مجلس نواب الشعب – لجنة المالية
مداخلة محافظ البنك المركزي التونس
قانون المالية التعديل 2020
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تونس ،ف  28أكتوبر 2020

التذكي بإنجازات السياسة النقدية:
ر
انتهاج سياسة نقدية نشطة واستباقيه مكنت البنك المركزي من تجنب انزالق التضخم كان
سيعرض استقرار االقتصاد الكل للمخاطر مع تداعيات سلبية عل النمو.
األخية إىل خفض التضخم من
• أدت إجراءات السياسة النقدية االستباقية التي اتخذهيا البنك المركزي خالل السنوات الثالثة
ر
ذروة بلغت  ٪7,7في جوان  2018إىل  ٪5,8في فيفري .2020
األخية البنك المركزي عىل تخفيف سياسته النقدية بالتخفيض
• شجع استمرا ير المسا ير التنازىلي للتضخم المسجل في األشه ير
ر
بـ 100نقطة أساسية في مارس  ،2020تاله تخفيض ثاني قدره  50نقطة أساسية في أسعا ير الفائدة الرئيسية في نهاية سبتميي
األخية إىل .٪6,25
 ،2020لتياجع هذه
ر
اجماىل الناتج المحىلي في  2019مقابل
ي
الميان الجاري ( ٪8,5من
• كميا مكنت السياسة النقدية المتبعة من تقليص عج يز ر
 ٪11,2في  )2018وساهمت بالتاىلي في "تصحيح" سع ير رصف العملة الوطنية وتدعم الموجودات الصافية من العملة األجنبية
سنت 2017
ي
التي فاق رصيدها  7.730مليا ير دوال ير أي ميا يقابل 145يوم توري يد حالييا بعدميا بلغت مستويات حرجة خالل
و.2018
• وميا كان باإلمكان تحقيق هذه النتائج دون االستقاللية التي يتمتع بهيا البنك المركزي في قيادة السياسة النقدية وه يو ميا ّ
عز يز
تحظ به تونس لدى رشكائهيا عىل الصعي يد الدوىلي من بلدان رشيكة ومؤسسات مالية عالمية
ي
مخزون الثقة والمصداقية التي
ف األسواق المالية العالمية ووكاالتي اليقيم.
ومستثمرين ي
2

تأثر توازنات المالية العمومية بشدة من تداعيات األزمة الصحية كوفيد 19-مع تسجيل عجز
يفوق  ٪13مقدر ضمن ر
مشوع قانون المالية التعديل لـ ،2020مما يرفع الدين العموم إىل
غي مسبوقة من شأنها أن تعرض استدامته للخطر.
مستويات ر
الميانية وتطو ير الدين العمومي من اجماىلي الناتح المحىلي بـ ٪
رسم بيان :توقعات حاصل ر
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للميانية العمومية يعكس اختالالت هيكلية عميقة وتراكمات تعود
غي مسبوق ر
عجز ر
إىل عدة سنوات ...
• انخفاض هام مرتقب في المواريد الذاتية للدولة ( 5652-مليون دينا ير للمداخيل الجبائية مقارنة بتوقعات
قانون المالية  )2020عىل الرغم من تعبئة مواريد هامة متأتية من الهبات الخارجية ب ـ 1057مليون دينار.

الميانية ( 2833+مليون دينار) ،عىل الرغم من االقتصا يد
• زيادة ر ي
غي متوقعة في حجم التدخالت الميمجة في ر
ً
ً
أمريكييا ليميل برنت
دوالريا
في نفقات المحروقات بالعالقة مع تراجع أسعا ير النفط في األسواق العالمية (41
ً
ً
ً
أمريكييا مقدريا بقانون المالية  )2020وتحسن سع ير رصف الدينا ير أمام
دوالريا
متوقعيا لعام  2020مقابل 65
االمريك.
ي
الدوال ير
التأجي في القطاع العام مميا رفع كتلة األجو ير إىل  19247مليون دينا ير أ يو ميا
ري
• مراجعة نح يو االرتفاع لنفقات
يفوق  ٪17من الناتج المحىلي اإلجماىل ،وه يو أعىل مستوى تم بلوغه عىل اإلطالق.
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وجي لسد عجز م ريانية
فجوة ر
غي مسبوقة مع حاجيات تمويل داخلية هامة ف وقت ر
الدولة لسنة 2020
الدناني)
ري
ر ي
بماليي
ميانية الدولة ،مواريد االقياض والخزينة (
جدول  :تمويل ر

