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استنادا إلى املعطيات املتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2010 وأحدث املؤشرات الشهرية، فإن انتعاش االقتصاد العاملي ال 
يزال متفاوتا بني الدول واجلهات. فقد اقترب مستوى النمو في األسواق الصاعدة من املستويات املسجلة قبل األزمة، على 
الرغم من تباطؤه مقارنة بالنصف األول من السنة؛ في حني ظل مستوى النمو في الدول املتقدمة متواضعا نسبيا. وقد 
تسارع النمو بشكل طفيف في الواليات املتحدة، حيث انتقل من 3% إلى 3,2% على أساس سنوي، فيما تراجع إلى %1,9 
في منطقة األورو، بدال من 2% املسجلة في الفصل الثاني. أما فيما يخص البلدان الصاعدة، ازداد الناجت الداخلي اإلجمالي 
للصني بنسبة 9,6% على أساس سنوي في الفصل الثالث، بعد أن سجل 10,3% في الفصل السابق؛ بينما ارتفع هذا الناجت 

في كل من الهند والبرازيل بنسبتي 8,9% و8,4% على التوالي، مقابل 8,8% في الفصل الثاني.

كما سجلت املؤشرات الشهرية املتعلقة باألنشطة والبطالة تطورات متباينة. فقد ارتفع مؤشرالتصنيع )ISM( في قطاع 
التصنيع في الواليات املتحدة في شهر دجنبر إلى 57 نقطة، أي بزيادة شهرية قدرها 0,5%، وبنسبة 1,3% على أساس 
سنوي؛ في حني تراجع املؤشر املركب املتقدم، املشار إليه في تقرير مجلس املؤمتر )Conference Board(، إلى 52,5 
نقطة، بعد أن بلغ 54,1 نقطة في نونبر، ليستمر تراجعه بنسبة 2,1% من سنة إلى أخرى. وفي منطقة األورو، بلغ مؤشر 
مديري املشتريات PMI 56,8 نقطة في دجنبر، بدال من 55,3 في الشهر السابق، أي بزيادة سنوية قدرها 10,1%؛ بينما 
انخفض نسبيا مؤشر مديري املشتريات املركب من شهر آلخر، حيث تراجع إلى 55 نقطة في دجنبر، إال أنه ال يزال يسجل 
زيادة 10,1% على أساس سنوي. وفيما يتعلق باإلنتاج الصناعي، فقد ارتفع بنسبة 0,4% في نونبر، بعد انخفاض بواقع 
0,2% في أكتوبر. أما سوق الشغل، فقد انخفض معدل البطالة في الواليات املتحدة من 9,6% في نونبر إلى 9,4% في 
دجنبر وفقا ألحدث تقدير لوزارة الشغل األمريكية. وبالنسبة ملنطقة األورو، بلغ معدل البطالة في نونبر 10,1%، وهو نفس 

املستوى املالحظ في الشهر السابق.

وفيما يتعلق باألوضاع املالية، متيزت مرة أخرى بتوترات في األسواق النقدية، السيما في منطقة األورو، كما يتضح من 
خالل تقييم أسعار الفائدة ما بني البنوك، وارتفاع الفوارق، وكذلك تلك املتعلقة بالسندات أساسا، وذلك ارتباطا بالصعوبات 
التي مت رصدها على مستوى املالية العامة في بعض دول منطقة األورو. وبينما تتواصل عملية توحيد معايير السوق النقدية 
في الواليات املتحدة، فهي ال تزال حتت الضغط في منطقة األورو. وقد استقر سعر فائدة ليبور بالدوالر لثالثة أشهر 
تقريبا عند 0,30%، في حني انتقل فارق ليبور بالدوالر من 10,6 نقطة أساس إلى 12 نقطة بني نونبر ودجنبر. وفي نفس 
السياق، وخالل نفس الفترة، ارتفع فارق ليبور باألورو من 22,8 نقطة أساس إلى 29,5 نقطة. ومن حيث أسواق السندات، 
لوحظ وجود ارتفاع عام في مردود السندات السيادية، السيما بالنسبة للدول األوروبية التي تعرف ارتفاع مديونيتها العامة.

