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لقد كانت وال تزال الطبقة الوسطى في تونس ،العمود الفقري لمجمل التحوالت اإلقتصادية التي
تشهدها البالد ،وأساس كل السياسات العامة ،باعتبارها الشريحة األكبر .وباعتماد عديد الدراسات
واألرقام ،فإن هناك تأكيدا على تراجع حجم هذه الكتلة وتقلص دورها ،بفعل تراجع قدرتها الشرائية
ومستوى إنفاقها وحجم مداخيلها .ولعل اإلتفاق حاصل حول األسباب والتي تعود باألساس إلى الصعوبات
اإلقتصادية التي تمر بها البالد ،وإلى اإلضطرابات المسجلة في مسالك التوزيع ومنظومات اإلنتاج والتي
خلقت إرتفاعا في أسعار المنتجات والخدمات ،لم تغطّه الزيادات البسيطة في أجور الطبقات العاملة في
القطاع العام والخاص.
ولقد كانت عديد الحكومات ،سواء قبل أو ما بعد الثورة ،تقر في سياساتها برامج للمحافظة على القدرة
الشرائية للطبقة الوسطى ،بالتركيز أساسا على المحافظة على نظام الدعم والزيادة في األجور ،إن
استطاعت لذلك سبيال ،وذلك إليمانها بأن الطبقة الوسطى هي صمام األمان للسلم اإلجتماعية واإلستقرار.
ولعل هذه المقاربة كانت في جانب منها مبتورة و التعتمد مقاربة شمولية للمسألة ،وهو ما حد من نجاعتها.
حيث يجب تأكيد ما يلي:
إن مجرد الزيادة في األجور ال يمكن أن يؤدي مباشرة إلى تطور في القدرة الشرائية ،خاصة إذا
واكبت هذه الزيادة زيادة مقابلة في األسعار ولم ترافقها زيادة في اإلنتاجية .وبالتالي يمكن أن
تؤدي هذه الزيادات عكس المأمول وتخلق مظاهر تضخمية.
إن سياسات تطوير القدرة الشرائية يجب أن تعتمد على قراءة لتطور األنماط اإلستهالكية للمجتمع
التونسي .فالتغيرات التي يشهدها وأساسا الطبقة الوسطى ،تحت تأثير عديد العوامل (سنأتي عليها
تباعا في التحليل) ،تؤثر بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين،
إن مقاربة المحافظة أو الترفيع في القدرة الشرائية للفئات اإلجتماعية ،ال يجب أن تعتمد على
سياسة األجور واألسعار فقط ،بل يجب أن تتجاوز ذلك بالتركيز على سياسات عمومية أخرى ال
تقل أهمية كسياسة التحويالت اإلجتماعية ،سياسة الصحة ،سياسة التعليم ،سياسة السكن ،سياسة
النقل ،السياسة الجبائية....،
إن قراءة تحليلية لواقع اإلستهالك في تونس تؤكد التطور الهام الذي شهدته األنماط اإلستهالكية خالل
السنوات األخيرة تحت تأثير عدة عوامل (إقتصادية ،سياسية ،ديمغرافية ،ثقافية ،إجتماعية ،)....،والتي
كان لها وقع كبير خاصة على الطبقة الوسطى .ويعكس حجم اإلنفاق وطبيعة المنتجات المستهلكة من
طرف هذه الفئة من المجتمع وضعا صعبا ،يجعل من استهالكها في حالة ضغط مستمر
( .)consommation contrainteفي المقابل ،فإن هذا التطور في األنماط اإلستهالكية مكن من تحسين
ظروف العيش ومستوى الرفاهية لألسر التونسية ،حيث أصبحت ،عديد النفقات التي كانت تسجل في خانة
الرفاهة ،نفقات ضرورية فرضها واقع المجتمع اإلستهالكي.
من جهة أخرى ،تؤكد مختلف األرقام واإلحصائيات ،الشحيحة ،تراجع القدرة الشرائية لهذه الفئة من
المجتمع .حيث أن التطور السريع لألنماط اإلستهالكية لم تواكبه تغيرات في مستوى الدخل ،ولم يتم تركيز
السياسات الكفيلة بالمواكبة والمساعدة واإلحاطة .وإن كان الخطاب السياسي دائما يحمل معاني مراعاة
القدرة الشرائية للمواطن ،إال أنه لم يكن يحمل رؤية شمولية ومتناسقة سواء في مستوى السياسات العامة
أو القطاعية .وللمحافظة على السلم اإلجتماعية ،فإن الوضع الحالي ،سواء في مستوى الدول العربية أو
على المستوى الوطني ،يستدعي وضع اآلليات والسياسات الالزمة لتنمية القدرة الشرائية للمواطنين ،حتى
تتمكن من مواكبة مختلف التغيرات التي تطرأ باألساس على نمطها اإلستهالكي.
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ونطرح من خالل هذه الورقة جملة من المسائل ،أهمها:
ماهي أبرز العوامل المؤثرة في تطور األنماط اإلستهالكية في تونس؟
ماهي أبرز مظاهر تطور األنماط اإلستهالكية في تونس ،وخاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة،
وتأثيرات ذلك على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي والصحي؟
هل أن النمط اإلستهالك الحالي هو نتاج طبيعي للقدرة الشرائية ،أو أن وضعية القدرة
الشرائية هي نتاج تأثير تطور األنماط اإلستهالكية؟
هل تم وضع اآلليات الالزمة لمواكبة التغيرات اإلستهالكية التي يشهدها المجتمع التونسي؟
ماهو هامش التحرك ،في مستوى اآلليات والسياسات العمومية ،للنهوض بالقدرة الشرائية
للمستهلك التونسي؟

 .Iتطور األنماط اإلستهالكية :تنوعت األسباب والنتيجة واحدة:
يُعتبر اإلستهالك مرآة للمجتمع ،وصورة لمستوى التطور والنمو به .فالمواطنين يترجمون مخزونهم
الثقافي ،ومستوى نموهم ونضجهم اإلقتصادي ،من خالل ما يستهلكونه .وتخضع طريقة اإلستهالك ،أو ما
يُ صطلح على تسميته بالنمط اإلستهالكي إلى عديد الضغوطات والتأثيرات التي تدفع إلى تعديله وتحويله
وتطوره .ونجد في المجتمع الواحد عديد األنماط اإلستهالكية ،تختلف باختالف المناطق والجهات،
وباختالف الشرائح والفئات ،وباختالف األزمنة والفترات .كما أننا ال يمكن أن نتحدث عن "المستهلك"
بـ"أ" و"ل" التعريف وإنما عن "المستهلكين" ،باعتبار إختالف األذواق واألنماط والتوجهات اإلستهالكية
داخل األسرة الواحدة ،فما بالك داخل المجتمع الواحد .ولكن لسهولة التعاطي العلمي واإلقتصادي مع
اإلستهالك في مجتمع معين ،فإنه يتم اعتماد التوجه السائد والذي يعكس الحد األدنى المشترك بين كافة
المستهلكين.
وتختلف العوامل المؤثرة في األنماط اإلستهالكية بين الديمغرافي ،واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي
وحتى السياسي ،كما أن نتائجها تختلف حسب مدى النضج اإلستهالكي لدى المجتمع ومدى انجراره
وانخراطه في مجمل التأثيرات.
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العوامل المؤثرة في تطور األنماط اإلستهالكية:

تختلف العوامل المؤثرة في تطور األنماط اإلستهالكية وتتداخل ،ولكل حجم لمستوى تأثيره .فنجد منها
الديمغرافي واإلقتصادي باألساس.

