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ملخ
تقدـ الميزانية االقتصادية االستشرافية لسنة  ،2013تقديرات النمك االقتصادم الكطني ؿسنة
 2012كتكقعات تطكره خالؿ سنة .2013
كتعتمد ىذه الميزانية عمى تطكرات المحيط الدكلي ك عمى بياف الحسابات الكطنية لسنة
 ،2011ككذا عمى نتائج البحكث

الفصمية كأشغاؿ تتبع كتحميؿ الظرفية التي تقكـ بيا

المندكبية السامية لمتخطيط خالؿ النصؼ األكؿ مف السنة الجارية.
كما ترتكز مراجعة النمك االقتصادم لسنة  ،2012عمى نتائج المكسـ الفالحي -2011
 ،2012كعمى المقتضيات المعمنة في القانكف المالي لسنة  2012المصادؽ عميو مف
طرؼ البرلماف بداية شير مام.
كيعتمد سيناريك النمك االقتصادم خالؿ سنة

 ،2013عمى مجمكعة مف الفرضيات التي

ستتـ مراجعتيا خالؿ شير دجنبر المقبؿ أثناء إعداد الميزانية االقتصادية التكقعية لسنة
 .2013كتيـ ىذه الفرضيات تحسف الطمب العالمي المكجو نحك المغرب ب  %4عكض
 %2,2سنة  ،2012كتحقيؽ سيناريك مت كسط إلنتاج الحبكب يناىز

 70مميكف قنطار

خالؿ المكسـ الفالحي  2013-2012كمكاصمة نيج نفس السياسة المالية المعتمدة خالؿ
سنة  ،2012خاصة المقتضيات المتعمقة با لسياسة الجبائية كنفقات االست ثمار كنفقات
التسيير .كما ترتكز ىذه التكقعات عمى الت طكرات الجديدة لالقتصاد العالمي الصادرة مف
طرؼ المنظمات الدكلية المختصة.
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- 1المحيط الدولي
مف المنتظر أف يسجؿ االقتصاد العالمي خالؿ سنة  ،2012كتيرة نمك متكاضعة ستصؿ
إلى  %3,5عكض  %3,9سنة  ،2011نتيجة التراجع الممحكظ ال

قتصاديات الدكؿ

المتقدمة ( %1,4عكض  %1,6سنة  )2011ككذا القتصاديات الدكؿ الصاعدة كالنامية
( %5,7عكض  %6,2سنة .)2011
غير أف النشاط االقتصادم العالمي ،سيعرؼ انطالقا مف سنة

 2013تحسنا تدريجيا ،1

رغـ الصعكبات التي تعيؽ تطكره  .كىكذا ستصؿ كتيرة نمكه إلى  %4,1خالؿ السنة المقبمة،
نتيجة السياسات االقتصادية المرنة التي ستؤدم إلى تحسف الشركط التمكيمية.
كيعزل ىذا التحسف في النمك االقتصادم ،أساسا ،إلى النتائج الجيدة التي ستسجميا الدكؿ
الصاعدة كالنامية ،حيث ستكاصؿ اقتصادياتيا ،خالؿ سنتي  2012ك ،2013تحقيؽ كتيرة
نمك تفكؽ ب  4نقط تمؾ التي تسجميا الدكؿ

المتقدمة .كىكذا ستعرؼ اقتصاديات ىذه

الدكؿ نمكا لف يتجاكز  %2سنة  ،2013في حيف سمصؿ إلى  %6بالنسبة ؿلدكؿ الصاعدة
كالنامية.
كستكاصؿ الدكؿ المتقدمة تعزيز انتعاش اقتصادياتىا كمكاجية الصعكبات المرتبطة بإعادة
الثقة ؿألسكاؽ المالية كبسياسات التعديؿ المالي ك بإشكالية إقالع سكؽ الشغؿ  .كتتمحكر
إشكالية ىذه الصعكبات في نكعية السياسات االقتصادية

القادرة عمى تحسمف النمك

االقتصادم عمى المدل القصير (تدابير إقالع الطمب ) كمدل مالئمتيا لسياسات تعديؿ
اؿميزانيات اؿعمكمية عمى المدل المتكسط (خاصة سياسات التقشؼ المالي).

 : 1حسب التوقعات االقتصادية الجديدة الصادرة عن المنظمات الدولية ،خالل شهر أبريل و اي ن سنة  ،2012خاصة صندوو النند الدولي
و نظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمجنة األوروبية.
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كفي ىذا السياؽ ،ستعرؼ اقتصاديات منطقة اليكرك كضعية صعبة ،رغ ـ تنفيذ تدابير بنيكية
كظرفية لمكاجية ضعؼ النشاط االقتصادم منذ النصؼ الثاني مف سنة

 .2011كىكذا،

ستعرؼ اقتصاديات ىذه المنطقة خالؿ سنة  2012مرحمة رككد جديدة ،حيث ستسجؿ
كتيرة نـ ك سالبة ستصؿ إلى  ،%-0,3في حيف يتكقع أف تتحسف ىذه الكتيرة بشكؿ طفيؼ
بحكالي  %1سنة .2013
كتبقى التدابير المتبعة لتقميص صعكبات الديكف السيادية كؿتخفيؼ الضغكطات عمى القطاع
البنكي ،عبر عمميات البنؾ المركزم األكركبي إلعادة التمكيؿ عمى المدل الطكيؿ ،غير
كافية ؿلحد مف رككد اقتصاديات دكؿ جنكب أكركبا خالؿ سنة  ،2012خاصة إسبانيا
نس
( )%-1,8كايطاليا ( )%-1,9كالبرتغاؿ ( .)%-3,3في حيف ستسجؿ ا قتصاديات ؼر ا
ألماني معدالت نمك ضعيفة ستصؿ عمى التكالي إلى  %0,5ك.%0,6
ك ا
كسيعرؼ االقتصاد األمريكي كالياباني خالؿ سنة

 ،2013رغـ تدابير التعديؿ المالي

اؿمعتمدة عمى المدل القصير  ،نمكا بكتيرة ستصؿ عمى التكالي إلى  %2,1ك .%2غير أنو
يتكقع أف يتـ تمديد برامج التعديؿ المالي عمى المدل المتكسط  ،بيدؼ تقميص معدالت
المديكنية إلى مستكيات قابمة لالستمرار.
كستتأثر اقتصاديات الدكؿ الصاعدة كالنامية ،خالؿ سنة  ،2012بتراجع دينامية صادراتيا،
نتيجة ا نخفاض الطمب الكارد مف الدكؿ المتقدمة ،حيث ستسجؿ كتيرة نمك معتدلة (%5,7
سنة  2012ك %6سنة  2013عكض  %7,5سنة  .)2010غير أف أغمب ىذه الدكؿ ال
تزاؿ تتكفر عمى إمكانيات كافية لمكاصمة تسجيؿ معدالت نمك كبيرة  ،خاصة نتيجة حجـ
تدفقات رؤكس األمكاؿ

نحك اقتصادياتيا كتطكر التبادؿ التجارم جنكب-

السنكات األخيرة.
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جنكب خالؿ

ة ،لتنتقؿ كتيرة نمكىا مف %4,5
كفي ظؿ ىذه الظركؼ ،ستعرؼ التجارة العالمية زيادة طفيؼ
سف  ،2013في حيف ستسجؿ أسعار المكاد األكلية
سنة  2012إلى  %5,6ة

تراجعا

طفيؼ .كفي ظؿ غياب اضطرابات جيكستراتيجية ،يتكقع أف يستقر ـ تكسط سعر النفط الخاـ
ا
خالؿ سنة  2013في حدكد  110دكال ار لمبرميؿ عكض 114,7سنة  .2012كستعرؼ
أسعار المكاد األكلية غير الطاقية

انخفاضات متتالية ب  %10,3سنة  2012ك%2,1

سنة  .2013كبخصكص سكؽ الصرؼ ،يتكقع أف تصؿ قيمة اليكرك مقابؿ الدكالر إلى
 1,31سنتي  2012ك 2013عكض  1,4سنة .2011
كسيؤدم ىذا المنحى التنازلي ألسعار المكاد األكلية إلى تقميص الضغكطات التضخمية،
لينتقؿ معدؿ التضخـ مف  %6,2سنة  2012إلى  %5,6سنة  2013في الدكؿ الصاعدة
كالنامية كمف  %1,9إلى  %1,7عمى التكالي في الدكؿ المتقدمة.
عمى ضكء ىذه التكقعات العالمية ،يتضح أف السياسات االقتصادية التقشفية المتبعة منذ
سنة  ،2011إلصالح الميزانيات العمكمية ،لف تتمكف مف النيكض بالنشاط االقتصادم
بالدكؿ المتقدمة  .كبالتالي ،يتعيف عمى ىذه الدكؿ خالؿ سنة

 ،2013مكاصمة تدابير

اؿتعديؿ المالي كاعادة تكجيو ىذه السياسات نحك استيداؼ أمثؿ لمنمك االقتصادم كالتشغيؿ .

 - 2تطور االقتصاد الوطني خالل سنة 2012
 تراجع محوظ لمنمو االقتصادي خالل سنة 2012
عرفت سنة  2012ظركفا مناخية غير مالئمة ،أثرت سمبا عمى إنتاج الحبكب خالؿ ىذا
المكسـ الفالحي  .ؾما تميزت ىذه السنة بمكاصمة تراجع الطمب العالمي المكجو نحك
المغرب ،منتقال مف  %7,8سنة  2010إلى  %5,8سنة  2011ثـ إلى  %2المتكقعة سنة
 . 2012كبالمثؿ ،ستعرؼ كتيرة نمك مداخيؿ السياحة الدكلية تباطؤا لتنتقؿ عمى
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التكالي مف  %6,8إلى  %4,3ثـ إلى  ،%2في حيف ستسجؿ تحكيالت المغاربة المقيميف
بالخارج تراجعا مف  %8,3إلى  %7,3ثـ إلى  %4خالؿ نفس الفترة.
غير أف ىذه السنة ،لف تعرؼ تغيرات ميمة في السياسة المالية ،خاصة فيما يتعمؽ بنفقات
االستثمار كنفقات التسيير كدعـ جزئي ألسعار المكاد األساسية عبر نفقات المكازنة ،رغـ
التأثير النسبي لمتضخـ المستكرد عمى األسعار الداخمية.
كفي ىذا السياؽ ،سينتقؿ معدؿ النمك االقتصادم الكطني مف  %5المسجمة سنة 2011
إلى  %2,4سنة  ،2012كذلؾ أخذا بعيف االعتبار لفرضية إنجاز جميع برامج االستثمار
العمكمي كنفقات التسيير المعمنة في القانكف المالي لسنة  2012المصادؽ عميو مف طرؼ
البرلماف في شير مام.
كستعرؼ القيمة المضافة لمقطاع األكلي ،انخفاضا بحكالي

 ،%9,3نتيجة تراجع إنتاج

الحبكب ب  %42,8مقارنة بالمستكل المسجؿ سنة  .2011غير أف ،األنشطة الفالحية
األخرل كتربية الماشية ستعرؼ انتعاشا ،نتيجة تحسف الظركؼ المناخية بداية مف شير
أبريؿ مف سنة .2012
كمف جيتيا ،ستعرؼ األنشطة غير الفالحية نمكا ب

