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االقتصاد الوطني خالل سنة  2012وآفاق تطوره خالل سنة 2013



تراجع وتيرة نمو االقتصاد الوطني إلى  %2,7سنة  ،2012وتوقع تحسنيا سنة
 2013لتصل إلى . %4,8



انخفاض القيمة المضافة ل لقطاع األولي خالل سنة  2012ب  %8,7وتوقع
ارتفاعيا ب  %6,1خالل سنة .2013



تباطؤ طفيف لدينامية األنشطة غير الفالحية لتنتقل وثيرة نموىا من  %4,8سنة
 2012إلى  %4,6سنة .2013



تطور عجز الجاري للمبادالت الخارجية منتقال من  %8,4من الناتج الداخمي
اإلجمالي سنة  2012إلى  %6,8أو  %9سنة  ،2013حسب سيناريوىات التمويل.



ارتفاع طفيف للمستوى العام لألسعار  ،المقاس بالسعر الضمني لمناتج الداخمي
اإلجمالي ،منتقال من  %1,3سنة  2012إلى  %2سنة .2013
تقدم الميزانية االقتصادية التوقعية لسنة  2013تقديرات ألىم مؤشرات االقتصاد

الوطني خالل سنة  2012وكذا آفاق تطورىا خالل سنة  .2013وتعتمد عمى نتائج
البحوث الفصمية وأشغال تتبع وتحميل الظرفية االقتصادية التي قامت بيا المندوبية السامية
لمتخطيط خالل سنة  ،2012وتدمج ،كذلك ،ال تطورات الجديدة لممحيط

االقتصادي

العالمي وأىم المقتضيات المعتمدة في القانون المالي لسنة .2013
-1المحيط الدولي
لقد استمر االقتصاد العالمي في

مواجية صعوبات األزمة المالية التي ظيرت سنتي

 2008و .2009وبعدما ركزت تدخموا ،في مرحمة أولى  ،عمى استعادة المالءة المالية
لمنظام المصرفي و النيوض بالنشاط االقتصادي  .وقد واجىت الدول المتقدمة ضغوطا ت
األسواق المالية في إدارة ديونيا السيادية  ،لجأت ىذه الدول إلى نيج

سياسات مالية

عمومية تقشفية أدت إلى تراجع نموىا االقتصادي وتدىور أوضاعوا االجتماعية.، .
2

وفي ظل ىذه الظروف ،واصل االقتصاد العالمي

تسجيل نمو متواضع بوتيرة %3,2

سنة  2012عوض  2011 %3,9و %5,1سنة  .2010وقد أثر ركود منطقة اليورو،
(بتسجيل وتيرة نمو سالبة بمغت  ,)%0,4وضعف االقتصاد األمريكي والياباني الذي
سجل عمى التوالي نموا بنسبة  %2,3و ،%2سمبا عمى دينامية اقتصاديات الدول
الصاعدة والنامية حيث تراجعت وثيرة نموىا من  %6,2سنة  2011إلى  %5,3سنة
.2012
ت غير المستقرة يرتبط الخروج منيا
وسيواصل االقتصاد العالمي في أفق  2013وضعية
بمدى قدرة منطقة اليورو  ،من جية ،والواليات المتحدة األمريكية من جية أخرى ،عمى
اعتماد سياسات مالية عمومية ونقدية تساعد عمى النيوض باالقتصاد وإنعاش سوق
الشغل .وسيسجل االقتصادي العالمي نموا يقدر ب  %3.5سنة  ،2013حيث ستسجل
اقتصاديات الدول المتقدمة وتيرة نمو متواضعة لن تتجاوز

 ،%1,4في حين ستعزز

اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية من وتيرة نموىا تصل إلى  .%5,5وبالتالي سيؤدي
المنحى التنازلي ألسعار المواد األولية

إلى تقميص الضغوطات التضخمية  .وبدلك

سيتراجع معدل التضخم من  %2سنة  2012إلى  %1,6سنة  2013في الدول
المتقدمة ،في حين سيستقر ىذا المعدل في حدود