أ -العوامل الديمغرافية:
شهدت بالدنا تحوالت ديمغرافية كبرى خالل  05سنة ،يعادل ما شهدته الدول األوروبية في حوالي 005
سنة .فحسب آخر تعداد عام للسكن والسكنى منجز سنة  0501من طرف المعهد الوطني لإلحصاء فقد
تطورت نسبة التمدن بنسق هام لتنمو من  %05سنة  0891إلى  %8..9سنة  ، 0501وبالتالي تطور
عدد األسر بالوسط البلدي لينمو من  %59سنة  0891إلى  %.5.0سنة  .0501ويعكس هذا التحول
العميق في ديمغرافيا المجتمع التونسي ظاهرة النزوح التي تشهدها عديد المناطق إلى جانب التوسع
العمراني الذي شهدته كبرى الواليات التونسية ومع تطور التمدن يتغير نمط االستهالك باعتبار خصائص
نسق اإلنفاق والمرافق الموجودة بالمناطق الحضرية .وتركزت في بالدنا أقطاب إقتصادية إستهالكية
كبرى في شكل "ميغابوالت"  Mégapolesكإقليم تونس الكبرى والذي يضم حوالي  5مليون مستهلك
وسوسة وصفاقس.
ومن التحوالت الديمغرافية الهامة والتي أثرت على نمط استهالك األسر وقدرتها الشرائية هو
تراجع معدل أفراد األسرة من  0.1.فرد لألسرة الواحدة سنة  0891إلى  1.50فرد لألسرة سنة ،0501
وتبلغ هذه النسبة  5.8فرد بالوسط الحضري وبالتالي صارت األسرة التونسية تتكون من أب وأم وابنين
على األكثر .فمثال نجد أن  0..8بالمائة من األسر تتكون من  5أفراد و  05.8بالمائة من  1أفراد
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وتراجع عدد األسر التي تتكون من  .أفراد وأكثر من  58بالمائة سنة  08.0إلى  9بالمائة سنة .0501
ويؤكد هذا التمشي نجاح سياسة تحديد النسل في تونس التي انطلقت منذ الستينات ،إلى جانب وعي من
األسر التونسية بتطور كلفة المعيشة وخاصة كلفة تربية األبناء .من جهة أخرى فإن طبيعة المساكن
التونسية تغيرت ،فنجد أن  05بالمائة من المساكن تتكون من غرفتين فقط ،و  10.0بالمائة من المساكن
تتكون من  5غرف ،وبالتالي تراجع حجم المنزل التقليدي الذي يضم عديد األفراد وعديد األسر.
وكنتيجة لهذا الوضع ،تراجع النمو السكاني بصفة حادة ليمر من  %0.8سنة  0888إلى %0.5سنة
 0501وأدى هذا الوضع إلى تغيرات جذرية في مستوى تركيبة الهرم السكاني ،إلى درجة الخوف من
عدم تجدد األجيال.
وفي مستوى ديناميكية األسرة التونسية ،أثر خروج المرأة للعمل على نمط االستهالك خاصة في
مستوى المداخيل وكذلك في مستوى النمط الغذائي وتبلغ نسبة النساء من المشتغلين  % 09.8أي
 851.098امرأة .فانخراط المرأة في العمل خلق طريقة جديد في الحياة خاصة بالوسط الحضري تقوم
على األكل خارج المنزل ،وعلى حضانة األبناء بالمؤسسات الخاصة .من جهة أخرى أصبح عمل المرأة
ضرورة للمساهمة في ميزانية األسرة ومجابهة النفقات.

ب -العوامل اإلقتصادية:
كان للنمو االقتصادي وتطور القدرة الشرائية واألسعار تأثير كبير على نمط االستهالك حيث
سجلت تونس خالل الفترة  0505-0555معدل نمو سنوي بـ  ،% 1.15وبلغت نفس النسبة  % 0.0خالل
الفترة ( 0500-0500حسابات الكاتب) من جهة أخرى توفقت تونس خالل العقدين األخيرين من حصر
نسبة التضخم في مستويات مقبولة وبلغت معدل  %5.0سنويا ،وهو ما حد "نظريا" من وطأة تراجع
القدرة الشرائية .كما ساعد الطابع اإليجابي للنمو االقتصادي على نمو الدخل الفردي بمعدل  % ..8سنويا
خالل العقدين األخيرين وحسب آخر اإلحصائيات الرسمية للمعهد الوطني لإلحصاء (المسح الوطني حول
االستهالك واإلنفاق لسنة  )0500والتي أثارت جدال كبيرا ،فقد تراجعت نسبة الفقر في تونس من 05.0
 %سنة  0550إلى  %00.0سنة  ،0500ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع دخل عديد األسر من خالل
الزيادات التي تم إقرارها في المنح والتحويالت االجتماعية،خاصة لفئة العائالت المعوزة.
وبالرجوع إلى البيانات المتعلقة بالحسابات القومية وإلى وثائق الميزان االقتصادي للعشرية األخيرة نتبين
أن الدخل اإلجمالي المتاح لألسر تطور بمعدل  %8.0سنويا خالل الفترة  ،0501-0890وهو معدل
محترم يعد نتاج نمو اقتصادي إيجابي وتراجع في نسبة النمو الديمغرافي وخاصة نمو عدد األسر ،كما أنه
مستوى يتجاوز بكثير مستوى النمو اإلقتصادي خالل نفس الفترة.
وبناء على مجمل هذه المعطيات االقتصادية والمتعلقة أساسا بالنمو االقتصادي واألسعار وتطور الدخل
المتاح لألسر ،تطورت القدرة الشرائية لألسر بمعدل  %5.8خالل الفترة ( 0505-0895حسابات الكاتب)
مع تسجيل فترات متباينة حيث كان التطور ضعيفا خالل الفترة  %0.9( 0899-91سنويا) ثم يبلغ معدل
 %0خالل بقية المدة ليتراجع بعد الثورة إلى حدود .%0.9
ولعل من أ برز العوامل التي ساهمت بصفة كبيرة في إحداث تغيرات عميقة في مستوى نمط إستهالك
التونسيين هو ما شهده القطاع التجاري من تطوير وتعصير .حيث تطورت خالل السنوات األخيرة
المساحات التجارية المتوسطة والكبرى و نمى عددها من  00.مساحة سنة  0558إلى حوالي  005نقطة
سنة  0508وبالتالي نمى حجم مساهمتها في تجارة التوزيع من  %00إلى  .%00وتؤكد الدراسات
(دراسة المعهد الوطني لإلستهالك بعنوان "تأثير تعصير القطاع التجاري على اإلستهالك واإلنفاق"-
جويلية  )0500أن انتصاب المساحات التجارية يزيد في إنفاق األسر بمعدل  . %05كما تؤكد نفس
الدراسة أن حوالي  %08من متساكني إقليم تونس الكبرى ،وهو أكبر تجمع سكاني وتجارى يرتادون
المساحات الكبرى والمتوسطة على األقل مرة في األسبوع.
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إن تطور االنفاق واالستهالك لألسر التونسية ،والذي يعكس تغيرات في مستوى األنماط االستهالكية،
عكس من جهة أخرى تحسنا كبيرا في نسبة تجهيز األسر ومستوى رفاهها .حيث تؤكد االحصائيات
األخيرة للتعداد العام للسكان والسكنى (الجزء السادس -ص  )15أن :







 0..0بالمائة من األسر لها مكيف هواء سنة  ،0501مقارنة بـ 8بالمائة فقط سنة ،0551
 81بالمائة من األسر لها ثالجة ،مقارنة بـ 00بالمائة سنة ،0881
 0..0بالمائة من األسر لها سيارة سنة  0501مقابل  08بالمائة سنة ،0881
88بالمائة لها آلة طبخ بالفرن سنة  0501مقابل  5.بالمائة سنة ،0881
 .0بالمائة لها آلة غسيل ثياب مقابل 0.بالمائة سنة .0881
 80بالمائة لها هوائي مقابل  0بالمائة سنة .0881