 %4,3عكض  %5سنة .2011

كعمكما ،تبقى ىذه الكتيرة ميمة ،بالنظر إلى الصعكبات التي عرفتيا ىذه األنشطة خالؿ
سنتي  2008ك ،2009نتيجة األزمة االقتصادية العالمية  .كستسجؿ أنشطة القطاع الثا نكم
(المعادف كالطاقة كالصناعات التحكيمية كالبناء كاألشغاؿ العمكمية ) تحسنا ب  %4,4عكض
 %4سنة  .2011كيعزل ىذا المنحى التصاعدم لمقيمة المضافة لمقطاع الثانكم ،أساسا،
إلى دينامية أنشطة البناء كاألشغاؿ العمكمية كأنشطة الفكسفاط كمشتقاتو.
كبالمقابؿ ،ستعرؼ القيمة المضافة ؿلقطاع الثالثي (الخدمات التسكيقية كالخدمات غير
التسكيقية) تراجعا في كتيرة نمكىا لتستقر في حكالي  %4,2عكض  %6سنة .2011
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صادر النمو واختالالت التواازات الماارو اقتصادية الداخمية واللارجية

خالل سنة 2012
سيكاصؿ الطمب الداخمي خالؿ سنة  2012دعمو لؿنمك االقتصادم ،حيث ستصؿ
ـ ساىـ تو في نمك الناتج الداخمي اإلجمالي

إلى  3,5نقط .كبالمقابؿ سيسجؿ الطمب

الخارجي مساىمة سالبة جديدة تصؿ إلى  1,1نقطة سنة  2012ك 1,5نقطة سنة ،2011
بعد المساىمة المكجبة في النمك المسجمة سنة .2010
كتعزل دينامية الطمب الداخمي ،أساسا ،إلى استيالؾ اإلدارات العمكمية كالتككيف اإلجمالي
لرأس الماؿ الثابت  .كىكذا سمعرؼ حجـ استيالؾ اإلدارات العمكمية تحسنا ب ،%12,5
مساىما ب  2,3نقط في النمك االقتصادم لسنة  2012عكض  0,8نقطة خالؿ السنة
الماضية ،نتيجة ارتفاع نفقات التسيير ب .%11,7
كمف جيتو ،سيعزز التككيف اإلجمالي لرأس الماؿ الثابت االنتعاش الذم عرفو خالؿ سنة
 ،2011ليسجؿ حجمو نمكا بكتيرة  %5,2سنة  2012عكض  %2,5سنة  ،2011حيث
ستصؿ مساىمتو إلى  1,6نقطة في النمك عكض  0,8نقطة سنة  .2011كتعزل ىذه
النتيجة ،أساسا ،إلى دينامية االستثمار العمكمي اإلجمالي  2اؿذم سيرتفع ب  %12,8سنة
.2012
كسيعرؼ االستيالؾ النيائي لألسر خالؿ سنة  2012تراجعا ممحكظا ،لتنتقؿ كتيرة نمكه
مف  %7,4سنة  2011إلى  %2,3سنة  ،2012نتيجة انخفاض االستيالؾ الذاتي
كالمداخيؿ الفالحية  .كىكذا ،ستبمغ مساىمتو في النمك إلى

 1,4نقطة عكض  4,2نقطة

سنة .2011

2

 :سيصؿ إجمالي االستثمار العمكمي إلى  188مميار سنة  2012عكض  167مميار سنة  ،2011كيتعمؽ األمر باستثمارات الميزانية العامة

المحمي كمرافؽ الدكلة المسيرة بصكرة مستقمة .
ة
كالحسابات الخاصة لمخزينة كالمقاكالت العمكمية كالجماعات
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كعمى مستكل المبادالت الخارجية ،سيعرؼ حجـ الصادرات مف السمع كالخدمات،

سنة

 ،2012نمكا بكتيرة  %4,5عكض  %2,1سنة  ،2011في حيف سترتفع الكاردات بكتيرة
أعمى ستصؿ إلى  %5,7سنة  2012عكض  %5سنة  .2011كيعزل ىذا التطكر،
أساسا ،إلى ارتفاع حاجيات االقتصاد مف المنت جات الفالحية كالطاقية كسمع التجييز .
كباإلضافة إلى دينامية الطمب الداخمي ،سيكاصؿ التأثير المضاعؼ عمى الكاردات منحاه
التصاعدم ،حيث ستغطي الكاردات حكالي  %44,6مف مجمكع الطمب النيائي الداخمي
سنة  2012عكض  %43سنة  2011ك %39,2سنة  .2010كبالمكازاة مع ذلؾ فإف
الصادرات لـ تتأثر بشكؿ كبير جراء تحرير الكاردات ،خاصة مف السمع االستيالكية كسمع
التجييز.
كعمى المستكل االسمي ،سيفرز ميزاف المبادالت الخارجية تفاقما في عجز المكارد ،منتقال
مف  %10,7مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2010إلى  %14,1سنة  2011ثـ إلى
 %16,3سنة  .2012الشيء الذم يطرح إشكالية المساىمة السالبة لمطمب الخارجي في
نمك االقتصاد الكطني.
كأخذا بعيف االعتبار ليذه التطكرات ،ستتفاقـ العجكزات الداخمية كالخارجية ،حيث ستعرؼ
قيمة االستيالؾ النيائي الكطني زيادة بكتيرة تفكؽ معدؿ نمك

الناتج الداخمي اإلجمالي

االسمي ( %8,1ـ قابؿ  %4,6عمى التكالي ) .كما أف التحكـ في التضخـ ،المقاس بالسعر
الضمني لمناتج الداخمي اإلجمالي

( %2,1سنة  2012عكض  %0,1سنة )2011

مصحكبا بتسييالت الحصكؿ عمى التمكيؿ ،سيؤدم إلى تراجع معدؿ االدخار الداخمي مف
 %22,9مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2011إلى  %20,3سنة .2012
كاجماال ،سيعرؼ االدخار الكطني (االدخار الداخمي كصافي المداخيؿ الكاردة مف باقي
العالـ) انخفاضا طفيفا لينتقؿ مف  %28مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2011إلى
 %26,9سنة  ،2012في حيف سترتفع حصة االستثمار اإلجمالي (التككيف اإلجمالي لرأس
الماؿ الثابت كالتغير في المخزكف) لتصؿ سنة  2012إلى  %35,5مف الناتج
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الداخمي اإلجمالي عكض  %36سنة  .2011كىكذا ستتفاقـ الفجكة بيف االدخار كاالستثمار
التي تمثؿ الحاجيات التمكيمية لالقتصاد الكطني ،لتنتقؿ مف

 %8مف الناتج الداخمي

اإلجمالي سنة  2011إلى  %8,6سنة  .2012كما سيستقر عجز ميزانية الدكلة في حدكد
 %5,2مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2012عكض  %6,2سنة .2011
كستؤدم ىذه االختالالت إلى انخفاض االحتياطي مف العممة الصعبة الذم سيمثؿ فقط
 3,9أشير مف الكاردات مف السمع كالخدمات سنة  2012عكض  5,1أشير سنة .2011
كأخذا بعيف االعتبار ،لدكر صافي المكجكدات الخارجية (االحتياطي مف العممة الصعبة )
في مقابالت الكتمة النقدية ،ستتكاصؿ الضغكطات عمى السيكلة البنكية خالؿ ىذه السنة،
مما يستدعي تأمينيا عبر مكاصمة تدخؿ بنؾ المغرب في السكؽ النقدم .

 - 3آفـاو االقتصاد الوطني خالل سنة 2013
عمى أساس الفرضيا ت المسطرة في بداية ىذه المذكرة ،سيسجؿ النمك االقتصادم الكطني
خالؿ سنة  2013كتيرة ستصؿ إلى  .%4,3كتعزل ىذه النتيجة إلى انتعاش أنشطة
القطاع األكلي ب  %5,8مقارنة بسنة  2012كالى تعزيز دينامية األ نشطة غير الفالحية ،
التي ستعرؼ تراجعا طفيفا في كتيرة نمكىا ،لتنتقؿ مف  %4,3سنة  2012إلى  %4,1سنة
 .2013كستعرؼ القيمة المضافة ألنشطة القطاع الثانكم

زيادة ب  %4,9سنة 2013

عكض  %4,4سنة  ،2012في حيف ستسجؿ القيمة المضافة ؿ لقطاع الثالثي ارتفاعا ب
 %3,7عكض  %4,2سنة .2012
كفيما يتعمؽ بتطكر استعماالت الناتج الداخمي اإلجمالي بالحجـ ،سترتفع مساىـ ة الطمب
الداخمي في النمك إلى  6,3نقط سنة  2013عكض  3,5نقط سنة  .2012كيمكف تفسير
ىذه اؿنتيجة بزيادة حجـ استيالؾ األسر ب  %4,5عكض  %2,3سنة  2012كبارتفاع
حجـ استيالؾ اإلدارات العمكمية ب  %3عكض  %12,5سنة  2012كحجـ التككيف
اإلجمالي لرأس الماؿ اؿثابت ب  %7,1عكض  %5,2سنة .2012
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كستؤثر دينامية الطمب الداخمي  ،كارتفاع أسعار النفط الخاـ إلى مستكيات عالية

(110

دكال ار لمبرميؿ ) ،في األسعار الداخمية ،كذلؾ رغـ فرضية مكاصمة دعميا عبر نفقات
المكازنة .كىكذا سينتقؿ التضخـ المقاس بالسعر الضمني لمناتج الداخمي اإل

جمالي مف

 %2,1سنة  2012إلى  %2,6سنة .2013
غير أف تحسف حجـ الصادرات ب  ،%6,3نتيجة االنتعاش الطفيؼ لمطمب العالمي المكجو
نحك المغرب ،يبقى غير كاؼ لتغطية الحاجيات مف الكاردات

مف السمع كالخدمات التي

ستسجؿ ارتفاعا ب  .%8,2كىكذا ستتفاقـ المساىمة السالبة لصافي اؿمبادالت الخارجية مف
السمع كالخدمات في النمك االقتصادم لتنتقؿ مف  -1,1نقطة سنة  2012إلى  -2نقط سنة
.2013
كفي ىذا السياؽ ،ستتفاقـ االختالالت البنيكية لتكازنات تمكيؿ االقتصاد ،حيث يتكقع أف
يرتفع ا الستيالؾ النيائي الكطني ب كتيرة ال تتجاكز معدؿ نمك الناتج الداخمي اإلجمالي
االسمي .كىكذا سيسجؿ االدخار الداخمي استق ار ار في حدكد  %20,3مف الناتج الداخمي
اإلجمالي .كباإلضافة إلى ذلؾ ،ستعرؼ ا

لمداخيؿ الصافية الكاردة مف باقي العالـ

،

انخفاضا ،ؿتنتقؿ حصتيا مف  %6,6مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2012إلى %5,9
سنة  .2013كبالتالي ،سيستقر معدؿ االدخار الكطني في حدكد

 %26,3مف الناتج

الداخمي اإلجمالي  .غير أف ىذا المستكل مف االدخار يبقى دكف معدؿ االستثمار اإلجمالي
سرتفع حصتو إلى  %35,6مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  .2013كبالتالي،
الذم ت
ستصؿ الحاجيات التمكيمية لالقتصاد الكطني إلى مستكيات غير قابمة لالستمرار  ،لتمثؿ
 %9,3مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2013عكض  %8,6المقدرة سنة .2012
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 .1المحيط الدول ــي
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سيستعيد االقتصاد العالمي ،تدريجيا كتيرة نمكه  ،ـ دعما بانتعاش طفيؼ ؿلمبادالت التجارية
كبتحسف ثقة األسر ،حيث سيسجؿ ارتفاعا ب  %4,1سنة  2013عكض  %3,5سنة
.2012
غير أف كتيرة ىذا االنتعاش تختمؼ حسب المناطؽ االقتصادية ،حيث يفكؽ معدؿ اؿ نمك
بكاليات المتحدة األمريكية كالياباف ،نظيره بمنطقة اليكرك ،في حيف أف
ال

االقتصاديات

الصاعدة الكبرل ستعرؼ تحسفا طفيفا .كما ستعرؼ أسكاؽ الشغؿ تباينات في ديناميتيا،
حيث سينخفض معدؿ البطالة في الكاليات المتحدة األمريكية ،في حيف سيكاصؿ ارتفاعو
بـ نطقة اليكرك.
كفي سياؽ تباطؤ معدؿ فمك الدكؿ المتقدمة ،ك ارتفاع اؿبطالة ؿـ ستكيات عالية كتقمص
ىكامش اؿسياسات النقدية ،يتعيف عمى التدابير الجديدة أف تأخذ بعيف االعتبار متطمبات
المالي العمكمية عمى المدل المتكسط
ة
النمك عمى المدل القصير (تحفيز الطمب ) كتقكيـ
(تدابير التقشؼ المالي).