 %6,1في الدول الصاعدة والنامية

خالل سنتي  2012و.2013

 - Iتطوراالقتصاد الططني خلر نتير2012رو2013
 - 1- 2الووضعيراالقتصاددير خلر نير2012ررر
انخفاض في اإلنتاج الفالحي ،واستمرار تعزيز
ا
عرف االقتصاد الوطني خالل سنة 2012
األنشطة غير الفالحية لديناميتيا في ظل الصعوبات التي يعرفيا المحيط
سجمت القيمة المضافة لمقطاع األولي

الدولي .وىكذا

انخفاضا بحوالي  %8,7بعد ارتفاع ب %5,1

سنة ،2011نتيجة تراجع إنتاج الحبوب الى 51مميون قنطار خالل الموسم الفالحي
 2012-2011عوض  84مميون قنطار سنة  ،2011أي بانخفاض نسبة .%39,2
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وبالمقابل عززت األنشطة غير الفالحية من انتعاشيا ،رغم التراجع الطفيف لوتيرة نموىا،
حيث بمغت  %4,8سنة  2012عوض  %5,3سنة  .2011وتعزى ىذه النتيجة إلى ارتفاع
نفقات التسيير ب  %13,6وزيادة إجمالي االستثمار العمومي ب %12,6
وفي ىذا اإلطار ،سجل القطاع الثانوي نموا بوتيرة  %3.2عوض  ،%4نتيجة تحسن أنشطة
الطاقة واألشغال العمومية وصناعات السيارات  ،التي مكنت من تعويض تواضع وتيرة نمو
أنشطة الفوسفاط وأنشطة الصناعات الكيربائية واإلليكترونية ،التي ساىمت بشكل كبير في
دينامية االقتصاد الوطني خالل السنوات األخيرة.
بالموازاة مع ذلك ،عرفت أنشطة قطاع الخدمات إجماال تحسنا بوتيرة  %5.7عوض %6
سنة  ،2011نتيجة تحسن القيمة المضافة ألنشطة البريد واالتصاالت واألشغال العمومية
وأنشطة الخدمات المقدمة لممقاوالت والخدمات المقدمة من طرف اإلدارات العمومية.
تحسن طفيفا ،لينتقل من  %2,4المتوقعة في
ا
وبالتالي ،سجل نمو الناتج الداخمي اإلجمالي
الميزانية االقتصادية االستشرافية الصادرة خالل شير يونيو  2012إلى  ،%2,7غير أن ىذه
الوتيرة تبقى دون معدل  %5المسجل سنة  .2011وقد و اصل الطمب الداخمي ،خاصة
االستيالك النيائي الوطني واجمالي االستثمار ،دعمو لمنمو االقتصادي ،في ظل التحكم في
التضخم.
 الطمب الداخمي خالل سنة 2012
سجل االستيالك النيائي الوطني ارتفاعا ب  %4,8عوض  %6,7سنة  .2011وبالتالي
عرفت مساىمتو في النمو تراجعا من  5نقط سنة  2011الى  3,7نقط.
وفي ىذا

اإلطار ،عرف استيالك األسر تباطؤا نتيجة

انخفاض المداخيل الفالحية

واالستيالك الذاتي من المنتجات الفالحية ،حيث سجل ارتفاعا بوتيرة  %4,8سنة 2012
عوض  %7,4سنة  .2011غير أن مساىمتو في النمو عرفت تراجعا من  4,2نقطة سنة
 2011إلى  2,8نقطة.
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العمومي ارتفاعا ب  %5عوض  4,6%سنة
ة
وبالمقابل ،سجل حجم االستيالك اإلدارات
 2011م ستفيدا من تحسن نفقات التسيير لمسمع والخدمات ونفقات األجور ،لتستقر مساىمتو
في النمو في حدود  0,8نقطة و 0,9نقطة خالل سنتي  2011و 2012عمى التوالي.
وعرف حجم التكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا بوتيرة  ،%2,7لتستقر مساىمتو في
النمو في حدود  0,8نقطة خالل سنتي  2011و .2012غير أن التغير في المخزون
عرف تراجعا ب ،%27بالحجم ،مسجال بذلك مساىمة سالبة في النمو قدرت ب  1,4نقطة
سنة  2012عوض المساىمة الموجبة ب  0,5نقطة سنة .2011
واجماال ،سجل الطمب الداخمي انخفاضا في وتيرة نموه ب

