
 2014-06-07 بتاريخ 375 الطريق الجديد عدد 

في حوار شامل لـ"الطريق الجديد" محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري:

الحكومة تقدمت للحوار التقتصادي دون برنامج ودون أهداف •

أنصح رئيس الحكومة بتنظيم زيارة إلى الصين وروسيا•

والبرازيل

ليست هناك أي تحضيرات لنجاح مؤتمر أصدتقاء تونس•

الضريبة على الثروات الكبرى في تونس "فضيحة"، فهي ل•

 % في بعض البلدان الوروبية80 % و70% مقابل  25تتجاوز 
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استقبلنا يوم الخميس الماضي في مكتبه بالبنك المركزي وتحدث الينا بصراحة تامة، يختار ألفاظه

بدتقة ولكن بعيدا عن مفردات اللغة الخشبية التي يستسيغها أصحاب القرار في مثل هذا الموتقع.

أظهر جرأة كبيرة على نقد تخبط الحكومة الحالية، تقائل أنه يمارس حريته فييي إبييداء رأيييه

انطلتقا من تقناعات، وأبدى بالخصوص نقده لعدم مبادرة الحكومة بفتح جييدي لملييف الصييلح

الجبائي ولو على سبيل الدراسة الولية واستشراف سبل التغييرات المستوجبة في هذا المجييال

الهام والحساس وكان واضحا في الاشارة الى تقصير الحكومة فييي موضييوعين أساسيييين علييى

التقل: التحضير لمؤتمر الحوار الوطني التقتصادي، وكذلك فييي مسييألة السييتعدادات لنجيياح

ملتقى اصدتقاء تونس الذي سينظم بمبادرة من الرئيييس الفرنسييي هولنييد، أعييان عنهييا أثنيياء

الزيارة اليخيرة لرئيس الحكومة مهدي جمعة الى باريس.

ولكنه لم يتردد في التحفظ عن الجابة عندما تعلق المر بموتقف مبدئي ل يجيز لييه أيخلتقيييا الدلء

بمقترحاته الى العموم تقبل عرضها على الحوار الوطني في ما يخص مقترحاته لتقليص العجييز

في الميزان التجاري.

استقبلنا السيد الشاذلي العياري لمدة ساعة ونصف وأجاب برحابة صدر على كل السئلة  التي نعتقد

أنها تخامر أذهان تقطاع واسع من الشعب التونسي. فكان لنا معه الحوار التالي:

أجرى الحوار:

رابعة بن عااشور•

عبد العزيز المسعودي •
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كيف تقيمون سيدي محافظ البنك المركزي بصفتكم المسؤول الول عن السياسة النقدية للبلد وعلىط.ج: 

توازنات المالية العمومية، الوضع المالي الحالي للبلد يخصوصا بعد إعلن حكومة السيد المهييدي جمعيية

 إضافة إلى استحالة تعبئيية المييوال2013  مليار دينار في ميزانية 2,5أنها تفاجأت بثغرة تقدر بحوالي 

 مليار دينار؟7 بما يجعل إجمالي العجز في حدود 2014المدرجة في موارد الميزانية للسنة الجارية 

الرتقام النهائية غير محينة وهناك يخلية أزمة تشتغل في القصبة بهدف التدتقيق فيها. ما من اشك فييي أنش.ع: 

الوضع صعب وهناك أزمة سيولة متعددة السباب منها اليخطاء التي اشابت تقديرات الحكومييات السييابقة

دون أن يعني ذلك أنها أيخطاء متعمدة لن هناك تغييرات ل يمكيين توتقعهييا مثييل الزيييادات فييي الجييور

واليرادات المتأتية من الجباية وغيرها. وهذه التغييرات بطبيعة الحال ليست كلها يخارجيية تمامييا عيين

إرادة الحكام.

ومهما يكن من أمر، وبقطع النظر عن دتقة الرتقام التي ذكرتها، فهي أرتقام مقلقة وتبعث على النشغال.

