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 أحدث التطورات 
 

 5102% على أساس سنوي عاا  5.2ارتفع النمو قليال إلى 

، بدع  من الزراعة والخدمات )بماا يا  5102% عا  5من 

ا ، وال انااعاات  اا وابايارا ذلك السياحاة الاتا  تااادت اناتابااتا

 الواربائية والميوانيوية. 

اا باارتافاا   5102على جانب الطلب، وان النمو عا   مادياوعا

ال ادرات واالستاماماار ماجاددا، باياناماا تاكالا  االساتاااالك 

 الخا . 

، 5102ببد تسار  وتيرة التضخ  بتول ملماوس ماناذ عاا  

وزيادة البنك المروازي أساباار الافاائادة أرباع مارات ريابات 

%، بادأ الاتاضاخا  يا  5.22% إلى 5.52أسبار الفائدة من 

ا من الن ف المان  من عا   ، لونه ظل 5102التراجع اعتبارا

 %. 2أعلى من 

، زاد البنك المروزي أسبار الفائادة 5102ي  يبراير/تباط   

نكطة أساس ببد االتفاق بين الحاواوماة واالتاحااد الاباا   011

 التونس  للتغل على زيادة رواتب الكطا  البا .

% مان 5.5وتتير التكديرات إلى أن عجز المالية البامة بلغ 

% عاا  2.2، ماكاابال 5102إجمال  الانااتال الاماحالا  عاا  

% مان إجاماالا  22.2. بيد أن الدين البا  ارتفع إلى 5102

الناتل المحل  نتيجة انخفاض قيمة الادياناار. تااادف مايازاناياة 

% مان إجاماالا  الانااتال 9.2إلى خفض البجز إلاى  5102

المحل  من خالل زيادة اإليرادات عن طريق تدابير لتحاسايان 

تح يل الضرائب وماوااياحاة الاتااارب الضاريابا  وتاوساياع 

الكاعدة الضريبية، مع وبح اإلنفاق بما يا  ذلاك عان طارياق 

الحد من مبدل االستبدال لموظف  الخدمة المدنية المتاكااعاديان 

والاامااغااادرياان، وتاارتاايااد إناافاااق الااطاااقااة، وإعااطااا  ا ولااويااة 

للمتاريع الرأسمالية الكائمة ووذلك المتاريع الجديدة المختارة 

عبر اإلطار الموحد إلدارة االستممارات البامة.
0

  

وستؤدي مفاوضات ا جور بايان الاحاواوماة واالتاحااد الاباا  

إلاى  5102التونس  للتغل الت  اوتملت يا  يابارايار/تابااط 

باامااا يااكاادر باانااحااو  5102زيااادة ا جااور الاابااامااة ياا  عااا  

% مان إجاماالا  الانااتال 1.22مليون ديناار تاونسا  ) 511

المحل  .ويمون تغطية جز  من هذا اإلنفاق بمبالغ المايازاناياة 

يا  حايان أن  5102غير المخ  ة ي  قااناون الاماوازناة 

 المبلغ المتبك  قد يزيد البجز.

% من 00.5واتسع البجز ي  ميزان المبامالت الجارية إلى 

% يا  01.5)ماكاابال  5102إجمال  الناتل المحل  ي  عا  

  واستمرت االحتياطاياات يا  االناخافااض عالاى 5102عا  

الرغ  من تسار  نمو ال ادرات. وبالتال ، انخفض الادياناار 

وانخفاض باناساباة  5102% مكابل اليورو ي  عا  05بنسبة 

% أخرى مكابل اليورو خالل التارين ا ولين مان عاا  0.5

5102  .  

