

من العجز التجاري عبر تفعيل القيود االحتياطية والقوانين الداخلية ثم النظم   وجرد دقيق للواردات للحد 

النسيج  وواردات  مواد غذائية خاصة والتي تقزم في الصادرات الفالحية -تجميل  دمن الكمالية منها موا

تحسين استخالص  الديون    . وأخيرا بالنّسبة للسياسة الجبائيّة، يجبسياسة تعويض والسيارات دون

هو ما يغني على االعتماد الكلي على التداين كممول  صالح المنظومتين وإ والجبائية مع الديوانية 

على  حقيق األهدافتجحاف الجبائي الذي ال يمكن من  اال الحرص على عدم الوقوع في و للميزانية

ضعف ثقة المواطن والمستثمر الجبائية  في إطار اقتصاد  متأزم أصال ويتركيز سياسة صعيد المداخيل 

 بالّدولة.

أّما السيد سامي العّوادي فقد استهّل ورقته باإلشارة إلى أّن اإلصالحات هي عبارة عن اختيارات وأدوات 

قتصاديّة التونسية ناتجة عن اختيارات غير صائبة السيد العّوادي أّن األزمة اال وقيادة. وبالتّالي اعتبر

 وأدوات غير مالءمة وقيادة غير مستقّرة نتيجة تتالي الحكومات. 

أّوال، يعاني االقتصاد التونسي من النموذج التنموي المفروض من الجهات األجنبيّة وهو ما جعل تونس 

ية وطنيّة للمستقبل على سبيل المثال إلى حدود تتخلّى عن السياسة التنمويّة االستراتيجيّة. ثانيا، غياب رؤ

. وبالنّسبة للمقترحات، ذكر السيد العوادي الّنقاط التالية. أّوال، تطوير النّاتج الخام ومراجعة 2030سنة 

األداء على القيمة المضافة. ثانيا، تركيز سياسة فالحيّة متنّوعة. رابعا، تنشيط القطاع السياحي في 

خامسا، وضع استراتيجيّة في خدمات االتصال. سادسا، تطوير كّل من القطاع العاّم  الصحراء والغابات.

ليكون استراتيجيّا والقطاع الخاّص ليكون تنافسيّا. سابعا، اصالح قطاع الوظيفة العمومية. ثامنا، ضرورة 

ص. عاشرا، اصالح سياسة الميزانيّة من خالل توسيع القاعدة الّضريبيّة والتّرفيع في نسبة االستخال

االسمنت. أيضا إرساء كوضع استراتيجيّة لدعم المؤّسسات الهاّمة التي تنتج في مجال حّساس للغاية 

حوكمة تتجلّى في إعادة هيكلة تنافسيّة للمؤّسسات مع مطابقة التّكوين للمجال العلمي. كذلك أشار السيد 

صاد الّصناعي وضرورة تصّدي الّدولة العوادي إلى إعادة النّظر في مسألة التّوزيع على مستوى االقت

بالمائة من الّصادرات موّجة  85تنويع وجهة الّصادرات خاّصة وأّن ب الحتكارات الخاّصة. كذلك نّوهل

ألربع دول من االتحاد األوروبي. وبالتالي ضرورة مراجعة االتفاقات التجارية الدولية والبحث عن 

مراجعة قانون االستثمار لكونه وسيلة على غاية األهّمية اتفاقات شراكات أخرى. وأخيرا، من األكيد 

 لتحقيق األهداف واألولويّات االقتصاديّة الحقيقيّة.

ة التركيز على حوكمة نفقات الّدولة لحّل األزمة روخالل الّنقاش، سامي الفطناسي يشّدد على ضرو

آالف مليون دوالر  5والعسكريّة لحدود االقتصاديّة، خاّصة وأنّه تّم مضاعفة ميزانية المؤّسستين األمنيّة 

 لمقاومة اإلرهاب وهذا ال يمكن أن يتواصل كثيرا نظرا الرتفاع الكلفة.

