
  

  بالغ صحفي

  اجتماع مجلس بنك المغرب

  2018 شتنبر 25الرباط، في 

  .2018برسم سنة  لثاجتماعه الفصلي الثا شتنبر 25عقد مجلس بنك المغرب يوم الثالثاء  .1

التوقعات الماكرو كذا تدارس التطورات األخيرة التي ميزت الظرفية االقتصادية ووخالل هذا االجتماع،  .2
  .البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلةاقتصادية التي أعدها 

، السيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن قييماتالتوبناء على هذه  .3
  ال يزال مالئما وقرر إبقاءه دون تغيير.% 2,25 المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في

 ستةبشكل ملحوظ خالل األشهر الارتفع  ،2017في متدنية مستويات  بلغأن بعد  أن التضخم، وسجل المجلس .4
الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة األثمنة وأسعار المنتجات  ةلزيادنتيجة ل، 2018 األولى من سنة

وفي . %2,1 بنهايتها إلىمتوسط التضخم ومن المتوقع أن يتباطأ خالل النصف الثاني من السنة ليصل  المقننة.
ومن المرتقب أن يواصل . %1,2إلى التضخم  أن يتراجع هذه الصدمات، يتوقعتبدد  معو، 2019سنة 

 2018في  %1لألسعار، تطوره في مستويات معتدلة تناهز  الرئيسيالتضخم األساسي، الذي يقيس التوجه 
 . 2019في  %1,2و

تلقي بظاللها على التي المتعددة االنخفاض ظل االقتصاد العالمي قويا رغم مخاطر يوعلى الصعيد الدولي،  .5
التوترات التجارية، والضغوط القوية على عمالت بعض بتزايد رتبطة على الخصوص المو تطوره المستقبلي

في  من المتوقع أن يصل النموو. من االتحاد األوروبيشروط انسحاب بريطانيا كذا بالبلدان الصاعدة و
التدابير الضريبية، قبل أن يتباطأ من بالخصوص ، مستفيدا 2018في  %2,8إلى  الواليات المتحدة األمريكية

بطالة أدنى من مستواها نسب تسجيل مع  تحسنهسوق الشغل واصل يكما يرتقب أن ، 2019في  %2إلى 
تراجع النمو إلى  معبعض االعتدال  االقتصادي أن يسجل النشاطمن المتوقع التوازني. وبمنطقة األورو، 

انخفاض يواصل سوق الشغل تحسنه مع يرتقب أن ، ومع ذلك، 2019في  %1,7وإلى  2018في  2,1%
. وبخصوص البلدان أدنى مستوى لها منذ بداية األزمة ، وهو2019و 2018في  %8,4البطالة إلى نسبة 

أمام التوترات التجارية، مع تسجيل اعتدال  صامداالصيني  االقتصاد  يظل من المتوقع أن، الرئيسية الصاعدة
السلطات. وفي الهند، من المتوقع أن يتسارع النشاط تعتمدها سياسة إعادة التوازن التي نتيجة  في وتيرة نموه 

 أماوالخدمات. السلع األوراق النقدية وفرض الضريبة الجديدة على تداول بعض  تأثيرات إلغاء تالشيمع 
، بينما يرتقب أن يسجل أن تواصل االستفادة من المستويات المرتفعة لألسعار العالمية للنفط رتقبفي روسيا،

 ضراب شركات النقل الطرقي.بالخصوص إل نتيجةاالقتصاد البرازيلي تحسنا أقل مما كان متوقعا، 

وبعد . 2019االنخفاض في نحو  للنفط العالميةاألسعار  تجهمن المتوقع أن توفي سوق السلع األساسية،  .6
في دوالر للبرميل  69,8سعر البرنت  يناهزأن  رتقبمن الم، 2017دوالر للبرميل في  54,4متوسط قدره 

 إجماالالفوسفاط ومشتقاته، فقد تزايدت أسعار أما . 2019دوالر للبرميل في  63,8قبل أن يتراجع إلى  2018
تشير توقعات البنك الدولي الصادرة في شهر وبالنسبة لمجموع السنة، . 2018خالل األشهر األولى من سنة 

