


أي جديد يف مشروع 
قانون املالية لسنة 2015

بقلم: عبد اجلليل البدوي 
قسم الدراسات باملنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية





يتمّيز مشروع قانون املالية لسنة 2015 والصادر حتت عنوان »مواصلة دعم 
االنتعاش االقتصادي« باالستمرار يف حتقيق نفس األهداف واإلصالحات 
املعلنة يف القانون التكميلي )ق. م. ت.( لقانون املالية لسنة 2014 املعروض 

يف جويلية 2014 حتت عنوان »على طريق االنتعاش االقتصادي«.

وق��د ق��ام املنت��دى التونس��ي للحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة آن��ذاك 
بق��راءة نقدي��ة للقان��ون التكميل��ي يف ن��ص وق��ع نش��ره حت��ت عن��وان »قراءة 
يف مش��روع قانون املالية التكميلي«: االجتهادات والتناقضات واإلخالالت«. 
ومب��ا أن مش��روع قان��ون املالي��ة لس��نة 2015 أك��د تش��بثه بنف��س املنهجي��ة 
ونف��س التمش��ي يف معاجل��ة القضاي��ا املطروح��ة، ف��إن مجي��ع مالحظاتن��ا 
ال��ي خت��ص التناقض��ات واإلخ��الالت ال��ي مّي��زت القان��ون التكميل��ي لس��نة 
2014 تبق��ى قائم��ة وال جم��ال هن��ا إلع��ادة التذكري بها ب��ل يكفي املالحظة 

بأّنها حالت دون حتقيق بداية االنتعاش االقتصادي املنشود رغم التقلص 
النس��ي لعدي��د الضغوط��ات اخلارجي��ة وبالتال��ي توف��ر عدي��د الظ��روف 
املالئمة على املستوى اخلارجي جبانب موسم فالحي ممتاز على املستوى 

الداخلي.

وم��ن ه��ذا املنطل��ق وباعتب��ار أّن ف��رة حكوم��ة التكنوق��راط تش��رف عل��ى 
االنته��اء جي��در بن��ا التس��اؤل يف مرحل��ة أوىل ع��ن حصيل��ة نتائ��ج تطبي��ق 
قان��ون املالي��ة التكميل��ي ومدى توفق��ه يف التصدي إىل التدهور االقتصادي 
واملال��ي الس��ائد من��ذ س��نة 2011. أّم��ا يف مرحل��ة ثاني��ة فس��نقوم بإب��راز أه��م 
مالمح مشروع قانون املالية لسنة 2015 وانعكاساته املنتظرة على املستوى 

االقتص��ادي واالجتماع��ي.
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1. االقتصاد التونسي بني االنتعاش املنشود والركود     
السائد يف نسبة النمو:

جت��در املالحظ��ة أن كل التقدي��رات تؤك��د أّن نس��بة النم��و لس��نة 2014 
س��تكون دون 2.5 % باألس��عار القارة مقارنة بنس��بة 2.8 % املؤملة يف قانون 
املالي��ة التكميل��ي و4 % ال��واردة يف النس��خة األوىل لقان��ون املالي��ة لس��نة 
2014. وحتقي��ق نس��بة من��و أق��ل م��ن 2.5 % ي��دل أن النم��و مل يرتفع مقارنة 

بنس��بته املس��جلة س��نة 2013 وال��ي مل تتج��اوز 2.4 % كم��ا ي��دل أن بداي��ة 
االنتع��اش االقتص��ادي املنش��ود مل تتحق��ق رغ��م التقل��ص النس��ي لعدي��د 

الضغوط��ات اخلارجي��ة وم��ن أهمه��ا:

- تراج��ع ه��ام لس��عر برمي��ل النف��ط اخل��ام »برن��ت« ال��ذي ن��زل س��عره حت��ت 
عتب��ة 90 دوالر من��ذ س��بتمر )85 دوالر أوائ��ل نوفم��ر( مقارن��ة حبوال��ي 
112 دوالر خ��الل ش��هر ج��وان. علم��ا وأّن إع��داد ميزاني��ة س��نة 2014 مت على 

أساس سعر الرميل بقيمة 110 دوالر وعلما كذلك أّن كل تغيري لسعر 
الرمي��ل يف اجت��اه االرتف��اع أو اإلخنف��اض ينت��ج عن��ه 49 م.د م��ن ارتف��اع أو 

اخنف��اض الكلفة.
- تراجع نس��ي ألس��عار املواد الغذائية األساس��ية يف األس��واق العاملية خالل 
 )HRW( األشهر الثمانية األوىل لسنة 2014 حيث أن سعر الطن من القمح

أصبح حوالي 263 دوالر مقابل قرابة 312 دوالر س��نة 2013س��نة 2012.
-  رغ��م أن صن��دوق النق��د الدول��ي ق��ام خ��الل ش��هر أكتوب��ر 2014 مبراجع��ة 
نس��بة النمو العاملي الي س��وف ال تتجاوز  3.3 %  س��نة 2014 مقارنة بنس��بة 
3.7 %  و3.4 % متوقع��ة س��ابقا، إال أّن توقع��ات النم��و تبق��ى إجيابي��ة ب��� 0.8 % 
يف منطقة األورو الي متثل أهم شريك جتاري لتونس مقارنة بنمو سلي 

ق��ّدر ب���0.4 %  2013 و0.7 % س��نة 2012.
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-  تراج��ع نس��ي ملع��ّدالت البطال��ة يف منطق��ة األورو وه��و م��ا يس��اهم يف 
انتع��اش الطل��ب الداخل��ي وحتس��ني نس��بة النم��و يف املنطق��ة.

- تراجع ملعّدالت التضخم يف منطقة األورو ألدنى مس��توى هلا منذ مخس 
س��نوات حيث بقيت هذه املعدالت يف مس��توى أقل من 1 % أثناء األحد عش��ر 
ش��هر األخ��رية عل��ى التوال��ي. وه��ذا الوض��ع م��ن ش��أنه أن حي��د م��ن التضخ��م 
املستورد يف تونس من ذلك أّن مؤشر األسعار عند االستهالك سيبلغ معّدل  

5.7 % كام��ل س��نة 2014 مقاب��ل 6 % مس��جلة س��نة 2013.
كل ه��ذه العوام��ل كان��ت م��ن املف��روض أن تس��اهم يف حتقي��ق االنتع��اش 
االقتص��ادي املنش��ود يف تون��س خاص��ة أّن س��نة 2014 عرف��ت عل��ى املس��توى 
الداخل��ي مومس��ا فالحّي��ا متمّي��زا يف مي��دان احلب��وب والزي��وت باخلص��وص، 
إاّل أّن ذلك مل يتحقق بس��بب عديد النقائص واالختالالت الي أش��رنا إليها 

س��ابقا يف حتليلن��ا النق��دي لقان��ون املالي��ة التكميلي.
مقارن��ة  والرك��ود  باجلم��ود   2014 لس��نة  النم��و  نس��بة  متّي��زت  لذل��ك 
بالنسبة املسجلة يف 2013، علما أّن الطلب الداخلي)1( وخاصة االستهالك 
اجلمل��ي يبق��ى احمل��رك األساس��ي للنمو االقتصادي منذ س��نة 2010.  إاّل أّن 
هذا احملرك سّجل بعض الفتور يف الثمانية األشهر األوىل من سنة 2014  
مقارنة بالس��نوات الس��ابقة. فمن جهة س��جل االس��تثمار منوا س��لبيا كما 

س��جل االس��تهالك تراجع نس��ق منّوه.

