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االقتصادات  أغلب  يتأكد في  بات  النشاط  تدهور  أن  يتضح  الدولية،  االقتصادية  للظرفية  األخيرة  التطورات  على ضوء 
املتطورة، في حني يبقى النمو قويا بشكل نسبي في الدول الصاعدة والنامية. ففي الفترة املمتدة بني الفصل الرابع من سنة 
2011 والفصل األول من سنة 2012، تراجع النمو في الواليات املتحدة من 0,7% إلى %0,5 بالتغير الفصلي، في حني 
تراجع الناجت الداخلي اإلجمالي في منطقة األورو بنسبة 0,3%. إلى جانب ذلك، ظلت نسبة البطالة في مستويات عالية 
في أغلب االقتصادات املتقدمة، إذ وصلت إلى 8,1% في الواليات املتحدة األمريكية خالل شهر أبريل وإلى 10,9% في 
منطقة األورو في شهر مارس. أما في البلدان الشريكة الرئيسية للمغرب، فقد بلغت نسبة البطالة خالل شهر مارس %10 

في فرنسا و9,8% في إيطاليا و5,6% في أملانيا و24,1% في إسبانيا.

عالوة على ذلك، تشير املؤشرات الشهرية األخرى املتاحة إلى غاية نهاية شهر أبريل إلى ظهور عالمات جديدة تعكس تباطؤ 
النشاط. ففي الواليات املتحدة األمريكية، عرف مؤشر ثقة املستهلك األمريكي )الذي يعده مجلس املؤمترات( تراجعا شهريا 
بنسبة 1% ليصل إلى 69,2 نقطة أساس، في حني ارتفع بواقع 4,8% على أساس سنوي. وفي منطقة األورو، عرف  كل 
من مؤشر مدراء املشتريات في القطاع الصناعي واملؤشر املركب انخفاضات بلغت على التوالي 3,6% و3,5% من شهر 

آلخر و20,7% و18% على أساس سنوي. 

التنقيط  طرف   شركة  من  إلسبانيا  املمنوحة  السيادية  النقطة  تدني  أدى  املالية،  باألوضاع  يتعلق  ما   وفي 
 Standard & Poor’s  من »A« إلى »+BBB« إلى تزايد حدة الضغوط في األسواق املالية، خاصة في منطقة األورو. في 
املقابل، عرفت نسبة مردودية السندات ملدة عشر سنوات في أملانيا والبرتغال  واليونان، خالل شهر أبريل، تراجعات شهرية 
من 1,9% إلى 1,7% ومن 12,9% إلى 12,1% ومن 45% إلى 21,4% على التوالي. أما في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، 
فقد سجلت هذه النسب ارتفاعات طفيفة من 2,8% إلى 3% ومن 5,2% إلى 5,8% ومن 5% إلى 5,5% على التوالي. 

وفي الواليات املتحدة، بلغت نسبة مردودية سندات اخلزينة 2% في شهر أبريل مقابل 2,2% شهرا من قبل.

وسجلت أسواق البورصة، خالل شهر أبريل، توقف املنحى التصاعدي ملؤشرات  االقتصادات املتقدمة املسجل منذ بداية 
السنة، إذ انخفض كل من مؤشر EUROSTOXX بنسبة 7,6% ومؤشر DOW JONES الصناعي بنسبة %0,6. 
موازاة مع ذلك، تدنت مؤشرات البورصة للدول الصاعدة، إذ تراجع مؤشر EM MSCI بواقع 2,6% في شهر أبريل على 
أساس شهري. أما األسواق القائمة بني البنوك، فقد شهدت، خالل شهر أبريل، تراجع سعر الفائدة املتبادل بني البنوك 
األوروبية )EURIBOR( ألجل ثالثة أشهر ليصل إلى 0,75%، في حني سجلت ركود سعر الفائدة ما بني بنوك لندن 
تطورات  0,47%. وبخصوص القروض املمنوحة للقطاع اخلاص، فقد سجلت  نسبة  أشهر في  ثالثة  )LIBOR( ألجل 
متباينة بني منطقة األورو والواليات املتحدة. ففي منطقة األورو، تراجعت هذه القروض بنسبة 0,1% بني شهري فبراير 
ومارس 2012، فيما ارتفعت بنسبة 0,2% في الواليات املتحدة خالل نفس الفترة. وعلى أساس سنوي، بلغت نسبة منو 
هذه القروض 0,6% في منطقة األورو و5,1% في الواليات املتحدة. وعلى مستوى أسواق الصرف العاملية، تراجع سعر 
األورو من شهر آلخر بنسبة 0,5% أمام الدوالر وبنسبة 1,3% أمام اجلنيه اإلسترليني وبنسبة 1,7% أمام الني الياباني. 

