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 أحدث التطورات 
 

إلى ماا  8102تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 

، وذلا  ببابا  8102% عاام 1.0% مقاابا  3يقدر بنحو 

انخفاض نمو القيمة المضافة الزراعية، والاذ  تام تاضاويضا  

جزئًيا فقط عن طريق األداء الجيد لألنشطة غايار الازراعاياة  

وباهمت أنشطة التضدين بالقدر األكبار فاي الاناماو الاماتاحاقاق 

بخالف النمو من قطاع الزراعة والذ  ُيضزى في مضظم  إلى 

تضافي إنتاج وصادرات الفوبفات  وانخفاض ماضاد  الاباطاالاة 

%، لاكانا  ياخافاي تاراجاضاا مازماناا فاي ماضاد  8.2قليال إلى 

نقطة مئوياة إلاى  1.0المشاركة في القوى الضاملة، الذ  هبط 

%  ومااع ربااط باضاار الصاارف بباالااة عااماالت تضاام 8..1

اليورو والدوالر األمريكي، ظا  ماضاد  الاتاضاخام أدناى مان 

8.% 

على الرغم من تباطؤ وتيرة ضبط أوضاع المالية الضاماة فاي 

اآلونة األخيرة، فقد باعد تصحيح أوضاع المالية الضامة على 

مدى البنوات الخمس الامااضاياة واناخافااض أباضاار الافاائادة 

لمبتويات قيابية على احتواء المديونية  كاان عاجاز الاماالاياة 

الضامة أعلى من المبتهدف مان قابا  البالاطاات، ولام يباماح 

بتوليد المدخرات المتوخاة في بياق مان الاناماو الاماناخافاض  

على جان  اإليرادات، فانن الاتادابايار الاراماياة إلاى تاحابايان 

الحصيلة الضريبية مان خاال  تاوباياع الاقااعادة الضارياباياة، 

ومواءمة مضدالت الضرائ ، والاجاهاود الاماباذولاة لاماكاافاحاة 

التهر  الضريبي تضوض تأثير ضضاف الاناشااط االقاتاصااد  

على عائادات الضارائا   عالاى جاانا  الاماصاروفاات، أدى 

ارتفاع أبضار الطاقة الضالمية إلى ارتفاع بنود الدعام  وباوجا  

% مان إجاماالاي الانااتاج ..3عام، بلغ عجز المالياة الاضااماة 

، وكانت نباباة الاديان 8102المحلي، وهو نفس مبتواه عام 

 % من إجمالي الناتج المحلي 0.الضام مبتقرة عند حوالي 

ال يزا  المركز الخارجي قاويااً، عالاى الارغام مان الاتادهاور 

مؤخرا في ميزان المضامالت الجاارياة ببابا  تاأثايار ارتافااع 

أبضار واردات الطاقة  تمشيا مع تدابير تقييد المالياة الاضااماة، 

انخفض الضجز في ميزان المضامالت الجارية إلاى حاد كابايار 

، لكن الضجز التجار  ارتفع مما يضكس نقا  8108منذ عام 

القدرة التنافبية وزيادة االعتماد على الطاقة  وباهم انخفاض 

فاي اناخافااض عاجاز  8101أبضار النفط منذ منتصف عاام 

% من إجمالاي الانااتاج الاماحالاي ..3المضامالت الجارية إلى 

  ومااع ذلاا ، عاالااى الاارغاام ماان الااتااحااو  فااي 8102عااام 

، وتشايار 8102الصادرات، انضكس مبار االناخافااض عاام 

% مان إجاماالاي الانااتاج 1.3التقديرات إلى أن الاضاجاز بالاغ 

المحلي  وفي الوقت نفب ، ارتفع صافي تادفاقاات االباتاثاماار 

% وارتفضت إيرادات البايااحاة 80.8األجنبي المباشر بنببة 

%، بينما انخفضت تحويالت الاماراتاربايان باناباباة 0.0بنببة 