منو االستهالك اجلملي

املصدر: قانون املالية لسنة 2015 � أكتوبر 2014

)1(  الذي سّجل منّوا إجيابّيا ب�3.1 % خالل 8 أشهر األوىل لسنة 2014
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وه��ذا الفت��ور يف االس��تهالك اجلمل��ي نات��ج باألس��اس ع��ن غي��اب تعدي��ل 
األج��ور يف ظ��ل بل��وغ التضخ��م املال��ي مس��توى ع��ال نس��بّيا 5.7 % س��نة 2014 
رغ��م تراجع��ه الطفي��ف بع��د أن بل��غ 6 % س��نة 2013. وغي��اب التعدي��ل نات��ج 
ع��ن رف��ض حكوم��ة التكنوق��راط مراجع��ة األج��ور يف الوظيف��ة العمومي��ة 
والتلك��ؤ يف تطبي��ق الزي��ادة املتف��ق عليه��ا يف القط��اع اخل��اص ب��ني األط��راف 

االجتماعي��ة من��ذ م��اي 2014.
جبانب فتور االس��تهالك، س��ّجلت فرة 8 أش��هر األوىل من س��نة 2014 منوا 
س��لبيا لالس��تثمار ب��� 0.3 % باألس��عار الق��ارة، وق��د تأث��ر االس��تثمار بعوام��ل 

عدي��دة منها:
� تراجع نوايا االستثمار يف الصناعات املعملية ب� 22 % أثناء 8 أشهر األوىل من 
سنة 2014 مقارنة مع نفس الفرة سنة 2013 رغم التشجيعات واالمتيازات 

املرجمة يف قانون املالية التكميلي لتحفيز االستثمار اخلاص.
� تراجع حجم االستثمارات األجنبية )مباشرة + حمفظة(

 بنس��بة 12.9 % نس��بة اس��تهالك اعتم��ادات التنمي��ة ال��ي مل تتج��اوز 33 % 
رع��م املب��ادرات املعلن��ة ال��ي قام��ت بها احلكومة )تكوين ف��رق عمل جهوية( 
لإلس��راع بإجن��از االس��تثمارات العمومي��ة يف جم��ال التنمي��ة خاص��ة يف 

املناط��ق الداخلي��ة.
جبانب فتور االس��تهالك اجلملي والنمو الس��لي لالس��تثمار جيب اإلشارة 
إىل تسجيل منو سلي لصادرات السلع واخلدمات الذي بلغ 2.6 % باألسعار 

القارة أثناء 8 أش��هر األوىل من س��نة 2014.
ول��كل ه��ذه األس��باب )فت��ور االس��تهالك الداخل��ي، تراجع االس��تثمار احمللي 
وتراجع صادرات السلع واخلدمات(، فإن نتائج النمو لسنة 2014 مل تتمكن 
م��ن جت��اوز حال��ة االنكم��اش االقتص��ادي الس��ائدة من��ذ س��نة 2011، ذل��ك أّن 
 2014 /2011 % أثن��اء الف��رة   1.5 مع��دل النم��و الس��نوي مل يتج��اوز 

مقابل 4 % يف الفرة 2010/2007 و4.4 % يف الفرة 2010/2001. 
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كم��ا أّن مع��ّدل من��و االنت��اج ل��كل س��اكن س��جل تراجع��ا م��ن 3.2 % يف 
2010/2001 إىل 2.8 % يف الف��رة 2010/2007 و0.2 % يف الف��رة األخ��رية 

2014/2011. وميك��ن الق��ول أّن��ه يف غي��اب موس��م فالح��ي متمّي��ز كان��ت 

نس��بة النمو س��نة 2014 س��تكون دون النسبة املس��جلة سنة 2013 وبالتالي 
كان تقّل��ص النم��ّو س��يحل حم��ل االنتع��اش املنش��ود.

واجلدي��ر بالذك��ر أن الرك��ود احلاص��ل عل��ى مس��توى نس��بة من��و االنت��اج 
سنة 2014 تزامن مع تفاقم العجز التجاري إىل موفى شهر سبتمر ليبلغ 
10.545 م.د مقاب��ل 8.744 م.د خ��الل نف��س الف��رة م��ن س��نة 2013 و8.895 م.د 

سنة 2012 مع تسجيل تواصل تراجع نسبة التغطية لتبلغ 66.4 % مقابل 
70.4 % سنة 2013. واملالحظ أّن السبب الرئيسي يف تفاقم العجز التجاري 
يتمثل يف ارتفاع عجز ميزان الطاقة الذي بلغ 2.8 مليار دينار وعجز ميزان 
امل��واد الغذائي��ة ال��ذي بل��غ 1.2 مليار دينار. وقد تس��بب ارتفاع عجز هذه املواد 

بنس��بة 82 % م��ن ارتف��اع العجز التج��اري اإلمجالي.
ويط��رح ه��ذا الوض��ع قضاي��ا هيكلي��ة ته��م اختي��ارات اس��راتيجية يف جمال 
النقل ومفهوم األمن الغذائي باخلصوص كّنا قد تعّرضنا إليها يف قراءتنا 
النقدية ملشروع قانون املالية التكميلي لسنة 2014. واملعلوم أّن تفاقم العجز 
التجاري قد تسبب يف تواصل ارتفاع العجز اجلاري الذي بلغ 5.843م.د أي 
7.1 % من الناتج الداخلي اخلام أثناء 9 أشهر األوىل من سنة 2014، علما أّن 

هذا العجز مل يتجاوز 3.010 م.د و4.7 % من الناتج سنة 2010.

واجلدي��ر باملالحظ��ة أّن��ه م��ع تقّلص االس��تثمار األجني املباش��ر فقد وقع 
اللج��وء إىل االق��راض األجن��ي لتغطي��ة ه��ذا العج��ز اجل��اري وحتقي��ق 
ت��وازن مي��زان الدفوع��ات م��ع احلفاظ على املوج��ودات الصافية من العملة 
األجنبية الي بلغت 13.089م.د يوم 28 أكتوبر 2014 أي ما يعادل 114 يوم 
توري��د مقاب��ل 103 ي��وم يف نف��س الفرة لس��نة 2013 و147 يوم س��نة 2010. 
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وق��د نت��ج ع��ن اللج��وء إىل التداي��ن اخلارج��ي ارتفاع��ا هام��ا هل��ذه الظاه��رة 
اخلط��رية بلغ��ت 15.000 م.د كدي��ن إض��ايف ب��ني 2010 و2014.

علم��ا أّن حج��م الدي��ن اخلارج��ي اجلمل��ي بل��غ حل��ّد اآلن 38.100م.د مقاب��ل 
23.582م.د س��نة 2010. وبذل��ك أصب��ح مع��ّدل الدي��ن اخلارج��ي ل��كل س��اكن 

يبل��غ 3.450دين��ار س��نة 2014 مقاب��ل 2.240دين��ار س��نة 2010 و1.554دين��ار 
س��نة 2001 أي بزي��ادة 54 % عل��ى م��دى 5 س��نوات ب��ني 2010 و2014 مقاب��ل 

زي��ادة ب����44 % فق��ط ب��ني 2001 و2010 أي عل��ى م��دى 10 س��نوات.

