تأثري جائحة
كوفيد19-
عىل الوضعية
االقتصادية لألرس

املرحلة الثانية من البحث حول
تأثري فريوس كورونا عىل الوضع
االقتصادي واالجتامعي والنفيس لألرس

تنــر املندوبيــة الســامية للتخطيــط ،مــن خــال هــذه املذكــرة،
نتائــج الفصــل املتعلق بوقــع جائحة «كوفيــد »19-عــى الوضعية
االقتصاديــة لــأرس ،وهــو أحــد املحــاور األربــع التــي تغطيهــا
املرحلــة الثانيــة مــن البحــث حــول آثــار هــذه الجائحــة عــى
الوضعيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والنفســية للســكان املغاربــة.
الهــدف الرئيــي لهــذا البحــث ،الــذي أجرتــه املندوبيــة الســامية
للتخطيــط خــال الفــرة املمتــدة مــن  15إىل  24مــن شــهر يونيــو
لــدى عينــة متثيليــة تضــم  2 169أرسة ،هــو مقاربة تطور الســلوك
االجتامعــي واالقتصــادي والوقــايئ يف ظــل جائحــة كوفيــد19-
وتقييــم آثــار هــذه األزمــة الصحيــة عىل مختلــف رشائح الســكان
املغاربــة مــن حيــث الولــوج إىل املــواد االســتهالكية األساســية
والتعليــم والعالجــات الصحيــة والشــغل والدخــل.
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41
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اضطــر ثلثــا الســكان النشــيطني املشــتغلني ( )66.2%إىل توقيــف نشــاطهم مؤقتــا68.2% ،
بــن الحرضيــن و 63.1%بــن القرويــن .و 88%بــن الحرفيــن والعــال املؤهلــن و79%
بــن العــال غــر الفالحيــن.
الفئــات األكــر تــررا هم ،حســب الحالة يف املهنة ،املســتقلون واملشــغلون بنســبة ،74%
يليهــم املأجــورون بنســبة  65%وحســب قطــاع النشــاط ،النشــيطون املشــتغلون يف قطاع
البنــاء واألشــغال العموميــة ( )84%ويف الصناعة (. )75%وحســب الفئــة االجتامعية72% ،
مــن النشــيطني املشــتغلني الذيــن ينتمــون إىل  40%مــن الســكان األقــل يرسا مقابــل 47%
مــن الذيــن ينتمــون إىل فئــة  20%مــن الســكان األكــر يرسا.
مــا يزيــد عــن نصــف األرس ( )58%لديهــا عــى األقــل فــرد واحــد مشــتغل ضمــن أفرادهــا
اضطــر للتوقــف عــن العمــل جـراء الحجــر الصحــي 56% ،يف الوســط الحــري و 62%يف
الوســط القروي.

اســتأنف ثلــث األشــخاص الذيــن أجــروا عــى التوقــف عــن العمــل
أثنــاء الحجــر الصحــي نشــاطهم
مــن بــن الســكان النشــيطني املشــتغلني الذيــن اضطــروا إىل التوقــف عــن العمــل
أثنــاء الحجــر الصحــي ،مــازال  53%متوقفــون عــن العمــل واســتأنف الثلــث ()36%
نشــاطه ،فيــا  11%منهــم يبحثــون عــن عمــل جديــد أو يف حالــة عــدم النشــاط.
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و يالحــظ أن نســبة اســتئناف النشــاط االقتصــادي هــي أعــى ضمــن ســكان املــدن
( )39%مقارنــة بســكان البــوادي ( )31%الذيــن طالتهــم البطالــة أو عــدم النشــاط
أكــر مــن ســكان املــدن ( 17.4%مقابــل .)7%

الوضعية يف الشغل ،أثناء إجراء البحث ،بالنسبة للنشيطني املشتغلني الذين
توقفوا عن العمل خالل فرتة الحجر حسب الفئات االجتامعية ()%

وقــد اســتأنفت  31%مــن النســاء اللــوايت كــن يف وضعيــة التوقــف عــن العمــل
نشــاطهن ،فيــا طالــت البطالــة وعــدم النشــاط  22%منهــن .يف املقابــل ،بلغــت
هاتــان النســبتان ،عــى التــوايل 38% ،و 7%لــدى الرجــال.
وحســب الفئــة االجتامعيــة ،فــإن  31%مــن األشــخاص الذيــن توقفــوا عــن العمــل
مــن بــن  40%مــن الســكان األقــل يـرا قــد اســتأنفوا نشــاطهم مقابــل  44%بالنســبة
لألشــخاص املنتمــن لفئــة  20%مــن الســكان األكــر يـرا.
بلغــت نســبة اســتئناف العمــل  33%يف قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة و32%
يف القطــاع الفالحــي و 34%يف قطــاع الخدمــات و 41%يف قطــاع التجــارة و 44%يف
قطــاع الصناعــة.
الخمس األكرث يرسا
عاطل أو غري نشيط

الخمس املوايل

الخمس املوايل

دامئا يف توقف ظريف عن العمل

الخمس املوايل
استئناف النشاط
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الخمس األقل يرسا

