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ي النهيار الدينار التونسي عىل العجز التجاري االأثر السل�ب

ما وراء االأرقام

النقاط الرئيسية:
ي قيمة الدينار صادر عن صندوق النقد الدوىلي إىل زيادة 

ي حلقة مفرغة حيث أدى كل تخفيض �ف
• وقعت تونس �ف

العجز التجاري مما يؤدي بدوره إىل انخفاض قيمة الدينار;
ي عىل تطور التبادالت التجارية قيمته 1،1 مليار سنة 2016 اجع الدينار )أثر العملة( أثر سل�ب • كان ل�ت

ي لتخفيض قيمة الدينار عىل  تطور التبادالت التجارية بمبلغ مليار دينار  ي عام 2017، تم تقييم االأثر السل�ب
• �ف

إىل حد السداسية االأوىل من السنة.

ات 2017-2016 العنوان : النمو التجاري بإعتبار التأث�ي
إنتاج: المرصد التونسي االقتصاد

المصدر: البنك المركزي التونسي

غ�ي متاح

ي 1- 2016
ي 2- 2016                               ثال�ث

ي 3- 2016                                ثال�ث
ي 4- 2016                                ثال�ث

ي 1- 2017                                ثال�ث
ي 2- 2017                             ثال�ث

                                             ثال�ث

 تأث�ي تغ�ي االأسعار

 تأث�ي تغ�ي  أحجام المبادالت

المجموع

 تأث�ي تغ�ي سعر الرصف

ي »ما وراء االأرقام رقم 8«  ، يمارس صندوق النقد الدولي ضغطا عىل البنك المركزي التونسي لتخفيض قيمة الدينار. 
كما تم توضيحه �ف

ف القدرة التنافسية للمصدرين، وبالتالي  والسبب الذي قدمه صندوق النقد الدولي هو أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي، من جهة، إل تحس�ي
يد من سعر الواردات وبالتالي يحد من حجمها. وهكذا، فإن صندوق النقد الدولي يأمل تخفيض  ف إل زيادة الصادرات، ومن جهة أخرى س�ي
المبادالت  المركزي يقسم تطور  البنك  ناحية أخرى، فإن  . ومن  الدينار بشكل كب�ي المتوسط، بتخفيض قيمة  المدى  التجاري عىل  العجز 
ول( وتأث�ي تغ�ي أحجام  : تأث�ي تغ�ي سعر الرصف )أثر العملة(، وتأث�ي تغ�ي االأسعار )مثال: سعر الب�ت ي

ات تتمثل �ف التجارية وفقا لثالثة تأث�ي
ي عىل تطور التجارة بقيمة 1.1 مليار سنة  ، كان النخفاض قيمة الدينار )أثر العملة( أثر سل�ب ي

ي الرسم البيا�ف
المبادالت. وكما هو موّضح �ف

ي قيمة الواردات الناجمة عن تراجع الدينار 
ي للزيادة �ف ي هذا أن االأثر السل�ب

ي السداسية االأول فقط لسنة 2017. ويع�ف
2016 و1 مليار �ف

تبة عىل هذا االنخفاض. بعبارة أخرى، أدى تراجع قيمة الدينار إل زيادة هذا العجز  ي قيمة الصادرات الم�ت
ي للزيادة �ف يجا�ب يفوق االأثر االإ

ي حلقة مفرغة، كلما 
، مع تساوي جميع االأمور االأخرى. وهكذا دخلت تونس �ف التجاري عوضا عن تخفيضه كما توقعه صندوق النقد الدولي

انخفضت قيمة الدينار وتعمق العجز التجاري بسبب هذا االنخفاض، كلما طلب صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة الدينار، وبالتالي ازداد 
ي حجم الواردات1 ؟

عمق العجز التجاري.فهل يكون ذلك هو السبب الذي دفع بالبنك المركزي التونسي للبت �ف
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