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التونسي المركزي البنك إدارة مجلس بيان

المنعقد اجتماعه 2013مارس27يومفي

أشغاله بداية في المجلس مستجداتاستعرض الذيالعالمي،ياالقتصادالظرفآخر
بالخصوص األمريكيفياتحسنشهد االقتصاد مؤشرات أقلبعض لوبدرجة منطقةبالنسبة

تداعياتاألورو تأثير تحت اقتصادياتها بعض تبقى الديونالتي يرجحأزمة مما السيادية
وضعية االقتصادياستمرار المنطقةاالنكماش هذه الحاليةفي السنة حدتهاخالل تراجع مع

بسنة . 2012مقارنة

آل تحليله سياق الوطني،وفي الصعيد على االقتصادي الوضع تطورات سجلخر
اإليجابيتواصلالمجلس الالنسق في وخاصة علىوالصناعيقطاعللنشاط السابع للشهر
بـالتوالي الصناعي اإلنتاج مؤشر تقدم تراجع3,5حيث مقابل المنقضي ديسمبر شهر في ٪

وذلك7,1بـ سنة قبل وزيادةخاصةبالعالقة٪ الكيميائية الصناعات إلنتاج الهام االرتفاع مع
من مكن الذي الطاقة المنجميإنتاج اإلنتاج تقلص أثر من مؤخراالحد بدأ األخير هذا وأن علما

العادي نشاطه استعادة المجلسو.في الحظ المسجلاستمراربالمقابل قطاعفيالتراجع
لخاصةوالخدمات الشهرينبالنسبة خالل مؤشراته ألغلب انخفاضا شهد الذي السياحة قطاع

الحالية السنة من . األولين

بالدىو المتعلقة التطورات الاستعراض حاصلتالمجلسسجلخارجي،لقطاع حسن
ال ليبلغجاريالميزان الحالية، السنة من األولين الشهرين من1,2يمثلمستوىالعجزخالل ٪

مقابل اإلجمالي المحلي سنة٪1,4الناتج من الفترة نفس مع2012في بالعالقة وذلك تقلصال،
شهده التجاريالذي بـالعجز الصادرات زيادة للواردات٪3,6مقابل٪7,3نتيجة مما بالنسبة

بـ التغطية نسبة تحسين من مائوية2,6مكن ذلك،. نقاط منومع الصافية الموجودات بلغت
أو11.230األجنبيةالعملة دينار يعادلمليون بتاريخاميأ106ما التوريد مارس26من
مقابل2013 السابق119، العام نهاية في بعنوانيوما خاصة النفقات ارتفاع مع بالعالقة وذلك

الخارجي الدين بالحد.تسديد مقارنة نسبيا مريحة وضعية في االحتياطي مستوى ويبقى
بـ يقدر الذي المقبول توريد3المرجعي .أشهر

األبخصوصأما التضخمفقدسعار،تطور نسبة شهر٪5,8بلغت نهاية فيفريفي
مقابل2013 السنوي االنزالق بحساب شهر،6٪، التخفيضاتقبل موسم مع تزامنا وذلك
ارتفاعا.الشتوية سجلت والطازجة المؤطرة المواد باستثناء أي األساسي التضخم نسبة أن إال

الضغوط٪ 6,2لتبلغ استمرار إلى تشير المعطيات من عددا وأن علما فيفري موفى في
األش خالل المقبلةهالتضخمية .ر

التطورات بآخر يتعلق النقديوفيما المستوى بعض،على المصرفية السيولة شهدت
الالتحسن خاللستةخالل شهدتها التي الضغوط بعد مارس شهر من األولى يوما وعشرين

وبالتالي فيفري المركزيتراجعتشهر البنك النقديةتدخالت السوق مليون2.774 إلىفي
فيفريم 4.045مقابلمارس 26يوم شهر في الفبلغتوليون السوقالوسطيةئدةانسبة في

الحالي٪ 4,27النقدية الشهر بداية المنقضي٪04,2مقابلمنذ فيفري شهر .في
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تطورو المجلس سجل المصرفي، القطاع نشاط اإليداعاتاملموسابخصوص لقائم
فيفري شهر شهدبعد2013خالل شهاداتاتراجعأن بالخصوص، ليشمل، السابق الشهر في

ألجل الحسابات أقل وبدرجة ال. اإليداع عرفت الكما تسارعاداةمسقروض نفسلالقتصاد خالل
بـالشهر ارتفعت ل٪ 0,2مقابل٪0,9حيث بالخصوص نتيجة جانفي شهر القروضتطورفي

متوسطة القروض استقرار مقابل األجل األجلقصيرة .وطويلة

ضوء علىوعلى المجلس أكد التطورات، بالقطاعاتضرورةهذه اإلحاطة مزيد
الخ الطلب تراجع ظل في للتصدير ودعاالموجهة التقليدية األسواق ألهم مضاعفةإلىارجي