يعــود التوقــف الظــريف عــن العمــل إىل تعليــق نشــاط املقــاوالت
أو تقليــص عــدد العــال

منهــم بصفــة دامئــة و 15%بالتنــاوب بــن العمــل عــن بعــد والعمــل الحضــوري.
وقــد اعتمــد العمــل عــن بعــد النشــيطون املشــتغلون يف قطــاع الخدمــات ()31%
واملأجــورون ( )21%واملشــغلون  /املســتقلون ( )10%واملنتمــون إىل الفئــة األكــر
ي ـرا (.)38%

أفــاد مــا يقــرب مــن نصــف النشــيطني املشــتغلني املتوقفــن ظرفيــا عــن العمــل
( )48%بــأن تعليــق نشــاط املقــاوالت أو تقليــص اليــد العاملــة هــو الســبب
الرئيــي لتوقفهــم املؤقــت عــن مزاولــة نشــاطهم ،وتصــل هــذه النســبة إىل 70%
لــدى املأجوريــن.

تأثر ثلثا النشيطني املشتغلني بانخفاض دخل نشاطهم
مــن بــن النشــيطني املشــتغلني الذيــن يزاولــون عمــا مأجــورا ،رصح مــا يقــارب
اثنــان مــن بــن ثالثــة ( )62%بــأن دخلهــم قــد انخفــض خــال فــرة الحجــر الصحــي
بينــا بقــي قــارا بالنســبة ل  35%منهــم وارتفــع بالنســبة ل.3%

ويعــزى الســبب الثــاين إىل التوقــف عــن مامرســة نشــاط مســتقل بالنســبة ل40%
مــن الحــاالت ( 81%مــن بــن املشــغلني واملســتقلني) ثــم الخــوف مــن اإلصابــة
بالعــدوى بالنســبة ل  7%مــن النشــيطني املشــتغلني ،حيــث تصــل هــذه النســبة إىل
 14%مــن بــن األشــخاص املصابــن مبــرض مزمــن ،و 13%مــن بــن النســاء و11%
مــن بــن املســنني.

وخــص انخفــاض الدخــل  70%مــن ســكان القــرى مقابــل  59%مــن ســكان املــدن
و 65%مــن الرجــال مقابــل  51%مــن النســاء .وحســب نــوع املهنــة ،تأثــر  86%مــن
الحرفيــن والعــال املؤهلــن بانخفــاض الدخــل ،يليهــم  84%مــن التجــار و77%
مــن املســتغلني الفالحيــن و 26%مــن األطــر العليــا .وحســب الحالــة يف املهنــة،
أثــر انخفــاض الدخــل عــى  88%مــن املستقلني/املشــغلني و 51%مــن املأجوريــن.

العمل عن بعد يخص باألساس األطر العليا
مــن بــن مجمــوع الســكان النشــيطني املشــتغلني ،اعتمــد  16%منهــم العمــل عــن
بعــد خــال فــرة الحجــر الصحــي .وتصــل هــذه النســبة إىل  24%بــن النســاء مقابــل
 13%بــن الرجــال وإىل  22%بــن ســكان املــدن مقابــل  5%بــن ســكان القــرى .
ويخــص العمــل عــن بعــد ،أساســا ،األطــر العليــا بنســبة ، 62%إذ يعتمــده 47%

وحســب مســتوى معيشــة األرس ،رصح ثالثــة أربــاع ( )74%النشــيطني املشــتغلني
الذيــن ينتمــون ل  20%مــن األرس األقــل يـرا بانخفــاض دخلهــم ،مقابــل  44%مــن
نظرائهــم الذيــن ينتمــون إىل  20%مــن األرس األكــر يـرا.

نسبة النشيطني املشتغلني حسب منط العمل عن بعد ()%

مجموع

املستقلون/املشغلون

األجراء

التجار

األطر العليا

بناء وأشغال عمومية

الخدمات

الخمس األقل يرسا

الخمس األكرث يرسا

إناث

ذكور
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قروي
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حرضي

العمل عن بعد بصفة دامئة
العمل بالتناوب

انخفــاض متوســط  الدخــل الشــهري
بالنصــف أثنــاء فــرة الحجــر

نسبة انخفاض مداخيل النشاط خالل فرتة الحجر ()%

تشــر مقارنــة توزيــع الدخــل الــذي رصح به النشــيطون
املشــتغلون قبــل وأثنــاء الحجــر الصحــي إىل انخفــاض
متوســط دخلهــم الشــهري بنســبة  50%خــال هــذه
الفــرة ،وبلغــت هــذه النســبة  62%يف الوســط القــروي،
مقابــل  46%يف الوســط الحــري وانخفــض بنســبة
 52%لــدى الرجــال مقابــل  42%لــدى النســاء.

الخمس األكرث يرسا
الخمس املوايل
الخمس املوايل
الخمس املوايل
الخمس األقل يرسا
مستقل/مشغل
أجري

وبلغــت نســبة انخفــاض متوســطالدخــل الشــهري
 74%لــدى الحرفيــن والعــال املؤهلــن و 71%بالنســبة
للعــال و 65%لــدى فئــة املســتغلني الفالحيـ ـ ن
و 40%بالنســبة للمســتخدمني و 32%بالنســبة لألطــر
املتوســطة و 24%بالنســبة لألطــر العليــا و 70%لــدى
املســتقلني واملشــغلني و 44%لــدى املأجوريــن.