 % 2.8عوض  5.8%سنة

 2011وبذلك تراجعت مساىمتو في نمو الناتج الداخمي اإلجمالي

من  6,3نقطة سنة

 2011إلى  3,2نقطة .
 الطمب الخارجي خالل سنة 2012
عرفت الصادرات من السمع والخدمات

ارتفاعا طفيفا ب

 %0,8عوض  %2,1سنة

ي و السيارات السياحية إضافة إلى
 2011نتيجة انتعاش الصادرات من المنتجات الطاقة
الراجع الذي عرفتو
بعض المواد الغذائية  .ولقد عوضت ىذه المنتجات الجديدة لمتصدير ت
صادرات الفوسفاط ومشتقاتو وصادرات المنتجات الكيربائية واإللكترونية.
كما سجل حجم الواردات من السمع والخدمات تراجعا في وتيرة نموه منتقال من  %5سنة
 2011إلى  .%1,6ويعزى ىذا التراجع الذي عرفتو الواردات  ،ألول مرة مند  ،2009إلى
االنخفاض المسجل عمى مستوى الواردات من أنصاف المنتجات ومن المواد الخام ،في حين
استمر حجم الواردات من مواد التجييز ومواد االستيالك النيائي في ارتفاعو.
وإجماال ،عرفت المساىم ة السالبة للطمب الخارجي (رصيد الميزان التجاري من السمع
والخدمات) ،في نمو الناتج الداخمي اإلجمالي ،تحسنا ممحوظا لتنتقل من  -1,5نقطة سنة
 2011إلى  -0,5نقطة سنة .2012
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 تطور المستوى اإلجمالي لألسعار
لقد سجل المستوى العام لألسعار،

المقاس بالسعر الضمني لمناتج الداخمي اإلجمالي

،

ارتفاعا ب  %1,3سنة  2012عوض  %0,1سنة  .2011ويعزى ىدا ارتفاع ،رغم تراجع
الطمب الداخمي ،إلى الزيادة في أسعار

المنتجات الطاقية  ،من خالل انعكاس جزء من

التضخم المستورد عمى مستوى األسعار الداخمية.
 تمويل االقتصاد الوطني خالل 2012
عرف االدخار الداخمي  ،المقاس بالفارق بين الناتج الداخمي اإلجمالي واالستيالك النيائي
الوطني باألسعار الجارية  ،تراجعا من  183,7مميار درىم سنة  2011إلى  172,8مميار
درىم ،حيث تراجعت حصتو من الناتج الداخمي اإلجمالي من  22,9%سنة  2011إلى
 %20,7سنة .2012
ه ب  %6,5عوض  %5سنة
كما واصمت المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم  ،تراجع ا
 ،2011نتيجة انخفاض قيمة تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ب  .%4وبدلك تراجعت

حصة ىده المداخيل الصافية من  %5,3من الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2011إلى %4,5
سنة .2012
وإجماال ،سجل االدخار الوطني انخفاضا ،حيث انتقل من  224مميار درىم سنة 2011
إلى  217.4مميار درىم حيث تراجعت حصتو من الناتج الداخمي اإلجمالي من  %27,9سنة
 2011إلى  %26,1سنة .2012
وقد استقر االستثمار اإلجمالي  ،المتكون من التكوين

