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أقدمــت الحكومــة ،منــذ بدايــة الواليــة ،ىلع تنزيــل سلســلة مــن
اإلجــراءات للحفــاظ ىلع القــدرة الشــرائية للمواطنيــن ودعمهــا،
والتــي همــت فئــات واســعة مــن األســر ،ســواء الفقيــرة منهــا ،أو
التــي يف وضعيــة هشاشــة ،أو أســر الطبقــة املتوســطة.
ومــن أبــرز هــذه اإلجــراءات ،جولــة الحــوار االجتماعــي التــي أشــرف
عليهــا رئيــس الحكومــة ،والتــي أســفرت عــن اتفــاق ســنة ،2019
تحقــق بفضلــه تقــدم كبير ىلع مســتوى القــدرة الشــرائية للطبقة
العاملــة بالقطاعيــن العــام والخــاص.
وبعــد أن أســهمت هــذه اإلجــراءات ،ومثيالتهــا ،يف تحســين القــدرة
الشــرائية للمواطنيــن وتقليــص الفــوارق االجتماعيــة ،وانعكس ذلك
يف عــدد مــن املؤشــرات ذات الصلــة برســم ســنة  ،2019وجهــت
الحكومــة جهــودا اســتثنائية إضافيــة للتخفيــف مــن تداعيــات
الجائحــة الصحيــة لكوفيــد ،19-وهــو مــا خفــف مــن حــدة تداعياتهــا
االجتماعيــة وجنــب بالدنــا األســوأ ،وحــال دون وقــوع شــرائح مــن
الســكان يف دائــرة الفقــر أو الهشاشــة.
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 .1حوار اجتماعي ناجح أسهم مباشرة يف دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة
حرصــت الحكومــة منــذ تنصيبهــا ىلع اســتئناف مسلســل الحــوار االجتماعــي ومأسســته ،وإطــاق جولــة
جديــدة منــه .مــن أجــل ذلــك تشــكلت لجنــة استشــارية عليــا ولجنــة وطنيــة للحــوار االجتماعــي ولجــان
جهويــة ،إضافــة إلــى عــدة لجــان قطاعيــة.
ولــم تنتظــر الحكومــة نهايــة واليتهــا للتوصــل إلــى اتفــاق لفائــدة الطبقــة العاملــة ،بــل تــم التوصــل،
بمشــاركة جميــع الفاعليــن االجتماعييــن واالقتصادييــن ،إلــى اتفــاق هــام جــدا والتوقيــع عليــه يــوم 25
أبريــل  .2019وقــد كان لهــذا االتفــاق األثــر اإليجابــي الكبيــر يف تعزيــز القــدرة الشــرائية مــن خــال عــدة
إجــراءات لصالــح أجــراء القطــاع الخــاص وموظفــي الدولــة ،مــن أهمهــا:
الزيــادة العامــة يف أجــور املوظفيــن تتــراوح مــا بيــن  400و 500درهــم للموظفيــن حســب الدرجة،
والتــي ُطبقــت ىلع ثــاث دفعــات ،آخرهــا صرفــت يف ينايــر  .2021وقــد بلغــت التكلفــة اإلجمالية
لاللتزامــات الخاصــة بموظفــي الدولــة بموجــب هــذا االتفــاق ،حوالــي  14.25مليــار درهم؛
الزيــادة يف الحــد األدنــى مــن األجــور يف قطاعــات الصناعــة والتجــارة والخدمــات والفالحــة
بنســبة  10يف املائــة؛
الرفــع مــن التعويضــات العائليــة بقيمــة  100درهــم عــن كل طفــل يف حــدود ثالثــة أطفــال،
ابتــداء مــن يوليــوز  ،2019لفائــدة موظفــي الدولــة وأجــراء القطــاع الخــاص؛
تحسين شروط الترقية لفائدة عدة فئات من املوظفين حسب السلم والقطاع.

