
 أحدث التطورات

. يكتسب النمو االقتصادي في توونوب طوطووة قووع دافو و 

وم مو ودلوع انوتو وا وا وو ويو وا  لو   فوي %  2فط د أن سوَّل

في الورطوا الوم %  2.2، تسارعت وتيرتع  ل  2102

في الرطا الثانوي طوالوموةوارنو  طوموا %  2.2، و2102من 

كان عليع قطم عام، وذلك طدعم من قووواعوات الوةراعو  

والسياح  والصناعات التحويليو  الومووَّولو  لولوتوصوديور، 

وفوي َّوانوب .  والسيما الصناعات الكلرطي  والميكانيكيو 

ك  وحور   الولب، كانت الصوادرات واالسوتوثوموارات حوي م 

د عونود .  النمو فوي %  02.1وظمل م دم الطوال  مورتو و وا

، لوكوونوع توراَّووا قولوويو د طويوون 2102الورطوا الوم لوو وام 

طوالوموةوارنو  طوموسوتووا  فوي %  2..2الخريَّين مسوَّو د 

 %. ...2حينما طلغ  2102الرطا الخير من عام 

كوانوون / فوي ديسوموطور%  1.2وارت ا م دم التضخم من 

، 2102حوةيوران / في يونيو%  2.2 ل   2102الوم 

وحو أعلو  مسوتووه لوع فوي ع ورع أعووام، وقود أذكوا  

انخ اض قيم  ال مل ، وةيادات أس ار الواق ، وتضوخوم 

وفي مواَّل  حذا الوضا، رفوا .  الَّور، ونمو االئتمان

الطنك المركةي س ر فائدتع الرئيسي ثو   مورات مونوذ 

، لكن أس ار الو وائودع % 2.22 ل   2102نيسان /أطريم

د من الموسوتوويوات السوالوطو  . الرئيسي  ظلت سالط  أو قريطا

، تراَّا م دم التوضوخوم قولويو د 2102تموة / وفي يوليو

 %. 2.2 ل  

وعل  مده طض   أعووام عوةوب الوثوورع، ظولوت عوَّووة  

تأث  رعد طونوموو   ميةان المالي  ال ام  ومستويات الديون تنمو م 

، وتوونووامووي الوودعووم  ( 2102-2100) فوواتووورع الَّووور  

السويوموا  )   2102-2100والتحوي ت المالي  في السنوات  

ويولودق قوانوون الوموواةنو  لو وام  (.  دعم منتوَّوات الووواقو  

مون  َّوموالوي  %  ..2 ل  تخ ويوض الو وَّوة مون    2102

مون خو م حوةمو   %  2.2 ل     2102الناتج المحلي في  

 َّراةات ضريطي  وموح  منلا ةيادع نسطتلا نةو  مئوويو   

واحدع في م دالت قيم  الضريط  المضاف ، ورفوا رسووم  

(السيارات والتطغ والكحووم ) اإلنتاج عل  ط ض المنتَّات  

وأطرة الةوانوون  .  ، ورفا ضريط  الدخم نةو  مئوي  واحدع 

فواتوورع  (  أ : ) أيضا س ي الحكوم   لو  احوتوواة وخو وض  

مون  ) مون  َّوموالوي الونواتوج الوموحولوي  %  01الَّور  لو   

من خ م طرنامج للتةاعود الوموطوكور  (  2102في  % 01.2

مون  %  2.2دعوم الووواقو   لو   ( ب )والمغادرع الووعي ؛  

 َّمالي الناتج المحلي عن وريق تووطويوق اةلويو  الوحوالويو   

لت ديم أس ار الوقود عل  نحو أكثر منولوَّويو  وانوتوظواموا،  

وكوان أداة  .  وخ ض الدعم عل  الكلرطاة والغاة الوطي وي 

الحكوم  َّيدا في تحصيم اإليرادات فوي الونوصوق الوم  

، لووكوون ضووغوووو اإلنوو ووا  ك وو ووت عوون  2102موون عووام  

المخاور التي ت وب تحةيق حدق خ وض عوَّوة الوموالويو   

ويرَّا حذا  ل  ارت اع أسو وار الونو وو الو والومويو ،  .  ال ام  

وطوة ت ديم أس وار الووقوود ورسووم الوكولورطواة والوغواة،  

ونةص السيول  الذي يواَّلع صندو  م وا وات الوتوةواعود،  

. وتدن  ي مستوه الم ارك  في طرامج الموغوادرع الووووعويو  

واستمر الوضا المح وق طالتحديات لمواةين الوحوسواطوات  

الخارَّي  لولوطو د، موا اتسواع عوَّووة موواةيون الوتوَّوارع  

والووحووسوواب الووَّوواري، وانووخوو وواض االسووتووثوومووار الَّوونووطووي  

ما ي ادم توغووويو   ) المطا ر، وانكماش االحتياوات الدولي   

وفوي الورطوا  (.  2102 لر في نلاي  عوام    2.0واردات  

، تحسلن عَّة ميةان الحساب الوَّواري  2102الوم ل ام  

نتيَّ د النخ واض سو ور الصورق الوحوةويوةوي لولو ومولو  فوي  

 تونس
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ت لد تونب انت ا اد اقتصادياد متواض اد، ما تسارع  