أما على صعيد األسواق العاملية للمواد األولية، فقد سجلت األسعار منحى تنازليا على العموم خالل شهر أبريل، كما يتضح 
من خالل التراجع الشهري ملؤشر داو جونس يو بي إس)Dow Jones UBS( بنسبة 2,8%، إثر تدني مؤشر أسعار الطاقة 

بنسبة 4,8% و مؤشر أسعار املواد غير الطاقية بواقع %1,8. 
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وارتباطا بهذه التطورات، وكذا بضعف الطلب على العموم، عرفت نسبة التضخم في العالم تراجعا طفيفا من 3,9% شهر 
فبراير إلى 3,7% في مارس. وبذلك، بلغت نسبة التضخم 2,7% في الواليات املتحدة وفي منطقة األورو، في حني بلغت 
3,6% في الصني، مقابل 3,2% شهَر فبراير. وبخصوص الشركاء الرئيسيني، تراجعت نسبة التضخم بشكل طفيف في 
أملانيا من 2,5% إلى 2,3%، وفي إسبانيا من 1,9% إلى 1,8%، فيما ارتفعت في كل من فرنسا وإيطاليا لتنتقل على التوالي 
من 3,4% إلى 3,8% ومن 2,5% إلى 2,6% من شهر آلخر. عالوة على ذلك، توقع املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي أن 

تصل نسبة التضخم في منطقة األورو إلى 2,6% في أبريل 2012.

في هذا السياق، قرر البنك املركزي األوربي واالحتياطي الفدرالي األمريكي والبنك املركزي اإلجنليزي، خالل اجتماعاتهم 
شهري أبريل وماي 2012، اإلبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في حدود 1% وبني 0% و0,25% وفي حدود 

0,5% على التوالي. 

على الصعيد الوطني، تشير املعطيات املتاحة إلى غاية نهاية شهر مارس 2012 إلى عودة العجز التجاري إلى التفاقم بنسبة 
14% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011. وينتج هذا التغير عن ارتفاع الواردات بنسبة 9,9%، أي بوتيرة أسرع من 
تلك املسجلة بالنسبة للصادرات، والتي بلغت 5,8%. وبذلك، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 48% بدال من %49,9 
سنة من قبل. من جهة أخرى، ظلت مداخيل األسفار، التي بلغت 12،1 مليار درهم، مستقرة مقارنة بالسنة املاضية، في 
حني ارتفعت بواقع 17,1% في مارس 2011. أما بخصوص حتويالت املهاجرين، فقد بلغ مجموعها 13,5 مليار درهم، 
بزيادة قدرها 5,5% بدل 6,9% سنة من قبل. عالوة على ذلك، بلغت االستثمارات والقروض اخلاصة األجنبية الصافية 

4,1 ماليير مقابل 4,8 ماليير درهم. 

 على مستوى القطاع احلقيقي، بلغ النمو الوطني 5,3% في الفصل الرابع من سنة 2011، مقابل 4,9% في الفصل الذي 
سبق. ويعزى هذا األداء اجليد إلى ارتفاع القيمة املضافة الفالحية بنسبة 4,5% مقابل 5,6% بالنسبة لغير الفالحية. 