إمج��اال ميك��ن الق��ول أّن قان��ون املالي��ة التكميل��ي لس��نة 2014 مل يتمك��ن 
م��ن وض��ع الب��الد عل��ى طري��ق االنتعاش االقتص��ادي رغم التقّلص النس��ي 
حل��ّدة الضغوط��ات العاملي��ة وتس��جيل موس��م فالح��ي جّي��د ومتت��ع حكوم��ة 
التكنوق��راط باس��تقرار ودع��م سياس��ي م��ن قب��ل مكون��ات احل��وار الوط��ي 
وبن��وع م��ن اهلدن��ة النقابي��ة غ��ري املعلن��ة واملرم��ة يف غي��اب زي��ادات األج��ور 

إىل ح��ّد اآلن رغ��م نس��ب التضخ��م املال��ي املرتفع��ة.
رغم هذا الوضع، فإن مشروع قانون املالية لسنة 2015 أّكد على »مواصلة 
دعم االنتعاش االقتصادي« باالعتماد على نفس التمشي ونفس املنهجية 
ودون تغيري طبيعة اإلجراءات والسياسات املعتمدة، ويف هذا السياق كان 

من الضروري:

-  القي��ام أو اإلع��الن ع��ن القي��ام بدراس��ة تقييمي��ة وحب��وار وط��ي ح��ول 
السياس��ات املعتمدة حلث االس��تثمار اخلاص ومدى جناعتها ومردوديتها.

- القي��ام بتعدي��ل ومتري��ر جمل��ة االس��تثمارات م��ع الركي��ز عل��ى بل��ورة 
سياس��ات قطاعية لتنويع وتكثيف النس��يج الصناعي والرفع من إنتاجيته 
وتنافس��يته م��ن جه��ة مع مترير سياس��ة فالحية متكن م��ن حتقيق األمن 

الغذائ��ي الضام��ن يف التحك��م يف مكون��ات األكلة الرئيس��ية.
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-  بلورة خطة تنهض بالنقل العمومي وتقّلص من التبعية يف جمال 
احملروقات ومتهد لتطوير الطاقات البديلة.

- بلورة خطة إلنقاذ املؤسسات العمومية وحتديد دورها طبقا لسياسات 
قطاعية.

2. مالمح مشروع قانون املالية لسنة 2015:
 تغليب منطق التوازنات املالية على حساب منطق اإلصالح 

اجملدي واالختيارات االسراتيجية:
لتحقي��ق األه��داف املرس��ومة، اعتم��د مش��روع قان��ون املالي��ة لس��نة 2015 
أربع��ني إج��راء جدي��دا تقريبا مقابل مائة إجراء الس��نة الفارطة. ومن أهم 
ه��ذه األه��داف مواصل��ة دع��م االنتعاش االقتصادي عر حتقيق نس��بة منو 
ب�����3 % س��نة 2015 م��ع حتس��ني التوازن��ات املالي��ة العمومي��ة وتقلي��ص عجز 
امليزانية العمومية واحلرص على أن ال تتجاوز 5 % من الناتج احمللي اخلام.

وق��د ُبني��ت ميزاني��ة 2015 باالعتم��اد عل��ى النتائ��ج احملّين��ة لس��نة 2014 م��ع 
مراع��اة الظ��رف االقتص��ادي العامل��ي واعتم��اد مجل��ة من الفرضي��ات تتعّلق 
س��تكون نس��بة  مقاب��ل   2015 س��نة   %  3 ( االقتص��ادي  النم��و  بنس��بة 

 دون 2.5 % س��نة 2014( ومع��ّدل س��عر ص��رف ال��دوالر )1.8 دين��ار مقاب��ل 
دوالر واح��د لكام��ل س��نة 2015 مقارن��ة بس��عر ص��رف يف ح��دود 1.67 دين��ار 
لكام��ل س��نة 2014( ومبع��دل س��عر برمي��ل النف��ط اخلام يف ح��دود 97 دوالر 

للرمي��ل مقاب��ل 110 دوالر مت اعتماده��ا إلع��داد ميزاني��ة 2014.
وتتمث��ل أه��م مع��امل ه��ذه امليزاني��ة باألس��اس م��ن جه��ة يف مواصل��ة دع��م 
انتعاشة االقتصاد عر اعتماد سياسات تقليدية ضئيلة املردود والنجاعة 
وم��ن جه��ة أخ��رى يف تغلي��ب منط��ق التوازن��ات املالي��ة عل��ى حس��اب منط��ق 
اإلص��الح والتعم��ق يف بل��ورة االختي��ارات االس��راتيجية واحل��رص عل��ى 

إعطائه��ا أكث��ر مشولي��ة وتناس��ق وتكام��ل.
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1.2. مواصلة دعم االنتعاش االقتصادي عر مواصلة تقديم 
التشجيعات والتنازالت للقطاع اخلاص:

حت��دد امليزاني��ة حتقي��ق ه��دف مواصل��ة االنتع��اش االقتص��ادي ع��ر بل��وغ 
نسبة منو ب�3 % تتجاوز النسبة املؤملة سنة 2014. وقد حّددت هذه النسبة 
باالعتماد على ارتفاع مردود القيمة املضافة يف قطاعات الفالحة املقدرة 
ب� 8 % )2( والصناعات املعملية 3.9 % والصناعات غري املعملية واحملروقات 

2.3 % واخلدمات املس��وقة 2.7 %.

القط��اع اخل��اص يف دف��ع  الرف��ع م��ن مس��اهمة  امليزاني��ة  كم��ا ته��دف 
االس��تثمار وذلك عر مواصلة تقديم التش��جيعات والتنازالت واالمتيازات 
يف غياب احلرص على توفري الظروف الضامنة لنجاعة ومردود مثل هذه 
اإلج��راءات. ذل��ك أّن املش��كل ال يكم��ن يف اعتم��اد مث��ل هذه اإلج��راءات بل يف:

-  غي��اب دراس��ة تقييمي��ة تق��ارن ب��ني كلف��ة االمتي��ازات والتش��جيعات 
اجلبائية واجلمركية واملالية ونتائجها على مستوى االستثمار واإلنتاج 

واإلنتاجي��ة والتنافس��ية والتش��غيل اخل...

- غي��اب جمل��ة اس��تثمارات تعي��د االعتب��ار للسياس��ات القطاعي��ة وتضم��ن 
بعث أنشطة اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة عالية وحمتوى تشغيلي 

يرفع من مس��توى تشغيل الكفاءات.
- غي��اب عالق��ات تعاقدي��ة ب��ني الدول��ة والقط��اع اخل��اص تضم��ن حتقي��ق 
التزام��ات متف��ق عليها مقابل التش��جيعات واالمتيازات املقدمة بس��خاء ودون 

مراقب��ة م��دى اح��رام آج��ال االنتف��اع به��ا ودون تقيي��م م��دى جناعته��ا.

ارتفاع القيمة املضافة من القطاع الفالحي بنسبة %8 على أساس إنتاج للحبوب يقّدر ب��20 مليون قنطار مقابل 23.2 مليون)2(
قنطار سنة 2014 وإنتاج لزيتون الزيت مقّدر ب��1350 ألف طن مقابل 350 ألف طن سنة 2014.
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واملعل��وم أّن قانون��ي املالي��ة األصل��ي والتكميل��ي لس��نة 2014 تضّمن��ا عدي��د 
األحكام واإلجراءات لدفع االستثمار والي ميتد مفعوهلا إىل سنة  2015 مثل:

- ختفيض يف نس��بة اخلصم املس��توجبة على املعاليم املتأتية من عمليات 
التصدير.

- السماح بصفة استثنائية للمؤسسات املصّدرة كلّيا ببيع منتجاتها وإسداء 
خدماتها بالسوق احمللية خالل سنة 2014 يف حدود 50 % من رقم املعامالت 
احملق��ق س��نة 2013 عوض��ا ع��ن 30 % وذل��ك اعتب��ارا لصعوب��ة اقتحام األس��واق 

اخلارجية يف ظل سياسات التقشف املعتمدة يف عديد البلدان األوروبّية.
تيس��ري إرج��اع فائ��ض األداء بالنس��بة إىل املؤسس��ات الش��فافة م��ن خ��الل 
متكينها من كامل الفائض عند الطلب ويف آجال س��بعة أيام دون مراقبة 
مسبقة وذلك بهدف دعم سيولتها املالية ومتكينها من متويل استثماراتها.