 والموال2014 مليار دينار ررححل إلى سنة 2,5 تواجه عجزا كبيرا: هناك عجز بمبلغ 2014وميزانية 

اللزمة لسده لم تتوفر إل في مطلع السنة الجارية بعد أن أفرج صندوق النقد الدولي عن تقرض كييان

من المفترض الحصول عليه في اشهر نوفمبر الماضي ولم يتحقق ذلك وذلك بسييبب الزميية السياسييية

الحادة التي ديخلت فيها البلد منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي وتوجس المؤسسات المالية الدولية من

النتقالية بقدر كبير من النجاح. سلمة التمشي لنجاز الدستور وإنهاء المرحلة

المهم أن يعرف الرأي العام اليوم أن الوضع المالي للبلد ل يزال صعبا وأن ذلييك يتييأتي بالسيياس ميين

فل ننسى ضعف النمو الذي هو مصدر يخلق الخيرات وتوفير مدايخيل الدولة الجبائية وغير الجبائيييية.
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ولكنها عادت للنخفاض 2012 ثم تحسنت نسبيا سنة 2011أن نسبة النمو كانت سلبية سنة 

  % وهي النسبة المحينة والدتقيقة عوضا عيين النسييبة الييتي2,3 حيث لم تتجاوز 2013سنة 

   %  أي أنها أدنى مما كان متوتقعا.2,6أعلن عنها سابقا بي

إن هذه الوضعية تستدعي ضرورة مزيد التحكم في النفقات، وهو ما لم تنجح فيه كافة الحكومات التي

تداولت على السلطة بعد الثورة لسباب معلومة (المطالب الجتماعية، ضغط الشييارع، هشااشيية الدوليية)

واستمر تزايد التفاق وكأن الوضع التقتصادي في أحسن الحوال، ولم يكن هناك من بديل عن اللجييوء

للتقتراض لتغطية تلك النفقات الضافية.

ولكن لماذا لم يتم مثل اللجوء إلى الصلح الضريبي الذي كان سيوفر مدايخيل إضافية هامة للميزانيةط.ج: 

إضافة إلى تحقيق مطلب العدالة الجبائية؟

سؤال وجيه، لقد رطرح موضوع الصلح الجبائي منذ عقود كما أن حكومات ما بعد الثييورة لييم تجييرؤش.ع: 

على الخوض فيه بالجدية المطلوبة وربما تقد نلتمس لها العييذر فييي أنهييا لييم تتمتييع بحييد أدنييي ميين

 حكومات بعد الثورة، في حين أن الصلح الجبائي يتطلييب5الستقرار حيث عرفت البلد ما ل يقل عن 

وتقتا، وهو ما يفسر إلى حد كبير أنها حافظت كلها على هيكلة الميزانية الموروثة عن العهد البائد.

ولكن كان يمكنها أن تفتح الملف وأن تبدأ بطرح المسألة للنقاش لييو تييوفرت لييذلك الرادة السياسيييةط.ج: 

ويخصوصا لحكومتي الترويكا التين طالما تبجحتا بالشرعية النتخابية

نعم معك حق، كان يمكن لتلك الحكومات أن تبادر بعمل ما في هذا التجاه، رغييم أنييي أعتقييد أنييه ميينش.ع: 

الصعب أن تقوم الحكومات في المراحل النتقالية بإصلحات هيكلية، لن الظروف عادة مييا تكييون غييير
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مواتية ويخصوصاعندما تلي المراحل النتقالية لثورات كبرى كما حدث في تونس، وهي ليست فييترات

انتقالية عادية كما هو الحال في المثالين المغربي والردني، وعموما يمكن القول بأن حكومات ما بعييد

الثورة تقد تكون مقصرة في إطلق الصلحات الضرورية. 

ولكن موضوع الصلح الجبائي متضمن في برامج كافة الحزاب وهو يحظى بشبه توافق وطني؟ط.ج: 

نعم وهو كذلك، يخصوصا وأن الضريبة على المدايخيل المرتفعة والثروات الكبرى في تونس ل تتجيياوزش.ع: 

  %  وتعتبر فضيحة، فأصحاب الديخل المحدود ويخصوصا من المييوظفين والجييراء هييم الييذين25الي 

يدفعون أكبر تقدر من الضرائب في حين ل يدفع الثرياء ما يتوجب عليهم وما يتناسب مييع مييدايخيلهم

% كمييا هييو70وعلى سبيل المثال فإن الضريبة على الثروات الكبرى في البلدان المتقدمة تصييل إلييى 

%  الموظفة على الثروات الكييبرى25% وفي المملكة المتحدة، فإذا تقارناها بي 80الحال في السويد و 

في تونس فإن هذه اليخيرة تبدو ضعيفة للغاية، وانتقاء العدالة الجبائية هو نقد صحيح وجدي ووجيييه

وهو تقصير يحسب على كافة الحكومات المتعاتقبة بعد الثورة.