وتيرع النمو واالستثمار والصادرات عل  الرغم من  

أن االخت الت عل  ص يد االقتصاد الكلي ال تةام  

وقد ارت  ت م دالت التضخم  ل  مستويات  . عالي  

قياسي  دف ت الطنك المركةي  ل  الطدة طت ديد  

ومن المتوقا أن ين كب مسار  . السياس  النةدي  

االتَّا  المتةايد ل َّوة مواةين المالي  ال ام   

، وأن تستةر نسط   2102والحساب الَّاري في  

ولكن م اعر  . الديْن ال ام  ل   َّمالي الناتج المحلي 

السخو ال  طي تنت ر طين السكان ط أن الحوام  

االقتصادي  وتكاليق اإلص ح المتةايدع وتط اتع  

وسو تةايد تكاليق الم ي  ، واستمرار تدحور قيم   

 .  ال مل ، وارت اع م دالت الطوال  



، وتحسُّن الومويوةان الوتوَّواري، وارتو واع عوائودات  2102

السياح  والتحوي ت الموالويو  لولوموغوتورطويون طو وضوم ةيوادع  

لكن مستوه تغوي  احتياوويوات  . م دالت النمو في أوروطا 

النةد الَّنطي للواردات انخو وض  لو  موا يو وادم واردات  

د طنلاي  يوليو   20 تموة، عل  الرغم من َّلود الوطونوك  / يوما

المركةي للطةاة فوي حودود موواةنو  الوتودخوم فوي أسو وار  

وانخ ضت قيم  ال مل  المحلويو   .  آذار / الصرق منذ مارب 

نويوسوان  / دنانير موةواطوم الويوورو فوي أطوريوم   2الدينار دون  

، وواصلت التراَّا ولكن طوتيرع أطوأ موموا كوانوت  2102

 . 2102عليع في  

وت ير تةديرات تستند  ل  مسح اسوتوةوصوائوي واتوَّواحوات  

متوسو نصيب ال رد من  َّوموالوي الونواتوج الوموحولوي لو وام  

وطواسوتوخودام  .   ل  ركود وتيرع تراَّا م دم ال وةور   2101

د لخو ال ةر في ال ريح  الدنيا من الوطولودان   م دم ال ةر وفةا

دوالر في اليوم عل  أساب تو وادم    2.2) متوسو  الدخم  

، انخ ض م دم ال ةر أكثر من نةو  مئوي   ( الةوع ال رائي  

وا طواسوتوخودام خوو الو وةور   في السنوات ال  ر الماضي ، أمل

دوالر في اليووم عولو  أسواب تو وادم الوةووع    ..0) المدقا  

د (  ال رائي   ويثير طوة تراَّا م دالت  .  فكان التراَّا و ي ا

ال ةر الةلق، لكن المستويات ال ام  لل ةر تماثم تلك السائدع  

في المنوة ، والحم من ذلك، أن الَّلود الوموطوذولو  توتوَّوع  

وت ويور  .  فيوموا يوطودو نوحوو الوةوضواة عولو  الو وةور الومودقوا 

 2102 حصاةات رسمي  تستند  ل  مسح استةصائي في  

 وطواسوتوخودام خوو الو وةور  (  لم يةم الطنك الودولوي طوتوحولويولوع ) 