 .1.1النمو االقتصادي العالمي حسب المناطق االقتصادية الكبرى
 نطنة اليورو
سيعرؼ النشاط االقتصادم لمنطقة اليكرك انكماشا ب  %0,3سنة  ،2012نتيجة أزمة
الديكف السيادية ك اؿصعكبات التي يكاجييا القطاع اؿبنكي .غير أف التدابير المتخذة مف
طرؼ البنؾ المركزم األكركبي كاؿ لجنة األكركبية كصندكؽ النقد الدكلي لتحسيف
اؿتمكيؿية لمدكؿ كاألبناؾ  ،ستساىـ في انتعاش اقتصاديات منطقة اليكرك ب
.2013
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الشركط

 %1سنة

غير أف استمرار الرككد االقتصادم في بعض دكؿ المنطقة مثؿ اسبانيا كايطاليا كالبرتغاؿ،
سيؤدم إلى تدىكر سكؽ الشغؿ ،حيث ارتفع عدد العاطميف عف العمؿ في مارس  2012ب
 1,7ـ ليكف ،ليصؿ عدد العاطميف إلى  17,4مميكف .كىكذا ،بمغ معدؿ البطالة في منطقة
اليكرك  %11كىك أعمى مستكل منذ  25سنة.
كيفترض أف ترتبط تدابير مكاجية الرككد االقتصادم بمدل تكازف الكضعية المالية لكؿ
دكلة .كبناء عمى تقمص ىكامش اؿسياسات المالية كالنقدية ،متعيف أف تعتمد إصالحات
النيكض بالنمك االقتصادم كالتشغيؿ عمى تنظيـ أسكاؽ الشغؿ كأسكاؽ السمع كالخدمات.
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 الواليات المتحدة األ ريكية
سيعرؼ االقتصاد األمريكي تحسنا طفيفا مقارنة بسنة  ،2011حيث ستصؿ كتيرة نمكق إلى
 %2ك %2,5سنتي  2012ك 2013عمى التكالي  .كسيكاصؿ النشاط االقتصادم االستفادة
مف دينامية االستثمار كاستيالؾ األسر كالصادرات ،نتيجة تحسف سكؽ اؿشغؿ كعكدة الثقة
إلى المقاكالت كاألسر كتعزيز انتعاش أسكاؽ رؤكس األـ كاؿ.
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كسيكاصؿ الطمب الخاص دعمو ؿلنمك االقتصادم بالكاليات المتحدة األمريكية  ،حيث أصبح
تأثير السياسة المالية عمى النشاط االقتصادم محدكدا بالنظر إلى المستكيات اؿكبيرة كغير
اؿقابمة لالستمرار ؿعجز الـ يزانية ( %8,3مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2012ك%7,1
سنة  ،)2013كلمعدؿ الديف العمكمي ( %108,9مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة 2012
ك %111,8سنة  .)2013كباؿمكازاة مع ذلؾ ،ستتقمص ىكامش السياسة النقدية  ،حيث
سيستقر سعر الفائدة الرئيسي في مستكيات شبو منعدمة (بيف  0ك .)%0,25كيتضح مف
ضعيؼ كيتطمب تعديال ت في المالية العمكمية
ا
خالؿ ذلؾ  ،أف نمك االقتصاد األمريكي مبقى
كاجراءات دعـ دينامية سكؽ اؿشغؿ.

 اليـاب ــان
سيسجؿ الناتج الداخمي اإلجمالي الياباني كتيرة نمك ستصؿ إلى حكالي  %2سنة 2012
ك %1,7سنة  ،2013مستفيدا مف زيادة النفقات العمكمية المتعمقة بإعادة اإلعمار  .كبناء
عمى االنخفاض المرتقب ليذه النفقات ،سيتعزز نمك االقتصاد الياباني ؿسنة  2013بانتعاش
الصادرات.
غير أف عجز الـ يزانية الذم سمناىز  %10مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنتي -2012
 ،2013سيؤدم إلى تفاقـ اؿ ديف الع مكمي ليصؿ إلى  %221,8مف الناتج الداخمي
اإلجمالي سنة  .2013كستقكـ الياباف بالمصادقة عمى مخطط إل صالح ماليتيا العمكمية
بيدؼ ا ؿزيادة في اؿمداخيؿ كتقميص النفقات كاعادة الثقة ؿلمالية الع مكمية .كمف جيتو،
سيستقر سعر الفائدة الرئيسي ؿلبنؾ المركزم اليابافم في مستكيات شبو منعدـ ة  ،كما
سياس التخفيؼ الكمي النقدم ؿدفع ابلتضخـ نحك.
ة
سيكاصؿ

 اقتصاديات الدول الصاعدة والنا ية
سيعرؼ النمك االقتصادم بالدكؿ الصاعدة كالنامية تحسنا طفيفا ،لتنتقؿ كتيرتو مف %5,7
سنة  2012إلى  %6سنة .2013
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بخصكص الدكؿ اآلسيكية اؿصاعدة ،سيؤدم انتعاش اقتصادياتيا بعد فيضانات تايالند
كارتفاع اؿطمب الياباني  ،إلى تحفيز النشاط االقتصادم ليذ ق الدكؿ ،حيث ستنتقؿ كتيرة
نمكىا مف  %7,3سنة  2012إلى  %7,9سنة .2013
يما يتعمؽ بدكؿ أـ رمكا الالتينية ،سيتأثر النشاط االقتصادم بإجراءات التقييد التي تعرفيا
كؼ
السياسة االقتصادية .غير أف اؿشركط التمكيؿية المالئمة كمستكيات أسعار اؿمكاد األساسية،
ستدعـ النمك االقتصادم ؿتنتقؿ كتيرتو مف  %3,7سنة  2012إلى  %4,1سنة .2013
كفي منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا ،فإف التكقعات عمى المدل الؽصير تتخمميا بعض
الصعكبات ،حيث أف اقتصاديات الدكؿ المستكردة لمنفط لف تعرؼ انتعاشا في نمكىا ،نتيجة
ية العالمية غير المالئمة  .كما ستعرؼ الدكؿ المصدرة
زيادة االختالالت الداخمية ك الظرؼ
لمنفط آ فاؽ اقتصادية متكاضعة  ،ف تيجة استقرار إنتاج النفط كالغاز  .كىكذا ستسجؿ
اقتصادمات ىذه المنطقة نمكا بكتيرة  %4,2سنة  2012ك %3,7سنة .2013
كبخصكص سكؽ الشغؿ  ،تتبايف إشكالية البطالة باؿدكؿ الصاعدة كالنامية  ،حيث يسجؿ
معدؿ البطالة ارتفاعا كبي ار في العديد مف دكؿ كسط كشرؽ أكركبا كرابطة الدكؿ المستقمة
التي تأثرت باألزمة االقتصادية  .كيبقى خمؽ فرص اؿ شغؿ بدكؿ الشرؽ األكسط كشماؿ
أفريقيا ،معتدال ،في حيف ستسجؿ معدالت البطالة باؿدكؿ األسيكية الصاعدة كدكؿ أميركا
القكم خالؿ السنكات األخيرة.
ة
الالتينية مستكيات ضعيفة ،نتيجة كتيرة نمكىا
كفيما يتعمؽ بالتضخـ ،ستعرؼ األسعار بالدكؿ الصاعدة ارتفاعا كبيرا ،نتيجة زيادة أسعار
النفط كاؿتدفقات الكبيرة لر ؤكس األمكاؿ .كبالتالي ،متعيف عمى مكاصمة السياسات المالية
االحت ارزية لمتخفيؼ مف تفاقـ الضغكطات التضخمية.
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 -2-1تطور أسعار المواد األولية
ستعرؼ أسعار المكاد األكلية غير الطاقية خالؿ سنة  2013منحا تنازليا ،حيث ستتراجع
ب %10,3سنة  2012كب  %2,1سنة  2013بعد الزيادات المتتا لية ب  %26,3سنة
 2010ك %17,4سنة  .2011كيعزل ىذا التطكر إلى تباطؤ الطمب في األسكاؽ العالمية.
كمف جيتو ،عرؼ سعر البتركؿ ارتفاعا كبي ار خالؿ الخمسة أشير األكلى مف سنة ،2012
حيث تجاكز عتبة  124دكالر لمبرميؿ عكض  104دكالر لمبرميؿ سنة  .2011غير أف ىذا
السعر سجؿ منحا تنازليا ليصؿ إلى  100دكالر ،نتيجة تباطؤ الطمب العالمي كارتفاع قيمة
الدكالر األ مريكى مقابؿ اليكرك  .كىكذا سيصؿ متكسط سعر البتركؿ الخاـ إلى 114,7
دكالر لمبرميؿ سنة  2012ك 110دكال ار سنة .2013
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بناء عمى ىذه التطكرات ،ستسجؿ كثيرة نمك أسعار االستيالؾ تراجعا ،خاصة في الدكؿ
الصاعدة كالنامية  ،حيث سينتقؿ معدؿ التضخـ مف  %7,1سنة  2011إلى  %6,2سنة
 2012ك %5,6سنة  .2013ؾما سينخفض معدؿ التضخـ في الدكؿ المتقدمة لينتقؿ مف
 %2,7سنة  2011إلى  %1,9سنة  2012ك %1,7سنة .2013
- 17 -

7,1
5,6

6,2

6,1
5,2

2,7
1,7

1,9

1,5
0,1

كيتضح مف خالؿ تطكرات المحيط الدكلي خالؿ سفتي  2012ك ،2013أف تعزيز انتعاش
االقتصاد العالمي  ،انطالقا مف سنة  ،2013يستكجب تنفيذ السياسات االقتصادية التي
لمالي العمكمية  ،خاصة في الدكؿ
تستيدؼ النمك ك اؿتشغمؿ مع مكاصمة تدابير التقكيـ ؿ ة
المتقدمة.
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االقتصادي الوطنية خالل سنة 2012
ة
 .2الووعية
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يتضح مف خالؿ أشغاؿ ىذه الميزانية االقتصادية أف االقتصاد الكطني سيعرؼ خالؿ
سنة  ،2012تباطؤا ممحكظا ،نتيجة انخفاض القيمة المضافة لمقطاع األكلي كتأثير الظرفية
العالمية الصعبة التي تتميز برككد اقتصاديات أىـ الشركاء االقتصادييف األكربييف لممغرب،
خاصة منطقة اليكرك.