وبخصوص سوق الصرف، تواصل انخفاض قيمة الدوالر أمام األورو، على الرغم من اإلجراءات الكمية املهمة التي اتخذها 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي منذ نونبر املاضي. وباملقابل، ارتفعت على العموم املؤشرات املتعلقة بتطور االئتمان وأسواق 
األسهم. فقد ازدادت مجددا نسبة االئتمان في منطقة األورو، في نونبر، وإن كان ذلك مبعدل سنوي معتدل، أي بواقع %2 
مقابل 1,5% في أكتوبر؛ بينما ارتفعت هذه النسبة في الواليات املتحدة، خالل الفترة نفسها بنسبة 2,1%، أي بتراجع 

مقارنة مع نسبة 3% املسجلة في الشهر السابق.

وبالنسبة ألسواق املواد األولية، واصلت األسعار وتيرتها التصاعدية الذي بدأت في يوليوز سنة 2010. وهكذا، ارتفعت 
و22,8% على أساس سنوي؛  أساس شهري،  على   %7 قدرها  بزيادة  دجنبر،  للبرميل في  دوالر   92 إلى  النفط  أسعار 
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وبخصوص املنتجات غير الطاقية، يشير مؤشر داو جونز يو بي إس إلى زيادة قدرها 5,7% في دجنبر مقارنة مع الشهر 
السابق، وبنسبة 34,6% على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع املنتجات الفالحية واملعادن األساسية.

وارتباطا باآلثار املتباينة لهشاشة االنتعاش في االقتصادات املتقدمة، والنمو في األسواق الصاعدة وارتفاع األسعار العاملية 
للمواد األولية، ال يزال التضخم العاملي دون املستويات املالحظة سنتي 2007 و2008، ولكن عموما عرف بعض الزيادة، 
3,7% في أكتوبر و3,5% في نونبر، مقابل متوسط قدره 2,2% في سنة  3,3% في شتنبر، وعند  عند  استقر  حيث 
2009. وقد هم ارتفاع األسعار أساسا البلدان الصاعدة، التي بلغ التضخم فيها 6% في نونبر، بينما انخفض إلى 1,1% 

.Eurostat في الواليات املتحدة، وبلغ 2,2% في منطقة األورو في دجنبر، وفقا ألحدث تقديرات للمكتب اإلحصائي

على الصعيد الوطني، وعلى الرغم من الغموض الذي يلف االنتعاش لدى شركائنا األوروبيني، أكدت املعطيات املتاحة في 
نونبر حتسن املراكز األساسية مليزان األداءات. وفي هذا الصدد، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 26,7% لتبلغ 27,8 مليار 
درهم، وذلك بفضل زيادة قدرها 88,1% في مستخرجات الفوسفاط ومشتقاته. ومع ذلك، ونظرا الرتفاع الواردات بواقع 
12,9%، أي مببلغ 31 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة بالثلث في فاتورة الطاقة، وزيادة العجز التجاري بنسبة 
2,3%، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، بدال من 2,8% و5,1% في شتنبر وأكتوبر على التوالي. ومن جانب 
آخر، ارتفعت مداخيل السفر و حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج بنسبة 7,3% و7,8% خالل األحد عشر شهرا األولى 
من السنة احلالية، مقابل متوسط منو قدره 5,8% و7,9% خالل األشهر الثالثة املاضية. وفي الوقت نفسه، بلغت مداخيل 
االستثمارات والقروض األجنبية اخلاصة 26,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5,4%؛ في حني بلغت املصاريف في هذا 
الباب 23,2 مليار درهم، أي مبدخول صافي قدره 3 مليارات درهم. وفي السياق ذاته، بلغ مجموع االستثمار املباشر 22,4 

مليار درهم، الشيء الذي نتج عنه، للمرة األولى هذه السنة، مدخوال صافيا قدره 1,9 مليار درهم.