خدمات
صناعة
تجارة
فالحة
		
بناء وأشغال عمومية
أطر عليا
أطر متوسطة
مستخدمون
سائقو التجهيزات
تجار
مستغلون فالحيون
عامل وعامل يدويون يف الفالحة
عامل يدويون غري فالحيني
حرفيون وعامل مؤهلون

وحســب قطــاع النشــاط ،بلــغ هــذا االنخفــاض 68%
بالنســبة للعــال يف قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة
و 55%لــدى العــال يف القطــاع الصناعــي و39%
بالنســبة لقطــاع الخدمــات.
ويصــل االنخفــاض يف متوســطالدخــل الشــهري ،حســب
الطبقــة االجتامعيــة ،إىل  67%ب ا لنســبة للنشــيطني
املشــتغلني املنتمــن لفئــة  40%مــن الســكان األقــل
يــرا مقابــل  32%بالنســبة لنظرائهــم املنتمــن لفئــة
 20%مــن الســكان األكــر يــرا.

إناث
ذكور 		
حرضي
قروي		
مجموع
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انخفاض متوسط 
الدخل الشهري
بالنصف أثناء فرتة
الحجر

-50 %

7

نسبة السكان يف سن النشاط املستفيدين من املساعدات العمومية خالل فرتة الحجر ()%

الخمس األكرث يرسا
الخمس املوايل
الخمس املوايل
الخمس املوايل
الخمس األقل يرسا
أجري
مستقل/مشغل
خدمات
فالحة
صناعة
تجارة		
		
بناء وأشغال عمومية
أطر عليا
أطر متوسطة
عامل وعامل يدويون يف الفالحة
مستخدمون		
مستغلون فالحيون
عامل يدويون غري فالحيني
تجار
سائقو التجهيزات
حرفيون وعامل مؤهلون
إناث
ذكور 		
حرضي
قروي		
مجموع
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اســتفاد شــخص واحــد يف ســن النشــاط
مــن أصــل أربعــة مــن املســاعدة
العموميــة
قصــد التعويــض عــن فقــدان العمــل وانخفــاض الدخــل،
طلــب  30%مــن األشــخاص يف ســن النشــاط مســاعدة
الدولــة أو املشــغل يف إطــار برامــج الدعــم لألشــخاص
الذيــن فقــدوا عملهــم يف القطــاع الخــاص ،املنظــم أو
غــر املنظــم ،واســتفاد منهــا مــا يقــرب مــن  73%منهــم
والتــي متثــل  22.4%مــن األشــخاص يف ســن النشــاط أي
 6ماليــن مســتفيد.
اســتفاد مــا يقــارب تســعة أشــخاص مــن أصــل عــرة
( 87%أي  5.2مليــون مســتفيد) مــن برامــج راميــد
وتضامن-كوفيــد ،املوجهــة للعــال الذيــن فقــدوا
عملهــم يف القطــاع غــر املنظــم ،واســتفاد 740( 12%
ألــف) مــن برنامــج الدعــم لألجــراء املنخرطــن يف
الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي و 1%مــن
مســاعدة املشــغل.
بلغــت نســبة الســكان النشــيطني املســتفيدين مــن
دعــم الدولــة أو املشــغل  22%يف الوســط الحــري
( 3.8مليــون) مقابــل  23%يف الوســط القــروي (2.2
مليــون) .وتصــل هــذه النســبة إىل  35%لــدى الرجــال
( 4.6مليــون) ،مقابــل  10%لــدى النســاء ( 1.4مليــون).
وحســب قطــاع النشــاط ،تنتقــل نســبة املســتفيدين مــن
 60%مــن العاملــن يف البنــاء واألشــغال العموميــة ،إىل
 51%مــن العاملــن يف التجــارة وإىل  43%يف الصناعــة.
وحســب الحالــة يف املهنــة ،تنتقــل نســبة املســتفيدين
مــن  56%مــن بــن املســتقلني  /املشــغلني إىل 40%
مــن بــن األجـراء ( 11%مــن خــال الصنــدوق الوطنــي
للضــان االجتامعــي و 29%مــن خــال برنامــج
املســاعدة للعــال يف القطــاع غــر املنظــم).
وحســب مســتوى املعيشــة ،اســتفاد ،مــن املســاعدة
العموميــة 27% ،مــن املنتمــن إىل فئــة ال  20%مــن األرس
األقــل ي ـرا مقابــل  13%بالنســبة لـــ  20%األكــر ي ـرا.
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توزيع املستفيدين من املساعدة العمومية حسب نوع النشاط
خالل تاريخ إجراء البحث والجنس ووسط اإلقامة ()%