 . 1-2النمو االقتصــادي
سيعرؼ االقتصاد الكطني نمكا ب

 2,4سنة  2012عكض  5سنة 2011

3

كستسجؿ القيمة المضافة ؿلقطاع األكلي ا نخفاضا ب  ،9,3في حيف ستكاصؿ األنشطة
غير الفالحية ،انتعاشيا بك يترة ال تتجاكز تمؾ المسجمة خالؿ سنة  ،2011أم بحكالي
.4,3

 3توقعت الميزاويح االقتصاديح الصادرج خالل شهز يىايز مه سىح  2012وموا توتيزج  4,1حسة سياريو متوسط إلوتاج الحثوب،
في حيه أن هذا األخيز سجل اوخفاضا.
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 1-1-2األزنطة ير اللـالحية
ستعرؼ األنشطة غير الفالحية زيادة بكتيرة

 4,3عكض  5,3المسجمة سنة

 ،2011رغـ التأثير المشترؾ لتباطؤ الطمب العالمي

المكجو نحك المغرب ك انخفاض

األنشطة الفالحية.
كستستفيد ىذه األنشطة مف مكاصمة نيج نفس ا لسياسة المالية ،خاصة االستثمار كنفقات
التسيير كدعـ أسعار المكاد األساسية عبر نفقات المكازنة ،رغـ التأثير اؿ

جزئي لمتضخـ

المستكرد عمى األسعار الداخمية  .كيمكف تفسير ىذه النتائج التي س تسجميا األنشطة غير
الفالحية بالمساىمة الميمة ألنشطة القطاع

الثانكم ،في حيف ستعرؼ أنشطة الخدمات

تراجعا ممحكظا مقارنة بسنة .2011

 أزنطة النطاع الثازوي:
بعدما سجمت نمكا بحكالي  4سنة  ،2011ستعزز القيمة المضافة لمقطاع الثانكم ،
خالؿ سنة  2012مف كتيرة نمكىا ،حيث ستسجؿ تحسنا ب  .%4,4كمعزل ىذا المنحى
التصاعدم ،أساسا ،إلى دينامية أنشطة البناء كاألشغاؿ العمكمية.
بخصكص قطاع المعادن ،ستكاصؿ أنشطتو سنة  2012تراجعيا المسجؿ خالؿ سنة
 ،2011حيث ستتأثر بانخفاض إنتاج الفكسفاط ،نتيجة تراجع الطمب العالمي عمى األسمدة.
كىكذا سجؿ إنتا ج الفكسفاط انخفاضا ب  7,7نياية شير أبريؿ مف السنة الجارية،
نتيجة تراجع إنتاج الحامض الفكسفكرم كانتاج األسمدة ب  19,7ك 3,9عمى التكالي
خالؿ نفس الفترة  .كيعزل ىذا المنحى ا لتنازلي إلى تراجع الطمب العالمي المكجو  ،خاصة
صؿ األكؿ مف
نحك مشتقات الفكسفاط التي سجمت صادرتيا انخفاضا ب  4,9خالؿ الؼ
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سنة  .2012كما معزل إلى تقمبات األسعار العالمية لمفكسفاط ،اؿتي سجمت انخفاضا عكض
المنحى التصاعدم المسجؿ منذ بداية سنة .2010
كرغـ تراجع األسعار ،فإف مستكياتيا تبقى عالية ،مما سيعزز مف رقـ معامالت صادرات
المكتب الشريؼ لمفكسفاط ليبمغ  14,9مميار درىـ نياية شير أبريؿ مف سنة  ،2012بزيادة
 5مقارنة بنفس الفترة مف سنة  .2011غير أف ،اؿزيادة في استخراج المعادف األخرل ،
ستساىـ في التخفيؼ مف تأثير النتائج غير الجيدة لمفكسفاط .
كعمى مستكل أزنطة قطاع الطاقة .عرؼ استيالؾ الطاقة اؿكيربائية ،نياية شير أبريؿ مف
سنة  ،2012ارتفاعا ب  ،10نتيجة زيادة طمب األسر كالمقاكالت  .كما يمكف تفسير قذق
النتائج الجيدة بارتفاع استيالؾ الطاقة ذات ا لضغط العالي ب  ،9,9في حيف عرؼ
استيالؾ الطاقة ذات الضغط المنخفض زيادة ب  ،10,2بعد ارتفاع ب  7,7خالؿ
نفس الفترة مف السنة الماضية.
كبالمكازاة مع ذلؾ ،عزز صافي

الطاقة الكيربائية مف كتيرتو التصاعدية ،ليرتفع ب

 10,7عكض زيادة ب  9,2خالؿ نفس الفترة مف السنة الماضية  .كيعزل ىذا التطكر،
أساسا ،إلى ارتفاع إنتا ج الطاقة الح اررية ككاردات الطاقة اؿ كيربائية ،خاصة مف اسبانيا
كالجزائر ب  38,9ك 8,8عمى التكالي  .كبالمقابؿ سجؿ إنتا ج الطاقة اؿمائية انخفاضا
ب  39,8عكض تراجع ب  55,3نياية شير أبريؿ مف سنة  .2011كمف جيتو،
سجؿ تكرير النفط نتائج إيجابية ،حيث عرؼ حجـ إنتاجو زيادة ب
أبريؿ مف سنة  ،2012نتيجة ارتفاع صادرات منتجات تكرير

 16,8نياية شير

النفط .

سيكاصؿ قطاع البناء واألشغال العمو ية سنة  ،2012كتيرة نمكه التصاعدية ،مستفيد ا مف برامج

السكف االجتماعي كمكاصمة سياسة المشاريع البنيكية الكبرل في عدة قطاعات كفي التييئة
الحضرية .كيتضح مف خالؿ اؿمؤشرات الكمية ؿقطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية ،أف
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تحسف ممحكظا في بداية ىذه السنة ،حيث
ا
أنشطتو عرفت

ارتفعت مبيعات األسمنت ب

 12,3نياية شور مام مف سنة .2012
كبخصكص تمكيؿ العمميات العقارية ،عرفت

القركض ارتفاعا ب  7,6نياية شير

أبريؿ مف سنة  2012مقارنة بنفس الفترة مف سنة .2011
كىكذا ارتفع عدد القركض العقارية

المقدمة في إطار صندكؽ الضماف "فوﯖاريم" إلى

 ،1.448بزيادة ب  21,3نياية شير أبريؿ ـ ف سنة  .2012كقد استفادت  5300أسرة
مف ىذا الصندكؽ بمبمغ إجمالي لمقركض الممنكحة بمغ  842مميكف درىـ .كمف جيتو كصؿ
مبمغ القركض العقارية المقدمة في إطار صندكؽ "فوﯖالوﯖ"  373مميكف درىـ لصالح
 1244مستفيدا .كيتكقع أف يكاصؿ قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية انتعاشو خال ؿ الفترات
المتبقية مف سنة  ،2012نتيجة مكاصمة إنجاز العديد مف

المشاريع كأكراش البنية التحتية

كيتعمؽ األمر ب:
 إنطالؽ العديد مف المشاريع لتكسيع كصيانة الشبكة الطرقية خالؿ سنة  ،2012حيث
تـ تعزيز الصندكؽ الطرقي الخاص ب  2,2مميار درىـ.
 إنجاز الشطر األخير مف اؿطريؽ الرابطة بيف تطكاف كالجبية عمى مسافة  120كمـ
كبتكمفة بمغت  2,5مميار درىـ.
 مكاصمة الدراسات كاألشغاؿ الخاصة بمشركع

تثنية المحكر الطرقي تازة -الحسيمة

 148,5كمـ بتكمفة بمغت  2,5مميار درىـ.
 مكاصمة األكراش الكبرل لمتييئة الحضرية في المدف الرئيسية لممممكة.
وستتتأر الصناعات التحويمية باؿظرفية اؿعالمية غير اؿمالئمة .غير أف أنشطة ىذا القطاع
سكاصؿ تعزيز مف حاىا التصاعدم ،ليصؿ متكسط معدؿ استعماؿ القدرات
ت

اإلنتاجية إلى

 %73,3نياية شير أبريؿ ،أم بارتفاع ب  0,3نقطة مقارنة بنفس الفترة مف سنة .2011
كيعزل ذلؾ إلى زيادة ىذا اؿمعدؿ بالنسبة ؿلصناعات اؿميكانيكية كاؿثقيمة كصناعات النسيج
ب  8,8نقطة ك 0,7نقطة عمى التكالي.
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كبالمقابؿ ،سجؿ ىذا اؿمعدؿ بالنسبة ؿلصناعات الكيربائية كاإللكتركنية

كالصناعات

الكيماكية كشبو الكيماكية كالصناعات الغذائية انخفاضات قدرت عمى التكالي ب

 4,7نقط

كبنقطتيف كب  0,5نقطة.
كإجماال ،سجؿ الرقـ االستداللي لإلنتاج الصناعي  ،خالؿ الفصؿ األكؿ مف سنة 2012
ارتفاعا ب  ،3,7كيعزل ىذا التطكر ،أساسا ،إلى زيادة إنتاج المكاد األخرل غير المعدنية
ب  15,6كإنتاج صناعة المالبس كالفرك ب  5,8كالصناعات الغذائية ب 3,4
كصناعات السيارات ب .17,6

 تطور أزنطة النطاع الثالثي
ستعرؼ أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التسكيقية ك غير التسكيقية ) تراجعا في كتيرة
نمكىا ،حيث ستسجؿ قيمتيا المضافة ارتفاعا ب  4,2سنة  2012عكض  6سنة
 .2011كيعزل ىذا المنحى إلى تباطؤ أنشطة

النقؿ كالتجارة كالى النتائج غير الجيدة

ألنشطة السياحة  .كمف جيتو ،ستكاصؿ أنشطة قطاع االتصاالت خالؿ سنة 2012
ديناميتيا التي عرفتيا لعدة سنكات.
ي خالؿ سنة  2012صعكبات كبيرة ،حيث سينخفض عدد
كستعرؼ األنشطة السياح ة
السياح الكافديف ب  4نياية شير أبريؿ ،ليصؿ إلى

 2,5مميكف سائح ،نتيجة تراجع

السياح األجانب ب  .7كفيما يتعمؽ بالميالي السياحية بالفنادؽ المصنفة ،فقد عرفت
خالؿ ىذه الفترة  ،2012انخفاضا ب  8لتصؿ إلى  5,3مميكف ليمة  .كىكذا ،ستبمغ
المداخيؿ السياحية حكالي  16,7مميار درىـ ،بارتفاع طفيؼ ب
 4,8خالؿ سنة .2011
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 1عكض زيادة ب

كفي سياؽ تراجع االقتصاد الكطني ،ستعرؼ

أنشطة قطاع النقل خالؿ سنة 2012

تطك ار متكاضعا ،رغـ دينامية النقؿ السككي الذم سيعزز نتائجو الجيدة خالؿ ىذه السنة

.

