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مقدمة

ي ونقابــات العّمــال 
منــذ شــهر جويليــة 2015 تجّنــدت بعــض منظمــات المجتمــع المــد�ف

ف إثــر اكتشــافهم ان الحكومــة كانــت عــىل وشــك ابــرام اتفــاق تبــادل  وأصحــاب العمــل والفالحــ�ي
حــر ومعّمــق )آليــكا ALECA( يرمــي اىل ادمــاج قطــاع الخدمــات والفالحــة غــ�ي المعنيــة باتفــاق 
ــة  ــات افقي يع ــة اىل ت�ش ــر اضاف ــادل الح ــة التب ي منطق

ي �ف ــاد الورو�ب ــس والتح ف تون ــ�ي 1996 ب
ــدة. جدي

ف أعــرب عــن مخــاوف  ف ودبلوماســي�ي ف وبرلمانــ�ي ف ورســمي�ي ف وسياســي�ي ف مختصــ�ي الجــدل بــ�ي
ــة عــىل حــّد  ــة الوروبي ــة والمفوضي ــا الحكوم ي اعطته

ــ�ت ــات ال ــه رغــم التطمين ــك أن ــة. ذل جدي
ــاق  وع التف ــ�ش ــا م ــوي عليه ي يحت

ــ�ت ــرص ال ــرزت الف ي اب
ــ�ت ــيل وال ي بروكس

ــس أو �ف ي تون
ــواء �ف س

لصالــح القتصــاد التونــسي إل انــه وجــد نفســه منــذ العــالن عنــه موضــوع جــدل تصــّدر عــّدة 
ة عــىل  ة او غــ�ي المبــا�ش ي آثــاره المبــا�ش

ي وتتمثــل المخــاوف �ف
منابــر رســمية او للمجتمــع المــد�ف
ــس. ي تون

ــع �ف ــاد والمجتم القتص

ط اوىلي لــكل تفــاوض وهــو تقييــم نتائــج  وبــرز ضمــن هــذا الجــدل مطلــب اكيــد كان بمثابــة �ش
 )étude d’impacts( ــار ــة آث ــاز دراس ــاق 1996 وانج ــا اتف ي أحدثه

ــ�ت ــر ال ــادل الح ــة التب منطق
ــكا.  وع ألي ــة والمؤسســية( لمــ�ش ــة والجتماعي ــة مســتقلة ومتعــددة البعــاد )القتصادي جديّ

وع  ي موضوعــي متعــدد البعــاد لنعكاســات مــ�ش
ترمــي هــذه الدراســة اىل انجــاز تقييــم عقــال�ف

أليــكا عــىل القتصــاد التونــسي مســبوق بالعــودة اىل الجــدل الّنظــري حــول سياســات التبــادل 
الحــر واىل انجــاز تقييــم لتفــاق 1996.
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I - ملّخص تأليفي للنقاشات النظرية حول سياسات التبادل الحّر

ي تركــزت عليهــا 
ف التبــادل الحــّر والحمائيــة هــو أكــ�ش المواضيــع الــ�ت مــن المؤكــد ان الخــالف بــ�ي

. ف مختــّ�ي القتصــاد الــدوىلي أغلــب النقاشــات بــ�ي

حــ�ت وان كان التحليــل القتصــادي العالمــي المهيمــن وخاصــة أدبيــات المؤسســات العالميــة قد 
ــا الحمايــة يضــل الجــدل النظــري مفتوحــا ويبــدو ان هــذا الرتــداد قــد اعــاد  حاكمــت تقليدي

لــه بعــض الألــق.

I.1 - التحليل النظري للتبادل الحّر واستمرار الخالفات

ــا  ــكاردو« ونظريتــه حــول المزاي ــادل الحــر اىل »ري ــاد العــودة بالتحليــل النظــري للتب مــن المعت
ــا  ــا ان المزاي ــن بّين ف Hecksher et Ohlin« الّلذي ــ�ي ــار وأول ــة »أكش ــة ثاني ي مرحل

ــم �ف ــة ت المقارن
ي إنتاجيــة العمــل كمــا يــراه نمــوذج ريــكاردو 

ف الــّدول �ف المقارنــة ل تحتكــم فقــط اىل الفــرق بــ�ي
ي 

ي طبيعــة المــوارد الصليــة المتوفــرة حيــث تكــون هنالــك فائــدة �ف
لكــن ايضــا اىل اختالفــات �ف

التخصــص وإلغــاء القيــود وفقــا لذلــك عنــد التبــادل ومــن ثمــة يبلــغ الجميــع غايتــه.

هــذه النظريــة المعروفــة باســم »نظرية نســب العوامــل )proportion des facteurs( او نموذج 
ــي،  ــاد العالم ــل القتص ــق تحلي ــىل طرائ ــا ع ا قوي ــ�ي ــل تأث ــن طوي ــت لزم « مارس ف ــ�ي ــار- أول أكش
ــة ليــس فقــط لن اغلــب  ــة هــذه النظري ــم تثبــت دائمــا صالحي ــع الملموســة ل غــ�ي ان الوقائ
ف ســّدد  ي أكشــار -أولــ�ي فرضياتهــا غــ�ي واقعيــة1* لكــن ايضــا لن التثبــت مــن النمــوذج التجريــ�ب

ح لمحــددات المبــادلت العالميــة. بــة لوجاهتــه كــ�ش �ف

ي 
ف وجــود مفارقــة تتمثــل �ف

ّ هــا ســنة 19662 تبــ�ي هــا ســنة 1953 وأعــاد ن�ش ي دراســة Leontief ن�ش
�ف

ان الصــادرات المريكيــة كانــت اقــل كثافــة رأســمال مــن الــواردات وهــذا عــىل خــالف مــا عــرف 
عــن النظــام المريــ�ي لنســب العوامــل، هــذه المالحظــة ُعرفــت منــذ ذلــك الوقــت بمفارقــة 
ــار  ــان 1990( الختب ــتفيلد وكروقم ــي )ابس ــاد العالم ْ القتص ــ�ي ــب مخت ــو حس ــاف، وه ليونتي

ي الكــ�ش اهميــة ضــّد نظريــة نســب العوامــل3. التجريــ�ب

ــاب  ــس الُكّت ــل نف ــا جع ــاف، مّم ــة ليونتي ــة مفارق ــدت صح ــارات اك ــد اختب ــا بع ــت فيم أجري
ــج  ــا ان النتائ ف كم ــ�ي ــوذج أكشــار -أول ــق توقعــات نم ــة ل تنتظــم وف ــون: »التجــارة الّدولي يقول
ي القتصــاد 

ف �ف الســلبية لالختبــارات المتعلقــة بنظريــة نســب العوامــل تضــع المتخصصــ�ي
ــب«. ــف صع ي موق

ــّدوىلي �ف ال

ــعار  ــا اس ــاوي فعلي ــادل يس ــة وان التب ــا متماثل ــات بكليهم ــات وان التقني ــس المنتوج ــان نف ــادل تنتج ــي التب ــات كال دولت ــذه الفرضي ــر ه 1 تعتب
ــة. ــل هــذه االمثل ــدم مث ــع ال يق ــن ان الواق ــي حي ــن ف ــن البلدي المنتجــات بي

ــات المدخــالت  ــي اقتصادي ــي ف ــل النظــري والتجريب ــد مــن التحلي ــة، مزي ــاكل التجــارة االمريكي ــاف )1966(، »نســبة العوامــل وهي 2 ليونتي
ــفورد-نيويورك. ــة اكس ــع جامع ــات« مطاب والمخرج

3 كروقمان و.اوبسفيلد )1990(، االقتصاد العالمي »اكونوميكا«.
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ــا كان الحــراج الــذي تســببه  لينــدارت 4)1986(، يؤكــد ذات المــر قائــال: »مفارقــة ليونتيــاف ايَّ
ة وكل الدراســات بمــا تحتويــه مــن تطويــع تؤكــد عليهــا«. كانــت حــا�ف

هكــذا ودون ان تكــون غايــة مفارقــة ليونتيــاف محاربــة التبــادل الحــّر إل انهــا مــع ذلــك هــزّت 
ة لنســب العوامــل  ي هــذا القــول بــان أنصــار النظريــة الشــه�ي

الســس النظريــة لــه. هــل يعــ�ف
ف عــن التبــادل الحــر؟ عكــس  ف الكامــن ضمنهــا أضعــف خطــاب المدافعــ�ي ونمــوذج كشــار -أولــ�ي
ف عــىل السياســة القتصاديــة سلســلة  ذلــك، مازالــت نظريــة التجــارة العالميــة تمنــح المســؤول�ي
ي يومنــا هــذا حجــر الأســاس النظــري للتبــادل الحــّر والسياســة 

اخــرى هامــة مــن الحجــج تمثــل �ف
التجاريــة للــّدول.

I.2 - االسس النظرية ألدوات السياسة التجارية للدول
ي التبــادل او عدمــه 

ي تدفــع الحكومــات اىل التدخــل �ف
يتعلــق المــر هنــا بفحــص الأســباب الــ�ت

ي تدعــم او تفّنــد التبــادل الحــّر.
بمعــ�ف أدق، الحجــج الــ�ت

I.1.2 - فوائض المستهلك والمنتج

انيــة  ف معلــوم الجمــارك يمثــل تكلفــة للمســتهلك وفائــض للمنتــج المحــىلي أي حمايــة ودخــل لم�ي
ي لمعلــوم الجمــارك بالنســبة اىل وضعيــة التبــادل الحــر 

الدولــة. لــذا فــإن تقديــر التأثــ�ي الصــا�ف
ي تُطــرح منهــا اربــاح المنتــج ومداخيــل 

ف العتبــار خســارة المســتهلك الــ�ت يجــب ان يأخــذ بعــ�ي
ي يضــل عرضــة للشــك بســبب الفرضيــات الذاتيــة 

ــة. لكــن تقديــر هــذا المفعــول الصــا�ف الدول
المرتبطــة بهــذه المســألة. 

ي التكلفــة 
بالنســبة اىل لينــدارت )1986(، »معلــوم الجمــارك يســّبب خســارة وطنيــة واضحــة �ف

ي يحصــل عليهــا المنتجون 
بالنســبة اىل المســتهلك أكــ�ش ارتفاعــا مــن المبلــغ الجمــىلي لالأربــاح الــ�ت

ــة  ي الحقيق
ــارة �ف ــذه الخس ــان ه ــر ب ــ� الم ــات5«. ويف ــتخلصها الحكوم ي تس

ــ�ت ــل ال والمداخي
اؤه بأقــل ثمنــا مــن الخــارج  مرتبطــة بــان »النتــاج بتكلفــة هامشــية أكــ�ش ارتفاعــا لمــا يمكــن �ش
ــة« لكــن  ــة أكــ�ش مــن قيمتهــا الحقيقي ومــن ثمــة عــدم تشــجيع اســتهالك واردات تكلــف الدول
ــ�ي  ــل المري ــطة للمث ــة ومبّس ــة شــديدة الذاتي ــق مــن فرضي ــه ينطل ف ان ــدارت نفســه يعــ�ت لين
ــة  ــار القتصادي ــل الآث ــه يتجاه ــر فان ــ�ف آخ ــا«، بمع ــاوي صوت ــد يس ــدولر الواح ــل »ال القائ

ــة. ــة للحماي والجتماعي

ي نقدهمــا لطريقــة قيــاس 
ُطرحــت ايضــا عنــا� اخــرى مــن قبــل كروقمــان وابســفيلد )1990( �ف

ة والجتماعيــة اىل  يْــن انهــا تُغفــل الثــار غــ�ي المبــا�ش ي لمعلــوم الجمــارك ُمعت�ب
الثــر الصــا�ف

4 لندارت )1986(، االقتصاد العالمي »اكونوميكا«. الطبعة الثامنة. 
5 نفس المصدر ص 174.
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ي فائــض المســتهلك والمنتــج تمثــل حججا 
درجــة ان الربــاح والتكلفــة الضافيــة غــ�ي المضمنــة �ف

لصالــح سياســة تجاريــة نشــيطة اي حمائية6.

I.2.2 - النجاعة واألرباح االضافية لصالح التبادل الحّر

اىلي مرتبطــة بالحمائيــة ويمكــن قياســها عــ�ب التشــوهات  - تعــّد خســائر النجاعــة مــن منظــار ليــ�ب
ذات الصلــة بالســتهالك والتشــجيع عــىل النتــاج وهــي متولــدة عــن معلــوم الجمــارك. وعــىل 
 . ي

عكــس ذلــك فــان التطــور نحــو التبــادل الحــر يلغــي هــذه التشــوهات وينّمــي الرفــاه الوطــ�ف

ف  ي لــم تؤخــذ بعــ�ي
- أمــا فيمــا يتعلــق بالأربــاح الضافيــة للتبــادل الحــر فهــي تلــك الــ�ت

العتبــار ضمــن التحليــل التقليــدي بمنطــق التكلفــة والأربــاح. هــذه الربــاح الضافيــة متأتيــة 
ــدرة  ــة الق ــىل تقوي ــجيع ع ــن التش ــة م ــة المتأتي ــاح الديناميكي ــم والأرب ــات الحج ــن اقتصادي م

ــية. التنافس

I.3.2 - الحمائية المثلى ضّد تدهور شروط التبادل وفشل االسواق

وط التبــادل  تُقــّدم بمقابــل ذلــك حجــج اخــرى لصالــح درجــة معينــة مــن الحمايــة لتطويــر �ش
أو لمعالجــة انعــدام الســ�ي العــادي لالأســواق أو فشــلها.

ي بلــد 
وط التبــادل لصالــح معلــوم الجمــارك ل يمكــن ان تكــون صالحــة إل �ف - حجــة تطويــر �ش

كبــ�ي قــادر عــىل التأثــ�ي عــىل الســعار المقــررة مــن المزوديــن الجانــب. لكــن هــذا المعلــوم 
ــا  ــه فيكــون حينه ــكان حــ�ت تتجــاوز ارباحــه تكلفت ــا قــدر الم الجمــركي يجــب ان يكــون ضعيف

المعلــوم المثــل.

ــىل  ــز ع ــر ترتك ــادل الح ــح التب ى لصال ــ�ب ــة الك ــة النظري ــك فالحج ــا ذل ــبق وان عرضن ــا س - كم
ــكىلي لــم يتحقــق بعــد حــول  مفهومــي فائــض المســتهلك وفائــض المنتــج غــ�ي ان التفــاق ال
ف ذهبــوا اىل حــّد توجيــه هــذه الحجــة ضــد التبــادل الحــر  هــذا الموضــوع. وبعــض القتصاديــ�ي

ــاح. ــان هــذه المفاهيــم ل تقيــس بشــكل مناســب التكاليــف والأرب ف المــر ب معللــ�ي

ــور  ــن ان يط ــة يمك ــة جمركي ــل حماي ــا بفض ــادة م ــىلي لم ــاج المح ــد النت ــع، إن تصاع ي الواق
�ف

درجــة تكامــل نظــام النتــاج وتمّلــك التقنيــة وخلــق مواطــن شــغل جديــدة »وربحــا اجتماعيــا 
ر  حّديــا )marginal( غــ�ي مرصــود عــن طريــق قيــاس الفائــض للمنتــج والــذي يســتطيع ان يــ�ب
هــا مــن السياســات التجاريــة7«. عــدم وجاهــة مفهــوم فائــض المنتج  المعاليــم الجمركيــة او غ�ي

ح بـــ: لصالــح التبــادل الحــر يمكــن ان يـُـ�ش

6 نفس المصدر ص 235.
7  نفس المصدر ص 235.
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ــة ويمكــن ان  ــة غــ�ي مضمون ــد العامل ــة للي ــة القطاعي ــث ان التنقلي ــب ســوق شــغل حي - تصل
ــادل  ــّببها اعتمــاد نظــام التب ي يُس

ــ�ت ــة ال ــة الصناعي ي حــال اعــادة الهيكل
ــة �ف ــزداد حجــم البطال ي

الحــر.

ي ســوق رأس المــال ل تســمح بتحويــل �يــع نحــو قطاعات 
- وجــود انــواع اخــرى مــن التصلــب �ف

جديدة. 

ي توصف بـ »فشل السوق الداخلية«.
تمثل هذه الوضعية عادة القتصاديات النامية وال�ت

يُؤكــد هــذا العــرض لالأدبيــات القتصاديــة ان النظريــة المهيمنــة للتجــارة العالميــة تبــدو عاجــزة 
ي يُســّوق 

عــن الثبــات بشــكل واضــح خــال مــن اي التبــاس تَفــّوق سياســات التبــادل الحــر الــ�ت
ــة لالقتصــاد  ــة إذ ان التطــورات الحالي ــبلدان النامي ــة للـ اء المؤسســات العالمي ــا خــ�ب لهــا حالي
ــل  ف مث ــ�ي ــن قرن ــ�ش م ــي لأك ــاد العالم ي القتص

ف �ف ــ�ي ــغل المختص ــاكل تش ــرح مش ــي تط العالم
ــة«8.  ــل الحمائي ــادل الحــر مقاب ــا التب ــة للتعديــل ومزاي ــات العالمي الآلي

ــه اىل  ــم تنت ــر ول ــادل الح ــام التب ــوق نظ ــت تف ــة ل تُثب ــة النظري ــإن الدراس ف ف
َ ــ�ي ــو ب ــا ه كم

ي أُنجــزت حــول آثــار منطقــة 
اســتنتاجات موثوقــة ومطمئنــة فمــاذا عــن دراســات التقييــم الــ�ت

ــنة 1996. ي س ــاد الورو�ب ــس والتح ف تون ــ�ي ــر ب ــادل الح التب

II - االطار العالمي التفاق 1996 والمعطيات الجديدة للعولمة

ي  ى )الوليات المتحــدة / التحــاد الأورو�ب ف القــوى القتصادية الكــ�ب كانــت العالقــات التجاريــة بــ�ي
/ اليابــان( والعديــد مــن دول العالــم الثالــث تحكمهــا بشــكل عــام اتفاقيــات التجــارة التفضيليــة 
ــد  ــع القواع ــجم م ــ�ي منس ــح غ ــة أصب ــة التجاري ــن النظم ــوع م ــذا الن ــد. وه ــب واح ــن جان م
ي بتعميــم المتيــازات عــىل كل الــدول عــدا تلــك 

ي تقــ�ف
الجديــدة لمنظمــة التجــارة العالميــة الــ�ت

ي تربطهــا اتفاقيــات وحــدة جمركيــة أو اتفــاق منطقــة تبــادل حــر. وهكــذا تبــدو عمليــة إنشــاء 
الــ�ت

ام القواعــد الصارمــة لسياســة التبــادل  منطقــة تبــادل حــر مخرجــا للــدول العاجــزة عــن احــ�ت
، تونــس كي تحتفــظ بالمعاملــة التفضيليــة  ي الحــر. وهــذا مــا ينطبــق عــىل تونــس والتحــاد الأورو�ب
ي كي ل يخــ� عالقــات تقليديــة مــع  ي الســواق الوروبيــة ســوقها الرئيســية، والتحــاد الورو�ب

�ف
منطقــة تمثــل لــه مصالــح تتجــاوز الجوانــب القتصاديــة.

ي مناطــق مختلفــة 
مــن ناحيــة اخــرى فــان ظهــور مناطــق للتبــادل الحــر منــذ اواخــر الثمانينــات �ف

مــن العالــم مرتكــزة حــول قــوى اقتصاديــة عظمــى صــار جــزءا مــن المعطــى الجديــد لتحــولت 
ــط العالمي. المحي

.VII 8 نفس المصدر ص
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اتيجية سياســية  هــذه هــي الســباب ذات الصبغــة القتصاديــة لكــن ايضــا المندرجــة ضمــن اســ�ت
ى للتبــادل الحــر مــع دول المتوســط.   ي إنشــاء منطقــة كــ�ب

ي �ف ي تفــ� مصلحــة التحــاد الورو�ب
الــ�ت

ي مــن خــالل إبــرام إتفــاق مــع تونــس فهــي ممارســة  ي يرمــي اليهــا التحــاد الورو�ب
أمــا الغايــة الــ�ت

كراهــات  ي يكــون بمثابــة اختبــار لقــدرة دول جنــوب المتوســط عــىل معالجــة الإ
فعــل اســتعرا�ف

.9 ي وط السياســة المتوســطية الجديــدة لالتحــاد الورو�ب المنبثقــة عــن �ش

ي فيفــري 1959 اول طلــب لهــا للتفــاوض حــول صبغــة للتعــاون مــع المجموعــة 
قدمــت تونــس �ف

ي طــور التكويــن. 
ة لــم تكــن جاهــزة بعــد لأنهــا �ف القتصاديــة الوروبيــة )CEE( لكــن هــذه الخــ�ي

ي 28 مــارس 1969 وكان ذا 
م أول اتفــاق إل بعــد عــ�ش ســنوات مــن هــذا التاريــخ اي �ف ولــم يــ�ب

خصائــص تجاريــة بالأســاس ذات نطــاق محــدود وقــد الغــاه اتفــاق ســنة 1976. ورغــم ان هــذا 
التفــاق كان أكــ�ش تطــورا مــن ســلفه إل انــه ترجــم عــن اســتمرار لنظــرة اوروبيــة حمائيــة اىل حــد 
ف  ي تهــدف اىل حمايــة مصالــح المنتجــ�ي

ي تضمنهــا والــ�ت
بعيــد تجــاه دول المتوســط، فالقيــود الــ�ت

ة10*. ف كثــ�ي الأوروبيــ�ي

كانــت مراجعــة اتفــاق 1976 عــ�ب مذكــرة التفاهــم الضافيــة لســنة 1987 بســبب توســيع عضوية 
ــال  تغ ــن ال�ب ــاق كل م ــة بالتح ــن خاص ــنة 1981 لك ــان س ــة اليون ــة بإضاف ــمجموعة الوروبي الـ
ــن لتونــس وذلــك ســعيا مــن الطــرف  ي ف مبا�ش ان منافســ�ي ــن يعتــ�ب واســبانيا ســنة 1986 واللذي
ي 

ي ســياق أمــسي شــديد التنافــس �ف
ي للحفــاظ عــىل حصــة تونــس والمغــرب مــن الســوق �ف الورو�ب

ي قــد تدهــور حينهــا بشــكل  ة. فنصيــب التجــارة الخارجيــة لتونــس مــع التحــاد الورو�ب تلــك الفــ�ت
ملحــوظ بعــد ان منــح هــذا الخــ�ي نفــس المتيــازات التفاضليــة لــدول اخــرى. وعــىل الرغــم مــن 
هــذا التوجــه فــان ارتبــاط القتصــاد التونــسي بأوروبــا لــم يســمح بوجــود آفــاق اخــرى حيــث 

ارتهــن اىل الســواق الوروبيــة بشــكل شــبه تــام.11**

ــا الوســطى والشــرقية  ــدول، منهــا: -اوروب ــر عــدد مــن ال ــوع وتشــمل أكب ــات شــديدة التن ــر اتســاعا باتفاقي ــا المجموعــة االكث ــل اوروب 9  تمث
)PECO(، دول البلطيــق والــدول المغاربيــة بشــكل خــاص ودول المتوســط بشــكل عــام )PTM( وعديــد الــدول االفريقيــة منهــا دول افريقيــا 

.»)ACP( علــى ســواحل المحيــط الهــادئ والكراييــب فــي اتفاقيــات
10 * نذكــر منهــا االلتزامــات المفروضــة علــى تونــس الموازيــة للســعر المرجعــي المعمــول بــه فــي بلــدان المجموعــة االوروبيــة، » كمــا يشــهد 
علــى ذلــك فــرض حصــص للمنتجــات الفالحيــة والنســيج التونســيين وجدولــة لتصريــف المــواد المحــددة بشــكل يمنــع تنافســها مــع نظيراتهــا 
األوروبيــة. لكــن الـــمجموعة االوروبيــة لــم تكتــف بهــذا الحــد اذ ســبق ان فرضــت علــى تونــس قيــودا غيــر موجــودة فــي اتفــاق ســنة 1976 تلــك 
التــي اســتهدفت منــذ ســنة 1978 المنتجــات النســيجية لألقمشــة القطنيــة واأللبســة )قمصــان وســراويل ومــآزر...( باإلضافــة الــى الحــد منهــا فــي 
االســواق الفرنســية وبلجيكيــا )مالبــس اخــرى كالفســاتين والتنــورات( ومــن البديهــي ان هــذه القيــود واالختصــارات قــد حــّدت مــن احتمــاالت 

النمــو لقطــاع النســيج التونســي فــي حــدود الســقف المفــروض مــن الـــمجموعة االوروبيــة كمــا مارســت اثــرا معيقــا.
11 **   اقل من 228 مليون دينار لسنة 1977 مر الى دون 366 مليون دينار لسنة 1980 واقل من 522 مليون دينار لسنة 1986.
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III - اتفــاق الشــراكة التونســي االوروبــي لســنة 1996 والشــروط الجديدة 
فسة للمنا

ة مــن تفكيــك نظــام الحمايــة القتصاديــة لتونــس تجــاه  وط الجديــدة مبــا�ش تأتــت هــذه الــ�ش
ي الــذي كان يمنــح تفكيــك الحمايــة لعديــد الســلع التونســية منــذ اتفــاق 1976.  التحــاد الأورو�ب
ــادرات  ــم الص ــذي يحك ــاري ال ــام التج ــىل النظ ــام ع ــكل ع ــاق بش ــذا التف ــظ ه ــذا حاف وهك
ــواردات الوافــدة  ــة لنظــام ال ــة جذري ي واســتوجب اعــادة هيكل التونســية نحــو التحــاد الورو�ب

منــه12.

 III.1 - استمرار نفس نظام الصادرات التونسي لالتحاد االوروبي

أ-المــواد الصناعيــة: عمليــا يُعيــد التفــاق الجديــد نفــس النظــام المعمــول بــه قديمــا والــذي 
ــات  ــيج والصناع ــا النس ف هم

ْ ــ�ي ف هام ــ�ي ــتثناء ُمنتج ــة باس ــواد الصناعي ــام للم ــاء الت عف ــح الإ يمن
ف لقيــود كميــة وتعريفيــة. معــ�ف هــذا ان منتجــات النســيج تظــل محكومــة  الغذائيــة الخاضعــ�ي
بالنظــام القديــم وولوجهــا اىل الســوق الوروبيــة ســُيعدل حســب توجهــات المنظمــة العالميــة 

تفاقيــات متعــددة الأليــاف. للتجــارة وفقــا لالإ

بـــ- المنتجــات الغذائيــة: تقــوم المعاملــة الجديــدة عــىل فصــل المحتــوى الفالحــي عــن المنتــج 
ــا  ــر وهم ــم للتصدي ــان اله ــا المنتج ــي. أم ــج الصناع ــىل المنت ــة ع ــ� التعريف ــي وح الصناع

ف لنفــس القيــود. الزيــت والخمــور فضــال خاضعــ�ي

ج- المنتجــات الفالحيــة: يقــع التعامــل معهــا عــىل حــدة كمــا هــو الحــال مــع منتجــات النســيج 
ي القيــود 

ول تتمتــع بالمزايــا الممنوحــة للمنتجــات الصناعيــة الخــرى لكــن مــع بعــض التخفيــف �ف
ي قدمــت ضمــن التفــاق.

الــ�ت

د- منتجــات الصيــد البحــري:  تخضــع لتفــاق خــاص يســمح لتونــس بتصديــر منتجاتهــا لالتحــاد 
ي تــام ودون حــدود كمية13*. يــ�ب ي بإعفــاء �ف الورو�ب

III.2 - إعادة هيكلة نظام االستيراد التونسي من االتحاد االوروبي

ي النظــام التجــاري الــذي يســود المــواد الوروبيــة المرســلة نحــو 
هنــا تكمــن أهــم التعديــالت �ف

. تونس

 : أ- المواد الصناعية: حددت جدولة التفكيك كما يىلي

12 المفوضيــة االوروبيــة )1995(، االتفــاق األورو متوســطي إلنشــاء شــراكة بيــن المجموعــة االوروبيــة مــن ناحيــة والجمهوريــة التونســية 
مــن ناحيــة اخــرى: الصيغــة النهائيــة.

13 *باستثناء السردينة التي حددت كمياتها للتصديرية بـ 100 طن سنويا
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ــد  ــاق قي ــول التف ــد دخ ة عن ــا�ش ــوري اي مب ــك كىلي وف ــة: تفكي ــ�ي الُمناِفس ف غ ــ�ي ــواد التجه - م
ــذ. التنفي

- المــواد الوليــة ونصــف المصنعــة غــ�ي الُمناِفســة: يتــم التفكيــك عــىل مــدى خمــس ســنوات 
بمعــدل 5/1 كل ســنة.

ي 
ــ�ف ــدى اث ــك عــىل م ــم التفكي ــة يت ــواد الوروبي ــواد الُمناِفســة وذات تنافســية نســبية للم - الم

ــذ. ــد التنفي ــاق قي ــد دخــول التف ة عن ــا�ش ة ســنة بمعــدل 12/1 ســنويا مب عــ�ش

يبيا  - بقيــة المــواد اي تلــك المصنعــة محليــا لكنهــا ضعيفــة القــدرة التنافســية: تــم اعفاؤهــا �ف
عنــد التوريــد عــىل مــدى ثمــان ســنوات بمعــدل الُثمــن ســنويا مــع امهــال بأربــع ســنوات حــال 
وريــة لتأهيــل المؤسســات المنتجــة لهــا. ت �ف دخــول التفــاق قيــد التنفيــذ، وهــي آجــال اعتــ�ب

ب- المنتجــات الفالحيــة: وضعهــا شــبيه بوضــع قطــاع الخدمــات14* فهــي تُــدرس ضمــن 

ــص  ــدد حص ي يح ــاد الورو�ب ــس والتح ف تون ــ�ي ــث ب ــول الثال وتوك ــا ان ال�ب ــة كم ــات خاص اتفاقي

ــنة 1995. ــارة لس ــات الق ــس بالتعريف ي تون
ــُتقبل �ف ي س

ــ�ت ــة ال ــة الوروبي ــات الفالحي المنتج

ي عــ�ش عامــا كان يهــدف اىل الخــذ 
ا فــان تــدٌرج ســلم التفكيــك التعريفــي عــىل مــدى إثــ�ف وأخــ�ي

ف التفاضــىلي  ات التميــ�ي ف العتبــار القــدرة التنافســية للمــواد التونســية المقــدرة حســب مــؤ�ش بعــ�ي
ــال  ــا آج ــد وأيض ــسي الجدي ــط التناف ــع المحي ــات م ــم المؤسس ــال تأقل ــن )IACR(15 وآج المعل

انيــة الدولــة مــع نقــص مواردهــا. ف تأقلــم م�ي

IV - اآلثار االقتصادية التفاق 1996

IV.1- الدراســات المنجــزة آلثــار انشــاء منطقــة التبــادل الحــر : تضــارب فــي النتائــج 
وإشــكاليات فــي المنهجيــة

ف من  عمليــة تقويــم آثــار منطقــة التبــادل الحــر عــىل القتصــاد التونــسي كانــت موضــوع سلســلت�ي
الدراســات جانــب منهــا انجــزه البنــك الــدوىلي بطلــب مــن الحكومــة التونســية16 ومكتــب دراســات 

ف ونوقــش خــالل ملتقــى علمي18.
ف الجامعيــ�ي

17 وقســم انجــزه فريــق مــن الباحثــ�ي
تونــسي

.)GATS( 14 * االتفاق كان يتوقع ان يعالجها بشكل مطابق لالتفاقيات العامة لتجارة الخدمات
15 عــزام محجــوب )1995(: »منطقــة التبــادل الحــّر: تونــس / االتحــاد االوروبــي: تفكيــك للتعريفــة واعــادة هيكلــة تنافســية. النــدوة الدوليــة 

حــول االندمــاج االقتصــادي بيــن دول المغــرب واالتحــاد االوروبــي« تونــس فــي 12 و13 اكتوبــر.
16 روذفورد، روتستارم وتارت )1995(: »اتفاق التبادل الحر بين تونس واالتحاد االوروبي« التقرير النهائي للبنك الدولي.