 .2معالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من املوظفين
تفاعلــت الحكومــة يف إطــار الحــوار االجتماعــي القطاعــي مــع عــدد مــن امللفــات املطلبيــة القطاعيــة،
وحرصــت ىلع التجــاوب إيجابيــا مــع عــدد منهــا ،وهــو مــا أســفر أساســا بتســوية:
الوضعية املادية ألزيد من  12ألف ممرض وممرضة بغالف مالي ناهز  250مليون درهم؛
وضعية املوظفين الذين تم توظيفهم األول يف السلمين  7و8؛
وضعية بعض املوظفين املرتبين يف السلم ( 9الدرجة )3؛
وضعيــة أســاتذة التعليــم الثانــوي اإلعــدادي الذيــن ســبق لهــم أن كانــوا معلميــن واملحاليــن ىلع
التقاعــد قبــل فاتــح ينايــر 2011؛
وضعيــة الناجحيــن يف املباريــات املهنيــة مــن موظفــي قطــاع التربيــة الوطنيــة الحاصليــن
ىلع شــهادات أجنبيــة أو دبلــوم مهنــدس؛
ملــف خريجــي مســلك اإلدارة التربويــة املزاوليــن ملهــام اإلدارة التربويــة ،مــن خــال إحــداث إطــار
متصــرف تربــوي.
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 .٣ارتفاع ملحوظ يف األجور ﺑالوظيفة العمومية
أســهمت السياســة العموميــة للحكومــة يف تســجيل ارتفــاع ملحــوظ يف متوســط صايف أجــور الوظيفة
العموميــة بنســبة  24,38باملائــة بيــن  2010و ،2020منتقــال مــن  6.550درهــم إلــى  8.147درهــم ،بمعــدل
ارتفــاع ســنوي قــدره  2.1باملائــة .كمــا ارتفــع الحــد األدنــى لألجــور بالوظيفــة العموميــة خــالل الفتــرة
نفســها إلــى حوالــي الضعــف ،بانتقالــه مــن  1.800درهــم إلــى  3.258درهــم ،أي بزيــادة قدرهــا  81باملائــة.
وبحســب التقريــر الســنوي حــول املــوارد البشــرية ،املصاحــب ملشــاريع قوانيــن املاليــة ،فــﺈن معطيــات
ســنة  2020أظهــرت أن متوســط صــايف األجــر الشــهري يف الوظيفــة العموميــة يمثــل  3,2أضعــاف
نصيــب الفــرد مــن الدخــل الوطنــي الخــام ،مقابــل  1,5يف تونــس و 1,1يف تركيــا و 1,4يف األردن ،متجــاوزا
النســب املوجــودة بعــدد مــن الــدول املجــاورة.
ويرجــع هــذا التقــدم الواضــح باملغــرب ،مقارنــة مــع دول أخــرى ،إلــى الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا
بالدنــا لتحســين دخــل املوظفيــن ،باعتبارهــم جــز ًءا مهمــا مــن الطبقــة املتوســطة .وإن الحكومــة
واعيــة بالتحديــات التــي تطرحهــا هــذه الجهــود املاليــة املوجهــة لتحســين الوضعيــة االقتصاديــة
للموظفيــن ،ال ســيما ىلع املاليــة العموميــة يف الســنوات املقبلــة ،لــذا فﺈنهــا تعمــل باملــوازاة مع ذلك،
ىلع تحســين مردوديــة املوظفيــن وإصــالح اإلدارة ،لتجويــد أداء املرفــق العمومــي واالرتقــاء بخدماتــه
املوجهــة للمواطنيــن.
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 .4تعزيز القدرة الشرائية لعدد من الفئات
حرصــت الحكومــة أيضــا ىلع دعــم القــدرة الشــرائية لبعــض الفئــات الهشــة ،أو تلــك التــي تســتحق
دعمــا خاصــا يف بعــض مراحــل حياتهــا ،فعملــت ىلع:
الرفــع مــن الحــد األدنــى للتقاعــد بــدءا مــن فاتــح ينايــر  2018ليصــل إلــى  1500درهــم ،وقد اســتفاد
مــن هــذا اإلجــراء مــا يناهــز  90ألــف متقاعد؛
الزيــادة يف إيــرادات حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة ،وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين مــن هــذا
اإلجــراء  36.000إلــى غايــة مــارس  2021بمبلــغ يناهــز 380مليــون درهــم؛
مواصلــة دعــم بعــض الفئــات االجتماعيــة مــن قبيــل األرامــل واأليتــام واملطلقــات املهمــات
وأبنائهــن الذيــن يســتفيدون مــن صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي .فقــد بلــغ عــدد األيتــام
واألرامــل املســتفيدين مــن البرنامــج مــا يفــوق  181.000و 106.675ىلع التوالــي حتــى متــم غشــت
2020؛
الزيــادة يف املنــح الجامعيــة لفائــدة الطلبــة وتمكيــن متدربــي التكويــن املهنــي مــن نفــس
املنحــة منــذ ســنة  ،2018وهــي أول مــرة يســتفيد فيهــا هــؤالء املتدربــون مــن املنحــة باملغــرب؛
تعميــم االســتفادة مــن برنامــج «تيســير» املوجــه للحــد مــن الهــدر املدرســي ىلع التالميــذ إلــى
حــدود الســلك االعــدادي ،فقــد بلــغ عــدد املســتفيدين مــا يفــوق  2.4مليــون برســم املوســم
الدراســي .2020-2019