القطاع  ففي  القطاعات.  حسب  متباينة  تطورات  حدوث  إمكانية  الشهرية  املؤشرات  خالل  من  يتضح  أخرى،  جهة  من 
الفالحي، يتبني من التقديرات األخيرة لوزارة الفالحة أن إنتاج احلبوب للموسم الفالحي 2012-2011 قد يصل إلى 48 
مليون قنطار، أي 43% أقل من السنة املاضية، وذلك بفعل الظروف غير املالئمة التي ميزتها. وعرف الصيد الساحلي 
والتقليدي، في متم شهر مارس 2012، ارتفاعا بواقع 13% في حجم السمك املفرغ، نتيجة باألساس إلى ارتفاع الكميات 

املصطادة من السمك السطحي بنسبة %20. 

وبخصوص القطاع الثانوي، تشير نتائج استقصاء الظرفية في القطاع الصناعي، الذي يعده بنك املغرب، إلى تطور إيجابي 
في اإلنتاج الصناعي، وذلك للشهر الثاني على التوالي. وعالوة على ذلك، استقرت نسبة استخدام الطاقات اإلنتاجية الكاملة 
املؤشرات  العمومية، تبني  72% إذا ما استثنينا الصناعات التكريرية. وفي قطاع البناء واألشغال  بلغت  بينما   %73 في 
الرئيسية تسجيل تطورات إيجابية على العموم، إذ ارتفعت مبيعات اإلسمنت بنسبة 21,7% في نهاية شهر مارس على 

أساس سنوي، في حني ارتفع املبلغ اجلاري للقروض العقارية بنسبة %8. 

وفي قطاع املعادن، عرف اإلنتاج املعد للبيع من حيث الفوسفاط واحلامض الفوسفوري والسماد، تراجعا بنسب %10,7 
و24,5% و4,8% على التوالي في نهاية شهر مارس. أما رقم املبيعات احملقق من حيث الصادرات، فقد منا بنسبة %2,4 
16,7% في نهاية الفصل األول من سنة  التكرير بنسبة  إنتاج قطاع  10،4 مليار درهم. من جهة أخرى، منا  إلى  ليصل 
2012، فيما ارتفع الطلب على املنتجات النفطية بنسبة 7,3% في نهاية فبراير 2012. وفي قطاع الطاقة، سجل إنتاج 
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الكهرباء تناميا بنسبة 12,4%، يشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء احلرارية بواقع 19,3% والهوائية بنسبة 12% فيما تراجع 
إنتاج الكهرباء املائية بواقع 38%. موازاة مع ذلك، تزايد الطلب على الكهرباء بنسبة %12. 

وفي القطاع الثالثي، عادت املؤشرات لتسجل توجها غير مالئم نسبيا. فقد استقرت مداخيل األسفار في مستواها املسجل 
خالل السنة املاضية، إذ بلغت 12,1 مليار درهم في نهاية شهر مارس. أما تدفقات السياح وعدد ليالي املبيت التي أحصتها 

الفنادق املصنفة، فقد تراجعت على التوالي بواقع 5% و%11. 

وفي ما يخص سوق الشغل، تشير املعطيات إلى أن نسبة البطالة قد سجلت أعلى مستوى لها منذ الفصل األول من سنة 
2010، إذ بلغت 9,9% في الفصل األول من سنة 2012، مرتفعة بواقع 0,8 نقطة مئوية على أساس سنوي. وقد ُسجل 
هذا التغير على الصعيدين احلضري والقروي معا، إذ ارتفع من 13,3% إلى 14,4% ومن 4,3% إلى 4,4% على التوالي. 