مــن بــن مجمــوع املســتفيدين مــن املســاعدة العموميــة،
 37%هم نشــيطون مشــتغلون أثنــاء إجراء البحــث36%( ،
يف الوســط الحــري و 38%يف الوســط القــروي) ،و36%
ال يزالــون متوقفــون عــن نشــاطهم ( 39%يف الوســط
الحــري و 31%يف الوســط القــروي) ،و 27%هــم عاطلــون
عــن العمــل أو غــر نشــيطني 25%( ،يف الوســط الحــري
و 31%يف الوســط القــروي).
حســب الجنــس 42% ،مــن املســتفيدين الذكــور و17%
مــن املســتفيدات اإلنــاث ،هــم نشــيطون مشــتغلون أثنــاء
إج ـراء البحــث ،فيــا  40%مقابــل  24%عــى التــوايل مــا
زالــوا متوقفــن عــن نشــاطهم و 18%مقابــل  59%هــم
عاطلــون عــن العمــل أو غــر نشــيطني.

مجموع

قروي
غري نشيط/عاطل

حرضي

إناث

يف توقف عن العمل

ذكور
نشيط مشتغل
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نسبة تعويض املساعدة العمومية لفقدان الدخل ()%

عوضــت املســاعدات العموميــة 35%
مــن مداخيــل النشــاط املفقــودة

الخمس األكرث يرسا
الخمس املوايل
الخمس املوايل
الخمس املوايل
الخمس األقل يرسا

مكنــت املســاعدات العموميــة املتوصــل بهــا ،يف إطــار
برامــج الدعــم لألشــخاص الذيــن فقــدوا عملهــم يف
القطــاع الخــاص ،مــن تعويــض  ،35%يف املتوســط ،مــن
مداخيــل النشــاط املفقــودة وذلــك يف الوســط الحــري
أكــر منــه يف الوســط القــروي ب  63%و 28%عــى
التــوايل وبــن الرجــال ( )39%أكــر مــن النســاء) (.)20%

أجري
مستقل/مشغل
خدمات
صناعة
تجارة
فالحة
		
بناء وأشغال عمومية

وحســب قطــاع النشــاط ،ت ـراوح نســبة التعويــض عــن
فقــدان الدخــل بــن  17%يف قطــاع الخدمــات و47%
يف قطــاع الصناعــة ،و 57%يف قطــاع التجــارة ،و77%
يف قطــاع الفالحــة و 91%يف قطــاع البنــاء واألشــغال
العموميــة.

أطر عليا
أطر متوسطة
مستخدمون
سائقو التجهيزات		
تجار
مستغلون فالحيون
عامل يدويون غري فالحيني
حرفيون وعامل مؤهلون
عامل وعامل يدويون يف الفالحة

وت ـراوح نســبة التعويــض عــن فقــدان الدخــل ،حســب
الحالــة يف املهنــة ،بــن  27%بالنســبة لألجــراء و78%
بالنســبة للمستقلني/املشــغلني.
وقــد مكنــت مســاعدة الدولــة مــن تعويــض كيل
لفقــدان الدخــل بالنســبة لبعــض الفئــات كــا هــو
الحــال بالنســبة للعــال املؤهلــن والحرفيــن والعــال
اليدويــن يف الفالحــة والعــال اليدويــن غــر الفالحيــن
وكــذا األشــخاص املنتمــن لفئــة  20%مــن الســكان
األقــل يــرا.

إناث
ذكور 		
حرضي
قروي		
مجموع
املصدر :املندوبية السامية للنخطيط  ،2020 -البحث حول كوفيد ،19-املرحلة الثانية
9

يتوقــع ربــع املســتقلني /املشــغلني زيــادة
اإلنتــاج خــال الثالثــة أشــهر املقبلــة
خــال الثالثــة أشــهر املقبلــة ،يتوقــع  24%مــن املســتقلني/
املشــغلني زيــادة يف إنتــاج مقاوالتهم من الســلع والخدمات
فيــا يتوقــع  18.5%ركــودا و 21.4%انخفاضــا .ويعتــر
املستقلون/املشــغلون يف قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة
هــم األكــر تفــاؤالً بنســبة  ،39%يليهــم العاملــون يف
الخدمــات ( )30.6%ثــم يف الصناعــة (.)27.4%
باإلضافــة إىل ذلــك ،يتوقــع  17.5%مــن املســتقلني/
املشــغلني ارتفــاع الطلــب عــى الســلع والخدمــات ،فيــا
ســيظل الطلــب عاديــا حســب  29.2%وســينخفض
حســب  .19.2%وتصــل نســبة الذيــن توقعــوا ارتفــاع
الطلــب إىل  37.5%يف قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة
و 27.8%يف قطــاع الصناعــة و 21.2%يف قطــاع الخدمات
و 13.3%بالنســبة للعاملــن يف الفالحــة و 11.7%يف
التجــارة.