17  كومــات الهندســية )1994(، دراســة اثــر انشــاء منطقــة تبــادل حــر بيــن تونــس واالتحــاد االوروبيــة علــى االقتصــاد التونســي، تقريــر 
ــة الثالثــة، تونــس، جــوان. المرحل

18 الندوة الدولية حول االندماج االقتصادي بين دول المغرب واالتحاد االوروبي )ذكر سابقا(.
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 ،)MCEG( ــل لالحتســاب ــوازن العــام القاب ــم اعتمــاد نمــوذج الت ــدوىلي ت ي دراســة البنــك ال
< �ف

ي والــذي أعطــاه المســؤولون 
ســيناريو التفكيــك التعريفــي القــرب لبنــود التفــاق النهــا�أ

ي مســتوى الرفــاه19 وهــو 
ف تصاعــدا �ف التونســيون صــدى واســعا ينتهــي اىل نتائــج متفائلــة تســت�ش

ي منطقــة التبــادل الحــر، بمتوســط معــدل ســنوي يســاوي 0.42% 
معيــار للدخــول او عدمــه �ف

ف العتبــار تحريــر المــواد الفالحيــة  للمــدى القصــ�ي و %1.45 للمــدى الطويــل دون الخــذ بعــ�ي
وبـــ %3.1 اىل %4.7 عــىل التــواىلي إذا وقــع ذلــك. البنــك الــدوىلي كان يتوقــع أفضــل مــن ذلــك لــو 
ي دول 

ي بــل ازاء بــا�ت اتخــذت تونــس نهجــا تفكيكيــا للتعريفــة ليــس فقــط تجــاه التحــاد الورو�ب
ي الرفــاه بمعــدل %5.3 مــن الناتــج الداخــىلي الجمــاىلي 

العالــم. وهــو وضــع ســيجلب لهــا ارباحــا �ف
ي الســنة عــىل المــدى الطويــل20. عــدا ذلــك فــان تقديــرات البنــك الــدوىلي تعتمــد عــىل:

�ف

- ارتفاع الأداء عىل القيمة المضافة لـ %34 حفاظا عىل موارد جبائية مستقرة.

ــة  ــىل القيم ــق الأداء ع ــن طري ــزة ع ــالت المنج ــل التعدي ــي بفض ــر تضّخم ــود خط ــدم وج - ع
ــة.  المضاف

عادة التوازنات الخارجية. - التخفيض بـ %3.8 للمدى القص�ي لسعر ال�ف الحقيقي لإ

ــد  ــل الي ــرات لقيمــة تعدي ــاه والنمــو تقدي ــر عــىل الرف ــة اىل الث ضاف تقــدم هــذه الدراســة بالإ
العاملــة )56 مليــون دينــار عــىل المــدى القصــ�ي و227 مليــون دينــار عــىل المــدى الطويــل(21*. 
ــا  ــف ســيتم تعويضه ( وهــي تكالي ــار عــىل المــدى القصــ�ي ــون دين ــرأس المــال بـــ )128 ملي ول

ــة العوامــل. ــة تنقلي ي الرفــاه بفضــل فرضي
ــاح �ف بأرب

< امــا الدراســة المنجــزة مــن طــرف مكتــب الدراســات التونــسي المعتمــدة ايضــا عــىل نمــوذج 
التــوازن العــام القابــل لالحتســاب فقــد افضــت اىل نتائــج متفائلــة نســبيا لكنهــا تشــ�ي اىل ربــح 
ي الرفــاه بـــ %0.7 عــىل المــدى الطويــل مــا يعــادل نصــف تقديــرات البنــك الــدوىلي كمــا انهــا 

�ف
يبيــة منجــرّة عــن التفكيــك التعريفــي بمــا يفــوق ثالثــة مليــار دينــار. قــدرت خســائر �ف

حتســاب، انجــزت  < محاكاتــان اخريــان22** اســتندتا ايضــا اىل نمــوذج التــوازن العــام القابــل لالإ
ف امــا الثانيــة فقــد صاغهــا معهــد الدراســات  ف المريكيــ�ي الوىل مــن قبــل مجموعــة مــن الجامعيــ�ي
الكميــة وقــد اشــارتا اىل آثــار ايجابيــة لمنطقــة التبــادل الحــر فيمــا يتصــل بالرفــاه لكنهــا تفــوق 
ضعــف تقديــرات البنــك الــدوىلي اي عــىل التــواىلي %3.3 و %3.7 عــىل المــدى القصــ�ي فالطويــل.

19 »يقــاس الرفــاه مــن خــالل االختــالف المعــادل لمداخيــل االســر الالزمــة لمســايرة تغييــرات الرفــاه المتولــدة عــن ســيناريو التظاهــر«. انظــر 
دراســة البنــك الدولــي )ذكــر ســابقا(.

20 دراسة البنك الدولي. 
21* توافق على التوالي 1.7% و 6.9% نسب الناشطين )العمال( الذين يجب ان يغيروا اعمالهم.

22  **هاتان الدراستان ذكرهما محمود بن رمضان )ذكر سابقا(.



17

ف %0.7 و%3.7  اوح بــ�ي ي النتائــج الــذي يــ�ت
انــه مــن الغريــب ان نلمــس هــذا التفــاوت الكبــ�ي �ف

ــوازن  ــىلي اي إطــار الت طــار التحلي ــات نفــس الإ ف تعتمــد كل المحاكي ي حــ�ي
ــاه �ف لنمــو نســبة الرف

وع التســاؤل حــول وجاهــة  العــام وتحتفــظ بنفــس الفرضيــات المبدئيــة. ثــم أليــس مــن المــ�ش
ي تحــّدد 

كة لنمــوذج التــوازن العــام القابــل لالإحتســاب والــ�ت بعــض الفرضيــات الوليــة المشــ�ت
بشــكل كبــ�ي طبيعــة نتائــج هــذه المحاكيــات خاصــة وان هــذه المنهجيــة ذاتهــا هــي المــو� 

وع الأليــكا. بهــا حاليــا لتقييــم آثــار مــ�ش

ــة(  ــ�ي ديناميكي ــاكنة )غ ــاذج س ــي نم ــات ه ــذه الدراس ي ه
ــدة �ف ــنماذج المعتم ــع ان الـ ي الواق

�ف
ســتفهامات التاليــة: ض منافســة كاملــة وعائــدات ســلم قــارة وهــي فرضيــات تســتدعي الإ تفــ�ت

- يُعــاب عــىل هــذه النمــاذج الســاكنة انها ل تســمح بــادراك الآثــار الديناميكيــة للتجــارة الخارجية 
ف ان محــاولت اســتنباط نمــاذج ديناميكيــة تواجــه صعوبــات عــىل مســتوى  ي حــ�ي

عــىل النمــو �ف
ــاذج  ــاء نم ــن بن ــدة م ــوبرت )1993( : »الفائ ــه ش ــا بين ــاكاة كم ــتوى المح ــىل مس ــة وع المنهجي
ف العتبــار الدور  ديناميكيــة للتجــارة العالميــة واضحــة : الأمثلــة الســاكنة عاجــزة عــن الأخــذ بعــ�ي
ي التكويــن 

ي نمــو القتصاديــات... بينمــا النمــاذج الحركيــة اصعــب �ف
المحــوري للتبــادل العالمــي �ف

ــل السياســات  جــال �في تفعي
آ

ــات »التعــرف عــىل ال ــك صعوب ــال ذل ي المحــاكاة«23 مث
وخاصــة �ف

ف  ي مــا يخــص التحســ�ي
ف �ف ــ�ي ــة التعــرف عــىل ســلوك العــوان القتصادي ــة« او صعوب القتصادي

ــدا عــن  ــة، بعي ــه ان »النمــاذج الديناميكي ــ�ب مــن جهت «. لكــن زانتمــان )1995( يعت ي
ف زمــ�ف ــ�ي الب

ان تمثــل خطــوة اضافيــة نحــو الواقعيــة تفــرض عــىل العكــس فرضيــات أكــ�ش تقييــدا مــن تلــك 
ي النمــاذج الســاكنة«.24

ي نجدهــا �ف
الــ�ت

ي 
ــك �ف ــا ذل حن ــا �ش ــارة كم ــدات ســلم ق ــة وعائ ــاخ المنافســة الكامل ــاذج من ض هــذه النم - تفــ�ت

تعرضنــا لدراســة البنــك الــدوىلي الخاصــة بتونــس: »ســيتحقق النتــاج بعائــد ســلم قــار وتتفاعــل 
ــع  ــة تمن ــدات النامي ــة«25. ال ان التغــا�في عــن اشــكالية العائ ــة منافســة كامل كات بوضعي ــ�ش ال
ــا  . كم ي

ــ�ف ــو الباط ــة النم ــة لنظري ــورات الحالي ــع التط ــم م ــن التناغ ــام م ــوازن الع ــوذج الت نم
تبعدهــا مــن ناحيــة اخــرى فرضيــة المنافســة الكاملــة عــن الهيــاكل الحقيقية للســوق المدروســة، 

ية كمصطلــح نظــري. التونســية هنــا، وتنــال مــن قدرتــه التفســ�ي

ي إطــار برنامــج 
ي الواقــع، رغــم الســنوات الطويلــة لتحريــر التجــارة التونســية داخليــا وخارجيــا �ف

�ف
ــة  ــة وسياس ــد ضعيف ــزال بع ــواق ل ت ــل الس ــية داخ ــة التنافس ــان الحركي ــكىلي ف ــالح الهي الص
ــع )1997-2001(  ــط التاس ــة للمخط ي ــال التحض�ي ــار العم ي إط

ــور إل �ف ــر الن ــم ت ــة ل المنافس
ي 1994 و1995 اي بشــكل متأخــر جــدا بالنســبة اىل 

ولــم تصــدر النصــوص الساســية إل ســن�ت
ــة  ــدو فرضي ــذا تب ــررة. هك ــر، وبالنتيجــة تضــل الممارســات غــ�ي التنافســية متك ــج التحري برنام

23 شوبرت )1993(، »نماذج التوازن العام القابلة لإلحتساب« مجلة االقتصاد السياسي 103 )6( نوفمبر -ديسمبر...
24 زانتمان )1995(، نموذج التوازن العام القابل لإلحتساب وتوزيع المداخيل في البلدان النامية، مجلة العالم الثالث عدد 142.

25  دراسة البنك الدولي
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ــل لالإحتســاب المطبــق  ي يعتمــد عليهــا نمــوذج النســجام العــام القاب
ــ�ت ــة ال المنافســة الكامل

عــىل القتصــاد التونــسي بعيــدة جــدا عــن الواقــع.

ــاذج  ــن نم ــج ضم ــس26 ان تدم ــس وكوك ــن هاري ــا كل م ي انجزه
ــ�ت ــك ال ــات كتل ــت دراس حاول

ــة  ــات أســعار التفاهــم )prix de collusion( مقرون ــة لالإحتســاب وضعي ــوازن العــام القابل الت
بعائــدات الســلم المتناميــة. لكــن حســب شــوبرت فــان هــذا »يمكــن ان يغــ�ي تمامــا الآثــار عــىل 

ــادل«. ــر التب ــة مثــل تحري الرفــاه لبعــض السياســات التجاري

ــج المحــاكاة وهــي  ــة اخــرى تمثــل اشــكالية ايضــا وهــي محــّددة جــدا بالنســبة اىل نتائ - فرضي
ي نمــوذج البنــك الــدوىلي 

متعلقــة بتنقليــة العوامــل )mobilité des facteurs( وهــي معتمــدة �ف
ف  ي حــ�ي

ف القطاعــات �ف ض بــان العمــل تنقــىلي تمامــا بــ�ي ي نمــوذج قصــ�ي المــدى نفــ�ت
لتونــس: »�ف

ف  ــ�ي ض ان العامل ــ�ت ــل نف ــدى الطوي ــة للم ــة البديل ي الصيغ
... �ف ــىلي ــ�ي تنق ــال غ ــّل راس الم يض

ف القطاعــات«27. أل انــه ل يمكــن بــكل عقالنيــة الحتفــاظ بهــذه الفرضيــة  ف بــ�ي ســيكونان تنقليــ�ي
اعتبــارا لشــّدة تصلــب الســواق التونســية. خلصــت دراســة لســوق الشــغل التونســية قــام بهــا 
رامــا28* لحســاب البنــك الــدوىلي اىل وجــود تصلبــات هامــة، وهــو مــا ينطبــق ايضــا عــىل تنقليــة 
ــة اىل اخــرى او مــن  ف عــن التحــول ببســاطة مــن مهن ف التونســي�ي ــ�ي رأس المــال وقــدرة الصناعي
ف لمواجهــة المنافســة. لكــن رغــم طابعهــا التبســيطي تبــدو  قطــاع اىل آخــر وهــم غــ�ي مؤهلــ�ي
ي منطــق هــذه النمــاذج لن المقاربــات الحديثــة المهتمــة بالتصلبــات 

وريــة �ف هــذه الفرضيــة �ف
ي 

ــن �ف ــات تكم ــذه المقارب ــكلة ه ــار »ان مش ط ــذا الإ ي ه
ــوبرت �ف ــ�ب ش ــمة. يعت ــ�ي حاس ــت غ ضل

ان التصلبــات موضوعــة بشــكل خارجــي وغــ�ي مســتمدة مــن ســلوكات اقتصــاد جزئيــة ُمثــىل29 
»إضافــة اىل ان القانــون الــذي يســمح بالمــرور مــن التصلــب عــىل المــدى القصــ�ي نحــو المرونــة 

.» ف ف الأفقــ�ي عــىل المــدى الطويــل خارجــي مثــل مــدى التقويــم بــ�ي

 élasticités de( والتحويــل  الســتبدال  اشــكال مرونــة  اختيــار  فــان  اخــرى  ناحيــة  مــن   -
ى للُمَنْمــذج الــذي تؤثــر اختياراته بشــكل  ك حريــة كــ�ب substitution et de transformation( تــ�ت
ــة،  ــدان النامي ي البل

ــتعملة �ف ــاذج المس ــبة اىل النم ــه بالنس ــدو ان ــاكاة. يب ــج المح ــىل نتائ ــ�ي ع كب
خاصــة يلجــأ الُمَنْمذجــون غالبــا اىل اشــكال مرونــة مقــدرة حدســيا وأحيانــا مســتعارة عــن دول 
ي خاصــة بالنســبة اىل المثلــة الســاكنة حســب شــوبرت 

اخــرى. إل ان العيــب الكبــ�ي لهــذا الّتمــسش
«30. وهــذا مــا جعــل  ي

هــو أنهــا »ل تســمح بتقبــل النمــوذج والتأكــد مــن انــه يُعيــد انتــاج المــا�ف
ــيلة  ــون وس ــام ان يك ــوازن الع ــوذج الت ــتطيع نم ــا ل يس ــباب ذاته ــذه الس ــول »له ــان يق زانتم
اف«31 كمــا قــال كيبادجيــان انــه لزالــت عمليــة تقويــم آثــار منطقــة للتبــادل الحــر عــىل  اســت�ش

26  استشهد به ك. شوبرت )ذكر سابقا(.
27 دراسة البنك الدولي )1995(

28 *راما )1995(، »مالحظات على سوق العمل التونسي« البنك الدولي 
29 شوبرت ص 798

30 نفس المصدر ص 805
31 زانتمان ذكر سابقا ص 429
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ي مســتوى النمــو الأضعــف موضــوع بحــث رغــم وضــع منهجيــة فاعلــة وأعمــال قيــس 
البلــد �ف

اقتصــادي حديثــة«32. كمــا نجــد �في تعليــق آخــر حــول نمــوذج مطبــق عــىل القتصــاد ال�بازيــىلي 
ان ل.تايلــور ذكــرت انــه »عــىل المســتوى الكــ�ش تجريــدا ليــس مــن الغريــب التســاؤل حــول إذا 
اف مثاليــة او توقعــات عقالنيــة33«. ي صيــغ اســت�ش

مــا كان يمكــن نمذجــة مســتقبل اي اقتصــاد �ف

ي النهايــة لبــد مــن توضيــح ان الهــدف مــن هــذا العــرض النظــري ليــس نفــي نجاعــة نمــاذج 
�ف

التــوازن العــام علمــا وان كل منهجيــة لهــا حــدودا وتفتقــر إجماعــا، لكــن القصــد هــو بيــان ان 
، وان  ي مســتوى طموحهــا التحليــىلي

النقائــص المنهجيــة لهــذه النمــاذج تمنعهــا مــن ان تكــون �ف
ي انطلقــت منهــا ولذلــك ل ينبغــي 

نتائــج محاكاتهــا ليســت مقبولــة إل مــ�ت قبلــت الفرضيــات الــ�ت
لقــرارات السياســة القتصاديــة القتصــار عليهــا وحدهــا.

IV.2 - اآلثار االقتصادية الناجمة عن اتفاق 1996

ي دراســة آثــار منطقــة التبــادل الحــر، مــن جهــة عــىل تحليــل 
ي ســنتوخاها �ف

تعتمــد المنهجيــة الــ�ت
ــة خــالل  ــسي للتنافســية والدراســات الكمي ــد التون ــات للمعه ــادا عــىل قاعــدة البيان كمــي اعتم

ف 2016-1990 ومــن جهــة أخــرى عــىل محــاكاة اقتصــاد قياســية. ة الممتــدة بــ�ي الفــ�ت

< متوسط نمو الـناتج الداخلي االجمالي

طيلــة الســبع ســنوات الســابقة لالتفــاق اي مــن 1990 اىل 1996 كان متوســط نمــو الناتــج 
ف 2010-1996 عــرف نفــس النســق  ة مــا بــ�ي الداخــىلي الإجمــاىلي بـــ %4.8 ومنــذ التفــاق اي فــ�ت
ــ�ت  ــالد خ ــد ان الب ف 1996 و2016 نج ــ�ي ــا ب ة اي م ــ�ت ــل الف ــا كام ــا بـــ %4.7 وإذا اخذن تقريب
ي حــدود 

نقطــة نمــو مســجلة %3.7 كمعــدل عــام وعــىل مــدى طويــل )2016-1990( كان النمــو �ف
ي 

%4 ســنويا. بديهــي اذن ان التفــاق لــم يحمــل الآثــار اليجابيــة لنمــو القتصــاد التونــسي الــ�ت
ــل: فت نمــّوا هامــا عــىل المــدى الطوي ي اســت�ش

ــ�ت توقعتهــا الدراســات ال

متوسط النمو السنوي للناتج الداخلي االجمالي

1990-2016 2016-1997 2010-1997 1996-1990

4,0% 3,7% 4,7% 4,8%

المصدر: حسابات المؤلف بناًء عىل بيانات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي)2018(

32 كيبادجيان )1995(، التبادل الحر بين أوروبا والمغرب العربي، تقويم إقتصاد كلي. مجلة العالم الثالث عدد 144 اكتوبر-ديسمبر.
33 ذكره زانتمان )ذكر سابقا( ص 439.
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ي الناتج المحلي االإجمالي بأسعار السوق
الزيادة السنوية �ف

المصدر: حساباتنا اعتمادا عىل معطيات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي )2018(

ــتثمار  ــنوي لالس ــاع الس ــط الرتف ة: متوس ــا�ش ــة المب ــتثمارات الجنبي ي والس
ــ�ف ــتثمار الوط • الس

ين عامــا الالآحقة.  ي طيلــة الســبع ســنوات قبــل التفاق كان بـــ %4.9 وبـ %2.9 طيلــة الع�ش
الوطــ�ف

مــرّة اخــرى منطقــة التبــادل الحــر لــم تؤثــر عــىل هــذا المحــرك الآخــر للتنميــة فمــن 1996 اىل 
2016 كان نمــو الســتثمار ضعيفــا جــدا بمعــدل ســنوي %3.4 رغــم الحوافــز الممنوحــة ســّيما 

ي إطــار برنامــج التأهيــل.
�ف

ي تكوين رأس المال الثابت باالأسعار القارة 
متوسط الزيادة السنوية �ف

1990-2016 2016-1997 2010-1997 1996-1990

% 3,4 % 2,9 4,7% % 4,9

المصدر: حساباتنا بناًء عىل بيانات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي)2018(

ف  ى للمســؤول�ي ة الحجــة الكــ�ب ت آفــاق النمــو لتدفــق الســتثمارات الجنبيــة المبــا�ش اعتــ�ب
تغــال عىل حد  ي ال�ب

يــر التفــاق عــىل غــرار مــا حــدث �ف ف عــىل حــد ســواء لت�ب ف والأوربيــ�ي التونســي�ي
ة  ة ليــس مرتبطــا مبــا�ش زعمهــم. ولكــن يجــب التأكيــد ان تدفــق الســتثمارات الجنبيــة المبــا�ش
ي المحيــط القتصــادي العــام 

نــة بإعــادة الهيكلــة �ف بتفكيــك التعريفــة ولكــن بعوامــل اخــرى مق�ت
ــة واســتقرار  ــة وتوفــر العمــل المؤهــل والمصداقي ــة الخدمــات المحلي ي وكذلــك نوعي

ــو�ف والقان
ي يربطهــا المســتثمرون 

ــ�ت ــط بشــكل خــاص بدرجــة المخاطــر ال ــة كمــا يرتب السياســة القتصادي
 . ي الجانــب ببلــدان المغــرب العــر�ب
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ــون  ــدل 620.7 ملي ــنة 2005 بمع ــار لس ــعر الق ة بالس ــا�ش ــة المب ــتثمارات الجنبي ــورت الس تط
دينــار او بـــ 521.5 مليــون دينــار خــارج الخوصصــة والســتثمارات المحفظيــة. اي فقــط اخــذا 
ة  ف العتبــار خلــق مؤسســات اجنبيــة او توســعتها. وتطــورت الســتثمارات الجنبيــة المبــا�ش بعــ�ي
ة  ــ�ت ــن الف ــ�ش م ــار )%143 أك ــون دين ــدود 2015 بـــ 1506.6 ملي ــنة 1996 اىل ح ــن س ــا م انطالق
الســابقة( او بـــ 1057.1 مليــون دينــار خــارج الخوصصــة والســتثمارات المحفظيــة )%10.3 أكــ�ش 
ة  ة الســابقة( ودون احتســاب الطاقــة، تطــورت تدفقــات الســتثمارات الجنبيــة المبــا�ش مــن الفــ�ت
. وحــ�ت وان بــدا  ف تــ�ي ف الف�ت مــن معــدل ســنوي بـــ 67.1 مليــون دينــار اىل 508.7 مليــون دينــار بــ�ي
( نســجل تطــورا ملحوظــا  ي

هــذا المعــدل ضعيفــا )اقــل مــن %10 مــن مجمــوع الســتثمار الوطــ�ف
ا عــىل نظــام  ة بالتفــاق كمــا انــه مرتكــز كثــ�ي . لكنــه للتذكــ�ي ليــس ذا صلــة مبــا�ش لهــذا المــؤ�ش

. ي
غــ�ي القامــة )système off-shore( المنفصــل تمامــا عــن القتصــاد الوطــ�ف

ــي  ــتثمار الخارج ــة الس ــات وكال ــدا معطي ــة معتم ــس المالحظ ــام بنف ــزواري )2019( ق ــد ال عب
ــاق  ــق اتف ــة تطبي ــيم عملي ــإن تجس ة ف ــا�ش ــة المب ــتثمارات الجنبي ــق بالس ــا يتعل )2016( »فيم
ي تمثــل ضمنهــا وخــارج الطاقــة 

ي الــ�ت ي نصيــب دول التحــاد الورو�ب
اكــة نجــم عنــه ترفيــع �ف ال�ش

ــة«. %71 مــن المجمــوع، %90 مــن المشــاريع وأكــ�ش مــن 4/3 عــدد مواطــن الشــغل المحدث

تكوين رأس المال الثابت

المصدر: حساباتنا اعتمادا عىل معطيات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي )2018(
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ي المبا�ش  تدفقات االستثمار االأجن�ب

المصدر: حساباتنا اعتمادا عىل معطيات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي )2018(

< المبادالت الخارجية

- التصديــر الجمــىلي والمقصــود بــه مجمــوع المنتجــات والخدمــات وليــس فقط المــواد المصنعة 
ي ركــز عليهــا التفــاق، حقــق نســبة متوســط نمــو ســنوي بـــ %3.9 خــالل الســبع ســنوات 

ــ�ت ال
ــة  ــر للتنمي ــرك آخ ــذا مح ــة، وه ــا الالحق ــن عام ي ــط للع�ش ــل %3.0 فق ــاق مقاب ــابقة لالتف الس
ــر.  وط التصدي ي �ش

ــا �ف ُمعطــل. وهــي نتيجــة متوقعــة نظــرا لن التفــاق لــم يغــ�ي شــيئا تقريب
غــ�ي اننــا كنــا نأمــل أثــرا إيجابيــا غــ�ي مبــا�ش عــىل التصديــر ُمتــأّت مــن برنامــج التأهيــل الــذي 
ي شــكل دعــم للمؤسســات الخاصــة حــ�ت 

شــمل آلف المؤسســات وكلــف امــوال طائلــة للدولــة �ف
الجنبيــة منهــا. لكــن لالأســف لــم يتــم ذلــك.

• تصديــر المــواد المصنعــة: لــم يكــن منتظــرا لهــذه المــواد الحصــول عــىل امتيــازات 
الــوارد  التفاضــىلي  النظــام  بنفــس  تتمتــع  لأنهــا  نظــرا   1996 اتفــاق  مــن  اضافيــة 
البحــري  والصيــد  الفالحيــة  المــواد  بعــض  باســتثناء   1987 لســنة  القديــم  بالتفــاق 
وطــه  و�ش الدخــول  قواعــد  م  تحــ�ت ان  عــىل  طفيفــا  تطــورا  بنودهــا  عرفــت  ي 

الــ�ت
التفــاق موضــوع  المصنعــة  المــواد  ي 

�ف التحليــل  نحــ�  لهــذا  الصارمــة.   ومقاييســه 
يــن عامــا  ي 1991 و1996 بـــ %11 وتراجــع اىل %5 فقــط للع�ش

ف ســن�ت ي كان معــدل نمّوهــا بــ�ي
 الــ�ت

ف  ف المرحلتــ�ي ي قطــاع مــواد البنــاء )%9 و %3( بــ�ي
الالحقــة لــه )2016-1997( وقــد تباطــأ النمــو �ف

ي النســيج والجلــد )%13 و %1( ولــم تخــرج عن 
ي صناعــة الفــولذ والتعديــن )%27 و %14( و�ف

و�ف
ف مــن %9 اىل 16%. تــ�ي ف الف�ت ي تطــورت بــ�ي

طــار ال الصناعــات الغذائيــة الــ�ت هــذا الإ
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ي )بآالف الدوالرات االأمريكية(  الصادرات التونسية من المصنوعات إل االتحاد االأورو�ب

المصدر: حساباتنا اعتمادا عىل معطيات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي )2018(

ة 1990  < التوريــد الجمــىلي كان معــدل نســق نمــّوه الســنوي بـــ %2.8 بالأســعار القــارة طيلــة فــ�ت
ــة  ــة الحقيقي ــت الضاف ــا كان ــع طالم ــر متوق ــو ام ة 1997 -2018 وه ــ�ت ــل %3.5 لف -1996 مقاب

ي تونــس.
لتفــاق 1996 هــو تفكيــك نظــام الحمايــة الجمركيــة �ف

)US ي )آالف الدوالرات  الواردات التونسية للمواد المعملية من االتحاد االورو�ب

المصدر: حساباتنا اعتمادا عىل معطيات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي )2018(
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ي تمتعــت بإعفــاء جمــركي تطــور تقريبــا بنفــس النســق لنفــس 
< توريــد المــواد المصنعــة الــ�ت

ي توريــد المنتجــات 
ة )%7 و %6.5( والســبب الرئيــسي لذلــك النخفــاض الشــديد �ف الفــ�ت

النســيجية. ويمكــن تفســ�ي هــذه النتائــج بتدريجيــة نســق التفكيــك التعريفــي وتراجــع الســتثمار 
بعــد 2011 وكذلــك ضعــف قــدرة الســتيعاب للســوق الســتهالكية، كمــا يمكــن تفســ�ي ذلــك 
ي كانــت تســتفيد قبــل اتفــاق 1996 

ف الــ�ت ايضــا بضعــف أثــر تفكيــك الحمايــة عــىل مــواد التجهــ�ي
مــن نســب تفاضليــة محــّددة بـــ %10 فقــط. مــن ناحيــة اخــرى لــو ح�نــا البحــث عنــد حــدود 
اد قــد بلــغ  ــكان تطــّور الســت�ي 2010 بســبب اضطــراب النشــاط القتصــادي مــا بعــد الثــورة ل

ة 1997 -2010 وهــي النتيجــة المتوقعــة. %11 معــدل ســنويا خــالل فــ�ت

ي عجــزا بـــ 1392 
: كان يعــا�ف ي ف تونــس والتحــاد الأورو�ب ان التجــاري للمــواد المعمليــة بــ�ي ف • المــ�ي

ي 1990 -1996 كمعــدل ســنوي. ومــر هــذا الرقــم اىل 1480.3 ألــف 
ف ســن�ت ألــف دولر أمريــ�ي بــ�ي

ي 1997 -2016. وإذا اوقفنــا البحــث عنــد ســنة 2010 لالأســباب ســالفة 
ف ســن�ت دولر أمريــ�ي بــ�ي

الذكــر نجــده بـــ 1561 ألــف دولر أمريــ�ي وهــي نتيجــة متوقعــة ومحــرك آخــر للنمــو معّطــل.

 العجز التجاري للسلع المصنعة )بآالف الدوالرات االأمريكية(

المصدر: حساباتنا اعتمادا عىل معطيات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي )2018(

انيــة الدولــة: العجــز العمومــي والمديونيــة العموميــة مثلــت المداخيــل الجمركيــة المقــّدرة  ف • م�ي
انيــة الدولــة أي %16.8 مــن  ف ي هيكلــة م�ي

بـــ 735.4 مليــون دينــار لســنة 1994 جــزءا هامــا �ف
ة.  ــا�ش ــب غــ�ي المب ائ ــة او %29.5 مــن ال�ف ــا العادي ــة او %22.7 مــن مداخيله ــا الذاتي مداخيله
ف 4/3 او 5/4(  ــ�ي ــية )ب ــواردات التونس ــىل ال ــا ع ي هيكلي ــاد الورو�ب ــن التح ــواردات م ــن ال تهيم
ي انهــا تمثــل ايضــا العائــد الكــ�ب مــن هــذه الداءات لذلــك فــان 

مــن مجموعهــا، وهــذا يعــ�ف
ي او الخــام. 