وأسفرت وضعية امليزانية، إلى غاية متم مارس 2012، عن عجز مالي بلغ 5,8 ماليير درهم، متدنية بواقع 3,2 ماليير و5,5 
ماليير على التوالي مقارنة مع نهاية شهر مارس من سنة 2011 ونهاية شهر فبراير 2012. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع 
املداخيل العادية بواقع 8%، بفعل ارتفاع املداخيل الضريبية بنسبة 7,9%، بشكل أسرع مقارنة بالنفقات، التي تنامت بنسبة 
4,2%. وأخذا في االعتبار تراجع مخزون متأخرات األداء بقيمة 4,1 ماليير، بلغ عجز الصندوق 9,9 ماليير درهم، بدال 
من 10,5 مليار سنة في نهاية نفس الفترة من السنة املاضية. ولتمويل هذا العجز، مت اللجوء حصريا إلى املوارد الداخلية، 

التي بلغ تدفقها الصافي 10,8 مليار درهم، فيما سجل التمويل اخلارجي الصافي مستوى سلبيا بلغ 925 مليون. 

في أبريل 2012، ومقارنة بالشهر السابق، كان للعوامل املستقلة للسيولة أثر تقييدي على اخلزائن البنكية بلغ 4,2 ماليير 
درهم، وذلك راجع باألساس إلى تقلص املوجودات اخلارجية الصافية لبنك املغرب. وبالنظر إلى تطور العوامل املستقلة وإلى 
شبه استقرار املبلغ األدنى لالحتياطي النقدي، بلغت حاجيات البنك من السيولة 55,3 مليار درهم، بدل 51,1 مليار في 
الشهر السابق. في ظل هذه الظروف، قام بنك املغرب بضخ املزيد من األموال، لتصل إلى 57 ماليير درهم، 42 مليار منها 

برسم تسبيقات ملدة 7 أيام و15 مليار برسم عمليات إعادة الشراء ملدة ثالث أشهر. 

موازاة مع ذلك، بلغ معدل الفائدة ما بني البنوك 3,18% في أبريل، متراجعا بواقع 13 نقطة أساس مقارنة مع الشهر 
السابق. وبخصوص أسعار الفائدة اخلاصة بسندات اخلزينة، والصادرة في السوق األولية، فقد سجلت تراجعات تراوحت 
قيمتها بني 7 و26 نقطة أساس مقارنة مع آخر اإلصدارات، باستثناء أسعار السندات ملدة 15 سنة، التي ارتفعت بواقع 3 
نقط أساس. أما في ما يتعلق بأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجل متوسط سعر الفائدة املرجح للودائع ملدة 6 أشهر و12 
شهرا، انخفاضا بواقع 3 نقط أساس ليصل إلى 3,60% في شهر مارس، مما يعكس االنخفاضات املسجلة على مستوى 

أسعار الفائدة املطبقة على الودائع ملدة 6 أشهر وسنة واحدة. 

على الصعيد النقدي، تشير املعطيات اخلاصة بشهر مارس 2012 إلى بقاء وتيرة منو الكتلة النقدية في حدود %5,3، 
مقابل تسارع طفيف في منو القروض البنكية. بذلك، بلغت النسبة السنوية لنمو املجمع م3 نسبة 5,3%، أي دون تغيير 
مقارنة بالشهر السابق. ويشمل هذا التطور تسارعا طفيفا في وتيرة منو النقود الكتابية والتوظيفات ألجل، واستقرار وتيرة 
منو العملة االئتمانية، فيما سجلت هاته الوتيرة نوعا من التباطؤ على مستوى باقي األصول النقدية. فبخصوص القروض 
تسهيالت  ارتفاع  وتيرة  تسارع  باألساس  التغير  هذا  ويعكس  8,5% مقابل 8% في فبراير.  وتيرة منوها  بلغت  البنكية، 
اخلزينة والقروض للتجهيز، وبدرجة أقل، ارتفاع قروض االستهالك. وبدورها، تراجعت وتيرة منو القروض العقارية، إذ 