وحتى أكون عادل ل بد أن أوضييح أن التشييخيص الحقيقييي يقتضييي علوة علييى تحميييل المسييؤولية

بالساس إلى الجهات التي أمسكت بالحكم من حكومة ومجلس تأسيسي وأحزاب حاكمة، ولكيين كييذلك

إلى أحزاب المعارضة والمجتمع المدني وكذلك العلم وإن بدرجات متفاوتة

ولكن المجتمع المدني لعب دوره بالساس في مراتقبة صياغة الدسييتور الييذي كييان المهميية الرئيسيييةط.ج: 

للمرحلة النتقالية الثانية ولهم أدواتها ممثلة في المجلس التأسيسي ول أعتقد أن أحدا يجادل في أنييه

تقام بهذا الدور على الوجه الكمل بتصديه لكافيية المسيياعي والمخيياطر الييتي كييانت تهييدد الحريييات
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والمكاسب الحداثية لتونس ومنها بالخصوص مجلة الحول الشخصية ومدنية الدولة وعلوييية القييانون

الوضعي وهو ما اسييتهلك جييزءا كييبيرا ميين تحركيياته وطيياتقته، ومييع العلييم كييذلك أن المعارضيية

لح ن المقترحيات البنياءة فيي مجيال الص الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني تقيدمت العدييد م

الجبائي.

صحيح، وأنا ل أجادلك في ذلك مع أني أصر على اعتبار أن جميع الطراف تتحمل جزءا من المسييؤوليةش.ع: 

 وإن بدرجات متفاوتة

هل نجح رئيس الحكومة في زياراته المتعددة في تجميع الموال لسد الثغرات التي أاشرنا إليها وتغطيييةط.ج: 

العجز في الميزانية؟

لقد رافقت اشخصيا رئيس الحكومة في زياراته لكل من الوليات المتحدة والجزائيير ولكنييي لييم أكيينش.ع: 

ضمن الوفد الذي تحول إلى دول الخليج وفرنسا وما أود أن أتقوله وأوكده لك وأنييا علييى إطلع جيييد

على الحياة السياسية المريكية بحكم إتقامتي هناك لفترات طويلة، فان القبول الييذي حظييي بييه الوفييد

الحكومي التونسي كان استثنائيا بكل المقاييس وفي أعلييى المسييتويات، وهييو مهيم جييدا مين الناحييية

السياسية

ولكن ماذا كانت الحصيلة على المستوى التقتصادي؟ط.ج: 

نحن لم تذهب لتعبئة الموال، لنه كان لدينا تقرض لدى صندوق النقد الدولي وتقع التحفظ عليه بعييدش.ع: 

حادثة اغتيال البراهمي التي كانت بمثابة إطلق رصاصة الرحمة على الحكومة القائمة

هل كان لذلك دور في إسقاط حكومة العريض؟ط.ج: 
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بالتأكيد لقد وصل النظام إلى حالة من اليختناق ولم يكن تقادرا على مواصلة القيام بمهامهش.ع: 

ولكن مبلغ القرض الذي وافقت الوليات المتحدة على تقديم الضمانات بشأنه ليس مبلغييا كييبيرا (فيييط.ج: 

   مليون دولرا).500حدود 

وهو كذلك، ولكن الهم هو فييي أن الضييمانات المريكييية اشييحرعت البييواب للحكوميية للحصييول علييىش.ع: 

القروض اليخرى من المؤسسات الدولية وما يجب أن تعلمه هو أن كافة الييدول بمييا فييي ذلييك الييدول

العربية الشقيقة وتقبل أي دراسة لمطلب تقرض تبدأ بالسييؤال عيين مييدي سييلمة ارتباطنييا بالمؤسسييات

المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وكذلك نفعل جميع دول العالم بمييا

 !  فيها روسيا

على ذكر روسيا، تقام وزير الخارجية السيد سيرغي لفروف مؤيخرا بزيارة تقصيرة إلى تونس، عحبر ميينط.ج:

يخللها على استعداد بلده لتقديم العون إلى تونس فلماذا لم تهتم الحكومة بهذا العرض؟

صحيح، معك حق روسيا وتقفت دوما إلى جانب تونس وتميزت علتقاتنا على الدوام بييالحترام المتبييادلش.ع: 

حتى في حقبة الحرب الباردة عندما كانت مواتقفنا متباعدة.