ــن العجــز الصــا�ف ــة ســواء احتســبناه ضم اني ف ي الم�ي
ــا �ف ــل عجــزا هام ــا يمث اختفاءه

ي 
ــل �ف ي المداخي

ــارة �ف ــذه الخس ي ه
ــ�ف �ف ــة الت ــتطاعت الدول ــف اس ــو كي ــم ه ــؤال اله الس

ــم  ــكىلي ل ــة وان إطــار القتصــاد ال اني ف ــت عاجــزة عــىل الســيطرة عــىل عجــز الم�ي ــا كان ف انه حــ�ي
ــارت  ــي اخت ــز العموم ــدارك العج ــع، لت ي الواق

. �ف ي ــ�ب ي ــط ال�ف ي الضغ
ــع �ف في ــبا لل�ت ــن مناس يك
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فيــع  الدولــة ضمــن كل الختيــارات الحــل الســهل وهــو الحفــاظ عــىل نفقاتهــا عــن طريــق ال�ت
ــادل الحــّر.  ــف التب ــت المســتهلك تكالي ــكل بســاطة حّمل ــة عــىل القيمــة المضافــة وب يب ي ال�ف

�ف
ف 1986  انيــة الدولــة معــّدل ســنويا للعجــز بـــ %3.8 مــن الناتــج الداخــىلي الجمــاىلي بــ�ي ف عرفــت م�ي
ي عــ�ش 

ي برنامــج التفكيــك التعريفــي وخاصــة امتــداده عــىل اثنــ�ت
و1996، وقــد ســمح التــدرج �ف

ي  يــ�ب ي مســتويات مقبولــة ومــن ثمــة عرفــت نســب الضغــط ال�ف
ســنة بالمحافظــة عــىل العجــز �ف

تفــاق، غــ�ي انــه انخفــاض طفيــف جــدا مقارنــة بمــا كان  ة تطبيــق الإ انخفاضــا طفيفــا طيلــة فــ�ت
ــىلي  ــراء داخ ــو اج ــتهالك -وه ــة الس يب ــتبدال �ف ــة اىل اس ــأت الحكوم ــة لج ي الحقيق

ــا. �ف متوقع
ة  ، بمعــ�ف آخــر كان يمكــن ان تؤثــر هــذه الخــ�ي ام دوىلي ف ســيادّي، بــالأداءات الجمركية-وهــو الــ�ت
بشــكل أكــ�ب عــىل الماليــة العموميــة، خاصــة وان المعاليــم الجمركيــة مثلــت ســنة 1993 حــواىلي 
انيــة الّدولــة، وهكــذا تــم تحويــل وجهــة فائــض المســتهلك الــذي  ف ثلــث المداخيــل الذاتيــة لم�ي
اض لــم يكــن مفرطــا إذا مقارنــة  كان متوقعــا مــن عمليــة التفكيــك التعريفــي. اللجــوء اىل الفــ�ت
ــة بلغــت ذروتهــا بـــ %56.5 مــن الناتــج الداخــىلي  ــة مــا قبــل التفــاق فالديــون العمومي بمرحل
الجمــاىلي ســنة 2001 بعــد ان كانــت تمثــل %55.5 ســنة 1996 ثــم انخفضــت اىل حــدود 40.7% 
ات اخــرى مثــل: النتدابــات الكثيفــة  ســنة 2010. امــا الرتفــاع الملحــوظ منــذ 2011 فلــه تفســ�ي
ف البــالد ومقاومــة الرهــاب  ذات الطابــع الســياسي والحتياجــات الجديــدة للجيــش والأمــن لتأمــ�ي
ي مرتبــة اقــل نظــرا اىل انهــا كانــت موجــودة ســنويا قبــل 

ي �ف
ــأ�ت ارتفــاع كتلــة الجــور غــ�ي انهــا ت

الثــورة وهــذا مــا خلــص اليــه العــوادي والعــروسي )2017(.

تطور االداءات والمداخيل الجبائية

التغي�ي 2008/1996 2008 1996

% 16.65 % 40.25 % 23.6 اداء مبا�ش

% 2.55 % 29.2 % 26.65 اداء عىل القيمة المضافة

% -14.9 % 5.16 % 20 معاليم جمركية

% -4 % 13 % 17 اداء عىل الستهالك

% 0.3 - % 12.7 % 13 ة اخرى اداءات غ�ي مبا�ش

- 100% 100% المجموع

ي ندوة »التكامل القتصادي 
ي والصناعة التونسية، �ف ي )2016(، سوق التحاد الأورو�ب

�ف المصدر: فاطمة ال�ش
.» ي التونسي الأورو�ب

ة للتفكيــك هــي خســارة عائــدات جمركيــة للدولــة. هــذه  مــن البديهــي ان أحــد الآثــار المبــا�ش
. وبهــذا  ي عــ�ش

اكمــا بـــ 4000 مليــون دينــار عــىل مــدى الســنوات الثــ�ف الخســارة تمثــل مبلغــا م�ت
انيــة بـــ 75 مليــون دينــار منــذ الســنة الوىل وترتفــع اىل حــدود  ف ي تحملتهــا الم�ي

تكــون التكلفــة الــ�ت
ة. لكنهــا ليســت إل مجــرد تقديــرات وحــ�ت نقــّوم اهميــة هذه  ي الســنة الأخــ�ي

800 مليــون دينــار �ف



26

ــون  ــة كانــت بـــ 741 ملي ــل الجمركي ــات: -المداخي ــد مــن التذكــ�ي ببعــض المعطي الخســائر لب
انيــة اي، %20 مــن المداخيــل العاديــة و 25.7%  ف دينــار ســنة 1996 ومثلــت جــزءا هامــا مــن الم�ي
ــة  ــل العادي ــن المداخي ــوى %5.16 م ــل س ــن تمث ــم تك ف ل ــ�ي ي ح

ة �ف ــا�ش ــ�ي المب ــن الداءات غ م
ف  ــ�ي ي ح

ــنة 1996 �ف ــة س ــل العادي ــن المداخي ــل %23.6 م ة تمث ــا�ش ــب المب ائ ــنة 2008، ال�ف س
كانــت تقــدر بـــ %40.25 ســنة 2008. الأداء عــىل القيمــة المضافــة مثــل %26.65 مــن المداخيــل 
العاديــة ســنة 1996 مقابــل %29.9 ســنة 2008، وهكــذا ُعوضــت خســائر المعاليــم الجمركيــة 
ة والأداء عــىل القيمــة المضافــة. ببســاطة حملــت الدولــة المســتهلك تكلفــة  يبــة المبــا�ش بال�ف

التبــادل الحــر.

المصدر: حساباتنا اعتمادا عىل معطيات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي )2018(

IV.3 - اآلثار االجتماعية التفاق 1996

ي الســعار 
: كان المتوقــع للتفكيــك التعريفــي ان يُولــد انخفاضــا �ف • الســعار والطلــب الداخــىلي

ــة  ــاز الحج ــذا المتي ــل ه . ومّث ف ــتهلك�ي ــعار للمس ي الس
ــا �ف ــك انخفاض ــا لذل ــات وتبع للمؤسس

النظريــة الساســية لصالــح نظــام التبــادل الحــر المرتكــزة عــىل مفهومــي فائــض المنتــج وفائــض 
ــه  ــل. اّول لأن ف عــىل الق ــب لســبب�ي ــق ويُنّس ــاج ان يدق ــاز يحت المســتهلك، غــ�ي ان هــذا المتي
ــح  ــه لصال ــ�ش من ي أك

ــا�أ ــواد الســتهالك النه ــوردة لم ى الم ــ�ب ــة الك ــح المؤسســات التجاري لصال
ــة  ــم الجمركي ــض المعالي ف يخف ــ�ي ــام تمي ــن نظ ــا م ــتفيدة اساس ــة، المس ــات الصناعي المؤسس
تــب عــىل  اتهــا اىل الـــ %10 فقــط. ويــكاد يكــون الثــر الم�ت ف المرتبطــة بتوريــد مدخالتهــا وتجه�ي
ي 

ــزة �ف ــات المنج ــه الدراس ــا تعرض ــكاليا كم ــدو اش ــر يب ــذا الم ــا، وه ــي تمام ــد الغ ــعار ق الس
ي الأداء عــىل القيمــة 

ــادة �ف ــة قــد ادى اىل زي الغــرض: »إذا كان الحفــاظ عــىل النفقــات العمومي
ىلي ايجابيــا او 

المضافــة فمــن الصعــب معرفــة إذا كان إثــر ســعر التخفيــض التعريفــي الآ
ســلبيا عــىل الســتهالك الخــاص. فــالأداء عــىل القيمــة المضافــة مســّدد بشــكل تــام مــن قبــل 
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ي مثــل هــذه الظــروف 
ــا«. �ف ف ان الداءات الجمركيــة ليســت مســددة إل جزئي ي حــ�ي

ين �ف المشــ�ت
ي ذات الوقــت 

يبــدو ان إثــر التفكيــك التعريفــي عــىل الســعار والطلــب الداخــىلي قــد أضعــف �ف
ــج والمســتهلك. ــض المنت كال مــن فائ

ي التاىلي تطور السعار عند الستهالك وعند النتاج:
 يظهر الرسم البيا�ف

 تطور أسعار االستهالك واالنتاج )أسعار 2010(

المصدر: العوادي والعروسي )2017(

ي مربحــا  يــ�ب لــم تتوقــف عمليــة ارتفــاع الســعار منــذ توقيــع اتفــاق 1996. يبــدو التفكيــك ال�ف
، أكــ�ش مــن المؤسســات الصناعيــة  ي

جــدا للمؤسســات التجاريــة المــورّدة لمــواد الســتهالك النهــا�أ
كمــا أســلفنا. فالتفكيــك اذن لــم يكــن لــه اي إثــر عــىل اســعار النتــاج.

• العمــل بأجــر: تطــور مــن حــواىلي 1300 ألــف موطــن عمــل ســنة 1990 اىل حــواىلي 1613 ألــف 
ف 1997 2016-، العمــل بأجــر  ة الممتــدة بــ�ي ي الفــ�ت

ســنة 1996 اي بمعــدل ســنوي بـــ 45 ألــف. �ف
مــّر مــن 1613 ألــف اىل 2467 ألــف اي بمعــدل 41800 ســنويا، وهــذه نتيجــة اخــرى ســلبية.

• العمــل بغــ�ي أجــر: تطــور مــن حــواىلي 650 ألــف ســنة 1990 اىل حــواىلي 695 ألــف ســنة 1996 
ــواىلي 11250  ــنة 2016 اي بح ــف س ــل اىل 951 أل ــنويا كي يص ــل س ــن عم ــواىلي 6500 موط اي بح

موطــن عمــل ســنويا مــا يشــ�ي اىل توجــه نحــو الهشاشــة والقتصــاد غــ�ي المنظــم.

 العمالة )باالآالف(
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ف عــن العمــل مــن 441.7 ألــف ســنة 1990 اىل 465.1 ألــف ســنة  • البطالــة : تطــور عــدد العاطلــ�ي
1996 بمعــدل ارتفــاع يقــدر بـــ 3.3 آلف ســنويا، ومــن 446.2 ألــف ســنة 1997 اىل 629.6 ألــف 
ي 2010 اي بمعــدل ارتفــاع بـــ 9170 عاطــل ســنويا أي ان المعــدل الســنوي للبطالــة تضاعــف 

�ف
ف مــا قبــل اتفــاق منطقــة التبــادل الحــر وبعــده، إل ان نســبة البطالــة تراجعــت  ثــالث مــّرات بــ�ي
ف  ــ�ي ــن %18.3 اىل %15.6 ب ــت م ــا تراجع ــن %18.5 اىل %16.8 كم ي 1990 و 1996 م

ــن�ت ف س ــ�ي ب
ف انخفــاض نســب البطالــة مقابــل ارتفــاع عــدد  ي 2011 و 2016، وهنــا تكمــن المفارقــة بــ�ي

ســن�ت
 ، ف ها بالمراجعــة المنهجيــة لحتســاب الســكان الناشــط�ي ف عــن العمــل ويمكــن تفســ�ي العاطلــ�ي
ف عــن  ي ل يحتســب المنتفعــون بهــا ضمــن العاطلــ�ي

امــج الجتماعيــة للتشــغيل الــ�ت وتعــدد ال�ب
ــر  ــم تتوف ــة حــ�ت وان ل عي ــ�ي ال�ش ــة وغ عي ــل الهجــرة ال�ش ــف عام ــن ان نضي ــا يمك ــل. كم العم

المعطيــات المتصلــة بهــا.

نسبة البطالة

المصدر: حساباتنا اعتمادا عىل معطيات المعهد التونسي للتنافسية والقتصاد الكمي )2018(

• مداخيــل الأ� وأجورهــا: عــرف دخــل الأ� تطــورا هامــا حيــث مــّر مــن 8373.8 ألــف دينــار 
ســنة 1990 اىل 67334 ســنة 2016 اي تضاعــف ثمــان مــرات امــا الرواتــب فقــد مــرت مــن 4178.1 
ألــف دينــار ســنة 1990 اىل 36188.7 ســنة 2016 اي بثمانيــة اضعــاف. وتأرجــح نصيــب الرواتــب 
اجــع اثنــاء  ة الطويلــة ولــم ي�ت ضمــن المداخيــل الجمليــة حــول نســبة الـــ %50 عــىل مــدى الفــ�ت
تطبيــق منطقــة التبــادل الحــّر، نظــرا لنتظــام المفاوضــات الجتماعيــة والزيــادات المقــررة لــكل 
ي إطــار التفــاوض الجماعــي. بــل انهــا تجــاوزت هــذا المســتوى اىل حــدود الـــ 

ثــالث ســنوات �ف
%54 ســنة 2016 بســبب كثافــة التحــركات المطلبيــة مــا بعــد الثــورة. نســبة الرواتــب لــم تعــرف 
ي 

ف ســن�ت ف معــدل %36.3 قبلــه و %36.1 بــ�ي اختالفــا هامــا إثــر اتفــاق التبــادل الحــر متأرجحــة بــ�ي
ــة  ــىل خلفي ي 2011 و2016 ع

ــن�ت ف س ــ�ي ــز اىل %38.8 ب ــم قف ــده ث ة بع ــا�ش 1997 و2010 أي مب
تصاعــد الحــركات الحتجاجيــة المطلبيــة مــا بعــد الثــورة.

ــرة  ــة ظاه ــتهالك نتيج ــاع الس ــع ارتف ــود اىل توق ــي يق ــل المنطق ــتهالك الأ�ي: التحلي • الس
فائــض المنتــج والمســتهلك المتأتيــة مــن انخفــاض التكلفــة والأســعار تبعــا لنخفــاض 
المعاليــم الديوانيــة. إل ان الســتهالك الأ�ي لــم يعــرف إل ارتفاعــا طفيفــا غــ�ي ذي بــال مــّر 
مــن معــدل نمــو ســنوي بـــ %4.1 مــا قبــل التفــاق اىل %4.4 بعــده. نحــن اذن ازاء عمليــة تحويل 
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وجهــة لفائــض المســتهلك وهــو واحــد مــن الفوائــد القليلــة لمنطقــة التبــادل الحــّر، مــن طــرف 
ي لــم تســحب انخفــاض التكلفــة عــىل الســعار بســبب ضعــف المراقبــة الداريــة 

كات الــ�ت الــ�ش
ي 

ي اســتعادت النخفــاض �ف
ــة الــ�ت ــر اســعار البيــع مــن جهــة مــن طــرف الدول ــع بتحري والت�ي

ي مــن جهــة اخــرى.
المعاليــم الجمركيــة عــ�ب الضغــط الجبــا�أ

ي االستهالك الخاص )باالأسعار الثابتة(
 متوسط الزيادة السنوية �ف

1990-2016 2016-1997 2010-1997 1996-1990

% 4,3 % 4,4 4,7% % 4,1

)ITCEQ )2018 المصدر : المؤلف انطالقا من معطيات

نالحــظ ان تكلفــة التقويــم بســبب منطقــة التبــادل الحــّر كانــت اقتصاديــة أكــ�ش منهــا اجتماعيــة 
ي منــاخ النغــالق 

ي تجنــب الضطرابــات الجتماعيــة �ف
بســبب هاجــس الحكومــة المتمثــل �ف

 . ــع الســياسي والقم

مــن جانــب آخــر يبــدو ان تكلفــة التقويــم هــذه كان يمكــن ان تكــون اشــّد ثقــال ممــا كانــت عليــه 
ي وتدخــل برنامــج تأهيــل المؤسســات. لــول الّدعــم المــاىلي الورو�ب

34
ي < تأهيل المؤسسات والدعم الماىلي الورو�ب

 تطور تدخالت برنامج التأهيل

2015-1996 2015-2006 2015-2011 2010-2006 2005-1996 2005-2001 2000-1996 ة الف�ت

6079 3453 1961 1492 2626 1617 1009 النخراطات

5344 3106 1859 1247 2238 1376 862 الموافقات

9265,5 9,5970 8,3517 1,2453 6,3294 1,1739 5,1555
الستثمار 

)م. د(

0,75 4,42 6,24 8,17 6,32 8,17 7,14
الستثمارات 
التشخيصية

5,8238 6,5408 7,3208 1,2200 7,2829 1,1484 6,1345
استثمارات 

مادية

0,952 6,519 4,284 2,235 4,432 2,237 2,195
استثمارات 

ل مادية

3,1226 5,757 1,426 4,331 8,468 8,247 1,221
المنح 

المعتمدة

34 وزارة الصناعة )2019(، موقع مكتب التأهيل.
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3,42 3,23 9,12 3,10 1,19 7,9 4,9
منح 

التشخيص

8,836 8,540 9,315 9,224 0,296 7,157 3,138 منح مادية

2,347 5,193 3,97 2,96 8,153 5,80 3,73
منح غ�ي 

مادية

المصدر: وزارة الصناعة )2019( موقع مكتب التأهيل.

ــر  ــىل تطوي ــة ع ــات الخاص ــاعد المؤسس ــس لتس ــه تون ــج اعتمدت ــو برنام ــل: ه ــج التأهي • برنام
نامــج.  قدراتهــا التنافســية. اســتفادت 5344 مؤسســة مــن 1996 حــ�ت ســنة 2015 بدعــم مــن ال�ب
ــا  ــكل مؤسســة اي م ــار ل ــف دين ــار اي بمعــدل 230 أل ــف دين ــح المســندة 1226 أل بلغــت المن
نامــج قــد  يعــادل %13.2 مــن الســتثمار الجمــىلي الــذي بلــغ 9265 مليــون دينــار. والظاهــر ان ال�ب
ي تطويــق آثــار اتفــاق 1996 عــىل ديمومــة المؤسســات التونســية وكان بإمكانــه 

لعــب دورا هامــا �ف
ــدا ادراج المؤسســات المصــّدرة  ــم يكــن مفي ــول تصميمــه غــ�ي الســّوي. اذ ل فعــل الفضــل ل
ي 

اتيجية الرتقــاء �ف ي الســواق الخارجيــة إل إذا كانــت تملــك اســ�ت
بمــا انهــا كانــت اصــال تنافســية �ف

سالســل النتــاج وهــو امــر مشــكوك بــه كمــا انــه مــن غــ�ي المعقــول ادراج المؤسســات الجنبيــة 
ي 

نامــج. وقــد تّمــت مراجعــات ســمحت بــإدراج المؤسســات المتوســطة والصغــرى �ف ي ال�ب
�ف

نامــج. ي البدايــة بدعــم ال�ب
ي لــم تكــن تتمتــع �ف

نامــج ومؤسســات قطــاع الخدمــات الــ�ت ال�ب

ي لمســاعدة تونــس عــىل تطبيــق إتفــاق  ي لتونــس: الّدعــم المــاىلي الورو�ب • الدعــم المــاىلي الأورو�ب
ــاهم  ــه س ــدو ان ــا يب ــية كم ــيما مؤسس ــات س ــدة إصالح ــاز ع ي انج

ــاهم �ف ــال وس 1996 كان فّع
طــار ان  ي هــذا الإ

ــزواري )2019( �ف ز ال ــ�ب ــار الصدمــة التنافســية. ي ــف آث ي تخفي
ــا�ش �ف بشــكل مب

»المعونــة الماليــة الوروبيــة لتونــس قــد تضاعفــت منــذ الثــورة، وشــملت عــّدة جوانــب مختلفــة 
)بشــكل خــاص: دعــم الديمقراطيــة والأمــن والتنميــة الجهويــة والمحليــة والتنميــة الشــاملة( ... 
ي لصالــح المؤسســات الماليــة قروضــا بلغــت حــدود 800 مليــون  فقــد خصــص التحــاد الورو�ب
ي إطــار 

اتيجية وتنميــة القطــاع الخــاص �ف اورو ســنويا حــ�ت 2020، مــن اجــل دعــم مشــاريع اســ�ت
ضافــة اىل ذلــك تقريــرا حديثــا للمفوضيــة  تطبيــق مخطــط التنميــة الخمــاسي 2016 -2020«. بالإ

امــات الوروبيــة بتونــس: الوروبيــة35 يفصــل كمــا يــىلي الل�تف

ي عــن طريــق أدوات الجــوار بمبلــغ جمــىلي بـ 305  ام مــاىلي غــ�ي مســبوق مــن التحــاد الورو�ب ف - الــ�ت
ي شــكل هبات.

مليــون اورو �ف

- نوفمــ�ب 2018: برنامــج دعــم التنافســية والتصديــر )90 مليــون اورو( وبرنامــج مســاعدة 
ــون  ــة )73.5 ملي ــث الدارة العمومي ــم تحدي ــج دع ــون اورو(، برنام ي )70 ملي ــ�ب ي ــالح ال�ف الص

ي UE 4« )15 مليــون اورو( تجديــد العمــال وريادتهــا. اورو( برنامــج »التحــاد الورو�ب

ــوار  ــة للج ــة االوروبي ــار السياس ــي إط ــي ف ــاد االوروب ــس واالتح ــة: تون ــات البيني ــول العالق ــر ح ــة )2019(، تقري ــة االوروبي 35 المفوضي
ــال. ــارس 2019 بروكس ــارس 2018-م ــي م ــة ف المراجع
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- ديسم�ب 2018: تنويع السياحة والصناعات التقليدية )45 مليون اورو(.

ف دول المغرب )6.5 مليون اورو(. - التعاون البحري ب�ي

ــة لســنة 2017  ــل مطابقــة للقــرارات المالي ــات تموي ي ســنة 2018 اتفاقي - وقــع التحــاد الورو�ب
ي -اقتصــاد 

بســقف 300 مليــون اورو )تحويــل -طاقــة -تنافســية -تصديــر -عدالــة -اصــالح جبــا�أ
.)+ERASMUS( ي للـــ

ي -الهيئــات الديمقراطية -ودعم مــاىلي اضا�ف
ي -مجتمــع مــد�ف

اجتماعــي تضامــ�ف

انية عىل قاعدة تقدم الصالحات. ف ي شكل دعم للم�ي
- سحب سنة 2018، 65.6 مليون اورو �ف

ف  ــ�ي ف المتبقي ــ�ي ف التكميلي ــط�ي ــن �ف القس ــاىلي لك ــه الم ــا دعم ي ايض ــاد الورو�ب ــل التح - واص
ــق  ــون اورو ينتظــر بعــد تطبي ــغ جمــىلي بـــ 300 ملي ي لســنة 2021 بمبل

ــا�ف ــج الث نام ــوان ال�ب بعن
ــاق. ــول التف وتوك ــا ب�ب ــوص عليه ــراءات المنص ــة الج مجموع

ي إطــار العــداد للتقليــص مــن الكــوارث 
ف �ف ف نموذجيــ�ي وعــ�ي ي ايضــا م�ش - يمــول التحــاد الورو�ب

عــىل المســتوى المحــىلي )2 مليــون اورو(.

ــد  ــا يؤك ــة كم ــود الممنوح ــد الوع ــىل صعي ــ�ي كاف ع ي غ ــم الورو�ب ــتوى الدع ــل مس ــن يض لك
ذلــك ســامي العــوادي )1997(36 الــذي لحــظ »غيــاب مســاعدة ماليــة لتونــس كفيلــة بتعويــض 

ــل«. ــة التعدي ي كلف
ــة والتحكــم �ف ــدات الجمركي ــن العائ خســائرها م

IV.4 - التقديرات االقتصاد قياسية37

ي اعتمدناهــا عــىل منهــج الإحتماليــة القصــوى. تســمح هــذه 
تُبــ�ف دراســة القتصــاد القيــاسي الــ�ت

ــع وضــع  ــا م ــون خطي ض ان يك ــ�ت ــوذج المف ات المرصــودة للنم ــار المتغــ�ي ــل آث ــة بتحلي التقني
. كمــا اننــا نعتمــد عــىل سلســلة زمنيــة  ف ات توزيــع طبيعــي معــ�ي فرضيــة ان يكــون لهــذه المتغــ�ي
ة 1980 -2017. منهــج السلســلة الزمنيــة كمــا  مــن كميــات القتصــاد الــكىلي الرئيســية خــالل الفــ�ت
ي التحليــل الحــاىلي هــي ذاتهــا المســتعملة غالبــا للتحليــل القتصــادي لآثــار التفاقيــات 

ُطبقــت �ف
افية.  ــار الســت�ش ي المســتقبل وإجــراء دراســة لالآث

التجاريــة. يســمح لهــذا الســلوب بالمتــداد �ف
ــدة  ــن قاع ــا م ــع تجميعه ــل وق ــذا التحلي ي ه

ــة �ف ات المتناول ــ�ي ــم المتغ ــول اه ــات ح المعطي
 . بيانــات البنــك الــدوىلي

36 سامي العوادي )1997(، منطقة التبادل الحر التونسية االوروبية واكراهات التبادل الحر العالمي، المجلة التونسية لالقتصاد عدد 8.
ــدا المتعلقــة بأثــر منطقــة  ــة بنتائــج ليســت كلهــا مطابقــة لنتائــج التحليــل الكمــي الســابق تحدي 37 بعــض التوضيحــات جديــرة بالذكــر ومتصل
ــنوات  ــن س ــا م ــددا مرتفع ــة االقتصــاد القياســي ع ــب مقارب ــة تتطل ــع وللضــرورة المنهجي ــي الواق ــو االقتصــادي. ف ــى النم ــادل الحــر عل التب
ــا،  ــرا هيكلي ــا تأثي ــك حتم ــدث ذل ــدا ســنة 1980. يُح ــاق، تحدي ــى ســنوات ســابقة لالتف ــي الزمــن ال ــدا ف المالحظــة. امــر يفــرض الرجــوع بعي
اي تغييــر البنيــة االنتاجيــة والسياســات االقتصاديــة ممــا يؤثــر علــى نتائــج التمريــن االقتصــادي قياســي. كمــا ان هــذا التمريــن يعتمــد علــى 
معطيــات مستســقاة مــن قاعــدة بيانــات البنــك الدولــي وهــي مختلفــة عــن البيانــات المســتعملة فــي التحليــل االحصائــي الســابق الخــاص بـــ المعهــد 
التونســي للتنافســية واالقتصــاد الكمــي، المحتســبة بالســعر القــار فــي حيــن ان معطيــات البنــك الدولــي محتســبة بالقيــم الجاريــة أي دون حــذف 
آلثــار التضخــم والصــرف. هكــذا نعــرض هــذه النتائــج مــع جلــب االنتبــاه نحــو حــدود التمريــن االقتصــاد قياســي التــي فرضتهــا مشــاكل عــدم 

توفــر المعطيــات بــل تضاربهــا أحيانــا. 
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ات التابعــة المتعلقــة بالنمــو القتصــادي والّدخــل الفــردي محتســبان تباعــا  ، المتغــ�ي فيمــا يــىلي
ــا  ــيقع تقديرهم ــذان س ــان الل ــردي. النموذج ــج الف ــاىلي والنات ــىلي الجم ــج الداخ ــو النات ــ�ب نم ع

: وقعــت صياغتهمــا كمــا يــىلي

 )𝐼𝑛𝑃𝐼𝐵𝑡= 𝛽0+𝛽1 𝐼𝑛 𝑓𝑏𝑐𝑓𝑡+ 𝛽2 𝐼𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑡+𝛽3 𝐼𝑛 𝑜𝑢𝑣𝑡+ 𝛽4 𝐼𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡+ 𝛽5 𝑎𝑙𝑒 +𝜉𝑡 )1

 𝑃𝐼𝐵𝑡/𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡(= 𝛽0+𝛽1 𝐼𝑛 𝑓𝑏𝑐𝑓𝑡+ 𝛽2 𝐼𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡+𝛽3 𝐼𝑛 𝑜𝑢𝑣𝑡+ 𝛽4 𝐼𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡+𝛽5 𝑎𝑙𝑒(
)+𝜉𝑡 )2

ي تباعــا - تكويــن رأس المــال الثابت/ 
ي تعــ�ف

ات )esper, educ, dette, ouv, ide, fbcf( الــ�ت المتغــ�ي
ــل  ــم/ مؤم ــتوى التعلي ــام/ مس ــن الع ــاح/ الدي ــب النفت ة/ نس ــا�ش ــة المب ــتثمارات الجنبي الس

الحيــاة عنــد الــولدة.

 »dummy« ة ــ�ي ــر( كمتغ ــادل الح ــاق التب ــرى ALE )إتف ة اخ ــ�ي ــال متغ ــذا المث ــن ه ــج ضم نُدم
ة  ة الســابقة لتطبيــق التفــاق والقيمــة )واحــد( اثنــاء الفــ�ت ي تأخــذ قيمــة )صفــر( خــالل الفــ�ت

الــ�ت
ة وتكويــن رأس المــال  ــة بالســتثمارات الجنبيــة المبــا�ش ات المتصل الالحقــة لتوقيعــه. المتغــ�ي
الثابــت والديــن العــام تُقــاس كلهــا بطريقــة نســبية اي بنســبها مــن الناتــج.  يُقــاس النفتــاح عــىل 

التجــارة العالميــة بنســبة مجمــوع الصــادرات والــواردات مــن الناتــج.

تــان مســتقلتان اضافيتــان تدخــالن ضمــن دراســة آثــار منطقــة التبــادل الحــر عــىل الرفــاه  متغ�ي
الجتماعــي الــذي يُقــاس بدخــل الفــرد، مســتوى الدراســة وأمــل الحيــاة عنــد الــولدة.

