املحيط االقتصادي واملايل يف العامل خالل سنة 2017
الظرف االقتصادي العاملي

الظرف االقتصادي الوطني

شهدت السنوات العرش األخرية سلسلة متالحقة من األزمات
االقتصادية والصدمات السلبية عىل نطاق واسع بدءا باألزمة املالية
العاملية  ،2008-2009ثم األزمة األوروبية للديون السيادية بني 2010
و 2012وأخريا تصحيحات أسعار املواد األساسية بني  2014و .2016

سجل النمو اإلقتصادي يف تونس تحسنا تدريجيا مع استقرار نسب
البطالة وقد ارتفعت نسب النمو اإلجاميل مبا قدره  % 1،9مقابل 1
 %سنة  ،2016فيام بلغت  % 2مقابل  % 1،1يف نفس الفرتة من
السنة املاضية.

إال أن هذه األزمات بشكل أو بآخر أكسبت االقتصاد العاملي مزيدا من
القوة واملناعة .وقد استمر االنتعاش الذي نشهده منذ منتصف عام
 2016وتعزز أكرث فأكرث منذ ذلك الحني.

فيام يتعلق بنسب البطالة فقد سجلت زيادة طفيفة يف الثاليث الرابع
من سنة  2017لتبلغ  % 15،5مقابل  % 15،3يف الثاليث الثالث من
نفس السنة .غري أنه يذكر أن نسبة البطالة من خريجي التعليم
العايل ،التي ال تزال يف مستويات مرتفعة ،قد تراجعت بنسبة بسيطة
جدا حيث سجلت  % 29،9مقابل .% 30،6

ففي سنة  2017سجلت ما يربو عن  120دولة ،متثل ثلث أرباع الناتج
املحيل اإلجاميل العاملي ،تسارعا الفتا يف نسق منوها االقتصادي وذلك
يف ظرف سنة واحدة .وهو ما يجعل منه تسارعا ،وبهذا الشكل من
التزامن ،للنمو األوسع نطاقا يف العامل منذ عام .2010
وقد بلغت نسبة النمو يف بعض البلدان املتقدمة يف الربع الثالث من
عام  2017نسبا أعىل من املسجلة يف الخريف املايض ،خاصة منها
يف أملانيا وكوريا والواليات املتحدة واليابان .ويف الفرتة ذاتها ،أحرزت
الدول الناشئة وبعض الدول النامية ،كجنوب أفريقيا والربازيل والصني
نسب منو أعىل من التوقعات التي رسمت يف الخريف السابق.
وقد أقرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عودة الحركية للنشاط
االقتصادي يف أغلب البلدان مع توقع أن تبلغ نسبة منو الناتج املحيل
اإلجاميل يف سنـة  2017ما يقـارب  ٪ 3.5عىل مستوى العامل مقـابل
 ٪ 3.1يف سنة .2016

النشاط االقتصادي
عموما سجل النشاط االقتصادي تحسنا يف سنة  2017خاصة يف بعض
القطاعات الرئيسية  :الفالحة والصيد البحري والصناعات املحلية .
ومن ناحية أخرى استفاد قطاع الخدمات من جانبه من تطور النشاط
السياحي عالوة عىل األداء الجيد للمؤسسات املالية واإلتصاالت .
أما فيام يتعلق مبؤرش التضخم فقد سجل مؤرش األسعار عند اإل
ستهالك خالل شهر ديسمرب  2017ارتفاعا بنسبة  % 0،4مقارنة
باألشهر السابقة تبعا عىل وجه الخصوص إلرتفاع أسعار املالبس
واألحذية والنقل مقابل تباطؤ نسق ارتفاع أسعار املواد الغذائية منها
واملصنعة وبذلك استقرت نسبة التضخم يف سنة  2017يف حدود 6،3
 %مقابل  % 5،2يف سنة .2016

فيام يتعلق بالواليات املتحدة األمريكية ،يتوقع خرباء االقتصاد منوا
للناتج املحيل اإلجاميل بنسبة  ٪ 2.1يف عام  .2017وإن مل يعمدوا إىل
تعديل توقعاتهم مقارنة مبا تم رسمه يف شهر جوان فألنهم يرتقبون
مزيدا من املعطيات وتوضح الرؤيا يف ما يخص االصالح الرضيبي
املعلن عنه من قبل رئاسة الواليات املتحدة األمريكية.

