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"منظومة ادلمع يف تونس :اىل أين؟"
نظمت "أفاكر" يوم  9نومفرب  2018اجامتعا مغلقا خاصا حول املوضوع التايل" :منظومة ادلمع
يف تونس :اىل أين؟" وشارك يف هذا اللقاء أكرث من ثالثني مشاراك وسامهوا يف اثراء النقاشات.
وحرض فيه ممثلون عن احلكومة التونس ية ومجعيات ورشاكت من القطاع اخلاص ونواب
وممثلون عن منظامت دولية .وأرشفت الناشطة ،الس يدة ش اميء بوهالل عىل ادارة النقاش فامي
اكنت مقررته رئيسة منظمة  Solidarيف تونس ،الس يدة لبىن اجلرييب .وانطلقت هذه النسخة
اخلامسة من نقاشات "أفاكر" يف عام  2018مبداخةل مشلت تشخيصا ملنظومة ادلمع يف تونس
وأمه التحدايت اليت تواهجها.
وتضطلع هذه املنظومة بدور هام يف احلفاظ عىل الاقتصاد التونيس ومنوه .وأُنشئت هذه
املنظومة س نة  1970هبدف احلفاظ عىل القدرة الرشائية للرس حمدودة ادلخل .ولكن يُالحظ
أن ادلوةل التونس ية مل تعد قادرة عىل كبح مصاريف ادلمع وابقاهئا يف مس توى يامتىش مع قدراهتا
الاقتصادية واملالية .وتشلك منظومة ادلمع حمل جدل يف صفوف الوساط الس ياس ية والرأي
العام ،ابعتبار أهنا اكنت تريم ابلساس اىل احلفاظ عىل التوازن العام لالقتصاد التونيس
ولتعزيز العداةل الاجامتعية .ولكن مبرور الس نوات شابت هذه املنظومة عدة حاالت من سوء
الترصف والالتفاف عىل ادلور السايس اذلي اكن من املفرتض أن تؤديه هذه املنظومة.
وحبلول قانون املالية لس نة  ،2019أصبح احلديث عن منظومة ادلمع أكرث تداوال .وبرصف
النظر عن الاعتبارات الس ياس ية ،يتعني التعمق أكرث يف التفكري يف مس تقبل منظومة ادلمع
يف تونس.
التحدايت
 .1مشلكة توجيه ادلمع اىل مس تحقيه:

| www.afkar.tn | www.facebook.com/AfkarAPI/

متثل "أقاكر" مبادرة جتمع بني
الطراف املعنية الرئيس ية يف حلقة
نقاش يُدار عىل امتداد يوم اكمل
بشأن موضوع معني وذكل من أجل
اقامة حوار ُم مثر ي متخض عن حلول
ملموسة.
ويريم هذا الاجامتع املغلق اىل رفع
مس توى احلوار اباتحة مساحة حمايدة
خملتلف الطراف الفاعةل بعيدا عن
وسائل االعالم دلراسة اشاكلية معينة
واجياد أرضية مشرتكة.

تتسم منظومة ادلمع اليوم بشموليهتا واتساع نطاقها .وتشلك هذه الشمولية يف حد
ذاهتا عائقا أمام حتديد التلكفة احلقيقية دلمع املواد .فقد يؤدي التوجيه اىل اس تثناء
احملتاجني فعال لدلمع ،أو اىل منح ادلمع لغري املؤهلني للحصول عليه وادراهجم مضن
املنظومة .ويمكن االشاكل عىل مس توى التوجيه والتعرف عىل مس تحقي ادلمع يف
اختيار معايري الهلية املناس بة للحصول عىل ادلمع.
 .2دمع احملروقات:
حيظى دمع احملروقات بشلك خاص بنصيب السد من هذه املنظومة وهو ما قد
ميس بنجاعهتا .وتعاين املؤسسات العمومية للنقل حاليا من جعز ،وتتحمل ادلوةل
التبعات املالية لهذه اخلسائر .ويف غياب س ياسة حكومية واحضة للنقل ،تظل
املشالك اليت تعاين مهنا مؤسسات النقل قامئة (خاصة تكل اليت يف اجلهات).