انتقلت من 8,8% إلى 8% في شهر مارس.
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وبخصوص باقي مصادر اإلنشاء النقدي، ارتفعت الديون الصافية على اإلدارة املركزية بنسبة 34,6% بالتغير السنوي، مما 
يعكس على اخلصوص تزايد الديون الصافية لباقي مؤسسات اإليداع. وتشير آخر األرقام املتوفرة، التي تعود إلى 4 ماي 
2012، أن املوجودات اخلارجية الصافية لبنك املغرب قد بلغت 149,1 مليار درهم، عوض 151 مليار املسجلة في 30 
أبريل 2012. أما مجمعات التوظيفات السائلة، فقد ارتفعت نسبة منوها السنوي لتصل إلى2,9% في شهر مارس، لتضع 

بذلك حدا لتوجهها التنازلي املالحظ منذ غشت 2011. 

وفي سوق البورصة، تناقص مؤشرا مازي ومادكس في شهر أبريل على التوالي بواقع 5,9% و6,2%، لتصل بذلك نسبة 
أدائهما السلبي، منذ بداية السنة، إلى 6,6% و6,7% على التوالي. موازاة مع ذلك، تراجعت رسملة البورصة بنسبة %5,4، 
لتصل إلى حوالي 483 مليار درهم. وعلى مستوى سوق تدبير األصول، سجل صافي أصول مؤسسات التوظيف اجلماعي 

في القيم املنقولة ارتفاعا بنسبة 1,8% ليصل إلى 237,9 مليار درهم. 

وفي سياق يتسم بغياب ضغوط تضخمية كبرى، حافظت نسبة التضخم على مستواها املعتدل. فعلى أساس شهري، بلغت 
هذه النسبة 0,2-% في شهر مارس بدل 0,3% شهرا من قبل، متأثرة باألساس بتراجع أسعار خدمات الهاتف والفاكس 
بنسبة 9,5%. وقد انعكس هذا العامل األخير أيضا على التضخم األساسي، الذي تراجع من 0% في فبراير إلى 0,5-% 
في شهر مارس. وعلى أساس سنوي، تراجعت نسبة التضخم إلى 0,3% مقابل 0,4% في فبراير، ليصل بذلك متوسط 
تغيرها إلى 0,5% في الفصل األول من سنة 2012. ويعكس هذا التوجه انخفاض أسعار بند » املواد الغذائية املتقلبة« 
بنسبة 2%، وكذا تباطؤ نسبة التضخم األساسي إلى 0,8%. كما تقلص الفارق املطلق بني التضخم والتضخم األساسي إلى 

0,5 نقطة مئوية، مقابل نقطة واحدة في الشهر السابق. 

أما بخصوص أسعار إنتاج الصناعات التحويلية، فقد عادت لترتفع بواقع 1,4% في شهر مارس بعد أن كانت قد ارتفعت 
بنسبة 1,7% في فبراير. ويعكس هذا التطور باألساس تزايد أسعار التكويك والتكرير بواقع 4,4% بدل 4,7% الشهر 
املاضي، مساهمة بذلك مبا قدره 1,5 نقطة مئوية في تغير املؤشر العام. ومن جهته، تراجع مؤشر األسعار عند اإلنتاج، 
باستثناء التكرير، بشكل طفيف بلغ 0,1% خالل شهر مارس، بعد أن ارتفع بنسبة 0,1% في فبراير. وباعتماد املقارنة 
السنوية، يتبني أن نسبة ارتفاع املؤشر العام قد تراجعت في شهر واحد من 8,7% إلى 7,2%، وذلك بفعل تباطؤ وتيرة 
ارتفاع أسعار فرع التكويك والتكرير من 21,1% إلى 16,2%. عالوة على ذلك، تشير املعطيات اخلاصة بشهر مارس إلى 

أن مؤشر أسعار االستيراد قد سجل ارتفاعا شهريا بلغ 2,3%، أي بنسبة قريبة من تلك املسجلة في شهر فبراير. 
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