مالحظات سوليداز ثونس حول
منوال النمو بامليزان الاقتصادي 2018

سلمى الزوازي
1

توطئة
اإلايزان الاكخصادي هى
مسطط طىىي ٌشخمل غلى
جلدًساث ليل اإلاؤشساث
والخىاشهاث الاكخصادًت
جدعى هره الخلدًساث مىىاٌ
الىمى

ٌ
ميزاهُت الدولت هي
غىصس هام للميزان
الاكخصادي وهي جخفاغل
مؼ اإلاخغيراث الاكخصادًت

كاهىن اإلاالُت ًؤطع إلايزاهُت
ً
الدولت مػخمدا غلى جلدًساث
اإلايزان الاكخصادي
كاهىن اإلاالُت ًؤحي بدىافص
وإحساءاث حبائُت مً شؤنها
أن جؤثس غلى اإلاخغيراث
الاكخصادًت

إذا هىان جسابط واوسجام بين اإلايزان الاكخصادي وكاهىن اإلاالُت
2

تسبؤالت
 ما هي الفسطُاث الىازدة بمىىاٌ الىمى طمً اإلايزان
الاكخصادي 2018؟
 ما هي الىخائج اإلاىخظسة فُما ًسص الخىاشهاث
الاكخصادًت واإلاالُت بما في ذلً ميزان الدولت؟
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 4فرضيبت
 جؤهُد حػافي الاكخصاد
 هللت هىغُت للمجهىد الاطدثمازي
 الخدىم في الاطتهالن
 الخجازة الخازحُت همدسن للىمى
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فرضيت- 1تأكيذ تعافي االقتصاد …






طترجفؼ وظبت الىمى مً  %2.2طىت  2017إلى  %3طىت 2018
طِشمل ازجفاع الىمى ول اللطاغاث ماغدا ؤلادازة
إذا ,طُصبذ اللطاع اإلاىخج ّ
اإلادسن ألاطاس ي لالكخصاد وهرا اججاه -إن
جدلم -طلُم حدا
لىً اإلايزان الاكخصادي:

اغخمد وظبت همى في الصىاغاث غير اإلاػملُت ب %3.2في خين أن هره اليظبتشهدث اهسفاطا زالٌ الظداس ي ّ
(%2,6-باإلهصالق
ألاوٌ لظىت2017
الظىىي)

 ّهص غلى وظبت همى الفالخت ب %5.5وهي وظبت مسجفػت
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تأكيذ تعافي االقتصاد.

وحػخبر طىلُداز ان هره الفسطُت هشت ،إلن اللطاع الفالحي ال
ً
ًصاٌ مسجبطا باإلاساطس اإلاىازُت هما أن الصىاغاث اإلاىجمُت كد
جبلى في أشمت غالوة غلى الخؤزير في اهطالق إهخاج الطاكاث
ّ
اإلاخجددة وغلى الخداغُاث الظلبُت إلاا حاء به كاهىن اإلاالُت مً
أداءاث غلى اللُمت اإلاظافت للطاع البىاء
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فرضيت  -2نقلت نوعيت للمجهود االستثماري …






اغخمد اإلايزان الاكخصادي لظىت  2018جطىزا في جيىًٍ زأض اإلااٌ الثابذ بـ
وظبت  % 13باألطػاز الجازٍت ملابل ازجلاع بيظبت  %6.7طىت 2017
وجم اغخماد هرا الازجفاع زاصت غلى مظخىي الصىاغاث غير اإلاػملُت
( %29.5باألطػاز الجازٍت) والصىاغاث اإلاػملُت ( )%18.5وهرا هدف -إن
جدلم -مً شؤهه حظسَؼ وظم الىمى في الظىىاث اإلالبلت
أما الاطدثمازاث في الخجهيزاث الجماغُت فظدشهد زوىدا باألطػاز الجازٍت
واهسفاطا باألطػاز اللازة وهرا ًدىٌ دون جدازن الازخالالث الهُيلُت
لالكخصاد
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نقلت نوعيت للمجهود االستثماري.