أعود إلى دول الخليج، لم تكن هناك وعود بتمويل الميزانية، فقط هنيياك اسييتعداد للسييتثمار والييدول

الخليجية ليست مهتمة في العادة بمواضيع القروض المخصصة لدعم ميزانيييات الييدول اليخييرى، وفييي

 وكييذلك ميينBAD  و BM  و FMIالمحصلة فإن ما حصلنا عليه من المؤسسات المالية الدولية مثييل 

التحاد الوروبي والضمان المريكي تعتبر إجمال تقروضا بشروط جيدة حيث تتراوح فيها نسبة الفائدة
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%  وعلى مدة تصل إلى سبعة سنوات وعلى سبيل المثال فلييو تقررنييا التييوجه الييى السييوق2 إلى 1بين 

 بالمائة.9 إلى 8المالية العالمية فإن نسبة الفائدة لن تكون من 

ط.ج: ولكن هل جمعنا كل الموال المطلوبة لسد العجز في الميزانية،

 مليار دينار تونسي).3200 مليار دولر (2ش.ع: ل، بقي لنا أن نوفر أموال إضافية في حدود 

ط.ج: وهل هناك مصادر محددة يمكن التوجه اليها للحصول على هذا المبلغ؟

ش.ع: من الصعب الجابة على سؤالك، نحن بصدد البحث عنها لننا استنفدنا تقريبييا كافيية المكانيييات

المتاحة للحصول على القروض من المؤسسات المالية الدولية ومن اشركائنا الوروبيين والمريكيين.

ط.ج: ولكن أل يمكن طلب مساعدة استثنائية بالنظر الى الظييروف السييتثنائية الييتي تميير بهييا بلدنييا،

يخصوصا من هذه الطراف التي ما انفكت تؤكد صداتقتها لبلدنا واعجابها بالتجربة التونسية وحرصييها

على إنجاحها.

على المستوى الثنائي يصطدم تقديم مساعدات إضافية (غير تلك التي تمت برمجتها) بصعوبات.

 ولكننا اشاهدنا هذه البلدان تستجيب بسرعة وبسخاء لمطالب دول مثل أوكرانيا في المدة اليخيرة علييىط.ج:

سبيل المثال

ملحظاتك جيدة وصحيحة، وهذا ما تقلناه لهم في عديد المرات ونحم نتقدهم من هذه الزاوية، يخصوصاش.ع: 

وأن تونس بلد صغير، وأنا اشخصيا ل يزعجني هذا الوضع، وربما نحن محظوظون بييذلك، إذ ل نحتيياج

لمبالغ مالية ضخمة كما هو الحال بالنسبة لمصر على سبيل المثال. في الحوال العادية تقييد ل نحتيياج
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 مليار أورو) وهو مبلغ ضخم بالنسبة لنييا2 مليار دينار من القروض الجنبية (أي حوالي 5لكثر من 

دول ويمكننا من تمويل مشاريع كبرى في بلدنا رغم أنه يعتيبر مبلغيا زهييدا بالنسيبة لميزانييات ال

الكبرى.

ولكن سيدي المحافظ لماذا نحصر علتقاتنا مع الشركاء التقليديين في أمريكا وأوروبا، ولماذا ل نفكييرط.ج: 

في اللتفات إلى الدول الصاعدة في مجموعة "البريكس" على سبيل المثال؟

ملحظتك صحيحة وفي محلها فالصين على سبيل المثال بلد مهييم لييه إمكانيييات مالييية ضييخمة تقييدرش.ع: 

بتريليونات الدولرات ولها تكنولوجيا متقدمة إضافة إلى كونها تمثل سوتقا هائلة ولها نشاط اتقتصييادي

متزايد في الدول المجاورة كالمغرب والجزائر وسائر الدول الفريقية ولكن يبدو أنهييا غييير مهتميية

كثيرا بتونس

ولكن أليس لنا تقسط من المسؤولية في ذلك؟ط.ج: 

نعم بالتأكيد لنا تقدر من المسؤولية ولكن من الضروري أن نعي بأن الصين تبحث عن الموارد الطبيعيةش.ع: 

 وهي كما تعلم غير متوفرة في تونس 

ولكن لدينا مناجم فسفاط وهو مادة مطلوبة في الصين ويمكن لها أن تسيياهم علييى سييبيل المثييال فيييط.ج: 

استثمار منجم سريورتان من جهة الكاف ذي الحتياطات المهمة

هذا صحيح وأنا أرى أن على رئيس الحكومة أن يقوم بزيارة كبرى مدروسة ومنظمة للصين لن لهييذاش.ع: 

البلد إمكانيات وتقدرات كبرى، وكذلك الشأن بالنسبة لروسيا.