نسبة النشيطني املشتغلني الذين مل يتخذوا أي إجراء وقايئ يف أماكن عملهم ()%
الخمس األكرث يرسا
الخمس املوايل
الخمس املوايل
الخمس املوايل
الخمس األقل يرسا

حســب نشــيط مشــتغل واحــد مــن أصــل
أربعــة ،مل يتــم اتخــاذ أي تدبــر للحاميــة
مــن الفــروس يف مــكان العمــل

خدمات
تجارة
بناء وأشغال عمومية
صناعة
فالحة		

حســب أكــر مــن ربــع النشــيطني املشــتغلني (،)26.3%
مل يتــم اتخــاذ أي تدبــر لحاميتهــم مــن اإلصابــة
بفــروس كوفيــد 19-يف أماكــن العمــل 41.3% ،يف الوســط
القــروي مقابــل  17.5%يف الوســط الحــري و31.3%
بــن النســاء مقابــل  25%بــن الرجــال .وتبلــغ هــذه
النســبة  50.6%بــن العاملــن يف قطــاع الفالحــة28.1% ،
يف قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة 14.1% ،يف قطــاع
الخدمــات و 18.2%يف قطــاع الصناعــة.
وتتجــى التدابــر الوقائيــة املتخــدة يف أماكــن العمــل يف
ارتــداء األقنعــة حســب  61%مــن النشــيطني املشــتغلني
واســتخدام املطهــر والصابــون ( )52%والتطهــر املنتظــم
ملــكان العمــل ( )31%وقيــاس درجــة الح ـرارة (.)15%
تــم الترصيــح كذلــك باتخــاد تدابــر وقائيــة أخــرى
كاللجــوء إىل للعمــل بالتنــاوب ( )8%والعمــل عــن بعــد
بصفــة دامئــة (.)9%

إناث
ذكور 		
قروي
حرضي		
مجموع
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مــا يزيــد عــن ثالثــة أربــاع املســتقلني
واملشــغلني املتوقفــن عــن العمــل
يعتزمــون اســتئناف أنشــطتهم

نية املستقلني/املشغلني استئناف أنشطتهم حسب قطاع النشاط ()%

يعتــزم مــا يقــرب مــن  8مستقلني/مشــغلني مــن
أصــل  10توقفــوا عــن النشــاط ( )78%اســتئناف
نشــاطهم 25.5% ،منهــم بــدون صعوبــة و52.5%
بصعوبــة .وســيكون اســتئناف العمــل أســهل يف
قطــاع التجــارة ( )32.5%منــه يف قطــاع الخدمــات
( )18%والبنــاء واألشــغال العموميــة (،)24.2%
حيــث رصح أكــر مــن ثلثــي املســتقلني /املشــغلني
( )68.6%بــأن اســتئناف نشــاطهم ســيكون صعبــا.
وتعتــر قلــة الزبنــاء ( )51%ونقــص املــوارد املاليــة
( )29%مــن أهــم اإلكراهــات التــي تعيــق اســتئناف
نشــاط املستقلني/املشــغلني.
وتختلــف حــدة هــذه اإلكراهــات مــن قطــاع إىل
آخــر ،حيــث تعتــر قلــة الزبنــاء هــي العائــق
الرئيــي للمستقلني/املشــغلني يف قطــاع البنــاء
واألشــغال العموميــة ( ،)70%والخدمــات ()71%
والصناعــة ( ،)52%يف حــن أن نقــص املــوارد املاليــة
هــو العائــق الرئيــي يف قطــاع التجــارة ()51%
والفالحــة (.)38%
يتوقــع  50%مــن املستقلني/املشــغلني الذيــن توقفــوا
عــن العمــل ،يف حالــة اســتئناف نشــاطهم ،أنهــم
ســيجدون صعوبــة يف تحمــل التكاليــف املرتبطــة
بتنفيــذ التدابــر الوقائيــة ضــد كوفيــد  .19-وت ـراوح
هــذه النســبة بــن  31%يف قطــاع البنــاء واألشــغال
العموميــة و 58%يف قطــاع التجــارة.
والســتئناف أنشــطتهم ،يــود  35%مــن
املستقلني/املشــغلني االســتفادة مــن املســاعدة
املاليــة لدفــع التكاليــف الثابتــة (الكــراء،
الكهربــاء ،إلــخ) ،و 22%مــن برنامــج «ضــان-
أكســجني» و 11%مــن اإلعفــاء الرضيبــي.

مجموع

تجارة

خدمات
ال

غري مسموح له بذلك بعد

بناء وأشغال
عمومية
بصعوبة

فالحة

صناعة
بدون صعوبة
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إكراهات استئناف نشاط املشغلني واملستقلني ()%
معيارالتصنيف

نقص يف
السيولة
النقدية

هامشالربح
ضعيف أو
سلبي

الوسط الحرضي
الوسط القروي
املجموع

29.5
29.1
29.4

4.7
2.2
3.8

الفالحة
الصناعة
البناء واألشغال
العمومية
التجارة
الخدمات

38.1
25.1

2.4
0

26.2

4.1

69.7

51
11.9

6.2
4.5

27
71

غياباليد
العاملة

نقص املوارد
ألداءالتكاليف
الثابتة

أخرى

عدم توفر
قلة
املواد األولية
الزبناء
واالستهالكية
وسط اإلقامة
1.3
53.9
7.9
45.4
3.5
51
قطاع النشاط االقتصادي
2.8
37.1
8.7
51.7

