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القطاع غير المهيكل :الخ�صائ�ص الرئي�سية
ووتيرة التطور
لمياء الغاز ،يا�سمين بوزينب ،ق�سم الدرا�سات العامة ،مديرية التوقعات والم�ستقبلية

ي�ؤثر القطاع غير المهيكل ب�شكل كبير على �سوق ال�شغل والن�سيج الإنتاجي المغربي .وبح�سب البحث الوطني الذي �أجرته
المندوبية ال�سامية للتخطيط بين  2013و ،2014بلغت ح�صة العاملين بالقطاع غير المهيكل  %  28,7من �إجمالي اليد العاملة كما
بلغت م�ساهمته في الناتج الداخلي الخام  .%11تقدم هذه الدرا�سة الخ�صائ�ص الرئي�سية لهذا القطاع ا�ستنادا �إلى نتائج البحوث
التي �أجرتها المندوبية ال�سامية للتخطيط .كما تهدف �إلى درا�سة تطوره على مدى ال�سنوات الع�شر الما�ضية من خالل م�ؤ�شر
مركب للقطاع غير المهيكل ،تم �إعداده باال�ستناد الى عدة عوامل مرتبطة بتطوره.
.I

الخ�صائ�ص الرئي�سية للقطاع غير المهيكل في المغرب

.1

�أن�شطة ت�ساير التحوالت الهيكلية لالقت�صاد

عرف �إن�شاء وحدات الإنتاج غير المهيكل تطورا مهما خالل الفترة
 ،2006-1999حيث �سجل ارتفاعا بن�سبة  % 2,9كمعدل�سنوي .انخف�ضت
هذه الوتيرة بين  2007و 2013لت�سجل معدل نمو ال يتجاوز % 1,3
كمتو�سط  �سنو ًيا .وتبقى الأن�شطة ال�صناعية ،وخا�صة قطاع الن�سيج
والمالب�س والجلود والأحذية ،الأقل جاذبية فيما يخ�ص �إن�شاء وحدات
الإنتاج غير المهيكل ،حيث تراجعت ح�صة الت�شغيل في هذه ال�صناعة
لت�صل الى � % 7,3سنة  2013عو�ض  % 12,49خالل  .2007و�أخذا بعين
االعتبار �أن �أكثر من ثلثي المبيعات في القطاع غير المهيكل مخ�ص�صة

للأ�سر ،ف�إن انخفا�ض العاملين بقطاع الن�سيج يعك�س تقل�ص ح�صته في
الأ�سواق المحلية ،كنتيجة لتعزيز مكانة المنتجات ال�صينية.
وبخالف ذلك ،ارتفع �إن�شاء وحدات الإنتاج غير المهيكل في قطاعات
الخدمات ،وال �سيما �ضمن فرع النقل واالت�صاالت و� ً
أي�ضا في مجال
االيواء والمطاعم .وحافظت �أن�شطة التجارة على دورها كمحرك رئي�سي
لالقت�صاد غير المهيكل في المغرب حيث ت�شغل  % 50,6من القوة العاملة.
لم ت�شهد ح�صة التجارة بالتق�سيط تغييرات كبيرة ،با�ستثناء تحول في
قنوات التوزيع .حيث تراجعت المبيعات داخل المحالت من % 17,75
في عام � 1999إلى  % 13,4في عام  .2013بالمقابل ف�إن التجارة خارج
المتاجر �أ�صبحت ت�شغل حيزا �أكبر  ،حيث ارتفعت ن�سبتها من  % 12,7عام
� 1999إلى  % 17,9في عام .2013