ويصل مس توى دمع النقل العمويم اىل  450مليون دينار س نة  ،2018بعنوان
دمع النقل املدريس واجلامعي والنقل بتعريفات منخفضة أو النقل اجملاين والنقل
اخملصص للشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة.
 .3غياب التجانس بني أهداف الصندوق العام للتعويض:
أصبح الصندوق العام للتعويض يف تونس عرب الس نوات أداة لتحقيق عدة
أهداف .ومن بني هذه الهداف جند :دمع السعار عند االنتاج ،ودمع السعار
عند الاس هتالك ،واحملافظة عىل اس تقرار السعار ،وضامن سالسة الزتويد
واس متراريته .ولكن ال ميكن دامئا ضامن جتانس هذه الهداف .اذ أن التوس يع يف
النطاق اذلي يشمهل الصندوق العام للتعويض اىل جانب غياب اجراءات
تصحيحية عىل امتداد فرتات ُمطوةل ملواهجة النكسات قد أدى اىل ظهور
نكسات دورية أثقلت اكهل الصندوق.
 .4ضعف ادلمع املؤسيس:
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تدخل يف منظومة ادلمع عدة هجات حكومية :وزارة التجارة ،وزارة الطاقة ،وزارة
النقل ،املؤسسات العمومية ،ديوان احلبوب .ولكن يشلك صندوق التعويض
مؤسسة ادارية تفتقر اىل حد كبري للكفاءات التقنية .كام أن موارده املالية حمدودة
أيضا.
 .5واقع السعار:
ال يُمكن أن نضع تصورات حلل مشالك منظومة ادلمع يف تونس دون مواهجة
مشلكة أسعار بيع املواد يف السواق التونس ية .فقد ارتفعت قمية ادلمع ابرتفاع
أسعار هذه املواد عىل الصعيد ادلويل ولكن الارتفاع أيضا يعود اىل تنايم
الاس هتالك عىل املس توى الوطين واذلي أدى بدوره اىل زايدة المكيات
املس توردة .وبقيت أسعار البيع عىل مس توى السواق احمللية عىل حالها تقريبا ملا
يناهز العرش س نوات يف اطار منظومة ادلمع .ولكن هذه التاكليف أصبحت
ابهظة ابعتبار التباينات النامجة عن الارتفاع املتواصل لسعار املواد الساس ية
وبرميل النفط يف السواق العاملية اىل جانب الرتاجع احلاد يف قمية ادلينار التونيس.
 .6التجارة املوازية والهتريب:
تعاين منظومة ادلمع أيضا من التجارة املوازية والهتريب .وأدى اختالل أسعار املواد
الساس ية (دقيق القمح ،احلليب ،الزيت النبايت ،وغريها) اىل تشجيع اس تغاللها
من قبل حمرتفني دون وجه حق وتعزيز دخولها يف مساكل الهتريب .ووفقا لوزارة
التجارة ،فان  %23من املواد الساس ية املدمعة ال تصل للرس و %7من ادلمع
يعود ابلفائدة عىل الرس ميسورة احلال.
التوصيات:
أثناء النقاش ،اقرتح املشاركون واملشاراكت يف هذه النسخة حلوال حمددة وقابةل للتطبيق
حلل القضااي املطروحة أعاله .وفامي ييل بعض الفاكر املقرتحة:
 .1ارساء ألية دقيقة لتوجيه ادلمع ملس تحقيه ووضع نظام املعرف الوحيد:
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ارساء ألية لتوجيه ادلمع ملس تحقيه وتطبيقها عىل حنو تدرجيي :يتعني من أجل ذكل
حتديد الرس املس تحقة لدلمع واملعوزة وتكوين قاعدة بياانت حتتوي عىل املعلومات
الالزمة .ومن مث ،ميكن اختاذ تدابري ابرشاف وزارة املالية تتعلق مبتابعة معلية التوجيه
وتقدهما وذكل من أجل ضامن أقىص درجة من الشفافية والنجاعة .وتشمل املراحل
التدرجيية أيضا حتديد املواد اليت لن يؤدي رفع ادلمع عهنا اىل التأثري عىل عدد كبري
من املس هتلكني .كام جيب أن يقرتن رفع ادلمع أيضا بتدابري لفائدة مس تحقي ادلمع
مثل اس ناد معرف وحيد.