ي تونس يقاس بنسب التسجيل بالثانوي. 
مستوى الدراسة �ف

ــادل  ي حــدود الـــ %1 لمنطقــة التب
ــا ودال �ف نســتنتج مــن خــالل الجــدول الالحــق تالزمــا ايجابي

ي المبــا�ش الــواردة  ، الســتثمار الجنــ�ب ات الناتــج المحــىلي الإجمــاىلي الحــر وكل واحــدة مــن متغــ�ي
وتكويــن رأس المــال الثابــت.
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ي تونس
ات االقتصاد الكلي �ف ف منطقة التجارة الحرة ومؤ�ش سون ب�ي  عالقة ب�ي

اتفاق 
التبادل 

الحر

الدين 
العمومي

تكوين رأس 
المال الثابت

الستثمار 
ي  الجن�ب

المبا�ش

الحصيلة 
التجارية

الناتج المحىلي 

الإجماىلي

1
الناتج المحىلي 

الإجماىلي

1 -0.731** الحصيلة التجارية

1 -0.278 -0.682**
ي  الستثمار الجن�ب

المبا�ش

1 0.726** -0.653** -0.984**
وتكوين رأس المال 

الثابت

1 0.150 -0.021 -0.317 0.264 الدين العمومي

1 0.308 0.817** 0.568** -0.442** 0.823** اتفاق التبادل الحر

ي حدود %1
**تالزم �ف

ــو  ــىل النم ــر ع ــادل الح ــة التب ــة لمنطق ــار ايجابي اف آث ــت�ش ــة اس ــج بإمكاني ــذه النتائ ــمح ه تس
ان  ف ســون« ربطــا ســلبيا دال يتعلــق برصيــد المــ�ي القتصــادي بالمقابــل تكشــف نتائــج »ارتبــاط ب�ي
ــن هــذه الدراســة  ي القســم الســابق م

ــواردة �ف ــد الســتنتاجات ال التجــاري. هــذه النتيجــة تؤك
ــادل الحــر. ــر تطبيــق اتفــاق منطقــة التب ان التجــاري اث ف ــة المــ�ي حــول تدهــور حصيل

ة عــىل النمــو القتصــادي اىلي ضعــف  ســتثمارات الجنبيــة المبــا�ش يشــ�ي حضــور آثــار ســلبية لالإ
كات الوطنيــة ونقــص البنيــة المؤسســية المكتملــة القــادرة عــىل تحويــل  قــدرة اســتيعاب الــ�ش
ي  العوامــل الخارجيــة اليجابيــة )externalités positives( الناجمــة عــن الســتثمار الأجنــ�ب
ــوج«  ــد ولوفي ــا »جي ــل اليه ي توّص

ــ�ت ــج ال ــع النتائ ــا م ــة تطابق ي النتاجي
ف �ف ــ�ي ــا�ش إىل تحس المب

ي المبــا�ش تتغلــب عــىل آثــار  )2017(. بمعــ�ف آخــر آثــار المنافســة الناجمــة عــن الســتثمار الأجنــ�ب
ــة.  العوامــل الخارجي

ي دال عــىل النمــو  يبــدو مــن خــالل الجــدول الالحــق ان منطقــة التبــادل الحــر ذات تأثــ�ي ايجــا�ب
ــة  ــاء منطق ــد إنش وة بع ــ�ش ــق ال ي خل

ــا �ف ــب دورا هام ــم تلع ــار الحج ــدو ان آث ــادي. يب القتص
ــج  ــق بالنات ــا يتعل ــ�ي )فيم ــادي الكب ــارق القتص ــار الف ف العتب ــ�ي ــذ بع ــع الخ ــر م ــادل الح التب

. ي ــاد الورو�ب ــس والتح ف تون ــ�ي ( ب ــاىلي ــىلي الجم الداخ
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نتائج تقديرات طريقة الحد االأقىص لالحتمال الآثار اتفاقية التجارة الحرة عل النمو 
االقتصادي والدخل الفردي

دخل الفرد النمو االقتصادي

-0.061**
الستثمارات الجنبية 

ة المبا�ش

0.317 0.354** نسب النفتاح

0.618*** 1.057***
تكوين رأس المال 

الثابت

0.047 0.116** إتفاق التبادل الحر

0.541*** الدين العام

0.453* مستوى التعليم

-1.798 أمل الحياة عند الولدة

-0.252 -1.237 ثابت

* أهمية عند حد٪10؛ ** أهمية عند حد 5 ٪. *** أهمية عند حد 1 ٪.

تفــاق التبــادل  هــذه أهــم نتائــج التقييــم المتعــدد البعــاد لالآثــار القتصاديــة والجتماعيــة لإ
ي لســنة 1996 اعتمــادا عــىل مقاربــة تحليليــة واحصائيــة واقتصــاد قياســية.  الحــر التونــسي الورو�ب

وع الأليــكا. فمــاذا عــن الآثــار المتوقعــة لمــ�ش



35 ز�ي2 ا�م ء ا�م�ث ا�م�ج�ز
مرشوع اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق
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V - مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق )أليكا(

ي إقامتها 
ي �ف ي يرغــب التحــاد الورو�ب

ي العالقــات التجاريــة الــ�ت
وع أليــكا هــو مرحلــة جديــدة �ف مــ�ش

ي 
وع اىل دمــج القطاعــات الــ�ت ي ذلــك تونــس، ويســعى هــذا المــ�ش

ف بمــا �ف انــه الجنوبيــ�ي مــع ج�ي
ضافــة اىل ذلــك  لــم يشــملها اتفــاق 1996 وهــي الفالحــة والخدمــات والصفقــات العموميــة. بالإ
ي اي  ــا يســمى بالمكســب الورو�ب ــكا اىل مواءمــة الجــراءات التونســية مــع م وع ألي يســعى مــ�ش
ــة والصحــة  ــ�ي الصحي ــارك والمنافســة والمعاي ــة بالجم ــ�ي والإجــراءات المتعلق مجمــوع المعاي

النباتيــة.

V.1 - تاريخ التفاوض وتسلسله الزمني

ي ديســم�ب 2011 بالتفــاوض حــول اتفاقيــة 
ي المفّوضيــة الوروبيــة �ف كّلــف المجلــس الورو�ب

وع  التجــارة الحــرّة مــع المغــرب ومــ� والأردن وتونــس. رفضــت كل مــن مــ� والأردن المــ�ش
ي طــور 

ي انتظــار نتائــج »دراســة أثــر«، أمــا تونــس فهــي �ف
وبــدأ المغــرب التفــاوض ثــم اوقفــه �ف

ي 
ــا �ف ــالن عنه ــم الع ي ت

ــ�ت ــة ال ــر العملي ــد أّخ ــدم الســتقرار الســياسي ق ــم ان ع ــاوض رغ التف
ي بدايــة عــام 2013 ثــم عرفــت انطالقــة اخــرى مــع حبيــب الصيــد 

نوفمــ�ب 2012 واســتؤنفت �ف
ي بروكســل. واّكــدت الــدول العضــاء 

رابــع رئيــس حكومــة مــا بعــد الثــورة يــوم 25 مــاي 2015 �ف
ي جــوان 2015. كان انطــالق 

ي التفويــض المســند للمفوضيــة الوروبيــة �ف ي التحــاد الورو�ب
�ف

ــة  ــس الحكوم ــور رئي ــر 2015 بحض ي 13 اكتوب
ــة �ف ــة بالقصب ــة الحكوم ــّر رئاس ــات بمق المفاوض

ــر التجــارة آن ذاك  وم ووزي ــة سيســيليا مــول ســ�ت ــد ومفّوضــة التجــارة الوروبي الحبيــب الصي
ف 19 اىل 22 اكتوبــر 2015 ممــا  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

يــة �ف رضــا لحــول. وأعقــب ذلــك اجتماعــات تحض�ي
ــة.  ي إطــار التفاقي

ف �ف ــات الطرفــ�ي ف بالتعــارف ومناقشــة أولوي ســمح للمفاوضــ�ي

ف  ــ�ي ف والأوروبي ــي�ي ف التونس ــ�ي لماني ف ال�ب ــ�ي ــع ب ــري 2016 تجم ي فيف
كة �ف ــ�ت ــة مش ــاء لجن ــم انش ت

ي ذلــك المفاوضــات حــول أليــكا. مــن جهتــه 
ف متابعــة العالقــات التونســية الوروبيــة بمــا �ف لتامــ�ي

ي 25 فيفــري 2016.
ــكا �ف ــرارا بشــأن إطــالق مفاوضــات ألي ي ق لمــان الورو�ب اعتمــد ال�ب

ف 18 و  ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ي ف
ــس �ف ي تون

ف �ف ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــكا ب ــول ألي ــاوض ح ــولت التف ــت اوىل ج اجري
ي توجــه هــذه 

ــ�ت ــادئ الساســية ال ف بالمب ــل 2016 اســفرت عــن تذكــ�ي مــن كال الطرفــ�ي 21 افري
ــاوت  ــار التف ف العتب ــ�ي ــذ بع ــب الخ ــل )asymétrie( اذ يج ــدم التماث ــة ع ــات خاص المفاوض
ام بالدعــم  ف ي التطبيــق مــع اللــ�ت

، اعتمــاد التــدرج �ف ف ف الطرفــ�ي ي مســتويات التنميــة بــ�ي
الكبــ�ي �ف

ــة  ي المجــالت ذات الولوي
ي �ف

ــارب الجــرا�أ ــسي والتق ــالزم للقــدرة التنافســية لالقتصــاد التون ال
ي مختلــف 

ي ومــاىلي �ف
ي مــن دعــم فــ�ف ي ســتحددها تونــس ومــا ســيقدمه لهــا التحــاد الورو�ب

الــ�ت
ــن أحمــد 2018(38. ــازي ب ــكا مســتقبال )غ ــاق الآلي ي يشــملها اتف

ــ�ت ــات ال القطاع

38 غازي بن أحمد )2018(، دليل حول األليكا.
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ــ�ي  ــرك والتعب ــة التح ــع حري ــان وض ــاق 1996 ف ــع اتف ــان توقي ــام اب ــع الع ــس الوض ــىل عك ع
ــل  ــات مث ــض المنظم ــة بع ي وخاص

ــد�ف ــع الم ــد المجتم ــمح بتجّن ــورة س ــد الث ــا بع ــاح م المت
ف والّرابطــة التونســية لحقــوق النســان والمنتــدى  نقابــات العمــال وأصحــاب العمــل والفالحــ�ي
ي التشــاور 

التونــسي للحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة وجمعيــة صوليــدار ... للمطالبــة بحقهــا �ف
قبــل توقيــع التفاقيــة. لذلــك عمــد كل مــن ممثــىلي المفوضيــة الوروبيــة والحكومــة التونســية 
ــة.  ــدوات الصحفي ــات والن ــن الجتماع ــ�ي م ــدد كب ــراء ع ــالل اج ــن خ ــات م ــم الضمان اىل تقدي
ــة  ــابقا مهتم ــة س ــ�ي المعروف ي غ

ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــن منظم ة م ــ�ي ــة كب ــت مجموع وأصبح
. ويبــدو  ي الوقــت الحــاىلي

بهــذه القضيــة حــ�ت انــه صــار هنالــك تســييس مفــرط للمناقشــات �ف
ــال عــىل مطلــب انجــاز دراســة  ــأن وافقــت مث ان الحكومــة قــد اســتجابت لبعــض الضغــوط ب
لآثــار اتفــاق 1996 )لكــن دون لجنــة القيــادة التشــاركية المطلوبــة( وعــىل تشــكيل لجنــة وطنيــة 
ي والمنظمــات المهنيــة، غــ�ي ان 

ي ممثلــة مــن المجتمــع المــد�ف لدراســة محــاور العــرض الورو�ب
ٌ جــدا ويبــدو غــ�ي ناجــع.  أ نســق عملهــا بطــ�ي

ى  مــن ناحيــة أخــرى، فحــ�ت ان أعلــن الرســميون الوروبيــون ان تونــس ل تمثــل مصلحــة كــ�ب
حــه ليــس فقــط عــىل  ــكا الــذي تق�ت وع ألي ي الواقــع مصــدر مــ�ش

ة هــي �ف ــا فهــذه الأخــ�ي لأوروب
ــ�ش هشاشــة  ي تظــل أك

ــ�ت ــس ال ــا تون ــدول منه ــن ال ى م ــ�ب ــة ك ــن ايضــا عــىل مجموع ــس لك تون
 . ــدوىلي ــد ال ــدوق النق ي وصن ــاد الورو�ب ــا لالتح وارتهان

ي ســياق توجــه القــوى القتصاديــة نحــو المفاوضات 
وع أليــكا يجــب وضعــه �ف لفهــم منطــق مــ�ش

ــة الدوحــة كمــا نســجل ظهــور  ــات المفاوضــات متعــددة الطــراف لجول ــة بعــد صعوب الثنائي
ــك  ــت ذل ي تل

ــ�ت ــة ال ــة التجاري ــل والمواجه ازي ــد وال�ب ف والهن ــ�ي ــل الص ــاء مث ــدد اقوي ف ج ــ�ي فاعل
كات الوروبيــة وحمايــة مناطــق النفــوذ  ي حمايــة حصــص الســوق للــ�ش

حيــث يكمــن التحــدي �ف
كمــا يشــهد بذلــك تعــدد التفاقيــات الثنائيــة.

V.2 - المقترح االوروبي : عرض تحليلي

اعتبارات اولية:

ي جميع الميادين.
- يتم الحفاظ بطريقة جزئية عىل مبدأ عدم التماثل غ�ي انه ل يطبق �ف

ي 
ة النتقاليــة المحــددة ب 10 ســنوات الــ�ت - لــم يقــع إقــرار انجــاز عمليــة تقويــم بعــد الفــ�ت

ــه قواعــد  ــص علي ــد تن ــل بن ــا ب ــازل اوروبي ة ليســت تن ــ�ت ــس وهــذه الف ــا تون ستســتفيد منه
ــة. منظمــة التجــارة العالمي

ــا او  ــيطة غالب ــات البس ــض الطلب ــدا بع ــاد، ع ــسي مض ــرض تون ــة ع ــ�ت اللحظ ــد ح - ل تُوج
ف  ي ممــا يــدل عــىل عــدم اســتعداد التونســي�ي الســتيضاح عــن بعــض جوانــب العــرض الورو�ب

اتيجية. للتفــاوض وافتقارهــم لتصــورات اســ�ت
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- فيمــا يتعلــق بالجوانــب الإجرائيــة يكــون المــر احيانــا مســألة تقــارب وأحيانــا أخــرى اصطفافــا 
ــع  ي ــادة عــىل الت�ش ــه يتضمــن زي ــة لأن ــده بدق ــذي يصعــب تحدي ي ال وراء المكســب الأورو�ب

. ي ي التأويــل المقــدم مــن محكمــة التحــاد الورو�ب الورو�ب

ــرف  ــظ كل ط ــىل ان يحتف ــدد ع ــذا الص ي ه
ي �ف ــرض الورو�ب ــص الع ــة: ين ــة الوطني - المعامل

ــة.  ــة والأجنبي كات الوطني ــ�ش ــابهة لل ــة متش بمعامل

اكــة مــن  ي إطــار )ال�ش
ي التفــاوض لُتناقــش عــىل حــدة �ف

- تــم اســتبعاد التنقليــة )mobilité( �ف
ــراءات  ي اج

ــاوي �ف ــدم التس ي ع
ــكال �ف ــرح اش ــا يط ي مم

ــا�أ ــكل ثن ــط PPM( وبش ــل المتوس اج
ة. الحصــول عــىل التأشــ�ي

 V.1.2 - الجوانب القطاعية والعمودية

• الفالحة والصيد البحري

: »فيمــا يتعلــق بتحريــر الرســوم الجمركيــة  ي
ة كالآ�ت ي فقــرة قصــ�ي

ي �ف تمــت صياغــة العــرض الورو�ب
ي عــرض 

عــىل المنتجــات الزراعيــة والســمكية والزراعيــة المصنعــة يعلــن الطرفــان عــن رغبتهمــا �ف
ف ومــن اجــل دعــم شــفافية عمليــة التحريــر  تحريــر هــام مــع بعــض الســتثناءات مــن الجانبــ�ي
ســيتم تطبيــق نهــج القائمــة الســلبية وســوف تغطــي هــذه القائمــة فقــط المنتجــات الحساســة 
ف  ي تتطلــب معاملــة محــددة. وقــد نــص اتفــاق 1996 عــىل قيــام كال الطرفــ�ي

غــ�ي المحــررة الــ�ت
ي المنتجــات الزراعيــة 

بإجــراء مزيــد المفاوضــات الراميــة اىل توســيع نطــاق تحريــر المبــادلت �ف
والمنتجــات الزراعــة المصنعــة والمنتجــات الســمكية. وبمــا ان هــذا الأمــر لــم يحــدث، فقــد 
ي تونــس  قــرر الطرفــان ادراجــه ضمــن المقاربــة الشــاملة لالأليــكا. كمــا ســيدعم التحــاد الورو�ب
ي تحددهــا تونــس ضمــن حــدود المــوارد المتاحــة. امــا 

ي تأهيــل القطاعــات ذات الولويــة الــ�ت
�ف

ــول اىل  ــكا اىل الوص ــدف الألي ــان ته ــة ب ــت التوصي ــد تم ــا�ه فق ــاوض وعن ــداف التف ــن اه ع
ــن  ــد ضم ــرف. نج ــيات كل ط ــار حساس ف العتب ــ�ي ــذة بع ــادل آخ ــر التب ي تحري

ــع �ف ــتوى ارف مس
عنــا� التفــاوض النقــاط التاليــة: قائمــة المنتجــات الحساســة والتعامــل المخصــص لهــا مــن 

قبيــل حصــص التعريفــات وجداولهــا وتعديــل نظــام ســعر الدخــول.39

ي حــ�ت  ي مــن اتفــاق 1996 يُعــد أحــد اهــم مجــالت العــرض الورو�ب
قطــاع الفالحــة المســتث�ف

وان لــم تخصــص لــه ســوى جمــل قليلــة فقــط ربمــا بســبب الحــذر نظــرا لخطــورة المســألة 
اجتماعيــا وتاريخيــا. يمثــل القطــاع حــواىلي %10 مــن الناتــج المحــىلي الإجمــاىلي و %13 مــن 

ــي. ــل الريف ــن العم ــة و %45 م ــن العمال ــادرات و %15 م الص

ي نفــس الوقــت هشاشــة واكراهــات 
ات دالــة عــىل اهميــة هــذا القطــاع كمــا تخفــي �ف هــذه مــؤ�ش

39  المفوضية األوربية )2016(، مشروع األليكا، مذكرة توضيحية، بروكسال.
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: بيئــة مناخيــة محفوفــة بالمخاطــر يهيمــن عليهــا الجفــاف ممــا يشــكل حــدا طبيعيــا  ي
متمثلــة �ف

ف هكتــار مــن الراض الصالحــة للزراعــة %8 منهــا فقــط ســقوية(،  للقــدرات النتاجيــة )5 ماليــ�ي
ة قليلــة التكثيــف )%75 اقــل مــن 10 هكتــارات و  هيكلــة زراعيــة تهيمــن عليهــا المــزارع الصغــ�ي
(. هكــذا قــّدم م.  ي ســنوات مــن عــ�ش

ان التجــاري لثمــا�ف ف ي المــ�ي
%54 اقــل مــن 5 هــك وعجــز �ف

ز ان  بوحديــدة )2018(40 اهــم النقــاط التشــخيصية مضيفــا ان هــذه الحــدود والكراهــات تــ�ب
مشــكلة تحريــر المبــادلت الزراعيــة ل تقتــ� عــىل انخفــاض مســتوى القطــاع بشــكل عــام ولكن 
 .» ف ف المتنافســ�ي ف القتصاديــن الزراعيــ�ي ( بــ�ي ي التبايــن الــكىلي )الطبيعــي والهيــكىلي

»تكمــن اساســا �ف
ي مســتوى »الظــروف 

ي وتونــس تكمــن �ف ف التحــاد الورو�ب يوضــح الكاتــب ان اهــم التباينــات بــ�ي
ي التونســية ذات منــاخ يشــبه منــاخ جنــوب ايطاليــا او فرنســا 

المناخيــة )اذ %3 فقــط مــن الرا�ف
ــح التحــاد  ف 1 و7 لصال ــ�ي اوح ب ــ�ت ــ�ي ي ــة كب ي المســتويات النتاجي

ــرق �ف ــا ان الف او اســبانيا(. كم
ف مســتويات الدعــم المبــا�ش وغــ�ي المبــا�ش البالغــة  ي زد عــىل ذلــك البــون الشاســع بــ�ي الورو�ب
ي مقابــل 40 اورو لتونــس«. لبــد ان نذكــر ايضــا  ي الســنة لالتحــاد الورو�ب

700 يــورو لــكل هكتــار �ف
ف يحقــق  ي حــ�ي

ي تحقيــق الحصــص النتاجيــة الخاصــة بهــا عــدا زيــت الزيتــون �ف
بفشــل تونــس �ف

ي جملــة حصصــه المســتفيد منهــا«. التحــاد الورو�ب

ات  اتيجية الوطنيــة لتكييــف النظــم الزراعيــة والبيئيــة لمواجهــة التغيــ�ي نذكــر ايضــا ان الســ�ت
41 ظلــت عــىل الرفــوف. 

ي
المناخيــة المنجــزة عــام 2007 عــىل إثــر نتائــج دراســة التعــاون اللمــا�ف

أ عــىل مــوارد الميــاه  ي تونــس ســيكون لــه تأثــ�ي ســ�ي
هــذه الدراســة تنبــه اىل ان تغيــ�ي المنــاخ �ف

ة للقلــق  ف ومزارعهــم حيــث تقــدم الدراســة ارقامــا مثــ�ي والأنظمــة البيئيــة ناهيــك عــن المزارعــ�ي
ي آفــاق ســنة 2030 حــول تراجــع انتــاج الزيتــون والأشــجار المثمــرة والماشــية...

�ف

كات  ــإن �ش ــا، ف ــّد م ــية اىل ح ــمكية تنافس ــات الس ــّدت المنتج ــ�ت وان ع ــك ح ــىل ذل ــالوة ع ع
ــة.  ــف الســواق العالمي ي مختل

ــا �ف ــات لتســويق انتاجه ــد الصعوب ي تواجــه عدي
ــا�أ راع الم ف الســ�ت

ي هــذا الصــدد، يُذّكــر قرفــال )2018(42 بالعجــز عــن تطبيــق برنامــج يقــ�في بتصديــر »دنيــس 
�ف

ي ظــل غيــاب دعــم عمومــي كاف مناســب و »عــدم الســيطرة عــىل 
البحــر« و »ذئــاب البحــر« �ف

ضافــة اىل غيــاب التقــان  اد »صغــار الســماك«. بالإ تكاليــف النتــاج بســبب ارتفــاع تكلفــة اســت�ي
ز  اتيجيات واضحــة للتســويق«. ويـُـ�ب والتحكــم، البعــد عــن الســواق المســتهدفة، انعــدام اســ�ت

ان المدخــالت المســتوردة »الزريعــة والعــالف« تمثــل %70 مــن تكلفــة النتــاج.

ــات  ــم الطاق ــا يحك يعي ــارا ت�ش ــس اط ــع تون ــال ان تض ــذا المج ي ه
ــع �ف ــن المتوق ــة: م • الطاق

ي هــذا القطــاع. الســهام 
ي عــىل الســتثمار �ف كات التحــاد الورو�ب المتجــددة بهــدف تشــجيع �ش

ي الطاقــة المتجــددة، وينــص العــرض 
المتوقــع مــن الأليــكا يســتهدف بشــكل اســاسي التجــارة �ف

40 محمــد بوحديــدة )2018(، نــدوة المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة: االليــكا والتبــادل الحــر فــي المتوســط تونــس، 11 
و12 اكتوبــر.

41  محمد بن سعد )2015(، التبادل الحر مقابل التبادل غير القانوني. وثيقة رينيو -اكتوبر.
ــس، 11 و12  ــي المتوســط تون ــادل الحــر ف ــكا والتب ــة، االلي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــدى التونســي للحق ــدوة المنت ــال )2018(، ن 42 قارف

ــر. اكتوب
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ــتعمال  ــة اس ــعار وامكاني ــر الس ــر، وتحري اد والتصدي ــت�ي ــكارات الس ــر احت ــىل حظ ي ع الورو�ب
أطــراف ثالثــة لشــبكة الطاقــة.

ي 
ايــد �ف ف ونيــة: يحتــل هــذا القطــاع مكانــة مهيمنــة بشــكل م�ت • الخدمــات والتجــارة اللك�ت

ــر أكــ�ش مــن %40 مــن اجمــاىلي الســتثمار وأكــ�ش مــن %50 مــن  ــث يوف القتصــاد التونــسي حي
ــات  ــمل الخدم ــّوق ويش ــاىلي المس ــىلي الجم ــج الداخ ــن النات ــن %40 م ــ�ش م ــة وأك ــد العامل الي
ي 

�ف ــ�ش ــة ال ــمت فاطم ــة. قس ــق العمومي ــة اىل المراف ضاف ــتية بالإ ــة واللوجس ــة والمالي الجتماعي
)2017(43 الوضــع التنافــسي لصــادرات الخدمــات التونســية عــىل مــدى عــ�ش ســنوات )-2005

 : ــىلي ــا ي ــات كم ــن المنتج ــات م ــالث مجموع 2014( اىل ث

• خدمات واعدة : التصالت، البناء، التمويل، تكنولوجيا المعلومات.

ي التــ�ف، خدمــات 
خيــص، خدمــات مهنيــة، توجيهــات �ف • خدمــات قابلــة للتطويــر: رســوم ال�ت

ــث والتطوير. البح

اجعة: النقل، السفر، التقنية، الخدمات التجارية وخدمات المؤسسات. • خدمات م�ت

ويضيــف نفــس المصــدر انــه »مقارنــة بــدول مماثلــة كالمغــرب وتركيــا او مــ� تصــدر تونــس 
نســبة ضئيلــة مــن الخدمــات المهنيــة وخدمــات المؤسســات وهــذه الصــادرات لــم تتطــور إل 

ة«. يــة الخــ�ي ي الع�ش
قليــال �ف

تُظهــر دراســة انجزهــا البنــك الــدوىلي حــول صــادرات تونــس مــن الخدمــات ذكرهــا غــازي بــن 
ــن  ــل الســفار %50 م ــياحة. تمث ــفر أي الس ــل والس ْ النق ة لمجــاىلي ــ�ي ــة كب ــد )2018( »تبعي أحم
ي ســائر دول العالــم ودول منظمــة التعــاون 

صــادرات الخدمــات التونســية مقابــل معــدل %25 �ف
ف مــا يقــارب 4/3 مــن الصادرات التونســية  والتنميــة القتصاديــة. تمثــل الســفار والنقــل مجتمعــ�ي
ف والتصــال والعالميــة  مــن الخدمــات. لــذا »يبقــى نصيــب بقيــة الخدمــات اي الماليــة والتأمــ�ي
ضمــن مجمــوع الخدمــات المصــّدرة اقــل بكثــ�ي مــن المعــدل العالمــي. وهــذا يتطلــب حاجــة 

ف ان القــدرة عــىل التجديــد ل تــزال ضعيفــة«.  ي حــ�ي
حقيقيــة للتنويــع �ف

كات قطــاع الخدمــات متســمة بصغــر الحجــم وضعــف المقــدرة  تجــدر الشــارة اىل ان �ش
ضافــة اىل ضعــف التنــوع وشــدة كثافــة بعــض قطاعاتهــا )فهــي تنتمــي بشــكل كبــ�ي اىل ثالثــة  بالإ
ــسي  ــردي )التاك ــدا الف ــل تحدي ــل والنق ــارة التفصي ــة تج ــارة وخاص ــي التج ــط ه ــات فق قطاع

ــم. ــرة...( والمطاع ــيارات الج وس

ي عــىل بروتوكــول التفــاوض حــول المســائل العالقــة منــذ 2008.  اح التحــاد الورو�ب يســتند اقــ�ت
ــراءات  ــال لالإج ــق الفع ــالل التواف ــن خ ــات م ــة للقطاع ف المنظم ــ�ي ي القوان

ــم �ف ــد التناغ وتنش

43  فاطمة الشرفي )2018(، االليكا: تجارة الخدمات واالستثمار بين المخاوف والفرص، صوليدار.



41

يــد  . امــا فيمــا يتعلــق بخدمــات العالميــة وال�ب ي ي لالتحــاد الورو�ب
طــار القانــو�ف التونســية مــع الإ

ي والنقــل البحــري الــدوىلي وخدمــات 
و�ف والمراســالت والخدمــات الماليــة والتصــال اللكــ�ت

ــر  ي تحري
ــ�ف ــا يع ــلبية م ــة الس ــاس القائم ــىل اس ي كان ع

ــد�أ ــرض المب ــان الع ــر ب ــياحة فنذك الس
جميــع النشــطة عــدا الــواردة بالقائمــة. ويتصــل المــر بالخدمــات الســمعية الب�يــة والنقــل 
الجــوي الداخــىلي والــدوىلي )باســتثناء الصيانــة والصــالح( نظــام الحجــز عــ�ب العالميــة، تســويق 
أ  ــوا�ف ي الم

ــ�ف �ف ــات )الت ــي�ي المؤسس ــة بتس ــرى مرتبط ــات أخ ــوي وخدم ــل الج ــات النق خدم
ي قــد  ــان التحــاد الورو�ب ــر ايضــا ب ــاء الرحــالت(. نذك ــة والتوقــف اثن ــة المســاعدة التقني الجوي
أبقــي لمفاوضاتــه نهجــا مختلطــا أي قائمــة ايجابيــة44 للخدمــات واخــرى ســلبية45 لالســتثمارات. 