اإلجمالي لمرأسمال الثابت وتغير

المخزونات ،في مستويات مرتفعة  ،نتيجة استمرار توسع االستثمارات العمومية ب %12,6
سنة  .2012غير أن حصتو في ا لناتج الداخمي اإلجمالي تراجعت من  %36سنة 2011
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إلى  %34,5خالل سنة  ،2012نتيجة انخفاض تغير المخزونات ب  %28,5باألسعار
الجارية والى تباطؤ االستثمار الخاص خالل .2012
وىكذا واصل عجز حساب االدخار-االستثمار ،الذي يعبر عنو ابلحاجيات التمويمية
لالقتصاد الوطني ،تفاقم ه ،حيث بمغ  %8,4من الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2012عوض
 %8,1سنة  2011و %4,4سنة  .2010ويعزى ىذا التفاقم إلى توسع عجز المالية
العمومية الذي انتقل من  %6,2من الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2011إلى حوالي %7
سنة  ،2012الشيء الذي أدى إلى ركود الحساب الجاري لميزان المدفوعات ،و زيادة الدين
العمومي ،الذي بمغت نسبتو سنة  2012عتبة % 60من الناتج الداخمي اإلجمالي.
ولن تتمكن ىذه االستثمارات الخارجية المباشرة و االقتراض الخارجي من تغطية مجموع
حاجيات التمويل ،مما أدى إلى استنزاف االحتياطي

من العممة الصعبة  .وىكذا ،تراجع

صافي الموجودات الخارجية لممرة الثانية عمى التوالي ب  18%بعد  %12,4سنة ،2011
لتصل قيمتو إلى  138مميار درىم لتمثل  4أشير من الواردات من السمع والخدمات عوض
 5,1شير سنة  .2011وقد أدت ىذ ه الوضعية إلى استمرار تراجع السيولة التي ميزت
السوق النقدي خالل السنوات األخيرة  .وبالتالي ،عرفت الكتمة النقدية تراجعا في وثيرة نموىا
ت القروض
منتقمة من  %6,9سنة  2011إلى  %4,7سنة  .2012وبالموازاة مع ذلك ،عرف
المقدمة لالقتصاد زيادة بنسبة  %6عوض  %10,3سنة .2011

 - 2- 2آف اق االقتصاد الططني خل نير 2013
تعتمد آفاق النمو االقتصادي الوطني  ،خالل سنة  ،2013عمى المقتضيات المعمنة في
القانون المالي لسنة  2013وعمى مجموعة من الفرضيات المرتبطة بتطورات المحيط الدولي
والوطني.
وترتكز المقتضيات المعمنة في القانون المالي لسنة  ،2013عمى الرفع من كتمة األجور ب
 1,3%عوض  %9,2سنة  ،2012والزيادة في نفقات التسيير األخرى ب  %6,9ودعم
األسعار عند االستيالك ب  40مميار درىم عوض  53مميار درىم سنة  .2012ومن
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جيتو ،سيستقر إجمالي االستثمار العمومي في حدود  180مميار درىم بانخفاض طفيف ب
 %4مقارنة بالمستوى المسجل سنة .2012
وتعتمد توقعات سنة  ، 2013عمى فرضية إنتاج متوسط للحبوب يصل إلى  70مميون
قنطار خالل الموسم الفالحي  ،2013-2012وعمى مواصمة أنشطة الزراعات األخرى
وتربية الماشية لنتائجيا الجيدة.
وتأخذ ىده التوقعات بعين االعتبار الصعوبات التي يواجييا االقتصاد العالمي وانعكاساتيا
عمى التطور المرتقب خاصة عمى الطمب العالمي الموجو نحو المغرب  ،وعمى أسعار المواد
االولية وقيمة االورو مقابل الدوالر .وىكذا سيعرف الطمب العالمي الموجو نحو المغرب
ارتفاعا بوتيرة  %4عوض  %2سنة  .2012ويتعمق األمر بالطمب الوارد من اقتصاديات
الدول الصاعدة والنامية بوتيرة  %7,9والطمب الوارد من االقتصاد األمريكي بوتيرة %4,5
والطمب الوارد من منطقة اليورو بحوالي .%2
وسيعرف م توسط سعر النفط الخام تراجعا ليستقر في حدود  99,7دوال ار لمبرميل عوض
 105دوال ار لمبرميل سنة  ،2012وستواصل أسعار المواد األولية غير الطاقية