مختلف على شمولياألصعدةالجهود طابع ذات أصبحت التي التضخمية الضغوط من للحد
لالقتصاد التنافسية للقدرة تهديدا يمثل بما تدريجياوهيكلي نسقه هذاسجالمواسترجاع في

األسعارالمجال تطور في التحكم بهدف مؤخرا الحكومة اتخذتها التي يتعينالقرارات والتي
اآلجال أقرب في المركزيالمجلسرقرو،تفعيلها للبنك الرئيسية الفائدة نسبة في الترفيع

ل 25 بـ أساسية إلىتنقطة .٪ 4نتقل
علما المجلس أحيط اختتامكما المركزيلدى البنك قرر التي باإلجراءات أشغاله

أجل من علىدفعاعتمادها الحركية من مزيد وإضفاء النقديةنشاطاالدخار والمتمثلةالسوق
 :في

لتأجير - بالنسبة السقف ألجلإلغاء  اإليداعات
االدخار - لتأجير الدنيا النسبة في  الترفيع
أكتوبر - شهر في المتخذة اإلجراءات قروض2012مراجعة بترشيد والمتعلقة

بهدف وذلك االحتياطياالستهالك نسبة في التخفيض طريق عن مرونة أكثر جعلها
الموظفة .عليهااإلجباري

التونسي( المركزي البنك واب بموقع االتصال يمكن والمالي، االقتصادي الظرف حول المعطيات من مزيد على لإلطالع
www.bct.gov.tn (
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التونسي المركزي البنك إدارة مجلس بيان

المنعقد اجتماعه في

 2013أفريل30الثالثاءيوم

 

البنك مشاركة حول عرضا المحافظ السيد قدم اإلدارة، مجلس أشغال افتتاح لدى

خاللها اجتمع والتي الدولي النقد وصندوق العالمي للبنك الربيع اجتماعات في المركزي

كبار من السيدةبعدد وخاصة واإلقليمي الدولي المستويين على الماليين المسؤولين

أسفرت.الدولي النقد لصندوق العامة المديرة الغارد، كريستين التي النتائج المجلس وثمن

وخاصة التظاهرة هذه في التونسية المشاركة النظرعنها وجهات مستوىتطابق على

االستعداد االتفاق بشأن الخبراء دوالر 1,75 بقيمة شهرا 24 لمدة االئتماني حول مليار

ما أمريكي وذلك مليار 2,7 حوالي يعادل أي االقتصادي اإلصالح لبرنامج دعما دينار

وضعته والمالي الضرورية الحكومة الذي الخارجية الموارد تعبئة على يساعد بما التونسية

الدولة وميزانية المدفوعات ميزان حاجيات  .لتمويل

إلىالتطرقثم العالميمجلس االقتصاد شهدها التي التطورات اتسمت،آخر والتي

الدولي النقد صندوق بمراجعة والمقبلةخاصة الحالية السنتين خالل للنمو نحوتقديراته

مقارنة الماضياالنخفاض جانفي شهر . بتقديرات

التونسي، باالقتصاد يتعلق تقديراتفيالمجلسنظروفيما لالقتصادآخر النمو

ل الحالية،الوطني مستوىلسنة في تستقر االنكماش4التي مع خاصة بالعالقة وذلك ،٪

و البحري والصيد الفالحي القطاع في المعمليةفيتباطؤالالمنتظر الصناعات نسق

 . والخدمات

المإلىوبالنظر االقتصاديةآخر ألداء،عطيات متباينة تطورات المجلس سجل

يتواصلالقطاعات اإليجابيحيث الصناعيفيالنسق التواليالقطاع على السابع للشهر

ارتفاع بـمع اإلنتاج جانفي2,6 مؤشر شهر في في٪2013 اإليجابي للتطور تبعا وذلك

المعملية الصناعات من المعملية) ٪1,5(كل غير تطورها) ٪6,8(والصناعات يعود التي

الطاقة، إنتاج ارتفاع نتيجةإلى الخدمات قطاع على الضغوط تتواصل حين استمرارفي

مارس شهر خالل السياحي، النشاط مؤشرات جل على2013انخفاض الثالث وللشهر ،
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السياق .التوالي هذا المؤشرات،عتباروباوفي االستثمارآخر نسق تباطؤ المجلس سجل

ال هذا تداعيات من انشغاله وأبدى األجنبي أو الداخلي والتوازناتسواء النمو على تطور

.المالية

الخارجي،بخصوصو تحسنإلىالمجلسأشارالقطاع الميزانوضعيةتواصل

ال العام من األول الربع خالل يعادللاحالجاري ما العجز ليبلغ المحلي1,8ي، الناتج من ٪