 .2توعية املواطنني بتاكليف ادلمع:
ال يس توجب ذكل سوى فتح ابب نقاش حقيقي عىل املس توى الوطين بشأن
منظومة ادلمع يف تونس وتشارك فيه لك الطراف املعنية والحزاب الس ياس ية.
وجيب اعطاء املواطن التونيس فكرة عن تاكليف هذه املنظومة وتوعيته ابلتاكليف
الس نوية احلالية لربانمج ادلمع وبأهدافه وتدابريه وفوائده.
كام يتعني ختويل املواطن اماكنية أن خيتار الانضامم لهذه املنظومة من عدمه حبيث
يمتكن غري مس تحقهيا من الترصحي برغبهتم ابلتوقف عن الانتفاع هبا .وهذا ما
سيسهل معلية توجيه ادلمع ملس تحقيه.
 .3تشجيع تطوير الطاقات املتجددة لفائدة للرس املعيش ية والفالحني واالدارات
العمومية:
ينمتي معظم املس تفيدين من دمع املوارد الطاقية اىل الطبقات امليسورة ويشلك هذا
ادلمع عبئا ثقيال عىل املوارد احلكومية .وعليه ،ينبغي تعديل أسعار الطاقة وتشديد
التحمك يف املمتلاكت العمومية ،عىل غرار أسطول العرابت والس يارات االدارية.
وتشلك الطاقات املتجددة خري بديل يف هذه احلاةل .وقد انترش اس تخدام الطاقة
الشمس ية احلرارية يف تونس وميكن أن نعترب ذكل جناحا نوعا ما ،ولكن يتعني تعزيز
الاس تفادة من هذا النجاح.
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 .4ارساء تدابري التعديل اليل للسعار:
يُعد القطاع اخلاص حمراك حقيقيا للمنو الاقتصادي .وال ميكن للقطاع العام أن خيلق
بشلك مبارش فرص معل ابلقدر املطلوب ابعتبار املس توايت اليت بلغها العجز
ونس بة ادلين .ومن شأن القطاع اخلاص أن يرفع من القدرة الرشائية للرس من
خالل تشجيع املنافسة .وابعادة تعديل السعار س يرتاجع الضغط عىل منظومة ادلمع.
ويتعني أن يركز القطاع العام ابلحرى عىل دوره التنظميي لتعزيز مناخ العامل
وتوس يع نطاق احلصول عىل المتويل وحتسني مس توى احلومكة.

 .5اختاذ اجراءات تنظميية والتصدي للتجارة املوازية:
يتعني عىل ادلوةل تشديد الرقابة عىل مساكل التوزيع وماكحفة الفساد عن طريق
رمقنة االدارة .ومن هجة أخرى ،جيب تعزيز ماكنة دائرة احملاس بات ليك تضطلع
بدورها عىل أحسن وجه كهيلك رقايب عىل املال العام وجيب جتهزيها بأليات تدخل
انجعة للتصدي للتجارة املوازية اليت تس تفيد من املواد امل ُ م
دمعة .ووفقا ملا أفادت به
وزارة التجارة ،يُباع القنطار الواحد ( 100كغ) من ادلقيق (الفارينة) بـ  82دينارا
يف حني أن اخلباز اذلي اذلي يصنع "الباقات" (اخلزب الفرنيس) يقتنهيا ب 4.5دينار
فقط .وعليه ،تُباع 'الباقات" بـ  190ملمي ،يف حني أن لكفهتا احلقيقية ت ٌقدم ر بـ 320
ملمي .وفامي يتعلق ابخلباز املتخصص يف صناعة اخلزب الكبري ،فانه يمتتع بدمع بقمية 15
دينارا يف حني أنه يقتين القنطار من الفارينة بـ  6داننري.
اخلامتة
من شأن اعادة النظر يف منظومة ادلمع يف تونس أن تُعزز شيئا فشيئا ش باكت المان
الاجامتعي القامئة وتوجهيها للفئات الاجامتعية الكرث هشاشة عن طريق حتسني التعلمي والصحة
ومساعدة الفئات الفقرية وذوي االعاقة ودمع النقل العمويم والتحويالت املبارشة للامل العام.
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