-  تفعي��ل منظوم��ة التجدي��د واالبت��كار م��ن أج��ل اس��تحثاث االس��تثمار يف 
القطاعات الواعدة وإعفاء املؤسس��ات الصناعية احملدثة خالل س��نة 2014 
والي ال يتجاوز رقم معامالتها 600 ألف دينار من الضريبة ملّدة 5 سنوات.

-  احلد من كلفة اقتناء التجهيزات الالزمة إلجناز املشاريع بالتخفيض 
يف نس��بة األداء عل��ى القيم��ة املضاف��ة إىل 6 % بالنس��بة إىل التجهي��زات 
امل��وردة وال��ي لي��س هل��ا مثيل مصنوع حملّي��ا وبتوقيف العمل ب��األداء على 

القيم��ة املضاف��ة بعنوان التجهي��زات املصنوعة حملّيا. 
- متكني االستثمارات املصرح بها خالل سني 2014 و2015 والي تدخل 
ط��ور النش��اط الفعل��ي قب��ل غ��رة جانف��ي 2017 م��ن طرح االس��تهالكات 
اس��تثمار  عملي��ة  وموض��وع  لالس��تهالك  القابل��ة  باألص��ول  املتعلق��ة 
بنس��بة 35 % وط��رح اعتم��اد جبائ��ي حي��دد ب���� 10 % م��ن مبل��غ األج��ور 

مل��ّدة 3 س��نوات بالنس��بة للمنتدب��ني خ��الل الف��رة 2016/2014 
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وم��ن ط��رح فوائ��د نظرية حتتس��ب على أس��اس األموال الذاتية املس��تعملة 
لتموي��ل االس��تثمار بنس��بة 5 % م��ع تطبي��ق ه��ذه األح��كام عل��ى املؤسس��ات 

الناش��طة يف إط��ار جمل��ة تش��جيع االس��تثمارات.
- التمديد يف املّدة املخولة للشركات إلدراج أسهمها بالبورصة واالنتفاع 

بنسبة الضريبة على الشركات املنخفضة إىل غاية 31 ديسمر 2019.
نفق��ات  حج��م  يف  الرفي��ع  مت  اخل��اص،  االس��تثمار  تش��جيع  جبان��ب 
االس��تثمار والتنمي��ة لس��نة 2015 إىل مس��توى 5.8 ملي��ار دين��ار مقارن��ة 
ب��������� 5.3 ملي��ار دين��ار س��نة 2014 )حمين��ة( ومبع��ّدل 4.5 ملي��ار دين��ار خ��الل 
الف��رة 2013/2010. ومعل��وم أّن نفق��ات التنمي��ة مل تتج��اوز  19 % م��ن 
جممل النفقات العمومية مقابل 17 % س��نة 2013 و25 % س��نة 2010. لكن 
رغ��م ه��ذا التحس��ن الطفي��ف س��نة 2014 مقارن��ة بس��نة 2013، فإن املس��توى 
يبق��ى دون املس��توى املس��جل س��نة 2010 ودون متطلب��ات التنمي��ة والنق��ص 
احلاص��ل عل��ى مس��توى االس��تثمار  اخلاص الداخل��ي واخلارجي الناتج عن 

ع��دم االس��تقرار  األم��ي واالجتماع��ي إىل ح��د اآلن.

كما أّن نسبة اإلجناز تبقى ضعيفة كما أشرنا إىل ذلك سابقا )يف حدود   
33 %( رغ��م كث��رة ال��كالم ح��ول اس��تحثاث نس��ق تنفي��ذ املش��اريع العمومي��ة 

»بالسرعة والنجاعة املطلوبتني« وذلك رغم تعّدد الزيارات امليدانية وتكوين 
ف��رق عمل وتنس��يق بني اهلياكل اجلهوي��ة واإلدارة املركزية.

واجلدي��ر باملالحظ��ة أّن��ه رغ��م كل التش��جيعات ف��إن نس��بة االس��تثمار من 
النات��ج مل تتج��اوز 19.2 % س��نة 2014 مقاب��ل 20.2 % س��نة 2013 و21.6 % 

س��نة 2012 واملرق��ب أن تبق��ى س��نة 2015 يف مس��توى س��نة 2014.
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2.2  تغليب منطق التوازنات املالية على حساب منطق 
اإلصالح والتأكيد على االختيارات االسراتيجية:

مت ضب��ط حج��م ميزاني��ة الدول��ة لس��نة 2015 قبض��ا وصرف��ا ب���� 29.163 م.د 
)باعتبار القروض اخلارجية احملالة( أي بزيادة %3.7 أو 1.053 م.د مقارنة 

بالنتائج املؤملة لس��نة 2014.
كم��ا وق��ع احل��رص عل��ى حص��ر نس��بة عج��ز امليزاني��ة م��ن النات��ج طبق��ا 
لتعليمات املؤسسات املالية العاملية يف حدود %5.1 مقارنة ب����%6.9 سنة 2013 

و%6 احملتمل��ة لس��نة 2014 علم��ا أّن ه��ذه النس��بة وصل��ت %1.1 س��نة 2010.
ولبل��وغ ه��ذا اهل��دف، ح��رص مش��روع قان��ون املالي��ة لس��نة 2015 عل��ى الرفع 
يف مس��توى امل��وارد العمومي��ة الذاتي��ة م��ن جه��ة م��ع الضغ��ط عل��ى النفقات 

العمومي��ة من جه��ة أخرى.

1.2.2. األهداف واإلجراءات الي ختص املوارد:
األه��داف املرس��ومة يف ب��اب امل��وارد خت��ص الرف��ع م��ن حجم امل��وارد مع ضبط 
نس��بة الضغ��ط اجلبائ��ي يف ح��دود22.2 % س��نة 2015 مقارن��ة ب����22.7 % س��نة 
2014 وحتس��ني من��اب امل��وارد الذاتي��ة لتبل��غ مس��توى 74 % مقارن��ة ب�����72.5 % 

حمتمل��ة س��نة 2014 والتخفي��ض نس��بيا يف حج��م موارد االق��راض مقارنة 
بسنة 2014.

أ . املوارد اجلبائية:
تفيد تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2015 أن الزيادات املنتظرة يف جمال 
اجلباية س��تحصل باألس��اس من زيادة ب� 8.5 % لألداءات غري املباش��رة الي 
تعتر غري عادلة ألن وقعها السلي يكون نسبيا أكر وأقوى على أصحاب 
املداخيل الضعيفة خاصة أّن أعلى زيادة ستخص املعلوم على االستهالك 
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مجيعه��ا س��يتحملها املس��تهلك وخاص��ة منه��م ضعف��اء احل��ال. وم��ن مجل��ة 
اإلج��راءات املعتم��دة يف جم��ال اجلباي��ة غ��ري املباش��رة ميك��ن ذك��ر مش��روع 
اإلع��الن ع��ن تنس��يق جباي��ة منتج��ات عص��ري الغ��الل واملش��روبات بإخض��اع 
عص��ري الغ��الل جبمي��ع أنواع��ه للمعل��وم عل��ى االس��تهالك بنس��بة 25 % )3(.

