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 أحدث التطورات 
 

ما زال االقتصاد المغربي يعمل دون إمكاااااتال الاكااما ا   ما  

مساهم  قطاع الزراع  البع ي  في التق بات االقاتاصااديا  وفاي 

ظل ااتعاش طفيف في القطاعات األخرى. ومن الاماتاوقا   ن 

 7102% فاي 7.2يتباطأ إجمالي الااتج المح ي الحقيقي إلى 

%(. وسااارى تاحاساااا  7.0-اتيج  ااخفاض الااتج الزراعي )

% 4مقارا  م   7102% في 4.3في الامو غير الزراعي )

(  مدفوعا  باالاتاحاسان فاي  داج إااتااا الافاوسافاات 7102في 

والمواد الكيمايااةايا  والاماااساوجاات. وعا اى جاااا  الاطا ا   

سيساهم االستهالك الخاص مساهم  كبيرة في الامو  مدفاوعاا  

بارتفاع الروات  وااخفاض التضخم. و ماا مسااهاما  صاافاي 

الصادرات فسوف تظل س بي  عا اى ااحاو ياعاكاض اااخافااض 

القدرة التاافسي  ل صادرات واالعتماد ع اى واردات الاطااقا . 

وبفضل السياس  الاااقاديا  السا اياما  وكافاايا  إمادادات الاماواد 

%. 1.0الغذاةي  الطازج   ظل معدل التضخم ماخفضا  دون 

% في الاااصاف 2.4وسيشهد معدل البطال  تراجعا  طفيفا  إلى 

  يعازز  فاي ذلاك االااخافااض طاويال 7102األول من عام 

األمااد فااي مااعاادل مشاااركاا  الااقااوى الااعاااماا اا  الااذ  تااراجاا  

 %.30.0 إلى

ستظل المالي  العام  تحت ضغط ارتفاع المصروفات الجاري  

وجمود  وجل اإلافاق. ولن ياخفض عجز الاماوازاا  كاماا هاو 

% من إجمالي الااتج الماحا اي فاي 4.0متوق   وسيتجمد عاد 

% مان إجاماالاي الااااتاج الاماحا اي فاي 4.2)ماقاابال  7102

(  متأثرا  بارتفاع فاتورة األجور واإلعااات. وازدادت 7102

فاتورة األجور اتيج  تطبيق اتفاقي  الحوار االجتامااعاي الاتاي 

  و ما اإلعااااات الاماتازايادة 7102اعتُمدت في  بريل/ايسان 

فتعكض ارتفاع استهالك غاز البترول المسال. وعا اى جاااا  

اإليرادات  ستعوض جهود مكافح  التهر  الضارياباي األثار 

الس بي ع ى اإليارادات الضاريابايا  ااتاياجا  ضاعاف الاااشااط 

االقتصاد . وقد اُّظم مؤتمر وطاي جديد حول الضراة  فاي 

إلياجااد تاوافاق فاي احراج حاياال إصاال   7102مايو/ يار 

الاظام الضريبي بغي  تعزيز كفاجتل وإاصافل ومساهاماتال فاي 

الامو. وتتمثل الخطوة التالي  ع ى طريق اإلصال  الضرياباي 

في الموافق  ع ى قااون إطار  لا ابارماجا  ماتاعاددة الساااوات 

والذ  سيجم  كاف  التوصيات المعاي  التي خرا بها المؤتمار 

 الضريبي بحيث يكون مرجعا  لقوااين الموازا  التالي .

وع ى الرغم من استدام  المركز الخارجي  مازالت تاعاتاريال 

بعض اقاط الضعف الااجم  عن العاجاز الاتاجاار  الاهاياكا اي 

اتيج  ضعف القدرة التاافسايا  لا اصاادرات واالعاتامااد عا اى 

واردات الطاق . ومن المتوق   ن يااخافاض رصاياد الاحاساا  

% من إجمالي الااااتاج الاماحا اي فاي 3.4الجار  إلى حوالي 

% من إجمالاي الااااتاج الاماحا اي فاي 5.5مقارا  م   7102

بفضل ااخفاض  سعار الاواردات  وخااصا  واردات  7102

 الطاق   والس   الوسيط  واالستهالكي .