انخفاض في عدد المسافريف عبر
ا
كعرفت أنشطة النقؿ الجكم خالؿ األربعة أشير األكلى ،
المطارات الكطنية ب  4,6( 7,5مميكف مسافر ) ،في حيف سجؿ ركاج البضائع تراجعا
طفيفا ب .1,9
كمف جيتو ،بمغ ركاج أنشطة المكانئ (بما فيىا ركاج إعادة الشحف بميناء طنجة
المتكسطي)  29,5مميكف طف نياية شير أبريؿ سنة  ،2012بانخفاض بكتيرة 12,4
مقارنة بنفس الفترة مف سنة  .2011كتعزل ىذه النتيجة بتراجع حجـ ركاج أنشطة شحف
الحاكيات في ميناء طنجة المتكسطي ب  .29,1باإلضافة إلى ذلؾ ،سجؿ حجـ الركاج
طفيؼ ب
ا
الكطني ،الذم يمثؿ  84,2مف إجمالي الركاج بالمكانئ الكطنية ،ارتفاع ا
 ،0,7نتيجة زيادة ركاج الكاردات ب  1,8كتراجع ركاج الصادرات ب .1,1
كعمى مستكل أنشطة المكجيستيؾ عرؼ ىذا القطاع ،خالؿ شير أبريؿ مف سنة ،2012
انطالؽ أشغاؿ مشاريع بنيكية تيدؼ إلى تنمية ىذا القطاع في جية الدار البيضاء ،بتكمفة
بمغت  1,3مميار درىـ:
 كييدؼ المشركع األكؿ إلى إنجاز شبكة طرقية تربط بيف منطقة األنشطة المكجيستية
بزناتة (المحمدية) كبيف ميناء الدار البيضاء ،باستثمار يصؿ إلى  700مميكف
درىـ.
 كييـ ا لمشركع الثاني إنجاز منطقة لألنشطة المكجيستية ميتا -اؿدار البيضاء ،عمى
ثالث مراحؿ عمى مساحة  32ىكتار.
كبخصكص النقؿ السككي  ،سيكاصؿ المكتب الكطني لمسكؾ الحديدية برامجو
االستثمارية التي بمغت  7,46مميار درىـ خالؿ سنة  .2012كتيدؼ ىذه االستثمارات إلى
تنفيذ عدة مشاريع ،كتىـ أساسا الرفع مف سعة الخط السككي الدار البيضاء القنيطرة
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كصيانة الخط السككي فاس -كجدة كالخط السككي سطات -مراكش كالخط سيدم قاسـ-
طنجة كاقامة أنشطة لكجيستية بعدة محطات  .باإلضافة إلى ذلؾ سيكاصؿ المكتب الكطني
لمسكؾ الحديدية إنجاز األ شغاؿ المتعمقة بالبرنامج التعاقدم  2015-2010بغالؼ مالي
سكاصؿ الدراسات الخاصة بمشركع الخط السككي الفائؽ السرعة
بلغ  33مميار درىـ .كما ي
الرابط بيف الدار البيضاء-طنجة.
تاصؿ شركة الطرؽ السيارة بالمغرب ،تنفيذ
كفيما يتعمؽ بالطرؽ السيارة بالمغرب  ،س ك
البرنامج التعاقدم مع الدكلة خالؿ الفترة  .2015-2008كفي ىذا اإلطار ،ستقكـ ىذه
اؿشركة خالؿ سنة  ،2012بتعبئة  6,91مميار درىـ إلنجاز استثمارات تيـ مشاريع تكسيع
الطريؽ السيار الدار البيضاء الرباط ( 57,3كمـ) كمحكر برشيد -بفم مالؿ ( 172كمـ).
كما تيـ ىذه المشاريع محكر تيط مميؿ -برشيد ( 31كمـ) كمحكر الجديدة-أسفي (140
كمـ).
كمف جيتيا ستكاصؿ أنشطة االتصاالت ديناميتيا ،حيث سجمت شبكة الياتؼ المحمكؿ
كاالنترنيت نتائج جيدة ،في حيف عرؼت شبكة الياتؼ الثابت تراجعا طفيفا  .كىكذا يتضح مف
خالؿ نتائج الفصؿ األكؿ مف سنة  ،2012أف شبكة الياتؼ المحمكؿ سجمت ارتفاعا ب
 8,6ليصؿ عدد المشتركيف إلى  36,2مميكف مشترؾ  .كما عرفت شبكة االنترنيت نمكا
ب

 ،56,5مستفيد ة مف النتائج الجيدة لشبكة الجيؿ الثالث التي سجمت زيادة ب

 .71,1كبالمقابؿ ،عرؼت شبكة الياتؼ الثابت تراجعا ب  3ليصؿ عدد المشتركيف بيا
إلى  3,5مميكف مشترؾ.
كتعززت ىذه التطكرات باالنخفاض المتكاصؿ ألسعار االتصاالت ،حيث عرفت أسعار
الياتؼ المحمكؿ كاالنترنيت كالياتؼ الثابت انخفاضات ب
التكالي.
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 22ك 34ك 11عمى

كمف جيتيا ستكاصؿ أنشطة مراكز االتصا ؿ نتائجيا الجيدة  ،حيث بمغت مداخيميا 1,3
مميار درىـ نياية شير مارس سنة  ،2012بزيادة ب  10مقارنة بنفس الفترة مف سنة
.2011
كىكذا بمغ رقـ معامالت مجمكعة اتصاالت المغرب نياية شير مارس سنة

2012

 7,5مميار درىـ بزيادة طفيفة ب  .0,1كتعزل ىذه النتيجة إلى ا رتفاع رقـ مع امالت
المكالمات الدكلية ب  .21كعمى مستكل المكالمات الكطنية بمغ رقـ معامالتىا 5,9
مميار درىـ ،بانخفاض  ،4نتيجة تراجع رقـ معامالت أنشطة الياتؼ المحمكؿ ب
 ،4,6في حيف بمغ رقـ معامالت أنشطة الياتؼ الثابت كاالنترنيت  1,7مميار درىـ
بانخفاض ب .9,6

 2.1.2النطاع األولي
تأثرت أنشطة القطاع الفالحي بضعؼ التساقطات المطرية ،بعد أف عرفت بداية المكسـ
ظركؼ مناخية مالئمة  .كىكذا انخفض متكسط حجـ التساقطات
ا
الفالحي ،2012-2011
المطرية خالؿ الفترة الممتدة مف شتنبر  2011كأبريؿ  2012ليصؿ إلى  221ممـ ،مقابؿ
تساقطات سنكية ـ تكسطة بمغت  327ممـ خالؿ الفترة  .2011-1988كىكذا ،بمغ إنتاج
الحبكب خالؿ ىذا المكسـ الفالحي  48مميكف قنطار  ،با نخفاض ب  43مقارنة با لمكسـ
الفالحي الماضي.
باإلضافة إلى ذلؾ ،سجمت انخفاضات في درجة الح اررة خالؿ شيرم يناير كفبراير أثرت
عمى العديد مف الزراعات ،خا صة الحكامض  .كرغـ أف نتائج زراعة الحبكب  ،جاءت
متكاضعة خالؿ ىذا المكسـ ،فإ نيا تعززت بالنتائج الجيدة ألنشطة
الزراعات األخرل ،خاصة زراعات الفكاكو كالخضركات.
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تربية الماشية كأنشطة

كاستفادت ىذه الزراعات مف التساقطات التي عرفيا المغرب بداية مف شير أبريؿ
 ،2012حيث بمغ حجـ التساقطات المطرية

سنة

 60ممـ ،ليصؿ معدؿ مالءة السدكد إلى

 71,7مقابؿ  79,8خالؿ السنة الماضية.
باإلضافة إلى ذلؾ  ،كلمكاجية آثار الظركؼ المناخية غير المالئمة ،قامت ك ازرة الفالحة
ابتداء مف شير فبراير ،بتعبئة  1,1مميار درىـ لدعـ أنشطة تربية الماشية  ،أم ما يناىز 6
مميكف قنطار مف الزراعات العمفية.
كمف جيتو ،عرؼ قطاع الصيد البحرم نياية شير أبريؿ مف سنة  ،2012انتعاشا في
حجـ تفريغ منتكجات الصيد البحرم الساحمي كالتقميدم ب

 ،22نتيجة النتائج الجيدة

لتفريغ السرديف ( .)31,8غير أف القيمة اإلجمالية لتفريغ منتكجات الصيد البحرم عرفت
تراجعا ب  ،8,8نتيجة انخفاض قيمة تفريغ الرخكيات ب .30,8
كسجمت صادرات منتكجات الصيد البحرم ،خالؿ نفس الفترة ،ارتفاعا ب  14,2لتصؿ
قيمتيا إلى  4,7مميار درىـ ،نتيجة ارتفاع صادرات القشريات كاألصداؼ كالرخكيات ب
 8,6كصادرات مصبرات السمؾ ب  .32,7كستتعزز أنشطة الصيد البحرم خالؿ سنة
 ،2012بمكاصمة كضع مخططات التييئة ك تدبير الحصص كمكاصمة البرامج اؿ ىيكمية،
خاصة برنامج إبحار.2
كاجماال ،ستعرؼ القيمة المضافة لمقطاع األكلي

( زراعة الحبكب كالزراعات األخرل

كتربية الماشية كالغابات كالصيد البحرم ) ،خ الؿ سنة  ،2012انخفاضا قدر ب ،9,3
خاصة نتيجة تراجع إنتاج زراعات الحبكب ب .43
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 .2.2تطور كوزات الناتت الداخمي ااجمالي
سيكاصؿ الطمب الداخمي خالؿ سنة  2012دعمو لمنمك االقتصادم كالذم بمغت كتيرتو
 ،2,4حيث سيساىـ الطمب الداخمي ب  3,5نقط في نمك الناتج اؿداخمي اإلجمالي سنة
 2012مقابؿ مساىمة سالبة ب  1,1نقطة بالنسبة لمطمب الخارجي.
كتعزل دينامية الطمب الداخمي  ،أساسا ،إلى استيالؾ اإلدارات العمكمية كالتككيف
اإلجمالي لرأس الماؿ الثابت

 .كىكذا سيساىـ استيالؾ اإلدارات العمكمية في النمك

االقتصادم خالؿ سنة  2012ب  2,3نقط عكض  0,8نقط ،حيث سيسجؿ حجمو ارتفاعا
ب  ،12,5نتيجة زيادة نفقات التسيير ب .11,7
كمف جيتو ،سيعزز التككيف اإلجمالي لرأس الماؿ الثابت انتعاشو الذم عرفو خالؿ سنة
 ،2011حيث سيرتفع حجمو ب  5,2عكض  2,5سنة  ،2011لتصؿ مساىمتو في
النمك إلى  1,6نقطة عكض  0,8نقط سنة  .2011كتعزل ىذق النتائج المالئـ ة لمتككيف
اإلجمالي لرأس الماؿ الثابت ،أساسا،

إلى دينامية االستثمار العمكمي الذم سيسجؿ سنة

 2012ارتفاعا ب .12,8
كبخصكص االستيالؾ النيائي لألسر ،فإنو سيعرؼ خالؿ سنة
في كتيرة نمكه ،حيث

 2012تباطؤا ممحكظا

سمرتفع ب  2,3عكض  %7,4سنة  ،2011نتيجة انخفاض

االستيالؾ الذاتي كالمداخيؿ الفالحية  .كبالتالي ستتراجع مساىمتو في النمك إلى  1,4نقطة
عكض  4,2نقط سنة .2011
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 -3-2صادر النمو واختالالت التواازات الماارو اقتصادية الداخمية
واللارجية خالل سنة 2012
كأخذا بعيف االعتبار ؿىذه التطكرات ،ستتفاقـ العجكزات الداخمية كالخارجية ،حيث ستعرؼ
قيمة االستيالؾ النيائي الكطني زيادة بكتيرة تفكؽ معدؿ نمك

الناتج الداخمي اإلجمالي

االسمي ،أم  %8,1مقابؿ  %4,6عمى التكالي  .كما سيتعزز االستيالؾ النيائي الكطني
بالتحكـ في التضخـ ،المقاس بالسعر الضمف م لمناتج الداخمي اإلجمالي

( %2,1سنة

 2012عكض  %0,1سنة  )2011مصحكبا بتسييالت الحصكؿ عمى التمكيؿ  .كبالتالي،
سيعرؼ معدؿ االدخار الداخمي تراجعا لينتقؿ مف  %22,9مف الناتج الداخمي اإلجمالي
سنة  2011إلى  %20,3سنة .2012
كعمى مستكل المبادالت الخارجية ،سيعرؼ حجـ اؿ صادرات مف السمع كالخدمات،