موارد ر
االقتاض والخزينة
ر
الداخل وموارد الخزينة
اض
االقت
ي
موارد ر
الخارج
اض
االقت
ي
تمويل مشاري ع الدولة
قروض معاد اق راضها
دعم ز
الميانية
السوق المالية العالمية

2019
9 899,7
2 846,7
7 053,0
668,9
100,0
4 065,7
2 218,4

ق م 2020
11 248,0
2 400,0
8 848,0
849,0
120,0
4 441,0
3 438,0

إنجازات  2020احتياجات  2020ق م ت 2020
21 549,0
12 428,7
9 120,3
14 267,0
9 668,5
4 598,5
7 282,0
2 760,2
4 521,8
849,0
133,4
715,6
120,0
55,8
64,2
6 313,0
2 571,0
3 742,0
-
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اإلطار القانون واألهداف النظامية للبنك المركزي

ي
الهدفيالرئيس
استقرارياألسعار

القانون 35
لسنة
2016

▪ لمواجهةيالضغوطيالتضخمية،ياضطريالبنكي
المركزييإىليزيادةينسبةيالفائدةيالرئيسيةي 9مراتي
منذيأوتي.2012
▪ التحكميفيحجميتدخلهيفيالسوقيوتحديده عندي
ر
مستوياتيأكيياستدامة
▪ مالءمةيسياسةيضماناتيمقابالتيإعادةيالتمويلي
بتوجهاتيالسياسةيالنقدية

تراجعيالتضخميإىل
٪5.4يبعديأنيبلغي
ذروتهيعندي٪7.7يفي
جواني2018

منعيأييشكليمنيأشكالي
ر
التمويليالمباشيللخزينة

الهدفيالثانيهوي
المساهمة في
االستقراريالماىلي

▪ خفضينسبةيالفائدةيالرئيسيةيفيمناسبت ري يخاللي
فيةيمايبعديجائحةيكورونايبـي 100وي 50نقطةي
أساسيةيفيمارسيوسبتميي2020
▪ إنشاءينسبةييالقروضيمنيااليداعاتي
▪ حظريتوزي ــعياألرباح

▪ زيادةيتدخليالبنكيالمركزييفيشكليعملياتي
رشاءيباتةيقريبةيمنيالحدوديالممكنة
اإلطاريالتنظيم يوالقانون يالييسمحان بذلك

قانون المالية
التعديل
2020
عىليالرغميمنياألزمةي
الصحية ،يبدويأني
االستقراريالماىليتمي
ً
ضمانهينسبيا
التشكيكيفياالستقراري
الماىليواالقتصادي

اتساعيغييمسبوقيلعجزي
▪
ر
الميانية
ر
▪ تطوريشي ــعيلمصاريف
الترصف
▪ غيابيأييجهوديتقشفيةي
وإصالحاتيهيكلية
▪ استحالةيتعبئةيالمواريد
الخارجيةيفيظليغيابي
إطاريتمويىليمعيصندوق
النقديالدوىلي

زيادةيكبيةيفياحتياجاتي
▪
ر
التمويليالمحىلي
▪ سوقيتفتقريللعمق
كزيي
▪ ُيطلبيمنيالبنكيالمر ي
التونسيتمويليالعجز
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عمل البنك المركزي عل دعم مجهود الحكومة ومساعدتها عل تعبئة الموارد الالزمة لمجابهة
تداعيات األزمة الصحية كوفيد  19-عل االقتصاد الوطن
رسم بيان :تطو ير قائم عمليات ر
الشاء البات للبنك المركزي

• مساندة الحكومة في تعبئة المواريد الخارجية السيميا من قبل صندوق النق يد
ف إطا ير
الدوىلي ( 745مليون دوالر) بع يد توقف المراجعات مع الصندوق ي
برنامج «تسهيل الصندوق الممدد».

• دعم الحكومة في تعبئة المواريد الداخلية بالعملة األجنبية من البنوك
المحلية.
• أمام عدم قدرة السوق عىل تلبية االحتياجات اإلضافية للخزينة ،كثف
البنك المركزي ،سنة  ،2020من تدخالته بهدف رشاء سندات الخزينة في
السوق الثانوية من خالل عمليات السوق المفتوحة.
ر
المباشة في الحجم ا يإلجماىلي
• بلغت حصة عمليات رشاء سندات الخزينة
إلعادة التمويل  ٪41بتاري ــخ  23اكتوبر .2020

رسم بيان :توزي ــع عمليات ر
الشاء البات للبنك المركزي حسب الهدف

• بالنسبة لعام  ،2020ارتفع حجم إصدارات الخزينة إىل غاية أكتوبر
 2020إىل  6102مليون دينار ،تم رشاء  3400مليون دينا ير منها (أي ميا
يعادل  )٪55,7من قبل البنك المركزي.
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ان السيناريو المعتمد ف ر
مشوع قانون المالية التعديل يحتوي عل مخاطر عالية سوف تنعكس
عل مستوى التوازنات الجملية.