صاديّة العالميّة محافظ البنك المركزي الّسابق فقد أشار إلى أّن األزمات االقتياسين إسماعيل أّما السيد 

مسؤوليّة  ت الحقيقيّة. كما حّمل البنك المركزيالل فيما بين التدفّقات المالية والتدفقاهي ناتجة عن اخت

ع االقتصادي  الخانق الذي تعيشه تونس والذي عليه التركيز على سعر صرف الّدينار هاّمة في الوض

والتضّخم المالي الذي بلغ نسبا رهيبة وتوجيه االستثمار نحو استيعاب العمالة االضافيّة من أجل النّهوض 

 ة خاّصة. وتجاوز األزمة االقتصاديّ 



كما اقترح أحد الحضور النّقاط التالية. أّوال، ضرورة إرساء حوكمة اقتصاديّة. ثانيا، التركيز على 

االصالح االداري بمنظور تبسيط االجراءات. ثالثا، مراجعة التّأجير العمومي. رابعا، الّظغط على 

 االقتصاد الموازي والسوق السوداء.

فقد اعتبر أّن االصالحات التي شهدها االقتصاد التونسي هي  ر اإلقتصادّي الخبي أّما السيد اسكندر الرقيق

اصالحات ترقيعيّة وغير جذريّة. كما أشار إلى ضرورة تحديد المجال االساسي للبالد التونسية، هل 

تونس بلد فالحي أم صناعي أم حرفي؟ كم أّكد على ضرورة إشاعة الوعي في المجموعة الوطنيّة للتمّكن 

 اربة الفساد والتّهريب.من مح

طرح السيد محمد صالح العيّاري نقطتين أساسّيتين. أّوال، إشكال تمويل االستثمارات في الجهات الّداخليّة 

مّما يتطّلب تفعيل بنك الجهات . ثانيا، مراجعة منظومة الّدعم بالنّسبة للمواد األساسيّة في ميزانيّة الّدولة 

ما  مهّربون وهوالسُّّياح والوالتي ينتفع بها على حساب الّدولة كّل من مليون دينار،  1600والتي تبلغ 

 يتطلّب تفعيل المعّرف االجتماعي الوحيد.

يمكنه البقاء على هذا الوضع  بن صالح أّن الوضع االقتصادي متدهور وال اعتبرالجامعي السيد حاتم

ار التونسي ليس من مهاّم البنك المركزي فقط وخاّصة أّن نسبة التداين مرتفعة، مؤّكدا على أّن تعويم الّدين

 بل تلعب الحكومة دورا هاما في النّهوض به.

أّكد السيد كمال الغربي على أّن حظوظ تنفيذ االصالحات االقتصاديّة منخفض نظرا لضيق مّدة تولّي 

ة اليد الحكومات. كذلك أشار إلى ضرورة إدخال اصالحات على منظومة التكوين الجامعي لضمان حرفيّ 

 العاملة.

ئل االقتصاديّة كّل نّوه السيد عبد الوهاب معّطر القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة بتناول المسا

إليجاد الحلول بصفة معّمقة. كما طالب بتشريك جميع التّونسّيين في وضع رؤية  مسألة بصفة منفردية

 وى االقتصادي. اقتصاديّة تمّكن من الخروج من عنق الّزجاجة على المست

أّكدت السيدة جميلة الكسيكسي النّائبة بمجلس الّشعب على االصالحات التالية. أّوال، ضرورة الّربط 

. ثانيا، تفعيل المعّرف الوحيد والقيام بمسح تباالصالحاالمسائل االقتصاديّة بالمسائل االجتماعيّة للقيام 

لثا، اصالح منظومة الّضمان االجتماعي. رابعا، إرساء اجتماعّي وتكوين إرادة وطنيّة للتصّدي للفساد. ثا

 أرضيّة الحماية االجتماعيّة.

