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االنتعاش يجف

االقتصاد     املغرب 
مرصد                 

     الجفاف يعيق
 االنتعاش االقتصادي
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تنفيذي ملخص 

هد ااقتصاد امغري انتعاًشا قويًا ي عام 2021. مع معدل مو ش
تفوق   ، امائة  ي   7.9 بنسبة  الحقيقي  اإجاي  امحي  الناتج 
التي  اإنتاج  خسائر  واستعاد  اإقليمين  نظرائه  عى  امغرب 
تكبدها ي السنة اأوى من الوباء. كان هذا اانتعاش مدعوًما موسم زراعي 
استثناي، وصادرات قوية للصناعات الغذائية والصناعية ، وانتعاش الطلب 
امحي ، مدفوًعا جزئيًا بحملة تلقيح ناجحة، سياسات اقتصادية كلية مواتية 

ومستويات غر مسبوقة من التحويات من امغاربة امقيمن بالخارج.
الصدمات  من  سلسلة  تأثر  من  أخرى  مرة  امغرب  يعاي   ، ذلك  ومع 
السلبية. كانت بداية الحملة الزراعية جافة بشكل استثناي ، ومن امتوقع 
تباطؤ  مع  هذا  يتزامن   .2022 لعام  للحبوب  ضعيف  محصول  حدوث 
ااقتصاد العامي وارتفاع أسعار السلع اأساسية الدولية ، وهي اتجاهات 
معاكسة اشتدت بشكل حاد بعد غزوروسيا أوكرانيا. من امهم أن ناحظ 
أن هذه الصدمات تبن أنها تعزز بعضها البعض نظرًا أنه مع الجفاف 
أعى  بأسعار  الحبوب  من  أكر  كميات  استراد  امغرب  عى  سيتعن   ،
بكثر بسبب الحرب. ي هذا السياق غر امواي للغاية ، مكن أن يتباطأ 
ااقتصاد بشكل حاد ي عام 2022 ، ونتوقع معدل مو بنسبة 1.3 ي امائة 

ي عام 2022.
تؤثر الصدمات الحالية عى اموازين امالية والخارجية. تخفف إعانات 
الصدمات.  تأثر  من  امعتمدة  الطوارئ  تدابر  ومختلف  العام  القطاع 
الرغم من أن  ، عى  اماي آخذ ي اارتفاع  العجز  ، فإن  ونتيجة لذلك 
ااقتصادات  معظم  من  أفضل  مالية  مؤرات  يتمتع  يزال  ا  امغرب 
الناشئة والنامية. نظًرا أن امغرب يعتمد عى واردات النفط والحبوب 
)خاصة ي حالة الجفاف( ، يستمر صاي الواردات ي الزيادة بشكل حاد. 
ي هذا السياق ، نتوقع أن يصل العجز اماي والحساب الجاري إى 6.4 و 
5.2 عى التواى ي امائة من الناتج امحي اإجاي ي عام 2022. ويتم 
امزدوجن من خال  العجزين  بهذين  امرتبطة  امخاطر  من  التخفيف 
للدين  القوي  والهيكل   ، اأجنبي  النقد  احتياطيات  من  مريح  مخزون 
الجيد إى اأسواق  الوصول  الحفاظ عى  الحفاظ عى  امغري و  العام 

امالية الدولية.

أكر  بشكل  ولكن   ، شديدة  تضخمية  ضغوط  مواجهة  ي  امغرب  بدأ 
اعتداًا إى حد ما من البلدان اأخرى.عى الرغم من التأثر امخفف لدعم 
اأسعار ، بلغ التضخم السنوي 5.9 ي امائة ي أبريل 2022 مع مزيج من 
الجفاف واانكاش ااقتصادي ، فإن هذه الضغوط عى اأسعار لها تأثر 
اجتاعي كبرعى الفقراء والضعفاء. حتى اآن ، يعتر البنك امركزي هذه 
التيسرية.  النقدية  سياسته  موقف  يراجع  وم  مؤقتة  السعرية  الصدمة 
البنك امركزي إى رفع أسعار  ، فقد يضطر  إذا م تخف ضغوط اأسعار 
الفائدة. عى الرغم من أنه روري لتجنب عدم تسجيل توقعات التضخم 
، إا أن مثل هذا اإجراء سيكون مسايرًا للدورة ااقتصادية وسيؤدي إى 
ي  ااقتصاد  بدأ  التي  التضخمي  بالركود  امصحوبة  التضخم  رياح  زيادة 

مواجهتها.
امغري  ااقتصاد  بتعرض  قوية  تذكرة  اأخرة  الجفاف  موجات  كانت 
لصدمات هطول اأمطار. ساعدت التقلبات الكبرة ي مستويات هطول 
الركود ي عام 2020 وانتعاش عام 2021 وستؤدي  اأمطار عى تضخيم 
إى إبطاء النمو مرة أخرى ي عام 2022. يتضمن هذا التقرير فصاً خاًصا 
،باستخدام  امغرب  ي  امياه  وندرة  للجفاف  الكلية  اآثارااقتصادية  عن 
بعض التحليات التي تم تضمينها ي تشخيص البنك الدوي الذي سيصدر 
قريبًا: تقرير امناخ وتنمية الدولة )CCDR(. ويسلط الضوء عى أهمية 
امغرب.ومع  الكي ي  ااقتصاد  لتقلب  اأمطار كمصدر  صدمات هطول 
ذلك ، ي العقود اأخرة ، كان الجفاف يتبعه انتعاش قوي ، وم منع تكرار 
هذه الصدمات مًوا قويًا طويل اأجل ي الناتج امحي اإجاي الزراعي. 
ي امستقبل، مكن أن يجعل تغر امناخ ندرة امياه حالة أكر دمومة ، مع 

تداعيات خطرة طويلة اأجل عى ااقتصاد.
ندرة  للتعامل مع  التحتية رط روري ولكنه غر كاف  البنية  تطوير 
امياه  تخزين  استثارات ضخمة ي  امغرب عى  اعتمد   ، تاريخياً  امياه. 
والري للتعامل مع أماط هطول اأمطار شديدة التباين. هناك حاجة إى 
هذه ااستثارات أكر من أي وقت مى ، ولكن الخرة الدولية تشر إى 
سياسات  مع  الهندسية«  »الحلول  دمج  يجب   ، امياه  ندرة  معالجة  أنه 

إدارة الطلب عى امياه الفعالة.
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