وهذا التحس ن في مستوى تجهيز األسر لم يشمل فقط المعدات الكهرومنزلية ،بل شمل كذلك وسائل
اإلتصال والتكنولوجيا ،والتي بدورها كان لها األثر العميق في تغير نمط استهالك المواطن التونسي وذلك
على مستويين:
 في مستوى االستهالك :حيث فتحت هذه المسائل التقنية قنوات جديدة للترويج واإلطالع علىالعروض التجارية.
 في مستوى اإلنفاق :أصبح اإلنفاق على وسائل االتصال الحديثة من هاتف جوال وأنترناتوحواسيب وتلفاز يأخذ حيزا هاما في أبواب إنفاق األسر التونسية.
وتؤكد أرقام وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي أن حوالي  %55من األسر التونسية مرتبطة
باالنترنات سنة  0500أي حوالي  955ألف أسرة ،و %51من األسر لها حاسوب في المنزل .وبلغ إجماال
عدد االشتراكات في األنترنات  9ماليين انخراط سنة  .0500من جهة أخرى بلغ عدد المشتركين في
الهاتف الجوال إلى حدود شهر أفريل  01.0 ،050.مليون مشترك في الهاتف الجوال بنسبة نفاذ تمثل
 .%000كما تعد تونس حاليا حوالي  8مليون هاتف ذكي بما تطرحه هذه الهواتف من تطبيقات وإمكانيات
تقنية.
وأصبحت نفقات الهاتف الجوال عنصرا قارا في ميزانية األسرة وتغطي أغلب أفرادها .فخالل سنة 0500
قضى التونسيون  0.مليون دقيقة في هاتفهم الجوال أي  105ألف ساعة ،بعد أن كان في حدود  00مليون
دقيقة سنة  0500أي بزيادة بـ  8مليون دقيقة في  5سنوات .وبلغ عدد الدقائق المقضاة إلى حدود شهر
سبتمبر  55.0 ،0508مليون دقيقة (الهيئة الوطنية لالتصاالت -تقرير مرصد االتصاالت ديسمبر
 )0508وإجماال بلغ حجم اإلنفاق على الهاتف الجوال  005مليون دينار سنة  .0500من جهة أخرى بلغ
عدد حسابات الفايسبوك  8.5مليون حسابا أي  %09من السكان (تقرير- Webanalytics - Medianet
ديسمبر  -0508ص .) 09
وفي نفس نسق تطور عدد الهواتف الجوالة الذكية والربط باالنترنات وعدد حسابات الفايسبوك تطور في
السنوات األخيرة رقم المعامالت عبر التجارة االلكترونية ليمتد من  5..م.د سنة  0550إلى حوالي 055
مليون دينار سنة ( 0508شركة نقديات تونس) .إال أن هذا الرقم ال يعكس واقع التجارة االلكترونية ،فقد
شهدت السنوات األخيرة تطور نمط جديد يقوم على الدفع عند التسليم ،وهو ما يجعل هذه المعامالت ال
تغطي باإلحصائيات الرسمية االلكترونية .ويبقى مجال التجارة اإللكترونية من األنماط الجديدة التي لم تجد
صدى كبيرا لدى المستهلك التونسي نظرا لضعف الثقة في طرق الدفع ،ومحدودية العروض التجارية،
ولغلبة ثقافة التقليب والتمحيص للمنتجات من طرفه .إال أن آفاق التطور للسنوات القادمة تبدو كبيرة
خاصة مع بروز جيل شاب من المستهلكين يتقن بصفة كبيرة التكنولوجيا الحديثة للتواصل.
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وفي نفس التمشي اإلقتصادي والذي أثر بصفة كبيرة على األنماط اإلستهالكية ،مثل النفس التحرري
لإلقتصاد الوطني والذي انخرطت فيه تونس منذ التسعينات منعرجا هاما في نسق عيش المواطنين .فكان
اإلنطالق بإقرار جملة من القوانين التحررية كقانون المنافسة واألسعار لسنة  0880والذي كرس مبدأ
حرية األسعار ،ثم قانون حماية المستهلك لسنة  .0880وعلى مستوى المنظومة التجارية العالمية ،عملت
تونس منذ سنة  0880على االنخراط فيها وذلك من خالل إبرام عديد االتفاقيات التجارية منها باألساس
اتفاقية التبادل الحر مع االتحاد األوروبي واتفاقية منظمة التجارة العالمية ،وهو ما أدى إلى تحوير هام في
المبادالت التجارية ،وتسارع نسق نموها .هذا التمشي دعم حضور عديد المنتجات األجنبية بالسوق
التونسية ونوع من العرض للمستهلك التونسي مما اثر على نمط إستهالكه للمنتجات وكذلك الخدمات،
وبالتالي ارتفعت نسبة الواردات في إستهالك األسر التونسية من  00بالمائة سنة  0890إلى حوالي 01
بالمائة سنة .0500

-2

نتائج تطور األنماط اإلستهالكية:

لقد أدت مختلف العوامل المذكورة في الجزء األول من هذه الورقة إلى تغيرات عميقة في األنماط
اإلستهالكية للمواطن التونسي ،وكذلك في مستوى قدرته الشرائية .ولعل المنحى التحرري الذي شهده
اإلقتصاد الوطني إلى جانب التطور التكنولوجي وتعصير القطاع التجاري عموما أدوا إلى الحديث بصفة
فعلية على تحول المجتمع التونسي إلى مجتمع إستهالكي على غرار مجتمعات الدول المتقدمة ،ولو أن
المقارنة تبقى دائما غير جائزة.
وبلغ تأثير مختلف هذه العوامل إلى حد إحداث تغيرات في مستوى مفهوم اإلستهالك لدى األسر.
فقد انتقل مفهوم اإلستهالك من وسيلة إلشباع الحاجيات األساسية إلى اإلستهالك الذي يمثل وسيلة للتموقع
اإلجتماعي .وأصبح اإلستهالك عملية "تصعيد" (بمعنى التحليل النفسي للكلمة) لما يعيشه المواطن من
صراع طبقي وتفاوت بين الشرائح اإلجتماعية ،ورغبة في المماهات ومواكبة التطور.
من جهة أخرى شهد المجتمع التونسي دمقرطة لإلستهالك وذلك تحت تأثير التماهي بين السلوكيات
اإلستهالكية وتوزع المساحات التجارية الكبرى على كامل المناطق والواليات وتأثير التطور الذي شهده
قطاع اإلشهار والترويج للمنتجات .فقد شهدت مثال اإلستثمارات اإلشهارية تطورا هاما من  .5مليون
دينار سنة  0550إلى أكثر من  005مليون دينار سنة ( 0508نشريات مكتب الدراسات سيقما كونساي).
و لم تعد هناك منتجات حكرا على فئة معينة أو شريحة معينة ،بل إن الجميع ،مهما اختلفت مداخيلهم أو
انتماءاتهم أو موقعهم الجغرافي ،يمكن لهم أن يستهلكوا نفس المنتجات بنفس الجودة.
وفي مستوى تركيبة اإلستهالك ،أصبحت المنتجات أكثر صناعية ،باعتبار تطور الصناعات الغذائية
من جهة ،ونسق حياة األسر وظروف سكنها .فتراجعت مثال التقاليد المتعلقة بالعولة والمنتجات المعدة
بالمنزل ،لتأخذ مكانها المصبرات الغذائية والمنتجات المعدة واألكالت المطبوخة.
وبفعل مختلف التأثيرات المذكورة آنفا ،مثل اإلستهالك خالل السنوات الفارطة أبرز محرك
لإلقتصاد الوطني وتطور باألسعار الجارية خالل الفترة  0501-0559بمعدل ناهز  9..بالمائة سنويا ،أي
بنسق يتجاوز مستوى النمو اإلقتصادي .من جهة أخر تطور مستوى اإلنفاق الفردي السنوي من 0101
دينار للفرد الواحد في السنة سنة  0555إلى  59.0دينار للفرد الواحد في السنة سنة  .0500كما تطور
اإلنفاق السنوي األسري من  8105دينار لألسرة الواحدة في السنة سنة  0555إلى  00080دينار في
السنة سنة ( 0500المسح الوطني حول غستهالك وإنفاق األسر-المعهد الوطني لإلحصاء.)0500-
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الشريحة
أقل من 055د
من 055د إلى 005د
من 005د إلى 1555د
من 1555د إلى 1055د
من 1055د إلى 2555د
من  2555إلى 0555د
من  0555إلى 0055د
0055د فما فوق
المجموع

وطني
National
0,1
0,8
2,1
8,1
12,5
26,4
24,5
25,4
100,0

وبالنسبة لشرائح اإلنفاق فتبلغ نسبة الذين يتراوح إنفاقهم السنوي بين  .05و  1055دينار سنويا .5.8
بالمائة ،في حين يبلغ مستوى إنفاق الفئة التي تتجاوز  1055دينار للفرد الواحد في السنة  00.1بالمائة أي
بمعدل إنفاق يومي يتجاوز الـ 00دينار.
ولعل ما يعكس بصفة جلية التغيرات الهامة التي شهدها نمط إستهالك األسر التونسية هو التغير
الكبير في مستوى أبواب اإلنفاق وحجمها في مستوى ميزانية األسرة .حيث تراجع حجم النفقات الغذائية
من الميزانية من  15بالمائة سنة  0890إلى  09.8بالمائة سنة  .0500ويعكس هذا التراجع التوجه نحو
التماهي مع المجتمعات اإلستهالكية ،حيث يخصص مثال الفرنسيون  05.1بالمائة فقط من ميزانيتهم
للنفقات الغذائية (معهد اإلحصاء والدراسات اإلقتصادية .)0500 -insee
كما شهدت بعض أبواب اإلنفاق األخرى تطورا في حجمها خاصة بالنسبة لنفقات السكن (مرت
من  01بالمائة سنة  0505إلى  08.8بالمائة سنة  ،)0500نفقات الرعاية الصحية والشخصية (من 9.9
بالمائة سنة  0505إلى  8.1بالمائة سنة  ،)0500ونفقات النزل والمطاعم والمقاهي (من  5.0بالمائة سنة
 0505إلى  1بالمائة سنة  ،)0500ونفقات التعليم من  0.0بالمائة سنة  0505إلى  1بالمائة سنة .0500