كما أّنه سيتم ختصيص عمليات إحالة العقارات بني األسالف واألعقاب 
وب��ني األزواج بنف��س النظ��ام اجلبائ��ي يف م��ادة معالي��م التس��جيل والطاب��ع 
اجلبائي وذلك بإخضاع اهلبات لنفس املعاليم املستوجبة عند املبيعات اخل... 
ومثل هذا اإلجراء س��يكون له وقع س��لي على الطبقة الوس��طى باألس��اس 

نظ��را أن الطبق��ات احملظوظ��ة ق��ادرة على هضمه بس��هولة.

م��ن جهته��ا، ستش��هد األداءات املباش��رة ارتفاع��ا بنس��بة 2.6 % فق��ط س��نة 
2015 إال أّن الضريبة على الدخل الي يتحّملها باألساس األجراء سرتفع 

للضريب��ة عل��ى الش��ركات غ��ري   %  3.9 ب���  مقاب��ل ارتف��اع   %  7.1 بنس��بة 
البرولي��ة. علم��ا أّن األج��ور يف الوظيف��ة العمومي��ة مل تش��هد زي��ادات من��ذ 
الس��نة الفارط��ة وأّن احلكوم��ة احلالي��ة ترف��ض املفاوض��ات يف ه��ذا الش��أن 
إىل ح��ّد اآلن. كم��ا أّن الزي��ادات املتف��ق عليه��ا يف القط��اع اخل��اص م��ا زال��ت 
حرا على ورق ومل تصدر يف الرائد الرمسي للجمهورية التونسية. كما 
أّن هناك قطاعات تابعة لالحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدي��ة م��ا زال��ت متمس��كة برفضه��ا اإلمض��اء عل��ى اتفاقي��ات الزي��ادة يف 
األجور على غرار قطاع املقاهي وغرفة أصحاب حمطات بيع الوقود وعّدة 
قطاع��ات أخ��رى وذل��ك بتعّلة الصعوبات املادي��ة الي يتعّرض هلا األعراف.

علما أن الوجبة الغذائية الشعبية أصبحت تعّوض الغالل الي تعرف ارتفاعا مشّطا ألسعارها مبشروبات عصري الغالل الي )3(
تبقى يف أغلبها يف متناول الطبقات الشعبية.
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جبان��ب زي��ادة نس��بة بع��ض الضرائ��ب للرف��ع م��ن امل��وارد اجلبائي��ة، ف��إن 
ه��ذا الرف��ع س��يتم حتقيق��ه كذل��ك ع��ر توس��يع القاع��دة اجلبائي��ة مث��ال 
ع��ر توس��يع مي��دان تطبي��ق الضريب��ة على الش��ركات ليش��مل اجلمعيات 
ال��ي حتق��ق أرباح��ا قابل��ة للتوزيع أو لس��حب اخلصم من املورد التحرري 
املس��توجب عل��ى املنش��آت الدائم��ة للمؤسس��ات األجنبية املطب��ق حاليا على 
حضائ��ر البن��اء وعملي��ات الركي��ب وأنش��طة املراقب��ة عل��ى كل املنش��آت 
الدائم��ة بص��رف النظ��ر ع��ن قطاع النش��اط وس��حب الضريبة بنس��بة 5 % 

عل��ى أرب��اح املنش��آت الدائم��ة والقابل��ة للتوزي��ع.

زي��ادة عل��ى توس��يع القاع��دة اجلبائي��ة س��يتم كذل��ك مراجع��ة بع��ض 
االمتي��ازات اجلبائي��ة مث��ل حص��ر االمتي��ازات اجلبائي��ة املخول��ة إلحال��ة 
املؤسسات الي متر بصعوبات اقتصادية وحذف بقية االمتيازات اخلاصة 
بإحال��ة املؤسس��ات باعتباره��ا مل تثب��ت جدواه��ا. كم��ا أّن��ه س��يتم ح��ذف 
االمتي��ازات اجلبائي��ة بعن��وان البن��اءات العمودي��ة وخدم��ات املطاع��م لفائدة 
التالميذ والطلبة واملتكونني مبراكز التكوين املهي وكذلك االمتيازات 
اجلبائي��ة بعن��وان مكات��ب اإلحاط��ة واإلرش��اد باعتباره��ا مل تثب��ت جدواه��ا.

جبان��ب ذل��ك هنال��ك إج��راءات أخ��رى س��يكون هل��ا م��ردود مال��ي متف��اوت 
األهمي��ة عل��ى غ��رار:

- اعتب��ار البضائ��ع ال��ي تتج��اوز م��ّدة إيداعه��ا ل��دى الديوان��ة لس��نتني ابتداء 
م��ن تاري��خ الوص��ول متخل��ى عنه��ا لفائ��دة الدول��ة وبالتال��ي متك��ني إدارة 

الديوان��ة م��ن التص��ّرف فيه��ا جبمي��ع األوج��ه ال��ي خيّوهل��ا القان��ون.
- متك��ني إدارة الديوان��ة م��ن بي��ع البضائ��ع املزامح��ة أو ال��ي خيش��ى م��ن 
تدن��ي قيمته��ا بعام��ل الزم��ن يف اإلب��ان وبعد حصول عل��ى ترخيص يف ذلك 
من رئيس احملكمة االبتدائية املختصة على غرار البضائع القابلة للتلف 

أو ال��ي توج��د يف حال��ة حفظ س��يئة.
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باالمتي��ازات  املنتفع��ة  الش��احنات  لعم��ر  األقص��ى  احل��د  التنقي��ص يف   -
أو  إجن��از  مبناس��بة  باخل��ارج  املقيم��ني  للتونس��يني  املمنوح��ة  اجلبائي��ة 
املس��اهمة يف مش��اريع من 7 إىل 5 س��نوات والتخفيض من أربعة أش��هر إىل 
ستني يوما يف فرة اإليداع الي ميكن على إثرها إلدارة الديوانة التصّرف 

يف البضائ��ع.
- الرفي��ع م��ن 1.000 دين��ار إىل 10.000 دين��ار يف احل��د األقص��ى لقيم��ة 
البضائ��ع ال��ي تعت��ر متخّلى عنه��ا لفائدة الدولة بعد انقض��اء أجل اإليداع 
م��ع ضب��ط ط��رق التص��ّرف يف ه��ذه البضائع وذل��ك ببيعها بامل��زاد العلي أو 
إحالته��ا جمان��ا لفائ��دة االحت��اد التونس��ي للتضام��ن االجتماع��ي أو لفائ��دة 

اهلي��اكل العمومي��ة ذات الصبغ��ة اإلداري��ة.
يف  املس��اهمة  يف  أهميته��ا  رغ��م  مثيلته��ا  وأخ��رى  اإلج��راءات  ه��ذه  كل 
معاجل��ة بع��ض اإلش��كاليات القائم��ة مث��ل تراك��م البضائ��ع ل��دى الديوانة 
يف غياب تس��وية لوضعياتها، تبقى خاضعة ملنطق مجع الفتات للرفع من 
املوارد العمومية الذاتية وذلك لغياب دراسات تقييمية وبرامج إصالحات 
شاملة ومندرجة يف إطار نظرة تنموية واضحة املعامل مثل تقييم شامل 
لسياس��ة االمتي��ازات اجلبائي��ة والقمرقي��ة واملالي��ة وضب��ط بدي��ل مرتب��ط 
مبشروع تنموي وكذلك القيام مبشروع إصالح شامل ملنظومة الديوانة 
)الي هي حمل إخالالت خطرية وانتقادات متنوعة( قصد إرساء حوكمة 

