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NYCKELDATA

164000 m2

5180000
180%0
39%

0

13,3% 0
2,6% (andra beräkningar varierar mellan 2,2-2,8%)
31 per km2

Republik
Habib Bourguiba; presidenten väljes i direkta val för en period av
fem år
H~di Nouira; premiärministern och regeringen utses av presidenten
och är ansvarig inför denne
101 ledamöter som väljes samtidigt och för samma period som
presidenten
Parti Socialiste Destourien (PSD); i praktiken är PSD det enda
tillåtna partiet
Arabiska; i praktiken spelar franskan en viktig roll
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7,5 miljarder kr
1 455 kr

4% per år 1962-1971
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32,2% (varav tillverkningsindustrin 14,2%)

23,3%; genomsnitt för perioden 1962-71 är 23%

17%; genomsnitt för perioden 1962-71 är 13,2%

ca 1 200000
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SAMMANFATTNING

Tunisiens bruttonationalprodukt har under perioden 1962-71 ökat
med i genomsnitt 4 procent per år i fasta priser. Denna förhål·
landevis låga tillväxt har ägt rum samtidigt som betydande resurser

investerats i den tunisiska ekonomin. Under den nämnda perioden
har i genomsnitt 1 200 mkr årligen investerats, motsvarande 23
procent av BNP. År 1971 uppgick bruttonationalprodukten i lö·
pande priser till 7535 mkr, motsvarande ca 1 450 kr per invånare.

Jordbruket, som svarar för omkring 18 procent av BNP, har fått

vidkännas en genomsnittlig årlig produktionsminskning med 1,8
procent under perioden 1962-71. Under 1971 och 1972 har dock
gynnsamma skördar vänt utvecklingen och regeringen avser vidtaga
åtgärder för att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av investe·
ringarna.

Fram till september 1969 ägde en gradvis kooperativisering av jord·
bruket rum - delvis med tvångsmetoder. Efter planeringsministern
Ben Salahs fall nämnda år har en återgång skett och produktions·
kooperativen omfattar numera endast en ringa del av sektorn.
Jordbrukets betydelse för den tunisiska ekonomien framgår bl a av
att det sysselsätter något mer än hälften av arbetsstyrkan samtidigt
som sektorn svarar för en fjärdedel av landets export.

Industrisektorn visar en gynnsammare kvantitativ utveckling än
jordbrukssektorn med en tillväxttaxt 1961-71 på i genomsnitt
6,8% per år. Här har emellertid utvecklingen i hög grad bestämts av
de oljefyndigheter som började bearbetas 1965. F n pågår olje·

prospektering i landet men några större nya fyndigheter har inte
rapporterats hittills. Utöver oljeproduktion, ståltillverkning och

kemisk industri består den tunisiska industrin huvudsakligen av lätt

industri som framställer konsumtionsvaror såsom livsmedel, texti·
lier, kläder och lädervaror för hemmamarknaden. Oljan svarar för
26% av landets varuexport. Därutöver har industrin inte varit



turism

utbildning

befolkning

utvecklingsplan

exportorienterad, möjligen med bortseende från fosfatproduk
tionen. Genom ett femårigt associeringsavtal 1969 med den

europeiska ekonomiska gemenskapen EEC har ungefär 90% av

industriproduktionen tullfritt tillträde till den gemensamma mark

naden. Avtalet har hittills inte uppfyllt de förhoppningar som man
ursprungligen närde. Regeringen avser vidtaga åtgärder för att

diversifiera industriproduktionen och öka dess andel i exporten
bl a genom att uppmuntra utländska och tunisiska privata investe
ringar i exportindustrin.

Turismen har utvecklats snabbt under 60-talet och dess inkomster
svarar nu för omkring 39% av BNP. Över 600 000 turister beräknas

ha besökt landet 1971. Turismen har blivit Tunisiens främsta valu

takäIIa med avseende på bruttointäkter.

Inom samhällsservicens område märks framför allt den omfattande
satsningen på utbildning. Fr o m 1972 intas så gott som alla sex
åringar i grundskolan. Av landets 5,2 milj invånare beräknas f n 1,2
milj befinna sig i någon form av utbildning.

Den naturliga folkökningen beräknas för senare år ha uppgått till
ca 2,2-2,8% per år. Antalet personer i åldern 0-14 år uppgick 1971

till 45,6% av befolkningen. Mot denna bakgrund har regeringen
beslutat prioritera familjeplaneringsprogrammet. Detta har hittills

inte visat några påtagliga resultat. Den smärre sänkning av födelse
talen som nu synes kunna konstateras torde sannolikt mer sam

manhänga med faktorer som ökad urbanisering och kvinnans fri

görelse än med familjeplaneringsprogrammets verkningar. Även om
Tunisiens familjeplaneringsansträngning skulle lyckas på ett bättre

sätt än hittills, tyder dock de ovan nämnda siffrorna angående
befolkningens åldersfördelning på att folkökningen under de när

maste åren blir avsevärd. Detta kommer att ställa Tunisien inför
svåra problem på bl a utbildningens och sysselsättningens områden.

Sysselsättningen är Tunisiens svåraste ekonomiska och sociala

problem. Arbetslösheten beräknas uppgå till minst 16% av männen
i arbetsför ålder.

F n pågår arbetet på en perspektivplan täckande åren fram till
1981. Samtidigt arbetar man på nästa utvecklingsplan som avser

perioden 1973-76. I planarbetet prioriteras sysselsättningsskapande

åtgärder, ekonomisk tillväxt, räntabilisering av gjorda investeringar
samt diversifiering av den tunisiska ekonomin. Hittills vidtagna
arbetsmarknadspolitiska åtgärder har haft karaktären av tillfälliga
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nödlösningar såsom organiserad emigration. 1971 uppgick emigra
tionen till totalt 27 000 personer och lägst samma nivå förutses för
1972.

Det utländska biståndet till Tunisien uppgick 1970 till netto 650
milj kr, vilket motsvarar ungefär 10% av BNP. Det bilaterala bi
ståndet utgjorde ungefär 85% av totalflödet. Kostnader för de bila

terala och multilaterala tekniska biståndsprogrammen utgjorde ca
21% av biståndsflödet. Utbetalningar inom det svensk-tunisiska ut
vecklingssamarbetet beräknas 1970 ha uppgått till ungefär 15 milj

kr. Världsbanken och tunisiska regeringen har uppskattat landets
totala biståndsbehov till ca 960 milj kr per år t o m 1975. Amorte
ringar på offentliga lån beräknas uppgå till 110 milj kr per år,

varför nettoflödet skulle behöva vara 850 milj kr. UN DPs indika
tiva planeringssiffra för biståndet till Tunisien är 15 milj kr per år.
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HISTORISK-POLITISK BAKGRUND

Historisk IJtveckling
Urbefolkningen i det som nu är Tunisien brukar anses vara ber

berna. Berberna kom tidigt i beröring med det feniciska handels

väldet. På 1000-talet f Kr grundade fenicierna handelsstationer i

Maghreb (arabiska för "väster"). Den mer permanenta feniciska

invasionen skedde emellertid mot slutet av SOO-talet f Kr då staden
Kartago (Kart-Hadasht = den nya staden) grundades. Sedan Karta

go på 600-talet f Kr utvecklats till den stadsstat vars imperium
skulle komma att omfatta flera områden kring västra Medelhavet
har någon form av organiserad statsbildning oavbrutet funnits

inom det nuvarande Tunisiens gränser.

Kartagos växande ekonomiska och politiska styrka ledde till kon

flikter med andra medelhavsfolk bl a romarna. Man lyckades heller

aldrig helt underkuva den berbiska urbefolkningen i landet. Kon
flikten med romarna skulle visa sig ödesdiger. De tre s k puniska
krigen 246-146 f Kr ledde till Kartagos undergång och totala för

störande. Kartago återuppbyggdes emellertid på 100-talet e Kr och

blev huvudort i den romerska provinsen Africa. Staden och pro

vinsen spelade en viktig ekonomisk och kulturell roll i det romers

ka imperiet. Spannmålsexporten till andra delar av imperiet var

betydande. Kartago blev en centralort för den kristna kyrkan.

I samband med det västromerska rikets fall 442 installerade sig

vandalerna i Kartago varifrån de utdrevs 534 av de östromerska

bysantinerna.

647 överraskades den bysantinska garnisonen i Sbeitla i södra

Tunisien aven arabisk styrka. Den slutliga attacken på Tunisien

dröjde emellertid till 670 då araberna i mellersta Tunisien grunda

de staden Kairouan ("vapenplats"l, som blev den arabiska militär

basen för Tunisiens erövring samtidigt som staden blev ett viktigt

religiöst och politiskt centrum. 695 erövrades Kartago som nu för

stördes definitivt. Det berbiska motståndet bröts 702 vid El Djem.

9



turkisk provins

förvärrad ekonomisk

situation

självständigheten

upphör

fransk dominans

10

Området pacificerades snabbt även om sporadiska berberuppror
förekom tid efter annan. Tunisien - som av araberna kallades

- styrdes politiskt av kalifen i Damaskus och därefter
från och Kairo. lfriquiya genomgick under den arabiska
perioden en snabb ekonomisk och kulturell uppblomstring. Endast
ett fåtal araber bosatte sig i landet. Däremot erövrades den ber
biska snabbt av islam och kristendomen försvann
nästan helt. Landet fungerade i real iteten som en självständig stat
med huvudstad i Tunis söder om det förstörda Kartago. Under

500-talet drogs landet in i stridigheter mellan spanjorer, turkar
och portugiser om herraväldet över Medelhavet. Efter ett kort mel

som spanskt protektorat blev Tunisien 1574 en turkisk
under sultanen i Konstantinopel. Tunisien fungerade emel

lertid även i fortsättningen som en i realiteten självständig stat.
Landet hörde till de s k barbareskstaterna som var allmänt frukta
de för sitt sjöröveri.

Det turkiska väldet innebar en nedgång i de ekonomiska aktivi
teterna. Politiska stridigheter, epidemier, erosion och utsugning av
jordarna samt dålig ekonomisk politik bidrog bl a till att befolk
n;r".,cc;ffr"n nedgick från omkring 5 miljoner 1828 till omkring en

och en halv 1878. Vid denna senare tidpunkt bodde också i
landet 50000 europeer - italienare, fransmän och malte-
sare - samt 50000 judar. Trots sporadiska moderniseringsförsök
förvärrades landets ekonom iska situation samtid igt som utländska
kapitalintressen vann kraftigt insteg. Den utländska skuldsätt
ningen växte till oroande proportioner och 1869 påtvingade stor
makterna Tunisien en ekonom isk kommission som helt övertog
den ekonomiska beslutanderätten. Landets reella självständighet
upphörde härmed.

Den ekonomiskt dominerande främmande makten i landet var
Frankrike. Med franskt kapital fullbordades 1880 järnvägen Alger·
Tunis som öppnade landets mest utvecklade och fruktbara delar.
Ett av franska regeringen understött rederi upprättade förbindelser
mellan Tunis och Marseille, Tripoli och Malta. Frankrike kontrol·
lerade vidare telegrafisystemet och inrättade en Banque de Credit
som med räntesatser verksamt bidrog till att utveckla jord·
bruk, handel och industri. Ett franskt företag förvärvade den enor·
ma Enfidaegendomen (mer än 180000 tunnland) på östkusten.
Landet hade uppenbarligen råkat i koloniserbar situation till vilken
också att Turkiet saknade förmåga att gentemot stormak·
terna hävda sin formella överhöghet.
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Vid den uppstyckning av Afrika som på 1870-talet överenskoms

mellan de europeiska stormakterna tillföll Tunisien fransmännen

vilka sedan 1830 etablerat sig i Algeriet. 1881 ockuperade franska

mark- och sjöstridskrafter utan motstånd landet och i fördraget i

Bardo samma år samt i fördraget i La Marsa 1883 tvingades den

tunisiska statsledningen gå med på att Frankrike etablerade en

protektoratregim. Till skillnad från vad som skedde i Algeriet be

handlades Tunisien formellt som en självständig nation med viss

grad av intern autonomi. Fördragen respekterades emellertid inte i

praktiken och landet styrdes i verkligheten av den franske general

residenten som använde kungen beyen - och på senare tid tuni

siska regeringar som sitt redskap.

