تونس
قاع تونس دنانوا نبندنحة نلنى انحدنا
الت وّ ل السداسي ل ن النمن ناسنح االقنتنصناددنل
الملموسل تستاحا وقتا اول من النمنتنوقنع إذ
ن معدل النمو مندف إلى ند دنتنعنذح منعنف
ت لدص معدل الباالل بي ل منلنمنوس فني ظن ّل
تاادد العرا في ل من النمنوااننل والن نسناح
ومل النو ندة النواننندنل –
الراحيز تي ل
وهي ائتالف من األ ااح السداسدل الحئدنسندنل
ومنظما المرتمع المدني -في سبتمبنحأ دنلنول
بننناإلصننال نننا
 6102بنننننندف الننننننننننو
االقتصاددل المل ل ل ننا دضع ألول تنعنددنل
وااحيق وإن ان م دوداق في فنبنحادنحأينبناا
.6102

أحدث التطورات
نما االقتصاد التونسي بمعدل سنننوي دن ندح بننن نو
 %0.1في  %6.1( 6102بعد استبعاد قنانا ني
النناحا ننل والصنندنند من ننابننل  %0.0فنني 6102
(  %1.0بعد استبعناد قنانال الناحا نل ز ودنعنا
النمو في  6102في األساس إلى قاال الندندمنا
ال ابلل للتداول النتنرناحيق وقنانال األنينانل ندنح
ال ابلل للتداول التراحي وننمنا نل منننننمنا بنننسنبنل
 %6.2فضالً ن قاال الصنننا نا النتن نودنلندنل
ندنح
(  %1.0ز من رنتناق يننند الصنننا نا
الت ودلدل (الفوسفنا ق والنننفنا والناناا انن نمناينا ً
( %0.0م ابل  %1.0-في  6102إذ لم دنتعن
إنتاج الفوسفا في منناانا النتنعنددنن بنعند بين نل
امل ح م الادادة مؤدحاً في مستودا اإلنتاجز
وتحارع معدل التضدم بين نل منتنواصنل بنعند ن
ان قد وصل إلنى ذحوتنف فني  6102وال دناال
مندفضا ح م هبوا قدمل الددناح التنونسني بنننسنبنل
 %3.2مام الدنوحو و %3.2منام الندوالح منننذ
منتصف 6102ز واحتفع مؤيح سعاح االستننال
في المتوسا بنسبل  %2.2فني ( 6102من ناحننل
بنسبل  %1.0في  6102ز في الم ابلق تساح ن
وتدحة الادادة في معدل التضدم األسناسنيق بندون
الاذاء والااقل التي ت دد ال ومل سعاحهماق منننذ
سبتمبنحأ دنلنول  6102ووصنل إلنى  %2.0فني
ددسمبحأ انون األول (م ابل  %1.2في ددسنمنبنحأ
انون األول .)6102
وال داال منعندل النمنيناح نل فني الن نو النعنامنلنل
مندفضنا ً ننند نن نو  %21وهنو منا دنحرنع فني
األساس إلنى ضنعنف ميناح نل النمنح ة فني سنوا
العمل بنسبل ال تنادند نن %62ز وهنبنا منعندل
الباالل من ذحوتنف ننند  %00فني  6100إلنى
 %02.2فني 6102ز و نالنبندنل النعناانلندنن نن

العمل هم من العمال ذوي المناحا المتدنندنلز منع
ذل ق دعاني دحدرو الرنامنعنا منن نلنى منعندل
بانالنلق والنذي ااد منن  %02فني  6112إلنى
 %62فنني  6101ومننن ننم إلننى  %20.2فنني
6102ق بدنما وصل معدل الباالل بدنن دنحدنرنا
الرامعل إلى %11.1ز ما ن منعندال النبنانالنل
لى ب دح في المنااا الدادلدل مننا في المناانا
السا لدلز
وتوارف تونس رااً بدحاً في منوااننتنننا النعنامنل
و ساباتنا الندناحرندنلز إذ احتنفنع النعنرنا النمنالني
لل ومل المنح نادنلق دون ا نتنسناح النمننن ق إلنى
 %2.1من الناتج الم لي اإلرنمنالني فني 6102
من  %2.2في 6102ز واحتفع نسبل الددن إلنى
الناتج الم لي اإلرمالي إلى  %20.3في 6102ق
مننن  %22.1فنني 6102ز وظننل ننرننا منندنناان
ال ساح الراحي محتفعا ند ن و  %0من الننناتنج
الم لي اإلرنمنالني فني 6102ز ودسنبنح النعنرنا
ال بدح في ال ساح الراحي إلى رانح التدهوح فني
سابا ح س النمنال والن نسنابنا النمنالندنل تن نل
قندنمنل
اال تداادا األرنبدلق ودؤدي إلى اندفنا
الددناح التونسيز ومع ننادل فبحادحأيباا 6102ق
ان اال تداادا األرنننبندنل رتن ندوح بننن نو 02.3
ملداح ددناح تونسيق وهو ما دعادل نلنفنل قنل منن
حبعل ينح من الواحدا ز
ومل الو دة الواندنل النتني تين نلن
وقد دد
في سبتمبح أ دلول  6102ولنودنتنننا فني تنعنادنا
البدئل األمندلق وت سدنن بندنئنل األ نمنالق وضنمنان
است حاح االقتصاد ال لي والمالدل العامل واستئننناف
ال ومل الردددة في تنظدم منؤتنمنح
النموز ونر
دولي للمسنتن نمنحدنن فني ننوفنمنبنحأتينحدنن الن نانني
( 6102تننوننننس  6161ق األمننح النننذي تنننا
الفحصل للند نوة إلنى تنرنددند د نم النددنمن نحااندنل
التونسدل اليابل و دضا إلظناح الت سن في الوضع
األمني وقدحة البلد لى ارنتنذاح االسنتن نمناحز فني