وٍيخج طػف الاطدثماز في الخجهيزاث الجماغُت غً طػف الاطدثماز
ً
الػمىمي الري ٌػسف زوىدا
إذاٌ ,ػخمد الاطدثماز طىت  2018غلى اللطاع الخاص وغلى الاطدثمازاث
الخازحُت اإلاباشسة خُث طِخطىز الاطدثماز غلى الخىالي بـ  %15و التي 33
%

وفي جلدًس طىلُدازٍصػب جدلُم هره ألاهداف في ظل ازجفاع الظغط
الجبائي غلى اإلاؤطظاث و جساحؼ جىوع في التركُماث الدولُت فُما ًسص
مىار الاطدثماز
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فرضيت- 3التحكم في االستهالك…






شهد الاطتهالن الػام والخاص إلى خدود
 2016ازجفاغا هبيرا هدُجت جصاًد الاهخداباث في
الىظُفت الػمىمُت وازجفاع ألاحىز وهدُجت
طُاطاث جىطػُت مبيُت غلى الطلب
جبرهً جىكػاث  2017غلى اهسفاض وظبت
ّ
الاطتهالن مً الىاجج اإلادلي الخام وطِخىاصل
الاهسفاض زالٌ طىت 2018
لىً وظبت الاطتهالن اإلاخىكػت في  2018جبلى
دائما مسجفػت ( )%90زغم ما وزدث باإلايزان
الاكخصادي مً إحساءاث لخللُص الاطتهالن

90%

ّ
وظبت الاطتهالن مً الىاجج اإلادلي الخام

9

التحكم في االستهالك :اإلجراءاث



إحساءاث جللُص الاطتهالن الػمىمي  :جسشُد الىفلاث اإلاىحهت لألحىز
وهفلاث الدغم.
إحساءاث جللُص الاطتهالن الخاص:




طُاطت هلدًت خرزة
الترفُؼ في وظب ألاداء غلى اللُمت اإلاظافت واإلاػالُم الدًىاهُت ومػالُم الاطتهالن
ّ
الترفُؼ في ألاداءاث اإلاباشسة وهى ما طُللل مً الدزل الصافي (اإلاظاهمت
الاحخماغُت الخظامىُت والترفُؼ في اليظب الخدسٍسٍت للخصم مً اإلاىزد باليظبت
لألزباح اإلاىشغت غلى ألاشخاص الطبُػُين)

وفي جلدًس طىلُداز طخللص هره ؤلاحساءاث مً الاطتهالن الخاص أهثر مما هى
مخىكؼ طمً اإلايزان الاكخصادي
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فرضيت -4التجارة الخارجيت كمحرك للنمو
غسف الاكخصاد الىطني
اهىماشا وظبُا للخجازة
الخازحُت مىر ً 2011برهً
غً ذلً جساحؼ وظب
الخصدًس ووظب الخىزٍد
مً الىاجج الخام هخج غىه
جدهىز ميزان الدفىغاث
وجللص كُمت الدًىاز

الثىزة

ألاشمت اإلاالُت

إهخفاطت الخبز

بسهامج الاصالح الهُىلي
2016-2020

جطىز وظب الخصدًس ووظب الخىزٍد2017-1961
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التجارة الخارجيت كمحرك للنمو:التصذير
باليظبت للخصدًس وزغم أن اهسفاض الدًىاز مً شؤهه أن ٌظاهم في اللدزة
ّ
ّ
اإلاصدزة
للمؤطظاث
الخىافظُت لالكخصاد وزغم الحىافص الجبائُت الساحػت
ولُا طمً كاهىن اإلاالُت لظىت  ،2018فئن اإلايزان الاكخصادي لم ًفترض
جدظً وظبت الخصدًس مً الىاجج اإلادلي ( %42في  2017وفي (2018

وهرا في جلدًس طىلُداز جلصير
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التجارة الخارجيت كمحرك للنمو :التوريذ…
باليظبت للخىزٍد فلد ّ
هص مشسوع كاهىن اإلاالُت لظىت  2018غلى الخدىم
ّ
ّ
فُه غبر شٍاداث في اإلاػالُم الدًىاهُت غلى بػع اإلاىخىحاث .إال أن مثل هره
ؤلاحساءاث الاخمائُت طُيىن لها اوػياض مددود وجؤثير غلى وظبت الخضخم
إذا لم جسافلها إحساءاث للخصدي للتهسٍب وللىازداث اإلاىاشٍت مً حهت
وإحساءاث لدصجُؼ اطتهالن اإلاىخىحاث اإلادلُت مً حهت ازسي
وفي هرا الصدد جلترح طىلُداز مىؼ اطخػماٌ اإلاىخىحاث اإلاظخىزدة في
الصفلاث الػمىمُت ومً كبل اإلاؤطظاث الػمىمُت في خالت وحىد
…
اطخػمالها
ًمىً
جىوظُت
مىخجاث
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التجارة الخارجيت كمحرك للنمو :التوريذ.