مقابل سنة،2,3اإلجمالي قبل باألساس،بالعالقة٪ العمع، سجله الذي جزالتراجع

الواردات من أسرع بنسق الصادرات زيادة نتيجة و8,5(+التجاري على3,9+٪ ٪

بـ )التوالي التغطية نسبة تحسين في ساهم مائوية 3,2 مما أن. نقاط النفقاتإال ارتفاع

الخارجيبعنوان الدين االستثمارتسديد من المتأتية المداخيل تراجع مع تزامن والذي

انخفاض عنه نتج األجنبيةاألجنبي العملة من الصافية الموجودات حجم حواليليبلغفي

يعادل10.902 ما أو دينار التوريدوي102مليون من مقابل2013أفريل29بتاريخم

دينار11.170 الماضي104ومليون الشهر موفى في  .أيام

األسعار،أما بتطور يتعلق شهدتفيما التضخمفقد شهرتسارعانسبة في مارس،

بلغت2013 حيث مقابل6,5، السنوي االنزالق بحساب فيفري٪5,8 شهر في ٪

تا مع أساسا بالعالقة الغذائيةصاعدلمنقضي، المواد األخير)٪8,8(أسعار والتعديل

المحروقات  . والطاقةألسعار

شهر خالل للسيولة البنوك حاجيات تقلصت النقدي، المستوى ،2013أفريلوعلى

مكّمم منذنا لها مستوى أدنى لتبلغ النقدية السوق في المركزي البنك تدخالت تراجع من

أي السنة، دينار3.476مطلع غايةالشهريبالمعدلمليون مقابلالشهرمن29إلى

في3.560 نسقها. مارسمليون النقدية السوق في الوسطية الفائدة نسبة واصلت كما

لتبلغ نفس٪4,70التصاعدي السابق،4,33مقابلالفترةخالل الشهر في تأثير٪ تحت

اجتماعات في المركزي البنك إدارة مجلس اتخذها التي القرارات ومنهاسابقةالهخاصة

األخير الفيالترفيع الفائدة التضخميةمديريةنسبة الضغوط احتداد  .لمجابهة

ارتفاعتدارسهوعند المجلس الحظ المصرفي، القطاع نشاط اإليداعات،قائموضع

سنة من األول الثالثي بـ2013خالل خالل2,3، المسجل ذلك من أسرع نسق وهو ٪

سنتي من الفترة و2,1(2010و2012نفس التوالي٪1,7 على التطور)٪ هذا شمل وقد ،



3 
 

االدخار حسابات و اإليداع نفسوبالمقابل. شهادات خالل لالقتصاد المساعدات قائم سجل ،

بـ تطورا سنة٪2,4مقابل٪1,8الفترة من الفترة نفس  .2012خالل

عن المجلس أعرب المستجدات، هذه ضوء اوعلى استمرار إزاء لضغوطانشغاله

و علىالتضخمية الوطني،انعكاساتها لالقتصاد التنافسية القطاعاتوخاصةالقدرة بعض

للتصدير واألجنبيالموجهة الداخلي االستثمار فتور تواصل ظل لكلفي دعوته مجددا

الجهود لمضاعفة الفاعلة ومنهااألطراف األسعار ارتفاع عوامل في التحكم أجل من

التوزيع مسالك تغييراإلبقاءقرروتحسين دون المركزي للبنك الرئيسية الفائدة نسبة  .على

البنـك( واب بموقـع االتصال يمكن والمالي، االقتصادي الظرف حول المعطيات من مزيد على لإلطالع

التونسي  ) www.bct.gov.tnالمركزي



1 
 

التونسي المركزي البنك إدارة مجلس بيان

المنعقد اجتماعه  2013ماي27يومفي

 

ال تطوراتمجلسنظر آخر في أشغاله مستهل العالميياالقتصادالظرففي

الحاليةحصائياتاإلحسب السنة من األول بالثالثي أبرزتال،المتعلقة فيبتتي األداء اين

المتقدمة البلدان األوروفبالنسبة. أهم االنكماشلمنطقة مسار تواصل الخامسللثالثي،

حيث التوالي، لسنةالنموتراجععلى األخير الربع من حدة أغلب،2012بأكثر ليشمل

المنطقة حيناقتصاديات حيويتهفي األمريكي االقتصاد استعادة على المؤشرات تتواصل

.تدريجيا

الوطني، الصعيد االقتصاديوعلى للنمو األولية التقديرات المجلس خاللاستعرض

الثالث العامةاألشهر من النموانحصرتحيثالحالي،األولى حدودنسبة ٪2,7في

السنوي النسق و٪4مقابل(بحساب السابق الثالثي السنة٪4,6في من الفترة نفس خالل

علىحولمتسائال)الماضية النتيجة هذه بلوغتأثير لسنةإمكانية المرسوم  2013الهدف
بنسبة عن. ٪4والمحدد التطور هذا نتج قطاعيوقد من كل والصيدالفالتراجع حة