Den franska invandringen var till en början blygsam. 1906 var

endast 34 000 fransmän bosatta i landet. Därefter påbörjades en

intensiv kolonisering och mot slutet av andra världskriget uppgick

antalet fransmän i landet till 144000. Då fransmännen fick till

gång till de bästa jordarna uppstod givetvis starka motsättningar

mellan de franska "colons" och de tunisiska "fellaghas". Den

ekonomiska och sociala utvecklingen lämnade mycket övrigt att

önska trots avsevärd kapitalimport från Frankrike och under de

dåliga åren på 20- och 3D-talen kom det till öppna oroligheter. På

den franska kolonialismens plussida står en snabb utveckling av

industri och infrastruktur och en allmän modernisering av vissa

sektorer i landets ekonomi. Härigenom lades grunden såväl till
självständighetsrörelsen som till framväxandet av ett modernt sam
hälle. Det bör dock observeras att det islamiska samhället genom
den franska ockupationen inte fick möjlighet visa sina egna utveck

lingsmöj ligheter.

Vid början av 1900-talet kan de första spåren aven tunisisk aktiv

opposition mot kolonialmakten skönjas bl a under inflytande av

moderniseringssträvanden på andra håll i arabvärlden. Aktiviteten

gick till att börja med ut på att få fransmännen att också reellt

respektera Bardo- och La Marsa-fördragen samt 1861 års konsti

tution. I<onstitution heter på arabiska "destour" och denna senare

benämning skulle komma att ingå i namnet på självständighets

rörelsen.

Den tunisiska självständighetskampen fördes med huvudsakligen

politiska medel även om våldsåtgärder inte saknades. Frankrikes

oförmåga att gå till mötes även tämligen moderata krav bidrog till

att ge ett växande inflytande till en mer militant grupp. 1934 bröt
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denna grupp med det s k "Destourpartiet" och grundade på en

konferens i Ksar Hellal "Neodestourpartiet" under ledn ing av

Habib Bourguiba. Neodestourpartiet blev snabbt den samlande

gruppen med tämligen bred förankring för kravet på större medbe

stämmanderätt och slutlig självständighet. 1937 hade partiet över

fyrahundra lokalavdelningar. Uppgifterna om antalet medlemmar

varierar mellan trettiotusen och hundratusen.

Partiets formella organ kunde emellertid fungera endast sporadiskt

då fransmännen från 1938 förklarade partiet illegalt även om kolo

nialmakten tidvis tolererade dess verksamhet. Partiet kom därför

att basera sina aktiviteter på ett nätverk av lojala partiaktivister
och på en centraliserad ledargrupp i stället för på den formella

partiorgan isationen.

Även om partiet kan sägas ha utgjort en mobiliseringsorganisation

som lyckades med att centralisera och samordna självständighets

strävandena var partiet aldrig representativt i den meningen att det

i lika mån representerade alla klassers intressen. Partiets ledning

rekryterades huvudsakl igen ur en grupp intellektuella som fått sin

utbildning vid franska universitetet och som hade sin sociala för

ankring i sådana medelklassyrken som olivodling, hantverk och

förvaltningsarbete. (Bourguiba är advokat och stammar som så

många andra i det ledande skiktet från Sahelområdet - östra Tu

nisiens olivodlardistrikt.l De krav som ställdes blev därför i huvud

sak politiska och ej ekonomiska. För att stärka befrielserörelsen

bidrog man aktivt till att organisera en tunisisk fackföreningsrörel

se. Partiet kom emellertid aldrig att i sin medlemskader represente

ra de dom inerande fattiga folkgruppernas - småböndernas och

lantarbetarnas - ekonomiska intresse.

Partiets aktiviteter ledde till att en situation skapades där det eko

nomiska, politiska, militära och moraliska priset för Frankrike att

behålla sitt koloniala grepp över Tunisien blev för högt. Den 3 juni

1955 ti lIerkändes Tunisien intern självständighet och den 20 mars
1956 undertecknades i Paris den överenskommelse som gav landet

full politisk självständighet. Ett år senare utropades republiken och

Habib Bourguiba blev landets president.

l'lrikespolitiken efter självständigheten
I samband med den interna självständigheten 1955 upplevde landet

sin första allvarliga politiska kris. Partiets generalsekreterare Salah
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Ben Youssef angrep hösten 1955 Bourguibas politik. Ben Youssef,
som stödde sig på jordbrukarsammanslutningen, kritiserade för
draget om intern autonomi vilken enligt hans uppfattning legali

serade den franska närvaron i landet. I stället borde man helhjärtat
satsa på en befrielse av hela Maghreb. Ben Youssef förlorade makt

kampen, uteslöts ur partiet och dömdes till döden. Han lyckades
emellertid lämna landet men mördades på ett hotellrum i Frank

furt 1961. Ett attentat mot Bourguiba 1962 brukar tillskrivas
"youssefisterna" och kommunisterna. Attentatet togs som före

vändning för att förbjuda kommunistpartiet.

Den självständiga statens första uppgift var att organisera en tuni

sisk stat och en tunisisk förvaltning. Någon beredskap att lösa det
underutvecklade landets dominerande ekonomiska och sociala

problem kunde ett parti med den bakgrund som tidigare antytts
knappast ha. Emellertid kunde man inleda den enorma satsning på
undervisning som sedan dess kännetecknat Tunisien. Kvinnorna

fick i lagstiftningen samma rättigheter som männen och rätts
väsendet omorgan iserades. Partiets bästa ledarkrafter engagerades
inom administrationen, varigenom partiorganisationen successivt
försvagades. Bourgu iba kom alltmer att framstå som en auktoritär
och patriarkalisk statschef i stället för som ledaren för ett dyna
miskt och nyskapande parti. Ekonomin stagnerade och 1961 var
BNP endast fjorton procent större än 1954, vilket per invånare kan
innebära viss minskning. Någon ekonomisk planering av betydelse
förekom inte. Goda skördar 1957, 1958 och 1959 klarade hjälpligt

situationen. Franskt och annat utländskt kapital lämnade landet.
Ett växande utvecklingsbistånd från bl a USA kunde inte bota

ekonomins strukturella svårigheter.

Ahmed Ben Salah som på grund av sina "socialistiska" ideer fått

lämna posten som ledare för fackföreningsrörelsen utnämndes till
minister och chef för ett nyinrättat planeringsministerium. Sam

tidigt började Bourguiba använda uttrycket "destourisk socialism"
och vid partikongressen i Bizerte 1964 bytte partiet namn till

"Parti Socialiste Destourien". Samma år antogs de alltjämt for

mellt gällande riktlinjerna för den tunisiska ekonomiska struk

turen. Ekonomin skulle kännetecknas aven samexistens mellan en
statlig, en privat och en kooperativ ekonomisk sektor.

Tunisien övergick därmed från en utvecklingsstrategi som grunda
des på anpassning till de nationella och internationella marknads

krafterna till en statsdirigerad utvecklingspolitik som delvis sökte

13
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motverka dessa krafter. Avancerade metoder tillämpades i utveck

Iingsplaneringen. H uvudmålet var ekonom isk tillväxt och man
försökte prioritera investeringarna och användningen av

de utländska valutatillgångarna för att uppnå tillväxtmålet. Lan

dets dominerande sociala problem - sysselsättningen - uppmärk

sammades visserligen men kan inte sägas ha metodiskt stått i
centrum för utvecklingsansträngningen. Regimen gick vidare - i

strid med Bizerte-kongressens uttalanden - hårt in för att orga
nisera först partihandeln och därefter också detaljhandeln i ko

uperativa former. Inrikespolitiskt blev situationen mycket besvärlig
när kooperativiseringssträvandena inriktades på jordbruket.

Mot slutet av sextiotalet lyckades Ben Salah vinna gehör för sådana

strävanden hos Bourguiba och hos det övriga ledarskiktet inom

partiet. Reformen var emellertid dåligt politiskt förberedd och

efter det att man delVIS med tvångsmedel försökt förverkliga sina

ideer att kooperativera största delen av jordbrukssektorn kom de

kooperativa ideerna i vanrykte, och Ben Salah fick hösten 1969

lämna sina poster i regering och parti. Han åtalades och dömdes till

tio års straffarbete för högförräderi i form av konspiration i syfte

att förändra den politiska regimen i landet, förskingring och

misskötsel av ämbetet. Domen kan med hänsyn till brottsrubri

ceringens art betraktas som förvånansvärt måttlig. I ett tal till lan

dets domarkår i början av 1972 framförde president Bourguiba

starkt kritiska synpunkter på mi Idheten i domarna mot Ben Salah

och dennes medåtalade.

Det är ännu för tidigt att söka helt klargöra sammanhangen bakom

Ben Salahs fall. Uppenbarligen kunde kooperativiseringen inte ligga

i alla gruppers - t ex privata jordägares - intresse. Ben Salah kom

att få personifiera den misslyckade politiken, vars dåliga förankring

hos lantarbetare och fattiga bönder kom i blixtbelysning under

kooperativiseringskrisen. Undersökningar visar täm ligen konse
kvent en negativ inställning till kooperativen hos medlemmarna.

Det förekom t o m upplopp då väpnade styrkor fick dämpa män
niskornas missnöje med de kooperativ som avsågs tillgodose deras

intressen. Då mäktiga intressen motsatte sig Ben Salahs reformer

hade denne och hans medarbetare inte något annat än våld och

auktoritär byråkrati att stödja sig på.

Efter Ben Salahs fall tillsattes en ny regering under ledning av Bahi

Ladgham. Regeringens uppdrag var att återställa det tidigare för

hållandet mellan de privata, statliga och kooperativa sektorerna

inom jordbruket. Avkooperativiseringen blev mycket långtgående.
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De självägande bönderna lämnade kooperativen och f n
endast ett litet antal produktionskooperativ på statlig jord där

medlemmarna är tidigare jordlösa lantarbetare. I större omfattning

finns s k servicekooperativ där vissa funktioner som t ex marknads
föring är kooperativa, men där bönderna har full brukningsrätt till
sina jordar. Det grundläggande utvecklingsproblemet - hur

Tunisien skall kunna mobilisera sina resurser i nödvändig utsträck

ning - förblev olöst och Ladghams regering framstod snarast som

en expeditionsministär. Dess verksamhet komplicerades av över
svämningskatastrofen hösten 1969 samt av statschefens långa ut

landsvistelse.

Hösten 1970 avgick regeringen Ladgham och efterträddes aven

regering under förre centralbankschefen och ekonomiministern
Hedi Nouira som varit en av de mest framträdande kritikerna av
Ben Salahs politik. I regeringen ingick också Ahmed Mestiri vilken
tidigare lämnat regeringen som protest mot Ben Salahs politik.

Landets utrikespolitik har sedan självständigheten i stor utsträck
ning bestämts av förhållandet till Frankrike och den arabiska om

världen.

Relationerna med Frankrike stördes av den pågående befrielse
kampen i Algeriet där Tunisien inte kunde underlåta att på olika
sätt lämna sitt stöd till den algeriska provisoriska regeringen. Inter
mezzon som krävde åtskilliga liv förekom vid gränsen.

Nästa kris inträffade 1961 då fransmännen vägrade gå med på
tunisiska kravatt utrymma flottbasen Bizerte. I sammanstöt
ningarna mellan franska och tunisiska trupper uppges 1 300 tuni
sier och 21 fransmän ha dödats. Det ekonomiska och kulturella
samarbetet mellan länderna avbröts och återupptogs inte förrän
1963 då Frankrike evakuerade flottbasen. Aret därpå inträffade

ytterligare en kris då Tunisien nationaliserade all utländsk - d v s
huvudsakligen fransk och italiensk - jord i landet. Frankrike svara
de med att upphöra med förmånsbehandling av tunisiska varor på
den franska marknaden och inställde allt finansiellt bistånd. Fr o m

1966 normaliserades relationerna gradvis åter och 1971 under
tecknades ett nytt omfattande samarbetsavtal på för Tunisien

jämförelse med vad som tidigare gällt gynnsamma villkor.
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Sedan 1969 gäller ett associeringsavtal mellan Tunisien och den
europeiska ekonomiska gemenskapen.