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

من المتوق   ن ياتعش الامو تدريجيا  ويب غ متوسطا  قدر  

  مدفوعا  في 7170-7171% ع ى مدى الفترة 4.4

األساض باألاشط  في القطاع الثااو  والقطاع الثالث  

تعززها في ذلك االستثمارات األجابي  المرتفع . وع ى وجل 

الخصوص  تتواصل تدفقات ضخم  من االستثمار األجابي 

المباشر إلى صااع  السيارات  وخاص  في مصا  بيجو 

 -الذ  سيضاعف الطاق  اإلاتاجي  لهذا القطاع  -الجديد 

و يضا  إلى قطاع الخدمات ال وجستي  والتجاري  بعد توسي  

ميااج طاج . ومن المتوق   ن يصل متوسط معدل التضخم 

% ع ى األمد المتوسط. وتفترض التوقعات ع ى 0إلى احو 

األمد المتوسط تحقيق إصالحات مستدام   بما فيها 

اإلصالحات الرامي  إلى اإلبقاج ع ى اإلجراجات التقشفي   

وتعزيز اإليرادات الضريبي   وتحسين الحوكم  والرقاب  

ع ى الشركات المم وك  ل دول   وتعزيز مروا  سعر 

 الصرف  وإصال  بية  األعمال و سواق العمل.

الجار   7171ومن المتوق   ن يعكض قااون الموازا  لعام 

إعداد  التزام الحكوم  بزيادة اإلافاق االجتماعي الممول من 

خالل الجهود الموسع  لتعبة  اإليرادات والسيطرة ع ى 

بعض الافقات المتكررة. وسوف تستمر سياس  الدعم المالي  

خاص  الدعم المقدم الستهالك غاز البترول المسال. وسيتم 
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  مدفوعا  إلى 9102تباطأ زخم الامو في المغر  في 

حد كبير بالتق   في قطاع الزراع  البع ي . وااخفض 

معدل البطال   لكال ما زال مرتفعا   ال سيما بين الشبا  

والاساج. كما ااخفض عجز الموازا   لكال ما زال 

 ع ى من المستوى المستهدف ع ى األمد المتوسط عاد 

% من إجمالي الااتج المح ي  مما يعكض ارتفاع 3

المصروفات الجاري  وجمود  وجل اإلافاق. وفي 

المرح   المقب    هااك حاج  إلى زيادة مساهم  مكاس  

اإلاتاجي  في الامو االقتصاد  لضمان استدام  مسار 

التامي  في المغر   وتحسين خ ق فرص العمل  

وتوسي  الشمول االقتصاد   وبالتالي الحد من 

 التوترات االجتماعي  والسياسي .



2 MPO Oct 19 

وض  اظام ل تحوط بغي  حماي  الموازا  من    زيادة في 

 سعار غاز البترول المسال. وفي سياق اتفاقي  الحوار 

االجتماعي  سوف تتكبد الموازا  اتيج  زيادة فاتورة األجور 

 7170-7102م يار درهم خالل الفترة  03.7ما مجموعل 

% من إجمالي الااتج المح ي(. ول سيطرة ع ى 0.7) و 

فاتورة األجور  تعتزم الحكوم  ترشيد إحداث وظاةف عام  

جديدة  وذلك بأسالي  مخت ف  ماها ال جوج إلى إعادة توزي  

الموارد البشري  ع ى المستويين القطاعي واإلق يمي. وبالتالي 

يُتوق   ن يتحسن عجز الموازا  بشكل طفيف ليب غ في 

% من إجمالي الااتج المح ي خالل الفترة 4.5المتوسط 

7171-7170. 