المعمليةو)٪1,6-(البحري غير خاصة)٪0,2-(الصناعات منجميالنتاجاإلبالمرتبطة

شهدتهمقابل الذي اإليجابي المعمليةبالخصوصالتطور الصناعات وخدماتقطاعات

والمواصالت الصناعيكما. النقل اإلنتاج لمؤشر اإليجابي التطور تواصل المجلس سجل

التوالي على التاسع للشهر وذلك الماضي مارس شهر الصناعاتخالل إنتاج تحسن نتيجة

الوقت نفس في مبديا واألحذية والجلود والمالبس والنسيج والكهربائية انشغالهالميكانيكية

بتواص فيلخاصة النشاط مؤشرات السياحةتراجع السنةقطاع بداية . منذ

الخارجي،لوبالنسبة الجاريلقطاع للعجز النسبي التراجع من خاللوبالرغم

األولى األربعة يعادلليبلغالحاليالعاممناألشهر اإلجمالي2,5ما المحلي الناتج من ٪

سنة٪2,8مقابل متواصلة،قبل تبقى المدفوعات ميزان على الضغوط تراجعجراءفإن

المالية العمليات بعنوانفائض سواء المداخيل شمل الذي االنخفاض نتيجة الخارج مع

ما وهو األجل وطويلة متوسطة القروض على السحوبات أو المباشر األجنبي االستثمار

األج العملة من الصافية الموجودات وضعية على بلغتانعكس التي مليون 10.291نبية
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يعادلدينار ما بتاريخيوم95أو التوريد مقابل2013ماي 24 من دينار9.831، مليون

سنةيوم101و نهاية119وقبل في .2012سنةيوم

بعض الحالي ماي شهر بداية منذ عرف فقد الدينار، صرف سعر وبخصوص

تراجعه إلى أدت و٪4,1بـالضغوط األورو منتصف٪6,1إزاء حدود إلى الدوالر مقابل

الس بنهاية ومقارنة الحالي ماي السابقةنشهر قصوىة مستويات بلغ المعامالتحيث في

البنوك و 2,2حوالي(بين األورو مقابل الدوالر1,69دينار مقابل بالعالقة)دينار وذلك

هامةمع طلبات االقتصاديةتزامن المؤسسات من عدد الصرفمن سوق سواءعلى

المرابيحبعنوان لتحويل أو وارداتها تدخال. تسديد السوقتوبفضل على المركزي البنك

التعديلي دوره إطار الدينارالحدنأمك،في صرف سعر تراجع ليتقلص الضغوط هذه من

عادية مستويات و2,1385بـإلى األورو يوم1,6530مقابل الدوالر ماي24إزاء

 . الحالي

فيالعاممؤشرالشهداألسعار،تطورمستوىعلىو تمثل إيجابيا ؤتباطتطورا

نموفينسبي منهنسق التضخّم نسبة تراجعت حيث في6,5، السنوي االنزالق بحساب ٪

إلىشهر أفريل6,4مارس شهر خالل للمؤشر.٪2013 الشهري التطور أن ٪0,7(إال

شهر٪0,6مقابل التضخميةؤكدي)قبل الضغوط لتواصل االستهالكيةبالنسبة المواد معظم

الطازجة الغذائية المواد أسعار انخفاض .رغم

أفريلوع في السيولة من البنوك حاجيات تقلص تواصل النقدي، المستوى لى

التوالي2013 على الثاني للشهر إلىوذلك أدى تدخالمما اتتراجع فيالبنك لمركزي

إلى النقدية دينار3.482السوق اليوميمليون شهرخمليون3.560مقابلبالمعدل الل

ارتفاع. مارس استمر لتبلغكما النقدية السوق في الوسطية الفائدة في4,70مستوىنسبة ٪

أفريل .شهرقبل٪4,33مقابلشهر

تطرقهو المصرفي،لوضععند القطاع قائمنشاط نمو نسق تباطؤ المجلس الحظ

العام هذا من األولى األربعة األشهر خالل سنة٪3,6مقابل٪1,9(اإليداعات )قبل

التبالتزامن نسقمع في المسجل لالقتصادباطؤ الفترةالمساعدات نفس مقابل2,5(خالل ٪

األجلنتيجة)3,5٪ قصيرة القروض تراجع تواصل فيخاصة الزيادة وأن القروضعلما

اإلنتاج قطاعات بالخصوص االستهالكشملت قروض حساب   .على
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التطورات هذه ضرورةالمجلسأكد،وأمام الجهودعلى كل المناخلتوفيرتظافر

