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  المحلي
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 أحدث التطورات
 

% فععي 0.1معع   0202% فععي 0.2بعدععد ارتععلععا  الععنععمععو  لع  
. 0201% فعي 0، شهدت تونس نمًوا ضعيًلعا بعنعسع عة 0202

وكان السبب في ذلك هو الت اطؤ الملحوظ في النمو الزراععي، 
وانكماش العتعصعنعيعت والعتعرالعت فعي الع عدمعات. ووعد تع  عر العنعمعو 

بععالوععاععوا السععيععا ععيععة  0202خععالل اهشععهععر اهولعع  معع  عععا  
المحيطة باالنت ابات الرئا ية والبرلمانية خعالل العر عت اهخع عر 

 ، وت خ ر توا ل الحاومة والعتع عاطعؤ العمعلعحعوظ 0201م  عا  
 في االئتمان.

و علع   0202وترالت التض ع  معنعل العنعصعن الع عانعي مع  ععا  
ب نما ارتلدت الدمعلعة بعالع عيعمعة  0202% في فبراير/ش اط 8.2

 اال مية و دد توديد السيا ة النقدية م  وبل البنك المركزي.
لعيعصعل  لع   0201وان لض مددل ال طالة تدريجيًا في ععا   

% وععبععل عععا . وهععلا 08.8% فععي الععر ععت اهخعع ععر، مععقععابععل 08
المددل أعل  با  ر ب   النساء والوع عاو وخعريعجعي العجعامعدعات 

 وفي المناطق المت خرة.
 0202أص حت االفتراضات التي ت  بمعولعبعهعا وضعت معوازنعة 

دوالًرا  58% وأ ععدععار خععا  بععرنععت عععنععد 0.2)نععمععو بععنععسعع ععة 
للبرم عل  يع عر ععمعلعيعة  لع  حعد كعبع عر بسعبعب لعائعحعة كعورونعا 
وديناميات أ دار النلط. و تؤدي هله التطورات  لع  انعكعمعاش 
اوتصادي و العتعالعي انع علعاا اتيعرادات. مع  نعاحعيعة اتنعلعا ، 
 توعع ععر الععتععقععديععرات  لعع  انعع ععلععاا دععع  الععطععاوععة بوععاععل كععبعع ععر 

% مع   لعمعالعي العنعاتعي العمعحعلعي  فعي ضعوء 0)بما يقرو م  
 ان لاا أ دار النلط مؤخرا.

حع عت تع عاطع  نعمعو  0201وظل الدجز التجاري  ابًتا في عا   
الواردات بوال ملحوظ بسبب ت اطؤ النمو والعتعضع ع عق العنعقعدي 
وتقلص الصادرات.  اعد تحس  السياحة والتحويعالت العمعالعيعة 

% مع   لعمعالعي 2.2عل  تض  ق عجز الحساو الجاري  ل  
 . وال يععزال 0202% فععي 00.0الععنععاتععي الععمععحععلععي )مععقععابععل 

اال ت مار اهلنبي الم اشر ضعيلا، وكان التمويل في العاعالعب 
م  خالل القروا الميسرة. و اهمت تدّخالت البنك المركعزي 
المن لضة وتعحعسع  أداء  عو  الصعرن اهلعنعبعي فعي حعمعايعة 

شعهعر  2.0 لمالي االحتياطيات اهلنبية التعي بعلعاعت حعوالعي 
. ووعد 0201م  واردات السلت في الدا  المقبل في نهاية عا  

% تقريً ا معقعابعل الع عورو 1ارتلت الدينار بال يمة اال مية بنس ة 
عل  مدى اال ني عور شهًرا المعاضعيعة، لع عتعووعن بعللعك اتعجعاه 

 قيمة الدملة نحو االن لاا خالل عدة  نوات.

