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بني تداعيات األزمة الروسية -االوكرانية وتداعيات ارضاب املعهد الوطني لإلحصاء 

عدم توفر املعطيات يعّمق الضبابية .

الوطنــي  املعهــد  أعــوان  إرضاب  تواصــل  بعــد 
ــام  ــب الع ــن الكات ــهر، أعل ــن ش ــر م ــاء ألك لإلحص
للنقابــة االساســية للمعهــد مهــدي هــايل عــن 
ــن 14  ــة م ــي بداي ــكل طبيع ــل بش ــتئناف العم اس
مــارس 2022. حيــث ســيتم العمــل عــى تــايف 
التأخــر الحاصــل يف جمــع ونــر البيانــات عــى 

[1[. املوقــع الرســمي للمعهــد 

أدى التحــرك االحتجاجــي الــذي طالــب مــن خالــه 
ــى  ــة ع ــاء باملصادق ــي لإلحص ــد الوطن ــوان املعه أع
توقــف  اىل  باألعــوان  الخــاص  األســايس  النظــام 
ــة بعــدة مــؤرشات  ــات الرســمية املتعلق ــر البيان ن
ــو  ــؤرشات النم ــرار م ــة عــى غ ــة واجتامعي اقتصادي
والبطالــة والتضخــم والتجــارة الخارجيــة حيــث تــم 

ــارس 2022. ]2] ــؤرشات يف 14 م ــر امل ــدارك ن ت

املــؤرشات التــي تــم نرهــا املعهــد بتاريــخ 14 
ــة  ــق ب مــؤرشات النمــو والبطال ــارس 2022 تتعل م
بالنســبة للثــايث الرابــع لســنة 2021 ومــؤرشات 
التضخــم والتجــارة لشــهر جانفــي  2022.]]] حيــث 
ــق يف 18 جانفــي ليتحــول  ــذي انطل أدى اإلرضاب ال
اىل إرضاب مفتــوح يف 28 جانفــي اىل تعطــل عمليــة 
ــؤرشات  ــى امل ــل ع ــا والعم ــات ميداني ــع البيان جم
ــات أواخــر  ــع بيان ــارس م لنجــد أنفســنا يف شــهر م
2021 وجانفــي 2022 التــي أصبحــت تعــّد منتهيــة 
الصاحيــة نظــرا للتطــورات الرسيعــة التــي شــهدتها 

ــة عــى حــد ســواء.  ــة واملحلي االســواق العاملي

تعتــر املــؤرشات االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي 
لفهــم  أداة  لإلحصــاء  الوطنــي  املعهــد  ينرهــا 
وتحليــل الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي للبــاد 
ــتثمرين  ــن واملس ــرار الباحث ــى غ ــن ع ــكل الفاعل ل
التونســين واألجانــب والجهــات املانحــة. يــؤدي 

الكاتب: فتحية بنسليامن

ــة  ــات اىل ضبابي ــذه البيان ــر ه ــر ن ــف او تأخ توق
الرؤيــة وعــدم القــدرة عــى تكويــن صــورة واضحــة 
لاقتصــاد التونــي فــا زلنــا غــر قادريــن عــى 
الروســية- االزمــة  تأثــر  عمــق  مــدى  تحديــد 

االوكرانيــة التــي اندلعــت يف 24 فيفــري 2022 نظــرا 
لعــدم توفــر معلومــات حــول املــؤرشات االقتصاديــة 

ــري.  ــهر فيف ــس لش لتون

التــي تســاعد يف  املــؤرشات  ومــع غيــاب هــذه 
ــات املســتثمرين وســلطة  ــد سياســات وتوجه تحدي
االرشاف عــى حــد ســواء يصبــح اتخــاذ القــرار 
وتحديــد التوجهــات واالصاحــات امــرا يف غايــة 
ــة.   ــاب املعلوم ــة وغي ــة الرؤي ــد نظــرا لضبابي التعقي

وضعيــة التوتــر التــي تعيشــها االســواق العامليــة 
يف  جذريــة  تغيــرات  اىل  ادت  فيفــري   24 منــذ 
ــت  ــاعات ارتفع ــون س ــي غض ــوب فف ــعار الحب أس
كل مــن أســعار القمــح والشــعر والــذرة ب 0] 
باملائــة مقارنــة مبــا قبــل األزمــة]4] ويف تعليقــه عــى 
تداعيــات األزمــة عــى بلــدان املنطقــة، رّصح نائــب 
ــد بالحــاج أن منطقــة  ــدويل فري مجموعــة البنــك ال
ــا ســتعيش تبعــات  الــرق االوســط وشــامل افريقي
ــذايئ  ــن الغ ــتويات االم ــى مس ــة ع ــلبية مضاعف س
ــو  ــات وه ــدرة للمحروق ــر مص ــدان الغ ــة البل خاص

ــس.  ــا يشــمل تون م

تشــر املعطيــات التــي نرهــا املعهــد الوطنــي 
ــع  ــد ارتف ــذايئ ق ــم الغ ــؤرش التضخ ــاء أّن م لإلحص
ــي 2022  ــي 2021 وجانف ــن جانف ــة ب ب 7.8 باملائ
اي قبــل انطــاق األزمــة وال زلنــا غــر قادريــن عــى 
ــن  ــار تحي ــات يف انتظ ــذه التداعي ــق ه ــد عم تحدي

ــاء.  ــي لإلحص ــد الوطن ــل املعه ــن قب ــؤرشات م امل
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