 .5مواصلة دعم املنتوجات األساسية والتحكم يف األسعار
ترجمــت الحكومــة هــدف حمايــة القــدرة الشــرائية أيضــا مــن خــال مواصلــة دعمهــا للمنتوجــات
االســتهالكية األساســية ،باملــوازاة مــع الحــرص ىلع اســتقرار األســعار.
صــت لــه حوالــي  13مليــار درهــم ســنويا
صَ
فقــد اســتمرت الحكومــة يف دعــم صنــدوق املقاصــة الــذي ُخ ِّ
خــال الفتــرة املمتــدة بيــن  2017و ،2021وهــو مــا ّ
مكــن مــن االســتمرار يف دعــم أســعار غــاز البوتــان
والســكر والدقيــق الوطنــي ،التــي اســتقرت أســعارها ،إذ بلــغ مثــا متوســط الدعــم لــكل قنينــة غــاز
درهمــا (لــكل قنينــة  12كيلوغــرام) ،خــال الفتــرة .2019-2016
حوالــي 47
ً
كمــا اســتمرت الحكومــة يف دعــم سياســة األســعار املقننــة ،إذ لــم تشــهد املــواد والخدمــات األساســية
املقننــة أيــة زيــادة مهمــة خــال الســنوات األخيــرة .وحرصــت أيضــا ىلع تتبــع األســعار ومراقبتهــا ،ال
ســيما مــن خــال:
تعزيز نظام اليقظة بخصوص أسعار املحروقات؛
إطــاق خــط هاتفــي لتتبــع األســعار والســوق يف إطــار تعزيــز آليــات اليقظــة لحمايــة املســتهلك
مــن املضاربيــن والزيــادات غيــر القانونيــة يف أســعار املــواد.
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وممــا أســهم يف دعــم القــدرة الشــرائية وحمايتهــا ،اســتمرار املغــرب يف الحفــاظ ىلع نســبة تضخــم
منخفضــة ،جعلــت منــه واحــدا مــن بيــن االقتصــادات التــي تعــرف أســواقها اســتقرارا يف األســعار ،إذ
بقيــت نســبة التضخــم أقــل مــن 2%خــالل الســنوات العشــر األخيــرة ،بحســب املعطيــات الصــادرة عــن
املندوبيــة الســامية للتخطيــط.

باملــوازاة مــع الحفــاظ ىلع هــذه النســب املنخفضــة مــن التضخــم ،يتعيــن مواصلــة الجهــود واملزيــد من
اليقظــة لكيــال تصــل هــذه النســب إلــى مســتويات متدنيــة قــد ينتــج عنهــا تضخــم ســالب (،)Déﬂation
يف ســياق يتســم بركــود اقتصــادي ىلع املســتوى العاملــي واإلقليمي.

