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  تفكير مشترك من أجل إنعاش النمو في مرحلة البناء الديمقراطي:البنك اإلفريقي للتنمية وتونس

  
 في 2011 ماي 12وان المناقشة التي نظمها البنك اإلفريقي التنمية  يوم هو عن". تونس ما بعد الثورة، التحديات واآلفاق االقتصادية" 

وكان الغرض من هذا الحدث إلطالق مناقشات رفيعة المستوى بين خبراء من البنك  والفاعلين الرئيسيين في االقتصاد التونسي . تونس
  .وعالم األبحاث واألعمال إضافة إلى مكونات المجتمع المدني

 افريل الفارط من قبل إدارات العمليات في شمال أفريقيا والبحوث في مجال التنمية قدمت عددا 11لمناقشة مذكرة نشرت يوم وكانت قاعدة ا
 من الفرضية األكثر ٪ 2.5- إلى ٪ 3.5من السيناريوهات االقتصادية المختلفة المتعلّقة  بالعامين المقبلين حيث تتراوح نسبة النمو  بين 

  . هي الفرضية المفضلة من قبل البنك اإلفريقي للتنمية٪ 1والفرضية المتوسطة بـ . ر تشاؤماتفاؤال إلى األكث
  : هذه المناقشة أدارها الصحفي التونسي رضا الكافي وشهدت مشاركة كل من

  السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي -
  .اإلفريقي للتنمية مكلّف بالبرامج الوطنية واإلقليمية والسياساتالسيد آلوسيس إيش أوردو ، نائب رئيس بالبنك  -
  .السيد ماثولي نكوب ، نائب الرئيس وكبير االقتصاديين -
  السيد محمود بن رمضان ، أستاذ االقتصاد في جامعة تونس -
  .اتالسيد عبد العزيز درغوث ، رئيس مركز المسيرين الشبان في المعهد العربي لرؤساء المؤسس -
  
مجموعة المتدخلين التونسيين اتّفقوا على القول بأن األفق الديمقراطي على المدى الطويل مؤهل للنمو، مع التأكيد على أن تونس تعيش   

  .اليوم الفترة األكثر حساسية من المرحلة االنتقالية
البقاء في :" قين، وهذا ما يتطلّب حسب تأكيد السيد النابليبالنسبة لمحافظ البنك المركزي فإن هذه المرحلة ما بعد الثورة تتميز بعدم الي

عدم الدفع بكافة أدوات السياسة النقدية والمالية "، إن المقاربة األفضل لمثل هذه الوضعية هي " وضعية حسن إدارة عدم اليقين والمخاطر 
  ."ر إلحاحاالمتاحة على الفور، ولكن إدماجها بشكل متدرج كلّما كانت الحاجة إليها أكث

  
، بالنسبة لرئيس مركز " دون نجاح اقتصادي فإن االنتقال الديمقراطي ليس لديه فرصة للنجاح"السيد عبد العزيز درغوث مقتنع بأنّه 

لين لخلق استئناف الحوار بين أرباب العمل والعمال وبناء الثقة بين هاذين الفاعلين المتكام"المسيرين الشبان فإن مستقبل المؤسسة يتطلّب 
وألجل هذا ال بد من تعزيز قيم الشفافية وإدماج قوي للشباب والنساء في اقتصاد البالد المستقبلي ، وهذا ما يستلزمه نموذج النمو ".الثروة
  .المجدد

  
  الشعور المزدوج بعدم اليقين والوضعية المتدهورة بشكل كبير ناجم عن أن ا بالنسبة لألستاذ بن رمضان، فإنهذه الثورة هي في "أم

  معقد بشكل -وخاصة ليبيا–مرحلة تهديم النظام القديم ، وهو أيضا تهديم على المستوى االقتصادي والمالي ،وحتى المحيط اإلقليمي 
  ."خاص

شباب في ال يوجد خروج من األزمة دون االستجابة لحاجيات ال" بالنسبة لهذا الخبير االقتصادي والمناضل الديمقراطي لفترة طويلة،"
قدرة التونسيين على انجاز انتخابات تكون نتائجها بالضرورة رسالة قوية لالنفتاح "إن عودة االستثمار مشروط بـ". الجهات المحرومة 

  "على العالم
بالنسبة للبنك، فإن .  نائبا رئيس البنك اإلفريقي للتنمية الدعم المقدم من قبل البنك في هذه الفترة الحاسمة من  تاريخ تونسمن جهتهما أكّد

  .مسألة النمو الشامل هو عملية تعليمية مركزية يجب ان تأخذ بعين االعتبار التزاماتها خارج تونس ولكامل منطقة شمال إفريقيا
  

فرص العمل فإن دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثّل أولوية لخلق " ماثولي نكوب"بالنسبة لكبير االقتصاديين السيد 
وانتعاش اقتصاد البالد ، وحسب رأيه لها على سبيل المثال نسيج من المؤسسات المجددة كثيرا في مجال تكنولوجيات االتصاالت التي يجب 

إن المستقبل ، صعوبات من المرجح أن تتواصل إلى حين استقرار الوضع االنتقالي اليوم كل القطاع الخاص يشهد . حسن استغاللها 
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يجب أن نكون على ثقة في عملية المصالحة في :" أضاف بارقة أمل" نكوبي"، ولكن السيد ثابتتصادي والسياسي هو بالتأكيد غير االق
   ."البالد

   
بالنسبة له فإن استقرار الوضع في تونس وفي المنطقة يتطلب . وشدد نائب الرئيس أوردو على تعقّد الوضع في جميع أنحاء شمال أفريقيا

إن المؤسسات المالية لتمويل التنمية والجهات المانحة ال يمكن . سسات قوية لكل من المجتمع المدني والسياسي واالقتصاديوضع مؤ
إن نموا أكثر إنصافا ينبغي أن "إن مقاربتنا ينبغي أن تكون بسيطة ومنسقة ، وانتهى السيد أوردو إلى القول بـ . مطالبتها أبدا بحلول جاهزة

  ".ة لدينايكون أولوي
  

  .لقد كشف النقاش بين المتحدثين  والجمهور كيف أن البعد السياسي قد تدخّل إللقاء الضوء على التحديات االقتصادية المستقبلية
  

 