0.2  .% 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

، ماان الاامااتااوقااع أن يااتااحااباان األداء عاالااى الااماادى الاامااتااوبااط

االقتصاد  من خال  بيابات للمالية الضامة وبيابات ناقادياة 

بليمة وابتراتيجيات قطاعية أكاثار اتبااًقاا وبايائاة اباتاثاماار 

محّبنة، وكلها يهادف إلاى دعام ماكاابا  الاقادرة الاتاناافباياة 

  التدريجية  

% عاام 8.8النمو إلاى في حين أن  من المتوقع أن ينخفض  

ببب  توقع انخفاض اإلنتاج الازراعاي باضاد عاامايان  8108

% على الامادى ..3ابتثنائيين، فنن النمو بيبتقر عند مضد  

المتوبط  بيكون هذا األداء المضتد  مدفوًعاا بشاكا  أبااباي 

باألنشطة الثانوية والخدمية األكثر ديناميكية، مدعوما في ذل  

بابتثمارات أجنبية ضخمة في صناعات البيارات والطيران، 

باإلضافة إلى توبيع الاخادماات لاقاطااع الشاركاات والاقاطااع 

الضائلي  نظًرا ألن توقضات التضخم رابخاة، ياجا  أن ياظا  

 %. 8مضد  التضخم أق  من 

% 3ومن المتوقع أن يق  عجز المالية الضامة اإلجماالاي إلاى 

، مما يؤد  إلاى 8180من إجمالي الناتج المحلي بحلو  عام 

انخفاض نببة الدين الضام، شريطة أن تحافظ الحاكاوماة عالاى 

مبارها الحالي لضبط أوضاع المالية الضامة وتاحابان كافااءة 

االبتثمار الضام  وبتظ  متطلبات التموي  الضام تشك  شااغاالً 

متوبط الشدة بالنظر إلى االنخفاض النببي في الاديان الاضاام، 

وتصنيفات الامارار  االباتاثاماارياة فاي األباواق الاضاالاماياة  

ووضضت الحكوماة قاائاماة باالاماؤباباات الامامالاوكاة لالادولاة 

، ماماا باياؤد  إلاى 8108لخصخصتها اعاتابااًرا مان عاام 

تخفيف مبالغ المنح المحتم  خفضها من دو  مجلس التاضااون 

الخليجاي خاال  الباناوات الاقالايالاة الاقاادماة  وفاياماا ياتاضالاق 

باالختالالت الخارجية، ُيتوقع أن يتحابان عاجاز الاماضااماالت 

% من إجمالي الناتج المحلاي، مادفاوعاا باناماو 1الجارية إلى 

الصادرات والضائدات البياحية وتحويالت الاماراتاربايان، ماماا 

 بيضوض تكلفة واردات الطاقة المتزايدة 

 المغرب 

  8180-.811/ خفض مضد  الفقر في المرر ، المغرب : 2الشكل  / ميزان المضامالت الجارية وإجمالي االحتياطيات الربمية المغرب  1الشكل 

 ؛ بضد ذل ، مشروع رأس الما  البشر  وتقديرات الخبراء  8101المصادر: مبح القطاع الضائلي حتى بنة  المصادر: المصرف المركز : بن  المرر ، وتقديرات خبراء البن  الدولي  

ال يزا  النمو االقتصاد  بطيئا ودون إمكانات ، حيث 
يضتمد على قطاعات الموارد الطبيضية ويقيده انخفاض 

 اإلنتاجية  
ويرتفع مضد  البطالة مع انخفاض مضدالت المشاركة،  

خاصة للشبا  والنباء  وتراجضت وتيرة ضبط أوضاع 
المالية الضامة، وزاد الضجز في ميزان المضامالت 

الجارية مع ضيق قاعدة التصدير  ومن الضرور  
زيادة إبهام مكاب  اإلنتاجية في النمو االقتصاد  
لضمان تحبين خلق فر  التشري  وتوبيع الشمو  

