وضعية القروض اإلستهالكية لألسر التونسية

المعهد الوطني لإلستهالك
مارس 8102

تطور قائم القروض (إجمالي القروض املسندة من طرف البنوك للمستهلكين)
املسلمة من طرف البنوك التونسية إلى ألاسر التونسية ،وحسب آخر أرقام البنك املركزي
التونس ي ،من  7.01مليار دينار في شهر ديسمبر  0.7.إلى  0002مليار دينار في شهر ديسمبر
 ،0.71أي بزيادة بـ 77.في املائة 0وتمثل هذه القروض حوالي  02باملائة من إجمالي القروض
املسندة من طرف البنوك لإلقتصاد الوطني (مهنيين وخواص)0
ومن سنة ألخرى تطورت القروض املسلمة من طرف البنوك للسر التونسية بـ 201باملائة
سنة  ،0.72و  7.باملائة سنة  0.72و  202باملائة سنة 00.71
ويتوزع قائم القروض املسلمة من طرف البنوك ،إلى حدود شهر ديسمبر  ،0.71كما يلي:
  7.00مليار دينار لشراء مسكن جديد ،أي  7201باملائة من إجمالي قائم القروض،  207مليار دينار لتحسين مسكن ،أي  77باملائة من إجمالي قائم القروض،  002مليار دينار قروض إستهالكية قصيرة،  771مليون دينار قروض لشراء سيارة،  702مليون دينار كقروض جامعية،وتبعا للتعريف املعتمد للقروض إلاستهالكية (قروض تحسين مسكن ،قرض شراء سيارة،
قرض إستهالك عادي ،قرض جامعي ،)000،فإن حجمها يمثل  2.07باملائة من إجمالي
القروض املسلمة من طرف البنوك للسر التونسية ،وتطورت بين ديسمبر  0.77وديسمبر
 ،0.71بنسبة  17باملائة 0ومن حيث تقسيمها حسب مدة التسديد تنقسم القروض
إلاستهالكية إلى  12باملائة قروض متوسطة وطويلة املدى ،و  07باملائة قروض قصيرة املدى0
وخالل سنة  ،0.71إزداد قائم القروض املسلمة من طرف البنوك بـ 0.7.مليون دينار
مقابل زيادة بـ 7270مليون دينار خالل سنة  0.72و بـ 7..7مليون دينار خالل سنة 00.72
وبالنسب املائوية شهدت القروض لشراء مسكن جديد أكبر نسبة من النمو ،حيث
تطورت قروض تحسين املسكن بنسبة  8باملائة خالل سنة  ،0.71وقروض شراء السيارة
بنسبة  108باملائة ،والقروض إلاستهالكية القصيرة بنسبة  7.باملائة ،وقروض السكن
الجديد بنسبة  7707باملائة0

2

من جهة أخرى بلغ حجم القروض التي في حالة نزاع أو صعبة إلاستخالص واملسلمة
من طرف البنوك ما قدره  827مليون دينار سنة  ،0.72بزيادة بـ 7807باملائة مقارنة بسنة
00.72
وباإلطالع على نسبة الفائدة املوظفة من طرف البنوك على القروض في تونس وحسب
جدول تعريفاتها ،نتبين أنه:
 تتراوح نسبة الفائدة املوظفة على القروض إلاستهالكية بين "نسبة فائدة السوقاملالية "2+و "نسبة فائدة السوق املالية"1+
 تتراوح نسبة الفائدة املوظفة على قروض بناء مسكن والقروض العقارية بين "نسبةفائدة السوق املالية "7002+و "نسبة فائدة السوق املالية"2+
 تتراوح نسبة الفائدة املوظفة على القروض طويلة املدى كقروض شراء مسكن،بين "نسبة فائدة السوق املالية "7+و "نسبة فائدة السوق املالية "1+أي بين %2012
و0%70012
وتعتبر هذه النسب هي الحد ألاقص ى في السياسة التجارية لكل بنك ،إال أنها ال يجب أن
تتجاوز في كل الحاالت النسب القصوى املحددة من طرف وزارة املالية بمقتض ى قرار ،والتي
تتم مراجعتها بصفة دورية كل ستة أشهر0
وقد صدر بتاريخ  2مارس  ،0.78قرار السيد وزير املالية والذي ضبط هذه الحدود
القصوى كما يلي:
 قروض إلاستهالك :معدل نسبة الفائدة الفعلية والذي بلغ  20.2وبالتالي فإن نسبةالفائدة املشطة اليجب أن تتجاوز  7.081باملائة،
 قروض السكن املمولة على املوارد الذاتية للبنك :نسبة الفائدة الفعلية  800.باملائة،وبالتالي فإن نسبة الفائدة املشطة تبلغ  2087باملائة،
وللتذكير فإنه بمقتض ى القانون عدد  27لسنة  7222واملؤرخ في  72جويلية  7222واملتعلق
بنسبة الفائدة املشطة ،فإنه تسلط عقوبة بالسجن ملدة ستة أشهر أو بخطية تتراوح بين 7
آالف و عشرة آالف دينار ،أو بإحدى العقوبتين كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة0
ويتم تحديد نسبة الفائدة املشطة كل ستة أشهر باعتماد معدالت نسب الفائدة الفعلية
إلاجمالية ) (Taux Effectif Globalوالتي تأخذ بعين إلاعتبار كل النفقات املتعلقة بالقرض
من أصل وفوائد وعموالت0000
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من جهة أخرى تعتبر الصناديق الاجتماعية مصدرا آخر للقروض لفائدة املستهلك،
خاصة من املوظفين العموميين 0ويؤكد تقرير النشاط للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية لسنة  0.72أن التوجه في مجال القروض إرتكز على تحويل إلاعتمادات
املخصصة لقروض السكن وقروض السيارات ،نحو القروض الشخصية والتي يتم
تسديدها في غضون سنة وتمكن املنخرط من مجابهة املصاريف الطارئة والعرضية 0وبلغ
حجم القروض املسلمة ملنخرطي الصندوق خالل سنة  7702 ،0.72مليون دينار ،مقابل 8
مليون دينار سنة 00.77
حسب آخر البحوث املنجزة من طرف املعهد الوطني لإلستهالك والتي شملت عينة
تمثيلية من املستهلكين من شريحتي الشباب ( )72-78والكبار ( 2.+سنة) ،فإن مستويات
ألافراد الذين هم في حالة تسديد قرض أو دين كما يلي:
  0807باملائة من العينة  72-78هو في حالة تسديد دين أو قرض،  72باملائة من الذين سنهم أكثر من  2.سنة هم في حالة تسديد دين أو قرض0وتجدر إلاشارة إلى أن ألارقام املتعلقة بالقروض إلاستهالكية لفائدة ألاسر التونسية
واملسجلة من طرف البنك املركزي التونس ي ،ال تعكس الواقع نظرا لغياب معطيات تتعلق
بالشراءات بالتقسيط من املحالت واملساحات التجارية خاصة للمواد الكهرومنزلية0
كما أن آخر املعطيات املتوفرة حول "الروج" للجراء أو السحب على الحساب
( )découvert bancaireمن طرف الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية تؤكد أن
حجمه ال يتجاوز  717مليون دينار وهو ما يمثل  7باملائة من إجمالي القروض املسلمة
للسر و  .02باملائة من إجمالي القروض املسلمة من طرف البنوك 0وتجدر إلاشارة إلى أن
نسب الفائدة على الروج تعتبر مرتفعة ،وبلغت إلى حدود شهر مارس  70027 ،0.78باملائة0
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