 .٦تﺨفيﻒ أعباء النفقات الﺼحية
دعمــا للقــدرة الشــرائية للمواطنيــن ،واصلــت الحكومــة سياســة إراديــة لخفيــف أعبــاء النفقــات املرتبطــة
باألدويــة ،وهــو مــا تجلــى يف:
تخفيــض أثمنــة حوالــي  1500دواء األكثــر اســتهالكا ،واملوجهــة لعــالج بعــض األمــراض الخطيــرة
واملزمنــة خــالل الفتــرة 2020-2017؛
اإلعفــاء مــن الضريبــة ىلع القيمــة املضافــة لـــ  574دواء يتعــدى ســعره  962درهــم خــالل الفتــرة
2020-2018؛
تخفيــف كلفــة الفاتــورة الطبيــة مــن خــالل تعزيــز اســتعمال األدويــة الجنيســة ،إذ وصلــت حصتهــا
يف الســلة الدوائيــة  39يف املائــة ســنة  ،2019مقابــل  30يف املائــة يف 2012؛
ارتفــاع ملحــوظ لعــدد األدويــة التــي يتــم التعويــض عنهــا يف إطــار التأميــن اإلجبــاري عــن املرض
ليصــل إلــى أكثــر مــن  4600دواء.
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 .٧تحﺴن مﺴتوى املعيشة لﻸسر املﻐرﺑية
وحســب تقريــر صــدر يف مــارس  2021عــن املندوبيــة الســامية للتخطيــط ،حول تطور مســتوى املعيشــة
لألســر املغربيــة وتأثيــر جائحــة كوفيــد -19ىلع الفــوارق االجتماعيــة ،فــﺈن مســتوى املعيشــة لألســر
املغربيــة عــرف تحســنا ملحوظــا خــالل الســنوات األخيــرة إلــى حــدود ســنة .2019
حيــﺚ انتقــل مســتوى املعيشــة الفــردي ســنويا ،الــذي تــم قياســه بمتوســط االســتهالك الســنوي للســلع
والخدمــات املقتنــاة مــن طــرف األســر املغربيــة ،مــن  15.900درهــم ســنة  2013إلــى  20.389درهــم ســنة
 ،2019وقــد هــم هــذا التحســن الســكان الحضرييــن والقروييــن ىلع حــد ســواء.
هكــذا ،وأخــذا بعيــن االعتبــار تطــور األســعار ،فقــد تحســن مســتوى املعيشــة الفــردي بالدرهــم الثابــت
بمعـــدل ســنوي بلــغ %2,7خــالل نفــس الفتــرة.
ومــن جهــة أخــرىُ ،يســتن َتج مــن تقاريــر ســنوية ســابقة للمندوبيــة ،متعلقــة بالوضعيــة االقتصاديــة
الوطنيــة ،أن مؤشــر إجمالــي الدخــل املتــاح حســب الفــرد عــرف ارتفاعــا مطــردا خــالل الســنوات األخيــرة
بلــغ نســبة  11%بيــن  2014و ،2019لينتقــل مــن  18.674درهــم برســم  2014إلــى  20.878درهــم برســم .2019

8

تعبئة حكومية مﺴتمرة لدعم القدرة الشرائية

إنجازات العمﻞ الحكومي 2٠21-2٠1٧

 .٨تراجﻊ الفقر املطلﻖ والهشاشة وتقليﺺ الفوارق اﻻجتماعية
لقــد أســهمت الجهــود الحكوميــة يف تراجــع نســب الفقر والهشاشــة ،وبحســب تقريــر مندوبية الســامية
للتخطيــط ،الصــادر شــهر مــارس  ،2021فــﺈن نســبة الفقــر انتقلــت مــن  4.8%ســنة  2013إلــى  1.7%ســنة
 2019ىلع الصعيــد الوطنــي:

فيمــا انتقلــت يف نفــس الفتــرة نســبة األشــخاص الذيــن يعيشــون الهشاشــة االقتصاديــة مــن 12.5%
إلــى 7.3%
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وقــد عرفــت الفــوارق االجتماعيــة ،كذلــك بفضــل هــذه املجهــودات ،منحنــى نحــو التقلــص ،حيــﺚ عرفت
فئــة  20باملائــة مــن األســر األقــل يســرا تحســنا يف املعيشــة بنســبة  3,5باملائــة خــالل نفــس الفتــرة
وبنســبة  2,9باملائــة بالنســبة للطبقــة االجتماعيــة الوســيطة وبنســبة  2,5باملائــة بالنســبة لفئــة 20
باملائــة األكثــر يســرا.
ويف ظــل هــذا التحســن ،شــهد املؤشــر التركيبــي للفــوارق االجتماعيــة ) (Coeﬃcient de Giniاســتمرارا
يف االنخفــاض ،قبــل حلــول الجائحــة ،حيــﺚ انتقــل مــن  39.5%ســنة  2013إلــى  38.5%ســنة .2019