سنة

 ،2012تحسنا في كتيرة نمكق لتصؿ إلى  %4,5عكض  %2,1سنة  ،2011في حيف
سترتفع الكاردات بكتيرة أعمى ستصؿ إلى  %5,7سنة  2012عكض  %5سنة .2011
كيعزل تطكر الكاردات ،أساسا ،إلى زيادة حاجيات االقتصاد الكطني مف المنتجات الفالحية
كالطاقية كسمع التجييز  .كىكذا ،ستعرؼ كاردات السمع االستيالكية ككاردات سمع التجييز
ارتفاعات ب  %11ك 7,3عمى التكالي  .كبالمقابؿ ،ستسجؿ كاردات المكاد الغذائية
انخفاضا ب  ،1,6نتيجة انخفاض حجـ كاردات القمح ب  7,2خالؿ نفس الفترة.
كفيما يتعمؽ بالصادرات  ،يعزل تحسف قيمتو ا خالؿ الخمسة أشير األكلى مف سنة 2012
إلى ارتفاع صادرات الفكسفاط ب  ،%9,5في حيف ستسجؿ مبيعات مشتقات

الفكسفاط

انخفاضا ب  .%1,8باإلضافة إلى ذلؾ ستعرؼ الصادرات األخرل زيادة ب  ،%6,3نتيجة
تحسف إعادة تصدير منتجات الطاقة كالنفط كصادرات صناعة الطائرات
ب  .%48,3كبالمقابؿ ،ستعرؼ صادرات قطاع النسيج انخفاضا ب  %3,5بالنسبة لمنسيج
كالجمد ك %2,8بالنسبة لصادرات المالبس.
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كعمى المستكل االسمي ،سيفرز ميزاف المبادالت الخارجية مف السمع كالخدمات تفاقما في
عجز المكارد ،منتقال مف  %10,7مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2010إلى %14,1
سنة  2011ثـ إلى  %16,3سنة  .2012الشيء الذم يطرح إشكالية المساىمة السالبة
لمطمب الخارجي في نمك االقتصاد الكطني

كالتي ستصؿ إلى  -1,1نقط سنة 2012

عكض  -1,5سنة  ،2011ك مساىمة مكجبة ب  3,3نقط سنة .2010
5
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كباإلضافة إلى دينامية الطمب الداخمي ،سيكاصؿ التأثير المضاعؼ عمى الكاردات منحاه
التصاعدم ،حيث ستغطي الكاردات حكالي  %44,6مف مجمكع الطمب النيائي الداخمي
سنة  2012عكض  %43سنة  2011ك %39,2سنة  .2010كبالمكازاة مع ذلؾ فإف
الصادرات لـ تتأثر بشكؿ كبير جراء تحرير الكاردات ،خاصة كاردات سمع التجييز كالسمع
االستيالكية.
كىكذا ستؤثر ىذه االختالالت سمبيا عمى القدرات التمكيمية لالقتصاد الكطني ،حيث سيعرؼ
االدخار الكطني المتككف مف االدخار الداخمي كصافي المداخيؿ الكاردة مف باقي العالـ
انخفاضا طفيفا لينتقؿ مف  %28مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2011إلى
 %26,9سنة  ،2012في حيف سترتفع حصة االستثمار اإلجمالي (التككيف اإلجمالي لرأس
الماؿ الثابت كالتغير في المخزكف ) لتصؿ سنة  2012إلى  %35,5مف الناتج الداخمي
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اإلجمالي عكض  %36سنة  .2011كىكذا ستتفاقـ الفجكة بيف االدخار الكطني كاالستثمار
التي تمثؿ الحاجيات التمكيمية لالقتصاد اؿ كطني ،لتنتقؿ مف  %8مف الناتج الداخمي
اإلجمالي سنة  2011إلى  %8,6سنة .2012
كستؤدم ىذه االختالالت إلى انخفاض االحتياطي مف العممة الصعبة الذم سيمثؿ فقط
 3,9أشير مف الكاردات مف السمع كالخدمات سنة  2012عكض  5,1أشير سنة .2011
كأخذا بعيف االعتبار ،أل ىمية صافي ا لمكجكدات الخارجية (االحتياطي مف العممة الصعبة )
في مقابالت الكتمة النقدية ،ستتكاصؿ الضغكطات عمى السيكلة البنكية خالؿ ىذه السنة،
مما يستدعي تأمينيا عبر مكاصمة تدخؿ بنؾ المغرب في السكؽ النقدم .
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 .3آفـاو االقتصاد الوطني خالل سنة 2013
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تعتمد الميزانية االقتصادية االستشرافية ؿسنة  ،2013عمى سيناريك متكسط لنمك االقتصاد
الكطني ،كترتكز ىذه التكقعات عمى الفرضيات المتعمقة بتطكر اؿـ تغيرات الخارجية ك تمؾ
المتعمقة بالكضعية االقتصادية الداخمية.

 -1-3اللرويات المعتمدة في التوقعات
ترتكز اآلفاؽ االقتصاد ية االستشرافية ،أساسا ،عمى فرضيات المكسـ الفالحي كالمالية
العمكمية كالمحيط االقتصادم العالمي.
 الموسم اللـالحي  :2013-2012تعتمد ىذه الفرضية عمى إنتاج ؿلحبكب يناىز  70مميكف
قنطار ،مصحكبا بتعزيز النتائج الجيدة لباقي الزراعات كتربية الماشية  .كسمستفيد القطاع
األكلي مف الظركؼ الجي دة لمسقي ،نتيجة ارتفاع معدؿ مؿء

السدكد ك التأثيرات اإليجابية

ؿمشاريع مخطط "المغرب األخضر " .كسيستفيد الصيد البحرم بدكره ،خالؿ سنة  ،2012مف
البرامج ك التدابير المتخذة في إطار استراتيجيات تنمية ىذا القطاع كيتعمؽ األمر ب مخطط
"إبحار "2كاستراتيجية "ىاليكتيس".
 المالية العمو ية  :تعتمد تكقعات سنة  2013عمى فرضية نيج نفس السياسة المالية
العمكمية المع تمدة خالؿ سنة  ،2012خاصة فيما يتعمؽ بالسياسة الجبائية

كاالستثمار

العمكمي كنفقات دعـ أسعار االستيالؾ  .كما ترتكز ىذه التكقعات عمى تأثير الزياد ة في
األسعار الداخمية لممنتجات النفطية خالؿ سنة .2012
 العوا ل اللارجية :سيعرؼ الطمب العالمي المكجو نحك المغرب ،تحسنا بكتيرة  %4سنة
 2013بعد تراجع ممحكظ خالؿ سنة  .2012كتتمخص الفرضيات المعتمدة بالنسبة
لمؤشرات المبادالت الخارجية في

تحسف تحكيالت المغاربة اؿ مقيميف بالخارج ب %4

كمداخيؿ السياحة ب  %3كارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة ب  .%15كسيستقر
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متكسط سعر النفط الخاـ في حدكد  110دكال ار لمبرميؿ خالؿ سنة  .2013كما ستستقر قيمة
اليكرك مقابؿ الدكالر ،في حدكد  1,31سنة .2013
 السياسة النندية :رغـ تراجع السيكلة النقدية ،سيكاصؿ البنؾ المركزم (بنؾ المغرب ) ،عبر
التدخؿ في السكؽ النقدم،

تأميف اؿتمكيؿ اؿمالئـ لحاجيات المتعامميف االقتصادييف  ،مع

مراعاة التحكـ في التضخـ  .غير أف انتعاش الطمب الداخمي كالزيادات في األسعار الداخمية،
ستؤدم إلى ارتفاع طفيؼ لمتضخـ خالؿ سنة

 ،2013في سياؽ تقمص ىكامش السياسة

النقدية ،نتيجة انخفاض االحتياطي مف العممة الصعبة .

-2-3النمو االقتصادي
بناء عمى الفرضيات السالفة الذكر ،سيسجؿ

الناتج الداخمي اإلجمالي،

 %4,3سنة  .2013كمعزل ىذا النمك إلى انتعاش أنشطة القطاع األكلي ب

ارتفاعا ب
%5,8

مقارنة بسنة  2012كالى تعزيز دينامية األنشطة غير الفالحية التي ستعرؼ تراجعا طفيفا
في كتيرة نمكىا لتنتقؿ مف  %4,3إلى .%4,1

-1-2-3النطاعات ير اللـالحية  :األزنطة الثازوية والثالثية
 النطاع الثازوي
يعزل تحسف نمك األنشطة غير الفالحية ،خالؿ سنة

 ،2013إلى انتعاش القيمة

اؿمضافة لمقطاع الثانكم ب  %4,2عكض  %4,4سنة  .2012كيمكف تفسير ىذا التطكر
بتعزيز دينامية أنشطة األشغاؿ العمكمية كانتعاش القيمة المضافة لقطاع المعادف ،باإلضافة
إلى انتعاش أنشطة الصناعات التحكيمية  ،خاصة مع التحسف المرتقب لمطمب العالمي
المكجو نحك المغرب.
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كسيكاصؿ قطاع البناء واألشغال العمومية  ،د يناميتو التي عرفيا خالؿ سنة ،2012
نتيجة دعـ كتيرة إنجاز السكف االجتماعي كاألكراش الكبرل ؿلبنية التحتية كالتييئة الحضرية.
كىكذا سيبقى السكف االجتماعي مف أكلكيات الدكلة خالؿ الفترة  ،2016-2012مف خالؿ
برنامج عمؿ ييدؼ إلى تعزيز السياسة المتبعة خالؿ العقد األخير،
اؿرنامج إلى تقميص
عبر تقكية العرض إلنتاج  170.000كحدة سنكيا  .كما ييدؼ ىذا ب
العجز الذم يناىز حاليا

 840.000مقابؿ  12مميكف كحدة سابقا  .كما يتكقع إنجاز

 500.000كحدة جديدة في إطار برنامج مدف بدكف صفيح ك 100.000كحدة مخصصة
لمطبقة الكسطى  .كبخصكص األشغاؿ العمكمية ،ستتعزز دينامية االستثمار العمكمي خالؿ
سنة  ،2013بالمشاريع الكبرل لمبنية التحتية كبانطالؽ مشاريع جديدة تيـ الطرؽ كالطرؽ
السيارة كالمطارات كمشاريع التييئة الحضرية.
كمف جيتو ،سيعرؼ قطاع المعادن خالؿ سنة  ،2013انتعاشا بعد التراجع المرتقب
اؿرامج االستثمارية الجديدة لممكتب الشريؼ لمفكسفاط ،كمف
سنة  ،2012مستفيدا مف ب
انطالؽ برامج ميمة لشركة "مناجـ" خالؿ سنة  2013كالتي تختص في إنتاج المعادف
األخرل ،كالنحاس كالذىب كالحديد  .كبخصكص استراتيجية المكتب الشريؼ لمفكسفاط فإنيا
تتمخص في محكريف:
 كييـ األكؿ تنمية قدرات تحكيؿ الفكسفاط ،عبر كضع كحدات جديدة لإلنتاج
بمشاركة رؤكس أمكاؿ أجنبية ،كذلؾ لتشجيع استعماؿ أسمدة الفكسفاط في جميع
جيات المممكة.
شركات مع الدكؿ
 كييـ المحكر الثاني تنكيع األسكاؽ التصديرية بفتح أسكاؽ ك عقد ا
الصاعدة ،خاصة ترؾيا كالب ارزيؿ كاليند.
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كبخصكص الصناعات التحويمية  ،فإنيا ستتعزز بانتعاش الطمب العالمي المكجو نحك
المغرب كبارتفاع عدد الشركات الكبرل بالمغرب خاصة في قطاعات صناعة السيارات
كصناعة الطائرات كتحكيؿ الفكسفاط إلى أسمدة كحامض فكسفكرم .كما ستستفيد أنشطة
 ،2013مف تقكية اؿبرامج اؿتمكيمية لصالح

قطاع الصفاعات التحكيمية ،خالؿ سنة
المقاكالت الصغرل كالمتكسطة.
غير أف كتيرة نمك

القيمة المضافة ؿ لصناعات التحكيمية لـ تتجاكز

 %4منذ سنة

 ،2005الشيء الذم يبرز أىمية المجيكدات المبذكلة إلنجاح إستراتيجية التصنيع التي
ستمكف مف اؿنيكض بالقطاع الصناعي.