ــر كل القطاعــات عــدا تلــك المســتثناة بوضــوح. ة يمكــن تحري ــة بهــذه الخــ�ي ي صل
�ف

V.2.2 - الجوانب اإلجرائية واالفقية

بالحمايــة  المتصلــة  الفصــل الســتعدادات  يتضمــن هــذا  التجــاري والحمايــة:  الّدفــاع   •
غــراق الســوق والّدعــم المــاىلي وكذلــك الجــراءات التعويضيــة. تونــس  والإجــراءات المضــادة لإ
ي عمليا  امهــا. يطلــب التحــاد الورو�ب مدعــّوة اىل تطبيــق قواعــد المنظمــة العالميــة للتجــارة واح�ت
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة التجاري ي اجــراءات الحماي

ــر الشــفافية �ف ــ�ي لتطوي ــس ان تتخــذ تداب ــن تون م
ــض  ــم بع ــة وتقاس وط مقبول ــ�ش ــواق ب ــادل اىل الس ــاذ المتب ــق، النف ــة والوثائ ــادل المعلوم بتب
ــق الد�ف  ــدة الح ــدا قاع ــارة تحدي ــة للتج ــة العالمي ــب المنظم ــاوز مطال ي تتج

ــ�ت ــات ال الممارس
ي 2018(. ــاد الورو�ب ــة )التح ــة العام ــد المصلح وتحدي

ــات  ــات المعلوم ، ولطلب ــ�ش ــة بالن ــتعدادات ذات صل ــل الس ــذا الفص ــوي ه ــفافية: يحت • الش
ي 

ا�ف ي اســت�ش
ي هــذا المجــال، كمــا يســعى اىل ارســاء محيــط قانــو�ف

وحلقــات التصــال المرجعيــة �ف
ي. ف للعمليــات القتصاديــة يســمح بالولــوج اىل المعلومــة بشــكل شــفاف منتظــم وغــ�ي تميــ�ي

ي ببلــوغ الســوق -تحديــدا القيــود الخاصــة  • الحقــوق وحمايــة الســتثمار: يرتبــط العــرض الورو�ب
ــ�ش  ــد الك ــة البل ــدأ »معامل ــا مب ــة« وأيض ــة الوطني ــدأ الـــ »المعامل ــتثمرين -ومب ــدد المس بع
ام مثــل القطــاع الســمعي البــ�ي  ف ي بعــض القطاعــات مــن هــذا اللــ�ت

ايثــارا« )NPF(. ستســتث�ف
ي ســيلغي التفاقيــات الثنائيــة لالســتثمار مــع  وبعــض خدمــات النقــل الجــوي. العــرض الورو�ب
ي تمــس الخدمــات 

ــة الــ�ت ع التفــاق عــىل الطلبــات الجرائي كز مــ�ش ــه. وســ�ي الــدول العضــاء ب
ي 

اف المتبــادل بالمؤهــالت والشــفافية والقواعــد الــ�ت ة والتأهيــل والعــ�ت والســتثمارات اي التأشــ�ي
ونيــة  يديــة والماليــة والتصــالت اللك�ت تنظــم قطاعــات معينــة مثــل الخدمــات العالميــة وال�ب
ــادئ  ــك المب ــة اىل ذل وع اضاف ــ�ش ــدد الم ــياحية. يح ــات الس ــدوىلي والخدم ــري ال ــل البح والنق
ونيــة مــع المحافظــة عــىل قــدرة الطــراف عــىل مواصلــة أهــداف  الوليــة لتطويــر التجــارة اللك�ت

44 القائمة االيجابية توصي بانه ال يقع تحرير اال القطاعات المذكورة بوضوح وتسمح بذلك للبلد بمراقبة ما يمنحه للمنافس الخارجي.
45 القائمة السلبية على العكس تماما: كل القطاعات محررة ما لم تستثني بشكل صريح.
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وعــة مثــل حمايــة المســتهلك. سياســية م�ش

ا بــل مــن الكــ�ش  ف ف تحفــ�ي ي تونــس هــو مــن أكــ�ش القوانــ�ي
ي لالســتثمار �ف

طــار القانــو�ف نذكــر بــان الإ
ي العالــم. يعتــ�ب القانــون الجديــد لالســتثمار لســنة 2016 بنصوصــه التكميليــة لســنة 

ســخاًءا �ف
2019 بمثابــة مقدمــة لتطبيــق اتفــاق الأليــكا لأن تونــس عــززت الجــراءات الحمائيــة والفوائــد 
ــكا ســيعتمد عــىل هــذا النظــام الســتثماري  ــا ان »الألي ــب علم الممنوحــة للمســتثمرين الجان
، »محكمــة تحكيــم الســتثمار« حــ�ت  ي

ح وضــع هيــكل قانــو�ف ي دوىلي ... ويقــ�ت
ام قانــو�ف ف ضمــن الــ�ت

.)OFSE 2018( تفصــل الخالفــات المتصلــة بالســتثمارات

ــع  يعــات للمنافســة تشــمل جمي ــوة اىل ســن ت�ش ــس مدع ــي: تون • المنافســة والدعــم العموم
ــا  ــا فيم ــعة. ام ــلطات واس ــع بس ــا تتمت ــتقلة له ــلطة مس أ س ــسش ــة وان تن ــطة القتصادي النش
ــوة ايضــا  ــس مدع ــة( فتون ــالت الجتماعي كات والتحوي ــ�ش ــي )دعــم ال ــق بالدعــم الحكوم يتعل
اف لضمــان شــفافية هــذا الدعــم، وعــىل وجــه التحديــد  اىل ارســاء ســلطة رقابــة مــع آليــات ا�ش
يعــات التونســية بمرجعيــة تهــم عمليــات الدمــج والقانــون  ينــص العــرض عــىل اســتكمال الت�ش
ــق  ــة بالمواثي ــع المتعلق ف المراج ــ�ي ــع تحي ــة م ــدل الوروبي ــة الع ــاء محكم ــه قض ــّرع وفق المتف
ــة  ــكارات لمراقب ــة الحت يعــات لمقاوم ــس ســّن ت�ش ــن تون ــب م ــاق يطل ــا ان التف ــة كم الوروبي
ي وهيئــة  ي التحــاد الورو�ب

كات وفقــا للممارســات المكرّســة �ف ف الــ�ش عمليــات النصهــار بــ�ي
ي عــ�ب  يعــات حــول مســاعدات الدولــة منســجمة مــع المكســب الورو�ب للمنافســة مســتقلة وت�ش

.)UE 2018( ــة ــتقلة للمراقب ــلطة مس ــاء س انش

ي ســتنظم اجــراءات 
• الجمــارك وتســهيل المبــادلت: يهتــم هــذا الجــزء بالأحــكام الفقيــة الــ�ت

النظمــة الديوانيــة وتســهيل التجــارة حــ�ت تُــدار بشــكل موحــد. تهــدف أليــكا اذن اىل التقريــب 
 . ي يعــات والجــراءات الجمركيــة التونســية مــع تلــك الخاصــة بالتحــاد الورو�ب التدريجــي للت�ش
ي ذلــك مــا قبــل الوصــول واعالنــات مــا قبل 

يتضمــن ذلــك مراقبــة انتقائيــة للتدابــ�ي المنيــة بمــا �ف
ــدف  ــارك. يه ــم بالجم ف المرخــص له ــ�ي ف القتصادي ــادرة والجــراءات المبســطة للمشــغل�ي المغ
ي اىل دفــع تونــس اىل اتخــاذ اجــراءات أكــ�ش �امــة مــن المعتمــدة حاليــا  عــرض التحــاد الورو�ب
ي عــن OMC+ اي الخــروج  ي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة. مــرة اخــرى يبحــث التحــاد الورو�ب

�ف
ي اىل حظــر دخــول منتجــات مقلــدة ل  مــن الثنائيــة اىل التعدديــة. عمليــا يســعى التحــاد الورو�ب
ائــب او معفيــة  كات ل تدفــع ال�ف م حقــوق الملكيــة الفكريــة، والمــواد المدعمــة مــن �ش تحــ�ت
ي تونــس قــد بــات شــديد الخطــورة ونخــسش إن طالــب 

منهــا. نذكــر هنــا ان وضــع الجمــارك �ف
وط الوكيــل القتصــادي فســتنجم عــن  ف بالمتثــال لــ�ش ي وكالء الشــحن التونســي�ي التحــاد الورو�ب
ي تكفــل 

وط الحصــول عــىل هــذه الصفــة المهنيــة الــ�ت ة بســبب �امــة �ش ذلــك تعقيــدات كثــ�ي
. ف ف العاديــ�ي بالمقابــل بعــض المتيــازات مقارنــة بالمتدخلــ�ي

ي 
ــ�ت وط ال ــ�ش ــن كل ال ــق م ــذه العوائ ــون ه ــارة: تتك ــة للتج ــ�ي التعريفي ــة غ ــق التقني • العوائ

وضعتهــا ســلطة عموميــة فيمــا يتعلــق باســتجابة المــواد المتبادلــة لمتطلبــات صحــة الســكان، 
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: ــىلي ــا ي ي م ي هــذا الصــدد يعــرض التحــاد الورو�ب
وأمنهــم وبيئتهــم وحياتهــم الخاصــة. �ف

ي عالقــة بخصائــص القطاعــات 
− تســتند المتطلبــات التقنيــة وقواعــد التقييــم قــدر المــكان و�ف

المختلفــة، عــىل المعايــ�ي الدوليــة.

ف  ــة بطريقــة مفتوحــة وشــفافة وإتاحــة الفــرص والوقــت الالزمــ�ي ــح الفني ــر اللوائ − يتــم تطوي
ــة وضعهــا وتنفيذهــا. ــاء عملي ف بالستشــارة اثن ــ�ي ف المعني ــ�ي ــكل الفاعل ل

شــهاد  ي لتونــس المســاعدة عــىل تعزيــز كفــاءة مخابرهــا وهيئــات الإ − ســيقدم التحــاد الورو�ب
ي 2018(. هــا مــن الهيــاكل الساســية للجــودة )التحــاد الورو�ب ومراقبــة الأســواق وغ�ي

ــال  ــار اعم ي إط
ــراف �ف ــددة الط ــات متع ــرار المفاوض ــىل غ ــتدامة: ع ــة المس ــارة والتنمي • التج

ي التجــارة وفقــا لجــدول 
ي ادمجــت مســألة التنميــة المســتدامة �ف

منظمــة التجــارة العالميــة الــ�ت
وع أليــكا أدمــج هــذه المســألة أيضــا باعتبارهــا  اعمــال المــم المتحــدة لســنة 2030، فــان مــ�ش
ــراز  ــن بإح ــة ولك ــات المحلي يع ــيق الت�ش ــر اذن بتنس ــق الم . ل يتعل ف ــ�ي كا للطرف ــ�ت ــا مش هدف
ام المطلــق  ف والبيئــة وايضــا الحــ�ت ك لصالــح مســتوى رفيــع مــن حمايــة العاملــ�ي ام مشــ�ت ف الــ�ت

ــة.  يعــات العمــل والبيئ ف لت�ش ــذ الفعــال مــن الطرفــ�ي ف والتنفي ــة للطرفــ�ي امــات الدولي ف لالل�ت

يعاتهــا  ي ت�ش
ام الطــراف بعــدم التســاهل �ف ف مــن المهــم الشــارة هنــا ان العــرض يســتهدف الــ�ت

ي 
امــات �ف ف ي هــذه المجــالت بدعــوى تشــجيع التجــارة او الســتثمار. كمــا تنــص ايضــا عــىل »ال�ت

�ف
ي تركــز بشــكل خــاص عــىل 

التســي�ي والتفاقيــات متعــددة الطــراف حــول العمــل والبيئــة الــ�ت
المعايــ�ي الساســية للعمــل والتفاقيــات الساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة وكذلــك عــىل اهــم 
كة حــول البيئــة عــىل ســبيل المثــال اتفاقيــة المــم المتحــدة بشــأن التنــوع  التفاقيــات المشــ�ت
البيولوجــي واتفاقيــة التجــارة الدوليــة حــول مخاطــر النقــراض واتفاقيــة المــم المتحــدة حــول 

ي 2018(. ات المناخيــة )التحــاد الورو�ب التغــ�ي

تجــدر الشــارة اىل ان الممارســات التجاريــة والســتثمارية القــادرة عــىل التأثــ�ي لتحقيــق اهــداف 
دارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة والتجــارة  التنميــة المســتدامة هــي تلــك المتصلــة بــالإ

كات. ــ�ش ــة لل ــؤولية المجتمعي ــة والمس ــة والخالقي العادل

ي اطــارا مؤسســيا لرصــد تنفيــذ هــذه الحــكام يتكــون اساســا  ح التحــاد الورو�ب ، يقــ�ت ي الأخــ�ي
�ف

ــة محــددة  ي إطــار لجن
ي �ف

ف حكومــي وتشــاركي يفتــح المجــال للمجتمــع المــد�ف ــ�ي ضمــن حــوار ب
اعــات. ف ي ال�ف

تهتــم بالتجــارة والتنميــة المســتدامة مــع آليــة خاصــة للنظــر �ف

ي تجــدد 
• حقــوق الملكيــة الفكريــة: تمثــل هــذه الحقــوق »مكافــأة الفــراد او المؤسســات الــ�ت

ي قواعــد ع�يــة لحمايتهــا. تســلحت تونــس  او تســتغل ابداعاتهــا، وقــد اتخــذ التحــاد الورو�ب
ايضــا بقواعــد شــديدة التفصيــل بشــأنها بنــاًءا عــىل مبــادئ تشــبه اىل حــد كبــ�ي تلــك المعتمــدة 
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اع  ي كمــا يشــهد عــىل ذلــك اتفــاق المصادقــة الوروبيــة عــىل بــراءات الخــ�ت ي التحــاد الورو�ب
�ف

اع... تُصّمــم هــذه القواعــد دائمــا  اءات الخــ�ت ي لــ�ب ف تونــس والمكتــب الورو�ب م مؤخــرا بــ�ي المــ�ب
ف مصالــح اصحــاب الحــق ومســتغليه«. )غــازي بــن احمــد 2018(.  كي تضمــن توازنــا عــادل بــ�ي

ي  يــع التحــاد الورو�ب يعاتهــا مــن ت�ش وع أليــكا ت�ش مــن المفــروض ان تُقــرّب تونــس ضمــن مــ�ش
ــوق  ــة وحق ــ�ش والعالم ــع والن ــوق الطب ــة حق ــة بموجــب اتفاقي ــة الفكري ــوق الملكي بشــأن حق
التصميــم وحــق الملكيــة الفكريــة والمحــددات الجغرافيــة. عــىل الرغــم مــن ذلــك يثــار جــدل 
ي يتأجــج أكــ�ش إحتجاجــا 

ف نشــطاء المجتمــع المــد�ف ــ�ي ــة خاصــة ب ــة الفكري حــول حقــوق الملكي
ي تقلــص 

كات الدويــة متعــددة الجنســيات والــ�ت عــىل الحمائيــة الجديــدة المتعلقــة بهيمنــة �ش
ي 

ي بالرغبــة �ف قــدرة شــعوب الجنــوب عــىل الوصــول اىل العــالج والدويــة متهمــة التحــاد الورو�ب
كات الدويــة ببلــدان الجنــوب مــن صناعــة الدويــة  اع وحرمــان �ش اطالــة آجــال بــراءات الخــ�ت
ــة  ي مجــال الملكي

ــيات �ف كات متعــددة الجنس ــ�ش اع لل ــراءات الخــ�ت ــقط ب ــم تس ــا ل الجنيســة م
وع أليــكا مواثيــق  العموميــة. وتطلــب تبعــا لذلــك عــّدة منظمــات غــ�ي حكوميــة ال يتجــاوز مــ�ش

ــة. ــات منظمــة التجــارة العالمي ADPIC وتوصي

ض ان تحمــي النتــاج والتســويق  • التدابــ�ي الصحيــة والصحــة النباتيــة: هــي تدابــ�ي مــن المفــ�ت
ي مالئمــة 

ي واعــالف الماشــية. وان كانــت تونــس قــد احــرزت تقدمــا �ف
والســتهالك الغــذا�أ

ي هــذا المجــال ال انهــا مطالبــة بمزيــد العمــل عــىل 
ي �ف يعــات التحــاد الورو�ب يعاتهــا لت�ش ت�ش

ي قــد اســتغرقت ســنوات، ويضــل الســؤال  يعــات دول التحــاد الورو�ب ذلــك علمــا أن مالئمــة ت�ش
ي ســتبلغ تونــس هــذا المــر؟

بأيــة تكلفــة وأي مــدى زمــ�ف

ف الصفقــات  ندمــاج التدريجــي بــ�ي ي اىل الإ • الصفقــات العموميــة: يهــدف العــرض الورو�ب
ــول: ــا ح ــل اساس كة تتمفص ــ�ت ــادئ مش ــي ومب ــار تنظيم ــن إط ف ضم ــ�ي ــة للطرف العمومي

ــك  ي ذل
ــا �ف ف بم ــ�ي ــكل المناقص ــواء ل ــد س ــىل ح ف ع ــ�ي ــن الجهت ــة م ــات العمومي ــح الصفق − فت

ف الخــاص والعــام. مؤسســات القطاعــ�ي

. ي ي التحاد الورو�ب
اتها �ف يعات التونسية للصفقات العمومية بنظ�ي − تقريب الت�ش

ــد  ــة المســؤولة عــىل تحدي ف الســلطة العام ــ�ي ــز عــىل الفصــل ب − انشــاء نظــام مؤســسي يرتك
ي 

ــذة �ف ــرارات المتخ ــة الق ــة بدراس ــة المعني ــدة والمؤسس ــة المتعاق ــا والجه ــة وتنفيذه السياس
ــات. ــرام الصفق شــأن إب

ي هــذا المجــال ان الحكومــات عمومــا تســتغل الصفقــات العموميــة كوســيلة 
تجــدر الشــارة �ف

الفئــات  القطاعــات وحمايــة بعــض  القطاعيــة والجتماعيــة ولتطويــر بعــض  لسياســاتها 
اىلي تتحــول هــذه الممارســات اىل شــكل مــن  الجتماعيــة. غــ�ي انــه ضمــن نظــام اقتصــادي ليــ�ب
ــات  ــتبعدت مفاوض ــد اس ــر. ولق ــادل الح ــام التب ــة ام ــب وعقب ــن الجان ــد المزودي ف ض ــ�ي التمي



45

منظمــة التجــارة العالميــة الصفقــات العموميــة مــن هــذه القواعــد. ل يخفــى اذن ان العــرض 
ي عــىل مــا لــم يحصــل 

ي لتونــس يمثــل منــاورة مــن اجــل الحصــول عــ�ب التفــاوض الثنــا�أ الورو�ب
ــة  ــارة العالمي ــة التج ــر لمنظم ــاق آخ ــاد اتف ــراف اي إيج ــدد الط ــاوض متع ــن التف ــه ضم علي
ــىل  ــنة 1994 ع ــت س ــد حصل ــة ق ــارة العالمي ــة التج ــا ان منظم ــ�ي ايض ــدر التذك )OMC+(. يج
ي 

مراجعــة التفــاق حــول الصفقــات العموميــة بفضــل منــح فــرص اضافيــة والتخفيــض �ف
ت تونــس المرســوم رقــم 1039-2014 لتحريــر إجــراءات  . وتبعــا لذلــك نــ�ش ي

التفضيــل الوطــ�ف
ــاه: ي إتج

ــة �ف ــات العمومي ــرام الصفق إب

ونية. نات عىل منصة الك�ت - تقديم عروض الصفقات ع�ب الن�ت

ــة  ــا وآراء لجن ــات ونتائجه ــرام الصفق ب ــنوية لإ ــات الس ــات كل المخطط ن ــ�ب الن�ت ــ�ش ع - ان تن
المتابعــة والتحقيــق حــول الصفقــات العموميــة وتوصيــات تقاريــر التدقيــق والتقاريــر الســنوية 

يات العامــة. ي للمشــ�ت
للمجلــس الوطــ�ف

وط عند تنفيذ الطلبية. ي كراس ال�ش
ي من الباطن �ف

- الغاء ادراج بند التعاقد الوط�ف

- تخفيف المراقبة المسبقة عىل إبرام الطلبيات لصالح مراقبة لحقة ُمعّززة. 

ف وظائــف التعديــل والستشــارة والمراقبــة الداخليــة المســبقة والمراقبــة الالحقــة  - الفصــل بــ�ي
والتدقيــق ومراجعــة الطعــون.

ة. انحــ� منــح العقــود  يــع تتمتــع بســلطة تقديريــة كبــ�ي كانــت الدارة قبــل اعتمــاد هــذا الت�ش
ــة  ــار الســلطات المحلي ف العتب العامــة بالمناقصــة فقــط مــن الدارة العامــة -دون الخــذ بعــ�ي
ي 2006 و2014 مقابــل %28.1 تســند عــ�ب 

ف ســن�ت والمؤسســات العموميــة-اىل حــدود %68.7 بــ�ي
. ومــرت حصــة المورديــن الجانب  الستشــارات الموســعة و %3.2 عــن طريــق التفــاوض المبــا�ش
ــد 2018(. إل ان  ــن احم ــنة 2014 )ب ــنة 2013 و %32.6 س ــنة 2006 اىل %11.7 س ــن %6.8 س م
المــادة 26 مــن المرســوم أقــرت تفضيــال وطنيــا معينــا مقبــول مــن منظمــة التجــارة العالميــة مــا 
كات الجنبيــة مــع تخصيــص %20 مــن  كات المحليــة %10 عــروض الــ�ش لــم يتجــاوز عــرض الــ�ش
ف 6 و49  ي تشــغل بــ�ي

ة والمتوســطة اي تلــك الــ�ت كات الصغــ�ي الصفقــات العموميــة لفائــدة الــ�ش
كات التونســية. عامــال اي الغالبيــة العظمــى مــن الــ�ش

كات التونســية مــن هــذه المعاملــة التفضيليــة  وع أليــكا ســيتم حرمــان الــ�ش ي حــال اعتمــاد مــ�ش
�ف

ي ذلــك 
ي عــىل ان »كل طــرف بمــا �ف ي حيــث ينــص عــرض التحــاد الورو�ب يجــا�ب ف الإ وهــذا التميــ�ي

ي وخدماتــه ومورديــه 
ــا�ف الكيانــات المتعاقــدة معــه يمنــح حــال ودون قيــد لبضائــع الطــرف الث

ي ذلــك الطــراف المتعاقــدة معــه«.
تعامــال ل يكــون اقــل تفاضــال مــن الطــرف الآخــر بمــا �ف
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ــع  ــاء جمي ــن الغ ــدد م ــذا الص ي ه
ي �ف ــاد الورو�ب ــرض التح ــف ع ــص: يتأل ــات والحص • التعريف

ي هــذا الصــدد ان معــدل الرســوم 
ي اتفــاق أليــكا. نذكــر �ف

اشــكال الرســوم الجمركيــة والحصــص �ف
ي  ي التحــاد الورو�ب

ي تونــس مقابــل %0.6 �ف
)التعريفــات الجمركيــة والحصــص( يبلــغ %1.7 �ف

ي تؤكــد معتمــدة معطيــات منظمــة التنميــة والتعــاون 
حســب دراســة الـــ OFSE لســنة 2018 الــ�ت

ي دخلــت تونــس  ــواردات مــن التحــاد الورو�ب ي ســنة 2016، %93.6 مــن قيمــة ال
ــه �ف ي ان الورو�ب

معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة وخــارج الحصــص، وان %97.3 مــن قيمــة الصــادرات التونســية 
اســتفادت مــن الدخــول اىل الســواق الوروبيــة. غــ�ي ان بعــض القطاعــات والمنتجــات الفالحيــة 
الحساســة تســتفيد بحمايــة تعريفيــة وحصــص مثــل الحبــوب ومنتجــات اللبــان واللحــوم مــع 
ي تونــس وكذلــك تصديــر زيــت الزيتــون التونــسي 

حصــص معادلــة تصــل اىل أكــ�ش مــن %30 �ف
. ي نحــو التحــاد الورو�ب
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ــكا المنعقــدة بتونــس مــن 29  ــة الرابعــة للمفاوضــات حــول ألي ك للجول ــر المشــ�ت ُســبق التقري
ي وُذكــر انــه خــالل هــذه الستشــارة 

افريــل اىل 3 مــاي 2019 بجلســة تشــاور مــع المجتمــع المــد�ف
ي هــذا المســار 

ف عــن اهميــة استشــارتهم �ف ي للمفاوضــ�ي
»عــ�ب عــدد مــن ممثــىلي المجتمــع المــد�ف

ي 
ورة تقديــم دعــم تقــ�ف ي مــع الحاجــة اىل دمــج مبــادئ عــدم التماثــل والتدرجيــة و�ف

التفــاو�ف
ــه مجتمــع  ــة لطمأن ــا� لالإجاب امــات«. قــدم المفاوضــون عــدة عن ف ــق بكامــل الل�ت ــاىلي يتعل وم
ي صــار متشــددا أكــ�ش فأكــ�ش ان لــم نقــل معاديــا، عــالوة عــىل ان بعــض المنظمــات غــ�ي 

مــد�ف
ــة  ــاء مطالب ــذا اللق ــان ه ــة اب ــت عريض ــد وقع ــة ق ــية المعارض ــزاب السياس ــة والح الحكومي
ــم بعــض الســهرات  ــرف شــهر رمضــان الخــ�ي )جــوان 2019( تنظي ــا ع ــاوض كم ــاف التف بإيق

ــكا. لأحــزاب المعارضــة كان موضوعهــا اتفــاق ألي

تخص الطلبات التونسية الجوانب الأفقية والقطاعية التالية:

V.1.3 - الجوانب األفقية

يعات والتنمية المستدامة. - الحاجة اىل التداب�ي المصاحبة لضمان التقريب التدريجي للت�ش

- تطور النفتاح التجاري والتنظيمي.

ي مسار التحرير.
- عدم التماثل �ف

ي من اجل التحرير الفعىلي لها. - اهمية تسهيل نفاذ مقّدمي الخدمات اىل التحاد الورو�ب

46 يعتمد المؤلف في صياغة هذه الفقرة على المعلومات الواردة في موقع ALECA.com.tn الذي ينشر إثر كل جولة تفاوض بيانا 
مشتركا. البيان األخير يتعلق بالجولة الرابعة من 29 أفريل الى 3 ماي 2019 بتونس وعلى المعلومات المقدمة من طرف شبكة اورومادرايت 

وعلى غازي بن أحمد )2018(.
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ي المفاوضات حول الأليكا مع الحوار حول التنقلية.
- تزامن التقدم �ف

اف المتبادل بالمؤهالت والشهادات العلمية. - الع�ت

ــاد  وط التح ــن �ش اب م ــ�ت ــىل الق ــس ع ــاعدة تون ــة لمس ــ�ي مصاحب ــاء تداب ــة اىل ارس - الحاج
ي مجــال الصحــة والصحــة النباتيــة.

ي والتماثــل معهــا �ف الورو�ب

وع الأليــكا لـ«المعاملــة الوطنيــة والنفــاذ اىل ســوق  ورة تخصيــص فصــل ضمــن مــ�ش - �ف
اكــة والتفــاق  ي اتفــاق ال�ش

البضائــع خاصــة وان اغلــب اجــراءات هــذا الفصــل منصــوص عليهــا �ف
ــرى  ــات الصغ ــة بالمؤسس ــكا المتعلق ــن الألي ــرى م ــول اخ ــة وفص ــات التجاري ــام للتعريف الع

ــطة«.  والمتوس

ي أعيدت صناعتها.
حات الوروبية حول السلع الُمصّلحة والسلع ال�ت ي المق�ت

- اعادة النظر �ف

ي التطــور 
ورة ان »توفــر الأليــكا للمؤسســات الصغــرى والمتوســطة التونســية خاصــة �ف - �ف

ــة«. ــاذ اىل المعلوم ــل والنف ــد، التدوي ــالل التجدي ــن خ ــية م والتنافس

اف المتبــادل  - ربــط مفاوضــات الصفقــات العموميــة بالقضايــا الشــاملة مثــل التنقليــة والعــ�ت
يعــي... وضبــط  نجــاح التقــارب الت�ش ي »لإ بالمعايــ�ي والمؤهــالت المهنيــة، وطلــب تعــاون اورو�ب
ي تدابــ�ي انتقاليــة«. ّ

مجــال الصفقــات العموميــة المســتهدفة بعمليــة التحريــر... مــع امكانيــة تبــ�ف

امات لتحرير الستثمارات. ف - اعتماد طريقة »القائمة اليجابية« عند صياغة قوائم الل�ت

ــا  ــا قضاي ــة باعتباره ــذه التفاقي ــب ه ــات بموج ــزودي الخدم ــة لم ــب التنقلي ــة »جوان - معالج
اقتصاديــة هامــة قصــد ضمــان فعاليــة المتيــازات المتداولــة وفقــا لــروح العدالــة القتصاديــة«.

ــب  ي صل
ــالت �ف ــهائد والمؤه ــة الش ــل ومعادل ــح العم ة وت�ي ــ�ي ــاء التأش ــكالت الغ ــت اش - كان

ــات. المناقش

ــكا قصــد التفــاق عــىل منهــج  ــك المتعلقــة بالألي ــة وتل ف مفاوضــات التنقلي ــ�ي ــق تفاعــل ب - خل
ــات. ــة مــزودي الخدم ــا يخــص تنقلي ــج المتوقعــة فيم ــق النتائ لتحقي

ف هــذه التفاقيــة  ي شــأن حمايــة الســتثمارات »التفاعــالت بــ�ي
- آثــار الجانــب التونــسي �ف

ي مجــال الســتثمارات الثنائيــة مــع الــدول 
والتفاقيــات التســعة عــ�ش الموجــودة اصــال �ف

اكــة... ثــم آليــات الدعــم الوروبيــة وصعوبــات  ي وكذلــك اتفــاق ال�ش العضــاء بالتحــاد الورو�ب
امــج المخصصــة لحتياجــات الأليــكا، ودعــوة الجانــب  الســتيعاب والحاجــة اىل مزيــد تطويــر ال�ب
نجــاح الأليــكا  ي اىل توقــع اشــكال اخــرى للدعــم أكــ�ش مالءمــة مــع تخصيــص مبالــغ أكــ�ب لإ الورو�ب

ــات الدعــم. ــد حــول التعــاون وآلي ح لفصــل جدي وتطبيقهــا... تــم تقديــم مقــ�ت
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V.2.3 - المالمح القطاعية

ــيج  ــون والنس ــت الزيت ــل زي ــية مث اتيجية تونس ــ�ت ــات اس ــح قطاع ــة لصال ــ�ي عاجل ــ�ي تداب توف
والدويــة والصحــة العموميــة.

V.3.3 - اجوبة االتحاد االوروبي : الموقف الديبلوماسي واالستراتيجي47

ة فــان  ي إطــار الأليــكا... امــا عــن مســألة التأشــ�ي
- مســائل الولــوج اىل الســواق الزراعيــة تعالــج �ف

ــدة  ــىل ح ــن كل ع ــواز لك ــكل مت ان بش ــ�ي ــة يس ــل التنقلي ــن اج كات م ــ�ش ــكا وال ــات الألي مفاوض
ات  ف اتفاقيــة تيســ�ي التأشــ�ي ي تضمــ�ي ح التحــاد الورو�ب لختــالف اطرهمــا القانونيــة، ويقــ�ت

.» ف ــي�ي ــات التونس ــزودي الخدم ــق لم ــيط الوثائ تبس

ي عــىل  ي مجــال الصحــة والصحــة النباتيــة فقــد أكــد الجانــب الورو�ب
- امــا عــن طلــب الدعــم �ف

ي التدرجــي.
ي تزمــع التقــارب الجــرا�أ

وك لتونــس لختيــار القطاعــات الــ�ت ان المــر مــ�ت

ي عــىل التوافــق  ي مجــال الصفقــات العموميــة يــ� الجانــب الورو�ب
- اجابــة عــىل طلــب الدعــم �ف

مــع منظمــة التجــارة العالمية.

ات ول يمكــن  ة موضــوع مفاوضــات بموجــب اتفاقيــة تســهيل التأشــ�ي - تمثــل اشــكالت التأشــ�ي
ي مختلــف 

ي عــىل ان هــذا هــو النهــج المعتمــد �ف التعامــل معهــا خارجهــا واكــد الجانــب الورو�ب
ف عــ�ب  كاء القتصاديــ�ي ي وقعهــا مــع مختلــف الــ�ش

التفاقيــات الثنائيــة او متعــددة الطــراف الــ�ت
ــة ووعــد بعقــد اجتمــاع  ي ذلــك مــا وقــع ضمــن إطــار منظمــة التجــارة العالمي

العالــم، بمــا �ف
ف المفاوضــات المتعلقــة بالتنقليــة بمشــاركة الــدول العضــاء. بشــأن التفاعــل بــ�ي

ي رّدا حــول القضايــا المتعلقــة بقطاعــي الدويــة والخدمــات  - لــم يقــدم ممثــىلي التحــاد الورو�ب
العامــة )مثــل الصحــة(. 

ضافــة  ي آليــات الدعــم الوروبيــة بالإ ي شــان حمايــة الســتثمارات قــّدم الجانــب الورو�ب
- �ف

ــكا خاصــة  ــة بالألي ــف مجــالت التعــاون ذات الصل ي مختل
ــا �ف ي يموله

ــ�ت اىل مشــاريع التعــاون ال
امــات  ف المجهــود المــاىلي الكبــ�ي المنجــز منــذ 2011 )مضاعفــة المســاعدات الماليــة والتقنيــة وال�ت

ي شــكل هبــات منــذ 2017(.
ســنوية بـــ 300 مليــون اورو �ف

ة من المفاوضات لـ 29 افريل -3 جوان 201948 مخرجات الجولة الخ�ي

ــة،  ــل والتدريجي ــدم التماث ــيق وع ــات التنس ــول آلي ــادل آراء ح ــري: تب ــد البح ــة والصي • الزراع

47∗ يعتمد المؤلف على نفس المصدر السابق.
48 االتحاد االوروبي )جوان 2019(.
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ي شــأن التعريفــات والرســوم الجمركيــة وسياســات الدعــم المحــىلي للقطــاع الزراعــي 
التقــدم �ف

. ف ف الطرفــ�ي ــة بــ�ي ي التنميــة القتصادي
بالنظــر اىل الفــرق �ف

ــب  ي تتطل
ــ�ت ــاط ال ــد النق ــدف تحدي ــاش به ــة النق ــة: مواصل ــ�ي الصحــة والصحــة النباتي • معاي

ــات  ــداف والصطالح ــق بالأه ــا يتعل ــيما فيم ــة س ــادة الصياغ ــح وإع ــة والتوضي ــد المراجع مزي
ي الصحــة النباتيــة والظــروف 

اف بالوضــع �ف ي والعــ�ت يعــي ودعــم التحــاد الورو�ب والتقــارب الت�ش
القليميــة لتحديــد المعــادلت والحمايــة.