الشكل  .1تونس أ ال دمل المضافل ال اا دل ونمو الناتج الم لي اإلرمالي
( لى ساس سنوي

الشكل  :2تونسأمعدل الباالل

المصادح :المعند الواني لإل صاءق والبن المح اي التونسيق و سابا دبحاء البن
الدوليز

المصادح :المعند الواني لإل صاءق والبن المح اي التونسيق و سابا دبحاء البن
الدوليز

دن تيدح التوقنعنا إلنى ن الن ن نومنل النرنددندة
ست ون ح است حاحاً -دناصنل حئندنس الن ن نومنل
والوااحا الحئدسدل  -دنو ني النتنعنددنل النوااحي
الم دود مؤدحا بأنف درح دم استبعناد من نل هنذ
التاددحا ز

المخاطر والتحديات

اآلفاق المستقبلية
من المتوقع ن تتساحل وتدنحة النننمنو االقنتنصنادي
إلننى  %6.2فنني  6102مننن دننالل تننعننافنني
الن نانا نا االسنتنحاتندنرندنل النمنتنمن نلنل بنالناحا ننل
والفوسفا والصنا ا النتن نودنلندنلز وفني األرنل
المتوساق من النمنتنوقنع ن دنحتنفنع منعندل النننمنو
االقننتننصننادي تنندحدننرنندنا ً إلننى  %6.3فنني 6103
و %2.6في  6100منع تن نسنن مننناا األ نمنال
بح إصال ا هد لدل وادادة االسنتن نحاح األمننني
واالرتما يز
من المتوقع ن دب ى را المواانل منحتنفنعنا ننند
 %2.0من الناتج الم لي اإلرمنالني فني 6102ز
وتتالح االستدامل المالدل ب لفل روح الن نانال
العامق توسدع ال ا دة الضحدبندنلق وإتنا نل النمنرنال
لادادة اإلنفاا االست ماحيز
و لى الصعدد الداحريق درتنوقنع لنعنرنا الن نسناح
الراحي ن دندف قلدال إلى  %3.1منن الننناتنج
الننمن ننلنني اإلرننمننالننيق مننع انننتننعننا تنندحدننرنني فنني
الصنننننا ننا الننتن ننودننلنندننل والننتننعننددننننندننل وصننادحا
الددما ق فضال ن الصادحا الاحا دلز و نلنى

الجدول  .1تونس أ مؤيحا

األمد المتوساق درحر ن دستفدد مدناان الن نسناح
الراحي من االنتعا التندحدنرني فني الصنننا نا
النعنرنا تندحدنرندنا ً
وتراحة الددما و ن دنندنفن
تى ننادل فتحة التوقعا ز

فاا االقتصاد ال لي

تننظننل بننحا الننمنندننااننح ننلننى فنناا الننمننسننت ن ننبننل
االقتصادي منتنمن نلنل فني احتنفنال مسنتنو بنانالنل
اليباح والتوتحا االرتما دلق فضالً ن الوضنع
األمني الن سواء لى المستو الم لي و لنى
مستو النمنننان نلز وفني ندنن تن نيند الن ن نومنل
المواحد لت سدن الوضع األمننيق البند منن إددنال
إصال ا لت فدنا ننمنو الن نانال الندناص ودنلنا
فحص العمل لموارنل تل النمندناانح نلنى نن نو
مستدامز ومن بحا ما دنباي ن تيتمل نلندنف هنذ
الرنننود 0( :إقنحاح وتنانبندنا لنوائن تنننظندنمندنل
لننت ن ننسنندننن األوضننال النندنناصننل بننددننول السننواق
ومتابعل ملنمنوسنل لنمنؤتنمنح تنوننس 6161؛ (6
وضع وتنفدذ استحاتدردل ياملل بيأن إصال نظام
الددمل المدندل وإصال المؤسسا المملنو نل منن
قبل الدولل؛ ( 2ت سدن نظم الن نو نمنلق بنمنا فني
ذل م اف ل الفساد وسدنانحة الننندنح؛ و( 1بندء
واح دندف إلى معنالنرنل مصنادح االضنانحابنا
االرننتننمننا نندننل وإاالننتننننناق والسنندننمننا مننع النننن ننابننا
العمالدلز

(التادح السنوي بالنسبل المئودل ما لم درذ و ح دح ذل