Alltsedan självständigheten har Tunisien haft goda relationer med
USA. Särskilt betydelsefulla var dessa relationer under åren

1964-1966 då förhållandet till Frankrike var kyligt. USA är idag en
av Tunisiens mest betydelsefulla samarbetspartners. Nära ekono

miskt samarbete förekommer också med Västtyskiand och Italien.
Landet har också goda förbindelser med öststaterna och erkänner

folkrepubliken Kina.

Tunisien tillhör Maghrebregionen som vidare omfattar Algeriet och
Marocko. Ibland räknas också Libyen till denna grupp. Det talas
ofta och i olika sammanhang om ett maghrebinskt samarbete.
Praktiskt har emellertid föga uträttats. De politiska olikheterna
mellan länderna är stora och de dominerande ekonomiska svårig
heterna sådana att ekonomierna snarare är konkurrerande än kom
plementära. 1972 har emellertid en ökad politisk aktivitet inom
Maghreb ägt rum, bl a genom statsbesök av Bourguiba i Alger och

ett besök av Algeriets president Boumedienne i Tunis. Det kan inte
uteslutas att dessa besök förebådar ett mer konkret samarbete än

hittills.

Tunisien är sedan 1958 medlem i arabligan. I de konflikter som
berört arabvärlden - framför allt motsättningarna till Israel - har

Tunisien intagit en försiktig hållning vilket under GO-talet ledde till
ansträngda förbindelser med Egypten. Tunisiens uppträdande

synes emellertid ha vunnit erkännande i de andra arabländerna och

förre premiärministern Ladgham fick 1970 uppdraget leda den

interarabiska kommission som skulle försöka åstadkomma fredliga
förbindelser mellan Jordanien och de palestinska organisationerna.

Tunisien är medlem i den afrikanska enhetsorganisationen OAU
och har livliga förbindelser med flera länder i det svarta Afrika.

Förvaltning
Tunisiens nu gällande författning antogs 1959 och har sedan dess i
viss utsträckning modifierats. Enligt författningen är Tunisien en
republik. Landets religion är islam. Religionsfrihet råder. Landets
officiella språk är arabiska. Dock har hittills endast två förvalt
ningsområden helt arabiserats, nämligen inrikes- och justitieminis-
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terierna. I övrigt är förvaltningsspråket i praktiken i stor utsträck

ning franska. Ytterligare arabisering synes i verkligheten inte ha

högsta prioritet.

Landet styres aven president som väljes för fem år med tre möjlig

heter till omval. För Bourguiba gäller dock att han kan ställa upp

till omval så ofta han önskar. Han har avböjt att bli vald till presi

dent på livstid.

Presidenten utser en regering som är ansvarig inför honom och inte

inför nationalförsamlingen. Regeringens arbete ledes aven premiär

minister.

Nationalförsamlingen har 101 ledamöter och väljes samtidigt som

presidenten och för samma period.

Vid partikongressen i Monastir 1971 definierade premiärministern

arbetsfördelningen mellan statsmakterna på följande sätt:

Författn ingen förutsätter ett presidentstyre. Presidentstyrets

"pelare" är statschefen och nationalförsamlingen. Presidenten be

stämmer landets politik och utser regeringen. Nationalförsamlingen

kontrollerar regeringens utövande av denna politik. Kontrollen kan

ta olika former såsom skriftliga och muntliga frågor till minist

rarna. Nationalförsamlingen kan vidare genom att två gånger under

samma period uttala misstroendevotum framtvinga regeringens

avgång.

Presidenten kan i ett sådant läge utlysa nyval.

Regionalt indelas landet i fjorton "gouvernorat" vilka ledes aven

utsedd "gouverneur". De regionala enheterna indelas i "delega

tions" - vanligen sex till tio - vilka ledes aven utsedd tjänsteman

kallad "delegue". Lokal självstyrelse i svensk mening före

kommer inte. Städer och vissa landskommuner har valda försam

lingar. Dessas beslut måste dock i stor utsträckning underställas

centrala instanser. Kommunindelningen täcker ej heller hela terri

toriet. Den lägsta förvaltningsenheten är "omdan" inom vilken en

av guvernören utsedd tjänsteman svarar för ordningens upprätthål

lande och handlägger enklare förvaltningsfrågor.

Den destouriska socialismen och partiet
Formellt är Tunisien inte någon enpartistat. Sedan det enda existe-
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rande oppositionspartiet, kommunisterna, förbjudits, är det enda
tillåtna partiet det socialistiska författningspartiet - Parti Socia
Iiste Destourien (PSD). Partiet är därför ett nödvändigt och väsent
ligt inslag i en beskrivning om den politiska verksamheten i landet.

Som tidigare framhållits var PSD illa rustat att vid självständig
heten på allvar ta itu med att lösa landets ekonomiska och sociala
problem och några mer intensiva försök att mobilisera massorna
för detta ändamål förekom knappast. I samband med den nya
inriktningen av den ekonomiska och sociala politiken sökte man
omstrukturera partiet i avsikt att samordna och integrera partiet i
förvaltningen och att underlätta ett aktivt och kontrollerat delta
gande av massorna i det politiska livet. Framför allt den senare
uppgiften var inte lätt då ju partiet knappast kan sägas ha varit en
massorgan isation med aktivt deltagande av de lantarbetare och
småbönder som utgjorde och utgör befolkningens majoritet. Emel
lertid kunde uppgiften ha underlättats därigenom att partiets orga
nisation från början av självständigheten - till skillnad från den
administrativa kommunindelningen - täckte hela territoriet.

Från 1963 har man låtit varje partiavdelning ("cellule") utse dele
gater som i sin tur väljer de regionala partikommitteerna ("com
mitte de coordination"). Dessa val, som upprepas varje år sker
enligt följande system. Namnen på dem som kandiderar sänds av
lokalavdelningens styrelse till den regionala partiinstansen, som
med sina marginalanteckningar sänder listan vidare till parti
styrelsen i Tunis. Partistyrelsen gallrar bort "olämpliga" kandidater
och fastställer en definitiv lista innehållande ungefär dubbelt så
många namn som antalet platser att besätta. Därefter väljer lokal
avdelningarnas delegater från listan ledamöterna i den regionala
partikommitten. Förfaringssättet utgör ett exempel på "styrd
demokrati". Guvernören fungerade samtidigt som ordförande i den
regionala partikommitten biträdd aven vald generalsekreterare
("secretaire general"). Parti- och statschefen var samma person. I
bilden ingår vidare att PSD sökt få ett dominerande inflytande i de
"nationella organisationerna" d v s fackföreningsrörelsen (Union
Generale Tunisienne de Travail, UGTTl. kvinnoförbundet (Union
Nationale de Femmes Tunisiennes, UNFT), arbetsgivarsamman
slutningen (Union Tunisienne l'lndustrie, du Commerce et de
I'Artisanat, UTICA) samt jordbrukarsammanslutningen (Union
Nationale des Agriculteurs Tunisiens, UNAT). Vidare finns ett
studentförbund, Union Generale des Etudiants Tunisiens - UGET
samt ungdomsförbundet Union Tunisienne de la Jeunesse - UTJ.



maktmissbruk

möjligt

partiet omorganiseras

meningsmotsättningar

Omstruktureringen av partiet var uppenbarligen inte tillräckligt
effektiv för att partiets avsikter inom kooperativiseringsområdet
skulle kunna genomföras. Partiledningen kunde också konstatera
att den genomförda omstruktureringen gav möjlighet till maktmiss
bruk för den som på detta sätt kunde behärska såväl administra
tionen som partiet. Med huvudsakligen denna sistnämnda motive
ring genomfördes på partikongressen i Monastir 1971 en ny
omstrukturering. Enligt partiledningens bedömning hade partiet
upphört att fylla sina funktioner och reducerats till bihang till den
administrativa apparaten. Man skilde därför de båda institu
tionerna åt utom i vad gäller statschefen som fortfarande är par
tiets ledare. Guvernören upphörde att vara chef i den lokala parti
kommitten som i fortsättningen ledes av generalsekreteraren. Man
betonar nu att partiets uppgift är att formulera en politik som
åtnjuter folkets stöd. På regering och administration ankommer att
utarbeta handlingsprogram för att förverkliga de uppdragna po
litiska riktlinjerna. Partiet skall själv inte ha någon verkställande
funktion.

Efter Ben Salahs fall kom i flera fall en Opposition till synes i
pressen och annorstädes mot den styrda demokratin och man för
ordade t o m enpartisystemets avskaffande. Så långt är man
knappast beredd att gå inom partiledningen där emellertid åsikter
na kommit att brytas mellan en "konservativ" och en "liberal"
grupp. Dessa beteckningar avser åsiktsskillnader i fråga om hur
långt den styrda demokratin kan "liberaliseras" snarare än ekono
misk ideologi. Några väsentliga åsiktsskillnader i ekonomiska och
sociala frågor har ej framkommit även om fackföreningsrörelsen på
senaste partikongress och i andra sammanhang börjat uppträda på
ett mer oberoende sätt. Meningsmotsättningarna kom till synes på
partikongressen i Monastir 1971 där den "liberala oppositionen",
vars främste språkrör var den nyligen avgångne inrikesministern
Ahmed Mestiri, belade de första platserna i valet till centralkom
mitten. Kongressen uttalade - i strid med partiledaren Bourguibas
och premiärminister Nouiras vilja - att partiets verkställande ut
skott (den politiska byrån) borde väljas av centralkommitten och
inte utses av partichefen. Lösningen på problemet blev tills vidare
att Bourguiba presenterade centralkommitten en lista med tjugo
namn från vilka kommitten fick välja de fjorton ledamöterna i den
politiska byrån. Valet ledde till att en av de mer "konservativa"
kandidaterna föll igenom.

Även om partiet numera anser sig vara "socialistiskt" har man
aldrig försökt formulera en originell och sammanhängande ideolo-
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gi. "Socialismen" är mycket vag och partiets politik präglas aven
pragmatisk attityd. I sitt tal vid partikongressen i Monastir sökte
emellertid premiärministern Nouira definiera den destouriska

socialismen som anges vara särskilt avpassad för tunisiska förhållan
den och inte stå i beroende av andra socialistiska strömningar.
Målet för denna socialism är utveckling av människan ("Ia promo
tion de I'homme"). Delmålen anges vara upphörande av exploa
tering av de svaga i samhället, uppnående av välstånd för och
genom alla samt tillhandahållande av makt åt den medvetna och
organiserade massan att fatta beslut i ekonomiska och politiska
frågor.

När det gäller den ekonomiska och politiska utvecklingen konsta
terar Nouira att i ett underutvecklat land med dess beroendeför
hållande till i-länderna i allmänhet och den gamla kolonialmakten i

synnerhet måste staten ingripa för att rationellt utnyttja naturtill
gångar, tillhandahålla arbetstillfällen och minska fattigdom och

okunnighet.

"Det är därför vi anser att ett land som Tunisien inte kan ansluta

sig till en rent liberal och kapitalistisk inriktning av ekonomin. Och
det är därför landet valt den socialistiska vägen till utveckling."
Det förhållandet att staten skall ingripa i det ekonomiska livet
innebär inte krav på statligt ägande av produktionsmedlen. Statens
roll skall vara att leda, råda och uppmuntra " ... vår socialism
(bör) finna en väg mellan den ... marxistiska socialismen vars prin

cip är totalkollektivisering av produktionsmedlen och den liberala
social ismen av svensk typ".