ومن المتوق   ن يتحسن ميزان الحسا  الجار  تدريجيا  ع ى 

مدى فترة التوقعات اتيج  امو صادرات الصااعات التحوي ي  

خاص  السيارات والصااعات الزراعي  واإللكتروايات  -

وإيرادات السياح  المتزايدة  مدعوم   -والكيماويات 

باالاخفاض الطفيف في  سعار الس   والبضاة  المستوردة 

% من 7الرةيسي . وسيظل االستثمار األجابي المباشر عاد 

إجمالي الااتج المح ي ع ى مدى فترة التوقعات. ويابغي  ن 

 شهر من  5يغطي صافي االحتياطيات الدولي   كثر من 

 .7171-7102الواردات في 

م  احتواج التضخم وعدم إجراج تخفيضات وشيك  في الدعم  

ستتمت  الدخول الحقيقي  بالحماي . لكن من المتوق   ن يكون 

االاخفاض في  عداد الفقراج متواضعا  بالاظر إلى توقعات 

الامو. ففي الاصف األول من العقد الثااي من األلفي   شهد 

المغر  ااخفاضا  كبيرا  في معدالت الفقر. وتشير التوقعات 

استاادا  إلى اصي  الفرد من إجمالي الااتج المح ي إلى  ن 

  7171معدل الفقر سيتراج   لكن بوتيرة  بطأ كثيرا . وفي 

سيكون معدل الفقر المدق  باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 

دوالر ع ى  ساض تعادل القوة الشراةي   قل بق يل من  0.2

دوالر  4.7%  وسيكون معدل الفقر وفقا  لخط الفقر البالغ 0

%. ويمكن 5ع ى  ساض تعادل القوة الشراةي   ع ى بق يل من 

 ن تؤد  الزيادة المخطط  في اإلافاق االجتماعي مصحوب  

بتحسين مستويات االستهداف إلى تسري  وتيرة الحد من الفقر 

 بما يتجاوز التوقعات الحالي .  

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

ما زالت المخاطر تتجل احو الهبوط  حيث يجر  تخفيفها من 

خالل إطار س يم لسياسات االقتصاد الاكا اي وتارتايا  وقااةاي 

لصادوق الاقد الدولي. وتشمل المخاطر الخاارجايا  اااخافااض 

التجارة العالمي  وتراجعها  وتق    ساعاار السا ا  األسااسايا   

وكالهما يتفاقم بسب  الضبابي  الاتاي تاغا ا  عا اى األوضااع 

الجيوسياسي . كما توجد  يضا  مخاطر مح يا   ومان ضاماااهاا 

تأثايار تاغايار الامااااا عا اى قاطااعاات الازراعا  والاماطاالا  

االجتماعي  بتوفير فرص عمل )خاصا  لا اشاباا ( وتاحاسايان 

الخدمات العام  وبراماج الاحاماايا  االجاتامااعايا . وقاد تاؤد  

واردات الطاق  إلى تفاقم العجز التجار  إذا استمارت  ساعاار 

الافط في االرتفاع  ومن شأن التأخير في تاافاياذ اإلصاالحاات 

الهيك ي  الرةيسي  وإصالحات القطاع المالي ياماكان  ن ياؤثار 

س با  ع ى إمكااات الامو فيؤد  بادور  إلاى زياادة الاتاوتارات 

 االجتماعي .

ويمكن  ن تؤثر التق اباات االقاتاصااديا  عا اى رفااها  األسارة 

 يضا   وال سيما رفاه  من ال يزيد إافاقهام االساتاهاالكاي عان 

خط الفقر إال ق يال   ومن شأن    صدم  س ابايا  صاغايارة  ن 

ت قي بهذ  الشريح  إلى هّوة الفقر من جديد. وتاخاتا اف اسابا  

السكان "المعرضيان" لا اوقاوع فاي باراثان الافاقار بااخاتاالف 

مصروفات األسر التي تمثل الحد األداى. وباستخدام حد  داى 

دوالر ع ى  ساض تعادل الاقاوة الشاراةايا    5.5لإلافاق قدر  

تعتبر  عداد الفقراج  ومان لاياساوا بافاقاراج لاكان ماعارضاون 

ل اوقاوع فاي باراثان الافاقار  مارتافاعا  بشاكال ماذهال  حاياث 

% من السكان   و ماا ياقار  مان 73اعتبار  كثر من  يمكن

ماليين مغربي  فقراج  و ماعارضايان لاخاطار الاوقاوع فاي  2
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