المبيان  :6تطور القيمة المضافة ألنشطة الصناعات التحويمية
بالحجم
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كمف جيتو ،سيستفيد قطاع الطاقة خالؿ سنة  2013مف تعزيز الطمب الداخمي كمف

المنحى التنازلي ألسعار البتركؿ  .كسيكاصؿ إنتا ج الكيرباء ،خاصة إنتاج الطاقة الح اررية

كالشمسية ،مساىمتو الكبيرة في القيمة المضافة لمقطاع  .كبالمثؿ ،ستكاصؿ أنشطة تكرم ر
النفط ديناميتيا ،حيث سترتفع قيمة صادراتيا مف  1,6مميار درىـ سنة
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 2010إلى  6,8مميار درىـ سنة  .2012كستؤدم ىذه الكتيرة التصاعدية لمصادرات
مصحكبة بارتفاع الطمب الداخمي إلى تشجيع اإلنتاج مف الطاقة كالى تحسف كتيرة النمك.



النطاع الثالثي
ستعرؼ القيمة المضا فة لؿقطاع الثالثي (الخدمات التسكيقية كالخدمات غير التسكيقية )،

ارتفاعا ب  %3,7بعد زيادة تقدر ب  %4,2سنة  .2012كيعزل ىذا التراجع إلى اؿزيادة
المعتدلة لمقيمة المضافة لمخدمات غير التسكيقية مقارنة بسنة .2012
كترة نمكىا ،نتيجة تعزيز دينامية
غير أف الخدمات التسكيقية ستسجؿ ارتفاعا طفيفا في ي
الطمب الداخمي كتأثير المكسـ الفالحي

 ،2013-2012الذم يتكقع أف يعرؼ انتعاشا

مقارنة بالمكسـ .2012-2011
كمف جيتو ،سيعرؼ النشاط السياحي سنة  2013انتعاشا ،نتيجة اآلفاؽ المشجعة
الصادرة عف المنظمة العالمية لمسياحة كتقمص تأثيرات األزمة االقتصادية بمنطقة اليكرك .
كسيستأنؼ ىذا القطاع خالؿ سنة  ،2013كتيرة نمكه الطبيعية ،نتيجة االستقرار الذم
يعرفو المغرب مقارنة بدكؿ شماؿ إفريقيا
باالضطرابات االجتماعية التي عرفتيا

 ،بعدما تأثر خالؿ سنة

 2011ك2012

ىذه الدكؿ  .كسيستفيد اؿ قطاع السياحي ،مف

أسس رؤية  ،2020عبر إقامة مؤسسات مختصة كككاالت
إستراتيجية تنمية السياحة عمى ا
لمتنمية السياحية.
كبخصكص قطاع النقل  ،ؼإنو سيستفيد مف مكاصمة النقؿ السككي لديناميتو كمف
عصرنة خدمات النقؿ الجكم كمف

اؿرنامج اؿتعاقدم لمفترة  2013-2011بيف الدكلة
ب

كاؿفاعميف بقطاع النقؿ اؿ طرقي ،كمف اإلستراتيجية المندمجة لتنمية المكجيستيؾ ،خاصة
البرنامج التعاقدم لمفترة

 ،2015-2010الذم ييدؼ إلى تحديد إطار

المكجيستيؾ بالمغرب.
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ؿتنمية قطاع

كاجماال ،ستكاصؿ أنشطة الخدمات التسكيقية  ،خالؿ سنة  ،2013منحاىا التصاعدم،
خاصة التجارة كالنقؿ كاالتصاالت كا لخدمات المالية التي ستتعزز بانطالؽ اؿعمؿ بالمركز
المالي لمدارالبيضاء.
كبخصكص الخدمات غير التسكيقية ،التي دعمت النمك االقتصادم سنة  ،2012فإنيا
ستعرؼ زيادة بكتيرة معتدلة نتيجة االستقرار المرتقب لكتمة األجكر في اإلدارات العمكمية
بعد االرتفاعات الكبيرة خالؿ سنتي  2011ك.2012

-2-2-3النطاع األولي

ستعرؼ القيمة المضافة لمقطاع األكلي  ،ارتفاعا طفيفا ب  %5,8سنة  ،2013كتعتمد

ىذه التكقعات عمى سيناريك متكسط إلنتاج الحبكب مناىز  70مميكف قنطار خالؿ المكسـ
الفالحي  .2013-2012كستستفيد المككنات األخرل لمقطاع الفالحي،

ؾالزراعات

الصناعية كالخضركات كتربية الماشية مف البرامج الجيكية المتبعة في إطار مخطط المغرب
األخضر.
كمف جيتو ،سيساىـ قطاع الصيد البحرم بشكؿ إيجابي في نمك القطاع األكلي ،مستفيدا
مف برامج عصرنة الصيد الساحمي كالتقميدم المعتمدة في إطار استراتيجيات إبحار
كىاليكتيس.

 -3-3كوزات الناتت الداخمي ااجمالي
سيكاصؿ الطمب الداخمي دعمو لمنمك االقتصادم الكطني سنة

 ،2013عبر تعزيز

مساىـ تو في النمك .كسيسجؿ الطمب الخارجي (صافي الصادرات مف السمع كالخدمات) مف
جديد مساىمة سالبة في النمك في حدكد نقطتيف عكض  -1,1نقطة سنة .2012
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كتعزل دينامية الطمب الداخمي ،الذم سيرتفع ب

 %5,4بالحجـ ع كض  %3,1سنة

 ،2012إلى انتعاش االستثمار اإلجمالي ك تعزيز استيالؾ األسر .كىكذا ستنتقؿ مساىمة
الطمب الداخمي في نمك الناتج الداخمي اإلجمالي مف

 3,5نقطة سنة  2012إلى 6,3

نقطة سنة .2013

 االستهالك النهائي الوطزي
سيرتفع االستيالؾ النيائي الكطني  ،المتككف مف استيالؾ األسر المقيمة كاستيالؾ
اإلدارات العمكمية  ،ب  %4,1سنة  2013عكض  %4,7سنة  ،2012مسجال بذلؾ
تراجعا في مساىمتو في النمك لتبمغ  3,3نقط عكض  3,6نقط .كسيعرؼ استيالؾ األسر
المقيمة خالؿ سنة  2013ارتفاعا ب  %4,5عكض  %2,3المقدرة سنة  ،2012مستفيدا
مف تحسف المداخيؿ ،في حيف سيرتفع استيالؾ اإلدارات العمكمية ب  %3سنة 2013
عكض  %12,5سنة  ،2012نتيجة ترشيد نفقات التسيير لغير

المأجكريف ،بيدؼ

المحافظة عمى تكازف ميزانية الدكلة.

 االستثمار ااجمالي
سمعرؼ التككيف اإلجمالي لرأسـ اؿ الثابت خالؿ سنة  ،2013ارتفاعا ب %7,1
بالحجـ ،حيث سترتفع مساىمتو في النمك االقتصادم ،إلى  2,2نقطة سنة  2013عكض
 1,6نقطة سنة  2012ك 0,8نقطة سنة  .2011كستستقر حصة االستثمار اإلجمالي
المتككف مف التككيف اإلجمالي لرأسماؿ الثابت كالتغير في المخزكف خالؿ سنة  2013إلى
 %35,6مف الناتج الداخمي اإلجمالي.
كسيستفيد االستثمار ،مف مكاصمة سياسة المشاريع البنيكية الكبرل كانفتاح أىـ القطاعات
االقتصادية عمى االستثمار الخاص كمف تأثيرات اإلصالحات االقتصادية كالمؤسساتية
الكبرل التي انخرط فييا المغرب  ،بيدؼ تحسيف مناخ األعماؿ كجمب االستثمارات األجنبية،
خاصة في قطاعات الطاقة كالمعادف كالصناعة كالمكجيستيؾ كالسياحة.
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 المبادالت اللارجية
رغـ التحسف المرتقب لمطمب العالمي المكجو نحك المغرب كانخفاض أسعار النفط الخاـ
كالمكارد األكلية األخرل ،فإف تطكر المبادالت الخارجية سيفرز مف جديد مساه ـ ة سالبة في
النمك االقتصادم كالتي ستتفاقـ لتصؿ إلى

 -2نقط سنة  2013عكض  -1,1سنة

.2012
كىكذا ستعرؼ الصادرات مف السمع كالخدمات ،ارتفاعا ب  %6,3بالحجـ سنة ،2013
في حيف ستكاصؿ الكاردات ارتفاعيا ،نتيجة التأثير المضاعؼ لدينامية الطمب

الداخمي،

بكتيرة  .%8,2كعمى ا لمستكل االسمي ستفرز المبادالت الخارجية ،تفاقما لعجز المكارد ،
سيصؿ إلى  %16,3مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة .2013

-4-3الدخل الوطني وحساب االدخار-االستثمار
سيعرؼ الدخؿ الكطني اإلجمالي المتاح ،المتككف مف الناتج الداخمي اإلجمالي االسمي
كصافي المداخيؿ الكاردة مف باقي العالـ  ،ارتفاعا ب  %6,3سنة  2013عكض %6,1
سنة .2012
غير أنو كأخذا بعيف االعتبار ال رتفاع قيمة االستيالؾ النيائي الكطني ب  %7سنة
 ،2013سيكاصؿ معدؿ االدخار الكطني تراجعو منتقال مف  %28مف الناتج الداخمي
اإلجمالي سنة  2011إلى  %26,9سنة  2012ثـ إلى  %26,3سنة  .2013كيعزل
ىذا التراجع إلى انخفاض معدؿ االدخار الداخمي كحصة صافي المداخيؿ الكاردة مف باقي
العالـ في الناتج الداخمي اإلجمالي.
كفي ىذا السياؽ ،ستتدىكر االختالالت البنيكية لتمكيؿ االقتصاد ،حيث سيبقى مستكل
األدخار الكطني دكف مستكل االستثمار اإلجمالي الذم سيصؿ معدلو إلى  %35,6مف
الناتج الداخمي اإلجمالي سنة

 .2013كبالتالي ستصؿ الحاجيات التمكيمية لالقتصاد
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الكطني إلى  %9,3مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  2013عكض  %8,6سنة ،2012
كىي مستكيات غير قابمة لالستمرار كىي نتيجة تبرز تدىكر عجز ميزاف اآلداءات .