رش��يدة جتع��ل منه��ا أداة من أدوات التنمية الش��املة اخل...
- جبان��ب اإلج��راءات س��ابقة الذك��ر ال��ي س��يكون هل��ا وق��ع س��لي عل��ى 
املس��تهلك باخلص��وص واملواط��ن عموم��ا، هن��اك إج��راء إجياب��ي ل��ه مفع��ول 
حم��دود يتمث��ل يف التخفي��ض م��ن 18 % إىل 12 % يف نس��بة األداء عل��ى 
املع��د  الضعي��ف  الضغ��ط  ذات  املوظ��ف عل��ى كهرب��اء  املضاف��ة  القيم��ة 
لالستهالك املنزلي والكهرباء ذات الضغط املتوسط والضعيف املستعملة 

يف تش��غيل جتهي��زات ض��خ امل��اء املع��د لل��ري الفالح��ي.
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ب . املداخيل غري اجلبائية:
2013 و2014  الكب��ري للمداخي��ل غ��ري اجلبائي��ة ب��ني س��نة  بع��د الراج��ع 
وال��ذي بل��غ  53.3 % ستش��هد ه��ذه املداخي��ل س��نة 2015 زيادة ب��7.1 % حس��ب 

التقدي��رات. والراج��ع املس��جل س��نة 2014 خي��ّص:
- األموال واملمتلكات املصادرة الي س��تبلغ حس��ب التحيني 100 مليون دينار 
فقط سنة 2014 مقابل 1000 مليون دينار مرجمة يف قانون املالية األصلي 
لس��نة 2014 و524 مليون دينار متحّصل عليها س��نة 2013 وس��وف ال نتجاوز 
200 ملي��ون دين��ار حس��ب توقع��ات مش��روع قان��ون املالي��ة لس��نة 2015. وه��ذا 

التذب��ذب ب��ني املتوق��ع واملنج��ز واحملنّي يط��رح ض��رورة تكوين جلنة حتقيق 
يف التصّرف يف املمتلكات املصادرة الي تتسم بتدخل عديد األطراف وغياب 

الش��فافية وذلك قصد ضبط التجاوزات وحماس��بة املس��ؤولني على ذلك.
-  تراج��ع عائ��دات املس��اهمات م��ن 1.071 م.د س��نة 2013 إىل 465 م.د حمّين��ة 
س��نة 2014 واملرق��ب أن تبل��غ 550 م.د س��نة 2015. وه��ذا  الراج��ع هو نتيجة 
تراجع نتائج املنشآت العمومية خالل السنوات الفارطة. وهنا نؤكد على 
ض��رورة القي��ام بإصالح جريء للمؤسس��ات العمومي��ة الي أصبحت متثل 
عبئ��ا متصاع��دا عل��ى امليزاني��ة العمومي��ة بع��د أن كان��ت تطعمه��ا بعائ��دات 

هام��ة. ونق��رح يف هذا اجملال:

تكوي��ن جمم��ع )holding( للمؤسس��ات العمومي��ة حيظ��ى بأك��ر  	-
استقاللية ممكنة إزاء اإلدارات املركزية حتى يتخلص من التسيري 

البريوقراط��ي الس��ائد للمؤسس��ات العمومي��ة.
ضب��ط برنام��ج حوكم��ة رش��يدة هل��ذا اجملم��ع يه��دف إىل حتقي��ق  	-
فائ��ض إمجال��ي على مس��توى اجملمع على أس��اس ضب��ط األولويات يف 
كل مكونات القطاع العمومي وحتديد السياسة املالية لكل األطراف 

)la péréquation ( قائم��ة عل��ى التضام��ن املال��ي من خ��الل
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م��ع احل��رص عل��ى حتقي��ق فائ��ض إمجال��ي يس��مح بدميوم��ة القط��اع 
العمومي.

ضب��ط دور ومس��اهمة اجملم��ع يف إط��ار سياس��ات قطاعي��ة واضح��ة  	 -
املعامل يشارك اجملمع مباشرة أو يف إطار مشاريع شراكة مع القطاع 

اخل��اص يف إجنازها وحتقيق أهدافها.
اس��داء املرونة الكافية حتى تكون مكونات اجملمع وحجمه يتماش��ى  	 -
مع مقتضيات إجناز السياسات القطاعية، بذلك ميكن أن يكون هناك 
خوصص��ة لبع��ض املؤسس��ات ويف نف��س الوق��ت بعث مؤسس��ات جديدة 
تك��ون ضروري��ة لتفعي��ل والتق��دم بالسياس��ات القطاعي��ة وتوس��يع 

وتكثي��ف العم��ل التنموي.
إرس��اء عالق��ات تعاقدي��ة وتش��اركية بني اجملم��ع والقطاع اخلاص  	-
لدعم السياسات القطاعية وحتقيق أهدافها مع احلرص على توسيع 
وتشريك القطاع االجتماعي والتضامي يف إطار بديل تنموي شامل، 
علم��ا أّن س��نة 2013 ش��هدت اس��تهالك لفواض��ل م��وارد التخصي��ص 
)اتص��االت تون��س( وال ميك��ن مواصل��ة سياس��ات خوصص��ة خاضع��ة 
حلاجي��ات املالي��ة العمومي��ة ويف غي��اب مش��روع تنم��وي اس��راتيجي 

وشامل.

ت . موارد االقراض:
س��تبلغ م��وارد االق��راض س��نة 2015 حس��ب التوقع��ات 7.568 م.د منه��ا 4.143 
م.د س��تخصص لتموي��ل عج��ز امليزاني��ة باعتب��ار اهلب��ات واملص��ادرة والبقية 
أي 3.425 م.د س��يقع اس��تعماهلا لتس��ديد أص��ل الدي��ن. كم��ا أن االق��راض 

اخلارج��ي س��يبلغ 4.568 م.د مقاب��ل 3.000 م.د اق��راض داخل��ي.
يف اجملم��ل سيش��مل االق��راض 26 % م��ن حج��م ميزاني��ة الدولة مقاب��ل 27.4 % 

متوقع��ة س��نة 2014.
18



واملعلوم أّن حجم الدين العمومي قد بلغ إىل حّد اآلن 41.754 م.د أي 51 % 
م��ن النات��ج احملل��ي اخل��ام مقاب��ل 45.7 % س��نة 2013 و40 % س��نة 2010 وم��ن 
املتوق��ع أن يبل��غ 52.8 % س��نة 2015. وبذل��ك يصب��ح مع��ّدل الدي��ن العموم��ي 
لكل مواطن تونسي قد بلغ 3.800 دينار سنة 2014 مقابل 2.450 دينار سنة 

2010. وملواجهة هذه التطورات اخلطرية نقرح ما يلي:

- إعط��اء األولوي��ة لالق��راض الداخل��ي وتف��ادي أكث��ر م��ا ميك��ن اللج��وء 
لالق��راض اخلارج��ي.

- القيام بإجناز عملية تدقيق يف أقرب األوقات حول املديونية العمومية.
-  القي��ام حبمل��ة ديبلوماس��ية قوّي��ة إللغاء بع��ض الديون وحتويل البعض 

اآلخر إىل متويل مشاريع تنموية وطنية ومغاربية.
- يف العاجل، احلرص على حسن توظيف موارد االقراض.