وحسب أحدث األرقام الصادرة عن املندوبية السامية للتخطيط، يبلغ النمو الوطني، في الفصل الثالث من سنة 2010، 
نفس املستوى املسجل في الفصل السابق، أي 3%، حيث يغطي ارتفاعا بواقع 4,7% في القيمة املضافة غير الفالحية، 
وانخفاضا بواقع 8,4%  في القيمة املضافة الفالحية. وأظهرت مؤشرات الظرفية االقتصادية األخيرة حتسنا في نشاط 
فروع مختلفة. ففي القطاع الفالحي، بلغت صادرات البواكر، في أواخر سنة 2010، نسبة 4%، وذلك بفضل زيادة %11 
 ،2010-2011 الفالحي  املوسم  20%. وبخصوص  ارتفعت صادرات احلوامض بنسبة  الطماطم؛ في حني  في مبيعات 

عرفت وتيرة الزراعة في اخلريف تسارعا، وذلك بفضل الظروف املناخية املواتية.

بشهر  واملتعلقة  املغرب،  بنك  املنجز من طرف  الصناعية  للظرفية  الشهري  االستقصاء  نتائج  تبرز  الثانوي،  القطاع  وفي 
نونبر، أن مؤشرات النشاط ال تزال عند مستويات أعلى من تلك التي لوحظت خالل الفترة نفسها في السنة السابقة. وفي 
نفس السياق، تن اعتبار التوقعات املتعلقة بتطور النشاط الصناعي، خالل األشهر الثالثة املقبلة، مواتية من طرف مدراء 
املقاوالت في جميع الفروع. وبخصوص قطاع املعادن، ارتفع اإلنتاج التسويقي للفوسفاط، وذلك بفضل االرتفاع املهم للطلب 
العاملي بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وسجل أيضا إنتاج األسمدة الفوسفاطية وحامض الفوسفوريك 
زيادة بواقع 46% و31%، مما أدى إلى امتصاص 61% من اإلنتاج التسويقي للفوسفاط في السوق بدال من حوالي %50 

في املتوسط على مدى السنوات اخلمس املاضية.

وفيما يخص قطاع الطاقة، ارتفع الطلب على الكهرباء، بسبب الطلب املتزايد في القطاع الصناعي، بنسبة 6,1% في نهاية 
أكتوبر، بدال من 3,1% في الفترة ذاتها من السنة السابقة. ومن جانب آخر، اتسم اإلنتاج في قطاع التكرير مع متم نونبر، 

بزيادة سنوية نسبتها 24%، بالتزامن مع حتسن إنتاج الوقود بنسبة %52.
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أما بالنسبة لقطاع الثالثي، اتسمت املؤشرات الرئيسية للنشاط السياحي بانتعاش مهم في نهاية نونبر، حيث ارتفع مستوى 
تدفق السياح وعدد ليالي املبيت املصرح بها من قبل الوحدات املصنفة بنسبة 11%؛ في حني بلغت مداخيل السياحة حوالي 

52 مليار درهم، أي بزيادة %7,3.

وفيما يتعلق باملالية العامة، فمع متم شهر نونبر، أظهرت وضعية موارد ونفقات اخلزينة عجزا في امليزانية نسبته 30,1 
مليار درهم. وتعكس هذه النتيجة شبه استقرار املوارد العادية، مع انتعاش طفيف في عائدات الضرائب وانخفاض العائدات 
غير الضريبية وكذا تزايد النفقات، السيما املتعلقة باملقاصة. في هذا الصدد، ارتفعت املوارد العادية للخزينة بنسبة %0,4 
لتصل إلى 170,4 مليار درهم، وذلك بسبب األداء الضعيف لعائدات الضرائب، التي ارتفعت بنسبة 1,7% فقط، أي مببلغ 
154,4 مليار درهم. وباملوازاة مع ذلك، ارتفعت النفقات العامة، والتي استقرت في مبلغ 200,5 مليار درهم، بنسبة %16، 
لتغطي التوسع في النفقات العادية الذي بلغ 12,6%؛ والتي ترتبط هي األخرى التوسع في نفقات املقاصة الذي بلغ 14,5 