ال تزال االحتياطيات عند مستويات ضبيافاة تاغاطا  ماا بايان 

ا من الواردات. 21و 21  يوما

ويتس  أدا  سوق البمل بالضبف؛ وظل مبدل البطالة حوالا  

 % وهاااو مااارتااافاااع بتاااوااال خاااا  بااايااان الاااناااساااا  02.2

%  ويا  الامانااطاق 52.5% ، وتباب الخريجايان )55.2) 

الفكيرة. تتير أحدث بيانات المسح المتاحة إلى أن نساباة مان 

يبيتون عند خط الافاكار لالاتارياحاة الادناياا مان ذوي الادخال 

دوالر )عالاى أسااس تاباادل الاكاوة  9.5والاباالاغ الماتاوساط 

% عاا  2.12  انخفضت من  5100الترائية بالدوالر عا  

و  5105. وبايان عااما  5102% عا  9.50إلى  5101

، من المرجح أن تتراجع وتيرة الحد من الفكر إلى حاد 5151

وبير، بما يتمتى مع االتجاا  يا  ن اياب الافارد مان الانااتال 

المحل  اإلجمال . وعلى الرغ  من أن هذا الخافاض الاباطا   

المتوقع ممير للكلق، يإن مستويات الفكر ي  تونس الت  تاكااس 

ويكاا لاذ  المبايير الباالاماياة تتاباه الاماساتاوياات الساائادة يا  

المنطكة، ويبدو أن الفكر المدقع )من يبياتاون عالاى أقال مان 

دوالر، على أساس تبادل الكوة الترائية بالدوالر عاا   0.21

   عااااالاااااى الاااااطااااارياااااق ناااااحاااااو االخاااااتااااافاااااا . 5100

تراومت الفجوة الوبيرة ي  مبدالت الفكار ماع مارور الاوقات 

ا ومنطكة وساط  بين المناطق التمالية الغربية المحرومة تكليديا

الغرب الت  تبلغ مبدالت يكرها ضباف الامابادالت الاوطاناياة 

ا، والمناطق الترقية الساحلية ا ومر تامادناا )وال ساياماا  تكريبا

  منطكة تونس والتمال الترق  والوسط الترق  .  
 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

% يا  الاماتاوساط يا  9من المتوقع أن يارتافاع الاناماو إلاى 

% عالاى 5وأن يحكق إماواانااتاه عاناد ناحاو  5102-5151

المدى المتوسط، تارياطاة اساتاواماال اإل االحاات الابااجالاة 

 تونس 

/ مبدالت الفكر الفبلية والمتوقبة ون يب الفرد من إجمال  الناتل تونس  2الشكل  / عجز المبامالت الجارية واحتياطيات النكد ا جنب  تونس 1الشكل 

 المحل  الحكيك  

 . 5الم ادر: البنك الدول . مالحظات: انظر الجدول  الم ادر: المباد الوطن  لإلح ا ، والبنك المروزي التونس ، وحسابات خبرا  البنك الدول . 

ا على الرغ  من  ظل عجز المبامالت الجارية مرتفبا
ا دا  الكوي للسياحة والزراعة الذي دع  تسار  وتيرة 

 النمو المبتدل.
وتراجع مبدل التضخ ، الذي بلغ مستويات قياسية ي  

، تراجبا طفيفا مع تتديد البنك المروزي 8102عا  
 السياسة النكدية. 

تستمر مبدالت البطالة على ارتفاعاا خا ة بين   
التباب والنسا  وي  المناطق الداخلية. وت  اتخاذ 

لمبالجة اإلنفاق البال  الذى  8102خطوات ي  عا  
ال يتس  بالوفا ة بما ي  ذلك دع  الطاقة؛ ومع ذلك، 

السياق االجتماع  والسياس  ال بب بما ي  ذلك  يإن
 8102االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ي  أواخر عا  

 قد يبكد جاود اإل الح. 

0 
دينار تونس  للدوالر  5.2 ، ومتوسط لسبر ال رف يبلغ 5102دوالرا ي   25دوالرا أمريويا للبرميل )مكابل  22 ، ومتوسط اسبار نفط تبلغ 5102% ي  5.5% )مكابل 9.0على ايتراضات رئيسية حول نمو يبلغ  5102تستند ميزانية 

 (. 5102ي   5.2ا مريو  )مكابل 
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لتحسين مناخ االستممار وتحسين الوضع ا من  واالساتاكارار 

 االجتماع . 