ي يمكــن أن يقــع 
ف » تقاربــت حــول جملــة مــن النقــاط الــ�ت • المنافســة: مواقــف الطرفــ�ي

التوصــل فيهــا اىل اتفــاق ســيما المــواد ذات الصلــة بالشــفافية والمشــاورات واحتــكارات الّدولــة 
ــادل الحــ�ي  ــوق الخاصــة، او التب ــن الحق كات المســتفيدة م ــ�ش ــة وال والمؤسســات العمومي

ــة«. ــق وال�ي ــائل التطبي ي مس
ــاون �ف ــات والتع للمعلوم

- تســوية الخالفــات والعالقــات مــع منظمــة التجــارة العالميــة »ســتتم مناقشــة هــذه المســائل 
لحقــا«

ــة  ــل واتفاقي ــذا الفص ف ه ــ�ي ــل ب ــان التمفص ــش الطرف ــارة: »ناق ــام التج ــة ام ــز التقني • الحواج
ي ســياق الـــ ACAA )التفــاق 

ي �ف
ف عمليــة التقــارب الإجــرا�أ منظمــة التجــارة العالميــة وبينــه وبــ�ي

حــول تقييــم المطابقــة وقبولهــا( وإتفــق الطرفــان عــىل مواصلــة الحــوار بشــأنها عــىل قواعــد 
محــّددة.

حات التونسية البديلة: ُقّدم بعضها بخصوص جملة من الفصول نذكر منها: المق�ت

ي مجــاىلي مكافحــة 
ي المواقــف �ف

مــكان الوصــول اىل تقــارب �ف • تدابــ�ي الّدفــاع التجــاري: »بالإ
عانــات... كمــا اتفــق الطرفــان عــىل مواصلــة النقــاش بشــأن بنــود الحمايــة الشــاملة  الغــراق والإ

ــة. ــة والزراعي الثنائي

ي  حــات إضافيــة كمــا قــّدم التحــاد الورو�ب • التجــارة والتنميــة المســتدامة: »قّدمــت تونــس مق�ت
ــا لالأحــكام ذات الصلــة بالهيــاكل القانونيــة، وتتطلــب بعــض الأحــكام مناقشــة إضافيــة  تحيين
ي نقــل التكنولوجيــا النظيفة 

خاّصــة تلــك المتعلقــة بالحفــاظ عــىل مســتويات الحمايــة للتعــاون �ف
ناهيــك عــن متعلقــات البيئــة. ثــم تــم تبــادل ايضاحــات إضافيــة حــول الســتعدادات المتصلــة 
ي المجــالت المتصلة 

كا لتعزيــز التعــاون �ف بالصيــد البحــري. أظهــر الجانبــان ايضــا اهتمامــا مشــ�ت
ــؤولية  ــتدامة والمس ــن المس ــل التموي ــة، وسالس ات المناخي ــ�ي ــة التغي ــة ومكافح دارة البيئي ــالإ ب

كات. المجتمعيــة للــ�ش

ــّص  ــكام الن ــّل أح ي ج
ــان �ف ــّدم الطرف ــلع: »تق ــواق الس ــول اىل أس ي والوص

ــ�ف ــل الوط • التعام
ــظ  ــة. ولوح ــل المارك ــد أص ــارك وتحدي ــد الجم ــة عن ــوم والقيم ــة بالرس ــا المتعلق ــة منه خاص
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ــّم اصالحهــا والُمعــاد تصنيعهــا حيــث  ي ت
ــ�ت اختــالف حــول الســتعدادات الخاصــة بالســلع ال

ــواق  ــول اىل أس ي والوص
ــ�ف ــل الوط ــل لـــ »التعام ــص فص ــول تخصي ازا ح ــ�ت ــس اح ــدت تون اب

ي اتفاقيــة 
ي خاصــة وان أغلــب بنــوده منصــوص عليهــا �ف الســلع«، كمــا ُقــّدم مــن التحــاد الورو�ب

ــكا. ــاق القــاط وفصــول أخــرى مــن الألي ــة واتف اك ال�ش

حــات نصــوص وتبادلــت وجهــات  • المؤسســات الصغــرى والمتوســطة: قّدمــت الطــراف مق�ت
النظــر حــول فوائــد افرادهــا بفصــل مســتقل مخصــص لهــا وقــد اّكــد الجانــب التونــسي عــىل 
ــات  ــن المؤسس ــف م ــذا الصن ــكا له ــتقبىلي الألي ــاق المس ــا التف ــب ان يحمله ي يج

ــ�ت ــرص ال الف
التونســية خاصــة مــن حيــث التطويــر والتنافســية عــ�ب التجديــد والتدويــل والنفــاذ اىل المعلومة.

ي يمكــن 
ي »الجوانــب ذات الصلــة بالبيانــات الجغرافيــة الــ�ت

• الملكيــة الفكريــة: تقــّدم محــرز �ف
ي حــ�ت تأخــذ 

ي التفــاق حــول الــ� المهــ�ف
ي الآراء« مقابــل تمهــل �ف

ان يتحقــق حولهــا توافــق �ف
تونــس وقتــا للتفكــ�ي ســيما باعتبــار تحويــل المذكــرة التوجيهيــة عــىل مســتوى الــّدول العضــاء« 

اع لالأدويــة«. اءات الخــ�ت مــع خالفــات حــول »تمديــد مــّدة الحمايــة المطلوبــة لــ�ب

ــب  ــار الجان ك. إذ أث ــ�ت ــص مش ــوغ ن ــتحالة بل ــات واس ــتمرار الخالف ــة: اس ــات العمومي • الصفق
التونــسي قضايــا شــاملة لكنهــا تخــص بنــد الصفقــات العموميــة مــن وجهــة نظــره منهــا التنقلية، 
ــق  ي »لتحقي ــاون أورو�ب ــب بتع ــا طال ــة. كم ــالت المهني ــ�ي والمؤه ــادل بالمعاي اف المتب ــ�ت والع
يــع... وضبــط مجــال تطبيــق الصفقــات العموميــة المســتهدفة بالتحريــر  ي الت�ش

تقــارب ناجــع �ف
ي عــىل التوافــق مــع  مــع امكانيــة اعتمــاد اجــراءات انتقاليــة«، مــن جهتــه اّ� الجانــب الورو�ب

منظمــة التجــارة العالميــة.

• الطاقــة: ُســّجل تقــّدم »حــول المســائل المتصلــة بنقــل ســلع الّطاقــة وحظــر تحطيم الأســعار 
لية«. ف عنــد التصديــر« واختــالف »حــول مقاربــة احتــكارات التصدير وتنظيــم الســعار الم�ف

كة حــول تحديــد القيمــة  - الجمــارك وتيســ�ي التبــادل: »نقــاش واعــد واســتعدادات مشــ�ت
« مــع اســتمرار الخالفــات ذات  الجمركيــة، والعالقــات مــع محيــط الأعمــال والتعــاون الجمــركي

ــة«. يعــات الجمركي ــة بـــ »التقــارب التدريجــي للت�ش الصل

• تجارة الخدمات: تواصل التفاوض دون تقّدم.

ــة  ــاق حماي ــكا واتف وع ألي ــ�ش ف م ــ�ي ــة ب ــألة المراوح ــان مس ــش الطرف ــتثمار: »ناق ــر الس • تحري
ف وطالــب الطــرف التونــسي اعتمــاد قائمــة  ف هذيــن التفاقــ�ي الســتثمارات وتوزيــع التدابــ�ي بــ�ي
ام بتحريــر الســتثمار. كمــا ناقــش الطرفــان مســألة تقــادم  ف ايجابيــة عنــد صياغــة جــداول اللــ�ت
ــ�ي  ــاق حــول التداب ــق التف ي ُمرف

ــك المدرجــة �ف ف تل ــ�ي ــسي بتضم ــب الطــرف التون ــج وطال النتائ
الخاصــة بالســتثمار والمرتبطــة بالتجــارة وتقديــم الخدمــات بحضــور مؤقــت لأشــخاص 
ف لهــم غايــات مهنيــة عــىل ارض الطــرف المقابــل. اّ� الجانــب التونــسي عــىل اعتمــاد  طبيعيــ�ي
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مقاربــة فيمــا يتصــل بالتنقليــة ومنــح الخدمــات ضمــن هــذا التفــاق باعتبــاره مســألة اقتصاديــة 
ــة. ــة القتصادي ــروح العدال ــة وفقــا ل ــازات المتبادل ــة المتي ــارزة بهــدف ضمــان فعالي ب

ة وت�يــح العمــل ومعادلــة الشــهائد والمؤهــالت المناقشــات،  - تصــدرت مســائل إلغــاء التأشــ�ي
ف الشــهائد والمؤهــالت والتنقليــة. كمــا تطرّقــت ايضــا اىل المعادلــة بــ�ي

ي ضــوء مراجعــة القانــون التونــسي »الرّمــز 
• خدمــات التصــالت: تّمــت مراجعــة النــص �ف

ي شــأن الوصــول اىل الشــبكات واســتعمالها، 
الرقمــي« مــع مواصلــة الحــوار حــول الســتعدادات �ف

ابــط بينهــم والخدمــات  ف وكذلــك ال�ت ثــم مبــادئ التنافــس الخاصــة بالمزوديــن الساســي�ي
ــهم. ــب لالأس ــالك الجان ــام وامت ــل الأرق ــة تحمي ــة وقابلي الّدولي

ي فيمــا يتعلــق بالتعريفــات والمعايــ�ي 
• الخدمــات الماليــة: وقــع اتفــاق »عــىل المســتوى التقــ�ف

الّدوليــة وهيئــات التنظيــم المســتقل مــع مواصلــة الحــوار حــول »الخدمــات الماليــة وأنظمــة 
الّدفــع والتعويــض ومجــال التطبيــق«.

ــىل  ــاًءا ع ــدم وبن ــجل اي تق ــم يس ــكا: ل ــات ألي ــة ومفاوض ــات التنّقلي ف مفاوض ــ�ي ــل ب • التفاع
ف المريــن حيــث اّكــد  طلــب الجانــب التونــسي تركــزت بعــض النقاشــات عــىل مســألة التفاعــل بــ�ي
ي مســألة 

الجانــب التونــسي عــىل أهميــة التوصــل اىل مقاربــة تســمح ببلــوغ النتائــج المنشــودة �ف
ي عــن اســتعداده لعقــد اجتمــاع حــول هــذه  ّ الطــرف الورو�ب تنقّليــة مــزودي الخدمــات. وقــد عــ�ب

المســألة مــع الــّدول العضــاء.

• التجــارة الرقميــة: اســتمرار الجــدل حــول الجوانــب ذات الصلــة بتدفــق المعلومــات وحمايــة 
ونيــة ومنــع فــرض ترخيــص مســبق  البيانــات الشــخصية والرســوم الجمركيــة والتحويــالت اللك�ت

ونيــا وكذلــك الشــأن بالنســبة اىل أحــكام اضافيــة حــول التعــاون. وابــرام العقــود إلك�ت

ة  ــة والتســع عــ�ش ف هــذه التفاقي ــ�ي ــسي التداخــل ب ــب التون ــار الجان ــة الســتثمارات: أث • حماي
مــة اصــال مــع دول اعضــاء... وستســتمر المفاوضــات حــول قضايــا  اتفاقيــة اســتثمار ثنائيــة الم�ب
، وقــّدم الجانــب  ي تــم التطــرق لهــا بطلــب مــن الجانــب التونــسي

التعــاون وآليــات الدعــم الــ�ت
ي مختلــف المياديــن والمعنيــة باتفــاق 

ي يمّولهــا �ف
ي آليــات الّدعــم ومشــاريع التعــاون الــ�ت الورو�ب

الأليــكا، مؤكــدا عــىل أهميــة الّدعــم المــاىلي المحقــق آنفــا منــذ 2011 )أي مضاعفــة المســاعدات 
ي شــكل هبــات منــذ 2017(. مــن جانبــه 

امــات ســنوية بـــ 300 مليــون أورو �ف ف الماليــة والتقنيــة وال�ت
ورة تطويــر برامــج أكــ�ش مخصصــة تحديدا  أّكــد الطــرف التونــسي عــىل مصاعــب الســتيعاب و�ف
ــد توفــ�ي أشــكال أخــرى أكــ�ش مواءمــة مــع  ي اىل مزي ــب الورو�ب ــكا. ودعــا الجان لحتياجــات الألي
احــا لفصــل جديــد حــول  نجــاح تطبيــق هــذا التفــاق ثــّم قــّدم إق�ت تخصيــص مبالــغ أكــ�ب لإ

»التعــاون وآليــات الدعــم«.
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V.4 - اآلثار المتوقعة من مشروع األليكا
 V.1.4 - مقاربة تحليلية

 V.1.1.4 - اآلثار القطاعية والعمومية

• الزراعــة والصيــد البحــري، مخاطــر بالجملــة وفــرص طفيفــة: الزراعــة التونســية غــ�ي مســتعدة 
ي إطــار السياســة 

ــن طالمــا ســاعدتهم حكوماتهــم �ف ف الذي ــ�ي ف الوروبي ــاح عــىل المشــغل�ي لالنفت
ــا  ــوب غالب ــي الحب ف وخاصــة مزارع ف التونســي�ي ــ�ي ف ان المزارع ي حــ�ي

كة )PAC( �ف ــة المشــ�ت الفالحي
مــا يتــم تجاهلهــم مــن قبــل السياســات العموميــة لدعــم الســتثمار والتأهيــل بــل معاقبــون 
بسياســة مراقبــة الســعار. إضافــة اىل قطــاع الحبــوب ســيكون قطاعــا اللحــوم واللبــان متأثريــن 
بشــكل بالــغ. بمعــ�ف آخــر لــن يكــون تحريــر قطاعــي الزراعــة والصيــد البحــري نافعــا ال لفئــة 
ف  ف وبعــض المنتوجــات كزيــت الزيتــون امــا أغلــب المنتجــات والمزارع�ي قليلــة مــن كبــار المزارعــ�ي
ــح  ــن ان فت ــّزام والســعداوي 201549 »م ــن ع ــدة. يحــّذر كل م فانهــم مهــددون بمخاطــر مؤك
ي مواجهــة الصــادرات 

ايــدة للقطــاع الفالحــي �ف ف الســوق التونســية يمكــن ان يُخلــف هشاشــة م�ت
ــا  كة )PAC(. كم ــة المشــ�ت ــن السياســة الفالحي ــة م ــا وتنافســية والمدعوم ــ�ش دعم ــة الك الوروبي
ــوب  ــل الحب ــية مث ــات الرئيس ــض القطاع ــا »ان بع ــن جانبه ــة )Ecorys 2013(50 م ــت دراس بّين
ي حجــم النتــاج والقيمــة المضافــة والتشــغيل«.

ي مــن خســائر متأكــدة �ف
والماشــية يمكــن ان تعــا�ف

ــار  ــن صغ ــ�ي م ــدد كب ــ�ي لع ــدا بالتفق ــة تهدي ــاع الزراع ي قط
ــل �ف ــكا تمث ــدو ان الألي ــا يب ختام

ــة  ــة تصديري ــو زراع ــاه نح ــال التج ــم فع ــالد إذا ت ي الب
ي �ف

ــذا�أ ــن الغ ــّدد الأم ــا يُه ف كم ــ�ي الفالح
ــق. ي الأف

ــوح �ف ــا يل ف كم ــ�ي ف المحلي ــ�ي ــار المزارع ف وكب ــ�ي ــتثمرين أوروبي ة بمس ــ�ي مس

يؤكــد محمــد بوحديــدة )2018(51 »عــىل ان تحريــر الزراعــة يمكــن ان يكــون لــه تأثــ�ي مفيــد عــىل 
ف ســيكون أثــره ســلبيا  ي حــ�ي

ى مثــل زيــت الزيتــون او التمــور. �ف بعــض المنتجــات او المــزارع الكــ�ب
عــىل جــّل المنتجــات الأخــرى والمــزارع الصغــرى والمتوّســطة اي مــا يقــارب 400 ألــف فــالح. 
ــم  ــب والطماط ــن والحلي ــراء والدواج ــوم الحم ف واللح ــ�ي ــب والل ــح الصل ــر بالقم ــق الأم ويتعل
ــا  « كم ف ــ�ي ــن المزارع ــة م ــدى قل ــة ال ل ــن المنافس ــزة ع ــات العاج ّ أي القطاع ــ�ب ــل المص والفلف
ف العاجزيــن عــن المنافســة ســوف يتأثــرون ســلبا حــّد  ا مــن المنتجــ�ي يحــّذر مــن »ان عــددا كبــ�ي

ي حــال تصاعــد مســتوى التحريــر«.
ايقــاف انشــطتهم �ف

ي جميــع 
توجــد بالمقابــل وجهــات نظــر أخــرى تؤكــد عــىل ان الزراعــة يجــب ان تخضــع �ف

وع الأليــكا يمكــن ان يكــون الصدمــة  الحــالت لعــادة هيكلــة متعــددة البعــاد عميقــة وان مــ�ش
الّدافعــة لــه عــىل غــرار مــا كان عليــه إتفــاق 1996 لقطــاع الصناعــة، هــذا مــا عــ�ب عنــه عــىل 

49 عّزام محجوب وزياد سعداوي )2015(، أثر األليكا على الحقوق االقتصادية واالجتماعية في تونس، حقوق أوروماد رايت-ماي.
ECORYS 2013 50 : ذكر سابقا- نوفمبر.

51 محمــد بوحديــدة )2018( األليــكا فــي الفالحــة: عــدم التناســق والنتائــج. نــدوة المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، األليــكا 
والتبــادل الحــر فــي المتوســط تونــس، 12-11-أكتوبــر.
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ي القطــاع مــن 
اء �ف ســبيل المثــال غــازي بــن أحمــد )2018( »رغــم مــا اعــرب عنــه عــدد مــن الخــ�ب

اتيجية مبتكــرة مــن  ا آخــر لتونــس بغيــة تطويــر رؤيــة اســ�ت ف مخــاوف فــان الأليــكا قــد تكــون تحفــ�ي
ي والتنميــة 

ي صلــة بالأمــن الغــذا�أ
ى للفالحــة التونســية �ف أجــل إعــادة صياغــة التوجهــات الكــ�ب

الريفيــة واســتدامة المــوارد ومراعــاة الآثــار المتوقعــة لتغيــ�ي المنــاخ«. 

يؤكــد البنــك الــّدوىلي مــن جهتــه ان »رفــع التشــوهات عــن أســواق المنتجــات الزراعيــة ســيحقق 
ــرى  ــا ي ــة، كم ــق الّداخلي ــو المناط ــم مزارع ــة منه ف خاص ــ�ي ــن المزارع ــواىلي %70 م ــا لح ارباح
ي المناطــق الكــ�ش جفافــا وســط البــالد 

انهــم سيســتفيدون ايضــا مــن تحريــر الســعار خاصــة �ف
ــون  ــز( وينتج ــام والماع ــية )الغن ــة الماش بي ــون ب�ت ــن يعمل ــك الذي ــا اولئ ــا وخصوص وجنوبه

ــدوىلي 2009(. ــك ال « )البن ــه والخــ�ف الفواك

ــت اىل  ــا ذهب ــكا، كم ــ�ي الألي ــيكون تأث ــة: س اضي ــل اف�ت ــا تض ــة لكّنه ــرص محتمل ــات، ف • الخدم
ــات إذا  ــىل الخدم ــا ع ــة52 ايجابي ــات الكمي ــية والدراس ــسي للتنافس ــد التون ــة المعه ــك دراس ذل
اُنجــزت اســتثمارات منتجــة وليســت ريعيــة وتــرى الّدراســة ذاتهــا اســتنادا اىل نمــوذج قطاعــي 
ف 2030-2015، تعطــي نمــّوا  ة مــا بــ�ي بتــوازن عــام قابــل لالإحتســاب، ان عمليــات المحــاكاة للفــ�ت
ف 2.7 اىل 4.3  ف 0.3 و0.4 نقطــة وانخفاضــا بــ�ي اوح بــ�ي ي الناتــج الداخــىلي الجمــاىلي يــ�ت

ــا �ف ايضافي
ي نســب البطالــة بحلــول العــام 2030. غــ�ي ان منجــزي هــذه الدراســة يَُنِســبون نتائجهــا 

نقطــة �ف
ورة انجــاز  ويدعــون اىل أخذهــا بحــذر اذ اســتعملوا فرضيــات يصعــب التحقــق منهــا، مثــل �ف
ي الســعر 

مشــاريع ثقيلــة منتجــة، الرتقــاء بالطــر القانونيــة والجرائيــة والتنظيميــة، المرونــة �ف
ي النقطــة 

ي تــم التطــرق لهــا بدقــة �ف
ي الجــور ناهيــك عــن جملــة التحفظــات المنهجيــة الــ�ت

و�ف
.)VI( السادســة

ي ينبغــي ان 
عــالوة عــىل ذلــك لــم يحتســب اصحــاب الّدراســة مختلــف تكاليــف التعديــل الــ�ت

ي الربــاح. 
تحــذف مــن الفوائــد المتوقعــة حــ�ت تحصــل عــىل صــا�ف

ــة -حــ�ت وان احتــوى  ــر الخدمــات الصحيــة حامــال لمخاطــر حقيقي كمــا يمكــن ان نعتــ�ب تحري
ف الخاص  ف القطاعــ�ي نقــال علميــا نظريــا عــىل الأقــل -لمــا سيســببه مــن تعميــق لفــارق الجــودة بــ�ي
ــتفادة  ف الس ــي�ي ــن للتونس ــل يمك ي المقاب

ــم. �ف ــاع التعلي ي قط
ــم �ف ــه قائ ــر ذات ــام، والخط والع

كات نحــو إخــراج الخدمــات )externalisation( إذا رُفعــت القيــود  مــن التوجــه العالمــي للــ�ش
ي التكويــن 

ي مجــالت الشــهاد والعتمــاد �ف
المســلطة عــىل التنقليــة وإذا مــا بُــذل جهــد معتــ�ب �ف

ف والشــهادات الممنوحــة. والمكونــ�ي

ي الــذي يجــب  ي )2018( »فــان التقــارب التدريجــي مــع المكســب الورو�ب
�ف وحســب فاطمــة الــ�ش

ي الخــاص بتحريــر  ي شــأنه يمكــن ان يعــّزز هــذه الفــرص« غــ�ي ان العــرض الورو�ب
ان يتفــاوض �ف

الخدمــات يصبــح غــ�ي ذي جــدوى وغــ�ي متــوازن طالمــا اســتمرت القيــود المفروضــة عــىل تنقلية 

ــس واالتحــاد  ــن تون ــكا بي ــاق األلي ــي إطــار اتف ــات ف ــر الخدم ــر تحري ــم أث ــة )2016(، تقوي ــد التونســي للتنافســية والدراســات الكمي 52 المعه
ــة. ــم 4 -جويلي ــد رق ــة المعه ــي، مجل االوروب
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ــكا  ــاوض حــول الألي ــع اىل التف ي الواق
ي �ف ــو التحــاد الورو�ب ــا. يرن الشــخاص حــ�ت وان كان مؤقت

ي فتــح الســواق 
ي الوروبيــة، مــا يعــ�ف

وط نفــاذ مــزودي الخدمــات اىل الرا�ف ي �ش
دون التفــاوض �ف

ف طيلــة الســنوات الخمــس الوىل  ف وغلــق هــؤلء أســواقهم عــن التونســي�ي التونســية لالأوروبيــ�ي
ــة  ــكا. قــد تكــون قطاعــات التمويــل والماليــة والنقــل اىل حــد مــا ديناميكي لتطبيــق اتفــاق الألي
لكنهــا حاليــا محميــة مــن المنافســة الدوليــة وليــس مســتبعدا ان تعريضهــا لهــا ســيجّر العديــد 

مــن المصاعــب. 

ي تفــرض قيودا 
هنالــك وجهــة نظــر أخــرى لغــازي بــن أحمــد )2018( الــذي يعتــ�ب »ان الــّدول ال�ت

عــىل مــزودي الخدمــات الأجانــب قــد تعيــق الوصــول اىل الأكــ�ش كفــاءة منهــم لأفضــل التقنيــات 
ــة مــن الوصــول اىل خدمــات  ي كل المجــالت القتصادي

ف �ف ف والمســتهلك�ي كمــا ســتمنع المنتجــ�ي
ــو  ــان وماتّ ــال هوكم ــل أعم ــن قبي ــة م ــف بدراســات تطبيقي ــة«. يستشــهد المؤل بأســعار معقول
)2008(53 اللذيــن بينــا »ان النفتــاح عــىل ســوق الخدمــات ســيكون مصحوبــا بكفــاءة أكــ�ب ونمــو 
ــد الخدمــات والســتثمار  ــاح عــىل توري ــف ايضــا ان »النفت ــد المؤل ــا يؤك اقتصــادي ا�ع » كم
ي تقديــم الخدمــات عىل 

ي المبــا�ش قــد يصبــح آليــة ناجعــة لتعزيــز المنافســة والنجاعــة �ف الجنــ�ب
ي حركيــة الصــادرات خاصــة نحــو 

، كمــا ان الخدمــات تســاهم �ف المســتوى القتصــادي المحــىلي
الســواق الجديــدة، لكــن غالبــا مــا يتــم تجاهــل الخدمــات باعتبارهــا وســيلة لتنــوع الصــادرات 
كــز حــ�ا عــىل تجــارة الســلع ». وتبعــا لــذات المصــدر »تــم  وذلــك لن السياســات التجاريــة ت�ت
ي الصحــة 

ف عــدد مــن القطاعــات ذات المكانــات العاليــة ضمــن دراســة ســابقة - تحديــدا �ف تعيــ�ي
ي 

والتعليــم - وان الســتعانة بمصــادر خارجيــة انطالقــا مــن الســوق الوروبيــة مدعــوة للنمــو �ف
ف  ة الواضحــة كمــا لــدى المنافســ�ي ف ــة التونســية ليســت بالمــ�ي الســنوات القادمــة... كلفــة العمال
ي التعامــل 

ــة �ف ــا� أخــرى ل تقــل اهمي ــل عــىل عن ق آســيا غــ�ي أنهــا قــادرة عــىل التعوي ي �ش
�ف

ي ورســوخ العالقــات التجاريــة واتقــان 
ي والثقــا�ف

ي مــن قبيــل القــرب الجغــرا�ف مــع التحــاد الورو�ب
ــة لالســتعانة  ــا الوجهــة المفضل مواطنيهــا اللغــة الفرنســية، وكلهــا عوامــل تجعــل منهــا مبدئي
ــا  ــرب ودول اوروب ــ�ت وان كان المغ ــا... ح ه ــة وغ�ي كات الفرنكفوني ــ�ش ــ�ب ال ــة ع ــادر خارجي بمص

ف لهــا.« غــازي بــن أحمــد )2018(. ف جديــ�ي قيــة منافســ�ي ال�ش

ي كلفــت بهــا المفوضيــة الوروبية 
بالمقابــل تشــ�ي دراســة أثــر الأليــكا عــىل القتصــاد التونــسي الــ�ت

مكتــب دراســات هولنــدي )Ecorys 2013( ان »قطــاع الخدمــات التونــسي سيســجل انخفاضــا 
ي مختلــف 

ي الــواردات نتيجــة اتفاقيــة الأليــكا«. وهــذا التناقــض الجــىلي �ف
ي صادراتــه وارتفاعــا �ف

�ف
. ف التوقعــات ل يمكــن ان يســاعد المفاوضــ�ي

• السياحة، الفرص المتاحة

ي قطــاع الفنــادق المنفتــح بالفعــل اىل حــد كبــ�ي 
قــد تصبــح آثــار المنافســة العالميــة مفيــدة �ف

ي إذا كانــت الســتثمارات الوروبيــة موّجهــة اىل منتجــات ســياحية جديــدة  عــىل التنافــس الجنــ�ب

53 هوكمان وماطو، تجارة الخدمات والنمو، )1976(، البنك الدولي.
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تســتهدف نقــل المهــارات وتنويــع العــرض وأجــزاء راقيــة مــن الســواق وخاصــة تطويــر الســياحة 
ي يمكــن ان تحمــل اثــر ايجابيــا للتنميــة الجهويــة لمــا تتوفــر عليــه هــذه المناطــق 

البيئيــة الــ�ت
اتيجية  ــاب اســ�ت ــن غي ــاة القطــاع م ــات ســياحية. تجــدر الشــارة اىل معان ــن امكاني ــة م الداخلي
ف البنيــة التحتيــة للنقــل والنفاذ  لتطويــر منتجاتــه ووحداتــه الســياحية منــذ ســنوات. يعــّد تحســ�ي

ف والجانــب. ف لجــذب المســتثمرين المحليــ�ي ف اساســي�ي طــ�ي اىل المناطــق الداخليــة �ش

V.2.1.4 - التأثيرات االجرائية واألفقية

• تقليــص التعديــل الداري: عنــد إبــرام هــذا التفــاق ســتجد الدولــة التونســية نفســها مجــرّدة 
ي 

مــن جــزء كبــ�ي مــن قدراتهــا عــىل التعديــل القتصــادي ســواء تعّلــق المــر بالمســاعدات الــ�ت
ي ســتقع تحــت طائلــة التشــوهات القتصاديــة الناجمــة عــن تدخــل 

كات والــ�ت يمكــن منحهــا للــ�ش
ي ســتقع تحــت طائلــة الغــراق الجتماعــي، 

الدولــة او عــىل صعيــد المســاعدات الجتماعيــة الــ�ت
فضــال عــن احتمــال ان تُقيــد أحــكام حقــوق الملكيــة الفكريــة التعديــل العمومــي وامكانيــة نفــاذ 

جــزء هــام مــن الســكان اىل الــّدواء.

ي مهــّدد: يَُلــوح ايضــا خطــر فقــدان الســيادة الغذائيــة ذلــك ان انتــاج الحبــوب 
• المــن الغــذا�أ

قــد ينخفــض بشــكل كبــ�ي مّمــا يجعــل البــالد ترتهــن اىل الســواق الّدوليــة لمنتــج حيــوي يمثــل 
ي قــد  ي ســوق التحــاد الورو�ب

ي للســكان. حــ�ت وان اعتقدنــا ان رفــع الحواجــز �ف
الأســاس الغــذا�أ

يشــكل فرصــة للتصديــر يغتنمهــا المزارعــون التونســيون فمــن المرّجــح ان ل يتــم ذلــك �يعــا 
خاصــة وان الحصــص الحاليــة بالــكاد تصــل اىل مســتوى الـــ %50 معــّدل. اّمــا عن مخــاوف الأمن 
اء البنــك الــّدوىلي تحليــال معاكســا يقــ�ف بــأن سياســة تونــس تتعــارض مــع  ي فيقــّدم خــ�ب

الغــذا�أ
ــىل  ــاعد ع ــن ان يس ــة يمك ــة الزراعي ــوارد السياس ــل لم ــا أفض ــة وان توزيع ــاع الزراع ــور قط تط
ي كمــا ل يتقبلــون سياســات الدعــم  تصديــر المزيــد مــن المنتجــات التونســية اىل التحــاد الورو�ب
كة  ي إطــار السياســة الزراعيــة المشــ�ت

ة ومحميــة بشــكل كبــ�ي �ف ف التونــسي لمنتجــات ل تملــك اي مــ�ي
مثــل الحبــوب واللبــان واللحــوم الحمــراء )البنــك الــدوىلي 2009(.