 كوانووت    2102و   2101الوووونوي  لوو  أنوع طويوون عواموي  

 وتوويوورع تووراَّووا موو وودم الوو ووةوور أسوورع كووثوويووراد موون نووحووو  

 %. 02.2 ل   % 21.2

وتنووي المتوسوات الووني  لم دم ال ةر عل  تطايونوات 

وطومورور الووقوت توراكوموت فوَّووع .  كطيرع طين المنواووق

مكاني  كطيرع طين المنواووق الوموحورومو  فوي الو وادع فوي 

ال مام الغرطي والغرب الوسوو والومونواووق السواحولويو  

السويوموا فوي مونوووةو  توونوب ) وال رقي  الكثر تحضراد 

و َّمواالد، (.  ال اصم  وال مام ال رقي وال ر  الوسو

د  تطلغ م دالت ال ةر في المناوق الغرطي  في ال ادع تةريطوا

 . ض  ي المتوسو الووني

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

فوي %  2.1من الموتووقوا أن يصوم مو ودم الونوموو  لو  

د من مسوتووه  موكوانويواتوع  2102 قطم أن يةترب تدريَّيا

عل  المده الوموتووسوو فوي %  2.1المتاح  والطالغ نحو 

ظم تحسُّن مناخ العمام نتيَّ د لإلص حوات الولويوكولويو  

. وتحسُّون الوضواع المونويو  واالسوتوةورار االَّوتومواعوي

د من التوس وات فوي قووواعوات  وسيلة  م دم النمو دعما

الةراع  والصناعات التحويولويو  والوخودموات الوموتوصولو  

ومن المتوقا أن يطة  م دم ال ةر دونما تغويُّور .  طالسياح 

دوالر  2.2طاستخدام خوو الو وةور الوطوالوغ %  2.2حوم 

لل رد في اليوم عل  أساب ت ادم الةوع ال رائويو  ونوحوو 

دوالر  ..0) دوالر طاستخدام خو الو وةور الومودقوا  ..0

 (. لل رد في اليوم عل  أساب ت ادم الةوع ال رائي 

وقد يةداد م دم التضخم عل  الرغم من ت ديد السياسو  

ط  م ةيوادات  2102طنلاي  عام %  .-% 2النةدي   ل  

أس وار الووواقو  الورسومويو ، وانوخو واض قويومو  الوديونوار، 

وارت اع توق ات التضخم، وتأثيور الوتوداطويور الضوريوطويو  

 ومن الوموتووقوا أن يوتوراَّوا حوذا الومو ودم  لو  .  الَّديدع

طمرور الوقت ما ت ديد سياسوات االقوتوصواد %  2-1%

الكلي، وتدعيم مصداقي  المستوه الذي يستلودق الوطونوك 

في أعةاب التخلي عن سو ور ) المركةي تحةيةع للتضخم 

 (. الصرق الثاطت طاعتطار   حده ركائة السياس  النةدي 

ومن المرتةب أن يتم احتوواة عوَّووة موواةيون الوموالويو  

% 2.2عونود  2102ال ام  والحساب الَّاري في عام 

من  َّمالي الناتج المحلي عل  الترتويوب فويوموا %  2..و

ي ةه  ل  مةيج من تداطير ت ديود السويواسوات الونوةوديو ، 

وموا .  وةيادع مرون  س ور الصورق، وانوتو واش الونوموو

التصحيح الموسوتومور لسويواسوات االقوتوصواد الوكولوي، مون 

المتوقا أن يتراَّا ال َّة الوموةدوج لوموواةيون الوموالويو  

د  لو   % 1-% 2ال وامو  والوحوسواب الوَّواري تودريوَّويوا

. من  َّمالي الناتج المحلي عولو  الوتورتويوب%  2-% 2و

وت ير التوق ات  ل  أنع سويوتوم احوتوواة مسوتووه الوديون 

% 1.و %  21ال ام والخارَّي وخ ضع  ل  ما دون 

من  َّمالي الناتج المحلي عل  الوموده الوموتووسوو، وأن 

م دم توغووويو  احوتويواوويوات الونوةود الَّونوطوي لولوواردات 

أ ولور طوحولووم عوام  1سيتحسن  ل  واردات أكثر مون 

، وحذ  اةفا  المحتملو  رْحونب طواالسوتومورار فوي 2121

تن يذ اإلص حات الةوي  التوي تو ولودت طولوا الوحوكوومو ، 

ومنلا السياسات الضريطي  والونوةوديو  وأسو وار الصورق 

 . والحماي  االَّتماعي  والواق  وتنمي  الةواع الخاص

 

 

 المخاطر والتحديات
 
 

ويوتوموثلوم .  ال تةام المخاور كطيرع وت نط ئ طتراَّوا الونوموو

الخور الرئيسي فوي انوةووواع اسوتوموراريو  السويواسوات، 

السيما طسطب الت دي ت الحكومي ، والتوافق فوي اةراة 

حوووم اإلصوو حووات الوورئوويووسوويوو ، وموونوولووا اإلصوو حووات 

الليكلي  للمالي  ال ام  ال ةم  لضوطوو أوضواع الوموالويو  

ال ام ، و عادع توَّيع اإلن ا   ل  االستثوموارات الو وامو  

 مؤ رات آفا  االقتصاد الكلي وال ةر/ تونس  2الجدول   (التغير السنوي طالنسط  المئوي  ما لم ي ذَكر غير ذلك)