I Tunisien dominerar statligt ägande eller statlig administration
inom de stora bassektorerna energiproduktion, transporter, vatten
försörj ning och gruvor. Den tunisiska social ismen innebär ett be
varande; huvudsak av detta förhållande. Inom övriga sektorer skall
den statliga företagsamheten inskränkas och konsolideras. Den
ekonomiska tillväxten avses påskyndas och effektiviteten höjas

genom att investerings- och produktionsbesluten decentral iseras
och privatiseras och ökat utrymme ges åt marknadsmekanismerna
såväl internt som internationellt.
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SOCIAL OCH EKONOMISK STRUKTUR

Befolkning
1926 gjordes den första folkräkningen i Tunisien. Befolkningen
uppgick då till 1,9 milj. Vid 1966 års folkräkning beräknades folk

mängden till 4,5 milj. Ökningstakten beräknas till mindre än 2%
1923-36 och till 2,3% per år under perioden 1955-66. F n räknar

man med en befolkningsökning av 2,2 till 2,8%. På grundval härav
uppskattas Tunisiens befolkning vid 1971 års ingång till 5,2 milj.
Befolkningstätheten är ca 31 per kvkm, utslaget på hela landet och
ca 100 per kvkm i odlingsbara områden. Såväl födelse- som dödstal
sjunker, dödstalet dock avsevärt snabbare. Antalet invånare i ål
derskategorien 0-14 år uppgick 1956 till närmare 41 % och 1971

till ungefär 47%. Även om den prioritering av familjeplaneringspro
grammet, som avses ske, ger resultat - något som inte är alldeles
säkert - antyder åldersstrukturen att den tunisiska befolkningen

under de närmaste åren kommer att öka mycket snabbt. Plane
ringsministeriets uppskattningar för 1981 avseende totalbefolk

ningen varierar mellan 6,7 milj och 7,1 milj. För 1986 är uppskatt

ningen 7,3 och 8,4 milj.

Det bör uppmärksammas att den tunisiska befolkningsstatistiken
inte är helt pålitlig. Informationen avseende födslar och särskilt

dödsfall är inte heltäckande. Vissa informationer tyder på minska

de födelsesiffror. Detta skulle i så fall kunna sammanhänga med
bl a den ökade urbaniseringsgraden. 30% av befolkningen levde
1946 i orter med minst 2 000 invånare och en viss em igration
förekommer. Möjligen har också andra faktorer såsom kvinnans
frigörelse, som bl a tar sig uttryck i att ett allt större antal fl ickor

intas i grundskolan och i den högre utbildningen, verkat i samma

riktning. Polygamin avskaffades 1956. Enighet råder inte om på

vad sätt denna åtgärd påverkat födelsetalen.

Uppenbarligen ställer den snabba folkökningen Tunisien inför ett

flertal svårlösta problem. Det relativt stora antal ungdomar - för·

hållandevis mer än dubbelt så många som i Europas industriali-
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serade länder - ställer krav på exempelvis utbildningssystemet och
sysselsättningspolitiken. Regeringen är sedan länge medveten om
dessa problem och söker vidtaga erforderliga åtgärder härvidlag.
Sålunda tillåtes sedan 1961 försäljning av preventivmedel. Gifter
målsåldern fastställdes 1964 till 19 år för män och 17 år för kvin
nor. 1965 medgavs sterilisering av kvinnor med mer än fyra levan
de barn. 1966 inleddes ett nationellt familjeplaneringsprogram som
förutom från Sverige fått stöd från USA, Världsbanken, Ford
stiftelsen och Nederländerna. Det är fortfarande för tidigt att
bedöma effektiviteten av de vidtagna åtgärderna. Mycket tyder
dock på att man hittills inte varit särskilt effektiv när det gäller
informationsspridning, något som är beklagligt med hänsyn till att
något motstånd mot familjeplaneringstanken inte synes finnas. Det
kan tills vidare antas att förhållanden utanför familjeplanerings
programmet spelat den avgörande rollen för att hålla födelsetalet
på den aktuella nivån.

Levnadsstandard
Landets BNP uppgick 1971 till ca 7500 mkr motsvarande omkring
1 450 kr per invånare. Medelinkomsten per invånare har under
60-talet ökat med endast 0,2% per år men trots detta befinner sig
Tunisien med denna utgångspunkt bland de mer välbeställda u
länderna. Av intresse skulle vara att få ett begrepp om inkomstför
delningen i landet. Här saknas emellertid nästan helt tillförlitlig
statistik. Det har emellertid beräknats att år 1971 400000 hushåll
- 250000 lantarbetarhushåll och 150000 andra hushåll - hade
en familjeinkomst på mindre än 2500 kr per år. Då den genom
snittliga familjestorleken i Tunisien är 5 personer skulle minst 2
milj personer disponera en årlig inkomst av mindre än 500 kr.
Enl igt plan ministeriets beräkningar konsumerar vidare denna be
folkningsgrupp per år i genomsnitt 200 kr av sociala offentliga
tjänster. En jämförelse med den sålunda framräknade inkomst
gränsen 1971 - 700 kr - och motsvarande standard 1959 med
hänsyn tagen till prisutvecklingen visar att 1959 75% av befolk
ningen ej uppnådde nämnda nivå medan motsvarande siffra för
1971 skulle vara 40%.

Sannolikt återspeglar dessa siffror knappast någon utjämning i vad
avser disponibla inkomster. Däremot har givetvis den starka sats
ning man i Tunisien gjort på det sociala området i vidsträckt be
märkelse - framför allt undervisningen som nu omfattar 1,2 milj
av landets 5,2 milj invånare - haft stor betydelse. Mellan 1961 och
1971 har de sociala driftutgifterna - utbildning, hälsovård, social-



försäkring, ungdomsverksamhet, sport- och socialvård och arbets
löshetsprogram - ökat i löpande priser från 298 milj kr (ca 40% av
statens driftutgifter) till 902 milj kr (ca 47% av statens driftut
gifter). Det bör dock observeras att värdet av här redovisade upp
gifter är begränsat då delar av befolkningen ännu ej helt tillhör den

monetära sektorn.

Näringsliv
Tunisiens BNP har under perioden 1962-1971 (beräknad till mark-

BNP-ökning med 4% nadspris och i fasta priser) ökat med i genomsnitt 4,0% per år.
per år Räknad till faktorkostnad är ökningen i fasta priser 3,8% per år.

Denna tämligen låga tillväxttakt har ägt rum samtidigt som bety
dande resurser investerats i den tunisiska ekonomin. Sålunda har
under perioden 1962-71 i genomsnitt 1,2 miljarder kr investerats
årligen motsvarande 23% av BNP.

Inom jordbrukssektorn har betydande summor investerats i bl a be-
långsiktiga investeringar vattningsanläggningar utan att man på ett tillfredsställande sätt

samordnat investeringen med upplysning om hur de tillhandahållna
resurserna skall användas. En stor del av investeringarna har lång
utmognadsperiod och har därför ännu inte kunnat ge sitt maximala
produktionstillskott. Särskilt gäller det den offentliga sektorns
investeringar. Den offentliga sektorn - administration och företag

Procentuell andel av BNP (fasta faktor-
priser) Genomsnitt- Procentuell an-

/jg årlig del av investe-
Genomsnitt Genomsnitt tillväxttakt ringarna

Ekonomisk sektor 1960/62 1969/71 1962/71 1962/71

Jordbruk 24,2 16,5 -1,8 18,8
Gruvdrift 1,9 1,6 5,6 2,8
Olja 5,3 42,5 8,8
Elektricitet 0,9 1,2 11,3
Vattenkraft och 5,8

avlopp mm 1,0 1,0 2,9
Industri 13,7 14,5 5,2 11,9
Byggnation och

allm arbeten 8,8 8,8 2,9
Transport och tele 6,9 7,4 3,4 11,8
Turism 0,3 3,0 38,8 8,0
Bostäder 4,2 4,3 5,4 12,5
Handel o andra

tjänster 24,0 18,7 1,6 1,5
Offentliga tjänster 14,1 17,7 6,3 17,2
Övrigt 1,1

Totalt 100,0 100,0 3,8 100,0
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- har svarat för 72% av investeringarna. Sociala och andra investe

ringar med lång utmognadsperiod har utgjort 49% av investe
ringarna. Näringslivets struktur se sammanställnin!jen sid 23.

Av sammanställningen framgår bl a minskningen av produktionen
inom jordbrukssektorn. Industrisektorn spelar en viktig roll i den

tunisiska ekonomin och svarar för omkring en tredjedel av BNP.

Den väsentliga roll oljan spelat i denna utveckling bör dock upp

märksammas. F n är det svårt att veta om avsevärt större oljetili

gångar än de redan upptäckta finns i Tunisien. Turismens betydelse

i ekonomin har ökat kraftigt. Överhuvud taget siktar den tunisiska

ekonomiska politiken på en ökad diversifiering och minskat beroen

de av jordbrukssektorn. Fortfarande har jordbrukssektorn stor
betydelse för den ekonomiska tillväxten. Den otillfredsställande

utvecklingen inom sektorn under senare delen av 1960-talet med

förde en minskning av den totala tillväxttakten. Under 1971 och

1972 har å andra sidan jordbruksproduktionen ökat rekordartat

och därmed även BNPs tillväxt.

Sysselsättningen
Sysselsättningsläget i Tunisien har utretts aven expertgrupp sam

mansatt av tjänstemän från arbetsmarknadsmyndigheten och plan

ministeriet. Gruppens ambition har varit att redovisa antalet syssel

satta personer vid en antagen tidpunkt 1968. Tillfälligt anställda

och säsongarbetare har därvid kommit att åsättas samma "vikt" i

materialet varför sysselsättningen kan sägas systematiskt ha över

skattats.

Med denna reservation beräknas antalet sysselsatta inom jordbruk

och skogsbruk vara ca 735000 varav 476000 män och 259000

kvinnor. Av dessa saknade den stora majoriteten - 697 000 - varje

form av utbildning. Av de manliga sysselsatta uppges 323000 ha

haft stad igvarande anstälIn ing. 153 000 betecknas som säsong
arbetare. Av de sysselsatta kvinnorna var 250000 medhjälpande
familjemedlemmar.

Vad beträffar industri och hantverk var antalet sysselsatta 282 000.

Dominerande inom denna sektor är beklädningsindustrin, byggnads

och anläggningsindustrin samt de industrier som är sysselsatta med

förädling av jordbruksprodukter. Dessa industrier som känne

tecknas av att de är skyddade mot utländsk konkurrens sysselsätter

mer än hälften av arbetskraften inom sektorn. Tillsammans med



tj änstesek torn

arbetslöshet

hantverket sysselsätter dessa industrier inemot 3/4 av arbetskraften
inom sektorn.

Antalet sysselsatta inom tjänstesektorn uppgick till 328 000. Här

spelar den offentliga admin istrationen med 100 000 anställda och

30% av sysselsättningen en viktig roll. Inom den offentliga sektorn

är undervisningen och hälsovården de största arbetsgivarna. Utanför

den offentliga verksamheten intar detaljhandel (14%) och hushålls

arbete (10%) viktiga positioner.

Siffrorna beträffande arbetslösheten varierar kraftigt mellan olika

offentliggjorda beräkningar. Arbetslösheten torde överstiga 250000

däri beräknat dem som sysselsättes i de statliga nödhjälpsarbetena.

Den hittills offentligt tillgängliga uppgiften torde i hög grad basera

sig på uppgifter från de offentliga arbetsförmedlingarna. Dessa insti

tutioner förmedlar emellertid inte alla arbeten och får ej heller
kännedom om nyanställningar utanför förmedlingens verksamhet.

Sammanfattn ingsvis och med ovan angivna reservationer kan den
tunisiska arbetsmarknaden översiktligt beskrivas på följande sätt:

Sysselsatta inom jordbruk och skogsbruk
Sysselsatta inom industri och hantverk
Sysselsatta inom tjänstesektorn
Arbetslösa

T o ta It

735 000
282 000
328 000
250 000

1 595 000

säsongarbete

Arbetslösheten skulle därmed uppgå till närmare 16%. Denna siffra

är dock mycket approximativ och beroende bl a på hur säsong

arbetena inräknas i statistiken och hur man redovisar kvinnlig

arbetskraft utanför den reguljära arbetsmarknaden. Säsong

arbetskraften är mycket betydelsefu II inom jordbruket såsom vad

beträffar skörden av oliver och spannmål. Inom industrisektorn
efterfrågar livsmedelsindustrin och byggnadsindustrin säsong

arbetskraft. Med nuvarande produktionsmetoder är det svårt att

upprätthålla byggandet på hög nivå under den regnrika perioden.