المبيان  :7تطور العجز الداخمي واللارجي وزلنـات المواازة بالنسبة المئوية ن الناتت الداخمي ااجمالي
نفقات الموازنة
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 .4بعض االستنتاجات المستلمصة ن التوقعات
االقتصادية االستنرافية 2013
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يتسـ النمك االقتصادم اإلجمالي بالتقمبات التي تعرفيا األنشطة الفالحية ،غير أنو سيستقر
في كتيرة نمك مكجبة  ،نتيجة نمك األنشطة غير الفالحية ،التي تأثرت كثي ار باألزمة العالمية
لسنتي  2008ك .2009غير أف ىذه األنشطة استعادت ديناميتيا التي سجمتيا قبؿ األزمة
العالمية لتفرز نمكا سنكيا متكسطا يصؿ إلى

 ،%4,5حيث استفادت مف السياسة المالية

التكسعية كدينامية الطمب الداخمي.
عرؼ المغرب منذ بداية العشرية األخيرة استثمارات ضخ مة ،خاصة في برامج البنية التحتية
االقتصادية كاالجتماعية ككذا لمتنمية البشرية  .كلقد استيدفت ىذه السياسة االستجابة إلى
مقتضيات الرفع مف التنافسية الشاممة لبالدنا كتحسيف جاذبيتيا في األسكاؽ العالمية  .كما
كانت تستيدؼ االستجابة إلى التطمعات المشركعة لمكاطنييا ك إلى الرقي بمستكل ظركؼ
معيشتيـ .كخدمة ليذه األىداؼ ،اعتمدت بالدنا عمى سياسة مالية تكسعية ،مستفيدة في
ذلؾ مف الكضعية المالية المريحة التي طبعت سنكات

 ،2000في حقبة ما قبؿ األزمة

العالمية لسنتي  2008ك .2009ك بمغت في ىذا اإلطار معدالت االستثمار مستكيات ىي
مف األ عمى في العالـ  .كما تحسف استيالؾ األسر بكيفية منتظمة

 .كبالمقابؿ ،ما فتئ

الميزاف التجارم يختؿ كعجز الميزانية يتفاقـ كالقدرات التمكيمية تتدىكر .
كبيذا ،أصبحت معدالت الحاجيات التمكيمية لنمكذجنا التنمكم ترتفع باستمرار ،كغير قابمة
لمتحمؿ حسب تقديرات سنة  2012كتكقعات سنة  ،2013رغـ المحدكدية النسبية لمديكنيتو
الخارجية ( %25مف الناتج الداخمي اإلجمالي سنة  )2011مما يقمص بكيفية ضاغطة
ىكامش السياسة المالية كالنقدية ،في سياؽ دكلي يتسـ بكضعية جيكاقتصادية كمالية
كسياسية متنامية ،يصعب التنبؤ بتطكرىا  .كىكذا أصبحت اليكـ إشكالية قابمية استمرار النمك
االقتصادم مطركحة بحدة ،كلـ يعد مف الممكف تجنب إصالحات بنيكية مف أجؿ
مكاجيتيا.
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كفي سياؽ التحكالت المؤسساتية التي عمى بالدنا أف تنخرط فييا ،تطبيقا لمقتضيات
الدستكر ،فقد أصبح مفركضا عمييا أف تنجز ىذه اإلصالحات  .كاف مف شأف ىذه األ خيرة
أف تمكف مف تطيير ماليتيا العمكمية ،كاعادة النظر في برمجة كتخطيط استثماراتيا
العمكمية ،كالقطيعة مع اقتصاد ككضعيات الريع لصالح تعبئة جيدة لالدخار كاالستثمار
المنتج ،كمالئمة نمكذجيا االستيالكي مع كاقعيا االقتصادم .
كىكذا تنفتح أماـ بالدنا ،مف خالؿ حكار د يمقراطي كاسع حقبة تكافؽ كطني جديد يعتمد
عمى نظرة مستقبمية لمصالح العاـ كتبني جماعي لنمكذج تنمكم تككف فيو تحمالت التنمية
كفكائدىا مكزعة بشكؿ عادؿ.
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الممحنـات ااحصائية

- 46 -

المحيط الدول ــي
النمو االقتصادي العال ي حسب المناطق االقتصادية الكبرى ب %
2010

2011

*2012

**2013

العـالـــم ........ ............... ...........

5,3

3,9

3,5

4,1

االقتصاديات المتقدمة .... ................. ....

3,2

1,6

1,4

2,0

* الكاليات المتحدة األمريكية...............

3,0

1,7

2,1

2,4

* منطقة األكرك.............................

1,9

1,4

-0,3

0,9

* الياباف.....................................

4,4

-0,7

2,0

1,7

7,5

6,2

5,7

6,0

*آسيا ... ............. ....................

9,7

7,8

7,3

7,9

منيا الصيف الشعبية.......................

10,4

9,2

8,2

8,8

*إفريقيا جنكب الصحراء ... .......... .....

5,3

5,1

5,4

5,3

*الشرؽ األكسط ك شماؿ إفريقيا ...........

4,9

3,5

4,2

3,7

*أمريكا الالتينية ...... ........ ....... ......

6,2

4,5

3,7

4,1

الدول أو مجموعة الدول

-

-

الدول النامية .... .................. ........ .....

المصدر  :اآلفاؽ االقتصادية العالمية لصندكؽ النقد الدكلي ،ابريؿ  :)*(2012تقديرات  (**)،تكقعات

تطور األسعار والتجارة العالمية بالحجم ب%
2010

البنــود

2011

*2012

**2013

األسعار عند االستهالك
االقتصاديات المتقدمة..................

1,5

2,7

1,9

1,7

الدكؿ النامية.............................

6,1

7,1

6,2

5,6

التجارة العالمية بالحجم .................

12,9

5,8

4,0

5,6

79,03

104,0

114,7

110,0

1,3

1,4

1,33

1,33

سعر البترول (المتكسط بالدكالر لمبرميؿ )
حسب صندكؽ النقد الدكلي ............
قيمة األورو مقابل الدوالر .............

المصدر :اآلفاؽ االقتصادية العالمية لصندكؽ النقد الدكلي ،ابريؿ  ،2012المجنة األكربية ،منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية ،كالبنؾ الدكلي ،مام ك يكنيو
 :)*( .2012تقديرات ك)**( تكقعات
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االقتصاد الوطن ـ ـ ـ ــي
تطور الناتت الداخمي ااجمالي بالحجم (بتسعار السنة الماوية)
التغير ب %
البنــود

2010

2011

 القيمة المضافة لمقطاع األولي … ...............................

**2013 *2012

-2,3

5,1

-9,3

5,8

4,4

5,3

4,3

4,1

6,4

4,0

3,3

6,0

4,4

4,9

4,2

مجموع القيم المضافة..........................................

3,3

5,2

2,2

4,3

الحقوق والرسوم الصافية من اإلعانات.....................

6,7

2,7

5,1

3,2

الناتج الداخمي اإلجمالي غير الفالحي…………………..

4,7

5,0

4,3

4,0

الناتج الداخمي اإلجمالي بالحجم..........................

3,6

5,0

2,4

4,3

تغير السعر الضمني لمناتج الداخمي اإلجمالي . ........................

0,7

0,1

2,1

2,6

 القيمة المضافة لمقطاع غير الفالحي …................ …....... القطاع الثانكم ....... . ........ .. ............................ -القطاع التالثي ........................ .....................

3,7

(*) :تقديرات ك)**( تكقعات المندكبية السامية لمتخطيط ،يكنيو 2012

بنية الناتت الداخمي ااجمالي الحنيني ب %
القطاعات

2010

2011

*2012

**2013

 األولي.....................................

13,8

13,8

12,7

12,9

 الثالثي.....................................

60,0

59,7

58,8

58,2

 الثانوي...................................
المجموع

26,2
100

26,5
100

(*) :تقديرات ك)**( تكقعات المندكبية السامية لمتخطيط ،يكنيو 2012
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28,5
100

28,9
100

تواان الناتت الداخمي ااجمالي (بماليين الدراهم الجارية)
2010

2011

*2012

**2013

البنود

764031

802607

839521

898176

4,3

5,0

4,6

7,0

571485

618891

668722

715497

3,6

8,3

8,1

7,0

437547

472559

500440

539474

التغير ب ...........................%

4,6

8,0

5,9

7,8

اإلدارات العمكمية........................

133938

146332

168282

176023

التغير ب ...........................%

0,4

9,3

15,0

4,6

التكوين اإلجمالي لمرأسمال الثابت.........

234407

246394

263642

287369

التغير ب ...........................%

3,6

5,1

7,0

9,0

تغير المحزونات........................

34027

42168

34782

32307

صادرات السمع والخدمات.................

253941

285530

303697

327281

التغير ب .............................%

20,8

12,4

6,4

7,8

واردات السمع والخدمات..................

329053

390376

431321

464279

13,2

18,6

10,5

7,6

الناتج الداخمي اإلجمالي ................
التغير ب ..........................%
االستهالك النهائي الوطني...............
التغير ب ...........................%
األسر المقيمة...........................

التغير ب..........................%

(*)  :تقديرات ك)**( تكقعات المندكبية السامية لمتخطيط ،يكنيو 2012
 -القيمة بمالييف الدراىـ الجارية -التغير ب%
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تواان الناتت الداخمي ااجمالي (النمو الحنيني ب )%
البنود

2010

2011

*2012

**2013

الناتج الداخمي اإلجمالي الحقيقي.........................

3,6

5,0

2,4

4,3

االستهالك النهائي الوطني..............................

1,5

6,7

4,7

4,1

2,2

7,4

2,3

4,5

-0,9

4,6

12,5

3,0

-0,7

2,5

5,2

7,1

16,6

2,1

4,5

6,3

3,6

5,0

5,7

8,2

األسر المقيمة...................................اإلدارات العمكمية..............................التكوين اإلجمالي لمرأسمال الثابت.......................
صادرات السمع والخدمات. .............................

واردات السمع والخدمات. ...............................

(*)  :تقديرات ك)**( تكقعات المندكبية السامية لمتخطيط ،يكنيو 2012

ساهمة جا يع الطمب النهائي في النمو االقتصادي(بعدد الننط)
البنـــود

2010

2011

الناتج الداخمي اإلجمالي الحقيقي…....................

**2013 *2012

3,6

5,0

2,4

4,3

1,1

5,0

3,6

3,3

1,3

4,2

1,4

2,7

-0,2

0,8

2,3

0,6

-0,2

0,8

1,6

2,2

تغير المخزونات.....................................

-0,6

0,5

-1,7

0,7

التجارة الخارجية لمسمع والخدمات...................

3,3

-1,5

-1,1

-2,0

االستهالك النهائي الوطني...........................
استيالؾ األسر المقيمة..............................
استيالؾ اإلدارات العمكمية........................
التكوين اإلجمالي لمرأسمال الثابت...................

(*)  :تقديرات ك)**( تكقعات المندكبية السامية لمتخطيط ،يكنيو 2012
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الدخل الوطني ااجمالي المتاا واستعماالتت
(بماليين الدراهم الجارية)
2010

2011

*2012

**2013

-الناتج الداخمي اإلجمالي ......................

764031

802607

839521

898176

 -الدخؿ الكطني اإلجمالي المتاح..............

806626

843552

894948

951314

4,3

4,6

6,1

6,3

 -االستيالؾ النيائي الكطني...................

571485

618891

668722

715497

 -االدخار الداخمي بمالييف الدراىـ.............

192546

183716

170799

182679

بالنسبة المئكية مف الناتج الداخمي اإلجمالي................

25,2

22,9

20,3

20,3

 -االدخار الكطني بمالييف الدراىـ...........

235141

224661

226226

235817

بالنسبة المئكية مف الدخؿ الكطني اإلجمالي المتاح...........

30,8

28,0

26,9

26,3

البنـــود

اؿتغير ب .............................................%

(*)  :تقديرات ك)**( تكقعات المندكبية السامية لمتخطيط  ،يكنيو 2012

حساب االدخار-االستثمار
( بالنسبة المئوية ن الناتت الداخمي ااجمالي)
البنــود

2010

**2013 *2012 2011

االستثمار اإلجمالي............................

35,1

36,0

35,5

35,6

صافي المداخيؿ الكاردة مف باقي العالـ..........

5,6

5,1

6,6

5,9

االدخار الكطني................................

30,8

28,0

26,9

26,3

رصيد التمكيؿ..................................

-4,4

-8,0

-8,6

-9,3

(*)  :تقديرات ك)**( تكقعات المندكبية السامية لمتخطيط ،يكنيو 2012
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المالية اللارجية
)بالنسبة المئوية ن الناتت الداخمي ااجمالي(
البنــود

2010

-

العجز في المكارد...................

-

الرصيد الجارم لميزاف اآلداءات....

**2013 *2012 2011

-10,7

-14,1

-16,3

-16,3

-4,1

-8,0

-8,6

-9,3

(*)  :تقديرات ك)**( تكقعات المندكبية السامية لمتخطيط ،يكنيو 2012
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