المطلوب بالنسق خصوصا المصدرة والقطاعات عموما االقتصادي النشاط لعودة المالئم

بالمحافظة الداخليةالكفيل المالية التوازنات نسبةالحفاظرقرو،والخارجيةعلى على

الرئيسية المركزيالفائدة تغييرللبنك . دون

التونسـي( المركزي البنك واب بموقع االتصال يمكن والمالي، االقتصادي الظرف حول المعطيات من مزيد على لإلطالع

www.bct.gov.tn ( 
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التونسي المركزي البنك إدارة مجلس  بيان
يومإثر المنعقد  2013أكتوبر30اجتماعه

 

اطلعافتتح حيث الدولي، االقتصادي الظرف مستجدات آخر باستعراض أشغاله المجلس

آخر الدوليلالمحينةوقعاتتالعلى النقد بالصندوق سنتيل العالمي ياالقتصادنموالمتعلقة

مستوىخفضنتل ،2014و2013 جراء ،٪3,6و ٪ 2,9إلى التوالي،  مخاطر تفاقم خاصة على
االقتصادي تباطؤ  العمومي اإلنفاق تقليص انعكاسات جانب إلى الصاعدةالبلدان عديد في النشاط

وتواصل في المتحدة السابق من حدة بأقل وإن األورو منطقة في النمو انكماش الواليات .العام

الوطني،الوعلى األخيرةفيالمجلسنظر صعيد ياالقتصادالنمولتقديراتالتحيينات

نسبنتظريوالذي2014لسنة تبلغ سنة3,6تهأن سنة4و٪2013 القارة٪2014 . باألسعار

بـ نمو نسب تحقيق الدولي النقد صندوق يتوقع و3وبالمقابل، ال٪3,7 على خالل٪، توالي،

المذكورتين .السنتين

تطورو مناقشة الظرفيةلدى المؤشرات إلىآخر المجلس أشار العامستقرارا، المؤشر

الصناعي جويليةلإلنتاج شهر شهرةواصلوم،في خالل السياحي القطاع مؤشرات أهم

بعد2013سبتمبر التوالي على الثاني للشهر االرتفاع نحو خاللمسارها المسجل التراجع

جويلية .شهر
المجلس سجل المساركما أسعارتواصل لمؤشّر الثالثاالستهالكالتنازلي للشهر وذلك

ل التوالي التضخّمبلغتعلى شهر5,8نسبة في أوت6مقابل2013سبتمبر٪ شهر في إلىو٪

السنة من األولى التسعة األشهر خالل مرتفع، مستوى في الجاري الميزان عجز الحاليةبقاء

مقابل1,6( اإلجمالي المحلي الناتج من سنة٪6,6٪ .)قبل

اإلطار،وفي المركزيتمكّننفس علىمنالبنك مالحفاظ لموجوداتلقبولمستوى

األجنبية العملة من تناهزالصافية يعادل11.371التي ما أو دينار منأيام104 مليون

بتاري منيوم93ودينارمليون9.688مقابل2013أكتوبر 29خالتوريد التاريخ نفس سنةفي

2012. 

في االنفراج من نوعا المجلس الحظ السياق، نفس المصرفيةوفي السيولة فيعجز

منمما2013أكتوبرشهر حدوديتقلمكّن إلى النقدية السوق في المركزي البنك تدخل ص
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غاية.م4.392 إلى سبتمبر.م4.715مقابلأكتوبر29د شهر لكامل بالنسبة سجلتد كما

في الوسطية الفائدة الفترةنسبة نفس خالل تراجعا، السوق أيهذه ،٪4,72مقابل4,66٪،

إلى اإلشارة مع منلارتفاعنسقفيتباطءهذا المصرفيكل القطاع لدى اإليداعات قائم

توكذلك عمليات االقتصادحجم األولىمويل التسعة األشهر الحالي خالل العام مقارنةمن

المنقضية السنة من الفترة  .بنفس

الوعلى هذه لمؤشرات،تطوراتضوء الدقيقة المتابعة ضرورة على المجلس أكد

اعتماد على العمل إلى داعيا والخارجية الداخلية المالية والتوازنات االقتصادي النشاط

التوازنات بهذه المحدقة المخاطر بمواجهة الكفيلة الضرورية آفاقاإلصالحات في الثقة وإعادة

الوطني تغييرقررواالقتصاد دون المركزي للبنك الرئيسية الفائدة نسبة على .اإلبقاء

 )  ����� ��� �	
�� ����� ���� �������� �����	�� ����� 
� ��� !��� �" #�$" %&' ()*+�

�$,���� �-.
���(www.bct.gov.tn   

 

 



التونسي المركزي البنك إدارة مجلس بيان

يوماجتماعهفي  2013نوفمبر27المنعقد

 

فينظر الدولي،مستجداتفيأشغالهبدايةالمجلس االقتصادي ومنهاالظرف

تحيين االقتصاديةبالخصوص والتنمية التعاون بالنمولتوقعاتها(OCDE)منظمة المتعلقة

لسنتي العالمي االنخفاض،2014و2013االقتصادي  ٪2,7نسبةإلىنزللتنحو
الصاعدة3,6و االقتصاديات أهم في للنمو الملموس التباطؤ خاصة جراء التوالي، على ٪