مليار درهم؛ وكذا تراجع طفيف في نفقات التجهيز بواقع 1,5%، لتبلغ 36,4 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالسيولة البنكية، تراجعت احتياجات البنوك للسيولة إلى 4,2 مليار درهم مقابل 8,9 مليار درهم في الشهر 
السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الوضعية الصافية للخزينة لدى بنك املغرب،  وتراجع التداول االئتماني، والزيادة 
في املوجودات األجنبية الصافية. عالوة على ذلك، عمد بنك املغرب على خفض حجم عمليات اإلمداد من خالل تسبيقات 

ملدة 7 أيام على طلبات العروض، مما أدى إلى تخفيضه إلى 7 مليارات درهم في دجنبر.

وفي الوقت نفسه، بلغ املتوسط املرجح لسعر الفائدة في السوق ما بني البنوك في دجنبر 3,27%، أي بانخفاض نقطة 
 أساس واحدة مقارنة مع الشهر السابق. ومن جانب آخر، شهدت أسعار الفائدة املتعلقة بسندات اخلزينة ملدة 13 و26 
و 52 أسابيع، والتي يتم إصدارها في السوق األولية، زيادات طفيفة، انتقلت من 1 إلى 3 نقاط أساس، لتصل إلى %3,28 

و3,33% و3,49% على التوالي.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الفائدة املتعلقة بسندات اخلزينة ملدة 2 و 5 سنوات بواقع 2 و نقطة واحدة كأساس، 
لتصل إلى 3,63% و 3,85% على التوالي. وباملقابل، بقيت أسعار الفائدة للسندات املستحقة في أجل 10 و 15 سنة على 
 حالها مقارنة باإلصدارات املاضية. وفيما يخص أسعار الفائدة الدائنة، بلغ املتوسط املرجح لسعر فائدة الودائع ملدة 6 

و 12 شهرا 3,47% في نونبر، حيث انخفض بنسبة 20 نقطة أساس مقارنة مع الشهر السابق.

على صعيد السياسة النقدية، تشير املعطيات املتاحة حتى نهاية نونبر تواصل اعتدال النمو للمجمع م3 وتطور االئتمان 
بوتيرة قريبة من توجهها الطويل األجل. وفي هذا الصدد، تزايد املجمع م3 على أساس سنوي بواقع 5,6%، أي مبعدل 
مماثل لذلك املسجل في املتوسط في الشهرين املاضيني، وذلك راجع إلى التطورات املتباينة للمكونات الرئيسية. وقد تباطأ 
النمو السنوي للعملة االئتمانية، في حني أن النقود الكتابية والودائع ألجل شهدت زيادة مهمة مقارنة مع الشهر السابق. في 
املقابل، ارتفعت التوظيفات حتت الطلب مبعدل مماثل تقريبا لذلك الذي شهدته األشهر األخيرة؛ بينما لم تشهد سندات 

مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة أي تغير يذكر في الفترة ما بني أكتوبر ونونبر.

فيما يتعلق مبصادر اإلنشاء النقدي، ارتفع االئتمان البنكي بحوالي 10%، مقابل 10,3% في الشهر السابق، مما يعكس 
زيادة تسهيالت اخلزينة والقروض للتجهيز، وكذا تباطؤ طفيف في الزيادة في القروض العقارية وقروض االستهالك. على 
مستوى املقابالت األخرى، شهدت األصول األجنبية الصافية، وللمرة األولى منذ أكتوبر 2008، زيادة إيجابية، بينما واصلت 
الديون الصافية على اإلدارة املركزية انكماشها. وبالنسبة ملجاميع التوظيفات السائلة، تباطأ منوها السنوي بشكل طفيف، 