2
0
1.3

2.8
1.1
2.2

5.9
14.3
8.7

4.4
0

2.3
0

12.9
14.4

0

0

0

0

4.8
1.6

2.3
0

5.4
1.4

3.5
9.7
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.II
االستهالك الغذايئ

واحرتام االلتزامات املالية
أثناء وبعد الحجر
12

التغيريات والتوقعات فيام
يتعلق باالستهالك الغذايئ
خفضــت أرسة واحــدة مــن بــن كل اثنتــن نفقاتهــا الخاصــة ببعــض
املــواد الغذائيــة وتــأيت اللحــوم الحم ـراء واألســاك والفواكــه عــى
رأس هــذه املــواد

و قــد كان تراجــع النفقــات أقــل أهميــة بالنســبة للحليــب ومشــتقاته ( )13.1 %والزيوت
( )9.2 %والســكر (.)8.2%
وقــد هــم انخفــاض النفقــات الغذائيــة األرس القرويــة أكــر مــن األرس الحرضيــة ،خاصــة
بالنســبة لبعــض فئــات املــواد الغذائيــة ،حيــث بلغــت الفجــوة  8.3نقــاط بالنســبة
للخــروات ( 25.2%بالنســبة للقرويــن مقابــل  16.9%بالنســبة للحرضيــن) و 7.5نقاط
بالنســبة للفواكــه ( 36.4%مقابــل  )28.9%و 6.4نقــاط بالنســبة للدقيــق والحبــوب
( 23.1%مقابــل  )16.7%و 6نقــاط بالنســبة للقطــاين ( ،20.5%مقابــل  )14.5%و5.1
نقــاط بالنســبة للحــوم البيضــاء ( 24.3%مقابــل  )19.2%و 3.9نقــاط بالنســبة لألســاك
( 30.5%مقابــل  )26.6%و 3.5نقــاط للحــوم الحم ـراء ( 30.7%مقابــل  )27.2%و3.8
نقــاط بالنســبة للزيــوت ( 11.8%مقابــل  )8.0%و 3.3نقــاط بالنســبة للســكر (10.5%
مقابــل  )7.2%وأخــرا 1.8 ،نقطــة بالنســبة للحليــب ومشــتقاته ( 14.3%مقابــل
.)12.5%

تــم رصــد آثــار جائحــة كوفيــد 19-عــى النفقــات الغذائيــة ،أثنــاء فــرة الحجــر الصحــي،
مــن خــال تتبــع النفقــات الخاصــة بعــر فئــات مــن املــواد الغذائيــة والتــي تعتــر
كمــواد أساســية لــأرس املغربيــة .ويتعلــق األمــر بالدقيــق والحبــوب والخــروات
والفواكــه والقطــاين واللحــوم الحمـراء واللحــوم البيضــاء واألســاك والحليــب ومشــتقاته
والزيــوت وأخ ـرا الســكر.
وتبــن نتائــج البحــث امليــداين أن  3أرس مــن أصــل  )30 %( 10قــد حافظــت عــى نفــس
مســتوى اإلنفــاق بالنســبة لــكل الفئــات العــر املذكــورة .وقــد ارتفــع هــذا املســتوى
بالنســبة ألرسة مــن بــن كل خمــس أرس ( )19.6 %بالنســبة لفئــة واحــدة عــى األقــل مــن
بــن هــذه الفئــات العــر وانخفــض بالنســبة ألكــر مــن أرسة مــن بــن كل اثنتــن (.)55%

وســجلت أهــم االنخفاضــات بــن فئــة ال 20%مــن األرس األقــل يـرا ،حيــث رصحــت
ُ
نســبة  40.4 %منهــا أنهــا خفضــت نفقاتهــا القتنــاء الفواكــه مقابــل  15.5 %بالنســبة
لفئــة ال 20 %مــن األرس األكــر ي ـرا .بالنســبة لباقــي املــواد الغذائيــة ،بلغــت هــذه
النســب لــدى هاتــن الفئتــن ،عــى التــوايل 33% ،مقابــل  22%بالنســبة للحــوم الحمـراء
و 32.2%مقابــل  20.5%لألســاك و 28.8%مقابــل  10.8%للحــوم البيضــاء و28%
مقابــل  7.7%للدقيــق والحبــوب  27.3%مقابــل  9.4%للخــروات و 25.3%مقابــل
 9%للقطــاين ،وأخ ـرا 18.4% ،مقابــل  8.8%للحليــب ومشــتقاته.

أكــر مــن  3أرس مــن بــن كل  )31.2 %( 10خفضــت نفقاتهــا املخصصــة لـراء الفواكــه،
وأكــر مــن أرسة مــن بــن كل أربــع أرس ( )28.3%خفضــت مــن نفقاتهــا الخاصــة
باللحــوم الحم ـراء واألســاك (.)27.8%
كذلــك ،خفضــت نســبة  20.8 %مــن األرس نفقاتهــا املوجهــة ل ـراء اللحــوم البيضــاء
و 19.5 %مــن نفقــات الخــروات و 18.7 %مــن نفقــات الدقيــق والحبــوب و16.4 %
مــن نفقــات القطــاين.