 .٩حماية القدرة الشرائية لﻸسر أﺛناء األزمة الﺼحية لكوﻓيد1٩-
للتخفيــف مــن تداعيــات جائحــة كورونــا «كوفيــد »-19ومــا خلفتــه مــن معانــاة اقتصاديــة واجتماعيــة
بســبب فــرض الحجــر الصحــي ،الــذي امتــد لحوالــي ثالثــة أشــهر متتاليــة لحمايــة الصحــة العامــة ،واكبــت
الحكومــة الوضــع مــن خــالل اتخــاذ وتنزيــل عــدة إجــراءات وتدابيــر ،وتخصيــص مســاعدات للمتضرريــن من
األجــراء واألســر ،كانــت لهــا نتائــج إيجابيــة يف الحفــاظ ىلع مناصــب الشــغل وحمايــة القــدرة الشــرائية
لألســر املتضــررة ،وتعزيــز الطلــب الداخلــي.
فســارعت بالدنــا ،بتوجيهــات ملكيــة ســامية ،إلــى وضــع آليــات لدعــم األســر ،بمــا يف ذلــك الذيــن
يعملــون يف القطــاع غيــر املهيــكل ،للحفــاظ ىلع القــدرة الشــرائية للمواطنيــن.
فبخصوص األجراء املسجلين يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تم:
ـاف قــدره  2.000درهــم مــن  15مــارس إلــى  30يونيــو  2020لفائــدة األجــراء
منــح تعويــض شــهري صـ ٍ
واملتدربيــن ،وهــو اإلجــراء الــذي تطلــب تعبئــة غــالف مالــي بقيمــة  6.1مليــار درهــم ،واســتفاد
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منــه حوالــي ثلــﺚ هــذا الصنــف مــن األجــراء؛
الحفــاظ ىلع املزايــا املتعلقــة بـــالتأمين اإلجبــاري عــن املــرض والتعويضــات العائليــة لفائــدة
األجــراء املنخرطيــن يف الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي عنــد التوقــف الجزئــي أو الكلــي
عــن العمــل؛
تمديــد الدعــم للمنخرطيــن يف الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن فاتــح يوليــوز 2020
إلــى فاتــح أبريــل 2021بموجــب عقــود برامــج لدعــم وإنعــاش قطــاع الســياحة وقطاعــات أخــرى
متضــررة.

كما تم تخصيص دعم لألسر التي تعمل يف القطاع غير املهيكل ،ال سيما من خالل:
دفــع تعويضــات لألســر التــي تعمــل يف القطــاع غيــر املهيــكل ،املحــدد مبلغهــا حســب عــدد
أفــراد األســرة ( 800درهــم شــهر ًيا لألســر املكونــة مــن فرديــن أو أقــل 1.000 ،درهــم شــهر ًيا لألســر
املكونــة مــن ثالثــة إلــى أربعــة أشــخاص و 1.200درهــم شــهر ًيا لألســر املكونــة مــن أكثــر مــن
أربعــة أشــخاص).
وقــد بلــغ مجمــوع األســر املســتفيدة مــن عمليــة الدعــم هاتــه مــا يقــارب  5,5مليــون أســرة 45 ،باملائــة
منهــا بالعالــم القــروي ،وخصصــت لذلــك ميزانيــة تقــارب  16مليــار درهــم.
ـع إيجابــي ىلع فئــات واســعة مــن املواطنيــن ،حيــﺚ حالــت دون وقــوع
وقــد كان لهــذه اإلجــراءات َو ْقـ ٌ
 9.2%مــن الســكان يف دائــرة الفقــر ،كمــا حمــت  7.8%مــن الوقــوع يف دائــرة الهشاشــة ،حســب تقريــر
حديــﺚ للمندوبيــة الســامية للتخطيــط.
ـو َ
ض أن تصــل نســبة الفقــر املطلــق بســبب الحجــر الصحــي إلــى  ،11.7%لــو لــم يصــرف الدعــم لألســر
وعـ َ
ِ
املتضــررة ،اســتقرت هــذه النســبة يف  2.5%بعــد صــرف الدعــم املالــي املباشــر .ويف نفــس الوقــت،
ـو َ
ض .16.7%
اســتقرت نســبة الهشاشــة يف ِ 8.9%عـ َ
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