Trots alla ansträngningar att förlänga turistsäsongen är fortfarande

turistindustrin i hög grad säsongbetonad. För 1971 har antalet

säsongbetonade arbetstillfällen uppskattats till 46% av det totala

antalet arbetstillfällen. Beroende på hur man uppskattar de säsong

anställdas sysselsättningsgrad har arbetslösheten inom den manliga

aktiva befolkningen uppskattats till mellan 18 och 24%. Det är

uppenbart att i ett land med Tunisiens ekonomiska och sociala
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struktur sådana siffror inte får tas för exakta. Det är f n svårt att i
beräkningar av detta slag särskilja "sysselsatta" från "undersyssel
satta" eller grupper med "pseudosysselsättning" som skoputsning
och dylikt. Vad som är viktigt i detta sammanhang är att konstatera
jordbrukssektorns betydelsefulla roll för sysselsättningen samt
arbetslöshetsproblemets alldeles dom inerande betydelse i den tun i
siska ekonomin.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som f n förekommer består
huvudsakligen av improduktiva nödhjälpsarbeten och organiserad
emigration. En nyligen beslutad ålderspensionering kan också ses
som motiverad av behovet av att få bort överårig arbetskraft från
marknaden.

Den organiserade emigrationen har hittills omfattat 6 000 personer
1967, 4000 personer 1968 och 8000 personer 1969 samt 14000
personer 1970. För 1971 beräknas den spontana och organiserade
emigrationen ha uppgått till 27 000 personer varav 23 000 män.
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EKONOMISK PLANERING, fINANS- OCH
KREDITPOLlTI K

Utveckl ingsansträngn ingens prioriteringar
Den tunisiska ekonomiska och sociala planeringen omfattar dels

allmänt hållna tioårsplaner ("perspectives decennales") dels mer
operativa tre- eller fyraårsplaner (långtidsplaner) inom perspektiv

planens ram samt dels den ekonomiska budgeten ("budget Ekono
mique"), som är en ettårsplan i vilken långtidsplanerna följes upp.
Den ekonomiska budgeten framlägges fr o m i år tillsammans med
statsverksbudgeten . Den första tunisiska perspektivplanen omfatt
ade perioden 1962-1971. Inom perspektivplanen förekom en plan
1962-64 och en plan 1965-68. Den nu formellt gällande planen
täcker åren 1968-72. F n är man inom plan- och fackministerierna
sysselsatta med en ny perspektivplan täckande åren fram till 1981
samt med en ny långtidsplan för perioden 1973-76. Denna plan
beräknas kunna framläggas i nationalförsamlingen i juni 1973.

Planeringsmetodiken är följande. Man inleder med konsultationer
med de olika fackministerierna och myndigheterna. Därefter dras
riktlinjer för utvecklingen fram till 1981 upp med prognoser avseen

de framför allt sysselsättning, tillväxttakt och valutasituation. Plan
ministeriet svarar för den övergripande planeringen medan fack

ministerierna i första hand svarar för sektorplaneringen. På plan
ministeriet ankommer att samordna sektorplaneringen. Vid års

skiftet 1971/72 hade framtagits en retrospektiv analys av utveck

lingen 1962/71.

Planeringsministeriet förefaller ha fått ett gott grepp om den tuni
siska planeringen och synes ha fått allt större betydelse efter en

temporär nedgång i samband med Ben Salahs fall. Ministeriet har en

liten men välutbildad kader av tjänstemän till sitt förfogande även

om personalbristen ibland synes besvärande. Ministeriets resurser
har förstärkts bl a genom att ILO tillhandahåller personal för

arbetsmarknadspi aner ing.

Som tidigare nämnts spelar fackministerierna en viktig roll för sek-
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torplaneringen. I princip bör på varje fackministerium finnas en

planeringsenhet. Emellertid synes på detta område den tunisiska

planeringsmekanismens största svaghet finnas. Man har uppen

barligen haft stora problem med att uppbringa kunnig personal för
sådana funktioner, något som ytterligare ökat belastningen på plan

ministeriet. En viss förbättring härvidlag kan väntas sedan man med
Världsbankens hjälp nu börjat bygga upp en planeringsenhet inom

undervisningsministeriet. Vidare diskuteras nu möjligheterna att

med svensk hjälp förstärka motsvarande enhet inom styrelsen för

arbetsmarknadsfrågor och yrkesutbi Idn ing.

Ytterligare en väsentlig svårighet i planeringsuppgiften är bristen på

tillförlitlig statistik. Detta gäller bl a ett så väsentligt område som

befolkn ingsstatistiken. F n anses den tunisiska statistiken inom

väsentliga områden vara otjänlig för att tillhandahålla absoluta upp

gifter. Däremot kan den fungera mindre otillfredsställande när det

gäller att mäta förändringar mellan olika tidsperioder. Arbetet på

att förbättra det statistiska underlaget har inletts.

Utvecklingsplanen 1969·72 utarbetddes under Ben Salah-epoken

och har med planeringsministerns fall mist mycket av sin aktualitet.

I planen prioriteras den ekonomiska tillväxten. Detta tar sig uttryck

i att produktionstillväxten beräknas med hänsyn tagen dels till

behovet av att undvika en internt initierad inflation, dels till nöd

vändigheten att upprätthålla balans i utlandsbetalningarna.

Den nya planens huvudmål har angivits vara följande:

al ökning av den ekonomiska tillväxttakten

bl skapande av nya arbetstillfällen i en takt av ca 30 000 per år

cl konsolidering av den nationella ekonomin i syfte att minska

beroendet av utländskt kapitaltilIförsel.

Den senaste partikongressen (Monastir 1971 l fastslog att "ökningen

av sysselsättningsmöjligheterna bör vara den väsentliga grunden för

den fjärde planen och följande planer". Av olika uttalanden framgår

att man ser ett samband mellan tillväxt, räntabla produktionsfor

mer och ökad sysselsättning. Produktionsökningarna och de nya

arbetstillfällena väntas i första hand komma från de varu- och

tjänsteproducerande privata näringsgrenarna utom jordbruket.
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Som framgår av uppgifterna om den ekonomiska utvecklingen inom
de olika sektorerna har - särskilt inom jordbruket - stora investe
ringar gjorts under sextiotalet utan att den därmed avsedda produk
tionsökningen kommit till stånd. Ett viktigt mål är därför att ränta
bilisera dessa gjorda investeringar så att den existerande produk
tionskapaciteten utnyttjas.

Tunisien är för sin sociala och ekonomiska utveckling i hög grad
beroende av jordbruket. Premiärministern har framhållit vikten av
att vidga basen för den ekonomiska tillväxten genom att diversifiera
ekonomin dels genom en ökad satsning på industrialisering, dels
genom att vidtaga åtgärder så att ogynnsam väderlek inte får allvar
liga konsekvenser för jordbruksproduktionen.

Statsfinanser
Under det gångna årtiondet har den offentliga sektorn spelat en
viktig roll för den tunisiska ekonomin. Sektorn består inte endast av
centralregeringens administrativa apparat utan också av de lokala
administrationerna samt statsägda företag. Vidare finns ett social
försäkringssystem finansierat med arbetsgivare- och arbets
tagareavgifter. Kreditmarknaden och socialförsäkringssystemet skall
beskrivas senare

Som tidigare nämnts förekommer kommunal självstyrelse endast i
begränsad utsträckning. Lokala myndigheter får sina inkomster från
lokala skatter och avgifter samt inkomster från kommunal egen
dom. Vidare finns en tilläggsskatt på de viktigaste direkta och in
direkta skatterna vilken upptas av regeringen och därefter fördelas
på olika lokala och regionala enheter. Ungefär 10% av dessa tilläggs
skatter inbetalas till en särskild lokal lånefond som används för att
finansiera investeringsobjekt. Totala utgifter för de lokala myndig
heterna uppgick 1970 till 118 milj kr eller närmare 5% av landets
totala offentliga utgifter.

Statsverksbudgeten har under senare år ökat sin omslutning kraf
tigt. 1967 var driftutgifterna 992 mkr medan siffran för 1970 var
1315 mkr. Inkomsterna steg under samma tid från 1 124 mkr till
1 651 mkr. Överskottet på driftbudgeten används till att finansiera
kapitalbudgeten. Utbetalningarna under denna budget - 465 mkr
1967 och 583 mkr 1970 - har emellertid alltid under de senaste
fyra åren varit större än tillskottet från driftbudgeten. Underskottet
i totalbudgeten har under dessa år varit mellan 240 mkr och 460
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mkr. Drygt två tredjedelar av underskottet har finansierats från
utländska källor.

De direkta skatterna svarar för ungefär 19% av inkomsterna. Indi
rekta skatter uppgår till omkring 54% av de totala skatte
inkomsterna. Av de indirekta skatterna svarar omsättningsskatten
normalt för 45%, de fiskala monopolen (tobak och tändstickor) för
ca 17%, transportskatter och skatter på bensin, olja, alkohol, kryd
dor etc för ca 11 %.

Det totala skatteuttaget - direkta skatter, indirekta skatter och
socialförsäkringsavgifter - uppgick 1971 till närmare 26% av BNP
till marknadspris. Genomsnittet för perioden 1962-1971 är ca 25%.

Statsbudgeten för 1972 har en omslutning på 2511 mkr vilket
innebär en ökning med 7,1% från 1971. Driftutgifterna ökas med
5,2% till 1 525 mkr. De totala statliga investeringsutgifterna vilka
till en del faller utanför budgeten ökar med 8,5% från 909 mkr till
986 mkr. Den totala utgiftsvolymen 2 511 mkr avses finansieras
med inhemska resurser upp till 77,7% och med utländska resurser
upp till 22,3%.

Av driftutgifterna på 1 525 mkr utgöres nära 1 000 mkr av löner.
Sex tusen nya arbetsti Ilfällen avses skapas.

Av kapitalbudgetens totala resursanvändning 986 mkr utgöres 426
mkr av inhemska resurser medan 560 mkr är utländsk upplåning.
Avsikten är att på sikt nedbringa upplåningen och finansiera en allt
större del av investeringsutgifterna med överskott från drift
budgeten. De mest betydelsefulla projekten inom kapitalbudgeten
avser sysselsättning, utbildning, jordbruk, hälsovård - särskilt famil
jeplanering - och vägbyggande. De ekonomiska sektorerna - till
skillnad från de sociala - samt sysselsättningen får 31,5% av kapi
talbudgeten. Infrastrukturella investeringar och sociala investeringar
utom utbildning får 28,7% och utbildningen 9,5%.

Kreditväsen och kreditpolitik
Tunisiens kreditsystem är uppbyggt av Banque Centrale de la
Tunisie, 14 bankinstitutioner, en postbank och en nationell spar
kassa. Dessutom mottar finansministeriet i ringa utsträckning insätt
ningar och utför vissa banktransaktioner för offentliga verk och
myndigheter och olika statliga och halvstatliga företag. Slutligen
finns 45 lokala kreditkassor {caisses locales de cnldit mutuell.
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Av ovan nämnda 14 banker är 11 tunisiska och 3 utländska. Två av
de tunisiska bankerna ägs huvudsakligen av staten, nämligen SociEhe
Tunisienne de Banque (STB) och Banque Nationale Tunisienne
(BNT), tidigare kallad Banque Nationale Agricole. Dessa båda
banker svarar för drygt 2/3 av den totala kreditgivningen och emot
tar ungefär hälften av inlåningen. Bland de övriga 11 tunisiska ban
kerna återfinns bl a SociEhe Nationale d'lnvestissement (SNI). De
tre utländska bankerna är Societe Marseillaise de Cn!dit, British
Bank of the Middle East och Banque Arabe.

Ar 1967 tillsattes Conseil National de Credit. Detta råds uppgifter
är huvudsakligen att ge rekommendationer angående volym, fördel

ning och kontroll av krediter i relation till planerade projekt och
den ekonomiska situationen i stort, speciellt vad gäller årstids
bundna och sektorsbundna kreditbehov. I rådet, som hade sitt
första möte i maj 1971, ingår som ordförande finansministern och i
övrigt bl a generaldirektören för BNT, representanter för plan-,
ekonomi- och jordbruksministerierna, affärsbankerna och arbets
tagarorganisationer. Rådet skall sammanträffa två gånger per år men
kan sammankallas oftare om så anses nödvändigt.

Förutom att fullgöra funktionerna som sedelutgivningsbank och
förvaltare av utländsk reservvaluta, fungerar Banque Centrale också
som statens och bankernas bank. Den ger inga direkta lån till den
privata sektorn.