امما نسق على سلبا المصنعةلنشاطيؤثر البلدان أهم.في حافظت األساس، هذا وعلى

سياس على المركزية مااالبنوك وهو االقتصادي النشاط لدفع التوسعية النقدية انعكستها

مؤشرات على البورصاتأإيجابيا . العالميةهم

الوطني االقتصاد بالنمواستعرض،وبخصوص المتعلقة البيانات آخر المجلس

اإلجمالي المحلي الناتج سجل حيث الحالي، العام من الثالث الثالثي خالل ،االقتصادي

معطيات لإلحصاء،حسب الوطني بـالمعهد السنوي2,4ارتفاعا االنزالق بحساب ٪

مقابل القارة، خالل3,2وباألسعار من٪ السابقكل السنةوالثالثي من الفترة نفس

الجاريةالماضية السنة من األولى التسعة األشهر خالل النمو نسبة بالتالي لتبلغ ،2,8٪ .

النمو نسق تراجع الفالحياالنكماشبويفسر النشاط في الصناعات)٪(-3,3المسجل وفي

المعملية المناجم)٪(-0,4غير قطاع قطاعوخاصة في ركود شبه تسجيل على عالوة

المعملية  .)٪(+0,2إجماالالصناعات

الحد أمكن النسبياوقد هذا النمومن نسق في اإليجابيبفضلتراجع التطور

في السيما المسوقة الخدمات في األنشطةالمسجل في وكذلك واالتصاالت النقل قطاعي

المسوقة بغير اإلداريةالمرتبطة أن.الخدمات المجلس الحظ المسار، هذا على وبناءا

المستهدفتحيين النمو سنةةنسبة بعضيب٪3إلى٪3,6من2013لكامل متفائال قى

يتطلبالشيء بتحقيقبلوغهاإذ عننسبةنمو السنة٪3,7التقل من الرابع الثالثي .خالل
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جانبو النموضعفإلى معنسق يعكسهاالستثمارفتوربالعالقة تراجعالذي

العشرة األشهر خالل األجل وطويلة متوسطة القروض نسق وتباطؤ التجهيز مواد واردات

الحالية، السنة من زيادةاألولى المباشرمقابل األجنبي االستثمار خالل٪13بـتدفقات

الفترة المجلس،نفس بالتشغيل،إزاءهانشغالأبدى المتعلقة تواصلالبيانات تبرز والتي

الشها حاملي لدى البطالة نسبة بـئدارتفاع مائوية1,9العليا الثالثنقطة الثالثي خالل

العملألف248أو٪33,5لتناهز2013 عن فيعاطل الطفيف التراجع من بالرغم

البطالة لتبلغالجمليةنسبة السابق بالثالثي .٪15,7مقارنة

آخر جانب إلى،وفي المجلس األسعارتطوراستقرارأنأشار دعنمؤشّر

التوالياالستهالك على الثاني مستوىللشهر شهر5,8في في السنوي االنزالق بحساب ٪

يحجبال،2013أكتوبر أن نسقيجب األساسيتسارع أسعار(التضخم اعتبار دون

والطازجة المؤطرة بنسبةحيث)المواد مقابل٪ 6,9ارتفع الشهر نفس في٪6,8في

المنقضي أن.سبتمبر المحلي ٪6,5(،الجاريعجزالزيادةاستمراركما الناتج من

الحاليةاإلجمالي السنة من األولى العشرة األشهر سنة6,9مقابلخالل قبل تأثير،)٪ تحت

الخارجية التجارة وتباطؤعجز الصادرات نسق تحسن رغم منلوارداتاوذلك يعمق ،

األجنبية العملة احتياطي استعمال من المزيد إلى واللجوء الخارجي التمويل علماحاجيات

األخير هذا قيمة دينار11.673بلغتوأن يعادلمليون ما بتاريخأيام107أو التوريد من

و9.486مقابل2013نوفمبر25 دينار سنة91مليون من التاريخ نفس في .2012يوم

المؤشراتو تطور الذيحسنتتواصلالمجلسالحظ،النقديةبخصوص السيولة

المنقضي سبتمبر بداية منذ إلىسجل أدى لتراجعمما المركزيحجمنسبي البنك تدخالت

النقدية السياسة عمليات بينبعنوان تراوحت بد.م4.386والتي اكتوبر شهر المعدلخالل

و الوسطية،نوفمبر27يومد.م4.112اليومي الفائدة نسبة تأرجحت الفترةكما بينخالل

. ٪4,75و4,66٪

با المتعلقة المعطيات في النظر المصرفيلولدى األولىالعشرةاألشهرخاللقطاع

المجلس،الحاليالعاممن الفترةنفسخاللهتطورلنسقاإليداعاتقائماسترجاعسجل

التباطتمقابل) ٪5,2(2012سنةمن الفيؤواصل الممنوحةنسق لالقتصادتمويالت

سنة من الفترة بنفس ).٪7,8مقابل٪5,8(2012مقارنة
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هذه على أخرىالمجلسأكدالتطورات،وبناءا الضغوطعلىمرة خطورة