منحاىا

التنازلي لتسجل انخفاضا بحوالي  %3عوض تراجع ب  %9,8سنة  ،2012ومن جيتيا
ستتحسن قيمة اليورو مقابل الدوالر لتصل إلى حوالي  1,33سنة  2013عوض  1,27سنة
.2012
كما تشير األفاق االقتصادية العالمية إلى أن تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج خالل سنة
 %4سنة  ،2012كما ستسجل م داخيل

 2013ستعرف استق ار ار بعدما انخفضت ب

السياحة الدولية تحسنا طفيفا بحوالي  %1عوض انخفاض ب  %1,6سنة  2012وستعرف
االستثمارات األجنبية المباشرة انتعاشا ب .%3
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وعمى أساس هذه الفرضيات،

ستعرف األنشطة غير الفالحية ارتفاعا بوتيرة نمو بمغت

 %4,6سنة  2013عوض  %4,8سنة  .2012وسيسجل القطاع األولي  ،خالل سنة
، 2013انتعاشا في قيمتو المضافة ب  %6,1عوض انخفاض ب  %8,7سنة . 2012

وهكذا ،من المتوقع أن يسجل الناتج الداخمي اإلجمالي نموا ب  %4,8سنة  .2013وفي
ظل استمرار الظروف المناخية المالئمة إلى غاية شهر مارس من سنة  ،2013ستعرف
 ،%13,6وبالتالي سيسجل الناتج الداخمي

القيمة المضافة لمقطاع األولي ارتفاعا ب

اإلجمالي سنة نموا بوتيرة  %5,4سنة .2013

وارتكا از عمى سيناريو نمو بوتيرة  ،%4,8خالل سنة  ،2013يبقى الطمب الداخمي قاطرة
لنمو الناتج الداخمي اإلجمالي ،نتيجة دينامية االستيالك النيائي الوطني

واالستثمار

اإلجمالي .وستستفيد ىذه الدينامية من مواصمة نيج السياسة المالية التوسعية ومن تحسن
المداخيل الفالحية في ظل التحكم في التضخم.
 الطمب الداخمي خالل سنة 2013
وسيعرف استيالك األسر زيادة ب  ،%6مستفيدا من االنخفاض المتوقع ألسعار المواد
الطاقية والمنتجات الغذائية المستوردة ومن ارتفاع االستيالك الذاتي في العالم القروي  .وىكذا
ستصل مساىمتو في نمو الناتج الداخمي اإلجمالي إلى

 3,6نقط .ومن جيتو سيعرف

استيالك اإلدارات العمومية ارتفاعا ب  %3بمساىمة في النمو ستصل إلى  0,6نقط.
وىكذا ،سيعرف االستيالك النيائي الوطني خالل سنة  2013ارتفاعا ب  ،%5,3لتصل
مساىمتو في النمو إلى  4,2نقط.
وسيسجل حجم االستثمار اإلجمالي زيادة ب  ،%4,3لتبمغ مساىمتو في النمو  1,5نقطة
عوض مساىمة سالبة ب  0,6نقطة سنة  .2012وسيسجل التكوين اإلجمالي لمرأسمال
الثابت ،كأىم مكونات االستثمار اإلجمالي ،زيادة ب  ،%4,5لتصل مساىمتو في النمو إلى
 1,4نقطة عوض  0,8نقطة سنة  .2012وسيعرف التغير في المخزونات ،المكون الثاني
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لالستثمار اإلجمالي ،استق ار ار بعد انخفاض ب  27%سنة  2012وىكذا ،ستصل مساىمتو
في النمو إلى  0,1نقطة عوض  1,4نقطة سنة .2012
واجماال ،سيعرف حجم الطمب الداخمي زيادة ب  %5عوض  %2,8سنة  ،2013لتصل
مساىمتو في النمو إلى  5,7نقط عوض  3,2نقط سنة .2012
 الطمب الخارجي خالل سنة 2013
سيعرف حجم الصادرات من السمع والخدمات  ،خالل سنة  ،2013تحسنا ب  %2,3عوض
 %0,8سنة  ،2012في حين سترتفع الواردات بوتيرة

