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�أية �آفاق للتبعية الغذائية للمغرب
بحلول عام  2025؟
�أمل المن�صوري� ،سعيد زروالي ،خالد ال�سودي ،المندوبية ال�سامية للتخطيط

عرف الو�ضع الغذائي بالمغرب تغيرات عميقة خالل العقود الأخيرة،
وذلك موازاة مع التحوالت الديموغرافية واالجتماعية واالقت�صادية
والتغذوية التي عرفتها المملكة والتي خلقت تغييرا كميا ونوعيا في نفقات
ا�ستهالك الأ�سر .وفي ظل هذه التغيرات و�أخذا بعين االعتبار التح�سن
التدريجي لوفرة الإنتاج الفالحي واالنفتاح المت�سارع للمبادالت التجارية
تبرز �أهمية ا�ست�شراف قدرة العر�ض المحلي على تلبية احتياجات ال�سكان
من اال�ستهالك وت�شجيع تنمية ال�صادرات بحلول .2025
تح�سن ملحوظ في الإنتاج الفالحي خالل الفترة الممتدة ما بين
 2008و2018
تح�سن �أداء الأن�شطة الزراعية على مدى الع�شر ال�سنوات الأخيرة،
م�ستفيدً ا من تدابير الدعم المعتمدة في مخطط المغرب الأخ�ضر
والظروف المناخية المواتية (معدل متو�سط هطول الأمطار ال�سنوي بلغ
 385ملم) .وارتفعت القيمة الم�ضافة للقطاع الفالحي لت�صل �إلى 124,4

مليار درهم في عام  ،2018بم�ساهمة بلغت  %11,5في الناتج الإجمالي
الخام ،ومن حيث الحجم ،تح�سن معدل نمو القطاع بين عامي 2009
و ،2018لي�صل �إلى  ،%6,3في المتو�سط ال�سنوي ،بدال من  %2,4المحققة
خالل الفترة الممتدة ما بين  1998و .2007وعرفت �صادرات المنتوجات
الفالحية تطورا �سنويا بـ  %8,6حيث انتقلت قيمتها بالأ�سعار الجارية من
 11,4مليار درهم في عام � 2008إلى  27,1مليار درهم في عام .2018
وباحت�ساب المنتجات الم�صنعة ،ارتفعت ال�صادرات الفالحية (الخامة
والم�صنعة) �إلى  58,1مليار في عام  ،2018وبذلك �ساهمت هذه المنتوجات
بن�سبة  %13,5في �صادرات ال�سلع للبالد� .أما بالن�سبة للواردات ،فقد بلغت
 40,7مليار درهم ،لكن وتيرة تطورها خالل الع�شر �سنوات الما�ضية كانت
�أقل ديناميكية من ال�صادرات ،حيث لم تتجاوز ن�سبة  %0,07في المتو�سط
�سنويا .وانخف�ضت م�ساهمة المنتجات الفالحية في الواردات �إلى % 4,3
في عام  ،2018بدال من  %6,6في عام  .2008ونتيجة لذلك ،تح�سن معدل
تغطية الواردات بال�صادرات من المنتوجات الزراعية تدريجيا لي�صل �إلى
 %61,9في المتو�سط خالل نف�س الفترة.

القيمة الم�ضافة للقطاع الفالحي بالأ�سعار الجارية
(النتائج المحققة والمنحى المفتر�ض ح�سب مخطط المغرب الأخ�ضر)
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مخت�صرات المندوبية ال�سامية للتخطيط
�أداء معتدل للأن�شطة الفالحية مقارنة مع �أهداف مخطط المغرب
الأخ�ضر واحتياجات اال�ستهالك
رغم التح�سن الم�سجل خالل العقد االخير ،ظل �أداء قطاع الفالحة معتدال
بالمقارنة مع الأهداف الم�سطرة في �إطار مخطط المغرب الأخ�ضر
وال�سيما تلك المتعلقة بتحقيق  100مليار درهم كثروة �إ�ضافية للقطاع في
�أفق  .2020ويقدر النق�ص الحا�صل في القيمة الم�ضافة الفالحية بحوالي
 31,7مليار درهم بين عامي  2013و .2018ورغم المجهودات الكبيرة
المبذولة لإعادة هيكلة وتحديث القطاع ،ف�إن ا�ستمرار تقلب نمو �أن�شطته
حال دون ارتقاءه لي�شكل احد رافعات النمو االقت�صادي �.إ�ضافة �إلى ذلك،
�شهدت م�ساهمة القطاع في �سوق ال�شغل تراجعا خالل الفترة الممتدة ما
بين  2008و ،2018حيث انتقلت من � %40,9إلى  .%34,1في حين �أن
ديناميكية الإنتاج المرتبطة بمخطط المغرب الأخ�ضر كان يفتر�ض �أن
ي�صاحبها خلق حوالي � 125ألف من�صب �سنويا في المتو�سط.
�سيناريوهان لتطور الإنتاج الفالحي بحلول 2025