وسيتبزز النمو من خالل التاوساع يا  الازراعاة والاتا اناياع 

ا مان  والسياحة، وبد  اإلنتاج مان حاكال غااز ناوارة اعاتاباارا

. ومن المتوقع أن يبكى مبدل الفكر دون تغيُّر 5102منت ف 

دوالر لالافارد يا   9.5% باستخدا  خط الفكر البالاغ 9حول 

% 0الياو  عالاى أسااس تاباادل الاكاوة التارائاياة وأقال مان 

 باستخدا  خط الفكر المدقع.     

من المتوقع أن يتكد  التضخ  ي  مسار هباوطا  إلاى حاد ماا 

حيث يت  تتديد السياسة النكدية للحد مان على المدى المتوسط 

الضغوط التضخمية المرتبطاة باخافاض الادياناار وديانااماياات 

 ا جور.

وتتير التوقبات إلى أن عجز الاماالاياة الابااماة والامابااماالت 

% مان 01و  9.5إلاى  5102الجارية سيتراجع يا  عاا  

إجمال  الناتل المحل ، على الاتاوالا ، يا  اناباوااس لاتاتادياد 

السياسة البامة، وزيادة النمو، واناخافااض تاواالاياف اساتاياراد 

 الطاقة مع زيادة إنتاج الغاز. 

% مان 2% و 9البجز إلى أقل من من المتوقع أن ينخفض 

ماع  5150إجمال  الناتل المحل ، على التوال ، بحلول عاا  

 استمرار الحوومة ي  برنامل اإل الح. 

حين يممال أوامار  5102وسي ل الدين البا  إلى الذروة عا  

% مان إجاماالا  الانااتال الاماحالا  قابال أن يابادأ يا  21من 

% 21االنخفاض إلى ما دون مستوى ا سواق الناتئة البالاغ 

  . 5159بحلول عا  

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

على الرغ  من بط  التباي  والتاتادياد الاتادرياجا  لالاسايااساة 

البامة، ال تزال هناك مخاطر وبيرة. يتممل الخطر الارئاياسا  

ياا  الااماازيااد ماان الااخااالف ياا  ا را  حااول اإل ااالحااات 

، باالاناظار إلاى الامانااخ 5102الرئيسية، ال ساياماا يا  عاا  

االجتماع  والسياس  واالناتاخااباات الاوطاناياة. ويتامال هاذا 

إ االحاات الااماالايااة الاباااماة وإ ااالحاات ماانااخ االسااتامامااار 

الضرورية لديع نمو الكطا  الخا . أحدث دليال عالاى ذلاك 

هو قرار يبراير/تباط بريع أجور الكطا  البا ، مماا ساياؤمار 

ا عالاى الاوضاع الاماالا  الااا   على المالية البامة ويؤمر سلبا

بالفبل لنظا  المباتات البامة بالنظار إلاى ارتابااط مابااتاات 

 التكاعد باإليرادات. 

ال تزال تونس تواجه تاديدات أمنية، وانتتار المخاطار غايار 

المباترة من ليبيا، وباط  الاناماو يا  ماناطاكاة الاياورو الاتا  

تستوعب مبظ  ال ادرات التونسية، وارتفا  أساباار الانافاط 

البالمية، وتادهاور ماباناوياات الاماساتاماماريان تاجاا  ا ساواق 

الناتئة، ال سيما ي  ظل ارتفا  عاجاز الامابااماالت الاجاارياة 

 على المدى المتوسط. 

إذا تحكق أي من هذ  المخاطر، يسوف تاتارمار ريااهاة ا سار 

المبيتية، وخا ة ا سر الضبيفة الت  ياتاجااوز اساتاااالواااا 

 خط الفكر قليال. 

% من السوان )أي حوال  مليون  تونس   02وُيبتبر حوال  

مااباارضااياان لاااااذ  الاامااخاااطاار، إذا اسااتااخااد  الااماار  تاابااريااف 

دوالر عالاى أسااس  2.2"المستضبفين" لمن يبيتاون دون 

 تبادل الكوة الترائية.  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية ما ل  ُيذَور غير ذلك  ) / مؤترات آياق االقت اد الول  والفكر تونس . 2الجدول 