هما ججدز اإلاالخظت أن أطػاز اإلادسوكاث كد حشهد ازجفاغا أهبر مما اغخمده
ّ
اإلايزان الاكخصادي وأن اهسفاض كُمت الدًىاز طيرفؼ مً ولفت الىازداث.
وهظسا ليل هره الػىامل جبدو وظبت الخىزٍد اإلادزحت باإلايزان الاكخصادي
ً
ً
مىسفظت وظبُا ووفلا لظىلُداز ًخدخم الترفُؼ فيها
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 4نتبئج منتظرة فيمب يخص التوازنبت
االقتصبدية والمبلية

 الخدىم في العجص الجازي
 الخسفُع مً عجص اإلايزاهُت
 جصاًد الدًً الػمىمي
 الخدىم اليظبي في جطىز ألاطػاز
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النتيجت-1التحكم في العجز الجاري
يهدف مسطط الخىمُت  2020-2016إلى خصس العجص الجازي في خدود
 %5.2مً الىاجج اإلادلي الخام في أفم  2020غير أن هرا الهدف ماشاٌ
بػُد اإلاىاٌ باغخباز أن اإلايزان الاكخصادي لظىت ً 2018ىص غلى وظبت
عجص حازب ـ  %8.2مً الىاجج اإلادلي الخام
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النتيجت -2التخفيض من عجز الميزانيت…
 للخسفُع مً عجص اإلايزاهُت طىت  ،2017اغخمد اإلايزان الاكخصادي
لظىت  2017غلى الترفُؼ مً الظغط الجبائي غير أن الترفُؼ في وظب
ألاداءاث لم ًفض ي إلى اإلادازُل الجبائُت اإلاىخظسة ولم ٌظاهم في
جسفُع عجص اإلايزاهُت مثلما وان مخىكػا
 وللخسفُع في وظبت العجص إلى  %4.9طىت  2018اغخمد كاهىن اإلاالُت
غلى الترفُؼ في وظبت الظغط الجبائي إلى  %22مً الىاجج اإلادلي
الخام وهى ما كد ًؤحي بآثاز غىظُت غلى غساز ما لىخظ طىت 2017
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التخفيض من عجز الميزانيت .




وبالسحىع إلى مػطُاث اإلاالُت
الػمىمُت بين ،2007-1986
ّ
ًدبين أن هىان اججاه جىاشلي
للظغط الجبائي ًسافله وظم
جىاشلي لعجص اإلايزاهُت
والػىع ًالخظ بين - 2008
2017
جطىز عجص اإلايزاهُت والػبء الجبائي 2017-1986

أن الترفُؼ في وظب ألاداء ًدىٌ دون جدلُم الىمى وال ًؤدي إلى حػبئت اإلاىازد
الجبائُت اإلاخىكػت وبالخالي ًؤدي إلى حػمُم عجص اإلايزاهُت
http://finances.gov.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=304&lang=fr
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النتيجت - 3تزايذ الذين العمومي…
لم ًدظى الدًً الػمىمي بخدلُل واف في اإلايزان الاكخصادي غالوة غلى
غدم جطابم الخلدًساث مؼ جلً الىازدة بميزاهُت الدولت

ً
 وفلا للميزان الاكخصادي طدبلغ وظبت
الخداًً  %72.3مً الىاجج الخام طىت
 2018زغم فسطُت الخللُص في وظبت
عجص اإلايزاهُت ووظبت العجص الجازي،
ً
ٌ
وهي وظبت جفىق حدا هدف اإلاسطط
()%54.7