في �إطار عملية ا�ست�شراف م�سار تطور الإنتاج الزراعي للفترة الممتدة من
� 2019إلى  ،2025تم اعتماد �سيناريوهين .يرتكز ال�سيناريو الأول ،على
النتائج الم�سجلة خالل ال�سنوات الأخيرة على م�ستوى المردودية والم�ساحات
المزروعة .ويرتقب �أن تحقق القيمة الم�ضافة للفالحة فائ�ضا في القيمة
الم�ضافة اال�سمية بحوالي  10,85مليار درهم في ال�سنة في المتو�سط ما
بين  2018و 2025ح�سب هذا ال�سيناريو .بينما يتبنى ال�سيناريو الثاني
الأهداف المرقمة والم�سطرة في مخطط المغرب الأخ�ضر من حيث الإنتاج
والم�ساحات والواردات وال�صادرات حتى �أفق  ،2020ويفتر�ض ا�ستمرار
ديناميكية �إنجازات المخطط حتى عام  .2025ويقدر ربح القيمة الم�ضافة
ح�سب هذا ال�سيناريو بحوالي  29,105مليار درهم �سنويا في المتو�سط بين
 2018و� ،2025شرط التقيد بتحقيق جميع �أهداف المخطط.
تح�سن في تغطية االحتياجات الغذائية في المنتجات الحيوانية
وا�ستمرار العجز في الحبوب وال�سكر
�أظهرت �إ�سقاطات �إنتاج وا�ستهالك المنتجات الغذائية بحلول عام 2025
انخفا�ض اعتماد المغرب على الأ�سواق الخارجية ،بمعدل تغطية لالحتياجات

يتجاوز  %100بالن�سبة للفواكه والخ�ضروات والأ�سماك والمنتجات
الحيوانية .ويقدر متو�سطفائ�ض الإنتاج بالمقارنة مع اال�ستهالك لل�شخ�ص
الواحد بـ  %42و %14و %10و %62في المتو�سط ،على التوالي ،بالن�سبة
للبي�ض ومنتجات الألبان واللحوم والأ�سماك وفقا لل�سيناريو الأول .كما �أن
الحوام�ض والبطاط�س والطماطم �ست�سجل فوائ�ض �إنتاجية مهمة ت�صل �إلى
 %148و %41و %20على التوالي .و�ستُحقق هذه المنتجات ً
فائ�ضا �أكبر
وف ًقا لل�سيناريو  ،2كونها مو�ضوع عقود برامج محددة بموجب مخطط
المغرب الأخ�ضر ،حيث �سي�سجل �إنتاج البي�ض واللحوم الحمراء والبي�ضاء
فوائ�ض بن�سبة  %53و %18و %44في المتو�سط ،ما بين  2019و .2025كما
ينتظر �أن يتجاوز فائ�ض الإنتاج �ضعف ا�ستهالك الفرد بالن�سبة للحوام�ض
ومنتجات الألبان .و�سيتم تحقيق هذه الإنجازات بناءا على فر�ضية ا�ستمرار
ا�ستيراد كميات مهمة من المدخالت وت�سجيل ظروف مواتية من حيث توفر
المياه ونوعية التربة .ومع ذلك ،فهي تتطلب تنفيذ ا�ستراتيجية موازية
ت�ستهدف الأ�سواق الخارجية ،بهدف تحقيق ربح �إ�ضافي للمنتجين ،مما
ي�سمح بالحفاظ على ديناميكية النمو في هذه ال�سال�سل.
بخالف ذلك ينتظر �أن تعرف بع�ض المواد الغذائية الأخرى �ضعفا في
تغطية احتياجات اال�ستهالك بحلول عام  .2025و�سيوا�صل المغرب
ا�ستيراد كميات مهمة من الحبوب و�سي�صل عجز الإنتاج مقارنة مع
اال�ستهالك �إلى  %28وفقا لل�سيناريو الأول و %41وفق �سيناريو مخطط
المغرب الأخ�ضر بالن�سبة للفرد الواحد .ومن المتوقع �أن تظل ح�صة
القمح في واردات الحبوب مرتفعة ( %63في المتو�سط) .وعلى هذا،
�سي�صل معدل االرتباط بالأ�سواق الخارجية �إلى  % 43في المتو�سط ،وف ًقا
ل�سيناريو مخطط المغرب الأخ�ضر.
�ست�سجل زراعات القطنيات عج ًزا يقدر بن�سبة  ،%23في المتو�سطلل�شخ�ص
الواحد ،خالل الفترة  ،2025-2019بعد �أن �أظهرت فائ�ض ًا في الإنتاج في
العقدين الما�ضيين .وبدورها �ستعرف �أي�ضا زيت الزيتون عج ًزا في التغطية
ي�صل �إلى  %42وفقا لل�سيناريو الأول و %26وفقا لمخطط المغرب الأخ�ضر.
ومن جانبها� ،ستبقى تلبية االحتياجات فيما يتعلق با�ستهالك ال�سكر
متوا�ضعة بحلول عام  .2025وعلى الرغم من تدابير الدعم ل�سل�سلة
الزراعات ال�سكرية� ،سيظل المغرب مرتبطا بالأ�سواق الخارجية للح�صول
على ال�سكر بن�سبة ت�صل �إلى  %65وفقا لل�سيناريو الأول والذي ي�أخذ بعين