• ر
الشاءات الضخمة
لسندات الخزينة
• انشاء نقدي قوي
دون خلق ر
لليوة
• زيادة الطلب
االستهالك

• تدهوريالتوازناتيالخارجية
• ضغوطيقويةيعىلياالحتياطياتيوسعريرصفيالدينار.
• توقعاتيانزالقيالعملةيالوطنية
• ارتفاعيالتضخميالمستورد
• اإلرصاريبمصداقيةيالبنكيالمركزييواليامهيبمهمتهي
ألسعار.
األساسيةيالتيتتمثليفيالحفاظيعىلياستقراريا ي
فقدانيالقدرةيعىليالتأثييعىلياالستباقات التضخميةي
•
ر
(.)anticipations inflationnistes
• تصوريسلتيللمستثمرينيوالمؤسساتيالدولية ووكاالتي
التصنيفيبشأنيقدرةيالحكومةيعىليوضعيحديالختاللي
الميانية.
ر
• ثقةيمنخفضةيفيالسنداتيالماليةيالحكومية.
• صعوبةيالنفاذيإىلياألسواقيالماليةيالعالمية.

مخاطر
تضخمية عالية
للغاية ودوامة
األسعار واألجور

اإلضار بالنمو
االقتصادي وتآكل
المقدرة ر
الشائية
للمستهلك وقدرته
عل االدخار فضال
عن عرقلة قرارات
االستثمار
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من شأن متطلبات تمويل الخزينة كما تم تقديمها ف قانون المالية التعديل  2020أن ترفع
معدل التغيي ف عرض النقد (ن ، )3ف حالة التمويل النقدي  ،إىل ر
أكي من  ٪15ومن المتوقع
ر
تطور صاف المستحقات الصافية عل الدولة بضعف زيادة القروض لالقتصاد.
تطور قائم عمليات الشراء البات

التطور المقارن للقروض لالقتصاد وصافي المستحقات
الصافية على الدولة

تطور نسبة صافي المستحقات الصافية على
الدولة من القروض لالقتصاد
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األخية لدعم المنىح
يحرص البنك المركزي عل مواصلة الجهود المبذولة خالل السنوات
ر
التنازىل للتضخم واستقرار االقتصاد الكل.

يعتي البنك المركزي أنه من الصعب للغاية في هذيا الظرف الدقيق تعبئة احتياجات
ي
•
الخزينة في غضون شهرين لغلق قانون المالية التعديىلي .2020
ّ ّ
ال تزال نشطة
أن مخاط ير التضخم ي
إل ي
• عىل الرغم من المنىح التنازىلي ألسعا ير االستهالك ،ي
وأن توجهات سياسة المالية العمومية الواردة ر
بمشوع قانون المالية التعديىلي  ،2020في
ظل عدم ارتفاع نسق اإلنتاج وخلق ر
التوازنات
ي
اليوة ،من شأنهيا أن تزي يد من اختالل
األجنت وانزالق سع ير رصف الدينا ير وبالتاىلي في إحياء
ي
الخارجية وتآكل احتياطيات النق يد
الضغوط التضخمية.
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تيسي
من شأن االنزالق عل مستوى المالية العمومية أن يعيق مسار مكافحة التضخم وأن يوقف
ر
السياسة النقدية الن بدأ منذ مارس  150 ( 2020نقطة أساسية) ← العودة إىل دورة التشديد
النقدي للحفاظ عل نسبة الفائدة الحقيقية ف المنطقة اإليجابية
رسم بيان :قيادة السياسة النقدية منذ 2011
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ر
الميانية من
ال يبدو أن التمويل
المباش ) (Monétisation directeالذي ينبن عل تمويل عجز ر
ر
ر
خالل ر
قواني البنك
متماش مع
المباش لسندات الخزينة من الحكومة ف السوق األولية
الشاء
ر
المركزي ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة.