�شكل 1

تطور �إن�شاء وحدات الإنتاج غير المهيكل ح�سب القطاع
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مخت�صرات المندوبية ال�سامية للتخطيط
 .2الت�شغيل في القطاع غير المهيكل �أ�سا�سه البحث عن
اال�ستقاللية والربح
�شهد �إن�شاء وحدات الإنتاج غير المهيكل تطور ًا طفيف ًا في هيكلة عماله
على مدى العقود الثالثة الما�ضية .ومع ذلك  ،ظل العاملون لح�سابهم
الخا�ص يمثلون الفئة المهنية الأكثر �أهمية  ،بزيادة قدرها 489 620
خالل الفترة  .2013-1999ويعتبر العمل الم�ستقل هو ال�شكل ال�سائد
بين ه�ؤالء العاملين لح�سابهم الخا�ص .ففي عام  ،1999كانت % 70,47
من وحدات الإنتاج غير المهيكل تت�ألف من �شخ�ص واحد .ارتفعت ن�سبة
�شخ�صا واحدً ا فقط ،لت�صل �إلى
وحدات الإنتاج غير المهيكل التي ت�ضم
ً
 % 74,9في عامي  2007و .2013ومن ناحية �أخرى� ،شهدت وحدات
ً
انخفا�ضا في ن�سبتها،
الإنتاج غير المهيكل التي توظف �أكثر من �شخ�صين
من  % 29,57في � 1999إلى � % 25,1سنة  .2013فيما يخ�ص القوة
العاملة ،كان توجه العمال في القطاع غير المهيكل نحو البناء والخدمات
اكثر اهمية بهدف زيادة الدخل.
�أما بالن�سبة لفئة الم�شغلين فقد انخف�ضت ن�سبة ح�ص�صهم في جميع
ً
منخف�ضة
القطاعات بين  2007و .2013كما ظلت ح�صة الم�ست�أجرين
في القطاع غير المهيكل ولم تتجاوز ن�سبة  % 9من مجموع الم�ست�أجرين
على ال�صعيد الوطني في  .2013وبخ�صو�ص العاملين بدون �أجر ،فقد
انخف�ضت ح�صتهم في القطاع غير المهيكل حيث بلغت  % 0,59عام 2007
و  % 0,44عام .2013
كما احتفظ االم�شتغلون في القطاع غير المهيكل بو�ضعهم الوظيفي،
حيث �شكل العمل الدائم  % 86,2من �إجمالي الت�شغيل غير المهيكل في
عام  .1999و�صلت هذه الن�سبة �إلى  % 96,57في عام  2007ثم تراجعت
قلي ًال في عام  2013لت�صل �إلى  .% 94,62وعرف العمل الدائم في البناء
بالمناطق القروية زيادة �أكبر ،حيث ارتفع من  % 63,44في عام � 1999إلى
 % 92,21في عام .2013
وتظهر هذه الأرقام �أن العاملين بهذا القطاع يختارونه كم�صدر
رئي�سي للدخل وترتبط الأ�سباب الرئي�سية لإن�شاء وحدات الإنتاج غير
المهيكل بالدخل واحتياجات معي�شة الأقارب .كما تُظهر الخ�صائ�ص
االجتماعية والديموغرافية لعاملين في القطاع غير المهيكل �أن جلهم
�أرباب �أ�سر .ويخ�ص الت�شغيل غير المهيكل الذكور بن�سبة % 89,5
عاما
وخ�صو�صا بعد �سن الأربعين ،بينما يجذب ال�شباب دون �سن ً 35
ب�شكل اقل .في عام  ،1999بلغت ح�صتهم  % 49,1مقابل  % 38,2فقط
في عام  .2013كما �أن غالبية العاملين في القطاع غير المهيكل لي�س
لديهم �شواهد .في عام  ،1999كان  % 82,66من العمال في القطاع
غير المهيكل لديهم م�ستوى �أولي �أو �أقل مقارنة بـ  % 66,5في عام
.2013
.II

م�ؤ�شر مركب للقطاع غير المهيكل في المغرب

 .1البيانات والم�صادر
�أتاحت نتائج البحوث الوطنية حول القطاع غير المهيكل التي �أجرتها
المندوبية ال�سامية للتخطيط �إمكانية ا�ستنتاج مجموعة من المتغيرات
التي ت�ؤثر على القطاع غير المهيكل في المغرب� .إن جمع المعلومات
المرتبطة بالعوامل التي �أدت �إلى �إن�شاء وحدات الإنتاج غير المهيكل مكن

من تحديد  23م�ؤ�شرا .والتي �ستُقارن وتيرتها مع م�ؤ�شر هدف ير�صد
التغيرات في منحى العاملين في القطاع غير المهيكل وال�سيما الن�شيطين
العاملين في القطاع الخا�ص دون الفالحة غير المتوفرين على التغطية
الطبية.
يغطي هذا التحليل الفترة الممتدة ما بين  2007و .2020ويلخ�ص الجدول 1

قائمة المتغيرات كما يلي:

جدول 1

قائمة الم�ؤ�شرات
الم�ؤ�شرات
المجاالت
المعدل الوطني للبطالة
معدل البطالة بين  35و� 44سنة
معدل البطالة بين  45وما فوق
مدة البطالة بين  0و� 11شهر
البطالة
مدة البطالة تزيد عن � 12شه ًرا
معدل العاطلين الذين ا�شتغلوا
من قبل
معدل العاطلين الذين لم
ي�شتغلوا قط
معدل ال�شغل الجزئي
ال�شغل
معدل ال�شغل الذاتي
�ضمان الحد الأدنى للأجور
المهنية
الدخل والنمو نمو ن�صيب الفرد من الدخل
الوطني الخام
القيمة الم�ضافة الزراعية
الت�ضخم المالي الت�ضخم المالي
جودة الأنظمة
قواعد القانون
ال�سيطرة على الف�ساد
الحوكمة
كفاءة الحكومة
�صوت المواطنة و الم�س�ؤولية
اال�ستقرار ال�سيا�سي وغياب
العنف
التداول المالي
االقت�صاد
ال�ضريبة على االرباح
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
ال�ضرائب
ال�ضغط ال�ضريبي كن�سبة مئوية
من الناتج المحلي الإجمالي
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مخت�صرات المندوبية ال�سامية للتخطيط
�سلطت نتائج تحليل العامل الرئي�سي ال�ضوء على مجموعة مكونة من
 6متغيرات تف�سر  % 67من التغير ( )inertieالكلي وتعتبر جودة تمثيلها
جيدة مقارنة بالتركيبات الأخرى .ويتعلق هذا ب�شكل خا�ص بتطور ن�صيب
الفرد من الدخل الوطني الخام الإجمالي و�ضريبة القيمة الم�ضافة
والعاملين لح�سابهم الخا�ص والحد الأدنى للأجور وجودة القوانين
التنظيمية في الدولة .حيث �أو�ضحت الدرا�سة �أن المكون ال�ضريبي
الرئي�سي الذي ي�ؤثر على القطاع غير المهيكل هو ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة ب�شكل �أ�سا�سي ولي�س ال�ضريبة على االرباح .حيث يقوم ر�ؤ�ساء
وحدات القطاع غير المهيكل بتوريد �إمداداتهم من وحدات انتاجية ال
تعلن �أو تعمل بدورها في القطاع غير المهيكل دون ا�ستعمال فاتورة ،مما
يخولها من تجنب اداء �ضريبة القيمة الم�ضافة .ويعزى هذا الو�ضع �إلى
تدني ال�شمول المالي لهذه الوحدات ونق�ص ال�سيولة ،وهو العائق الرئي�سي
لهذه الوحدات ،والتي تتميز به�شا�شتها وعدم انتظام �إي�صاالتها المالية.
وت�ؤثر تغيرات الحد الأدنى للأجور � ً
أي�ضا على القطاع غير المهيكل .فغال ًبا
ما تجبر الزيادة المهمة في الحد الأدنى للأجور ال�شركات ال�صغيرة جدً ا
وال�صغيرة والمتو�سطة التي ت�ؤثر تكاليف رواتبها ب�شكل كبير على �أداءها
مما يدفعها لتقليل قوتها العاملة �أو عدم الإعالن عنها .وبالتالي ،في حالة
عدم وجود تدابير م�صاحبة ،يلجا العاملون الم�ستغنى عنهم لأحداث
وحدات جديدة للقطاع غير المهيكل.
كما ي�ساهم تغير ”الدخل الإجمالي للفرد“ في تطور وحدات القطاع غير
المهيكل .حيث لوحظ ب�شكل عام اختالفات كبيرة بين معدالت القطاع
غير المهيكل ح�سب م�ستوى الدخل في الدول .يو�ضح ال�شكل � 2أن المعدالت
المرتفعة للقطاع غير المهيكل ترتبط بم�ستويات منخف�ضة من الدخل
القومي الإجمالي للفرد .ي�شير هذا االرتباط �إلى �أن العوامل التي ت�ساعد
على تقلي�ص حجم القطاع غير المهيكل قد ت�ساهم � ً
أي�ضا في تح�سين
ظروف المعي�شة والدخل المتاح في البلدان النامية .وتجدر الإ�شارة � ً
أي�ضا
�إلى �أنه �إذا لم يقترن النمو االقت�صادي بتحول هيكلي و�إعادة توزيع �أف�ضل
للثروة ،فلن يتم تقليل ن�شاط القطاع غير المهيكل ب�شكل عام .بل من