التطور ال�سنوي المتو�سط لبع�ض المنتجات الفالحية ح�سب �سيناريو االتجاه
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االعتبار تطور �سل�سلة ال�سكر على مدى الع�شر �سنوات الما�ضية .ويقدر
العجز في تغطية الإنتاج مقارنة باال�ستهالك بحوالي  ،%30في المتو�سط،
بين  2019و 2025وفقا ل�سيناريو الأول .و�سيتم ا�ستيعاب هذا العجز تماما
في ال�سيناريو المعتمد على مخطط المغرب الأخ�ضر ،حيث يفتر�ض
المخطط تحقيق فائ�ض في الإنتاج بحلول  ،2022كنتيجة لإعادة هيكلة
تنمية هذا القطاع.
و�إجماال ،ف�إن توقعات العر�ض وا�ستهالك الأ�سر ت�شير �إلى تح�سن في تغطية
االحتياجات الغذائية لل�سكان بالمغرب بحلول عام  .2025كما يتوقع �أن
يتقل�ص االرتباط بالأ�سواق الخارجية تدريجي ًا ،لكنه �سيظل مهما بالن�سبة
للحبوب والقطاني وال�سكر وزيت الزيتون .ومع ذلك ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن
تحقق توقعات �سال�سل الإنتاج الفالحية في كال ال�سيناريوهين ،يظل رهينا
بثالثة عوامل رئي�سية محفوفة بال�شكوك:
• ت�ساقطات مطرية تفوق  300مم في ال�سنة ،موزعة ب�شكل �إيجابي
خالل المو�سم الفالحي علما �أن نظام هطول الأمطار في المغرب يتميز

بتقلبات كبيرة في الزمان والمكان ،مما ي�ؤدي �إلى تذبذب في �إنتاج الحبوب
والبقوليات .وتتطلب القطاعات الفالحية الأخرى (تربية الحيوانات
والخ�ضروات) التي ت�ستهلك الكثير من المياه م�ساهمة كبيرة من حيث
الري.
• ا�ستمرار التدابير التحفيزية في مختلف �سال�سل الإنتاج القطاعية،
خا�صة بالن�سبة للقمح وال�سكر ،على الرغم من �أهمية تكاليف الميزانية
ذات ال�صلة .في حالة �إلغاء الإعانات التي ت�ستفيد منها هذه المواد� ،ستت�أثر
الإمدادات الوطنية من هذه المنتجات ،وال�سيما خالل فترات الجفاف
بالنظر �إلى عالقات التكامل والتعوي�ض مع ال�سلع الغذائية الأخرى وب�سبب
عدم ا�ستقرار �أ�سعارها على م�ستوى الأ�سواق الدولية.
• رفع �أداء قطاعات ال�سكر والزيتون والألبان وتغيير منحى تطورها
نحو الأهداف الم�سطرة على �صعيد مخطط المغرب الأخ�ضر ال�سيما و�أن
مقارنة نتائجها مع التوقعات بعد ع�شر �سنوات من �إطالق مخطط المغرب
الأخ�ضر ت�شير �إلى حدوث ت�أخر كبير من حيث تحقيق هذه الأهداف.
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