 %3,4سنة  ،2013مسجمة بذلك

تاجع وتيرة نمو الواردات
انخفاضا كبي ار مقارنة مع مستوياتيا خالل السنوات السابقة  .ويعزى ر
إلى االنخفاض المتوقع لألسعار العالمية لممواد األولية وكذا إلى نيج سياسة تقميص وتيرة
نمو الواردات.
وىكذا ،سيواصل الطمب الخارجي مساىماتو السالبة في نمو الناتج الداخمي اإلجمالي ،لتبمغ
حوالي  0,9نقطة سنة  ،2013نتيجة ركود االقتصاديات األوربية ودينامية الطمب الداخمي
وضعف تنافسية االقتصاد الوطني .
 تطور المستوى العام لألسعار سنة 2013

وفي ىذا السياق سيستقر المستوى العام لألسعار في حدود  %2سنة  2013عوض %1,3
سنة  .2012وستؤدي نفقات دعم األسعار المعتمدة في القانون المالي لسنة  2013التي
تراجعت مقارنة بالمستوى المسجل سنة

 ،2012إلى تقميص تأثير االنخفاض المتوقع

لمتضخم المستورد عمى األسعار الداخمية.
 تمويل االقتصاد الوطني خالل 2013
سيعرف االدخار الداخمي ارتفاعا بنسبة  %6لتصل قيمتو  183مميار درىم  ،بعد المنحى
التنازلي منذ سنة  .2010وىكذا ،سيمثل معدلو  %20,6من الناتج الداخمي اإلجمالي ،
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نتيجة زيادة قيمة االستيالك النيائي الوطني ب

 7%من جية وارتفاع الناتج الداخمي

اإلجمالي من جية أخرى.
وستمثل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم ،دون احتساب التحويالت العمومية الجارية
الم توقعة في إطار الشراكة اإلستراتيجية

لممغرب ودول مجمس التعاون الخميجي حوالي

 %3,3من الناتج الداخمي اإلجمالي عوض  %4,5سنة .2012
وعمى ضوء ىذه الفرضيات ،سيعرف معدل االدخار الوطني تراجعا ،لينتقل من %26,1
من الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2012إلى  %25,6سنة  .2013وسيستقر معدل
االستثمار اإلجمالي في حوالي  %34,5من الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  ،2013الشيء
الحاجيات التمويمية لالقتصاد الوطني إلى

الذي سيفرز عج از في التمويل ،حيث ستصل

حوالي  %9من الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2013عوض  %8,4سنة  2012و%8,1
سنة .2011
واعتمادا عمى ارتفاع االستثمار األجنبي المباشر ب  %3وفرضية استقرار معدل الدين
العمومي في حدود  %60من الناتج الداخمي اإلجمالي ،سيمول ىذا العجز بالمجوء إلى
استنزاف االحتياط الوطني من العممة الصعبة ،وبالتالي ستمثل الموجودات الصافية الخارجية
 2,5أشير من الواردات عوض  4أشير سنة  2012و  5,1سنة .2011
وفي حالة حصول المغرب عمى  2,5مميار دوالر في إطار الشراكة االستراتيجية مع مجمس
التعاون الخميجي ،سيستقر عجز الحاجيات التمويمية لالقتصاد الوطني في حدود  %6,8من
الناتج الداخمي اإلجمالي .وبالتالي ،ستمثل الموجودات الصافية

الخارجية  3أشير من

الواردات عوض  2,5أشير.