ط.ج: أل تقترح عليه ذلك؟
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سأتقترح عليه.ش.ع: 

وافريقيا الجنوبية التي تجمعنا بها كذلك علتقات تاريخية مميزة منييذ عهييد الزعيييم الراحييل نلسييونط.ج: 

مانديل؟

افريقيا الجنوبية تمر بأزمة في الوتقت الراهن، ولكن إذا كان من الضييروري وضييع أولويييات بالنسييبةش.ع:  

لزيارة بلدان البريكس، فأنا أتقترح زيارة الصين كأولوية مطلقة، ثم زيارة روسيا والبرازيل، ول يجييب

استثناء الهند كذلك المعنية بمنتوجنا من الفسفاط الذي تتزود منه بكميات معتبرة.

وبالرجوع إلى الصين على سبيل المثال، فهي تصدر لنا أاشياء ذات تقيمة متدنية، فييي حييين أن حاوياتنييا تييذهب

فارغة إلى هناك، وهو ما يتسبب لنا في عجز كبير في الميزان التجاري معها.

أثار تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة المتعلق بالصعوبة الكبرى الييتي واجهييت المالييية العموميييةط.ج: 

لخلص أجور الموظفين وجرايات المتقاعدين في اشهر أفريل الماضي جدل كبيرا، وذهب البعض إلييى

العتقاد بأن البلد على حافة الفلس. فما هي حقيقة تلك التصريحات وهل كانت دتقيقة وجدية؟

أنا ل أحبذ الحديث عن الفلس، لن الدولة ل يمكن أن تفلس. كل ما في المر أن هناك ايختلل كبيراش.ع: 

في ميزان اليرادات والنفقات كما أسلفنا. لكننا ذعرنا لننا وجدنا أكثر ميين ألييف مليييار ميين العجييز

بسبب مصاريف إضافية في ذلك الشهر.

ج: ولكن هناك من يقول بأن ذلك سيتكرر في اشهر جويلية القادم؟ط.

ع: ل، هذا لن يحدث لننا اتخذنا الجراءات الحتياطية لتفادي مثل هييذه الحيالت. وأؤكيد لييك أنييه رغييمش.

الصعوبات فاننا لنزال مسيطرين على الوضع. نحن في وضع أزمة يخطيرة ولكن لسنا في حالة إفلس.
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ج: هناك من يقول أن تلك التصريحات جاءت للضغط على المطالب الجتماعية أو ربما للتمهيييد لجييراءاتط.

تقشفية ل اشعبية؟

ع: أنا أطالع وأسمع أراء متضاربة يتداولها حتى رجال التقتصاد، ولكن الكثير منها ل يسييتند إلييى معطييياتش.

دتقيقة.

ج: هل هناك توجه للضغط على الواردات؟ط.

ع: بالتأكيد.ش.

ج: هل ستشمل فقط مواد الترفيه؟ط.

ع: سوف لن يطال المواد الولية وكذلك التجهيزات.ش.

)؟OMCج: ألن يضعكم ذلك في مواجهة مع منظمة التجارة العالمي (ط.

ع: سنطرح عليهم برنامجنا وننتظر تقدوم لجنة من المنظمة لدراسة مقترحاتنا، ول يمكننييا وضييعها أمييامش.

المر المقضي لن لدينا اتفاتقات رسمية معها ل يمكننا اليخلل بها، وهذا سيتطلب بعض الوتقت.

ج: إذن ما العمل؟ط.

ع:  يمكن الحد من التوريد عبر تفعيل "السيادة الجبائية" وذلك بفرض رسوم جمركية رادعة علييى أنييواعش.

السيارات الفايخرة التي يتعحين تحديد تقوتها الجبائية مسبقا، وكذلك الحييد ميين النفقييات الكييبرى الييتي

تتكبدها المالية العمومية من توريد النفط ودعم سعره.
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ج: لي سؤال يؤرتقني، وأردت استطلع رأيكم فيه. كيف تفسرون تواصل الزيادة في كميات النفط الموردة،ط.