نسبة األرس التي خفضت النفقات الغذائية حسب
فئة املواد الغذائية والفئة االجتامعية ()%

السكر

الزيوت

الحليب
ومشتقاته

القطاين

الخرضاوات

الدقيق
والحبوب

اللحوم
البيضاء

األسامك
 20%من األرس األكرث يرسا
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اللحوم
الحمراء

الفواكه

 20%من األرس األقل يرسا

نسبة األرس التي خفضت نفقاتها الغذائية حسب فئة املواد الغذائية خالل فرتة الحجر الصحي ()%

الفواكه

اللحوم الحمراء

األسامك

اللحوم البيضاء

الخرضاوات

الدقيق والحبوب

القطاين

الحليب ومشتقاته

الزيوت

حرضي

قروي

السكر

مجموع
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خفضت أرسة واحدة
من بني كل اثنتني
نفقاتها الخاصة
ببعض املواد الغذائية
وتأيت اللحوم الحمراء
واألسامك والفواكه
عىل رأس هذه املواد

15

تصــور تطــور النفقــات الغذائيــة بالنســبة لــأرس املعنيــة
بانخفــاض هــذه النفقــات

نقص املوارد املالية هو سبب انخفاض النفقات الغذائية
تعتــر  27%مــن األرس أن نقــص املــال هــو الســبب الرئيــي لخفــض النفقــات
املخصصــة لــراء الفواكــه .وتصــل هــذه النســبة إىل  23%بالنســبة للحــوم
الحمـراء و 18%للحــوم البيضــاء و 17%للخــروات و 16%للدقيــق والحبــوب و
 16%لألســاك و 12%للحليــب ومشــتقاته و 11%للقطــاين و 7%للزيــوت و7%
للســكر.

تتوقــع  82%مــن األرس التــي خفضــت نفقاتهــا الغذائيــة خــال فــرة الحجــر
الصحــي اســتمرار هــذا االنخفــاض خــال الشــهر القــادم ،وهــذا التصــور مؤكــد
بالنســبة لـــ  24%مــن األرس ومحتمــل بالنســبة ل  .58%وتبلــغ هــذه النســب،
حســب وســط اإلقامــة ،عــى التــوايل  80 %و 26 %و 54 %بالوســط الحــري
و 85 %و 20 %و  65 %بالوســط القــروي.

ويعــزى أيض ـاً تراجــع النفقــات الخاصــة ب ـراء األســاك إىل نقــص يف العــرض
باألســواق حســب  5%مــن األرس وإىل ارتفــاع األســعار بنفــس النســبة (.)5 %

ويرتفــع هــذا التصــور الســلبي مــن  75 %بالنســبة لألســاك ( 19%تؤكــد ذلــك
و 56%ترجحــه) إىل  78%بالنســبة للحــوم الحمـراء والفواكــه 21 %( ،تؤكــد و57 %
ترجــح) وإىل  87%بالنســبة للزيــوت ( 28%تؤكد و  % 59ترجح) وإىل  88%بالنســبة
للســكر ( 29%تؤكــد و 59%ترجــح)

أمــا انخفــاض النفقــات الخاصــة بالفواكــه ،فيعــزى أيضــا إىل ارتفــاع األســعار
حســب  3%مــن األرس ( 2%بالوســط الحــري و 5 %بالوســط القــروي)
وتبلــغ هــذه النســبة  1 %بالنســبة للخــروات ( 3%بالوســط القــروي و0.5%
بالوســط الحــري).

يف املقابــل ،تتوقــع  6.5 %مــن األرس التــي خفضــت نفقاتهــا الغذائيــة أنهــا
ســرفع منهــا خــال الشــهر املقبــل بنســبة  7 %بالوســط الحــري و5.8 %
بالوســط القــروي.

أمــا تراجــع النفقــات الخاصــة بالقطــاين فهــو خيــار إرادي لــأرس بنســبة 3%( 3%
بالوســط الحــري و 2%بالوســط القــروي).

تصور األرس لتطور انخفاض نفقاتها الغذائية ()%
األسامك
اللحوم الحمراء
الفواكه
الدقيق والحبوب
الحليب ومشتقاته
الخرضاوات
اللحوم البيضاء
القطاين
الزيوت
السكر
ال يعرف

نعم ،محتمل

ال ،ارتفاع النفقات
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نعم ،بالتأكيد

احرتام االلتزامات املالية
تعتــر الرســوم املدرســية وقــروض االســتهالك أقــل االلتزامــات
وفــاء مــن طــرف االرس وواجبــات اإليجــار والديــون لــدى
البقــال أكرثهــا تفاوضــا وقــروض الســكن أكرثهــا التزامــا

( )25.5%مــن تســديد هــذه الواجبــات ( 26.7 %مــن بــن الحرضيــن و22.6 %
مــن بــن القرويــن) .أمــا نســبة  7.9%املتبقيــة مــن األرس فتمكنــت مــن التفــاوض
مــن أجــل التوصــل إىل تســهيالت يف األداء.
مــن بــن األرس التــي تســتدين مــن البقــال مقابــل الحصــول عىل ســلع اســتهالكية،
مل تتمكــن  20%مــن االلتــزام بــأداء ديونهــا ( 21.4 %بالوســط الحــري و%
 16.8بالوســط القــروي) فيــا اســتطاع حــوايل ربــع األرس ( )24%تســديد ديونــه
دون صعوبــة وقامــت  22.3 %بأدائهــا بصعوبــة ومتكنــت  33.9 %مــن التفــاوض
لالســتفادة مــن تســهيالت يف األداء.