المصدر :المعهد الوطني لإلحصاء-عرض نتائج المسح الوطني حول إنفاق وإستهالك األسر 0500-
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من جهة أخرى ،ونظرا لنسق الحياة المتسارع فقد تطورت بصفة كبيرة نفقات األسر التونسية خارج
المنزل حيث صارت تمثل  08بالمائة من النفقات الغذائية على المستوى الوطني .وترتفع هذه النسبة إلى
 09بالمائة في إقليم تونس الكبرى ،وإلى  08بالمائة بالنسبة ألصحاب الدخل المرتفع ،و 8..بالمائة
ألصحاب الدخل الضعيف (دراسة حول تطور األنماط اإلستهالكية في تونس :األثار الصحية
واإلقتصادية -المعهد الوطني لإلستهالك .)0500 -كما بين بحث تم إنجازه من طرف المعهد الوطني
لإلستهالك سنة  0501و شمل  0500أسرة من الوسط الحضري أن  00بالمائة من األسر لها على األقل
أحد األفراد يتناول فطور الصباح خارج المنزل ،وأن  00بالمائة من األسر تلجأ إلى أطباق مطبوخة على
األقل مرتين في األسبوع.
وعلى المستوى الغذائي والصحي شهدت األسر التونسية تغيرات هامة تمثلت باألساس في ارتفاع
نسبة األمراض المزمنة وتسجيل ارتفاع في نسبة الزيادة في الوزن خاصة بالنسبة لفئات اإلناث .وحسب
آخر اإلحصائيات ( المسح الوطني حول إستهالك وإنفاق األسر -المعهد الوطني لإلحصاء )0500 -فإن
 08بالمائة من التونسيين من الفئة العمرية  88-05سنة ،لهم سمنة أو زيادة في الوزن و 05بالمائة عندهم
مرض السمنة ،أي حوالي  0.0مليون شخص .وبالنسبة لفئة اإلناث ( 88-05سنة) ،فإن  0.بالمائة لهم
سمنة أو زيادة في الوزن سنة  0500مقابل  15بالمائة سنة .0550
في الجهة المقابلة من التحليل ،شهدت نسبة النحافة في تونس تراجعا هامة ،عكست تطورا في مستوى
النفاذ إلى الغذاء وتحسن نوعيته ،ومرت من  8بالمائة سنة  0555إلى  5.9بالمائة من السكان سنة .0500
كما تم تسجيل زيادة هامة في نسبة السمنة للفئة العمرية  0-5سنوات حيث مرت النسبة من  8.5بالمائة
سنة  0558إلى  8.8بالمائة سنة  ،0500أي بزيادة بأكثر من  05بالمائة في ستة سنوات.
ولعلّ العالمة البارزة في ما يشهده المجتمع التونسي من تغيرات على المستوى الصحي وعالقته
بالجانب الغذائي ونسق الحياة في نفس الوقت ،هو تطور نسبة المصابين باألمراض المزمنة ،حيث بلغت
نسبتهم  00.9بالمائة سنة  0500مقابل  01.0بالمائة سنة  .0505وتختلف هذه النسبة حسب الواليات
حيث تبلغ أقصاها في إقليم تونس الكبرى لتبلغ  00بالمائة ،وأدناها في المناطق الداخلية ومناطق الجنوب
لتبلغ  05بالمائة في القصرين 00 ،بالمائة في سيدي بوزيد و  00بالمائة في والية قبلي .وتجدر اإلشارة
إلى أن  08بالمائة من التونسيين مصابون بالسكري 55 ،بالمائة عندهم ضغط الدم ،و  55بالمائة من
الوفيات في تونس ناتجة عن أمراض القلب.
واألكيد أن لهذا التطور الكبير في نسبة المصابين باألمراض المزمنة تأثيرا مباشرا على نفقات
الصندوق الوطني للتأمين على المرض ،حيث مر عدد المنخرطين بهذه المنظومة ( )APCIمن  050ألف
سنة  0559إلى  955ألف سنة  ،0501وبلغ عدد عمليات التكفل باألمراض المزمنة والثقيلة  0.0مليون
عملية سنة  0501مقابل  0.5ألف سنة  ،0559وبالتالي تطورت نفقات األمراض المزمنة من 595
مليون دينار سنة  0559إلى  .95مليون دينار سنة ( 0501تقرير مركز البحوث والدراسات اإلجتماعية-
تطور نفقات صندوق التامين على المرض.)0500-
وك نتاج طبيعي للتغيرات التي يشهدها نمط اإلستهالك لدى األسر التونسية تحت تأثير عديد العوامل
التي أتينا على ذكرها سابقا ،تطور حجم التداين األسري بنسق متسارع ،ومر قائم القروض المسلمة لألسر
التونسية من طرف البنوك من  5.5.5مليون دينار في شهر ديسمبر  0555إلى  05.9.1مليون دينار في
شهر مارس ( 050.اإلحصائيات المالية – البنك المركزي التونسي – أفريل  .)050.وتقسم القروض
تباعا كما يلي 80.9 :مليون دينار لشراء مسكن 90.8 ،مليون دينار لتحسين مسكن 0890 ،مليون
قروض إستهالكية قصيرة 085 ،مليون دينار لشراء سيارة .وتطور قائم القروض بمعدل  0.بالمائة
سنويا ،في حين تطورت القروض اإلستهالكية قصيرة المدى بمعدل  .بالمائة سنويا.
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السنة

2552

2515

2511

2512

2510

2510

قيمة الديون

801

5..

50.

108

51.

059

المصدر:الحسابات القومية -المعهد الوطني لإلحصاء.0501-
ويبلغ معدل صافي القروض المسلمة سنويا لألسر التونسية (أي بعد إستخالص ديون سابقة) ،معدل 085
مليون دينار سنويا.
كما أن مختلف هذه األرقام ال تعكس واقع التداين األسري في تونس ،حيث أن مصادر التداين التي ال
تغطيها مصالح البنك المركزي التونسي كثيرة .فاألسر التونسية تتداين من الصناديق اإلجتماعية بمعدل
 00مليون دينار سنويا ،كما نجد الشراءات بالتقسيط ،والتداين لدى األصدقاء والعائلة ،والتداين عبر كنش
"الكريدي" لدى تجار المواد الغذائية...وخلقت هذه الوضعية حاالت كثيرة من التداين متعدد المصادر
والتي كانت لها تاثيرات كبيرة على افستقرار العائلي .وتؤكد تقارير وزارة العدل التونسية أن حوالي 19
بالمائة من حاالت الطالق في تونس تعود ألسباب مادية.
وكترجمة لحجم المشاكل التي تتخبط فيها بعض األسر التونسية التي لم تعد قادرة على خالص ديونها نحو
البنوك ،رغم الضمانات التي تطلبها هذه المؤسسات المالية ،فقد تطور قائم المبالغ التي يتم سدادها أو التي
في حالة نزاع للخواص بـ 09.1بالمائة إلى حدود شهر ديسمبر  ،0508ليمر من  .00مليون دينار سنة
 0500إلى  901مليون دينار سنة  ،0508وكان  098مليون دينار سنة .0501
وقد أثرت الظروف اإلقتصادية والسياسية خالل السنوات األخيرة في مستوى اإلدخار لألسر التونسية.
حيث تراجعت نسبة اإلدخار األسري من  00.5بالمائة سنة  0505إلى  9.9سنة  ،0501كما تراجع
اإلدخار الوطني بصفة عامة من  00بالمائة سنة  0505إلى  00بالمائة سنة  ،0508وهو ما اثر بصفة
كبيرة على تمويل اإلستثمار.
ولإلجابة على جدلية النمط اإلستهالكي والقدرة الشرائية ،يبدو أن المجتمع التونسي شهد تغيرات
كبيرة على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي جعلته في بعض أبواب اإلنفاق يُأقلم نمط إستهالكه حسب
تطور قدرته الشرائية ،في حين أنه ال يراعي هذه القدرة أو الطاقة الشرائية في أبواب إنفاق أخرى .فعلى
مستوى اإلنفاق الغذائي نالحظ تراجع أو استقرار معدل إستهالك المواطن التونسي لبعض المنتجات تحت
تأثير إرتفاع سعرها ،كاللحوم الحمراء مثال ،مقابل إقباله على بعض المنتجات التعويضية ( produit de
 )substitutionنظرا النخفاض سعرها .فقد تراجع معدل إستهالك الفرد للحوم الحمراء من  ..8كغ
للفرد الواحد في السنة سنة  0880إلى  ..0كغ للفرد الواحد في السنة سنة  .0500في المقابل إرتفع
إستهالكه للحوم الدواجن من  8.0كغ سنة  0880إلى  08.1كغ للفرد في السنة سنة  .0500كما تم تسجيل
تطور هام في معدل إستهالك البيض من  8.قطعة للفرد في السنة سنة  0880إلى  09.قطعة للفرد في
السنة سنة  .0500أما في ما يتعلق بالنفقات األخرى كالتربية والصحة والترفيه فقد شهدت تطورا مستمرا
لم يراعي مسار تطور القدرة الشرائية له.
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المصدر :أشغال ندوة صحفية لعرض نتائج المسح الوطني حول إستهالك وإنفاق األسر  -2510المعهد الوطني لإلحصاء.