أشار السيد الهادي بن صالح الخبير الدولي في التنمية المستدامة إلى المقترحات التّالية. أّوال، تحسين 

يم والتكوين االنتاج االقتصادي وتحسين االستثمار. ثانيا، إدخال إصالحات على قطاع التربية والتعل

المهني. ثالثا، اصالح القطاع البيئي. رابعا، القيام بشراكات اقتصاديّة دولية مع مراعات المصلحة 

 الوطنيّة.

أّما السيّد محمود سامي نابي فقد أّكد على ضرورة المرور إلى مرحلة مأسسة القيادة والتّسريع ببروز 

واجتماعيّة في إطار رؤية وطنيّة متوّسطة وطويلة ات اقتصادية دات مأسستيّة من أجل تركيز سياسقيا

 المدى.



بضرورة إيجاد حلول رئيس الهيئة الّسياسيّة لحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة نّوه السيد سمير بن عمر 

جذريّة تتناسب مع األزمة. أّوال، للّدولة ما يكفي من اآلليّات تمّكنها من التصّدي للتهّرب الّضريبي يجب 

 معادية لالستثمار. ثانيا، تُعّد اإلدارة التونسية التي مازالت تشتغل على النّحو البيروقراطي   تفعيلها.

ربي األستاذ الجامعي إلى غياب تشخيص واقعي لالزمة االقتصاديّة التي تمّر بها أشار السيد فتحي الجّ 

 االحصائيّة االقتصاديّة. تونس يجب أن يقوم بها خبراء تونسيّون بعيدا عن المصالح الّدولية للوكاالت

أّكدت السيدة يسرى الّزريبي اقتصادي أّول بالمعهد التونسي للقدرة التّنافسيّة والّدراسات الكّميّة على أّن 

 المعهد يقوم بدراسات سنويّة تساعد على التشخيص وإيجاد الحلول.

االقتصاد التونسي وعلى وضع أّما السيد من حزب التحرير فقد أشار إلى تأثير العوامل الخارجية على 

 القوانين التشريعية في هذا المجال.

وللتّفاعل، أّكد السيد رضا الّسعيدي على النّقاط التالية. أّوال، تكاتف الجهود لتوفير مناخ لألعمال من أجل 

اللكترونيّة تماعيّة. ثانيا، اصالح المنظومة االداريّة سواء باعتماد االدارة اصادية واالجتحقيق التنمية االقت

( والسعي إلى  leadershipأو تبسيط اإلجراءات. ثالثا، تركيز رئاسة الحكومة على قيادة اإلصالحات )

 la revueتحويله من مجّرد شعارات إلى عمليّة مؤّسساتيّة متواصلة في الّزمن. رابعا، تّم تفعيل آليّة)

fonctionnelle ة االنتشار والتخفيض في عدد ( التي مّرت عبر خمسة وزارات وذلك يعني إعاد

اإلطارات والموّظفين من أجل تحقيق تناغم داخل المنظومة االقتصاديّة بين السلطة التشريعية والسلطة 

بألف عون في إطار إعادة   2019 و 2018التنفيذيّة. خامسا، تطعيم جهاز الّرقابة الجبائيّة خالل سنة 

بعد الخضوع لتكوين  ، وذلكت التي تمتلك الكفاءاتااروزداخل وزارة الماليّة وبقيّة الاالنتشار من 

 خصوصي. سادسا، تّم وضع تصّور جديد لبنك الجهات لتمويل الجهات الّداخليّة. 

 إلنتاجكما دعا السيد رياض بالّطّيب إلى ضرورة الّدخول في حوار حقيقي حول االقتصاد الوطني 

ا من المسائل االقتصادية الهاّمة. كما اعتبر السيد استراتيجية حول وسائل االنتاج ونسق النمّو وغيره

محمد صادق جبنون أّن تونس أمام تحّد اقتصادّي وظرفي. لذلك يجب أن يكون الخبراء والّسياسيّون في 

 مستوى هذا التحّدي.       

 

  

  

   

  

  

 

   



  

  

  

   

  

  