النمو آفاق على السلبية وآثارها والخارجية الداخلية المالية التوازنات على المتواصلة

المقبلةوالتشغيل الجميع،للسنوات من يستدعي ما بضرورةوهو إرساءالوعي على العمل

واالجتماعي السياسي عجزو،االستقرار تطور في بالتحكم الكفيلة العاجلة اإلجراءات اتخاذ

األسعار مستوى وانزالق العمومية والمالية الخارجي اإلسراع،القطاع عن تفعيلبفضال

ب المتعلقة الهيكلية المالياإلصالحات العموميالقطاع واالستثمار الدعم وسياسة والجباية

م إطار يخططفي المتوسط المدى على تتنموي من للمتعاملينحيوضمكن الرؤية

السواء حد على األجانب والشركاء المديريةوقرر،االقتصاديين الفائدة نسبة على اإلبقاء

تغيير بدون المركزي  .للبنك

وابلالطالع ( بموقع االتصال يمكن والمالي، االقتصادي الظرف حول المعطيات من مزيد المركزي على البنك

   www.bct.gov.tn)التونسي

 



التونسي المركزي البنك إدارة مجلس بيان

يوماجتماعهفي  2013ديسمبر25المنعقد
بدايةالمجلسنظر باأهمفيأشغالهفي المتعلقة االقتصاديلالمستجدات ظرف

والماليةالدولي، االقتصادية والمؤشرات التطورات آخر بالتحليل تناول علىوالنقديةكما
الوطني .الصعيد

الدولي المستوى الظرفيةتشير،فعلى االقتصادية المؤشرات نسبيإلىآخر تحسن
النشاطل السنةنسق من األخير الربع خالل المتقدمة البلدان وجودالحاليةفي تواصل مع ،

المخاطر التي،بعض الصاعدة البلدان اقتصاديات أداء تراجع جانب نمومثلتإلى قاطرة
خالل العالمي الماضيةاالقتصاد القليلة .السنوات

الوطني االقتصاد نشاط،وبخصوص استعراض القطاعاتولدى ةاالقتصاديأهم
ارتفاعالمجلسسجل انحصر حيث الصناعي، اإلنتاج نسق فيتباطؤ لإلنتاج العام المؤشر

أوت مستوى2013شهر مقابل0,3في السنوي االنزالق بحساب وذلك٪4,2 سنة قبل ٪
الصناعات،بالخصوص،نتيجة إنتاج المعمليةلتقلص إلىالمجلسأشاروبالمقابل.غير

الميكانيكيةليجابياإلطورالت والصناعات والمالبس النسيج صناعات من كل صادرات
ع فضال المصنعةةانتعاشنوالكهربائية ونصف األولية المواد بخصوصأما.واردات

الخدمات، تراجعفقدقطاع المجلس السياحيمؤشراتسجل شهرخاللالنشاط
مع2013نوفمبر الجويبالتوازي النقل  .حركة

بو يتعلق استقرارالتضخم،فيما المجلس األسعارسجل مؤشّر االستهالكتطور عند
التوالي على الثالث حدودللشهر نوفمبر5,8في شهر في الوسطية٪2013 التضخم نسبة لتبلغ

لألشهر6,1 بالنسبة سنةاإلحدى٪ من األولى من5,5مقابل2013عشر الفترة نفس في ٪
المنقضية للتضخّم. السنة بالنسبة المؤطرةاألساسي،أما المواد أسعار اعتبار دون أي

سجل،والطازجة بـفقد تطور نسبة مسجال نموه نسق في نسبيا بحساب٪6,7تراجعا
نوفمبر شهر في السنوي ش٪6,9مقابل2013االنزالق أكتوبرفي الصدد. هر هذا يعتبر،وفي

المالية، التوازنات على الضغط عوامل أهم أحد تمثل لألسعار الحالية المستويات أن المجلس
المقبلة األشهر خالل التضخمية الضعوط تواصل إمكانية على تدل المؤشرات بعض وأن  .علما

الخارجي القطاع بسير المتعلقة المعطيات أهم في النظر انشغالهالمجلسأبدى،ولدى
الخارجيةالمتواصلةالضغوطإزاء المدفوعات توازن إلىعلى أدى عجزالبلوغمما

