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 www.economie-tunisie.org قتصاد  المرصد التون�� ل��

التعليق:
� جانفي 2010 و أفريل 2017،  شهدت بعض المنتجات ارتفاع حاد يصل إ� 80٪ منذ � تطور سلة تسوق ا��� بنسبة 36.3٪ ما ب�� � ح��

�� 
� المنتجات الخمسة ال̈ � عرفت أهم ا�رتفعات من حيث ا��سعار،  عام 2010، وهو ما يؤكد الشعور العام بزيادة الكلفة المعيشة. ومن ب��

� من صنف الم�بس نجد 3 مواد غذائية و منتوج��
³́ الزيادات منذ عام 2010 وصلت إ� نسبة ٪79.3 � ا��سعار و هي المنتجات ال̈ � شهدت أك

وات زيادة مفرطة �� � الواقع، شهدت الخ·�
�� 

أن من  الرغم  ع�   2017 وأفريل   2010 � جانفي  ب�� 63.5٪ وذلك  يناهز  أيضا تضخم حاد  الفواكه  وبالتوازي، شهدت   .2017 أفريل   �
�� 

2016 ½́ بعض ا��سعار كانت قد استقرت منذ سبتم
 شهدت أسعار الزيوت النباتية تضخم ب 65.2٪ منذ سنة 2010 مع تطور حاد منذ أكتوبر 2016. من ناحية أخرى، شهدت الم�بس أيضا

� عامي 2010 و 2017 تقدر ب 60.6٪ للم�بس و 70.4٪ �كسسوارات الم�بس ارتفاع معد�ت التضخم ب��

النقاط الرئيسية :
الم�بس و المواد الغذائية هي المنتجات ال̈ � سجلت أع� معدل للتضخم منذ عام 2010 •

وات،  � جانفي 2010 و آفريل 2017 ابرزها :  79.3٪ للخ·�  شهدت المنتجات الغذائية نسب تضخم مهمة ب��
65.2٪ للزيت الطبخ و 63.5٪ للفواكه

ة قدرت ب  60.6٪ للم�بس و ب 70.4٪ لكماليات ΅  شهدت الم�بس أيضا ارتفاع نسب تضخم خ�ل هذه الف
الم�بس

 الكاتب : شفيق بن روين | 

� ́½ نسب تضخم ب�� ك
 تصنيف للخمس  المنتوجات ال̈ � خضعت ��
عامي 2010 و 2017

ما وراء ا��رقام    رقم 4

للتضخم المائوية  النسبة 

2017 Chafik.benrouine@economie-tunisie.org ما وراء ا��رقام : �
و  لك�� يد ا�� � ال�
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