والحال أن كميات كبيرة منه تديخل بلدنا عبر التهريب من الجزائر وليبيا وتسد جزءا ل بأس به ميين

حاجياتنا؟

ع: سؤالك وجيه، وأنا اشخصيا منشغل به وليس لي صراحة أي جواب، وهو ما يدفعني إلى أن أطلييب رسييمياش.

) في كميات النفط المستهلكة في بلدنا وأنتظر الجابة.Auditبإجراء تدتقيق (

ج: نأتي الن إلى مؤتمر الحوار التقتصادي، وأنتم على حد علمنا، رئيس لجنة الاشراف على مراتقبة الميييزانط.

التجاري. ما هي مقترحاتكم لمعالجة الوضع الذي بلغ حدودا تبعث على القلق؟

ع: لي مقترحات مححددة أتحفظ عليها ول يمكنني الدلء بها للعمييوم تقبييل تقييديمها علييى طاوليية الحييوارش.

الوطني. 

ج: تفاجأ الرأي العام بتأجيل المرحلة الختامية للمؤتمر التقتصادي الوطني التي كييانت مبرمجيية بتاريييخط.

 ماي الماضي فما هي السباب؟28

ع: المشروع منذ بدايته كان غير مدروس وأهدافه لم تكن واضحة، وأنا أول من اتقترح فكرة عقده.ش.

ج: ماذا تقولون، كيف للحكومة أن تدعو للحوار وهي ل تملك أي تصور برنامجي؟ط.

! وأنا أملك من الجرأة ما يجعلني أتقوم بهذا النقد علنية، ع: الحكومة ل تملك تصورا ول برنامجا ول هدفاش.

فل بد في البداية من القيام بتشخيص جدي وصارم.

ج: وهل عجزت الحكومة عن القيام بهذا التشخيص بعد تسلمها الحكم لكثر من أربعة أاشهر؟ط.

12



ع: نعم، لم تقم بذلك وهذا أمر محير. هناك أراء مختلفة، وليست هناك يخطة معينة أو حتى تصور واضييحش.

لهداف المؤتمر، وبعد ااشتغال اللجان طوال السابيع الماضية، لحظنا أن تقاريرهييا النهائييية ل تسييمح

بوضع يخطة عملية يمكن اعتمادها وتفعيلها.

ج: إذن لماذا التأجيل؟ط.

Comité جوان سيستأنف الحوار أاشغاله في إطييار لجنيية تقيادييية (14ع: سنفكر في طريقة أيخرى، في يوم ش.

de  pilotage) تتكون من ممثلين عن الحكومة والرباعي (Quartetوهناك من يطلب توسيييعها الييى (

ممثلي الحزاب السياسية والمجتمع المدني، وذلك بغرض التوصل إلى تشييخيص مشييترك بييين اللجييان

على أساس التقارير التي تقدمتها. وسيتعين علينا الهتداء الى أفكار أيخييرى وربمييا التقليييص فييي عييدد

اللجان التي ااشتغلت في المرحلة السابقة.

ج: أل يعني ذلك الرجوع إلى المربع الول؟ط.

ع: ل بالتأكيد، لقد أبهرت بمستوى النقاش الذي كان جيدا، وعديييد الحييزاب تقييدمت اراء وجيهيية وعلييىش.

).Role de guideمستوى عال. ولكن يبقى أن على الدولة أن تلعب دور القيادة أو التوجيه(

ج: ولكن يفترض أن يكون هذا هو دور الحكومة تحديدا؟ط.

Noteع: نعم، كان على الحكومة تقديم مذكرة توجيهية (ش.  d orientation’لدارة الحيوار، وكييان هييذا (

رأيي منذ البداية، ولكن ذلك لم يتم للسف.

ج: هل أنتم متفائلون بنتائج الحوار؟ط.
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ع: من الصعب الجزم بذلك. أعتقد أننا حققنا بعض التقدم وتم التقريب في وجهات النظيير بييين الحكومييةش.

20والحزاب بعد أن كانت متباعدة في البداية. وفي رأيي فإذا كانت احتمالت الفشل في حييدود حييتى 

بالمئة فل فائدة من عقد المؤتمر.