För att kontrollera bankernas verksamhet utnyttjar centralbanken
ett kompl icerat system där man ej använder sig av d iskontot utan
litar till direkt kontroll av in- och utlåningsräntor, rediskonterings
regler, likviditetskvoter och godkännande av individuella lån.

Tidigare har det tunisiska banksystemet spelat en underordnad roll
och huvudsakligen sysselsatts med att slussa medellånga och korta
statliga krediter till låntagare utan att särskilt väl undersöka lån
tagarnas kreditvärdighet. Även när det gällde utlåning av bankernas
egna resurser, garanterades ofta utlåningen av regeringen, vilken
därigenom kunde ha ett bestämmande inflytande över medels
användningen. På så sätt kom bankerna att i stor utsträckning
fungera som statliga myndigheter, som hade att arbeta efter rege
ringens detaljdirektiv. Detta påverkade i sin tur bankernas omslut
ningsstruktur. Många investeringar som initierats av regeringen gav
inte rimlig avkastning. Låntagarna kunde därför ofta inte åter
betala krediterna på förutsett sätt varför bankernas likviditet ned-
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gick. Detta gällde särskilt den på jordbrukskrediter specialiserade

BNT, framför allt de av BNT förvaltade jordbrukskassorna.

Räntetaket varierar nu mellan 3 och 5% för långa lån ur den

offentliga sektorns tillgångar och från 7% och uppåt i vad avser

korta och medellånga lån ur bankernas egna tillgångar, vilket inne

bär en subventionering av kapitalkostnaderna i förhållande till den

reella knappheten på kapital.

Överhuvud taget kännetecknas f n den tunisiska kreditmarknaden

av vissa omställningssvårigheter beroende på att man på regerings

håll är uppmärksam på svagheterna i det nuvarande stela kredit

systemet samtidigt som man ännu inte bestämt sig för vilka åtgär

der man skall vidtaga för att få ett mer smidigt fungerande system.

Bristen på en om än vagt formulerad kreditpolitik är alldeles på

fallande inom olika sektorer. Enligt uppgift skulle dock en politisk

avsiktsförklaring i vad gäller jordbrukskrediterna vara att vänta

från regeringen inom de närmaste månaderna. En tremannakom

mittf~ i vilken ingår bl a BNT-chefen skall utarbeta förslag härom.
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EKONOMISK UTVECKLING

Tillväxt
Landets totala produktionstillväxt uttryckt som tillväxten av BNP
till fast marknadspris har varit följande:

4% per år under perioden 1962-71 mot i perspektivplanen förut

sedda 6%,

4,6% per år under perioden 1962-64 mot planerade 9,4%,

2,8% per år under perioden 1965-68 mot planerade 6,5%,

4,8% per år under perioden 1969-71 mot 6,5% beräkrlade för plan
perioden 1969-72.

Om ettårsplanens prognos för 1972 förverkligas kommer dock till
växtsiffran 6,5% per år under planperioden att uppnås.

Mätes istället tillväxttakten som BNP till faktorkostnad - för att
komma ifrån inverkan av indirekta skatter och subventioner - har
den totala produktionen ökat med endast 3,8% under perioden.
Om vidare de relativt kraftiga ökningarna av offentliganställdas

löner inte medtages framkommer en årlig tillväxtsiffra för de eko
nomiska sektorerna utom offentliga tjänster av endast 3,3%. Som
ovan framhållits har denna otillfredsställande utveckling skett trots
en avsevärd investeringsvolym.

De första två åren av innevarande planperiod har gett ett dåligt
resultat när det gäller produktionstillväxt, utrikeshandel (importen
har ökat snabbare än exporten) och offentlig konsumtion som
ökat snabbare än önskvärt. Till bilden hör givetvis översvämnings
katastrofen 1969, kooperativiseringskrisen 1969/70 och kolera
epidemin 1970 som negativt påverkade turismen. 1971 innebar ett
uppsving i den tunisiska ekonomin. Den ekonomiska tillväxttakten
var tillfredsställande (ca 9%) - främst p g a de osedvanligt goda
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beroende av skörden

skördarna - samtidigt som investeringsnivån var hög och fast. Den
offentliga konsumtionen minskade och exporten ökade avsevärt
mer än importen (18,7% respektive 11,3%). Investeringsvolymen
finansierades till mer än 70% från inhemska källor - en proportion
som aldrig uppnåddes under GO-talet. Under 1972 fortsatte det
ekonomiska uppsvinget på grundval av nya rekordskördar. Den
reviderade årsplanen för 1972 räknar därför med en real BNP-ti II
växt på 15-20% 1972. Svagheten i den ekonom iska struktu ren 
beroendet av goda skördar - kvarstår dock.

Det är uppenbart att total siffror som de ovan redovisade endast
kan tillhandahålla en ram för den bedömning av den tunisiska
ekonomiska och sociala situationen. I det föregående har vissa för
hållanden av intresse för en mer djuplodande bedömning antytts. I
det följande skall närmare granskas vissa sektorer, som är särskilt
betydelsefulla i det tunisiska sammanhanget.

Inledningsvis skall emellertid en väsentlig utgångspunkt för en
sådan granskning närmare definieras. Det franska protektoratet bi
drog verksamt till uppkomsten aven modern europeiserad sektor i
den tunisiska ekonomin. Inom denna sektor som omfattar industri,
handel och administration och vissa delar av jordbrukssektorn

ekonomiska och sociala återfanns största delen av de franska "colons" samt - till ett
klvftor mindre antal - tunisier. Majoriteten av tunisierna kunde i ekono

miskt och socialt hänseende föras till den traditionella sektorn i
ekonomin dominerad framför allt av småjordbruk och känneteck
nad av ineffektiva produktions- och distributionsmetoder, hög
analfabetism och dålig hälsonivå. Den tunisiska regeringen synes
angelägen att minska och slutligen eliminera de ekonomiska och
sociala klyftorna mellan dessa båda sektorer.

landsbygdsutveckling
jordbruket Huvuddelen av Tunisiens befolkning lever på landsbygden, ofta

under mycket torftiga förhållanden. Sysselsättningsgraden är
genomsnittligt låg och varierar starkt med säsongerna.

Jordbruket svarade 1971 för drygt hälften av sysselsättningen, 1/4
av varuexporten och ca 18% av BNP. Det karakteriseras av relativt
extensiva brukningsmetoder och låg produktivitet samt stora skill
nader i social och ekonomisk struktur mellan den moderna och
den traditionella sektorn.
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Jordbruksproduktionen minskade 1962-1971 med i genomsnitt
1,8%. Importen av jordbruksprodukter översteg under senare
hälften av perioden för första gången exporten. Enligt Världs
bankens bedömning har Tunisien så goda fysiska förutsättningar

för jordbruk att produktionen borde kunna fördubblas under

1970-talet. En sådan produktionsökning anses också kunna finna

avsättning på den inhemska marknaden och exportmarknaden.

Stora investeringar har gjorts bl a i konstbevattningsanläggningar,
vilkas kapacitet uppges ha utnyttjats till endast 40% 1970. Jord

brukspolitiken har nu stabiliserats och inriktas på att i första hand

främja produktionens tillväxt genom prisstöd, rådgivning, jord
brukskrediter m m. Ansenliga produktionshöjningar kan väntas i

den del av lantbruket som karakteriseras av stora brukningsenheter

på goda jordar, moderna metoder och avsaluproduktion.

Det övriga lantbruket som präglas av små enheter på mindre goda
jordar, traditionella metoder och självhushåll - kanske 500000

hushåll - kan endast undantagsvis dra fördel av de ovan nämnda
produktionsfrämjande faktorerna. Enheterna är - företagseko

nomiskt och kortsiktigt sett - inte lönsamma och därmed inte
heller kreditvärdiga. Den statliga rådgivningsverksamheten, som
byggdes ut under kooperativiseringstiden, fungerar dåligt framför
allt på grund av otillräckliga anslag. Avkooperativiseringen för
svårar introduktionen av moderna brukningsmetoder och mera
d iversifierad produktion.

Klimatet i Tunisien är av medelhavstyp. Regnen börjar i allmänhet
i mitten av hösten och fortsätter till mitten av våren. Sommaren är
torr. Kontrasten mellan de norra och de södra landsändarnas
klimat är stor. I de norra kustområdena är nederbörden riklig.

Södern har Sahara-klimat.

Norra Tunisien var tidigare, som många andra områden kring
Medelhavet, till stor del skogtäckt. Skogarna har emellertid huggits

bort, varvid det markskydd de utgjorde försvunnit. Överbetning
har i vissa områden avlägsnat all återstående vegetation. Jordarna

eroderas bitvis och stundtals mycket kraftigt så som i anslutning

till översvämningarna 1969.

Saharas utbredning påverkar i hög grad Tunisien, liksom dess

grannstater. Dels sker det genom att odlade arealer snabbt övergår i
öken, dels hotar och begraver vandrande sanddyner ibland hela
oaser.
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Det tunisiska jordbruket är huvudsakligen baserat på spannmåls
och boskapsproduktion samt - i mindre utsträckning - på pro
duktion av frukt och grönsaker. Den genomsnittliga produk
tiviteten är låg och brukar anges till ca 400 dollar per vuxen manlig
sysselsatt. Produktionsutvecklingen inom sektorn framgår översikt

ligt av följande siffror:

Års-
genomsnitt

Total produktion 1960/62 1964/66 1968/70

Förädlingsvärde, milj kr, 1966 års priser 734 915 795
därav spannmål 212 263 223

kött 174 228 250
frukt 272 327 216
grönsaker 66 85 94

Produktion per capita
Förädlingsvärde, kr, 1966 års priser 183 207 161

Utrikeshandel
(milj kr löpande priser!
Export 300 341 268
Import 213 223 336
Nettoexport 87 118
Nettoimport 68

Som framgår av siffrorna har utvecklingen under 50-talet inne

burit, att Tunisien från att ha varit nettoexportör av jordbruks
produkter blivit nettoimportör. Man exporterar dock bl a olivolja,
dadlar, citrusfrukter, slaktboskap och vin.

Under 1960-talet har omkring 2 000 mkr investerats i jordbruks
sektorn utan att produktionsutvecklingen blivit den avsedda.
Visserligen avsåg en stor del av investeringarna projekt med lång

utmognadsperiod såsom markvård, trädplantering och bevattnings
anläggningar. Det dåliga produktionsresultatet tyder dock på, att

de goda investeringarna inte kunnat utnyttjas rationellt. Andra
produktionshämmande faktorer är jordbruksenheternas splittring

och brist på utbildad arbetskraft för företagsledning och rådgiv
ning.

Sektorn (inkl fisket) beräknas under 1971 ha uppvisat den ovanligt
höga tillväxttakten av 20,2% (mot -8,9% 1969 och +2,8% 1970).
Bakom dessa gynnsamma siffror döljer sig emellertid väsentliga

ojämnheter i utvecklingen. Boskapsskötselns tillväxttakt var -11%
och fruktodlingens -4,7%. Vidare bör tilläggas, att olivskörden var
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37% tillväxt?

onormalt hög. För 1972 räknar de tunisiska myndigheterna i den
reviderade utvecklingsplanen med en ökning av jordbruksproduk
tionen med 35%, bl a på grundval av ett nytt rekord för olivskör

den.

yeteproduktionen beräknas 1971 till 650000 ton (+33% i jäm
förelse med 1970). Totalkonsumtionen beräknas till 930000 ton,
vilket medför ett importbehov av 280000 ton (-20% i förhållande
till 1970). Veteproduktionen 1972 beräknas till mellan 530000
ton och 690000 ton. Det mexikanska vetet spelar en viktig roll i
denna utveckling.