اإلجمالي ٪7,1نسبةالجاري المحلي الناتج األشهرمن األولىخالل عشر السنةاإلحدى من
سنة7,6مقابلالحالية قبل فيعجزالستمراربعات،٪ التجاري مرتفعالميزان ،مستوى
شهريا.م958يناهز بـ،د تراجعه سنة1,5رغم من الفترة بنفس مقارنة ٪2012.
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اال على العجز هذا آثار من الحد أمكن األجنبيةمنحتياطيوقد بفضلالعملة
خارجية موارد تعبئة إلى المباشرة،اللجوء األجنبية االستثمارات تحسن عن فضال

الفترة٪12,5بـ العمالت،خالل من الصافية الموجودات مليون11.736حواليلتبلغ
يعادلدينار ما بتاريخأيام108أو التوريد مليون11.324مقابل2013ديسمبر24من
المنقضيفياميأ103ودينار سبتمبر شهر .موفى

يتعلق المؤشراتبوفيما منازديادالمجلسالحظ،النقديةتطور البنوك حاجيات

شهر في الوضع. 2013ديسمبرالسيولة هذا علىوأمام الضغوط من الحد ولضرورة

النقدية تمويلبعملياتالمركزيالبنكقام،السوق السوقإعادة هذه الجمليبلغفي حجمها

مقابلاليوميالمعدلبد،.م4.793 شهر4.537، في د تطوروبالعالقة.الماضينوفمبرم مع

المصرفية السيولة النقديةبلغت،وضعية السوق في الوسطية الفائدة بداية٪4,74نسبة منذ

السابق4,75مقابلديسمبر الشهر في ٪ .

البيانات آخر إلى المصرفيلانشاطحولوبالنظر األشهرقطاع عشرخالل اإلحدى

الحالي العام من خاللهانسقلاإليداعاتقائماستعادةإلىالمجلسأشار،األولى المسجل

سنةن من الفترة أن.)٪6مقابل٪6,3( 2012فس الممنوحةالغير لالقتصادتمويالت

فيؤتباطشهدت منهانسقا الفترة بنفس السابقمقارنة مقابل6(العام ٪8,1٪ .(

الصرف أسعار تطور على،وبخصوص السياسي الوضع انفراج بوادر ظهور ومع

البنوك بين الصرف سوق عمليات إدارة إحكام ومزيد الوطني الدينار،المستوى سجل

بـ الحالي الشهر بداية منذ القيمة في والدوالر٪1,2و٪0,5ارتفاعا األورو مقابل

التوالي على النسبي.األمريكي التحسن هذا أن سوقالينفيإال على الضغوط تواصل

المحلية .الصرف

ال،المستجداتهذهضوءوعلى تواصل أن إلى المجلس المسجلةتطوراتخلص

سواء عديدة أشهر لمنذ أوبالنسبة المدفوعات أميزان الديناراألسعار صرف سعر مثليو

المالية التوازنات وعلى اإلنتاج قطاعات على متصاعدة والخارجيةالداخليةضغوطا

آثارها من للحد الضرورية العاجلة اإلجراءات اتخاذ بالتالي ناحيةويستدعي واإلسراع،من

الالزمة والمؤسساتية والمالية االقتصادية الهيكلية اإلصالحات نسق أخرىفي ناحية .من
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مراعاةو مع تعديلها وضرورة النقدية السوق وضعية إلى التوازناتبالنظر تطور

االقتصادي للنشاط المالئم التمويل مجهود ومواصلة يلي،المالية ما المجلس :قرر

النقدية- السوق في للتدخل المركزي البنك لدى المعتمدة النسب على فني تعديل إجراء

ب بـوذلك المركزي للبنك المديرية الفائدة نسبة في من50الترفيع لتنتقل أساسية نقطة

ب٪4,5إلى4٪ النسب هذه مجال في بـوالتقليص متناظرة هوامش نقطة25اعتماد

القرضأساسية وتسهيالت اإليداع تسهيالت من .*لكل

لدى- للبنوك اإلجباري االحتياطي نسبة في منالتخفيض المركزي .**٪1إلى٪2البنك

بالترفيع علما المجلس أحيط إلىكما االدخار لتأجير الدنيا النسبة ٪3,25في

ضمنأداةعتماداو الصرف النقديةآلياتمقايضة السوق لتعديل المركزي البنك ،تدخل

ل القرضوبالمنشور مخاطرمؤسسات تغطية متطلبات بتعزيز والمتعلق إصداره المزمع

بالمدخرات  .القرض

الفائدة* أسعار على أثر دون يبقى التعديل فائدتهاهذا أسعار لتحديد للبنوك مرجعا تمثل التي النقدية السوق في

.المدينة

التخفيض** سيولة،هذا توفير عن في،للبنوكإضافيةفضال المركزي البنك تدخل ترشيد مزيد من يمكن

النقدية .السوق

والمالي،لالطالع ( االقتصادي الظرف حول المعطيات من مزيد وابعلى بموقع االتصال المركزي يمكن البنك
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