مــن بــن  6.7 %مــن األرس التــي حصلــت عــى قــرض بنــي لـراء مســكن ،متكــن
أكــر مــن نصفهــا ( )52.4 %مــن تســديد مســتحقاته دون صعوبــة تذكــر بينــا
صادفــت  14.9 %منهــا صعوبــات يف األداء واســتطاعت  11.1%التفــاوض بشــأن
تأجيــل مواعيــد األداء يف حــن أن  21.6 %مل تتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتهــا.
ومــن بــن  %9.2مــن األرس التــي حصلــت عــى قــروض لالســتهالك ،متكنــت
 37.6%منهــا مــن االلتـزام بآجــال األداء دون صعوبــة ( 43.6 %بالوســط الحــري
و 20.6 %بالوســط القــروي) و 16 %أدت هــذه الواجبــات لكــن بصعوبــة و17.9 %
توصلــت إىل اتفــاق مــع املؤسســات املانحــة للقرض ،بينــا ،مل تتمكــن  28.5 %مــن األرس
مــن تســديد مــا عليهــا مــن مســتحقات.

ومــن بــن ال  48.6 %مــن األرس املعنيــة باالستشــارات الطبيــة والتتبــع الطبــي
أوالعــاج املنتظــم ( 51 %مــن الحرضيــن و 43.4 %مــن القرويــن) 17.5 % ،منهــا
مل تتمكــن مــن تغطيــة تكاليفهــا ( 14.3 %بالوســط الحــري و 26 %بالوســط
القــروي) و 39.5 %اســتطاعت أداء هــذه النفقــات لكــن بصعوبــة (37.7 %
بالوســط الحــري و 44.3 %بالوســط القــروي) و 3.2 %نجحــت يف االتفــاق عــى
تقســيط األداء.

ومــن بــن  11%مــن األرس التــي لديهــا أف ـراد متمدرســون بالقطــاع الخــاص ،مل
تتمكــن  34.5%مــن دفــع الرســوم املدرســية واســتطاعت  30.9%أداءهــا دون
صعوبــة و 14.2%متكنــت مــن ذلــك بصعوبــة و 20.4%دفعــوا قســطا منهــا
ونجحــوا يف التفــاوض بشــأن االســتفادة مــن تســهيالت بخصــوص املبالــغ املتبقيــة.

تصور األرس لتطور قدرتهم عىل احرتام االلتزامات املالية
خــال األشــهر الثالثــة القادمــة ،تتوقــع نســبة  81.4%مــن األرس أنهــا ســتتمكن
مــن تســديد رســوم املــاء والكهربــاء مقابــل نســبة  66.6%خــال فــرة الحجــر
الصحــي و 69.2%مقابــل  52%بالنســبة ألداء واجــب اإليجــار و 69.5%مقابــل
 53.6%بالنســبة لقــروض االســتهالك و 61.7%مقابــل  46.4%بالنســبة لتســديد
الديــون املســتحقة للبقــال و 57.2%مقابــل  45.2%لتســديد رســوم الدراســة.

مــن بــن  20.3 %مــن األرس املكرتيــة ،مل تتمكــن أرسة واحــدة ضمــن أربعــة
( )26%مــن دفــع واجــب اإليجــار ونجــح خمــس األرس ( )21.3%يف التفــاوض
بشــأن إعــادة جدولــة هــذه املســتحقات .ومتكــن أقــل مــن ربــع األرس()23.7%
مــن الوفــاء بالتزاماتــه واســتطاع أداء واجــب اإليجــار ،لكــن بصعوبــة.

بينــا تظــل هــذه التوقعــات متواضعــ ًة بالنســبة اللتزامــات أخــرى كقــروض
الســكن ( 70.6 %مقابــل  )67 %والنفقــات الطبيــة ( 83.8 %مقابــل .)79.2 %

وقــد متكنــت نســبة  39.7 %مــن األرس مــن أداء فواتــر املــاء والكهربــاء دون
صعوبــة وواجهــت  26.9 %صعوبــة يف األداء ،يف حــن مل يتمكــن ربــع األرس

مستوى احرتام األرس ألداء قروضها والتزاماتها املالية
قروض السكن
فواتري املاء والكهرباء
نفقات التطبيب والعالج
قروض االستهالك
رسوم التمدرس
اإليجار
مديونية البقالة
مل يسدد القرض

تم التفاوض بشأن القرض

تسديد القرض بصعوبة
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تسديد القرض بدون صعوبة

تعترب الرسوم املدرسية
وقروض االستهالك
أقل االلتزامات وفاء
من طرف االرس
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