ــض  ــالل بع ــن خ ــة م ــاكات جّدي ــّددة بانته ــا مه ــة: كلتاهم ــة والقضائي ــيادة القانوني ــآكل الس • ت
ــم الممارســات  ف المنافســة ســيما وان تقيي ــ�ي ي خاصــة مــا يتصــل بقوان احــكام العــرض الورو�ب
المخفيــة للمنافســة ســتنجز بمرجعيــة قانونيــة اوروبيــة ل تونســية. اّمــا عــن حمايــة الســتثمارات 
ي تحــّد 

فمــن المزمــع ان تحــل ســلطة قضائيــة أجنبيــة خاصــة محــل محكمــة حكوميــة وطنيــة �ف
لمبــادئ الســتقاللية والســيادة، اي ان دولــة مــا يمكــن ان تـُـدان بتعويضــات باهظــة ومصاريــف 
ي لمجــرد تغيــ�ي قانونهــا حــول الجــر الد�ف مثــال )مثــال مــ�( او حــول البيئــة )مثــال 

التقــا�ف
( وامثلــة اخــرى مــن أمريــكا الالتينيــة. فيمــا يتعلــق بموضــوع مســاعدات المؤسســات  ف الفليبــ�ي
ــة تدخــل  يبي ــة« فــان العفــاءات ال�ف ــه حســب تعريــف »محكمــة العــدل الوروبي ــارا ان واعتب
ي 

ف عــىل الســتثمار الخــاص الوطــ�ف ضمــن هــذه المســاعدات، نجــد ان كل نظــام التحفــ�ي
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أ يُدعــم حــ�ت ســنة 2016 ســيكون مخالفــا  ي المعتمــد بتونــس منــذ 1972 والــذي مــا فــ�ت والجنــ�ب
ات المقارنــة والتنافســية بتونــس. ف يعــات شــأنه شــأن الأســس ذاتهــا لنظــام المــ�ي لهــذه الت�ش

ــل  ــف التعدي ــف وتكالي ــال التكي ــت آج ــوازن: مازال ــ�ي المت ــاح غ ــة والنفت ــات العمومي • الصفق
ي تزمــع 

ي كل الــدول صعبــة الحتســاب حــ�ت الســاعة. فيمــا يتعلــق بالصفقــات العموميــة الــ�ت
�ف

ــا  ف م ــ�ي ف الجغرافي ــ�ي ي المجال
ــة والتونســية عــىل حــد ســواء و�ف كات الوروبي ــ�ش ــا لل ــكا فتحه الألي

كات الصغــرى والمتوســطة التونســية وفقــدان  يجعــل تصاعــد نســبة المخاطــر او اختفــاء الــ�ش
ــة  ــة بالســيادة القانوني ي صل

ا �ف ي إشــكال خطــ�ي ــا. يطــرح العــرض الورو�ب مواطــن الشــغل بديهي
ف يشــ�ي اليــه العــرض  ي حــ�ي

ي فضلــت عــدم توقيــع اتفــاق منظمــة التجــارة الدوليــة �ف
لتونــس الــ�ت

ي فصلــه الثالــث. أضــف اىل ذلــك انــه مــن المقــرر تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل دون الرجــوع 
�ف

ي القانــون التونــسي والــذي يبلــغ نســبة 13.5% 
اىل مبــدأ التفضيــل المحــىلي المنصــوص عليــه �ف

ي المعــدل. كمــا ان تقديــم العــروض يمكــن ان يكــون بــالأورو او الدينــار ممــا ســيعرض 
�ف

ف اىل مخاطــر الــ�ف، مــا جعــل الـــ OFSE )2018( تذهــب اىل القــول : » ل شــك ان  التونســي�ي
ي المناقصــات العموميــة التونســية عــىل قــدم المســاواة مــع 

ي �ف كات التحــاد الورو�ب مشــاركة �ش
فع المنافســة ويقلــل تكاليــف القطــاع العــام، لكــن بالمقابــل ســتكون  كات المحليــة ســ�ي الــ�ش
اتهــا التونســية  كات اوروبيــة اكــ�ش للتنافــس مــع نظ�ي الآثــار غــ�ي متكافئــة حيــث ســيتم جلــب �ش
ــة  ــر الســواق العمومي ــد تحري ــا اضــاف »ان فوائ ــة« كم ــدل الوروبي ــة ب عــىل الســواق المحلي
ايــدا«. وليــس خافيــا ان  ف عــىل القتصاديــات المحليــة والتماســك القليمــي تتطلــب اهتمامــا م�ت
القانــون التونــسي حــ�ت بعــد تنقيحــه بموجــب المرســوم رقــم 1039 -2014 لـــ 13 مــارس 2014 
الــذي جــاء لدعــم الشــفافية ومنــح التســهيالت لمقدمــي العــروض الجانــب ســيصبح غــ�ي ذي 
ــىل  ــر ع ــس الم ــحب نف ــكا. وينس ي الألي

ــا �ف ــوص عليه ــ�ي المنص ــاد التداب ــبب اعتم ــول بس مفع
ي حــال العــروض المتشــابهة. إل انــه 

كات الصغــرى والمتوســطة المحليــة �ف سياســة تفضيــل الــ�ش
حســب غــازي بــن أحمــد )2018( فــان »هــذا النفتــاح مــن المفــروض ان يحمــل فرصــا جديــدة 
ــه ينبغــي ان تكــون تونــس  ي وتونــس« ويوضــح »ان ي التحــاد الورو�ب

ف �ف كات لــدى الطرفــ�ي للــ�ش
ي لصالــح المؤسســات الصغرى والمتوســطة 

قــادرة عــىل الحتفــاظ بإمكانيــة دمــج تفضيــل جغــرا�ف
المحليــة مــع اخضاعهــا طبعــا لســلطة قويــة تحكمهــا الديمقراطيــة والقانــون للحمايــة مــن اي 
ــق  ــّدؤوب لتحقي ــعي ال ــمح بالس ــة تس ــة رافع ــي بمثاب ــة ه ــات العمومي ــراف... وان الصفق انح

اهــداف التنميــة المســتدامة وبلــوغ اهــداف التنميــة المجتمعيــة المســؤولة«.

ف يحــّد قانــون الســتثمار التونــسي الجديــد المعتمــد ســنة 2016  ي حــ�ي
• النفــاذ اىل الســواق: �ف

ــدم  ي بع ــرض الورو�ب ــب الع ــم، يطال ــة بانتدابه ــموح لمؤسس ــة المس ــارات الجنبي ــدد الط ع
ف عــن العمــل مــن حامــىلي  ــ�ي ــ�ي للعاطل ــاع كب ي ســياق ارتف

ي هــذا المجــال �ف
اعتمــاد اي حــ�ف �ف

ــة. الشــهادات الجامعي

ــل التونــسي مــع المكســب  ــل التماث ــل: قــد يمث : المخاطــر والفــرص وتكلفــة التعدي ــ�ي • المعاي
ــن ينبغــي ان ينجــز  ف الجــودة. لك ــدوىلي وتحســ�ي اف ال ــ�ت ــث الع ــن حي ــدا م ــا مفي ي جانب الورو�ب
ــسي ذي  ة اىل القتصــاد التون ــا�ش ــ�ي مب ــن نقــل هــذه المعاي ــن غــ�ي الممك ــا إذ م ــر تدريجي الم
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ــة  ــ�ي الصحي ــال المعاي ــدا ح ــو تحدي ــة وه ــا الوروبي ته ــن نظ�ي ــة ع ــة المختلف ــة الخاص الهيكل
ي تفتقــر تونــس للقــدرة عــىل مراقبتهــا عــالوة عــىل ان القواعــد شــديدة 

ــة الــ�ت والصحــة النباتي
ف  ــن ان تحمــل صــّدا للمشــغل�ي ــا يمك ــة كم ــة اوروبي ــن ان تخفــي حمائي ــة ويمك ــد والتكلف التقيي

ــة. ــل قــد تدفــع نحــو توســيع حجــم الســوق الموازي ف ســيما الصغــار منهــم، ب التونســي�ي

ي ان يكــون منــح القبــول والقامــة  ح التحــاد الورو�ب • تنقليــة الشــخاص واســتمرار الموانــع: يقــ�ت
ف  اء، وســنة واحــدة للموظفــ�ي ين الطــارات والخــ�ب المؤقتــة لمــّدة اقصاهــا ثــالث ســنوات للمســ�ي
ي إطــار رحــالت العمــل 

ي عــ�ش شــهرا للزائريــن �ف
ف يومــا عــىل كل مــّدة باثــ�ف ف وتســع�ي بصــ�ي الم�ت

ف  ح قيــودا حــول العــدد الجمــىلي لالأشــخاص الطبيعيــ�ي لصالــح المؤسســات. كمــا يتضمــن المقــ�ت
امــات المتخــذة مــن  ف ي رحلــة عمــل، وتخضــع الل�ت

الذيــن يمكــن لمســتثمر ان يشــغلهم زائريــن �ف
ي 2018(:  وط التاليــة )التحــاد الورو�ب ف اىل الــ�ش الطرفــ�ي

ف للشــخص.  ف بمهمــة مؤقتــة باعتبارهــم موظف�ي − يجــب ان يكــون الشــخاص الطبيعيــون مكلفــ�ي
ي ع�ش شــهرا.

ة ل تتجــاوز الثــ�ف المعنــوي الــذي حصــل عــىل عقــد تزويــد الخدمــات لفــ�ت

ي مجال النشاط موضوع التعاقد.
ة ل تقل عن ثالث سنوات �ف − التمتع بخ�ب

ي الطــرف الآخــر شــهادة 
− يجــب ان يحمــل الشــخاص الطبيعيــون الذيــن يدخلــون ارا�ف

ــم. ــة به ــة المنوط ــادل المهم ــا يع ــال مهني ــة او مؤه جامعي

ي لمدة 
ي اقليــم الطــرف الآخــر المعــ�ف

ف �ف − يمنــح القبــول والقامــة المؤقتــة لالأشــخاص الطبيعيــ�ي
ي عــ�ش شــهرا او لمــّدة العقــد 

ة اثــ�ف اكمــة ل تتعــّدى الســتة أشــهر كحــد اقــ� عــن كل فــ�ت م�ت
إذا كانــت القامــة دون ذلــك.

وع التفاقيــة  • الحواجــز التقنيــة غــ�ي التعريفيــة للتجــارة: يتعلــق المــر حقيقــة بالجــزء مــن مــ�ش
ي يغطيهــا مثــل 

الــذي يدعــو تونــس اىل بــذل جهــد تقويمــي كبــ�ي بالنظــر لعــدد المجــالت الــ�ت
تطويــر البنيــة التحتيــة وتقييــم التوافــق ونظــام المواصفــات والعتمــاد ومراقبــة الســوق... الــخ.  
ي 

ــا ســينجر عنــه ارتفــاع كبــ�ي �ف ي مّم العــرض يطلــب ان تندمــج تونــس ضمــن المكســب الورو�ب
ي هــام  ي، امــر تعجــز عنــه تونــس دون دعــم اورو�ب ي والبــ�ش

تكلفــة التعديــل المــاىلي واللوجســ�ت
ولكــن العــرض ســكت عنــه.

• حقــوق الملكيــة الفكريــة ومخاطــر الحمائيــة الُمقّنعــة: يســعى العــرض هنــا اىل الذهــاب أبعــد 
ي 

مــن اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة حــول حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة الــ�ت
اع عــىل الدويــة الجديــدة وتيســ�ي  اءة الخــ�ت ي لــ�ب

ي اتجــاه التمديــد الزمــ�ف
وقعتهــا تونــس وذلــك �ف

الحصــول عليهــا ممــا مــن شــأنه ان يــؤدي اىل فــرض قيــود عــىل تدخــل الســلط العموميــة وعــىل 
ف اىل الدويــة الجنيســة. وفــق عــّدة منظمــات غــ�ي حكوميــة ابــدت خشــيتها مــن  نفــاذ المواطنــ�ي
كات  ي حقــوق الملكيــة الفكريــة قــد يقــود اىل تقلــص فــرص الســتثمار للــ�ش

ان مزيــد التشــدد �ف
ي مجــال المنتجــات الجنيســة مــا 

ــاء الحيويــة، و�ف ي قطــاع الدويــة والكيميــاء والكيمي
المحليــة �ف

ي مجــال الملــك العــام.
اع �ف لــم تدخــل بــراءات الخــ�ت
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وع الأليــكا حــول النفــاذ اىل الدويــة  ي يحملهــا مــ�ش
• وتحــّذر هــذه المنظمــات مــن القيــود الــ�ت

ــا  ــر مناقض ــرى الم ــل ت ــيات، ب ــّددة الجنس ــة متع كات الدوي ــات �ش ــح منتج ــة لصال الجنيس
لمالمــح حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصــل بالتجــارة المعتمــد مــن قبــل تونــس باعتبارهــا عضــوا 
بمنظمــة التجــارة الدوليــة والمكفولــة بالقانــون رقــم 2000-84 الصــادر بـــ 24 أوت 2000 بشــأن 

اع )بــن احمــد 2018(. بــراءات الخــ�ت

وع الأليــكا ســيتم تقييــم الممارســات المانعــة للمنافســة بالرجــوع اىل  • المنافســة: وفقــا لمــ�ش
ــة ممــا جعــل كــراي )2018(54 يقــول »ان هــذا الجــراء ســيؤدي حتمــا اىل  يعــات الوروبي الت�ش
ي عــىل حســاب قانــون المنافســة التونــسي  التطبيــق خــارج الحــدود القليميــة للقانــون الورو�ب
الــذي صيــغ منــذ عقديــن مــن الزمــن وانــه تعــّد واضــح ل ُلبــس فيــه عــىل الســيادة القانونيــة 

للدولــة التونســية.

ي او 
احــا للّدعــم التقــ�ف ي اق�ت • الجــراءات التجاريــة للحمايــة والدفــاع: ل يقــدم العــرض الورو�ب

ــة والدفــاع عنهــا. تتصــل المشــكلة  ــة التجاري ي مجــال الحماي
ي او المــاىلي �ف ي او البــ�ش

اللوجســ�ت
وريــة، يذّكــر  هنــا بفعاليــة هــذه التدابــ�ي وقــدرة الطــرف التونــسي عــىل اجــراء التحقيقــات ال�ف

كــّراي )2018( انــه منــذ العــام 2006 فشــلت ســتة تحقيقــات ضــّد الــواردات الوروبيــة.

 V.2.4 - التقديرات االقتصاد قياسية
V.1.2.4 - نتائج المحاكاة المنجزة55

ــس  ف تون ــ�ي ــكا ب وع ألي ــ�ش ــة لم ــات المحتمل ــر النعكاس ــدف اىل تقدي ــا وته ــا تنبؤي ــد نهج  تعتم
ي تونــس، ســيما فيمــا يتعلــق بالنمــو 

ي عــىل المســتوى القتصــادي والجتماعــي �ف والتحــاد الورو�ب
يــن لــالأداء القتصــادي وبالدخــل الفــردي كمــؤ�ش للرفــاه  القتصــادي والديــن العمومــي كمؤ�ش
ي دراســة 

ات التابعــة والمســتقلة المعتمــدة �ف نجــاز ذلــك، نعتمــد نفــس المتغــ�ي الجتماعــي. لإ
ــاد  ــرة باعتم ــذه الم ــن ه ي ولك ــاد الورو�ب ــس والتح ف تون ــ�ي ــر ب ــادل الح ــة التب ــات منطق انعكاس
 modèle autorégressif de moyenne( ي للمتوســط المتحــرك المندمــج

منــوال النحــدار التلقا�أ
ي اعتمدناهــا اعــاله.

mobile intégré ARIMA( عوضــا عــن طريقــة الإحتماليــة القصــوى الــ�ت

ي هــذه الدراســة، النعكاســات المحتملــة لالنخفاضــات التعريفيــة ومواءمــة الجــراءات 
�ف

ات القتصاديــة الكليــة والقطاعيــة، وقعــت محاكاتهــا بمنــوال التجــارة  التعريفيــة عــىل المتغــ�ي
 .)MCEG( وهــو منــوال هيــكىلي للتــوازن العــام القابل للحســاب Global Trade Model العالميــة
ف )شــامل(،  وقعــت محــاكاة اربعــة ســيناريوهات: )1( حــذف الحواجــز التعريفيــة مــن الجانبــ�ي
ي فقــط )أحــدي  ــل )asymétrique( مــن طــرف التحــاد الورو�ب ــر تعريفــي غــ�ي متماث )2( تحري
ي 

ــوا�ف ــالأداء الدي ي ل
ــا�أ ــج الحــذف الثن ــة )4( ودم ــر الجــراءات غــ�ي التعريفي ــب(، )3( تحري الجان

54 بسام الكراي )2018(، أليكا: تعاليق وتوصيات، أوروماد رايت.
55 المؤلــف يجــدد شــكره لألســتاذ طــارق بلحــاج لمســاهمته الهامــة فــي التقديــرات االقتصــاد قياســية ويذكــر بنفــس تحفظاتــه المتعلقــة بالجوانــب 

.VI المنهجيــة الــواردة فــي مقدمــة النقطــة
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ه  وتحريــر الجــراءات غــ�ي التعريفيــة )OFCE 2018(. هــذا الصنــف مــن منــوال ARIMA وقــع نــ�ش
وكتابتــه رياضيــا مــن طــرف )Box et Jenkins )1976 وهــو يبــدو مالئمــا لأننــا نعتمــد سلســلة 
ــع،  ي الواق

ــع الســلوكيات المســتقبلية. �ف ــح توق ــه يتي ــة ولأن ــة الكلي ات القتصادي ــة للمتغــ�ي زمني
ــوال  ــطة من ــا بواس ــن نمذجته ف ويمك ــ�ي ــس مع ــىل تجان ــوي ع ــن ان تحت ــة يمك ــل الزمني السالس
، d عــدد الفــوارق و q عــدد  ي

اجــع التلقــا�أ ARIMA )p,d,q( حيــث p تمثــل عــدد مصطلحــات ال�ت
ف ان هــذه النمــاذج الحصائيــة غــ�ي  المتوســطات المتحركــة. لهــذا الغــرض، أبــرز عــدد المؤلفــ�ي
ي توفرهــا نمــاذج أكــ�ش 

ــة بالنتائــج الــ�ت ــا اىل نتائــج وجيهــة مقارن ة والبســيطة تقــود غالب المتغــ�ي
تعقيــدا. أبــرز كل مــنWatson   Stock)1999( ثــم )Atkeson et Ohanian )2001 نســبة الدقــة 

ات القتصاديــة.  ي توقعــات المتغــ�ي
ي لســوق عشــوائية �ف

اجــع التلقــا�أ الَمرْضيــة لنمــاذج ال�ت

ي مرحلــة اوىل ننفــذ وحــدة مصمــم 
. �ف ف ي هــذه النقطــة، نعتمــد نمــوذج ARIMA عــىل مرحلتــ�ي

�ف
ــا عــىل مختلــف نمــاذج ARIMA والتحصــل  نمــاذج خبــ�ي module expert model للتعــرف آلي
ي مرحلــة ثانيــة نقــوم بتقديــرات انطالقــا 

ات القتصاديــة الكليــة. �ف عــىل توقعــات مختلــف المتغــ�ي
ي 

ات التابعــة والمســتقلة �ف ي نمــوذج .ARIMA تكــون المتغــ�ي
مــن التوقعــات المتحصــل عليهــا �ف

 dummy ة ــ�ي ــون كمتغ ة ALECA تك ــ�ي ــة اىل ان المتغ ــي  logarithmique اضاف ــكل لوغارتم ش
ة الســابقة  ف التنفيــذ، 1 للفــ�ت ي تســبق دخــول أليــكا حــ�ي

ة الــ�ت وتأخــذ ثالثــة اعــداد ممكنــة: 0 للفــ�ت
ي تمتــد اىل ســنة 

مضــاء أليــكا والــ�ت ة الالحقــة لإ ي ســنة 2020، 2 للفــ�ت
مضــاء أليــكا والمتوقعــة �ف لإ

 Jude C. et Levieuge G., )2017(56, Box, G.E.P, et. Jenkins 2025 وذلــك اعتمــادا عــىل ابحــاث
 G.M )1976(57, Stock, J. H. et Watson, M. W. )1999(58 et Atkeson, A.et Ohanian L.E.

2001((59 ويكــون النمــوذج المزمــع تقديــره كمــا يــىلي :

 𝐼𝑛𝑃𝐼𝐵𝑡= 𝛽0+𝛽1 𝐼𝑛 𝑓𝑏𝑐𝑓𝑡+ 𝛽2 𝐼𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑡+𝛽3 𝐼𝑛 𝑜𝑢𝑣𝑡+ 𝛽4 𝐼𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡+ 𝛽5 𝑎𝑙𝑒𝑐𝑎 +𝜉𝑡

ي عــىل التــواىلي تكويــن رأس المــال 
ات aleca, dette, ouv, ide, fbcf تعــ�ف ي هــذا النمــوذج المتغــ�ي

�ف
ــن  ــقاة م ــات المستس ــكا. التوقع ــن وألي ــاح، الدي ، النفت ــا�ش ــي المب ــتثمار الخارج ــت، الس الثاب
، ولتكويــن رأس المــال الثابــت ولنســبة  نمــوذج ARIMA والتقديــرات للناتــج الداخــىلي الإجمــاىلي
ي الرســم 

ــس موجــودة �ف ــن العمومــي لتون ــد والدي ــا�ش الواف ي المب ــ�ب ــاح والســتثمار الجن النفت
ي هــذا الرســم، المنحنيــات باللــون الحمــر تهــم القيــم المالحظــة 

ــوارد بالملحــق. �ف ي ال
ــا�ف البي

ــة  ــة المتوقع ــم القيم ــون الزرق ته ــات بالل ة 2017-1980 والمنحني ــ�ت ات لف ــ�ي ــف المتغ لمختل
ة 2018-2025. المقــدرة بنمــوذج ARIMA خــالل فــ�ت

56 جود ولوفياج )2017(، تأثير االستثمارات األجنبية المباشرة على النمو في البلدان النامية، ويالي المجلد 40 )4(.
57 بوكس وجنكنس )1976(، تحليل السالسل الزمنية: التنبؤ والسيطرة. سان فرانسيسكو. يوم هولدن.

58 ستوك وواتسون )1999(، توقع التضخم، مجلة االقتصاد المالي، المجلد 44.
    59
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• انعكاسات أليكا عىل النمو القتصادي

ي يوفرهــا نمــوذج ARIMA تظهــر توقعــات توحــي بارتفــاع الناتــج الداخــىلي 
التقديــرات الــ�ت

 . ي مســتوى %2.1 و %0.7 بالتــواىلي
ة 2025-2018 �ف ي تونــس خــالل فــ�ت

الجمــاىلي ونســبة النفتــاح �ف
بالمقابــل، التوقعــات المتعلقــة بنســبة تكويــن رأس المــال الثابــت مــن الناتــج الداخــىلي الجمــاىلي 
ي يوفرهــا نمــوذج ARIMA تظهــر اســتقرارا لهــذه الحجــام 

ة الــ�ت والســتثمارات الجنبيــة المبــا�ش
ة 2018-2025. القتصاديــة الكليــة خــالل فــ�ت

ي هذه الدراســة 
تظهــر نتائــج المحــاكاة ان تجســيم الأليــكا ســنة 2020 وهــو الحتمــال المعتمــد �ف

ي )معامــل ُمقــدر بـــ 0.122( عــىل النمــو القتصــادي ارفــع  يمكــن ان يكــون لــه انعــكاس ايجــا�ب
بقليــل مــن التأثــ�ي الناجــم عــن منظمــة التبــادل الحــر لســنة 1996 )ُمعامــل مقــدر بـــ 0.116(. 
ي اتجــاه 

ف يمكــن ان ينجــم عنــه انتعــاش للصــادرات �ف انخفــاض الداءات الجمركيــة مــن الطرفــ�ي
ي مــا مــن شــانه ان يُحفــز بــدوره الطلــب العــام ومــن ثمــة دخــل عوامــل النتــاج  التحــاد الأورو�ب
ي موجــه 

ي تونــس. إل انــه باعتبــار ان هــذا الطلــب الضــا�ف
ا ربمــا يخلــق اســتهالكا اضافيــا �ف وأخــ�ي

كات الوطنيــة لــن تســتفيد منــه وربمــا لــن تســتطيع مواجهــة ادفــاق  للســلع الوروبيــة فــان الــ�ش
ي تونــس 

ة �ف ي خطــورة هــذا الوضــع ان الســتثمارات الجنبيــة المبــا�ش
هــذه الســلع. ومــا يزيــد �ف

قــد تخلــق ضغــوط تنافســية اضافيــة وقــد تقــود اىل انخفــاض مداخيــل الأ�.

 التأث�ي المتوقع الأليكا عل النمو

درجة النمو االقتصادي

 ***-0.071 ي المبا�ش االستثمار االجن�ب

 ***0.359 نسبة االنفتاح

 ***0.992 تكوين رأس المال الثابت

 ***0.122 أليكا

 **0.495 التداين العمومي

-0.355  ثابتة

0.991  R2

* داّلة عند حد ٪10؛ ** داّلة عند حد ٪5  *** داّلة عند حد 1٪.

• انعكاســات أليــكا عــىل الديــن العمومــي: تُقــاس هــذه النعكاســات بالنمــوذج ARIMA لمعرفــة 
ة  ات المتعلقــة بنســبة الديــن العمومــي مــن الناتــج الداخــىلي الجمــاىلي كمتغــ�ي اتجاهــات المتغــ�ي
ــد  ــة مــن الناتــج ومجمــوع فوائ ، ونســبة الُعملــة وشــبه الُعمل تابعــة، ونســبة التضخــم المــاىلي
ي هــذا النمــوذج 

ات مســتقلة، علمــا ان نســبة التضخــم تقــاس �ف الديــن المدفوعــة وأليــكا كمتغــ�ي
ــد  ــوع الفوائ ــم، ومجم ــول التضخ ــات ح ــنة. المعطي ــر الس ي آخ

ــتهالك �ف ــعار الس ــؤ�ش اس بم
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ــذي  ــوذج ال ــات COMSTAT. النم ــك معطي ــن بن ــة مســتقاة م ــة وشــبه الُعمل ــة والُعمل المدفوع
: يُزمــع تقديــره يكتبــه كمــا يــىلي

𝐼𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑡= 𝛽0+𝛽1 𝐼𝑛 𝑝𝑖𝑏𝑡+ 𝛽2 𝐼𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡+𝛽3 𝐼𝑛 𝑀2𝑡+ 𝛽4 𝑖𝑛𝑓+𝛽5 𝑎𝑙𝑒𝑐𝑎 +𝜉𝑡

، الديــن العمومــي، الناتــج  ي عــىل التــواىلي
علمــا ان ALECA inf, M2, inter, pib, dette, تعــ�ف

، فوائــد الديــن المدفوعــة، نســبة الُعملــة وشــبه الُعملــة مــن الناتــج، نســبة  الداخــىلي الإجمــاىلي
ــكا. ــة بألي ة المتعلق التضخــم والمتغــ�ي

ــوذج )0،1،0(  ــرات نم ــىل تقدي ــادا ع ــتقبلية اعتم ــات المس ــر التجاه ــق تظه ي الملح
ــوم �ف الرس

ــة.  ــبه الُعمل ــة وش ــج وبالُعمل ــن النات ــي م ــن العموم ــبة الدي ــة بنس ات المتعلق ARIMA للمتغــ�ي
ز مــن  القيــم المتوقعــة لنســبة التضخــم وقــع تقديرهــا بالنمــوذج )ARIMA )0،1،1. ويــ�ب
ي نســبة 

ــج و�ف ــن النات ــي م ــن العموم ي نســبة الدي
ــا �ف ــا متوقع ــوذج ARIMA ارتفاع توقعــات النم

ي الُعملــة وشــبه الُعملــة بنســب ســنوية تبلــغ عــىل 
مجمــوع الفوائــد المدفوعــة مــن الناتــج و�ف

ة  ي نفــس الفــ�ت
ة   2018 -2025، وتســتقر نســبة التضخــم �ف التــواىلي %1.3 و %8.6 و2% خــالل فــ�ت

ــدود 5%. ي ح
�ف

ــه  ــي أي ان ــن العموم ــىل الدي ــة ع ــا ذو دلل ــا ايجابي ــر انعكاس ــوذج ARIMA تظه ــرات نم تقدي
يرهــا بتدهــور المداخيــل الجبائيــة الــذي ينعكــس ســلبا عــىل  تفع. هــذه النتيجــة يمكــن ت�ب ســ�ي
ــج ان انخفاضــا  ــر النتائ ــل، تظه ــي. بالمقاب ــن العموم ــاع الدي ي ارتف

ــة ويتســبب �ف ــة الدول اني ف م�ي
وة. ــ�ش ــق ال ــج الداخــىلي الجمــاىلي وخل ــن العمومــي يمكــن احــرازه بنمــو النات للدي

االنعكاسات المتوقعة الأليكا عل الدين العمومي

درجة الدين العام

***-0.011 الناتج الداخلي االجمالي

-0,083 معدل التضخم

***0.417 نسبة الُعملة وشبه الُعملة من الناتج

**11.759 أليكا 

0.124 ة المتعلقة بأليكا نسبة التضخم والمتغ�ي

***47.573 ثابتة

0.652  R2

* داّلة عند حد ٪10؛ ** داّلة عند حد 5 ٪. *** داّلة عند حد 1 ٪.
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ز نتائــج تقديــر التوقعــات ان أليــكا قــد  ي تونــس: تــ�ب
• انعكاســات أليــكا عــىل الدخــل الفــردي �ف

ــة عــىل الدخــل الفــردي. رغــم انخفــاض التكاليــف غــ�ي المخصصــة  تنعكــس بدرجــة غــ�ي داّل
لعوامــل النتــاج فانــه يُحتمــل ان تنخفــض المداخيــل الحقيقيــة لــالأ� بفعــل تأثــ�ي منافســة 
 )compensateurs( بالتــاىلي ان ل تكــون الآثــار التعويضيــة كات الأوروبيــة. ويُحتمــل  الــ�ش
ــض الداءات  ي بفعــل تخفي ــن التحــاد الورو�ب ــواردات م ــاع ال ي بارتف

ــاج الوطــ�ف لســتبدال النت
وة المدعــوم  الديوانيــة، مفيــدة للدخــل الفــردي ومــن ثمــة للرفــاه الجتماعــي، أي أن خلــق الــ�ش

ائيــة لــالأ�. ــكا لــن يقــدر عــىل تعويــض تدهــور المقــدرة ال�ش بالنمــو القتصــادي وبألي

 : النموذج المراد تقديره يكتب كما يىلي

 In (PIBt/Habitant) = β0+β1 In fbcft+ β2 In educt+β3 In ouvt+ β4 In 
espert+ β5 aleca +ξt

ي 
ات ALECA, asper, ouv, educ; FBCF; PIB/habitant تعــ�ف ي هــذا النمــوذج، المتغــ�ي

    �ف
عــىل التــواىلي الناتــج الداخــىلي الجمــاىلي الفــردي، تكويــن رأس المــال الثابــت، نســبة التمــدرس، 

ــكا. ــولدة وألي ــد ال ــاة عن ومؤمــل الحي

ات المتوقعة الأليكا عل الدخل الفردي التأث�ي

درجة دخل الفرد

*0.221 مستوى التمدرس

***0.655 تكوين رأس المال الثابت

*0.274 نسبة االنفتاح

-0.268 ي الحياة عند الوالدة
االأمل �ف

0.028 أليكا

***-6.646 ثابتة

0.982  R2

* داّلة عند حد ٪10؛ ** داّلة عند حد 5 ٪. *** داّلة عند حد 1 ٪.