• وفقيا للفقرة  4من الفصل  25من القانون عدد  35لسنة  2016المؤرخ في  25أفريل 2016
والمتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونس" ،ال يمكن للبنك المركزي أن يمنح
ر
مباشة
لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيالت ف شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتن بصفة
المباش (في السوق األولية)
ر ي
ال يحق للبنك المركزي إتاحة التمويل
سندات تصدرها الدولة" ،ي
للخزينة لتمويل عجزها.
تفسيه ي
ف
• هذيا المنع ،الذي تشاركه النصوص التنظيمية للبنوك المركزية للدول الديمقراطية ،يمكن
ر
ً
ً
مرتفعيا جديا مع تداعيات يوخيمة عىل
تضخميا
حقيقة األم ير بأن اللجوء إىل "طباعة النقود" يول يد
االقتصاد.
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التجارب المقارنة رليامج رشاء األصول
اإلطاريالقانونيلتمويليالبنكيالمركزي
رص
أكي من  150دولة مرجعيا مهميا في ح ي
لقواني البنوك المركزية التي تغظي ر ي
ر ي
تمثل قاعدة بيانات صندوق النق يد الدوىلي
اليتيبات المؤسساتية التي تحكم القروض أ يو التسبيقات التي يقدمهيا البنك المركزي للحكومات وفي تحدي يد أفضل
الممارسات في هذيا المجال .تم إصالح هذه الياتيب واألحكام القانونية في البلدان النامية وتطورت عىل مدى العقو يد
الميانية
الماضية في اتجاه تكريس هدف التحكم في التضخم .كان أح يد ركائ يز هذيا اإلصالح هو منع أ يو تقيي يد تمويل عج يز ر
العمومية من قبل البنك المركزي واالقتصا ير عىل حاالتي الحروب أ يو الكوارث الطبيعية أ يو الطوارئ.
ساتي أو ف
المنع التام لتمويل البنك المركزي المضمن ف الد ر
القواني االساسية أو ف أنظمة البنوك المركزية
ر

القواني األساسية للبنوك المركزية أو
الدساتي أو
أحكام
ر
ر
القواني األخرى الن تحدد سياق ومبلغ ومحتوى وسعر
ر
الفائدة لتمويالت البنك المركزي

وماليييا وكينييا والمغرب وألبانييا وتشيىلي
البنك المركزي األوروني والبنوك المركزية األخرى في منطقة البنوك المركزية لكنديا
ر
األور يو ،البنك المركزي الصيت ،البنك المركزي الر يوس ،واليازيل والمكسيك وكورييا الجنوبية وبوتسوانيا واليابان ...
البنك المركزي اليكي  ،البنك المركزي التونسي ...
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التجارب المقارنة رليامج رشاء األصول
حدود تمويليالبنكيالمركزي
ً
ال مع استيفاء عد يد
رص التمويل عىل نسبة من الناتج المحىلي اإلجماىلي والتي تختلف اعتماديا عىل ميا إذيا كانت عملة البل يد عملة احتياطية أم ي
▪ يقت ي
برنامجي ،برنامج واسع ر
من ر
بي  ٪10و ٪40من إجماىل
لشاء األصول والذي يمكن أن يياوح ر ي
التميي ر ي
بي
ري
الشوط .وفي هذيا اإلطار ،يمكن
ر
وبي  ٪2و ٪3للبلدان األخرى .ويفيض الينامج الواسع استيفاء جملة من ر
الشوط :
الناتج المحل للبلدان ذات العملة االحتياطية ر ي
.1
.2
.3
.4
.5

استقاللية البنك المركزي
توف ير إسياتيجية سياسة نقدية واضحة المعالم لدى البنك المركزي
إجراء عمليات ر
الشاء في األسواق الثانوية
يجب أن تكون نسبة التضخم ً
قريبة من النسبة المستهدفة
أن تكون نسبة الفائدة الرئيسية قريبة من الصفر.