.PL1 ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع سندات اخلزينة املتداولة املضمنة في املجمع
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في املقابل، ارتفعت أسعار الفائدة النمو املتعلقة بسندات مؤسسات التوظيف اجلماعي في سندات االقتراض وسندات 
.PL3و PL2 مؤسسات التوظيف اجلماعي في األسهم وفي كالهما، واملسجلة على التوالي في املجاميع

أما بالنسبة لسوق البورصة، فقد متيز بتواصل التوجه التصاعدي في دجنبر. في هذا الصدد، ارتفع مؤشر مازي ومادكس 
بواقع 3,5%، وبذلك بلغ أداؤهما السنوي 21,2% و22,1% على التوالي، وهما أعلى مقارنة مع الدول الصاعدة، والتي 
ارتفع مؤشر MSCI EM بنسبة 14,5%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت رسملة البورصة بواقع 3,7%، لتبلغ 579 مليار 
درهم. أما بالنسبة لسوق إدارة األصول، تبني املعطيات احملصورة في 26 نونبر، أن األصول الصافية ملؤسسات التوظيف 

اجلماعي في القيم املنقولة شهدت زيادة قدرها حوالي 1%، لتصل إلى 225 مليار درهم.

وعلى مستوى التضخم، سجل مؤشر سعر االستهالك انخفاضا شهريا بنسبة 0,7% في شهر نونبر، بعد ارتفاعه بنسبة 
0,8% في الشهر السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى االنخفاض في أسعار املواد الغذائية املتقلبة بواقع 5,5%. أما بالنسبة 
للتضخم األساسي، فقد استقر في نفس مستوى الشهر السابق، أي في نسبة 0,2%. ومع ذلك، بلغ معدل التضخم على 
أساس سنوي نسبة 2,6%، وهو أسرع معدل له منذ أبريل 2009، مما يعكس ارتفاع أسعار املواد الغذائية املتقلبة على 
أساس سنوي بنسبة 16,3%؛ هذا االرتفاع الذي يرجع باألساس إلى التأثير األساسي الناجت عن املستوى املنخفض نسبيا 
املسجل في السنة الفارطة. ومن جانب آخر، ال يزال التضخم األساسي معتدال على العموم بنسبة 0,8% في نونبر، بعد 
أن سجل 0,5% في أكتوبر و0,2% في شتنبر 2010. ويعود هذا التطور في التضخم األساسي إلى تطور أسعار السلع 
التجارية باستثناء املواد الغذائية املتقلبة واملقننة )IPCXE(، والتي ارتفعت بنسبة 0,1%، بعد عدة أشهر من التراجع، ولم 

يشهد تضخم السلع غير التجارية املدرجة في مؤشر IPCX، تغيرا مهما مقارنة مع الشهر السابق.

وقد متت معاينة انتقال التقدير في األسعار العاملية للمواد األولية بشكل واضح في تطور أسعار الواردات، وكذلك في أسعار 
اإلنتاج الصناعي. في هذا السياق، ارتفع مؤشر أسعار االستيراد بنسبة 3,9% في نونبر من سنة 2010، بعد أن كان %2,9 
قبل شهر، إذ يغطي االرتفاع في أسعار املنتجات الغذائية ونصف املصنعة، وانخفاض أسعار املنتجات الطاقية. وعلى أساس 
سنوي، ارتفع مؤشر أسعار االستيراد بواقع 20,2%، بعد أن سجل  16,9% في شهر أكتوبر. أما بالنسبة ملؤشر أسعار 
اإلنتاج، فقد ارتفع بنسبة 0,8% في شهر نونبر مقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس ارتفاع أسعار صناعة الزيوت وتكرير 
البترول بنسبة 1,9%، وكذا ارتفاع أسعار فروع أخرى بواقع 0,3%. وعموما، فقد سجل مؤشر أسعار اإلنتاج زيادة قدرها 

5,6% في نونبر، مقارنة مع نفس الشهر من السنة املاضية.
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