ــة  ــات القتصادي ــىل المعطي ــة ع ــوذج ARIMA المطبق ــرات نم ــن تقدي ــتخلص م ، يس ــ�ي ي الأخ
�ف

ــة  ــارا إيجابي ي آث ــاد الورو�ب ــس والتح ف تون ــ�ي ــكا ب وع ألي ــ�ش ــن م ــم ع ــن ان تنج ــه يمك ــة ان الكلي
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وع  وداّلــة عــىل النمــو القتصــادي. دراســة الآثــار المتوقعــة تظهــر بالفعــل، ان انعكاســات مــ�ش
التفــاق عــىل النمــو القتصــادي تكــون ايجابيــة وارفــع بقليــل مــن آثــار منطقــة التبــادل الحــر 
وع أليــكا قــد  ي بالنظــر اىل ان مــ�ش لســنة 1996. إل ان أثــر الخلــق effet de création هــذا ِنســ�ب
ضافــة اىل ان النتائــج تُظهــر انــه ليــس لأليــكا اي أثــر  يوّلــد آثــر داّل عــىل الديــن العمومــي، بالإ
 ARIMA فــان التوقعــات المعتمــدة عــىل تقديــرات نمــوذج ، داّل عــىل الدخــل الفــردي وبالتــاىلي

وع أليــكا لــن يحّســن الرفــاه الجتماعــي الــذي يقــاس بالدخــل الفــردي. تُظهــر ان مــ�ش

V.2.2.4 - محاكيات أخرى

ي توصلــت اليهــا دراســات الثــار المنجــزة مــن قبــل مكاتــب 
نعــرض فيمــا يــىلي اهــم النتائــج الــ�ت

ي 
ــ�ت ــاب MCEG ال ــل لالحتس ــام القاب ــوازن الع ــوذج الت ــة نم ــتعمل طريق ي تس

ــ�ت ــارة وال الستش
نقدناهــا آنفــا.

، واجهــت قبــول ســيئا مــن  ي دراســة مكتــب ECORYS )2013( وهــي طلبيــة مــن التحــاد الورو�ب
جــزء واســع مــن الــرأي العــام متهمــا اياهــا بأنهــا موجهــة وغــ�ي مســتقلة وان المــراد بهــا هــو 
ــدان  ــع بل ي م ــاد الورو�ب ــة لالتح ــة التجاري ــىل السياس ــة« ع ــج علمي ــ�ب »حج ــة ع عي ــاء �ش اضف
ــج  ــن النات ــح %7 م ــن رب ــس م ــكا تون ــُتمكن الألي ــة س ــذه الدراس ــب ه ــط. حس ــوب المتوس جن
الداخــىلي الجمــاىلي عــىل المــدى البعيــد وســيكون هــذا النمــو مختلفــا مــن قطــاع لآخــر )223%+ 
ي و %15-لــكل مــن قطاعــات النســيج والمــواد غــ�ي المعدنيــة والكيميــاء النفطيــة(. 

للزيــت النبــا�ت
ــل %(20+ للصــادرات و  ــة عــىل المــدى الطوي ــة ايجابي ــة حصيل ــد تعــرف التجــارة الخارجي وق
%19+ للــواردات( مــع نتائــج متباينــة مــن قطــاع لآخــر. مــن جملــة 39 قطاعــا موضــوع الدراســة، 
ي صادراتهــم. إل ان نتائــج هــذه 

9 فقــط ســتكون حصيلتهــم ايجابيــة و25 ســيعرفون انخفاضــا �ف
الدراســة ليســت كلهــا ايجابيــة.

مثال:

ي وارداته تبعا لأليكا.
ي صادراته وارتفاعا �ف

− قطاع الخدمات قد يسجل انخفاضا �ف

ي 
ر مــن خســارة صافيــة �ف − بعــض القطاعــات الهامــة مثــل الحبــوب وتربيــة الماشــية قــد تتــ�ف

حجــم النتــاج والقيمــة المضافــة والتشــغيل.

ر مــن  − القطاعــات الكــ�ش حمايــة )النقــل، خدمــات الأعمــال، المــال، التصــال( ســتت�ف
النفتــاح.

ي التنميــة  OFCE )2018(: ابــدت هــذه الدراســة 
• دراســة المؤسســة النمســاوية للبحــث �ف

وع أليــكا وجــاء فيهــا: »تقييمنــا لالنعكاســات  تشــاؤمها بــكل وضــوح مــن الآثــار المتوقعــة لمــ�ش
ي المــدى 

ز آثــارا ســلبية عــىل الناتــج وأخــرى محــدودة عــىل التشــغيل �ف القتصاديــة المتوقعــة تــ�ب
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 .» ي
طــار الجــرا�أ ي صــورة التحريــر التعريفــي التــام والتماثــل الواســع مــع الإ

القصــ�ي والمتوســط �ف
ي المفاوضــات 

ــة �ف ــه ان يعطــي اولوي ي يجــب علي : »التحــاد الورو�ب ــىلي ــا ي ــو� الدراســة بم وت
لالنعكاســات اليجابيــة عــىل المــدى القصــ�ي وان يقلــص مــن تكلفــة التقويــم وان يُســند 
: »اعتبــارا للمفاوضــات  نتــاج«. وتذكــر هــذه الدراســة بمــا يــىلي بشــكل نشــيط التنميــة وع�نــة الإ
الجاريــة، نتائــج المحــاكاة المنجــزة توفــر مجموعــة مــن النعكاســات المحتملــة بالعتمــاد عــىل 

حلــول مختلفــة لمفاوضــات قصــوى:

ز آثــارا ســلبية عندما  − النعكاســات المقــّدرة لتحريــر التجــارة عــىل الناتــج الداخــىلي الجمــاىلي تــ�ب
يقــع حــذف الآداءات القمرقيــة والإجــراءات غــ�ي التعريفيــة مــن الطــرف التونــسي او التخفيــض 
ــاِدي الجانــب للتعريفــات  ــر الــكىلي أَح فيهــا. إًذا، وحســب ســيناريو المزمــع اعتمــاده اي التحري
والإجــراءات غــ�ي التعريفيــة والكامــل مــع الجــراءات غــ�ي التعريفيــة، فانــه يُتوقــع ان ينخفــض 
ــات  ــر للتعريف ــورة تحري ي ص

ــبة %0.52 �ف ــس بنس ي تون
ــي �ف ــاىلي الحقيق ــىلي الجم ــج الداخ النات

ــ�ي  ــراءات غ ــر الج ــورة تحري ي ص
ــبة %0.88 �ف ، وبنس ف ــ�ي ــن الطرف ــن م ام ف ــل وم�ت ــة كام الجمركي

ــب  ــدي الجان ــيناريو أح ي الس
ــل( و0.34% �ف ــج )الكام ــيناريو المندم ي الس

ــة و %1.46 �ف التعريفي
ات احجــام الــواردات والصــادرات تمثــل اهــم قنــوات النعكاســات عــىل الناتــج  علمــا ان تغيــ�ي

. الداخــىلي الجمــاىلي

ي 
ــارق �ف ــل الف ــوس بفض ــكل محس ــة بش ــون ضعيف ــغيل تك ــىل التش ــدرة ع ــات المق − النعكاس

ــة. ــل القطاعي ــة العم كثاف

ي الناتــج الداخــىلي الجمــاىلي تتجــاوز النعكاســات اليجابيــة 
− المســاهمات الســلبية للــواردات �ف

الكامنــة عــىل الصــادرات وعــىل الســتهالك.

ي القطــاع الفالحــي حيــث ان 
ات �ف − تأثــ�ي أليــكا عــىل الآداءات القمرقيــة مرتبــط أساســا بالتغيــ�ي
الآداءات عــىل الــواردات كانــت دائمــا مرتفعــة وكذلــك الحصــص.

وبــات ســتواجه اشــتداد منافســة الســلع الأوروبيــة  − قطاعــات الحبــوب والأغذيــة والم�ش
وانعكاســات ســلبية.

ي والخ�ف والغالل قد تنتفع قليال بهذا التحرير.
− قطاعات الزيت النبا�ت

ي بالنســبة للســلع والخدمــات يبــدو أكــ�ش ارتفاعا 
− انخفــاض الكلفــة المرتبــط بالنســجام الجــرا�أ

ي وليــس العكــس. ي واردات الســوق التونســية مــن التحــاد الورو�ب
�ف

ي 
ــبب �ف ــا سيتس ــان الغاؤه ــة ف ــل ريعي ــق مداخي ــة تخل ــ�ي التعريفي ــراءات غ ــار ان الج − باعتب

ــل. ــاض المداخي انخف

ــا  ــنالحظ انعكاس ــس س ي وتون ــاد الورو�ب ف التح ــ�ي ــة ب ــة الثنائي ــاق التجاري ــاع الأدف ــم ارتف − رغ
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ــا. ــلبيا وصافي ــا س تجاري

ي الســيناريو المــزدوج )كامــل + اجــراءات غــ�ي تعريفيــة( ترتفــع الصــادرات التونســية لالتحــاد 
− �ف

ي ترتفــع بـــ %10.6 ممــا يتســبب  ي بـــ %4.4 إل ان الــواردات التونســية مــن التحــاد الورو�ب الورو�ب
ات الأدفــاق التجاريــة غــ�ي ذات  ي تراجــع الصــادرات التونســية الصافيــة. إجمــال، ســتضل تغــ�ي

�ف
. ي بــال باعتبــار ان نصيــب تونــس ل يتجــاوز %0.6 مــن كامــل التجــارة خــارج التحــاد الورو�ب

− التحريــر التعريفــي الكامــل يدفــع اىل العتقــاد بارتفــاع العجــز العمومــي بـــ %1 مــن الناتــج 
. ي ــواردات مــن التحــاد الورو�ب ــة مــن ال ــة المتأتي ــل القمرقي تعــود اساســا اىل خســارة المداخي

• دراسة المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية )2018(

ــوازن العــام  الدراســة تهــم قطــاع الخدمــات فقــط. المحــاكات اعتمــدت نمــوذج قطاعــي للت
ــة: ــج التالي ة 2030-2015 وتعطــي النتائ ــ�ت ــداد ف ــل لالحتســاب عــىل امت القاب

وط بإنجــاز اســتثمارات منتجــة وليســت  ي عــىل قطــاع الخدمــات ولكنــه مــ�ش − انعــكاس ايجــا�ب
ريعيــة.

ف %0.3 و 0.4%. ي للناتج الداخىلي الجماىلي ما ب�ي
− نمو اضا�ف

ويجــدر التذكــ�ي كمــا أســلفنا بــان مؤلفــي هــذه الدراســة نّســبوا نتائجها لأنهــم اعتمــدوا فرضيات 
ي 

طــار المؤسســا�ت ــل الإ ــة ومنتجــة، تأهي ورة انجــاز اســتثمارات ثقيل ــال �ف ــا مث يصعــب تحققه
، مرونــة الأســعار والأجــور فظــال عــن كونهــم لــم يحتســبوا مختلــف تكاليــف  ي

ي والقانــو�ف
الجــرا�أ

. ي
ف الربــح الصــا�ف ي كان يجــب طرحهــا حــ�ت يتبــ�ي

التقويــم والــ�ت

V.5 - تلقّــي الفاعليــن فــي المجــال االقتصــادي واالجتماعــي والمجتمــع المدنــي 
لمشــروع األليــكا

ي 
وع الأليــكا يفــرز التلقيــات ال�ت إن فحــص مختلــف الأشــغال والتحقيقــات والّلقــاءات حــول مــ�ش

ذكرها:

ف اىل الريبة منه. وع دفع بهؤلء الفاعل�ي • ضعف العالم حول الم�ش

ي لرؤســاء المؤسســات ســنة 2017 يشــ�ي اىل ان %56 مــن رؤســاء  • تحقيــق المعهــد العــر�ب
ف  وع كمــا اشــارت ســيقما كونســاي اىل ان %90 مــن المزارعــ�ي المؤسســات ل علــم لهــم بالمــ�ش

ــه شــيئا. ــون عن ل يعرف

اتيجية بل  ف ان العالقــات القتصاديــة التونســية الوروبيــة تاريخيــة واســ�ت • يعتــ�ب اغلــب الفاعلــ�ي
وبالغــة الهميــة لكــن الدولــة عــ�ب كل المراحــل اســاءت ادارة التفــاوض كمــا فشــلت المؤسســات 

او عجــزت عــن اقتنــاص الفــرص.
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ف  ف وفاعلــ�ي وع تديرهــا لجنــة تتضمــن ممثلــ�ي اط دراســة متعــددة البعــاد مســتقلة للمــ�ش • اشــ�ت
ي والمنظمــات المهنيــة.

مــن المجتمــع المــد�ف

ــزارع  ــا 120.000 م ــوب: لدين ــاج الحب ي مجــال انت
ف متشــائمون جــدا خاصــة �ف ــو الفالحــ�ي • ممثل

ــادل فســيختفي هــؤلء ». ــر التب ــّم تحري ــة النشــاط... إذا ت ــوب وثمــن مســّعر لحماي حب

• المركزيــات النقابيــة للعمــال واصحــاب العمــل والرابطــة التونســية لحقــوق النســان والمنتــدى 
وا جميعــا عــن قلقهــم وانشــغالهم بالخطــر  ــة عــ�ب ــة والجتماعي التونــسي للحقــوق القتصادي

.)OFCE 2018( .المحتمــل لآثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية ممكنــة

ــيما  ــا س ف جدي ــ�ي ــارض الطرف ــة تع ــح متضارب ــرة ان مصال ي فك
ف �ف ــ�ي ــن الفاعل ــدد م ك ع ــ�ت • يش

ي تخــص »قواعــد المنشــأ« وبعــض النشــطة مثــل خدمــات العــالم والتصــال وحريــة 
تلــك الــ�ت

ضافــة اىل ان التحريــر المشــط للفالحــة والصفقــات العموميــة  ف بالإ تنقــل الشــخاص الطبيعيــ�ي
ســتكون ضــارّة بالتماســك الجتماعــي والجهــوي للبــالد.

V.6 - وجهة نظر المنظمات المهنية والمجتمع المدني

ــد ان نســّجل مــا  ــكا لب ي شــأن المفاوضــات حــول الألي
< التحــاد العــام التونــسي للشــغل : �ف

: يــىلي

ي فيفــري 2016 كان 
ي �ف لمــان الورو�ب − منــذ الموافقــة الرســمية لفتــح المفاوضــات مــن قبــل ال�ب

ي التفــاوض.
التقــدم محتشــما �ف

ــة. نحــن ل نعــرف  ــزال مطلوب ــة ل ت ــودا اضافي ــن جه ي مجــال الشــفافية لك
ــدم �ف ــم التق − رغ

ــ�ي اختيارهــم؟ وهــل ان التنســيق  ــة لمختلــف القطاعــات وماهــي معاي ــة الوطني اعضــاء اللجن
ــات  ــدا الت�يح ــة، تحدي ــق الهام ــ�ش الوثائ ــارة؟ ن ــة و/او وزارة التج ــة الحكوم ــ�ب رئاس ــم ع يت

ــخ. اكة...ال ــس ال�ش ــداولت مجل كة لم ــ�ت المش

ــو�  ــارات ي ــذه العتب ــا له ــاركة وتبع ــاءلة والمش ــتوى المس ــىل مس ــص ع ــد اذن نقائ − توج
 : ي

ــالآ�ت ــاد ب التح

ورة تطوير الشفافية ومشاركة الطراف الجتماعية طيلة العملية التفاوضية. • �ف

ــة  ــة ل التجــارة وحســب يتضمــن تنقلي ــة القتصادي ــي للتنمي ــاق حقيق ورة الحــث عــن اتف • �ف
ــي. ــل التكنولوجــي والتعــاون العلم ــة والنق الشــخاص والطلب

ام المعاي�ي الساسية للعمل ضمن بنود الأليكا. • ادراج مسألة اح�ت
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ي تُؤثر الجانب منهم.
ف المستثمرين وال�ت • مراجعة الآليات الحالية لتسوية الخالفات ب�ي

ــال  ــن مج ي م
ــتث�ف ــ�ت تس ــات ح ــر الخدم ــق بتحري ــا يتعل ــة فيم ــة ايجابي ــاد قائم ورة اعتم • �ف

التطبيــق الخدمــات العموميــة وبشــكل خــاص الصحــة والتعليــم.

افية حول آثار الأليكا عىل قطاع الفالحة. • صياغة دراسة است�ش

اف المتبــادل بالشــهادات العلميــة عــ�ب نظــام اعتمــاد للمؤسســات يســمح  • انشــاء مســار العــ�ت
بالتعــرف عــىل مــزودي الخدمــات.

ف له ومعاقبتهم. ي ملزم بموجبه يتم تتبع المخالف�ي
• ادراج بند اجتماعي بي�أ

< المنتــدى التونــسي للحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة  : ل يمكــن اعتبــار الأليــكا مجــرّد 
وع مجتمعــي كبــ�ي قــد يغــ�ي بشــكل عميــق عــّدة مالمــح  اتفــاق تجــاري وحســب بــل هــو مــ�ش
، ممــا يســتدعي عمليــة تقويــم عميقــة ودقيقــة  ي

خاصــة عــىل المســتوى القتصــادي وحــ�ت الثقــا�ف
ــ�ي  ــج غ ــة والمنه ــة، فالمقارب ــ�ت اللحظ ــة ح ــا غائب وط نجاحه ــا وان �ش ــابقة علم ــارب الس للتج
ــدرة  ــس عــىل ق ــر تون ف ل تتوف ي حــ�ي

ــوى �ف ــة الق ــع عــن الجه ف خاصــة وان العــرض ناب مالئمــ�ي
دارة التفــاوض. والســؤال المطــروح هــو اقــرار قــدرة تونــس مــن عدمهــا عــىل تعديــل  ة لإ كبــ�ي
ــة مناســبة لتعــاون  ــة الحالي ــات العام ــدو التوجه ــدوىلي ل تب . عــىل المســتوى ال العــرض الوىلي
ــا نالحــظ ايضــا  ــا. كم ي اوروب

ف �ف ــ�ي ــة واقــ� اليم ــارات القومي ــع صعــود التي ــي خاصــة م حقيق
عــة الجهويــة وتحــول المنطــق المهيمــن مــن محاولــة اللحــاق بالركــب اىل التقــارب.  ف تعزيــز ال�ف
ي فالنتائــج عامــة غــ�ي مرضيــة، فالنمــو  ف تونــس والتحــاد الورو�ب امــا عــن التجــارب الســابقة بــ�ي
ي المبــا�ش كان كّمــا وكيفــا غــ�ي  كان مــن الصنــف الممتــد ل المكثــف، ادفــاق الســتثمار الجنــ�ب
ي أحســن حالتهــا الـــ %25. عــىل مســتوى التبــادل التجــاري 

كاف ولــم تتجــاوز نســب الســتثمار �ف
ي منهــا مــن انشــطة 

ف مجمــوع الصــادرات والّصــا�ف ــ�ي نلمــس بشــكل جــىلي مــا يكشــفه الفــارق ب
ــة  ــار اليجابي ــا لالآث ا وغياب ــ�ي ــس عجــزا كب ــت تون ي هــذا المجــال عرف

ــة. �ف ــ�ي المقيم كات غ ــ�ش ال
ــة الصعبــة ضعيــف. يجــب التأكيــد عــىل وجــود سياســة اغــراق  ــد بالعمل للصــادرات لن العائ
ائــب  ي عــىل المســتوى الجتماعــي والمــاىلي وعــىل مســتوى التبــادل وال�ف يمارســها التحــاد الورو�ب
ــة ورؤوس  ــرة الدمغ ــاكل هج ــبب مش ــا بس ــة حالي ــ�ي مؤهل ــها غ ــد نفس ــالد تج ــل الب ــا جع مم

. ي
ي والطــا�ت

ــة والعجــز المــا�أ المــوال والهجــرة ال�ي
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 IIV - التوصيات
IIV.1 - الجوانب القطاعية والعمودية

ي برنامــج تأهيــل فالحــي ونظــ�ي لــه للخدمــات المعنيــة بالتحريــر ســابقة لــه وممولــة مــن 
• تبــ�ف

ي حــدود امكاناتهــم.
ف �ف ي والمســتفيدين المعنيــ�ي الدولــة التونســية والتحــاد الورو�ب

ف طالمــا السياســة الفالحيــة  • عــدم المســاس بحمايــة الدولــة للقطــاع الزراعــي والمزارعــ�ي
الوروبيــة مازالــت قائمــة. )اورومــاد رايــت 2018(.

ام مبــدأ التبــادل )réciprocité( اعتمــادا عــىل قائمة تشــمل  • تقديــم طلــب تونــسي �يــح لحــ�ت
ي ينبغــي ان تنبــع مــن القطــاع 

القطاعــات الكــ�ش اســتعدادا لمواجهــة المنافســة الوروبيــة والــ�ت
وط التنقليــة...  وط النفــاذ اىل الســوق الوروبيــة والتمويــل و�ش ف وتتعلــق بــ�ش ف المعنيــ�ي والمهنيــ�ي

ي 2017(.
�ف الــخ )ف. الــ�ش

كة مثــل اســتدامة النظمــة وقطــاع القمــح  • اقامــة منحــة بحــث وتطويــر حــول مواضيــع مشــ�ت
الصلــب وأشــجار الزيتــون )اورومــاد رايــت 2018(.

ف الدراسة حول تنافسية المنتجات الفالحية )م. بوحديدة 2018(. • تحي�ي

ي اصبحــت صارمــة أكــ�ش وهــذا 
وط الســوق الــ�ت • تأهيــل المســتغالت الزراعيــة كي تتكيــف مــع »�ش

ي حاجــة اىل الدعــم 
ي والعالمــي وســتكون حينئــذ �ف

عــىل المســتوى المحــىلي والجهــوي والوطــ�ف
وط عــىل المفــاوض  والمصاحبــة، كمــا ينبغــي ان يكــون النفتــاح تدريجيــا ووفــق جملــة مــن الــ�ش

التونــسي تحديدهــا )غ. بــن احمــد 2018(.

IIV.2 - المالمح التنظيمية واالفقية

ــل )asymétrique( عــىل قاعــدة  ي ل متماث ــان يكــون التفــاق مــع التحــاد الورو�ب ــة ب • المطالب
ــة  ــوق الجتماعي ــمل الحق ــزم يش وري ومل ــا �ف ــا بيئي ــدا اجتماعي ــن بن ــة وتتضم ــة ايجابي قائم

ــة.  ــة ذات الصل ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــية واتفاقي الساس

ي وايضــا مــع الــدول المغاربيــة  كائهــا داخــل التحــاد الورو�ب • عــىل الدولــة التونســية تنويــع �ش
فريقيــة والآســيوية. والإ

ي  ي للمعايــ�ي الوروبيــة مجــرّد اســقاط للمكســب الورو�ب
• الحــرص عــىل إل يكــون التماثــل الإجــرا�أ

ف يُأمــل وجــود تطويــر نوعيــة  ي شــانه كلمــا اقتــ�ف المــر وحــ�ي
بــل تقاربــا ُمســتهدف يُتفــاوض �ف

منتــج او خدمــة.
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ي للتمكــن مــن تقييــم ســليم للمخاطــر 
• اعــداد عــرض تونــسي بديــل يتعلــق بالتماثــل الجــرا�أ

الكامنــة والفــرص المتاحــة.

• حــذف الحالــة عــىل اتفــاق الصفقــات العموميــة لمنظمــة التجــارة العالميــة ســيما وان تونــس 
ف عليــه )اورومــاد رايــت 2018(.  مــن غــ�ي الموقعــ�ي

ــات...  ــد وادارة التحقيق ي مجــال التعه
ــدرات التونســية �ف ــة الق ي لتقوي ام اورو�ب ف ــ�ت ــة بال • المطالب

وجمــع وســائل الدلــة ذات الصلــة بالإجــراءات التجاريــة والدفــاع والحمايــة )ب.كــراي 2018(.

ي حــدود 
ي والتونــسي �ف ف »احالــة مضاعفــة للقانــون الورو�ب ي مجــال المنافســة لبــد مــن تضمــ�ي

• �ف
ــا...«  ف الرجــوع له ــ�ي ــىل الطرف ي ع

ــ�ت وط ال ــ�ش ــق حــول ال ــك بالتواف ــة ذل ــدم التناقــض وتقوي ع
ــراي 2018(. )ب.ك

ــن  ــم كل م ــن تقوي ــد م ــة المســتدامة لب ي مجــال التنمي
ــدأ النســجام الســياسي �ف • حســب مب

ــة  ي التنمي
ــاهمة �ف ــوء المس ي ض

ــة �ف ــة التنمي ــا سياس ي وأيض ــاد الورو�ب ــة لالتح ــة التجاري السياس
ي  المســتدامة كمــا تحــدده رزنامــة 2030 لالأمــم المتحــدة المعتمــدة مــن »الوفــاق الورو�ب
م الحــدود  للتنميــة » وهــذا يتطلــب تشــجيع نمــو اقتصــادي مســتديم وإدماجــي اجتماعيــا يحــ�ت

 .)OFSE 2018( ــة ــالم والديمقراطي ــو اىل الس ــة ويدع البيئي

ــية اىل  ــس التونس ــاذ المالب ــ�ي نف ــأ  Règles d›origineلتيس ــد المنش ــيط قواع ــة بتبس • المطالب
.)OFSE 2018( ــل الواحــد ــول التحوي ــع إســناد قب ــة م الســوق الوروبي

ي القطــاع التونــسي لتكنولوجيــا العــالم والتصــال 
• تيســ�ي نفــاذ مــزودي الخدمــات وخاصــة �ف

للســوق الوروبيــة.

. • الغاء نظام الحصة لمستغىلي قطاع زيت الزيتون التونسي

ي عالقــة 
ي شــان مســاعدة الدولــة للمؤسســات عــىل تونــس المحافظــة عــىل كامــل الســيادة �ف

• �ف
بأولوياتهــا الخاصــة بهــا.

ــم  ــال تقوي ي مج
ــات �ف ــم المكاني ــدرات ودع ــة الق ي لتقوي ــاد الورو�ب ــم التح ــة بدع • المطالب

.)OFSE 2018( ي الســواق
المطابقــة وإجــراءات منــح الشــهادات والأنظمــة العالميــة �ف

ي مــن خــالل  ــة المســتدامة بالســتفادة عــىل أفضــل وجــه مــن العــرض الورو�ب ــر التنمي • تطوي
ي موضوعــي العمــل والبيئــة لكــن ايضــا تحديــد هيــكل مؤســسي 

ف �ف »المتابعــة والتقويــم الناجعــ�ي
ــا اىل  ــه« وســيؤدي هــذا حتم ــة وتشــاركية لتطبيق ــاق وانجــاز متابعــة فعلي ــة التف ــن حوكم يؤم
ي 

ي مجــال الدعــم المؤســسي وتمويــل هــام لســتثمارات المجتمــع المــد�ف
عــرض أفضــل �ف

.)OFSE 2019( ــتدامة ــاص بالس ــل الخ ي الفص
ــة �ف مج الم�ب
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IIV.3 - المالمح السياسية

ي لجنــة قيــادة لدراســة متعــددة البعــاد لإجــراء 
ي �ف

اك المنظمــات الهامــة للمجتمــع المــد�ف • ا�ش
ــة وســوق الشــغل،  ــم الجغرافي ــف القطاعــات والأقالي ــكا عــىل مختل ــر الألي ــم مســبق لأث تقوي

ويجــب ان تخضــع صياغــة البنــود المرجعيــة لهــذه الدراســة اىل هــذه اللجنــة.

ــادل  ــ�ي التب ــدا لتيس ــه تحدي ــية موّج ــارك التونس ــتوى الجم ــىل مس ــل ع ــج تأهي ــاد برنام • اعتم
ــع. ــة للبضائ ــة والصحي ــة التقني ــة للمراقب ي ــة والب�ش ــدرات التقني ــم الق ــه ودع وت�يع

ي والتــ�ف فقــط حســب الولويــات 
• دعــوة الحكومــة اىل الســهر عــىل ســيادة القــرار الوطــ�ف

ي ينبغــي ان تكــون متابعــة 
ف الشــفافية التامــة لعمليــة التفــاوض الــ�ت الوطنيــة وحدهــا ثــم تأمــ�ي

. ف كاء الجتماعيــ�ي مــن قبــل الــ�ش

ــة بشــكل  اكــة مــن اجــل التنقلي ــكا وحــول ال�ش • ال�ار عــىل ان تتــم المفاوضــات حــول الألي
متــواز.

ي نســق المفاوضــات وانتظــار نتائــج دراســة مســتقلة 
يــث �ف • دعــوة الحكومــة التونســية اىل ال�ت

لالأثــر عــىل غــرار مــا فعلــت المغــرب.

اتيجية  ي تنفيــذ توصيــات مختلــف الدراســات الســ�ت
• دعوتهــا ايضــا اىل البــدء الفــوري �ف

ي والتكويــن 
ي الفالحــة والجمــارك والمــوا�ف

والإصالحــات المكتملــة والمصــادق عليهــا وتحديــدا �ف
ــخ... ــب، ال ائ ــع وال�ف ــالك التوزي ي ومس

ــ�ف المه

• المطالبــة بــان يتــم تقويــم تكلفــة التعديــل التنظيمــي بطريقــة تدريجيــة ان لــزم المــر وان 
ي تمويلهــا.

ي �ف يســاهم التحــاد الورو�ب

• رفض استبدال المحاكم التونسية العمومية بأخرى دولية خاصة.

ي المعــّدل، 
ي الوقــت الّراهــن %13.5 �ف

ي لالأســواق العموميــة الــذي يبلــغ �ف
ف الوطــ�ف • تقويــة التميــ�ي

ــن  ــون م ي محروم
ف عــىل المســتوى الوطــ�ف ــ�ي ــا خاصــة وان الفاعل عي ــا �ش ا ايجابي ف ــ�ي ــاره تمي واعتب

حريــة التنقــل.

ي فيما يتصل بمساعدات الّدولة للمؤسسات الوطنية. • رفض حق النظر لالتحاد الورو�ب

ــا  ــة العلي ي او المصلح
ــ�ف ــاع الوط ــن والدف ــة بالأم ــة ذات الصل ــات العمومي ــتثناء الصفق • اس

ــراي 2018(. ــام ك ــره )بس ــم تحري ــا يزع ــالد مم للب

اكــة مــن اجــل  ي المفاوضــات حــول »ال�ش
ف �ف كاء الجتماعيــ�ي • المطالبــة بـــ »انخــراط فاعــل للــ�ش

ي 
ات ومنــح رخــص العمــل وتبــ�ف ي ذلــك مــا يتعلــق بتيســ�ي الحصــول عــىل التأشــ�ي

التنقليــة« بمــا �ف
« )التحــاد  ي

بــ�ي التكويــن المهــ�ف ف الشــبان وم�ت آليــات فاعلــة تضمــن تنقليــة دائريــة للخريجــ�ي
العــام التونــسي للشــغل  2017(. 
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ي 12 و13 اكتوبــر.
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ي 
ي �ف 38( المفوضيــة الوروبيــة )2019(، تقريــر حــول العالقــات البينيــة: تونــس والتحــاد الورو�ب

ي مــارس 2018-مــارس 2019 بروكســال.
إطــار السياســة الوروبيــة للجــوار المراجعــة �ف

. 39( هوكمان وماطو، تجارة الخدمات والنمو، )1976(، البنك الدوىلي

40( وزارة الصناعة )2019(، موقع مكتب التأهيل.
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ملحق

تطور الناتج الداخلي االإجمالي )دوالر جاري(

تطور تكوين رأس المال الثابت )النسبة من الناتج(

تطور نسبة االنفتاح
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ة الوافدة  تطور االستثمارات االجنبية المبا�ش

تطور الدين العمومي 

تطور الفائدة عن الدين

تطور التضخم المالي 
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تطور التضخم المالي

تطور العملة وشبه العملة
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