 االقتصاد  وبالتالي تضزيز التماب   
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في النصف األو  من الضقد الثاني من األلفية الاجاديادة، شاهاد 

المرر  انخفاًضا كبيًرا في مضدالت الفقر؛ وتشيار الاتاوقاضاات 

المبتندة على نصي  الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلاى أن 

ولكن بوتيرة أبطأ باكاثايار  فافاي عاام مبتوى الفقر بينخفض 

، بيظ  مضد  الفقر المدقع بابتخدام خط الفقر الدولاي 8108

دوالر على أباس تضاد  القوة الشرائية أق  بقالايا   0.8البالغ 

 3.8% وبيظ  مضد  الفقر وفاقاا لاخاط الافاقار الاباالاغ 0من 

%، .دوالر على أباس تضاد  القوة الشرائية أعلى بقلي  من 

عانادماا تام  8102ولن يكون هنا  تقدم كبير ماقاارناًة باضاام 

 %.  .3..التنبؤ ب  عند 

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

ال تزا  المخاطر تمي  نحو الهبوط، حيث يجر  تخفيفها مان 

خال  إطار بليم لبيابات االقتصاد الاكالاي وتارتايا  وقاائاي 

لصنادوق الاناقاد الادولاي  عالاى الاجاانا  الاخاارجاي، تشاما  

المخاطر الرئيبية نماًوا أضاضاف مان الاماتاوقاع فاي ماناطاقاة 

اليورو، مما قد يؤثر على الاناماو االقاتاصااد  وبادوره عالاى 

أرصدة المالية الضامة واألرصدة الخارجية، وعدم الياقايان فاي 

بيئة بيابة التجارة الضالمية وتادفاقاات رأس الاماا ، ماماا قاد 

يخلق المزيد من التقلبات في األبواق الماالاياة ويضاضاف ثاقاة 

المبتثمر  تواج  احتياجات التموي  مخاطر إذا لم يتام تاجادياد 

 اتفاقية الدعم الحالية مع دو  مجلس التضاون الخليجي 

عالااى الااجااناا  الااماحاالاي، تارتااباط الامااخااطاار بااضاكااس مبااار 

اإلصالحات البابقة على صضيد المالية الضامة، خاصة بالنظر 

إلى التوقضات الضالية بشأن تلبية االحتياجات االجتامااعاياة مان 

خال  الموازنة  يمكن أن تؤثر إعانات دعم الطاقة على حاياز 

المالية الضامة إذا ابتمرت أبضار النفط في االرتفاع، والتأخير 

في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية الرئيبية وإصاالحاات الاقاطااع 

المالي يمكن أن يؤثر بلًبا على إمكانات النمو وياؤد  بادوره 

 إلى زيادة التوترات االجتماعية 

يمكن أن تؤثر التقلبات االقتصادية على رفاهة األبرة أيًضاا، 

وال بيما على رفاهة من يزيد إنفاقهم االبتهالكي بقالايا  عان 

خط الفقار؛ فصادماة بالاباياة صارايارة ياماكان أن تادفاع هاذه 

المجموعة مرة أخرى إلى دائرة الفقر  تختلف نباباة الباكاان 

"المضرضين" للوقوع في براثن الفقار بااخاتاالف مصاروفاات 

 األبر المضيشية التي تمث  الحد األدنى 

دوالر عالاى أبااس  0.0بابتخدام حد أدناى لافنافااق قادره 

تضاد  القوة الشرائية، فنن أعداد الفقراء وغير الفقراء لاكاناهام 

مضرضون للوقوع في دائرة الفقر مرتفضة بشك  مذه : يماكان 

 01% من الباكاان، أو ماا ياقار  مان 80اعتبار أكثر من 

  ماليين مرربي، فقراء أو مضرضين لخطر الفقر   

 الترير البنو  بالنببة المئوية ما لم ُيذَكر غير ذل ( ( / مؤشرات آفاق االقتصاد الكلي والفقر المغرب. 2الجدول 