جطىز وظبت الخداًً مً الىاجج الخام
2017-1986
http://finances.gov.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=304&lang=fr
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تزايذ الذين العمومي.
ومً جداغُاث هرا الىطؼ
 جساحؼ خصت الاطدثمازاث الػمىمُت مً الاكتراض ملابل جصاًد اللسوض
اإلاسصصت لخدمت الدًً ٌػني ذلً أن الدولت جلترض لدظدًد دًىن خل أحلها
 باليظبت لظىتي  2017و 2018ال ّ
جمىٌ اللسوض هفلاث الاطدثماز وزدمت
ّ
الخصسف!
الدًً فلط بل هرلً جمىٌ هفلاث

لرا حػخبر طىلُداز أن وطؼ اإلادًىهُت
أصبذ زطيرا
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النتيجت-4التحكم النسبي في تطور األسعار
 يهدف مسطط الخىمُت  2020-2016إلى جدلُم وظبت جضخم بـ%3.8
طىت 2018
ّ
ً لدز اإلايزان الاكخصادي وظبت الخضخم الظىىي بـ  %5.2في 2017
و %5.8طىت .2018
 وجدظاءٌ طىلُداز هل أزرث هره الخىكػاث بػين الاغخباز الصٍاداث
ّ
و
اإلاىخظسة في بػع اإلاىخىحاث اإلاظػسة والخػدًل آلالي للمدس كاث
والصٍاداث في وظب ألاداء غلى اللُمت اإلاظافت واوػياطاث جدهىز
كُمت الدًىاز؟
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الخبتمة







وفلا للميزان الاكخصادي طِبلى وظم الىمى لـ  2018دون ما جىكػه اإلاسطط

وذلك بسبب املستويات الضعيفة لالستثماز في السنوات الفازطة.
إذ أن جىوع زهصث همىها بػد  2011غلى الاطتهالن ،مما أثس غلى اإلاالُت
الػمىمُت وحظبب في جىطُؼ العجص الجازي.
وغلى السغم مً أن اإلايزان الاكخصادي لـ ٌ 2018ػخمد غلى إغادة جيشُط
الاطدثمازاث والصادزاث همدسواث للىمى ،فئن ألاهداف التي زطمها هي في هفع
الىكذ :

 غير كافية ملواجهة ثحديات الشغل وصعبة التحقيق لعدم ثوفس الظسوف املالئمة لرلك.22

 وكد أدي حجم الازخالالث إلى دفؼ الظُاطت الاكخصادًت إلى
حلقة مفسغة.
 فمً هاخُت ،جدفؼ طسوزة الحد مً عجص اإلايزاهُت إلى الترفُؼ
في وظب الظسائب غلى أمل شٍادة مىازد الدولت ،ولىً لهرا
ؤلاحساء جؤثير طلبي غلى الاطدثماز والىمى والصادزاث ،مما مً
شؤهه أال ًدلم اإلادازُل الجبائُت اإلاخىكػت بل ًصٍد مً
الػبء الظسٍبي و عجص اإلايزاهُت
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‘

ومً هاخُت أزسيً ،ؤدي جفاكم العجص الجازي إلى جدهىز كُمت
الدًىاز مما مً شؤهه أن ًدد مً الىازداث وٍىمي الصادزاث.
لىً هرا الخدهىز مً شؤهه أًظا أن:
ً سفؼ مً زدمت الدًً وٍصٍد في عجص الحظاب الجازي.
ً سفؼ مً جيلفت الىازداث الغرائُت والطاكت مما ًصٍد مً
جدهىز ميزان الطاكت واإلايزان الغرائي.
ً صٍد مً طػس اإلاىاد ألاولُت والخجهيزاث اإلاظخىزدة مً طسف
اإلاؤطظاث ،مما ًللل مً كدزتها الخىافظُت و مً صادزاتها
24

‘

وللخسوج مً هره الحللت اإلافسغت حػخبر طىلُداز:
 أن غلى جىوع الابخياز في الظُاطت الاكخصادًت وجىخي طُاطت
حظتهدف ألػسض وحػطي ألاولىٍت لإلطدثماز الػمىمي والخاص
 .ومً الظسوزي جسوٍج كُم الػمل و جؤطِع ثلافت ؤلاهخاج
بدال غً ثلافت الاطتهالن.
 وأن جدلم جلدما حادا في جىفُر ؤلاصالخاث الهُيلُت
اإلاىصىص غليها في مسطط الخىمُت .2020-2016
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’‘

والظالم
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