 
 

 اآلفاق المستقبلية
 

 0202% فعي ععا  2م  المتووت أن ينكمش االوتصاد بنس ة 
في   عنعاريعو تعلعوعي لعائعحعة كعورونعا ععلع  مسعتعوى العدعالع  معت 
توون السلر والتجارة وكللعك  علعوكعيعات العتع عاععد االلعتعمعاععي، 
وكلها يؤ ر عل  النمو االوتصادي. تلترا هله التوودات مع  

أشهر مع  االبعتعدعاد االلعتعمعاععي، ووع عود السعلعر  3شهري   ل  
خالل الصيف مما أدى  ل  تقلص كب ر في وعطعا  السعيعاحعة، 
و ععدء اتنععتععار الععتععدريععجععي فععي حععقععل نععوارة. تعع ععضععت الععتععووععدععات 
لم اطر الهبوط الرئيسية التي تتعدعلعق بوعاعل رئعيعسعي بعجعائعحعة 

 ف روس كورونا.
ومع  الععمعتععووعت أن يسععتعمععر الععتعضع عع  فععي االنعع علععاا فععي ظععل 
توودات بعانع علعاا أ عدعار العنعلعط وا عتعمعرار السعيعا عة العنعقعديعة 
الموددة. ويما  أن ترتلت الضاوط العتعضع عمعيعة فعي  ع عنعاريعو 
ا تمرار تدطل التدفقات التعجعاريعة معت أورو عا والصع ع ، اهمعر 
الععلي وععد يععجععبععر الععمععسععتععورديعع  عععلعع  تععدععديععل  ععالعع ععل الععتععوريععد 
ال اصة به  والوراء م  البلدان التي يعحعتعمعل أن تعكعون أععلع  

 تونس

تواله الحاومة الجديدة وضدًا اوتصاديًا شديد الت  ر 
بتدهور االوتصاد الدالمي بسبب لائحة كورونا وتقلب 
أ دار النلط. تداني تونس م  ارتلا  الدجز المزدور 
والديون، واحتياطيات محدودة، وضدن النمو، وركود 

التوا ل، واالرتلا  النسبي في التض  .  تؤ ر الجائحة 
المتلاومة  ل ًا عل  السياحة والصادرات والطلب المحلي 

و التالي النمو والتوا ل وضدن اه رة. و  ؤدي 
االندااس الحاد لديناميايات أ دار النلط مؤخرا  ل  

تلاو  الضاوط عل  حساو المدامالت الجارية وعل  
 المالية الدامة.

لتوقعات.  ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التتتفتكتيتر ه االتوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية. تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها. ومع توفر المزيد من المعلومات، سيتم مراجعة هذ
 من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.
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% 3تكللة. وم  المتووت أن ي ق  مددل اللقر دون تا ُّر حول 
 دوالر لععلععلععرد فععي العع ععو   3.0بععا ععتعع ععدا  خععط الععلععقععر العع ععالعع  

% با تع عدا  خعط 2.3عل  أ اس تدادل القوة الورائية وحول 
 اللقر الدولي.   

% مع   لعمععالعي العنععاتععي 8 ن ا ععتعهععدان عععجعز العمععوازنعة ععنععد 
يعدعتعمعد  لع  حعد كعبع عر ععلع  تعطعور  0202المحعلعي فعي ععا  

لائحة كورونا وت   رها عل  السياحة واالوتصاد بوعاعل أو عت، 
باتضعافعة  لع  ديعنعامعيعاعيعات أ عدعار العنعلعط. ووعد يصعل ععجعز 

% م   لمالعي العنعاتعي العمعحعلعي 3.2 ل   0200الموازنة لدا  
بععافععتععراا انعع ععلععاا كععبعع ععر فععي اتنععلععا  عععلعع  دععع  الععطععاوععة 
وإلعراءات ضع ععط أوضععا  الععمعالععيعة العدععامعة مع  وعبععل الععحعاععومععة 

عععنععد  0200الععجععديععدة. و عع ععبععلعع  الععديعع  الععدععا  ذروتععه فععي عععا  
% معع   لععمععالععي الععنععاتععي الععمععحععلععي وععبععل أن يععبععدأ فععي 22.0

 االن لاا عل  افتراا ا تمرار زخ  اتصالح الحاومي.
، يما  أن يسه  ان لاا أ دار العنعلعط، 0202بدًءا م  عا  

و دء توا ل حقل ياز نوارة، في الحد بوال كب ر م  العدعجعز 
% مع  هعلا 22التعجعاري حع عت يوعاعل وعطعا  العطعاوعة حعوالعي 

الدجز.   تحس  ععجعز العحعسعاو العجعاري تعدريعجعًيعا ععنعد خعط 
اه اس مت ان لاا تعكعالعيعف ا عتع عراد العطعاوعة، معمعا يعدعوا 
ال سائر المحتملة في عائعدات السعيعاحعة والعتعحعويعالت العنعاتعجعة 

 ع  لائحة كورونا.