ا تنتاااارال عيااعيراالقتصادديرالتطقضعيررللنير:2013ر
تنمي اقتصادية واجتماعية ممحوظة .وبالفعل،
تمكن المغرب خالل العقد األخير ،من تحقيق ة
بمغ معدل االستثمار مستويات تعد من بين األ عمى عالميا ،وعرف اال ستيالك والقوة الشرائية
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تحسنا ،وعرفت الصادرات ظيور منتجات تصديرية جديدة وأسواق متنوعة  ،كما واصمت
األنشطة غير الفالحية  ،صمودىا نسبيا في مواجية آثار األزمة االقتصادية العالمية  .وبصفة
عام ة  ،عزز االقتصاد الوطني من نموه وقمص من ارتباطو بالظروف المناخية .
غير أن استقرار ا الستثمار العمومي في مستويات مرتفعة وزيادة ا الستيالك النيائي الوطني
بوتيرة مدعمة ،يؤدي إلى

تفاقم عجز ميزانية الدولة  .وبالتالي إلى عجز في المبادالت

الخارجية ،في سياق يتسم بضعف القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني.
التوسعي التي دعمت النموذج التنموي لممغرب ،تظير اليوم
ة
وأصبحت ا لسياسة المالية
محدوديتيا .وبالفعل ،أدى التحكم في التضخم من خالل دعم األسعار بتمويل من الموارد
الداخمية إلى زيادة الدين العمومي الداخمي والى تقمص فرص تمويل القطاع الخاص  .ىذا،
في الوقت الذي مافتئ العجز األولي يتفاقم ويدفع الدولة إلى االقتراض لمواجية استحقاقات
ديونيا .في ظل ىذه الظروف ،يمكن أن تصبح قمة السيولة بالسوق النقدي إشكالية ىيكمية
كما ستتقمص هوامش السياسة النقدية عمى حساب تمويل مالئم لالحتياجات الفعمية لمختمف
فئات المقاوالت.
وفي ىذا اإلطار ىناك تساؤالت أساسية يتعين إثارتيا ،بيدف التفكير في النمو االقتصادي
ببالدنا ما بعد سنة  .2013ماىي اإلصالحات الييكمية التي ستمكن من تحفيز الرأسمال
الخاص الوطني لالستثمار في المصادر الجديدة القطاعية والتكنولوجية ل لرفع من تنافسيتيا
المستقبمية والتي انخرطت فييا بالدنا بفعل اإلرادة الممكية؟ ماىو نموذج االستيالك الذي من
شأنو الرفع من االدخار الداخمي بدون اإلخالل بتساوي الفرص و"تساوي المراتب " ومصالح
األجيال المستقبمية لصالح األجيال الحاضرة؟ ماىو نموذج إعادة توظيف الموارد المالية
الوطنية الذي سيقوي من فعالية السياسة النقدية بيدف تمويل جيد لل مقاوالت وتمكينيم من
ولوج أكبر في أسواق الرأسمال؟
إن استدامة التوازنات الماكرواقتصادية تستمزم اليوم إعادة تقييم نموذج النمو ببالدنا حسب
إشكاليتو الثالثية لالستثمار واالستيالك وبالخصوص التمويل  .ويشكل ىذا الموضوع أرضية
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الصعيد الوطني من أجل امتالك جماعي

لمنقاش يستوجب انخراط جميع الفاعمين عمى

لممتطمبات الجديدة لمسمسل بناء ىذا المشروع المجتمعي الكبير الحداثي والديمقراطي التي
انخرطت فيو بالدنا تحت التوجييات والقيادة السامية لصاحب الجاللة .
وستساىم المندوبية السامية لمتخطيط في ىذا النقاش من خالل برنامج لمدراسات حول بعض
القضايا .كالدراسة حول تقييم نجاعة االستثمارات المنجزة لبالدنا بيدف

ترتيب مستويات

مساىمتيا في النمو االقتصادي حسب القطاعات والفاعمين االقتصاديين واإللمام بنقط
الضعف والقوة التي تشكل مصد ار في اختياراتيا وتدبيرىا  .من جية أخرى ستنجز المندوبية
السامية لمتخطيط دراسة لتحميل تنافسية تجارتنا الخارجية وتقييم مداخمييا حسب المنتجات
واألسواق ،بيدف تحديد تمك المستفيدة من امتيازات نسبية آنية ومستقبمية  .كما تقوم المندوبية
بمقاربة نظرية وتجريبية حول العالقة الجدلية بين النمو االقتصادي ومعدالت الفا ئدة ومعدل
الصرف والتضخم في محيط وطني يتسم بدور مركزي لمسياسة النقدية في إعادة التوازنات
الماكرواقتصادية.
وفي األخير أريد أن أذكر بأن المندوبية السامية لمتخطيط برمجت خالل سنتي