وأسعار الفوسفاط دوالر للطن المتري،  390إلى أسعار الفوسفاط ثنائي األمونياك  زايدإلى ت الماضي أبريل
ن المتري. ومن طدوالر لل 95وأسعار الفوسفاط الخام إلى دوالر للطن المتري،  315إلى  الثالثي الممتاز

  ، لكن بشكل طفيف. 2019مجددا في  هذه األسعاررتفع المتوقع أن ت

هدف البنك المركزي من  دنىبمنطقة األورو أالتضخم يظل معدل  في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن .7
، في حين يرتقب أن يصل في الواليات المتحدة إلى 2019في  %1,4و 2018في  %1,7 يبلغاألوروبي، ل

  .%2المحدد في  الفدرالي األمريكي الحتياطيامستوى قريب من هدف 

شتنبر  13خالل اجتماعه المنعقد في  وعلى صعيد قرارات السياسة النقدية، قرر البنك المركزي األوروبي .8
في مستوياتها الحالية على  بقاءهاإلى أنه ال يزال يتوقع يرا اإلبقاء على أسعار فائدته الرئيسية دون تغيير، مش

دائم للتضخم نحو وإلى ما بعد هذا التاريخ إن اقتضى الحال ألجل ضمان توجه ، 2019صيف األقل إلى غاية 
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من ، 2018شتنبر شهر بعد ، سيقلصأنه عاد التأكيد على . كما أ%2مستويات منخفضة لكن قريبة من 
 قررمن جهته، . السنةبنهاية يتوقع أن يوقف هذه المشتريات ومليار أورو  15الصافية لألصول إلى  همشتريات

النطاق المستهدف لسعر الفائدة إبقاء ، غشتفاتح األخير في اجتماعه على إثر ، االحتياطي الفيدرالي األمريكي
األوضاع مما يدعم أن سياسته النقدية تظل تيسيرية،  على وأعاد التأكيد %2-%1,75دون تغيير في الرئيسي 
 . %2إلى  لتضخمل مستدامةاللعودة اسوق الشغل والمواتية ل

تباطؤ  2018على المستوى الوطني، أبرزت آخر معطيات الحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل األول من سنة  .9
% 2,5% إلى 14,8الفالحية من  تراجع القيمة المضافة مع%، 3,2% إلى 3,5النمو على أساس سنوي من 

تستمر هذه التوجهات على المدى %. ومن المتوقع أن 3,4% إلى 2وتيرة األنشطة غير الفالحية من  وتحسن
% في 3,5إلى  2017% في 4,1من  ،حسب توقعات بنك المغرب ،المتوسط حيث سيتراجع النمو الوطني

% هذه السنة قبل أن 5,1. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفالحية بنسبة 2019 في% 3,1و 2018
يرتقب أن تواصل ، باعتماد فرضية تسجيل موسم فالحي عادي. في المقابل 2019% في 1,6 تنخفض  بنسبة

  . 2019% سنة 3,7و  2018% في سنة 3,3وتيرة األنشطة غير الفالحية انتعاشها بنمو قدره 

، حيث  2017وعرفت وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني تحسنا نسبيا مقارنة مع نفس الفصل من سنة   .10
ألف منها في قطاع الخدمات. وأخذا باالعتبار ارتفاع  53ألف منصب شغل،  117قتصاد الوطني أحدث اال

% إلى 47,3، واصلت نسبة النشاط انخفاضها من شخص ألف 97العدد الصافي للباحثين عن العمل بمقدار 
يشمل  مل. إال أن هذا التحسن % على المستوى الوطني9,1% إلى 9,3كما تراجعت نسبة البطالة من  47%

  . %40,5حيث ارتفعت البطالة بينهم إلى  سنة 24و  15بين ما أعمارهم المتراوحة  الحضريين فئة الشباب