 
 
 

 
 المخاطر والتحديات

 
تتدلق الم اطر الرئيسية العتعي تعوالعه تعونعس بعجعائعحعة كعورونعا 
وتقلب أ دار النلط الدالمية.  ذ   ؤدي تلاو  الجائحعة ععالعمعيعا 
 ل  مزيد مع  العتعدهعور فعي العتعووعدعات االوعتعصعاديعة العدعالعمعيعة، 
وا تمرار تدطل التجارة و ال ل الع عيعمعة العدعالعمعيعة، بعاتضعافعة 
 ل  فرا و ود للترة أطعول مع  العمعتعووعت ععالعمعًيعا ومع  لعانعب 
تونس عل  السلر والعنعوعاط االوعتعصعادي لعنعً عا  لع  لعنعب معت 
 لوا الت اعد االلتماعي اللي  ي لض اال تهالا العمعحعلعي. 
  ؤ ر ذلك  لً ا عل  النواط االوتصادي في تونس، وال  يمعا 
السياحة والصادرات، مما يؤدي  ل  زيعادة العتع عاطعؤ فعي العنعمعو 
وخلق فرص الدمل واتيرادات الحاومية، فضاًل عع  العزيعادات 
المحتملة في أ دار السلعت العمعسعتعوردة معمعا يعؤدي  لع  ارتعلعا  
الععتععضعع عع . و ععيععاععون لععللععك آ ععار ضععارة عععلعع  أرصععدة حسععاو 
الموازنة والحساو الجعاري ووضعت االحعتعيعاطعي اهلعنعبعي،  لع  
لععانععب احععتععمععال انعع ععلععاا اال ععتعع ععمععار اهلععنععبععي الععمعع ععاشععر 
والتحويالت بسبب الجائحة.  ن توون االن لعاا اهخع عر فعي 
أ ععدععار الععنععلععط الععدععالععمععيععة  عع ععؤ ععر عععلعع  حسععابععات الععمععوازنععة 
والحسابات ال ارلية. ويما  أن يؤدي توون اه وا  العمعالعيعة 
الدالمية وتدطل النواط االوتصادي فعي ععدد وعلع عل مع  بعلعدان 
منطقة الور  اهو ط وشمال  فري يا المصدرة للنلط  ل  زيعادة 
الصدو ات في تمويل عجز الموازنة والموازي  ال ارليعة، لعكع  

تونس ال تزال تدتمد في الاالب عل  التمويل متددد اهطران. 
وعععلعع  الصععدعع ععد الععمععحععلععي، هععنععاا معع ععاطععر  ضععا ععيععة تععتععدععلععق 
بععا ععتععمععراريععة اتصععالحععات )فععي ضععوء االنععتعع ععابععات الععرئععا ععيععة 
والبرلمانية القادمة ، والتوترات االلتماعية السيعا عيعة، وتعدهعور 
اهمعع و والععتععي معع  شعع نععهععا أن تععؤ ععر  ععلعع ععًا عععلعع  اال ععتعع ععمععار 
والسياحة. كما أن انتوار اآل ار ي ر العمع عاشعرة لعالعضعطعرابعات 
فععي الععبععلععدان الععمععجععاورة وععد يععاععون لععه تعع  عع ععر عععلعع  اال ععتععقععرار 

 االوتصادي.
وإذا تحقق أي م  هله الم اطر، فسون تت  ر رفعاهعة اه عرة، 
وخاصة اه رة الضعيلة التي يعتعجعاوز ا عتعهعال عهعا خعط العلعقعر 

 % معع  تععدععداد السععاععان 02وععلعع ععال. ويععدععتععبععر مععا يععقععرو معع  
 مل عون تعونسعي  مع  العلعئعات العمعحعرومعة،  ذا  0.1)أي حوالي 

بعاععتع عاره العععيعش تعحعت مسعتعوى ‘  العحعرمعان’ ما ط قنا تعدعريعف 
دوالر أمرياي عل  أ عاس تعدعادل العقعوة الوعرائعيعة. ووفعقعا  8.8

هحدث التقديرات، ود تزيعد الصعدمعة االوعتعصعاديعة هعله العنعسع عة 
% أو أ  رو وم  المرلح أن ترتلت هله النس ة بوعاعل 01 ل  

 أ بر ح ت يت  تدديل التوودات في اه ابيت القادمة.