2013

و 2014إنجاز اإلحصاء العام لمسكان والسكنى باإلضافة إلى إنجاز نوعين من البحوث.
وييم األول تطور البنيات االقتصادية منذ سنة  2007ويتعمق البحث الثاني باستيالك
ودخل األسر.
كما تمت برمجة بحث حول القطاع

غير المنظم لالقتصاد الوطني

بىدف تحيين نتائج

البحث المنجز خالل سنة  2007وتحميل العوامل السوسيواقتصادية والثقافية التي تحدد
ولوج أو خروج الفاعمين بىذا القطاع .
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تطورالنا تراللا خيراااجالير
بالحجمرحلبرأ ضاوراللنيرالجاوعير(بالنلبيرالجئطدي)ر
البنطد

2010

2011

*2012

 القعجيرالجضافيرلخقتاعراألولي..............ررر

-2,3

5,1

-8,7

6,1

 القعجيرالجضافيرلخقتاعرغعررالف خحي......ر

4,4

5,3

4,8

4,6

 القتاعرالثااطي ........................ر

6,4

4,0

3.2

4.0

 القتاعرالثالثي .........................ر

3,3

6,0

5.7

4.9

ججطعرالقعمرالجضافي..............................

3,3

5,2

2.7

4.8

صافيرالحقطقروالر طم ...........................ر

6,7

2,7

2.7

4.6

النا تراللا خيراااجاليرغعررالف خحي ........

4,7

5,0

4,6

4,6

3,7

5,0

2,7

4,8

0,6

0,1

1.3

2,0

النا تراللا خيراااجاليربالحجم.................
غعرراللضررالضجنيرلخنا تراللا خيراااجالي

(*):ر قلدراار نير2012
)**(:ر طقضاا الجنلوبعي اللا عي لختتتعيرللنير2013ر

ر
ر
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**2013

طاانرالجطاودرواال تضجاالاربالحجمر
ؤشراار اكروراقتصادديرأ رى
ر
البنطد

2010

2011

*2012

 النا تراللا خيراااجاليرالحقعقي....................

3,7

5,0

2,7

4,8

 اال تهخكرالنهائيرالططني..............................

-األ ررالجقعجي.............................................

1,5
2,2

6,7

4,8

5.3

-ااداواارالضجط عي....................................

-0,9

4,6

5.0

3.0

7,4

4.8

**2013

6.0

 التكطدنراااجاليرلرأ جالرالثابت.....................

-0,7

2,5

2.7

4.5

 صادوااراللخعروالتل اا...............................

16,6

2,1

0.8

2.3

 واودااراللخعروالتل اا.................................

3,6

5,0

1.6

3.4

 ضللراالد اوراللا خي....................................

25,2

22,9

20,7

20,6

خيراااجالي
)
( بالنلبيرالجئطدير نرالنا تراللا

 ضللراالد اورالططني.......................................
خيراااجالي
)
( بالنلبيرالجئطدير نرالنا تراللا

 ضللراال تثجاو اااجالي..................................
خيراااجالي
)
( بالنلبيرالجئطدير نرالنا تراللا

 الحااعاارالتجطدخعيرلخقتصاد............................ر
خيراااجالي
)
ر( بالنلبيرالجئطدير نرالنا تراللا

(*):ر قلدراارر)**(ر طقضاا الجنلوبعي اللا عي لختتتعي،رللنير2013ر
-ررالتغعرربالنلبيرالجئطديربالنلبيرأل ضاوراللنيرالجاوعيرر

-ررالجضلالاربالنلبيرالجئطدير نرالنا تراللا خيراااجالي
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30,8

27.9

26,1

27.8

35,1

36,0

34.5

34.5

-4,5

-8,1

-8,4

-6,8