الممكن افترا�ض �أن ح�صة �أن�شطة القطاع غير المهيكل في االقت�صاد ،من
وجهة نظر الناتج المحلي الإجمالي ،قد تكون بمثابة م�ؤ�شر على هيمنة
الأن�شطة منخف�ضة الإنتاجية.
تعتبر الأنظمة الملزمة مثل القوانين والم�ستندات التي يتعين توفيرها
والإجراءات المتعددة التي يتعين �إكمالها لإن�شاء ال�شركات ال�صغيرة مكلفة
من حيث الوقت �أو المال ،وهي معقدة بالنظر �إلى م�ستوى تعليم ر�ؤ�ساء
وحدات القطاع غير المهيكل .وبالتالي ،من الوا�ضح �أن تح�سن الإطار
الم�ؤ�س�ساتي تنظيم ًيا والتقليل من تعقيداته لأحداث المقاوالت المنظمة
ي�ساهم في التخفيف من وتيرة تطور �أن�شطة القطاع غير المهيكل.
راجحا
ي�شكل اللجوء �إلى العمل الحر المرتبط غال ًبا ب�ضمان العي�ش مكو ًنا ً
�ضمن الأ�شكال المختلفة للقطاع غير المهيكل .وقد ت�أكد هذا الترابط من
خالل نتائج البحوث التي قامت ب�إنجازها المندوبية ال�سامية للتخطيط.
ففي عام � ،2013شكلت الوحدات ال�صغيرة التي تتكون من �شخ�ص واحد
 % 74,9من مجموع وحدات القطاع غير المهيكل ،في حين �شكلت الوحدات
المكونة من �أربعة �أ�شخا�ص �أو �أكثر  % 2,9فقط.
 .2تطور الم�ؤ�شر المركب للقطاع غير المهيكل
�إن ك ًّال من تطور الم�ؤ�شر المركب للقطاع غير المهيكل وتطور عدد
الن�شيطين العاملين في القطاع الخا�ص دون الفالحة غير المتوفرين على
التغطية الطبية متزامنين في عدة نقاط .في الواقع ،هما متوازيان عمل ًيا
ويظهران ت�شاب ًها من حيث فترات التحول الظرفي .في عام � ،2020شهد
ً
ً
ملحوظا ،في �أعقاب القيود المفرو�ضة خالل فترة
انخفا�ضا
الم�ؤ�شران
الحجر ال�صحي و�ضعف االنتعا�ش في طلب الأ�سر خالل فترة رفع الحجر.
في �سياق مختلف عن �سياق الأزمة ال�صحية ،كان هذا االنخفا�ض في عدد
العاملين بالقطاع غير المهيكل �سيكون مراد ًفا ال�ستراتيجية فعالة للحد
من تطور القطاع غير المهيكل واالنتقال الم�ستدام �إلى القطاع المهيكل.
لكن ،ونظر ًا لطبيعة الأزمة ،ف�إن هذا التراجع يعك�س فقط تحو ًال للم�شتغلين
في القطاع غير المهيكل �إلى البطالة �أو توقف الن�شاط.

�شكل 2

عالقة القطاع غير المهيكل و النمو االقت�صادي
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�شكل 3
تطور الم�ؤ�شر المركب للقطاع غير المهيكل و تطور عدد الن�شيطين العاملين في القطاع الخا�ص
دون الفالحة غير المتوفرين على التغطية الطبية
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لقد �سلطت الأزمة ال�صحية الحالية ال�ضوء على ه�شا�شة الو�ضع االقت�صادي
والمالي واالجتماعي للم�شتغلين في القطاع غير المهيكل و�أهمية
الم�ساعدات المالية لدعم القوة ال�شرائية للقوى العاملة فيه .وبالتالي،
وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه وحداته في التخفيف من حدة البطالة
ونق�ص الدخل ،ف�إن هيكلها الت�شغيلي و�إنتاجيتها ال ي�سمحان بالتنمية
االقت�صادية وال يوفران حماية اجتماعية في مواجهة الأزمات االقت�صادية.

لتعزيز مرونة هذا القطاع وتح�سين �أدائه االقت�صادي ،من ال�ضروري تبني
ا�ستراتيجية وطنية خا�صة ب�أن�شطة القطاع غير المهيكل تعتمد على نهج
متكامل ومتنا�سق وتت�ضمن عدة �أبعاد من بينها التنظيم والتمويل والت�سويق
والتدريب والحماية االجتماعية و�إ�صالح النظام ال�ضريبي ،وال �سيما ما
يتعلق ب�آلية �ضريبة القيمة الم�ضافة ،وتح�سين الإطار الم�ؤ�س�ساتي ،ال �سيما
من حيث تب�سيط وتكييف الأنظمة المعمول بها.
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