2.2.2. األهداف واإلجراءات الي ختص النفقات:
واص��ل مش��روع قان��ون املالي��ة لس��نة 2015 سياس��ة ترش��يد النفق��ات، وم��ن 

أه��م م��ا ميك��ن مالحظت��ه ه��و اآلتي:

أ. يف جمال نفقات التصرف:
- مواصل��ة ترش��يد الدع��م حي��ث أن نفق��ات الدعم تراجعت ب��� 19.2 % بني 2013 
و2014 وستواصل الراجع ب� 13 % بني 2014 و2015. وهذا التواصل سينجر عنه 
الرفيع يف أسعار احملروقات والكهرباء باخلصوص مما سينجر عنه زيادة يف 

تكاليف املعيشة وتراجع يف القدرة الشرائية جلميع املواطنني دون استثناء.
املش��تغلني  األج��راء  باخلص��وص  سيش��مل  الش��رائية  الق��درة  تراج��ع   -
بالوظيف��ة العمومي��ة حي��ث أن نفق��ات التأجري س��رتفع ب�6.6 % س��نة 2015 

مقاب��ل ارتف��اع ب�����9.3 % س��نة 2014.
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. واالرتف��اع ب���6.6 % يع��ي حج��م األج��ور ولي��س مع��ّدل متوّس��ط األج��ر 
وبالتال��ي ه��ذا االرتف��اع س��يكون باألس��اس نتيج��ة 22.600 انت��داب وتعويض 
إحال��ة عل��ى التقاع��د )51 % منه��ا للدف��اع والداخلي��ة( مرجم��ة بالنس��بة 
لسنة 2015 كما أّنه سيكون نتيجة الرقيات اآللية والتعيينات الوظيفية. 
حبيث أن الزيادة املمكنة يف معّدل متوّسط األجر ستكون ضئيلة جّدا وال 
متّك��ن م��ن ت��دارك النق��ص ال��ذي س��يحصل يف املق��درة الش��رائية م��ن ج��راء 
زيادة األسعار والضرائب املرجمة دون اعتبار زيادات األسعار يف األسواق 
احل��رة الناجت��ة عن املضاربة والتهريب واالحت��كار واالختالالت احلاصلة 

ب��ني الع��رض والطلب وغي��اب املراقبة اخل...
- أما زيادة النفقات الي ختص وس��ائل املصاحل فإّنها س��تبلغ 10.8 % جانب 
منه��ا يه��م الدف��اع والداخلي��ة. ويف ه��ذا اجمل��ال جي��ب اإلش��ارة إىل أن ق��رار 
حتوي��ل االمتي��ازات العيني��ة )س��يارة وظيفي��ة، وص��ول حمروق��ات، صيان��ة 
س��يارات...( إىل امتيازات نقدية قد دخل حس��ب الظاهر قيد النس��يان نظرا 
لغياب احلديث عن هذا القرار أو اإلشارة إىل نتائج وحصيلة تطبيقه هذا 

إذا وق��ع تطبيق��ه بالفعل.
- أّم��ا التدخ��الت والنفق��ات األخ��رى ال��ي ته��م باألس��اس دع��م اجلماع��ات 
احمللي��ة واملن��ح والق��روض اجلامعي��ة ف��إن نس��بتها س��تتقّلص ب��� 3.9 % رغم 
أهميتها يف ظرف يتمّيز من جهة بتدهور القدرة الشرائية لعديد أصناف 
العائ��الت ال��ي أصبح��ت غ��ري ق��ادرة عل��ى حتّم��ل املصاري��ف املتصاع��دة يف 
جم��ال التعلي��م وباخلص��وص التعلي��م اجلامع��ي )ك��راء مس��اكن، ارتف��اع 
معالي��م الرس��يم والنق��ل وتكاليف األدوات واملراج��ع اجلامعية اخل...( ومن 
جه��ة أخ��رى بتده��ور خط��ري ل��كل اخلدم��ات االجتماعية وعلى رأس��ها رفع 
الفواض��ل وانتش��ار املزاب��ل والروائ��ح الكريه��ة واحلش��رات امله��ددة لألوض��اع 

الصحي��ة اخل...
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ب. نفقات التنمية:
رغ��م ارتفاعه��ا بنس��بة 9.4 % س��نة 2015 ف��إن نفق��ات التنمي��ة تبق��ى دون 
املستوى املطلوب وال متّثل إال 20 % من النفقات. كما أّن 38 % فقط منها 
خي��ص االس��تثمارات املباش��رة و32 % متوي��ل عموم��ي م��ع ختصي��ص 300 
م.د كقس��ط ثال��ث لرمسل��ة البن��وك و300 م.د كدع��م للصن��دوق الوط��ي 
للحيط��ة االجتماعي��ة. جبان��ب ذل��ك تبقى نس��بة إجن��از املش��اريع التنموية 
العمومي��ة يف مس��توى متدن��ي زاد تده��ورا م��ع تده��ور الوض��ع يف الوظيف��ة 
العمومي��ة م��ن ج��راء التعيين��ات  العش��وائية اخلاضع��ة ملنط��ق ال��والءات 

أكث��ر منه��ا ملنط��ق الكف��اءات احلاصل��ة أثن��اء الس��نوات األخ��رية.

ت .نفقات خدمة الدين:
تش��هد ه��ذه النفق��ات ارتف��اع مس��تمر من��ذ س��نة 2010 بالت��وازي م��ع ارتف��اع 
م��وارد االق��راض ال��ي م��ّرت من 3.061 م.د س��نة 2010 إىل 7.568 م.د مقدرة 
لسنة 2015. وستبلغ نفقات خدمة الدين سنة 2015 قرابة 5.130 م.د مقابل 

4.675 م.د س��نة 2014 و4.406 م.د س��نة 2013.

وس��تتوزع نفق��ات خدم��ة الدي��ن س��نة 2015 ب��ني 3.425 م.د بعن��وان تس��ديد 
أص��ل الدي��ن و1.705 م.د بعن��وان الفوائ��د. وم��ن املرق��ب أن تتضاع��ف خدمة 
الدي��ن يف الس��نوات الثالث��ة القادم��ة مم��ا س��يحتم بناء اس��راتيجية حثيثة 
إلجي��اد حل��ول مالئم��ة كم��ا أش��رنا لذل��ك س��ابقا حت��ى ال تصب��ح نفق��ات 
خدم��ة الدي��ن املتصاع��دة عائق��ا أم��ام التنمي��ة وإمكاني��ة رف��ع التحدي��ات 

العدي��دة املطروح��ة.

وختام��ا جي��در اإلش��ارة أن توظيف النفق��ات وتوزيعها بني خمتلف املصاحل 
وال��وزارات تواص��ل دون مقايي��س مضبوط��ة حبي��ث أن عملي��ة ترش��يد 
النفق��ات بقي��ت خاضع��ة ملنط��ق التوازن��ات املالي��ة ومل��ا حتتم��ه الظ��روف 

الطارئ��ة )مقاوم��ة اإلره��اب، مواجه��ة التوت��رات االجتماعي��ة اخل...( 
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ولي��س ملنط��ق احلوكم��ة والتص��رف الرش��يد وضب��ط األه��داف وحس��ن 
األداء م��ن ذل��ك وعل��ى س��بيل املث��ال نالحظ أّن مش��روع قانون املالية لس��نة 
2015 زاد م��ن ميزاني��ة رئاس��ة اجلمهوري��ة ال��ي أصبح��ت تبل��غ 88.156 م.د 

سنة 2015 مقابل 81.142 م.د سنة 2014 رغم حمدودية صلوحيات رئيس 
اجلمهوري��ة وضع��ف أداء ه��ذه املؤسس��ة. نف��س االرتف��اع اهل��ام نالحظ��ه يف 

ميزاني��ة وزارة الش��ؤون الديني��ة رغ��م أدائه��ا الضعي��ف ... اخل.