 .IIاآلليات والسياسات للنهوض بالقدرة الشرائية:
نعود في هذا الباب للتأكيد بأن النهوض بالقدرة الشرائية للمواطنين يبقى دائما محور كل السياسات
العامة وهاجس كافة الحكومات باختالف توجهاتها وتركيبتها .ويعرف المعهد الوطني لإلحصاء
والدراسات اإلقتصادية بفرنسا القدرة الشرائية على أنها " مقدار السلع والخدمات أو كميتها التي يمكن
شراؤها من خالل كمية محددة من النقود ،يعني هي القدرة على شراء سلع وخدمات ،أو كمية السلع
والخدمات من خالل استعمال وحدة نقدية معينة .ويرتبط تطورها باألسعار واألجور .وبالتالي فإنه إذا
ارتفعت األسعار في ظل محيط تستقر فيه األجور ،فإن القدرة الشرائية تنخفض ،في حين أنه إذا ارتفعت
األجور بمستوى يفوق إرتفاع األسعار يمكن للقدرة الشرائية أن ترتفع" .وانطالقا من هذا التعريف فإن
النهوض بالقدرة الشرائية ،يفترض نظريا و باألساس التحكم في ارتفاع األسعار والترفيع في األجور .إال
أن هذا الفهم البسيط والسطحي هو الذي جعل مختلف السياسات المعتمدة تفشل في تحقيق ارتفاع للقدرة
الشرائية محسوس وفعلي بالنسبة لألسر التونسية ،وهو ما يستدعي مراجعة لعديد السياسات المتكاملة تأخذ
بعين اإلعتبار التغيرات التي يشهدها النمط اإلستهالكي.

 .1السياسات العامة لتطوير القدرة الشرائية:
يمكن للدولة أن تتدخل عبر عديد السياسات من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل عدم
تطابق اغلبها مع واقع المجتمع التونسي في مستوى إستهالكه وال وضعه المادي .ومن ابرز هذه السياسات
نجد أساسا سياسة األسعار واألجور والسياسة الجبائية والسياسة الإلجتماعية.

أ-

سياسة األسعار :

إعتمدت تونس منذ سنة  0880بمقتضى القانون عدد  81لسنة  0880المؤرخ في  08جويلية 0880
المتعلق بالمنافسة واألسعار ،والذي عُوض بقانون إعادة تنظيم المنافسة واألسعار في  00سبتمبر 0500
مبدأ عاما بتحرير األسعار في القطاعات التنافسية ،على أن يكون السوق هو المحدد األساسي ،في ظل
مناخ شفاف ،لمستوى األسعار .وأدت هذه الوضعية إلى وجود حوالي  9.بالمائة من األسعار في السوق
التونسية حرة ،في حين البقية مؤطرة سواء في مستوى البيع أو في مستوى اإلنتاج ،وهي منتجات حساسة.
وبناء على هذا المعطى ،لم يبق للدولة دور كبير في مجال تحديد األسعار أو التحكم فيها ،باستثناء دورها
في ضمان إنتظامية التزويد ومراقبة شفافية المعامالت باألسواق ،أو التدخل الذي يتيحه القانون للوزير
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المكلف بالتجارة بتحديد أسعار بعض المنتجات .كما تدير الدولة منظومة دعم المنتجات الحساسة وهي
منظومة مكلفة من الناحية المادية ( 0805مليون دينار سنة  ،)050.وتشهد عديد التجاوزات ،كما أنها
منظومة شاملة بينت محدوديتها .وقد بينت دراسة أنجزت سنة  0500من طرف المعهد الوطني لإلحصاء
بالتعاون مع البنك اإلفريقي للتنمية تحت عنوان " Distribution et incidence des subventions
 indirectes sur les ménages pauvresأن  %0029من دعم المواد الغذائية يذهب خارج األسر في
حين يتوزع الباقي من الدعم على الفقراء بنسبة  %820والطبقة الميسورة بنسبة  %.20والطبقة
الوسطى بنسبة .%8520
من جهة أخرى يبقى تدخل البنك المركزي التونسي ،باعتباره يدير السياسة المالية ،نادرا في مجال الحد
من الضغوطات التضخمية .حيث يعمد إلى الترفيع أو التخفيض من نسبة الفائدة قصد التحكم في السيولة
وبالتالي في التضخم .وقد تدخل البنك المركزي التونسي خالل شهر ماي  050.في مناسبتين للترفيع في
نسبة الفائدة وذلك لمجابهة إرتفاع األسعار ،رغم التأثيرات السلبية لهذا التدخل على اإلستثمار واإلدخار.
وتجدر اإلشارة إلى أن إرتفاع األسعار في تونس ال يعود باألساس وعكس ما هو شائع ،إلى تدخل المراقبة
اإلقتصادية عبر مراقبة مسالك التوزيع وتنظيمها ،أو البنك المركزي التونسي بصفة اقل عبر سياسته
المالية ،وإنما يعود أيضا إلى اإلرتفاع المسجل في كلفة اإلنتاج تحت عدة عوامل كالزيادة في األجور أو
تراجع سعر صرف الدينار أو الجوائح الطبيعية...،
وبالتالي فإن سياسة التحكم في األسعار وهي من العناصر األساسية لتدعيم القدرة الشرائية ال بد أن تكون
شاملة.
فإلى جانب تدعيم األجهزة الرقابية من أجل الحد من التهريب والتجارة الموازية وضمان شفافية
المعامالت ،ال بد من العمل ،وبنفس األهمية ،على تطوير منظومة اإلنتاج وخاصة اإلنتاج الفالحي .حيث
أن عديد المنتجات تشهد إرتفاعا في أسعارها نظرا لتراجع إنتاجها أو تراجع المساحات المخصصة لها
نظرا لتراجع إستثمار الفالح فيها .فقد تراجعت مثال المساحات المخصصة للخضر من  009ألف هكتار
سنة  0550إلى  008الف هكتار سنة  ،0501رغم تزايد عدد السكان وتزايد اإلستهالك (المدونة
اإلحصائية لوزارة الفالحة -اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية) .كما يجب أن يتم تركيز منظومة
كاملة لتصدير المنتجات الفالحية ،خاصة في فترة ذروة اإلنتاج وهو من العوامل التي ساهمت في غياب
إستثمارات جدية في القطاع الفالحي.
ولعل الحل العاجل لتطوير مسالك التوزيع ،والتي تعتبر من عوامل تحديد األسعار في السوق ،هو مزيد
تطوير أسواق الجملة بإحداث هيكل وطني لإلشراف عليها ،بعيدا عن تدخل البلديات وعقود اللزمات التي
أضرت بها ،إلى جانب إحداث حلقة جديدة تشمل مجمعي اإلنتاج ،وحذف خطة وكالء البيع (هباطة)
بأسواق الجملة وتعويضها بخطة تجار الجملة بما يساعد على التخفيض في األسعار .وبالنسبة للنقطة
األخيرة تجدر اإلشارة إلى أن الوضع الحالي في أسواق الجملة ،يجعل من وكالء البيع (هباطة) ،غير
حريصين على تراجع األسعار ،فعمولتهم ترتفع كلما إرتفعت أسعار الخضر والغالل واألسماك ،في حين
أن تغيير صبغتهم إلى تجار جملة سيجعلهم يسعون إلى التخفيض في األسعار لضمان بيوعات أكثر
وهامش ربح مجزي.
وتبقى مراجعة سياسة الدعم ،على أهميتها ،من األولويات التي لم تطرح بجدية خالل السنوات السابقة.
ويجب العمل خالل المرحلة القادمة على مراجعة هذه السياسة بغاية توجيه الدعم لمستحقيه ،عبر إعتماد
سياسة تحويالت مالية لفائدة العائالت المعوزة على أن يتم إعتماد األسعار الحقيقية في السوق .ويتطلب
هذا اإلجراء التسريع في برنامج "المعرف الوحيد" والذي سيمكن من تحديد البيانات اإلجتماعية لكافة
األسر التونسية ،وهو مشروع قيد اإلنجاز حاليا في مستوى وزارة الشؤون اإلجتماعية.
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ب-

