
2021 أكتوبر   6 بيان المجلس في اجتماعه بتاريخ  

يوم   الدوري  اجتماعه  التونسي  المركزي  البنك  إدارة  النقاط    2021أكتوبر    6عقد مجلس  وناقش مختلف 
،  المدرجة بجدول أعماله. وفي بداية أشغاله، استعرض آخر تطورات الظرف االقتصادي والنقدي والمالي

ّ  البيانات المتعل  سيما  ال   الناتج المحلي اإلجمالي خالل الثالثي الثاني من  عرف  حيث    ،بالنشاط االقتصادي  قة              
% مقارنة بالثالثي  2بـ  وتراجعا% مقارنة بنفس الثالثي من السنة المنقضية  16,2، ارتفاعا بـ  2021سنة  

كما    .بقةلنشاط االقتصادي خالل نفس الفترة من السنة السااالنخفاض    القاعديتأثير  للنتيجة خاصة    السابق
ّ الصناعات المعملية المصد  خاصة  لبعض القطاعات    انسبي  اتعافيهذه النتائج المسجلة  برز  ت بالعالقة مع    رة                       

باإلضافة إلى التحسن الملحوظ إلنتاج المحروقات نتيجة مساهمة    لطلب من منطقة األوروتواصل تحسن ا
اإلنتاج في  المنزل  وحلق  نوارة  الفسفاط  حقلي  لقطاع  التدريجية  بعض  والعودة  تزال  ال  المقابل،  وفي   .

  عليها، ال سيما قطاع الخدمات.19-القطاعات تشكو من تواصل تأثير األزمة الصحية كوفيد 

 في حدود نسبة التضخم، بحساب االنزالق السنوي،    استقرارتطور األسعار، الحظ المجلس  وفيما يتعلق ب
٪ خالل نفس الشهر من السنة الماضية.  5,4مقابل    للشهر الثاني على التوالي  2021  سبتمبر٪، في شهر  6,2
ّ         أبرز مؤشرات التضخ م األساسيعرفت    كما بالنسبة    في الشهر السابق ٪5,9٪ مقابل + 6+إلى    ،تطورا طفيفا                    

ّ          مؤشر "تضخ م المواد  ل ّ         تضخ م المواد " مؤشر  بالنسبة ل   ٪5,3٪ مقابل + 5,4و +             ّ           عدا الغذائي ة والطاقة"   فيما             
ّ            فيما عدا المؤط رة والطازجة                ".  

الخارجي القطاع  فيما يخص آخر تطورات  الجاري، خالل  فقد  ،  أما  العجز  تقل ص  المجلس  ّ           ّ                      سج ل  شهر  األ  
. ٪ قبل سنة4,8مقابل    جمالي٪ من الناتج المحلي اإل3,5  ، ليصبح في حدود 2021الثمانية األولى من سنة  

للمداخيل السياحية  مع تحسن نسبي    ٪)42,8(+  تواصل تدعم مداخيل الشغلإلى    وتعزى هذه النتيجة أساسا
(فوب مقابل توسع    ٪)5,2(+ التجاري  الواردات.  ٪13,7بـ    كاف)-العجز  تطور  صافي أما    بالعالقة مع 

حجم الموارد الخارجية التي وقع  ، فقد سجل انخفاضا حادا نتيجة لتراجع  تدفقات رؤوس األموال الخارجية
تسديد   تعبئتها بعنوان  النفقات  ارتفاع  إلى  الدين.    باإلضافة  التطورات،  أصل  هذه  مع  انخفضت وبالعالقة 

مقابل    2021  سبتمبريوم توريد في موفى    127م.د أو    20.962  إلىالموجودات الصافية من العملة األجنبية  
  . 2020يوم في موفى سنة    162م.د و  23.099

مقابل حاجيات    الخارجيةالمالية  الموارد  حاد في  ال  الشحبخصوص  انشغاله    المجلسأبدى  ،  السياقوفي هذا  
تدهور  في ظل    المقرضين الدوليينف             ّ ما يعكس تخو  وهو  ،  2021لسنة    تمويل ميزانية الدولةستكمال  الهامة  

تفعيل التعاون المالي الثنائي    مما يستدعي  مع صندوق النقد الدوليجديد    غياب برنامجو   للبالد   السياديالترقيم  
التمويل النقدي في هذه   لتفاديوذلك  ية  خالل الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارج

ّ    لما يتضم نه    الفترة أيضا على االحتياطي من العملة األجنبية  ال على مستوى التضخم فقط بل    من تداعيات         
وعلى إدارة سعر صرف الدينار، باإلضافة إلى أثره السلبي على عالقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة  

  . ووكاالت الترقيم السيادي

أخرى ناحية  شد  ومن   ، ّ المجلس     العموم  على  د  المالية  تدهور  هشةأن  وضعية  تعاني  التي  على    ية  عالوة 
العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية  استدامة الدين  من شأنه المساس بلنفط  ل  ةعالميالسعار  االتداعيات ارتفاع  

 ، المؤسسات االقتصادية قدرته على تمويل  خاصة على    تجاه القطاع البنكيمديونية القطاع العمومي  الرتفاع  
تداعيات  له  سيكون  الوضعية  هذه  استمرار  أن  أضاف  ّ  جد     كما  وسوق    سلبية   الخارجية  التوازنات  على 

  .الصرف

بالنظر إلى   عميق انشغالهعن  المجلس من جديد    ر   ّ عب    ،اش حول المواضيع سالفة الذكرنقوإثر المداولة وال
ّ شد    حيث   ،دقة الوضع المالي الحالي للمستثمرين المحليين  إشارات واضحة    إعطاء  التعجيل في  ضرورة  د على  

حوكمة القطاع    وتعزيز  التوازنات الكلية والماليةنسق النشاط االقتصادي واسترجاع    بخصوص واألجانب  



األعمال  و العمومي   االستثماريتحسين مناخ  المجهود  المركزي    ّ أن  د     ّ وأك    .والرفع من    في   سيستمر  البنك 
في   بدوره  الوطنيادعم  االضطالع  والنقدية  في  و القتصاد  االقتصادية  المؤشرات  لتطور  الدقيقة  متابعته 

 ر المجلس اإلبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.                    ّ وفي نهاية أشغاله، قر  . والمالية


