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األزمة الروسية-االكرانية تعيد مبدأ التبادل بالعمالت املحلية
اىل واجهة النقاش.
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نــر املعهــد العــريب لرؤســاء املؤسســات مذكــرة تحــت التونســيني يف قطــاع الســياحة بشــكل اســايس بقبــول
عنــوان "التوجهــات الجديــدة ملــا بعــد الــراع :تحــ ّد الدفوعــات بهاتــن العملتــن وستســمح هــذه األمــوال
جديــد للصمــود" تطــرق خاللهــا اىل تداعيــات ال ـراع بدفــع وارداتنــا مــن املــواد االوليــة مــن هاذيــن البلديــن.
الرويس-االوكــراين عــى االقتصــاد التونــي وســبل
تــداول الصحافــة التونســية هــذه التوصيــة عــى أنهــا
الخــروج مــن االزمــة والحــد مــن تداعياتهــا[[[.
ســابقة مل يقــع التطــرق لهــا يف تونــس مــن قبــل اال أن
اندلعــت االزمــة بــن روســيا واوكرانيــا فيــا مل يتعــاىف التخــي عــن الــدوالر واألورو يف املبــادالت التجاريــة مــع
االقتصــاد العاملــي بعــد مــن تاثـرات جائحــة كورونــا ومل بعــض البلــدان عــى غـرار الشــقيقة ليبيــا هــو موضــوع
يقــع اســتعادة مســتوى انتاجيــة مــا قبــل كوفيــد  .19وقــع التطــرق اليــه ســابقا يف نــرة إخباريــة عــدد 4
ومبــا أن روســيا واوكرانيــا أكــر مصــدري املــواد االوليــة للمرصــد التونــي لالقتصــاد[[[.
عامليــا فــإن هــذا الـراع أدى اىل عرقلــة أنظمــة االنتــاج
واملزيــد مــن الصعوبــات عــى مســتوى سالســل التوريــد .تضمنــت النــرة االخباريــة مخرجــات الــدورة الثالثــة
ملنتــدى االقتصــاد التونــي الليبــي التــي انتضمنــت يف
تبــن املذكــرة أن الصمــود يف مواجهــة الصدمــة الجديدة شــهر نوفمــر مــن ســنة  2021أهمهــا العــودة الســتعامل
يف توريــد املــواد الخــام ال ميكــن إدارتــه والتحكــم فيــه الدينــار التونــي مقابــل الدينــار الليبــي يف املعمــات
مــن خــال تدخــات يف ميزانيــة الدولــة فقــط بــل مــن بــن البلديــن واالســتغناء عــن العملــة الصعبــة وأعــادة
خــال إعــادة تأهيــل سالســل االنتــاج وتقليــل التبعيــة التبــادل نفــط ليبــي مقابــل مــواد أوليــة وبضائــع
للخــارج والبحــث عــن حلــول بديلــة للتزويــد واالنتــاج .تونســية.
مــع الصعوبــات التــي تعــاين منهــا تونــس عــى صعيــد
املاليــة العموميــة ونــدرة املــوارد املاليــة فــإن تنفيــذ
"برنامــج الصمــود" ســيكون صعــب التحقيــق والعــودة
اىل معــدل منــو ســليم شــبه مســتحيلة اىل أن الحــل
حســب املعهــد العــريب لرؤســاء املؤسســات يكمــن
يف مزيــد التنســيق عــى املســتوى الوطنــي وصياغــة
وتطويــر برامــج جهويــة تكــون حــا للخــروج مــن
االزمــة.
يعتمــد االقتصــاد التونــي بشــكل كبــر عــى محيطــه
الخارجــي ســواء يف التصديــر او التوريــد وذلــك بســبب
نظــام اقتصــادي ضعيف مــن حيــث االندمــاج والتكامل.
ومــن بــن الحلــول التــي يطرحهــا املعهــد العــريب
لرؤســاء املؤسســات مــن أجــل مواجهــة النظــام العاملــي
الجديــد إعــادة التفكــر يف العالقــات مــع الرشيــك
التجــاري األول ,اإلتحــاد األورويب ,ومــن الــروري أيضــا
مــع بلــدان الجــوار :ليبيــا والجزائــر وفــق مقاربــة أكــر
واقيعــة وعمليــة اقتصاديــا وسياســيا .حيــث يــويص
املعهــد بإعــادة هيكلــة االتفاقيــات التجاريــة املعتمــدة
خاصــة مــع اوروبــا والجزائــر والصــن والواليــات املتحدة
وتركيــا بهــدف تعزيــز االندمــاج االقليمــي.
كــا يقــرح إدراج الروبــل واليــوان يف ســلة عمــات
البنــك املركــزي مــا سيســمح حســب املذكرة للمشــغلني

الكاتب :فتحية بنسليامن

العالقــات التجاريــة بــن تونــس وليبيــا ليســت العالقــات
الوحيــدة التــي وقــع التوصيــة بالتخــي عــن اســتعامل
العملــة الصعبــة فيهــا ,نفــس الفكــرة يقــع طرحهــا يف
عالقــة باملبــادالت التجاريــة بــن تونــس والجزائــر ومــن
قبــل الســلطات الجزائريــة ايضــا حيــث تطــرق برنامــج
التعــاون االقتصــادي الجزائــري التونــي التــي تعمــل
عليــه الهيئــة االستشــارية للرئاســة الجزائــري للحـ ّد مــن
التعامــل بالعملــة الصعبــة بــن تونــس والجزائــر[[[ .كــا
تضمــن الربنامــج العديــد مــن النقــاط االخــرى عالجهــا
املرصــد التونــي لالقتصــاد يف نــرة اخباريــة اقتصاديــة
عــدد . [[[15
إذا فــإن التقليــص مــن هيمنــة هيمنــة الــدوالر واألورو
عــى املبــادالت التجاريــة هــي فكــرة يقــع طرحهــا
وتداولهــا يف الســنوات االخــرة خاصــة بــن بلــدان
الجنــوب .ومــع اتخــاذ الرئيــس الــرويس بوتــن إج ـراءا
يقــي مبنــع تصديــر النفــط والغــاز الروســيني بالــدوالر
واألورو والــزام املســتوردين بدفــع الثمــن بالعملــة
املحليــة الروســية الروبــل[[[ أصبحــت الشــكوك تحــوم
حــول مــدى صالبــة الــدوالر االمريــي وتصــدع النظــام
العاملــي الحــايل[[[ مــا أدى اىل التفكــر بالتمــرد وتغــر
القواعــد عــن طريــق التبــادل بالعمــات املحليــة.
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