سياسة األجور:

خالفا لما كانت عليه قبل  ،0500ال تحتكم تونس حاليا على سياسة واضحة ومضبوطة للزيادات في
األجور ،وهو من المسائل المفهومة نظرا الرتفاع المطلبية في كافة القطاعات .من جهة أخرى فإن أغلب
الزيادات التي تم إقرارها بعد  0500لم تعتمد معطيات علمية وأرقام ثابتة لتحديد حجم الزيادات ،خاصة
تلك المتعلقة باإلنتاجية وبعدد المنتفعين باألجر األدنى المضمون (صناعي وفالحي) وبالقدرة الشرائية.
وجعلت هذه الوضعية المفاوضات اإلجتماعية في عديد المناسبات في مأزق في ظل إختالف اآلراء
واألرقام بين األطراف اإلجتماعية.
وبناء على هذه الوضعية والتي ال تأخذ بعين اإلعتبار الواقع اإلقتصادي وال القدرة الشرائية للعملة ،فإن
مراجعة سياسة المفاوضات اإلجتماعية يعتبر من المسائل الحيوية التي من شأنها أن تؤسس للسلم
اإلجتماعي وتضمن زيادة مجزية في القدرة الشرائية .ويجب أن تقوم هذه المراجعة على مراجعة سابقة
ألنظمة التأجير واألنظمة األساسية واإلتفاقيات القطاعية .من جهة أخرى البد لسياسة المفاوضات
اإلجتماعية أن تنفتح على بعض التجارب األجنبية الناجحة كالتجربة األلمانية والتي تقوم على التفاوض
داخل المؤسسة ،والخروج بالتالي من بوتقة المفاوضات القطاعية والتي تكون شاملة و التعكس وضع كل
مؤسسة.
وعلى مستوى الجندر ،فإنه يجب وضع حد للفوارق في األجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص،
حيث بين بحث منجز من طرف مركز الدراسات والبحوث اإلجتماعية ومكتب العمل الدولي سنة 0500
( )Structure des salaires en Tunisieحول المؤسسات الصغرى أن معدل األجر يبلغ  800دينار
بالنسبة للرجال في حين يبلغ هذا المعدل  108دينار بالنسبة للنساء ،أي بفارق  51بالمائة ،كما يبلغ
متوسط األجور في القطاع الخاص  00.دينار.

ت-

السياسة الجبائية:

إن ملف مراجعة السياسة الجبائية من الملفات الهامة التي طرحت بجدية بعد سنة  .0500ولئن
اقتصرت اغلب التدخالت والمراجعات التي تمت على جباية المؤسسة ،فإن جباية األفراد لم ترتق إلى
المأمول بما يضمن ترفيعا في القدرة الشرائية للعملة .فأرقام وزارة المالية حسب موقعها
( )www.finanaces.gov.tnتبين أن الضريبة على األجور ( 1058مليون دينار) تبلغ حوالي 01.0
بالمائة من إجمالي األداءات المباشرة سنة  0508بعد أن كانت ال تتجاوز  58.9سنة  0550( 0505مليون
دينار) .في المقابل بلغت الضريبة على الشركات غير البترولية سنة  08 ،0508بالمائة من إجمالي
األداءات المباشرة بعد أن كانت تمثل  50بالمائة سنة .0505
من جهة أخرى يجب التأكيد على أن  % 85من دافعي الضريبة على الدخل يتراوح دخلهم ما بين 0555
و 05.555دينار سنويا في حين ال تمثل شريحة دافعي الضرائب ما فوق  05.555دينار سوى  %05من
مجموع دافعي الضرائب.
كما يجدر التأكيد في هذا المجال إلى اإلرتفاع الهام الذي سجله الضغط الجبائي في تونس حيث مر من 08
بالمائة سنة  0550إلى  05بالمائة سنة .0508
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وتؤكد هذه األرقام أن النظام الجبائي الحالي يحتوي على اختالل كبير ،خاصة وأن جدول إحتساب
الضريبة على الدخل لم تتم مراجعته إال بمناسبة قانون المالية لسنة  050.وهو الذي استمر منذ سنة
.0898
إنطالقا من هذا التقييم الرقمي ال بد من إعتماد إصالح يقوم على تعزيز العدالة الضريبية بين المطالبين
باألداء .ويقترح في هذا اإلطار الترفيع في سقف اإلعفاء من الضريبة من  0555دينار حاليا إلى حدود
 05.555دينار ،إلى جانب إعفاء كل األجور التي تتجاوز نظام الـ 00أجرا ،والساعات اإلضافية من
األداء على المداخيل ،إستئناسا بتجربة سابقة ناجحة في فرنسا .وإن كان هذا اإلجراء سيخفض بنسب هامة
في األداءات المباشرة للدولة إال أنه سيمكن من الترفيع في األداءات غير المباشرة عبر األداء على
األستهالك ،حيث أن كل زيادة في الدخل تتجه مباشرة إلى اإلستهالك .كما يجب النظر في مسألة الترفيع
في الطروحات بعنوان الحالة واألعباء العائلية ،والمنح المسندة بعنوان الطفل األول والثاني والثالث والتي
لم تتغير منذ عشرات السنين ( .دنانير أقصاها).

ث-

السياسة اإلجتماعية:

تبلغ نسبة التغطية اإلجتماعية  91.5بالمائة سنة  0501بين القطاع العام والخاص (دليل اإلحصائيات
اإلجتماعية – وزارة الشؤون اإلجتماعية –  -0501ص )00وكانت في مستوى  .0بالمائة سنة ،055.
وذلك بفضل إقحام عديد القطاعات في نظام التغطية اإلجتماعية .وبلغ عدد النشيطين المنخرطين أكثر من
 5ماليين منخرط ،تمتعوا بخدمات من الصناديق اإلجتماعية بما قيمته  8519مليون دينار أي حوالي 9.0
بالمائة من الناتج الداخلي الخام .كما تشكو هذه الصناديق اإلجتماعية من عجز هيكلي هام بلغ حوالي
 0555مليون دينار إلى حدود سنة  ،0508وهو ما يهدد غستدامة تقديم خدماتها للمنخرطين.
حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث والدراسات اإلجتماعية والبنك اإلفريقي للتنمية ماي 050.
( Évaluation de la performance des programmes d’assistance sociale en Tunisie-
 )Mai 2017فإن برامج المساعدات اإلجتماعية ،خاصة للعائالت المعوزة ،تشكو من خلل كبير في
مستوى توجهها للمستحقين ،حيث ال يغطي برنامج العائالت المعوزة سوى  1.بالمائة فقط من
المستحقين ،وبرنامج المعالجة المجانية ال يغطي سوى  05.0بالمائة من المستحقين.
من جهة أخرى يشكو نظام التغطية اإلجتماعية في تونس فوارق كبرى بين القطاع العام والخاص،
حيث يبقى مستوى الجرايات في القطاع الخاص ضعيفا نظرا للمسار المهني القصير ولضعف األجر
األساسي والطابع الظرفي لبعض العملة .وحسب الجامعة العامة للمتقاعدين ،فإن حوالي  555ألف متقاعد
من القطاع الخاص ،من ضمن  .55ألف ،يتقاضون جراية دون األجر األدنى المضمون ( 505دينار).
ولضمان تحسن نسبي للقدرة الشرائية لفئة هامة من الطبقة الوسطى خاصة ،البد من مراجعة أنظمة
الضمان اإلجتماعي بهدف التقريب بين القطاعين العام والخاص وتوسيع المنافع اإلجتماعية.
ويجب في إطار هذه المراجعة إعطاء األولوية لنظام الضمان اإلجتماعي للقطاع الخاص ،ليكون جاذبا
لفئة كبيرة من القطاع غير المهيكل وبعض أنواع العمل الهشة والعرضية كالعمل الجزئي وعملة المناولة.