للثمانية أشهر األولى من السنة تواصل دينامية  األوليةبالنسبة للحسابات الخارجية، أظهرت المعطيات  .11
، ة نموهاأن ترتفع نسب نتظرالمالصادرات، مدفوعة بتحسن مبيعات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته. ومن 

. بالمقابل، يرتقب أن 2019% في 6,8% مع متم السنة وأن تنخفض إلى 8,2إلى  حسب توقعات بنك المغرب،
زيادة مشتريات سلع التجهيز بالخصوص لنتيجة % خالل مجمل السنة، 7,3 لىإ الوارداتنمو نسبة  صلت

، 2017ملموس في  تحسنوبعد . من جهتها، 2019% في 3,4وارتفاع الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ إلى 
ترتفع بما  وأن  2018في  شبه استقرار عائدات األسفار وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارجتسجل يتوقع أن 

مليار  4,8 ينتظر أن تبلغ. وأخذا باالعتبار تحصيل هبات مجلس التعاون الخليجي التي 2019% في 4يقارب 
% من الناتج 4إلى  حساب الجاريالمليار السنة المقبلة، من المرجح أن يتفاقم عجز  2,1درهم هذه السنة و

 حتياطياتاال. ومن المتوقع أن تعرف 2019% سنة 3,7وأن يتراجع إلى  2018الداخلي اإلجمالي في سنة 

مليار في نهاية  252,3وأن تبلغ  2018مليار درهم في نهاية  240,8شبه استقرار عند حوالي الدولية الصافية 
  . من الواردات يوما على التوالي 18أشهر و 5أيام ثم  10أشهر و 5ما يعادل ، وهو 2019

% مقابل األورو خالل الثمانية أشهر 1,9الدرهم بنسبة  على مستوى األوضاع النقدية، ارتفع سعر صرف .12
% مقابل الدوالر األمريكي. في ظل هذه الظروف، عرف سعر الصرف 0,9األولى من السنة وانخفض بنسبة 

% بالقيمة الحقيقية. ومن 0,9% بالقيمة اإلسمية وبنسبة 1,4الفعلي، خالل الفصل الثاني، ارتفاعا بنسبة 
نقاط أساس، نتيجة تراجع نسب الفائدة  سبعلفائدة على القروض انخفاضا فصليا بمقدار جهتها، عرفت أسعار ا

 31بمقدار  منها التي عرفت انخفاضا المطبقة على المقاوالت، ال سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

وفيما يخص القروض  نقطة. 31بالمقابل، سجلت نسب الفائدة المطبقة على األفراد ارتفاعا بواقع نقطة أساس. 
% في شهر يوليوز. 3,5شبه مستقرة من شهر آلخر في  نموها، ظلت وتيرة المقدمة للقطاع غير المالي البنكية

 . 2019% في سنة 4,5% وأن تسجل تسارعا طفيفا إلى 4ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 

وعلى مستوى المالية العمومية، أفرزت المعطيات المحصورة مع نهاية شهر غشت عن عجز في الميزانية بلغ  .13
. وارتفعت النفقات اإلجمالية 2017نفس الفترة من سنة مع مليار مقارنة  1,9 بواقعمليار درهم، متفاقما  27,8
موازاة ب%، ما يعكس باألساس تزايد نفقات السلع والخدمات والتحويالت لفائدة الجماعات الترابية. 2,2بنسبة 

ارتفاعا في المداخيل الضريبية وانخفاضا في العائدات  %، شمل0,4ذلك، لم يتجاوز ارتفاع المداخيل العادية 
 نحو االرتفاع عجز الميزانيةبنك المغرب حول توقعات ت مراجعة ريبية. في ظل هذه الظروف، تمغير الض

، فمن المتوقع أن يتراجع هذا العجز 2019. أما في سنة 2018% من الناتج الداخلي اإلجمالي في سنة 3,7إلى 
لضبط النفقات وتعبئة ة الراميالجهود  واصلة% من الناتج الداخلي اإلجمالي، مع اعتماد فرضية م3,3إلى 

  الموارد. 