▪ كميا يمكن في إطا ير الينامج الواسع ر
لشاء األصول اعتما يد التمويل بناء عىل نسبة من مواريد الخزينة المقدرة عىل أساس متوسط يياإليرادات
الماليي والبنك المركزي الكيتي
للسنوات الثالث السابقة تياوح بشكل عام ربي  ٪5و ٪12من مداخيل الخزينة (بنك كنديا والبنك المركزي
ر
وغيها) .
وبنك المغرب وبنك ألبانييا وبنك بوتسوانيا وبنك اليابان ر
الشوط المذكورة أعاله ،من الممكن تنفي يذ برامج مصغرة ر
ال تستوفي ر
لشاء األصول أي ف حدود  ٪0.5من إجماىل الناتج
▪ بالنسبة للبلدان التي ي
المحل.
▪ في بعض البلدان يتم اختيار مبلغ ثابت
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التجارب المقارنة رليامج رشاء األصول
ر
المدةيالقصوىيالمسموحيبهايوتحديديشوطيالقرض
ي مثل بنك
رص في معظم الحاالتي عىل المدى القص ر ي
▪ يختلف الح يد األقىص لمدة القروض من دولة إىل أخرى ولكنه يقت ي
المغرب وبنك كندا ً 120
يوميا و 6أشهر عىل التواىلي .بالنسبة للبلدان األخرى ،يجب سدا يد هذه القروض قبل نهاية
مالييا)
الربــع األول من السنة المالية الموالية للتوقيع عىل القرض  /التسبقة (بنك اليازيل  ،بنك ر
▪ يمكن أن يكون سع ير الفائدة عىل التمويل إميا سع ير السوق أ يو مثبتيا من قبل البنك المركزي (مجلس اإلدارة أ يو لجنة
السياسة النقدية) أ يو يتم التفاوض عليه من قبل الحكومة .بالنسبة للغالبية العظم من الحاالت ،يتم تحدي يد أسعا ير
بشوط ّ
الفائدة عىل القروض المقدمة إىل الحكومات ر
السوق.
▪ السوق األولية  /الثانوية :يتم رشاء سندات الخزينة بشكل عام في السوق الثانوية.
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التجارب المقارنة رليامج رشاء األصول
ر
التمسيوطريقةيالمصادقة
▪ في حالة عدم وجو يد منع بات يجب عىل الحكومة أن تعلن أن البل يد في حالة طوارئ أمنية (حرب أ يو تهدي يد بالحرب)
لجمهورية الدومينيك
ي
الميانية (البنك المركزي
أ يو كارثة طبيعية .ر ي
حي إذن يمكن للبنك المركزي تمويل إنفاق ر
والبنك المركزي الشيىلي).
▪ يجب أن تتم الموافقة عىل القروض من قبل مجلس إدارة البنك المركزي  /ترفق هاته القروض اتفاقية قرض
بي البنك المركزي والحكومة  /يجب أن تحظي اتفاقيات القروض بموافقة اليلمان (بنك ألبانييا
ميمة وموقعة ر ي
ف الهندوراس
كزي ي
والبنك المركزي اليازيىلي وبنك المكسيك وبنك كورييا وبنك االحتياطي الهندي والبنك المر ي
وغيها).
ر
ّ
أل يتعارض منح القروض (أ يو التنازل عن المبالغ التي تزي يد عن الح يد القانوني) مع أهداف السياسة النقدية.
▪ يجب ي
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أهم االستنتاجات
▪

▪

▪

▪

بالنظر إىل توقعات العجز الهائلة لعام  ،2020فإن الحكومة مدعوة لمراجعة ر
الميانية في اتجاه تخفيض النفقات (تأجيل بعض
مشوع ر
غي الرصورية) و  /أ يو تكثيف عملية اسيدا يد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.
النفقات ر ي
يمنع اإلطا ير القانوني الحاىلي للبنك المركزي التمويل النقدي للعج يز المعروض عىل مستوى قانون المالية التعديىلي  ،2020حيث يتطلب ذلك
ترخيصا استثنائيا من مجلس نواب الشعب ،يكون مقينا باليام الدولة بالمض قدما ف طريق اإلصالحات الهيكلية الكفيلة باستعادة
توازنات المالية العمومية.
ً
ال من خالل السوق الثانوية ووفقا ر
لشوط السوق .باإلضافة
ال يمكن للبنك المركزي التونسي تقديم الدعم إ ي
للقواني الجاري بهيا العمل ،ي
ر ي
وفقيا
ال
والمعايي الدولية في هذيا المجال إىل أن الدعم الجمىلي المقدم من البنوك المركزية المماثلة لتونس يجب أ ي
ري
تشي التجارب المقارنة
لذلك ،ر ي
يتجاوز  ٪0,5من الناتج المحىلي اإلجماىلي ميا لم يتم استيفاء رشوط مسبقة دون أن يتجاوز  ٪3من الناتج المحىلي اإلجماىلي أو  ٪12من
الموارد الذاتية للخزينة كحد أقض.
قصي األجل بهدف احتواء آثاره
ري
رص التمويل اإلضافي من حيث المدة ووفقا لجدول زمن محدد مسبقا ويكون معظم التمويل
يجب ح ي
التضخمية وتداعياته السلبية عىل تمويل االقتصاد.
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