 .2السياسات القطاعية لتطوير القدرة الشرائية للمواطن:
يمكن أن يكون لعديد السياسات القطاعية دورا كبيرا في تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين،
باعتبار إلتصاقها المباشر بالحاجيات اليومية لهم .فمراجعة بعض السياسات في مجال الصحة والسكن
والتعليم والنقل يمكن أن تعوض إجراءات تقليدية تتعلق بالترفيع في األجور .ولعل السنوات األخيرة
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ومع تغير األنماط اإلستهالكية ،برزت بعض النفقات اإلضافية التي جاءت كرد على تقصير الخدمات
العمومية في أدائها .فالمواطن يلجأ مثال إلى التعليم الخاص بما يعنيه من مصاريف نظرا لتراجع ثقته
في التعليم العمومي وبحثا عن ظروف تدريس مثلى ،ويلجأ للقطاع الصحي الخاص تفاديا لمشاكل
القطاع الصحي العمومي ،ويسعى القتناء وسيلة نقل خاصة هربا من مصاعب النقل العمومي ،ويعمد
إلى التداين من أجل ضمان مسكن هربا من وضعية الكراء وارتفاع أسعاره .وكل هذه الوضعيات
تمثل نفقات إضافية في ميزانية المستهلك تساهم بصفة كبيرة في تراجع قدرته الشرائية.
ومن الناحية الرقمية البحتة ،فإن اإلحصائيات الرسمية سواء في تونس أو في دول أخرى ،تبرز
زيادة مستمرة للقدرة الشرائية للمواطنين ،لكن الواقع المعيش لألسر يفرز في اغلب الحاالت رأيا
مخالفا .فقد أنجزت مثال شركة "سوفراس" بفرنسا في أكتوبر  0558بحثا بين أن  89%من
المستجوبين لم يلحظوا تطورا في مقدرتهم الشرائية لسنة  0558خالفا لما أعلنه المعهد الوطني
لإلحصاء الفرنسي من تطور بنسبة .%025
تحتل نفقات السكن (نفقات اإليجار واستخالص القروض السكنية والمعاليم البلدية) المرتبة
الثانية من مجموع النفقات بعد نفقات التغذية و مرت من  % 00خالل سنة  0550لتبلغ  % 08.8سنة
 .0500ويمتلك  ...0بالمائة مساكنهم الخاصة سنة  .9.8( 0501بالمائة سنة  )0891في حين يقطن
 0...بالمائة على وجه الكراء (التعداد العام للسكان والسكنى -المعهد الوطني لإلحصاء .)0501 -
وتشهد كلفة العقارات والكراءات تطورا هاما منذ سنوات وذلك لعدة أسباب أهمها ندرة األراضي الصالحة
للبناء والتمدد العمراني ،إرتفاع كلفة مواد البناء واليد العاملة ،وعدم وجود تشجيعات للباعثين العقاريين
لتوفير مساكن إجتماعية .فقد ارتفع مثال معدل سعر المتر المربع المبني من  900دينار سنة  0505إلى
 0505دينار سنة  .)Le manager- Octobre 2015( 0500وهذا اإلرتفاع صعب من مهمة الحصول
على مسكن ،ورفع من نسق تطور قائم القروض المسندة من طرف البنوك لفائدة األسر بعنوان إقتناء
مسكن ليبلغ  00بالمائة سنويا خالل الفترة  .050.-0505وقد أكدت دراسة أنجزتها وزارة التجهيز
واإلسكان تحت عنوان "من أجل استراتيجية جديدة للسكن" تم عرض نتاجها سنة  0501أن العالقة بين
معدل الدخل األسري السنوي والسكن تبلغ  00..مرة ،أي أن كل أسرة مطالبة بصرف  00..مرة دخلها
السنوي للحصول على مسكن.
ولعل معالجة مختلف هذه المسائل من شأنها أن تساهم في توفير مساكن بكلفة مقبولة لفائدة المستهلكين.
ويجدر في هذا اإلطار التنويه بقرارين هامين تم اتخاذهما من طرف الحكومة خالل السنوات األخيرة
سهال النفاذ إلى السكن وخففا أعباء التداين المتعلق بالسكن .فقد تم بمقتضى قانون المالية لسنة  0508إعفاء
األداءات المنجرة عن قروض السكن من قاعدة الضريبة على الدخل ،كما انطلق بمقتضى قانون المالية
لسنة  ،050.واألمر الحكومي عدد  080لسنة  050.المؤرخ في  50جانفي  ،050.برنامج السكن
اإلجتماعي األول والذي شرّع لتدخل الدولة من خالل قرض ميسر لضمان التمويل الذاتي القتناء مسكن
أول ال تتجاوز قيمته  055ألف دينار .ويمثل هذان اإلجراءان تجسيما حيا لكيفية تدخل الدولة عبر
السياسات القطاعية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ولعل هذا التوجه المحمود يجب تكملته بعديد اإلجراءات األخرى من ذلك:
 -ربط الزيادة السنوية في الكراءات بنسبة التضخم ،والتي تبقى حاليا حسب تعاقد األطراف.
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 يوجد عديد المستهلكين من غير األجراء والذي ال يستطيعون الحصول على قروض لدى البنوكالقتناء مسكن .ويمكن في هذا اإلطار التفكير في إحداث صندوق لضمان هذه الفئات االجتماعية
لدى البنوك قصد تمكينهم من تمويالت لبناء أو اقتناء مساكن.
 توسيع تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء ليشمل إسناد قروض اقتناء قطعة أرضأو بناء مسكن.
تشهد بالدنا منذ سنوات تطورا هاما في القطاع الخاص للتربية والتعليم العالي .فقد تضاعف
عدد المؤسسات التربوية الخاصة خالل خمس سنوات ليمر من 102مؤسسة ( )0500 0505إلى 401
مؤسسة ( )050.-0508أي بزيادة بـ 595بالمائة و تطور عدد التالميذ من  00.055إلى  88.895خالل
نفس الفترة (إحصائيات وزارة التربية – إدارة الدراسات واإلحصائيات) .من جهته تطور عدد الجامعات
الخاصة ليمر من  00جامعة سنة  055.إلى  80جامعة سنة  .0508ويعكس هذا التطور طلبا متزايدا من
طرف المستهلكين ،رغم إرتفاع تكلفة التدريس بهذه المؤسسات الخاصة ،والذي يتراوح بين  555و 005
دينار في الشهر للتلميذ الواحد في المدارس اإلبتدائية ،ويتجاوز  0555دينار في السنة بالنسبة للتعليم
العالي .ولعل تراجع ثقة المواطنين في التعليم العمومي ،ورغبتهم في توفير ظروف النجاح المثلى ألبنائهم
يجعلهم يقبلون على هذا القطاع ،الذي لم يعد حكرا على الفئات المترفهة ،بل شمل الشرائح الدنيا من
الطبقة الوسطى ،والتي تلجأ في بعض الحاالت إلى التداين من أجل توفير هذه النفقات .ويبقى لزاما ،في
ظل تطور ظاهرة التعليم الخاص وما يمثله من إثقال لكاهل األسر التونسية ،تحسين جاذبية التعليم
العمومي التي تراجعت تحت تأثير الحراك النقابي وتردي الخدمات بالمؤسسة التربوية ،عبر القيام
بإصالح شامل يوازي بين البعد اللوجستي (تجهيزات رقمية ،ظروف عمل ودراسة) والبعد التربوي
والبيداغوجي (المناهج) ،وهو موضوع نقاش حالي بين وزارة التربية ونقابات التعليم.
تمثل نفقات النقل (السيارة الخاصة ،التعهد والصيانة ،النقل العمومي والخاص) ،حيزا كبيرا في
ميزانية األسرة التونسية يمثل  8بالمائة منها .وقد تطور عدد السكان الممتلكون لسيارة خاصة من 00..
بالمائة سنة  0881إلى  0..0بالمائة سنة  .0501وقد اثر إرتفاع أسعار السيارات وإرتفاع أسعار
المحروقات في السنوات األخيرة على القدرة الشرائية لصحاب السيارات الخاصة ،لكن التأثير كان
محدودا لمستعملي النقل العمومي والخاص والذي لم تشهد اسعاره زيادة كبيرة في السنوات األخيرة .وقد
أثر غياب الزيادات ف ي تعريفة النقل العمومي على ميزانية شركات النقل العمومية خاصة وميزانية الدعم
الموجهة من طرف الدولة لها .فتعريفة النقل المدرسي والجامعي مثال ال تمثل سوى  05%من القيمة
الحقيقية وهو الذي يمثل  75 %من نشاط الشركات الجهوية للنقل و % 10من نشاط شركة نقل تونس.
ودعمت الدولة شركات النقل بما قيمته  108مليون دينار سنة  0500مقابل  0.0مليون دينار سنة .0500
وأمام هذه الوضعية لم تتمكن شركات النقل العمومي من اإلستثمار في تحسين جودة خدمات النقل وبالتالي
تحسين جاذبيته لدى المستهلكين .وبلغ قائم القروض المسندة من طرف البنوك لشراء سيارة  085مليون
دينار إلى حدود شهر مارس  .050.من جهة أخرى تضاعف عدد السيارات المسجلة بالوكالة الفنية للنقل
البري سنويا خالل العشر سنوات األخيرة ليمر من  109.8تسجيل جديد ( )immatriculationسنة
 055.إلى  91059سنة  .0508وهذه الرغبة في امتالك سيارة من طرف المستهلك التونسي تأتي ،حسب
تقديرنا ،ردا على تدني العرض للقطاع العمومي والخاص وعدم تطابقه مع تطور الطلب ،إلى جانب
الوضعية المتدنية لجودة الخدمات والسالمة ،وعلى مستوى انتظامية تواتر السفرات والمحافظة على
أوقاتها واستقبال المواطنين.
وانطالقا من هذه الوضعية ،فإن اإلستثمار في تأهيل قطاع النقل العمومي عبر تحسين معايير
الجودة والسالمة واألمن واإلنتظامية ،له مردودية كبيرة على مستوى القدرة الشرائية للمستهلك ،خاصة
مع ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وخدمات تأمين العربات .من جهة أخرى يجدر التأكيد على أهمية
مراجعة الخارطة الوطنية للنقل ،تأخذ بعين اإلعتبار التمدد العمراني الحالي والمستقبلي ،حتى تتمكن
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وسائل النقل العمومي من تغطية أبرز المنطق السكنية .و المناص في إطار سياسة تحسين خدمات النقل
العمومي من الترفيع في تعريفة النقل بصفة تدريجية تأخذ بعين اإلعتبار القدرة الشرائية للمستهلك ،كما
تراعي الموازنات المالية لشركات النقل العمومي حتى تتمكن من اإلستثمار في خطط التحسين.
تحتل النفقات الصحية حيزا هاما في ميزانية األسر التونسية بلغت سنة  0500ما قدره 0.8
بالمائة .من جهة أخرى شهد القطاع الصحي الخاص تطورا هاما في السنوات األخيرة تحت تأثير عدة
عوامل من ضمنها تطور الطلب الداخلي .فقد تطور عدد المصحات الخاصة من  95مصحة بسعة 0955
سرير سنة  ، 0558إلى  80مصحة خاصة بطاقة إستيعاب  0505سرير سنة ( 0500تقرير حول
الخارطة الصحية -وزارة الصحة – جوان  )0508وهو ما يمثل  0/0طاقة اإلستيعاب اإلجمالية .وتبلغ
النفقات الصحية (عام وخاص) للفرد الواحد في تونس  091دوالر (باعتبار معادل القدرة الشرائية)،
وتطوّر معدل اإلنفاق للفرد الواحد سنويا من  081دينارا سنة  0555إلى  185دينارا سنة  0505أي
بنسبة تطور تناهز  .%555وتمثل حصّة إنفاق األسر التونسية  %5.20من إجمالي نفقات الصحة
متجاوزة بذلك معدل اإلنفاق األسري الذي حددته المنظمة العالمية للصحة بـ .% 05ورغم أن النفقات
الصحية تمثل  ..8بالمائة من ميزانية الدولة ،فإن القطاع الصحي العمومي لم يرتق إلى تطلعات وطلبات
األسر التونسية ،مما جعلهم يقبلون بنسق مرتفع على القطاع الصحي الخاص .ويشكو القطاع العمومي من
تدني جودة الخدمات (طول مدة اإلنتظار ،سوء اإلستقبال ،المعدات الطبية )...،والتفاوت بين الجهات .كما
نسجل تفاوتا كبيرا بين القطاع العام والخاص ،حيث أكد تقرير لجنة حول القدرة الشرائية بوزارة الشؤون
اإلجتماعية (تقرير غير منشور -أشغال لجنة سنة  ،)0501أن القطاع الخاص (الذي ال يمثل سوى 05
%من الطاقة االستشفائية الوطنية) يستأثر بــــ %80من مصاريف التأمين على المرض ( %08سنة
 )055.في حين أن المنظومة العمومية التي تستقطب  %88من المنخرطين بنظام التأمين على المرض
ال تستأثر إال بــــــــ  59من مصاريف الصندوق ( %.0سنة .)055.كما يشغل القطاع الخاص % 00
من األطباء و% .5من الصيادلة وأطباء أسنان.
وبناء على هذه المعطيات ال بد من النهوض بالمنظومة الصحية حتى تكون شاملة وعادلة لفائدة
الجميع ،وتحسين الخدمات الصحية العمومية في إطار مقاربة الجودة الشاملة.
وعلى المستوى الفردي ،تنتشر لدى المستهلك التونسي تقاليد التداوي الذاتي ،حيث بين بحث
أنجزه المعهد الوطني لإلستهالك في أكتوبر  0501حول "المستهلك التونسي واألدوية" أن  80بالمائة من
المستهلكين يعمدون إلى شراء األدوية مباشرة من الصيدلية دون المرور عبر الطبيب ،وهو ما يدعو إلى
ضرورة العمل على التحسيس بمخاطر هذا التعاطي على المستوى الصحي وكذلك على مستوى اإلنفاق
األسري ،حيث تمثل األدوية  %5.من مجموع المصاريف الصحية.
وحسب نفس البحث فإن  9من  05مستهلكين ال يعرفون األدوية الجنيسة ،والتي تباع بأسعار أقل
بحوالي  55إلى  15بالمائة من األدوية األصلية ،وتمثل السعر المرجعي السترجاع المصاريف لدى
الصندوق الوطني للتأمين على المرض ،كما أن هناك نظرة دونية للقدرة العالجية لهذه األدوية من طرف
المستهلكين .وبناء عليه ال بد من التحسيس بأهمية األدوية الجنيسة وقدرتها العالجية التي تضاهي األصلية
والتشجيع على استهالكها ،وبالتالي التقليص من نفقات األدوية لدى األسر التونسية .كما ال بد من العمل
على دعم صيدليات الهياكل العمومية اإلستشفائية ،والتي ال توفر سوى  %59من مصاريف األدوية مقابل
 % 80بالصيدليات الخاصة.