مقارنة بأواخر سنة  2016وأواخر شهر ديسمرب من عام  2017سجل
معدل سعر رصف الدينار التونيس فيام بني البنوك تراجعا قبالة أهم
العمالت األجنبية خاصة منها اليورو بنسبة بلغت  % -17،6والدوالر
األمرييك بنسبة  % -5،8و اليان الياباين  % -9،6والدرهم املغريبي
بنسبة .% -13،1

كام ال يفوتنا أن نشري ،يف الختام ،إىل ما أحدثته البلدان الناشئة من
مفاجأة مبا حققته من نسب منو هامة .فالصني عىل سبيل املثال يتوقع
لها أن تستمر يف املحافظة عىل نسب منو مرتفعة حيث بلغت ٪ 6.8
تعود نسبة ( )٪ +0.2منها لالستثامر يف البنى التحتية.

وتجدر اإلشارة إىل أن تراجع قيمة الدينار التونيس تعود أساسا إىل
زيادة عجز امليزان التجاري وإىل تطور قيمة عملة اليورو عىل صعيد
سوق الرصف الدويل بنسبة ناهزت  % 16قبالة الدوالر األمرييك.
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صناعة إعادة التأمني يف سنة 2017
متيز قطاع إعادة التأمني يف العامل يف سنة  2017بــ :
 استمرار تفوق العرض عىل الطلب مبا وفر طاقات كبرية سواء يفموازنات معيدي التأمني أو يف املوارد املالية البديلة ،حيث قدرت وكالة
 AM BESTالطاقة اإلجاملية لسوق إعادة التأمني يف سنة  2017مبا
يناهز  605مليار دوالر أمرييك  86مليار دوالر منها متأتية من املوارد
املالية البديلة.
 انعكاس الخسائر الكبرية املسجلة يف الثاليث الثالث من سنة 2017عىل رشوط تجديد اإلكتتابات اإلتفاقية إلعادة التأمني وخاصة منها
إعادة اإلسناد بعنوان سنة .2018
 ترضر غالبية معيدي التأمني يف السوق العاملية من آثار الكوارثالطبيعية (هاريف ،إيرما ،ماريا  )...التي حدثت يف أواخر سنة  2017مبا
أجرب األكرث ترضرا منهم عىل مراجعة أهدافه وتقدير الخسائر الجسيمة
التي تعرضوا لها.
 تجاوز املؤرش الفني املركب لنسبة  % 100يف سنة .2017عىل مستوى األحداث الطبيعية :
تواصل تطور الكوارث الطبيعية املسجل خالل العقود األخرية الذي
مس كامل أرجاء األرض سواء من جفاف وأعاصري وفيضانات  ...حيث
بات تطرف األحوال الجوية واملناخية يكاد يكون هو القاعدة.
وتعترب الخسائر التي نتجت عن األعاصري التي رضبت منطقة البحر
الكاريبي والواليات املتحدة األمريكية يف سنة  2017هي األعىل كلفة
يف العامل بعد حادثة كاترينا يف عام  .2005مبا يجعل من الثاليث الثالث،
خصوصا ،األعىل كلفة يف تاريخ التأمني حتى هذا اليوم.
وتقدر الخسائر االقتصادية املنجرة عن هذه الكوارث بنحو  306مليار
دوالر ومبا يقارب  190مليار دوالر كمعدل عن العرش السنوات
األخرية.
والحق أن الكوارث الطبيعية قد أثقلت هذه السنة بشكل خطري
حسابات ونتائج أكرب معيدي التأمني يف العامل.
وعىل صعيد آخر ،فقد واصلت أسعار الفائدة منحاها التنازيل الذي
بدأ منذ نهاية عام  .2007إن تدين أسعار الفائدة أجرب معيدي التأمني
عىل التوجه نحو اإليداعات األكرث سيولة ونحو اقتناء سندات الخزينة،
مبا يعنيه ذلك من تراجع لعائدات االستثامر وتضخم لرؤوس األموال
بالنظر لعدم تحقيق أي مردودية تذكر.
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قطاع التأمني يف تونس
حقق قطاع التأمني يف تونس سنة  2017رقم معامالت جميل بلغ
 2082،8مليون دينار بنسبة تطور قدرها  %12 ،2مقارنة بنفس الفرتة
من السنة الفارطة .ويف هذا السياق يجدر التنويه مبا حققه فرع التأمني
عىل الحياة من تطور بلغت نسبته .% 15،5
فعىل الرغم من دقة الظرف االجتامعي واالقتصادي فقد نجح قطاع
التأمني التونيس يف املحافظة عىل تطوره املعهود.
هذا وقد ناهزت التعويضات الجملية مبلغا قدره  975،7مليون دينار
مقابل  1019مليون دينار يف سنـة  2016مسجلة تراجعـا بنسبة قدرها
 % 4،2وقد استأثر فرع التأمني عىل العربات بأكرب جانب من هذه
التعويضات بنسبة بلغت .% 55