ورغ��م اجمله��ود املب��ذول للرف��ع م��ن امل��وارد وترش��يد النفق��ات ف��إن عج��ز 
امليزانية )دون املصادرة واهلبات( يبقى مرتفعا جّدا مقارنة مع سنة 2010 
حيث أّن حجم العجز سيبلغ سنة 2015 قرابة سبعة مّرات العجز املسجل 
س��نة 2010 رغم التحس��ن املتوقع يف س��نة 2015 مقارنة مع العجز املرقب 
لس��نة 2014. إاّل أّن ه��ذا التحّس��ن كان عل��ى حس��اب االنتع��اش االقتصادي 
املنش��ود وعلى حس��اب التعّمق والتوّس��ع يف اإلصالحات اهليكلية ويف بلورة 

مش��روع تنم��وي جديد يس��اعد على رفع التحدي��ات املطروحة.
صحي��ح أن مش��روع قان��ون املالية يتعّرض بإطن��اب إىل عديد اإلصالحات 

املختلفة. إاّل أّن هذه اإلصالحات تطرح عديد اإلشكاليات من أهّمها:
- أّن احلدي��ث ع��ن اإلصالح��ات وبداي��ة تطبي��ق البع��ض منه��ا يق��ع يف غي��اب 
تصّور رؤية استشرافية جديدة لالقتصاد التونسي. ويف غياب هذه الرؤية 
فإن اإلصالحات الي يقع احلديث عنها ستفقد االنسجام والتناسق والتكامل 
الض��روري ل��كل عم��ل تنموي جاد وجمدي. وقد أعلن مش��روع قانون املالية 
لسنة 2015 أّنه متت »صياغة البنود املرجعية املفصلة إلجناز دراسة معمقة 
خبصوص تصّور رؤية اقتصادية استشرافية جديدة لالقتصاد التونسي يف 
أفق 2030«، إاّل أّنه كان من املفروض واملنطقي ومن باب التمشي املنهجي 
السليم أن يقع إجناز هذه الدراسة وضبط اإلصالحات املختلفة على ضوء 

معامل وحمتوى الرؤية االقتصادية اجلديدة.
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- هناك عديد اإلصالحات املعلنة الي بني مرحلة املشروع وطور اإلجناز 
أي أّن��ه يصع��ب تصنيفه��ا ه��ل ه��ي معترة كمش��روع أو معت��رة كإجناز، 
ذل��ك وعل��ى س��بيل املث��ال ف��إن مش��روع قان��ون املالي��ة لس��نة 2015 يؤك��د 
م��ن جه��ة أّن اإلص��الح اجلبائ��ي ال��ذي انطل��ق يف س��نة 2013 س��يكون حم��ل 
تش��اور وتواف��ق وأن االقراح��ات س��تعرض يف مؤمت��ر كب��ري ألخ��ذ الق��رار 
عل��ى مس��توى اإلص��الح اجلبائ��ي وم��ن جه��ة أخ��رى يعل��ن نف��س مش��روع 
قان��ون املالي��ة عن اس��تكمال تنفيذ مش��روع املنظوم��ة اجلبائية وبالتحديد 
هن��اك س��تة جم��االت لعملي��ة اإلصالح هي بصدد اس��تكمال التنفيذ. علما 
كذل��ك أن عدي��د اإلج��راءات ق��د وقع العمل بها من��ذ التصويت على قانون 

املالي��ة التكميلي.
- فيما خيص إصالح منظومة التصرف يف املالية العمومية الذي »يتمثل 
باألساس يف تركيز منظومة جديدة للتصرف يف امليزانية حسب األهداف 
متك��ن م��ن توظي��ف االمكاني��ات البش��رية واملادي��ة بأكث��ر وض��وح وجناع��ة 
حس��ب برام��ج عمومي��ة يف إط��ار الرجم��ة عل��ى امل��دى املتوس��ط«، جي��در 
املالحظ��ة أّن هن��اك إصالح��ات وق��ع اإلعالن عنه��ا ومل تدخل حّيز التطبيق 
إىل ح��ّد اآلن. ويف ه��ذا اجمل��ال نذك��ر ق��رار حتوي��ل االمتي��ازات الوظيفي��ة 
العيني��ة )س��يارات وظيفية، وصول بنزي��ن اخل...( إىل امتيازات نقدية الذي 
بقي حرا على ورق، وهنا نتساءل عن سبب البون القائم بني القول والفعل 

وع��ن م��دى وج��ود إرادة حقيقي��ة لتطبيق اإلصالح��ات املعلنة.
- هناك إصالحات مثل إصالح منظومة الدعم الي حّددت أهداف معّينة 
مثل اس��تهداف املس��تحقني بالدعم دون س��واهم. إاّل أّن هذا االس��تهداف مل 
يق��ع تطبيق��ه إىل ح��ّد اآلن وبالتال��ي أصبح��ت ق��رارات ترش��يد الدع��م ع��ر 
زي��ادة أس��عار احملروق��ات والكهرب��اء وبع��ض امل��واد الغذائي��ة تنس��حب عل��ى 
الكل دون استهداف املستحقني الذين ستشملهم هذه الزيادات يف األسعار 

دون تعوي��ض خ��اص بهم حلماية قدرتهم الش��رائية.
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- م��ن جه��ة أخ��رى هن��اك إصالحات س��يقع الش��روع يف تنفيذه��ا يف القطاع 
البنك��ي وباخلص��وص تل��ك ال��ي خت��ص بع��ث قط��ب اس��تخالص الدي��ون 
البنكية وإعادة هيكلة املؤسسات الي متر بصعوبات )نزل، منشآت عمومية 
اخل...( وال��ي تفتق��ر إىل حتدي��د أه��داف ومراح��ل مضبوط��ة وك��راس 
ش��روط وضم��ان الش��فافية ال��ي م��ن ش��أنها أن حتم��ي ه��ذه املؤسس��ات م��ن 
طمع مراكز نفوذ أجنبية »الشقيقة والصديقة« الي تبحث عن اللقمة 
السائغة وحتى ال يكون مصري هذه املؤسسات مثل مصري األمالك املصادرة 

احملاط��ة بالغم��وض التام.
واملنش��آت  باملؤسس��ات  املتعلق��ة  اإلصالح��ات  خي��ص  وفيم��ا  وأخ��ريا   -
العمومي��ة، جت��در اإلش��ارة إىل غي��اب التجدي��د واالكتف��اء باعتماد خطاب 
عام قديم مثل التأكيد على ضرورة تطوير أنظمة احلوكمة ومنظومة 
اإلش��راف والتص��ّرف واحملاس��بة اخل... تنطل��ق م��ن احل��رص عل��ى مواجه��ة 
»تده��ور الوضعي��ة املالي��ة أله��م املنش��آت العمومي��ة خ��الل األربع��ة س��نوات 
األخ��رية« )حوال��ي 30 مؤسس��ة ك��رى جت��اوز جمم��وع حج��م خس��ائرها 3 
ملي��ار دين��ار( دون إع��ادة ش��املة هليكل��ة املؤسس��ات واملنش��آت العمومي��ة 
وحتديد دورها يف إطار نظرة تنموية واضحة ومتكاملة مع اإلصالحات 
األخرى الي ختص مثال إصالح جملة االستثمارات، ومنظومة التصّرف 

يف املالي��ة العمومي��ة ومنظوم��ة اإلص��الح البنك��ي اخل...

ل��كل ه��ذه األس��باب، ف��إن املش��اريع والرام��ج واإلج��راءات ال��ي خت��ص 
اإلصالح��ات املعلن��ة تبق��ى تتمّي��ز باالرجت��ال والتف��كك وانع��دام التناس��ق 
والتكام��ل م��ع هيمن��ة منط��ق وهاج��س حتس��ني التوازن��ات املالي��ة يف غي��اب 
تص��ّور ورؤي��ة اقتصادي��ة استش��رافية بديل��ة للنم��ط االقتص��ادي الس��ائد.

تونس يف 8 نوفمر 2014
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