16

من األكيد أن المجتمع التونسي ،شأنه شأن اغلب المجتمعات في العالم ،يشهد تغيرات كبيرة في
أنماطه اإلستهالكية تحت تأثير عديد العوامل ،لعل أبرزها التطور التكنولوجي المستمر والثورة الرقمية،
إلى جانب تطور التجارة العالمية وتحريرها .وهذا المسار في التغيرات يؤثر بصفة كبيرة على القدرة
الشرائية لكافة المستهلكين ،باعتبار انه يفرض ضغوطات جديدة ويخلق احتياجات وحاجات مستحدثة.
ولكن الفرق بين المجتمعات والمستهلكين ،يكمن في مدى الوعي اإلستهالكي للمواطنين أو ثقافتهم
اإلستهالكية ،ومدى انجرارهم نحو هذه اإلحتياجات الجديدة ،على حساب قدراتهم الشرائية أي مداخيلهم.
من جهة أخرى فإن الدولة مدعوة إلى التفكير بنظرة إستراتيجية للقدرة الشرائية بعيدا عن الحلول
الترقيعية والقرارات اإلرتجالية التي تؤخذ تحت ضغط النقابات أو األطراف اإلجتماعية أو الشارع.
وتحتكم الدولة على اآلليات الالزمة والتي في عديد الحاالت يمكن أن ال تكون مكلفة ،لتحسين ظروف
عيش المواطنين والتخفيف من وطأة تراجع قدرتهم الشرائية .من جهة أخرى فإن ما تم تقديمه من خالل
هذه الورقة من معطيات إحصائية يطرح رهانا كبيرا على كافة الهياكل الرسمية يتعلق بكيفية النهوض
بالقدرة الشرائية عبر منظومة اإلستهالك ال عبر منظومة اإلنتاج فقط ،وهو من األخطاء التي يجب
تجاوزها في تحديد السياسات العمومية المستقبلية ،ويمكن أن يكون موضوع ندوات قادمة لطرح مقاربة
جديدة للتزويد واإلستهالك في تونس.
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