Boskapsskötseln har under senare år visat en fortgående nedgång.
Tunisien har under 60-talet producerat mellan 40000 och 50000
ton kött per år. Av detta är större delen - närmare 30 000 ton 
fårkött och återstoden, omkring 17000 ton nötkött. För konsum
tionen tillkommer import respektive avgår export av kött. Såväl
importen som exporten är säsongbetonade och har hittills varierat
mellan 500 och 1 500 ton/år. För 1970 - som till följd av tidigare
utslaktning och översvämningen var ett bottenår - redovisar man
en konsumtion av 13500 ton, d v s 2) kg/invånare. Konsumtions
prognoser för nötkött räknar med konsumtion 1981 av mellan
36000 och 28000 ton eller per invånare 5 respektive 4 kg. För
1971 antages i ettårsplanen en minskning av köttproduktionen
samtidigt som en kännbar prisstegring förutses. Utvecklingen får
ses mot bakgrunden av den utslaktning som ägde rum i samband
med den misslyckade kooperativiseringen, vilken nu föranleder
bönderna att söka återställa sina hjordar. Sedan detta skett, räknar
man för 1972 med en produktionsökning som skulle uppgå till
mellan 11,6 och 36,8%. Trots detta måste sannolikt en import av
boskap ske för att hålla prisutvecklingen inom rimliga gränser, sär
ski It med hänsyn tagen ti II den ökade efterfrågan.

Grönsaksodlingen har haft en gynnsam utveckling. Skälen härtill är
dels ökat utnyttjande av bevattningsanläggningar, dels ökning av
odlingsarealen, dels slutligen en ökad avkastning. För 1972 förut
ses en ökning av de utnyttjade konstbevattnade jordarna och en
ytterligare ökning av produktionen.

För trädodlingen förutses i ettårsplanen en gynnsam utveckling
1972. Tillväxten skulle bli inte mindre än 37%. Detta beror på en
utomordentligt god olivskörd. Denna anses motsvara en olivolje
produktion av 140000 ton mot 90000 1971 och 25000 1970.
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Citrusfruktodlingen antas bli stationär. Produktionen av dadlar och

mandlar har nedgått 1971, medan produktionen av aprikoser och

russin har ökat. Den totala produktionen av dessa förnödenheter

för 1972 beräknas ligga på samma nivå som 1970, d v s 45000 ton

dadlar och 11 000 ton mandel. Vinproduktionen ökar något 1971

- för första gången sedan 1963. Den är dock alltjämt otillfreds

ställande. 1963 producerades 1 800000 hl. Produktionen 1971

beräknas till 750000 hl. För 1972 förutses mellan 650000 och

750000 hl. Den högsta siffran kan uppnås endast om väderleks

förhållandena medger en ökad produktivitet som kan motverka

minskningen av den odlade arealen. Förklaringen till denna otill

fredsställande utveckling torde främst få sökas i att produktionen

tidigare så gott som helt låg i franska händer.

Tunisiens kust är 1 300 km. Den årliga fiskefångsten uppgår till

omkring 30000 ton. "Optimal" fångst anges till omkring 50000

ton. Per capita-konsumtionen är ungefär 6 kg per år och beräknas

kunna fördubblas fram till 1980. Kustfisket svarar för 35% av

fångsten medan trålfiske tar upp 26% av totalfångsten. Resterande

39% hänför sig huvudsakligen till "ljusfiske". Den tekniska utrust

ningen är otillfredsställande liksom underhållstjänsten. Av de

2 400 befintl iga kustfiskebåtarna är endast 600 motoriserade.
Landet mottar nu bistånd från IDA för att modernisera kustfiske

flottan (byggande av utrustning för 335 fartyg). Ett besvärande

problem är också den otillräckliga yrkesutbildningen.

Officiell statistik visar, att nästan 10% av Tunisiens yta (1,2 milj
ha) är skogbevuxen. I själva verket är endast hälften av denna areal

potentiellt produktiv. Den andra hälften är täckt med buskvege

tation och saknar f n produktionsvärde. Mellan 1956 och 1970 har

122000 ha planterats med i huvudsak eucalyptus och barrträd. Ett

problem har varit att eucalyptusplanteringarna visat tecken på svag

tillväxt under deras femte eller sjätte år. Tunisiska myndigheter

arbetar nu - med utländskt bistånd - på att lösa hithörande

problem och försöka utveckla en långsiktig rationell beskognings

politik. Tankegången synes vara, att vissa områden som tidigare

ansågs vara lämpliga för skogsproduktion, kommer att förvandlas

till betesmarker och att i stället för eucalyptus lokala barrträds

arter skall planteras.

Den formellt gällande fyraårsplanen räknade med en total investe

ringsvolym inom jordbrukssektorn av 1 280 mkr. Fram till slutet

av 1971 beräknas den totala investeringsvolymen vara 740 mkr,
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varför av planmålet återstår 540 mkr för 1972. Med hänsyn till vad
man verkligen tror sig om att kunna åstadkomma, räknar de tuni
siska myndigheterna dock med en investeringsvolym av endast 269
mkr 1972.

Vad beträffar den statsägda sektorn, räknar man med en viss
minskning 1972 i förhållande till 1971. De offentliga företagens
investeringar beräknas öka från 25 mkr 1971 till 28 mkr 1972. Det
privata jordbrukets investeringar antas 1972 uppgå till 120 mkr,
d v s 44,6% av den totala investeringsvolymen inom sektorn. Pro
centandelen privata investeringar var 1970 och 1971 21 respektive
27,9. De offentliga investeringarna inkl de offentliga företagens
sker särskilt inom skogsbruket och mark- och vattenskydd samt
vattenbyggnad.

F n omfattar den kooperativa sektorn två begränsade grupper. I
norra Tunisien finns 218 produktionskooperativer på 202000 ha
nästan uteslutande statlig jord. Dessa kooperativer, vilka tidigare
utgjort den kärna till vilken angränsande småbruk anslutits, har
numera "sanerats" genom småbrukens avskiljande. På grund av
småbrukarnas av dessa händelser ofta skadade ekonomi, tvingas de
i stor utsträckning arrendera ut eller sälja sin jord och själva arbeta
som lantarbetare. Detta är en vanlig bild i de nordliga guvernoraten
och ett symptom på brukarnas kreditbehov. Målet för de återståen
de statliga produktionskooperativerna är att utveckla sådana ar
betsmetoder och modeller som senare skall kunna introduceras hos
de privata jordägarna. Dessutom finns alltfler servicekooperativer
avsedda att uteslutande på frivillig basis engagera jordbrukarna i
kooperat io n.

I övrigt används de statliga jordarna bl a såsom mönsterjordbruk
och agrokombinat (130000 ha). Den nuvarande situationens ägo
struktur motsvarar i mycket den som fanns i början av BO-talet.

Jordfördelningen 1970 framgår av sammanställningen sid 40, som
bör läsas med tanke på att åtskilliga småbruk, enligt ovan, sedan
1970 tvingats sälja till större, mer kred itvärdiga jordägare.

För att koncentrera krediterna till jordbruket, skapades 1959
Banque Nationale Agricole (B NA) för jordbruksfinansiering på
kommersiella grunder. BNA hade dock ingen monopolställning.
Andra banker kunde också lämna jordbrukskrediter. Dessas en
gagemang i jordbruket var dock generellt rätt små, och BNA har
därför helt dominerat. Dess verksamhet har dock inte omfattat
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Pro- Pro- Genom-
1. Odlade områden Antal cent 1000 ha cent snittl storlek
A. Enskilt ägande

1 - 5 ha 131 600 41 304 7 2,3 ha
5- 10 .. 72 300 22 507 11 7

10 - 20 .. 63300 20 879 19 14
20 - 50 .. 41500 13 1 287 29 31
50 - 100" 8 000 2,5 541 12 68 ..

100 - 200" 2 600 0,8 372 8 143 ..
200 - 500" 1 150 0,3 356 8 310 ..
500 ha 400 0,1 271 6 680 ..
Totalt 320850 100 4517 100 14 ..
B. Offentligt ägande
Agrokombinat 25 68
Mönstergårdar 48
Produktionskoope-

rativer 218 202
Servicekooperativer

(poJykuJturl 347 200
Att försäljas till yngre

bönder 112
Att försäljas på auktion 94

Totalt 724

2, Skogar 1240

3, Betesmarker 2550
Summa produktivt land 9031

4. Övrigt 6969

Totalt 16000

endast jordbrukskrediter utan banken har tillvuxit på flera områ

den, Den bytte namn 1969 till Banque Nationale de Tunisie
(BNT).

För närvarande går ca 80% av all jordbrukskredit via BNT. Av
BNTs egen omslutning rör 40% jordbruket.

Förutom BN Ts egna medel finns två huvudgrupper av jordbruks

krediter. Dels har sedan 1963 ett nät av ömsesidiga kreditkassor
byggts ut och omfattar f n 45 kassor. Dels har administrationen en

särskild fond för jordbrukets utveckling, Fonds Special pour le

Developpement Agricole, FOSDA. För fisket finns en motsvarande
institution, Fonds Special pour l'Encouragement de la Peche,
FOSEP.



Fondens medel är avsedda enbart för investeringar på lång och
kommersiella låne- medellång sikt och lånas ut på kommersiella villkor. Räntan hålles

villkor emellertid mellan tre och fem procent.

Les Caisses Locales de Cr~dit Mutuel, de 45 jordbrukskassorna,
administreras likaså av BNT. De första kassorna bildades 1963 i
Cap Bon-guvernoratet. De stöddes inledningsvis av ett begränsat
kreditstöd från staten. Deras uppbyggnad är emellertid i princip
den traditionella, d v s baseras på medlemmarnas tillskjutna kapital

och insättningarna. Kassorna har sedan sin tillkomst haft som syfte
stöd till småjordbrukare att dels bistå småjordbrukare med krediter, dels samla upp ytter

ligare sparande. De har emellertid haft svårigheter av olika slag.
Sålunda har kassor skapats, vilkas räntabilitet är minst sagt tvivel
aktig. Man har också finansierat projekt, vilka inte kunnat försvara

sin plats i det givna geografiska områdets produktionsstruktur.

koncentration För att förbättra situationen koncentreras kassorna. Deras antal
har därigenom sänkts från 52 till 45. Denna utveckling avses fort
sätta tills endast bärkraftiga kassor återstår. En informations
kampanj har satts igång för att informera kassornas styrelser och
medlemmar, lika väl som inblandade myndigheter om situationens
allvar och behovet av åtgärder.

jordbrukspolitiken Den aktuella jordbrukspolitiken syftar allmänt till att öka jord
bruksproduktionen inom ramen för samexisterande statliga,
kooperativa och privata sektorer i syfte att tillfredsställa landets
behov och åstadkomma export. Organisatoriskt framhålles den
servicekooperativa modellen som ett ideal.

För personal- och utbildningsfrågorna inom jordbruket förutser

ökat resursbehov man ökade resursbehov. Inom ministeriet och dess organisationer
finns f n 350 agronomer och motsvarande. Därtill kommer i bi
ståndsverksamheten 200-300 utlänningar med likvärdig utbildning.

1956 disponerade Tunisien emellertid kanske ett tusental sådana
personer, huvudsakligen utländska jordägare. Man konstaterar mot

denna bakgrund ett behov aven årlig utbildning av 150 agronomer
som ett minimum. På mellannivån har man 350 tjänstemän, huvud·
sakligen för rådgivningsverksamhet. Dessa anses i och för sig till

räckligt många, men endast ca 20% av dem anses idag så förbered
da, att de tillfredsställande kan handlägga sina arbetsuppgifter.
Övriga behöver minst sex månaders omskolning i såväl jordbruks
som rådgivningsteknik. Man avser utnyttja de statliga agrokom
binaten härför.
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Det stora utbildningsbehovet ligger emellertid hos den enskilde
bonden och lantarbetaren. Omkring 90% av jordbrukarna anges

vara analfabeter. Medelåldern bland dem är också över genom
snittet. Slutsatsen är att rådgivningsverksamheten behöver byggas

ut och framför allt göras effektivare.

Regeringens målsättning är bl a att snabbt höja avkastningen på

investeringarna. I linje härmed prioriterar jordbrukspolitiken pro

jekt som är produktiva på kort och medellång sikt. 1971 har med·

len för vatten- och markskydd skurits ner med två tredjedelar från

föregående år. Likaså har skogsbudgeten sänkts med en tredjedel

och tonvikten har lagts på projekt som är produktiva på kortare

sikt, såsom beskogning för avverkning, betesförbättring och

skyddsplanteringar. Bevattningskapacitetens utbyggnad saktar av

och den befintliga kapaciteten skall i stället utnyttjas bättre.