 ، وأتمنى أن يحظى بأوسع توافق ممكن.2014فالمهم اليوم هو إنجاز تقانون المالية التكميلي لسنة  

ط.ج: ولكن الحكومة بدأت باتخاذ الجراءات لمواجهة العجز على غرار الزيادة في أسعار المحروتقات (زيادة في

أسعار الكهرباء، وأيخرى في سعر البنزين وغيره ابتداء من اشهر جويلية القييادم) كمييا تييم العلن عيين

ذلك؟

. أما بالنسبة لبقية المواد فالخلف تقييائم بييين2014ش.ع: ل هذه تقرارات سابقة وردت في تقانون المالية لسنة 

الحزاب والحكومة من جهة، وحتى بين الحزاب ودايخل الفريق الحكومي نفسه، أما ما يقوله العلم في

هذا الصدد فهو من باب التخمين، وتقد يكون بعضه صحيحا وبعضه يخاطئا.

ط.ج: لنعد الن الى مؤتمر أصدتقاء تونس الذي دعا له الرئيس فرنسوا هولند في اشهر سبتمبر القادم. ما هييي

التحضيرات التي تقامت أو تقوم بها الحكومة لنجاح هييذا الملتقييى الهييام. وهييل حييددت الحكوميية مثل

مشاريع كبرى مكتملة وتقابلة للنجاز الفوري حتى تسهل على الممولين اتخاذ القرار بالستثمار فيها؟

ش.ع: إمكانياتنا على تصور المشاريع الكبرى مفقودة أو اشبه معدومة.

ط.ج: كيف ذلك ونحن نتحدث منذ سنوات عن مشاريع كبرى تخص البنى التحتية من طرتقييات سيييارة وبييين

المدن ومد اشبكة السكك الحديدية لفك العزلة عن الجهات الدايخلية وتسهيل التبادل فيما بينها من جهة،
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داث مينياء وفيما بينها وبين المدن الساحلية من جهة أيخرى. ونتحدث عن مشاريع توسيع الميوانئ وإح

كبير في المياه العميقة في النفيضة على سبيل المثال، وغير ذلك؟

ش.ع: هذه مشاريع جذابة على الورق، ولكنها غير جاهزة للبييدء فييي تجسيييدها علييى الميييدان لعييدم اكتمييال

الدراسات المتعلقة بها والشروط اليخرى الضرورية للنطلق في الاشغال.

ط.ج: إذن كيف سنذهب إلى هذا اللقاء الدولي الهام ونحن في أمس الحاجة إلى أن يكون مثمرا ويعود بالفائدة

على اتقتصاد بلدنا؟

ش.ع: ل أعرف، لم نقم بعد بما يلزم للتحضير لنجاحه.

ط.ج: ولكن اللقاء سينطلق في ظرف اشهرين؟

ش.ع: نعم، وأكرر لك أننا غير جاهزين لحد الن، سيتعين علينا العمل من أجل ضبط مشاريع تقنع الممييولين

بالستثمار فيها حتى نستفيد من هذه الفرصة. كما لبد من استغللها لتعبئة مزيد من الموال لسد مييا

تبقى من عجز في الميزانية.

ط.ج: والسؤال اليخير سيدي المحافظ يتعلق بالسر البنكي. فكما تعلمون يتحدث تقانون المالية التكميلي الييذي

يتم تداوله حاليا عن التوجه نحو رفع السر البنكي، ماهي محاسن هذا القانون ومحاذيره المحتملة؟

ش.ع: هذه مسألة مهمة، فليس هناك من دولة محترمة ل تزال مقتنعة بالحفاظ على السر البنكي.

وفيما يخص تونس فهي مرتبطة باتفاتقيات مع المؤسسات المالية الدولية لضمان اشفافية المعاملت المالية فييي

إطار التوجه العالمي لمقاومة الموال الفاسدة المتأتية من التهريب والتجار في المخدرات والحيلوليية
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دون تبييضها. وهناك تشريعات تهدف إلى مراتقبة حركة تحويل الموال من والى الخارج وحتى دايخييل

البلد وضبطها في حدود معينة. ولقد اتضح أنه من السباب الناجعة لمقاومة التهييرب الجبييائي القيييام

برفع السر البنكي، ولكن مع ذلك يبقييى التخيوف المشييروع لصيحاب الميوال مين حيدوث تجياوزات

ومساومات. ونحن بصدد الستعانة بتجارب الدول المتطورة التي سبقتنا في هذا المجال للتصدي لمثييل

هذه التجاوزات. 
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