Industri
Industrisektorn svarade 1971 för drygt 32% av landets BNP till

faktorkostnad och 16% av sysselsättningen. Tillverkningsindustrin

svarar för ca 45% av förädlingsvärdet i sektorn, byggnation och

allmänna arbeten för 26%, energiproduktionen inkl. olja för 23%

samt gruvdriften 7%. Vid början av 60-talet var industrisektorns

andel av BNP drygt 26%. Den ökning som därefter inträffat får

nästan helt tillskrivas oljeindustrin från 1965 och framåt. En viss

omstrukturering har därutöver kunnat ske främst genom en ökning

av textilproduktionen.

Vid sidan av oljeraffinaderier, ståltillverkning och kemisk industri

består den tunisiska industrin huvudsakligen av lätt industri som
framställer konsumtionsvaror för hemmamarknaden såsom livs

medel, textilier, kläder och lädervaror.

Industrin är koncentrerad till Tunisregionen (60% av all industriell

verksamhet) samt i övrigt till Sfax, Bizerte, Gabes och Gafsa (fos

fatgruvor). Olja utvinnes huvudsakligen i El Borma i södra delen av

landet.

Olja svarade 1970 för omkring 25% av all varuexport. Därutöver

har med undantag från fosfater den tunisiska industrin inte varit

exportorienterad trots att associeringsavtalet med EEC från 1 sep

tember 1969 medger tullfritt tillträde för 90% av tunisisk industri

produktion.

Den industriella utvecklingen under 50-talet har ägt rum huvudsak

ligen genom den offentliga sektorns försorg. Inom gruv- och till-
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verkningsindustri svarade offentliga företag under 60-talet för
nästan tre fjärdedelar av investeringarna.

Administrativt har industrisektorn varit underkastad en långt
gående reglering och statliga myndigheter ingrep i de flesta investe
ringsbeslut såväl inom den privata som den offentliga sektorn,
något som medfört förseningar och ineffektivitet i beslutsfattan

det. Lönsamheten har varit låg.

Industripolitiken har prioriterat importsubstituerande produktion
och aktiviteter baserade på inhemska naturtillgångar framför allt
fosfat och espartogräs. Ett viktigt inslag i industripolitiken har
varit höga tullmurar. Detta ; samverkan med den långsamma
administrationen samt den tunisiska hemmamarknadens litenhet
har medfört en minskning av konkurrensen mellan olika företag.

Det förhållandet att man medvetet hindrat konkurrens inom olika
sektorer har motiverats med önskvärdheten att optimalt utnyttja
existerande industriell kapacitet. Priskontroll, valutakontroll och
importsvårigheter när det gäller råvaror och reservdelar finns också
med i bilden.

Som tidigare antytts har finansieringen av industri direkt eller in
direkt till största delen skett inom eller genom den offentliga sek
torn. Staten finansierade inledningsvis de offentliga företagen och
medgav och garanterade tunisiska bankers lån till sådana företag.
Utländskt bistånd förekommer inom industrifinansieringen. Där
emot har man hittills haft svårigheter att åstadkomma kommer
siella utländska investeringar i den tunisiska industrin. Den vikti
gaste finansieringskällan när det gäller medellånga och långa lån för
privata industriinvesteringar är Societe Nationale d'investissement
(SN I) som under senare år finansierat omkring 35% av sådana
investeringar.

Regeringen avser nu att vidtaga åtgärder för att hjälpa upp situatio
nen. Man är dock medveten om att sådana åtgärder måste verka
gradvis om inte den hittills överskyddade tunisiska industrin skall
råka i svårigheter. Inom ramen för sin politik att uppmuntra och
råda och minska sitt direkta engagemang har regeringen inlett en
granskning av de statliga företagens verksamhet. Handläggningen av
investeringsärenden har påskyndats och en viss importliberalisering
har skett. Vidare har man börjat att på ett mer aktivt sätt upp
muntra tunisiska företag som önskar etablera sig i export-
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branscherna samt också att stimulera utländska företag att etablera
sig i landet eller lägga ut legotillverkning. Effekten av sådana åtgär

der kan ännu inte bedömas.

Även om Tunisiens naturtillgångar är obetydliga har landet ändå en
betydande utvecklingspotential inom industrisektorn. Den kraftiga

satsningen på utbildningen bör ge möjlighet att utbilda en kader

fackarbetare och företagsledare.

Närheten till Europamarknaden och den hittillsvarande politiska
stabiliteten i landet får också räknas in på tillgångssidan. De indust
rigrenar för vilka utvecklingsmöjligheter synes föreligga är bl a lätt
industri såsom textil, beklädnad och plast. Därutöver bör meka
niska och elektriska produkter, förpackningsindustrier samt livs

medelsindustrier nämnas. Hantverket kan spela en roll framför allt

i samband med turismen.

Vad oljeindustrin beträffar pågår f n prospektering. Utöver fyndig
heten i El Borma i Sahara har vissa mindre upptäckter gjorts.

Planer föreligger att utöka fosfatproduktionen. Den tunisiska rå
varan är emellertid av förhållandevis låg kvalitet och anriknings
kostnaderna är höga. Produktionsprocessen är kapital intensiv och
ställer krav på import av utrustning och därmed också på betal
ningsbalansen. Sannolikt föreligger mer lönsamma expansions
möj Iigheter i fråga om bly, fluor-spat och kvicksilver.

Turism
Från ett lågt utgångsläge har turismen i Tunisien utvecklats mycket

snabbt under 1960-talet. Under tioårsperioden 1961-70 har antalet
sängar, etablissemang och utländska besökare niofaldigats, antalet
hotellnätter har ökat 12 gånger och bruttovalutaintäkterna av
turismen 20 gånger. Den genomsnittliga längden av turisternas
besök har ökat med 50% från 6,2 dagar till 9,3 dagar.

Turismen hade år 1970 blivit Tunisiens främsta valutakälla med

avseende på bruttointäkter. Bidraget till BNP är 4%. Turismen
tjänade detta år in över 300 mkr brutto. Säsongvariationerna är

kraftiga med över 50% av antalet hotell nätter under perioden juli
september. Den genomsnittliga årsbeläggningen har varit under

30% under 1O-årsperioden. 1969 var den 46% och 197043%.



1971 rekordår

1,5 milj turister 19857

finansieringssvårigheter

dålig prisutveckling

Turismens ökningstakt avtog under 1969 och 1970 till följd av
översvämn ingskatastrofen hösten 1969 och kolera 1970.

1971 blev ett rekordår för turismen i Tunisien. Antalet besökare

och antalet hotellnätter ökade med ca 50% jämfört med 1970.

Över 600000 turister besökte landet under 1971. Bruttovaluta
intäkterna från turismen uppgick under 1971 till 520 mkr, en

ökning med 66% från 1970.

Regeringen arbetar med en långtidsplan för turismen fram till
1985. Förinvesteringsstudier har genomförts och en bedömning av
behovet av infrastrukturinvesteringar pågår. Det försiktiga alterna
tiv som valts räknar med 1,5 mi Ij turister 1985. Detta alternativ
skulle innebära en lägre tunisisk andel av turismen i medelhavs
området 1985 än för närvarande.

De stora privata investeringarna under 1960-talet anses till stor del

bero på en kapitalflykt från de sektorer som före 1969 genomgick

omfattande strukturella reformer i riktning mot kooperativa ägar
former, nämligen jordbruket och handeln.

Lönsamheten av privata investeringar i turistindustrin har hittills
inte varit hög. Den betraktas som god endast i 20% av fallen. 30%
av etablissemangen torde gå med förlust.

Hotellägarna klagar över finansieringssvårigheterna. Lånevillkoren

har hittills varit 8-10% ränta och 4-8 års löptid, medan t ex maroc
kanska hotellägare får krediter på 20 år till 4%. Turistmyn
digheterna föreslår ökad löptid till 7-12 år.

Det sjunkande intresset för investeringar i turistbranschen hotar,
enligt Världsbanken, den planerade expansionen, och ytterligare
stöd utöver de nuvarande skatte- och kreditsubventionerna och

statliga, biståndsfinansierade infrastrukturinvesteringar anses nöd
vändigt. Enligt andra bedömningar kan inte planmålen nås utan

omfattande utländska investeringar. Dessas andel har sedan 1969

ökat till f n 7 - 8%. På lång sikt torde detta minska nettovaluta
intäkterna av turismen.

Prisutvecklingen inom branschen har inte följt med resten aveko
nomin. Hotellen säljer långt i förväg till förhållandevis låga priser
för att vara säkra på att åtminstone kunna uppfylla sina bankför
pliktelser. Priserna har 1971 ökat i avsevärt mindre grad än den
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genomsnittliga prisnivån. Till följd härav har allt större andel av
provianter och materiel måst importeras. Importen av kött är t ex
helt frisläppt. Även denna faktor minskar turismens värde som
nettointjänare av valutor. Lönsamheten i branschen pressas ned

genom de eftersläpande priserna.

Hotellägarnas pressade finansieringsläge har också bidragit till en
utbredd överbokning. För att försäkra sig mot bortfall tar hotellen

emot fler beställningar än utrymmet tillåter. Skulle bortfallen bli
färre än beräknat - och för många gäster anlända - betalar hotel

len rum på andra hotell.

Landet har också ett rykte om sig att sakna turistattraktioner.

Valutastatistiken visar, att i genomsnitt 40% av de valutor turister
na inför vid ankomsten föres tillbaka ut vid avresan.

Bristen på utbildad personal är ett allvarligt problem. F n utbildas
ca 700 personer om året. Volymen skulle behöva tredubblas.

Sysselsättningsstrukturen inom turistsektorn är sådan, att 80% av
personalen är utbildad, varav 35% utgör administration och arbets

ledning.

Turismen beräknas vara förhållandevis arbetsintensiv. Varje arbets

tillfälle kräver en genomsnittlig investering av 71 000 kr medan
genomsnittet för industrin torde ligga nära 100000 kr. P g a de
höga kraven på yrkesutbildning för de anställda inom branschen

kan trots detta turismen avhjälpa arbetslösheten endast i den takt
yrkesutbildningen expanderar.

Under perioden 1965-70 skapades inom turistsektorn ca 2 200 nya
direkta arbetstillfällen om året. Ungefär samma expansionstakt
förutses fram till 1985, d v s 5-6000 nya bäddar om året =
2000-2400 nya arbetstillfällen om året = 400-480 nya okvalifi
cerade arbeten om året. Därtill kommer de indirekta sysselsätt
ningsskapande effekterna av turismen.
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Kommunikationer
Tunisiens ekonomiska utveckling beror i hög grad på tillgången på
ett väl fungerande transportsystem. Transportsektorns betydelse
visades med all tydlighet efter de svåra översvämningarna hösten
1969, då både produktion och export led al/varliga avbräck på
grund av att transportnätet hade blivit svårt skadat. Vid självstän
digheten 1956 hade Tunisien ett relativt väl fungerande transport
system.

Järnvägsnätet omfattar nu 2 201 km, av vilket 1 110 km utgöres av
normalspårig järnväg och resten 911 km av smalspårig. Järnvägs
nätets sträckning går från Bizerte i norr till Gab~s i söder. Med
denna stambana förenar sig fem järnvägslinjer, vilka löper från
fosfat- och järngruvorna i väster till kusthamnarna vid Medelhavet i
öster samt till Algeriet. Järnvägsnätet drivs av det statliga bolaget
Societe Nationale des Chemins de Fer Tunisiens. Den rullande
materielen är i stort behov av nyanskaffning och modernisering.

Vägnätet omfattar nu 16456 km och har sedan 1956 utökats med
1 865 km. Av vägnätet är nu ca 46% permanentbelagt. Resten
utgöres av makadamvägar och landsväg.

Under översvämn ingarna 1969 förstördes stora delar av vägnätet
liksom ett stort antal broar. Tack vare hjälp från bl a Spanien och
USA har nu ca 80% av vad som då förstördes reparerats.

Vägnätet är tätast förgrenat i de norra bergrika o~rådena, där de
flesta ekonomiska aktiviteter försiggår och minskar i täthet i Tuni·
siens södra delar.

Under det senaste årtiondet har inte några större investeringar
gjorts vad beträffar vägnätet. Urbaniseringen, tillväxten inom jord·
brukssektorn samt den ökande turismen har emellertid medfört en
ökad belastning av vägnätet samtidigt som underhållet eftersatts.
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