لكمة الس يد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد
واملالية مبناس بة افتتاح أشغال امللتقى املنعقد
حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل
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"المنوذج التمنوي املغريب لدلخول الهنايئ مضن
ادلول الصاعدة"
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بسم هللا الرمحن الرحمي،
الس يد رئيس احلكومة،
الس يدات والسادة الوزراء،
الس يدة رئيسة الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب،
السادة الرؤساء املدراء العامني ،واملدراء العامني ،واملدراء.
الس يدات والسادة اخلرباء و ممثيل املنظامت واملؤسسات الوطنية وادلولية،
يسعدين أن أرحب بمك بدوري يف هذا امللتقى ادلويل الهام اذلي حيظى
ابلرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ،واذلي
تنظمه مجعية أعضاء املفتش ية العامة للاملية برشاكة مع وزارة الاقتصاد
واملالية ،حول موضوع " المنوذج التمنوي املغريب لدلخول الهنايئ مضن ادلول
الصاعدة".
ويأيت تنظمي هذا امللتقى ،يف اطار التفاعل مع اخلطب امللكية السامية
الخرية ،واليت تطرق من خاللها جاللته جملموعة من القضااي اليت تسائل
منوذجنا التمنوي اذلي بلغ مرحةل النضج ،اكعامتد الرأسامل الالمادي مكعيار
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أسايس يف وضع الس ياسات العمومية ،وجعل صيانة كرامة املواطن الهدف
من لك االصالحات الس ياس ية والاجامتعية ،واملبادرات التمنوية ،ورضورة
القيام ابصالح جوهري لقطاع التعلمي ،مبا يعيد الاعتبار للمدرسة املغربية،
وجيعلها تقوم بدورها الرتبوي والتمنوي املطلوب.

ومن املؤكد أن هذا امللتقى ،اذلي تلتمئ فيه احلكومة ومؤسسات وطنية
ودولية مرموقة وثةل من اخلرباء والفاعلني املدنيني والاقتصاديني والاجامتعيني
من خمتلف اجملاالت ،س ميكننا من فتح نقاش وطين م مثر حول واقع وأفاق
تطور منوذجنا الت منوي ،واخلروج بتوصيات معلية تكون يف مس توى طموح
بالدان اىل مس تقبل أفضل ،وتطلعات عاهلنا املفدى بتبوء بالدان املاكنة اليت
تس تحقها بني البدلان الصاعدة.
الس يدات والسادة،
من أجل مقاربة أفضل للموضوع اذلي نتدراسه يف هذا امللتقى ،البد من
توضيح بعض املفاهمي.
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فالمنوذج التمنوي يتضمن مفهوما شامال للتمنية بلك أبعادها الاقتصادية
والاجامتعية والس ياس ية وادلينية والثقافية ،والهوايتية ،...،يف حني أن منوذج
المنو ،اذلي يشلك مكوان أساس يا للمنوذج التمنوي ،يتعلق ابلمنوذج املتبع
لتحقيق المنو سواء عىل مس توى دمع العرض أو الطلب.
والبد من التأكيد هنا ،بأن الهدف السايس للك منوذج تمنوي هو توفري
ظروف العيش الكرمي للك املواطنني يف وطن تسود فيه روح التعايش
والعداةل الاجامتعية ،وتاكفؤ الفرص ،والمن ،والاس تقرار ،وضامن احلقوق
الساس ية.
وهذا يقودان اىل التساؤل ،هل يوجد معيار عاملي موحد للمنوذج التمنوي
اذلي يؤهل محلل صفة اقتصاد صاعد؟
وماذا نعين ابقتصاد صاعد؟
ويف هذا االطار ،ال ميكن احلديث عن منوذج تمنوي وحيد وموحد وال
عن مفهوم حمدد القتصاد صاعد.
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وقد أكد ذكل جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه السايم مبناس بة اذلكرى

ال 61لثورة املكل والشعب ،حيث قال جاللته" معروف أنه ليس هناك
منوذج حمدد لدلول الصاعدة .فلك بدل يواصل مساره الت منوي اخلاص ،حسب
موارده البرشية والاقتصادية والطبيعية ،ورصيده احلضاري ،وحسب العوائق
والصعوابت اليت تواهجه".
ومن هذا املنطلق ،فاملؤسسات ادلولية تتوفر عىل مفاهمي خمتلفة وعىل
معايري حمددة للك مؤسسة لتصنيف الاقتصادات الصاعدة .لكن يف املقابل،
هناك معايري متوافق بشأهنا خبصوص مفهوم الاقتصاد الصاعد مهنا :منو قوي
يتجاوز املعدل العاملي ،دخل فردي يتجاوز املعدالت املسجةل ابدلول القل
تقدما ،اندماج كبري يف الاقتصاد ادلويل ،وتوفري الاس تقرار الس يايس
واملؤسسايت ،والرتكزي عىل التصنيع ،واعطاء الولوية يف الس ياسات العمومية
لتأهيل الرأسامل البرشي.
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الس يدات والسادة،
قبل احلديث عن أفاق تطوير وجتديد منوذجنا التمنوي من أجل ولوج
بالدان اندي الاقتصادايت الصاعدة ،البد من الوقوف عىل املكتس بات اليت
مت حتقيقها خالل الس نوات املاضية ،بقيادة ملكية رش يدة ،واليت توجت
بوضع أسس منوذج متاكمل ينبين عىل تطوير الاقتصاد ،والتمنية البرشية،
وتوطيد قمي الانفتاح والتسامح.
ومن بني املبادرات امللكية الهامة اليت تسامه يف توطيد مسار بالدان
لدلخول ملصاف ادلول الصاعدة:
 .1ترس يخ املسار ادلميقراطي لبالدان من خالل تنفيذ اصالحات
س ياس ية معيقة توجت بدس تور .2011
 .2تعزيز احلرايت العامة والفردية ،وادماج املرأة يف التمنية ،واعطاء
ماكنة خاصة للمجمتع املدين.
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 .3اطالق اسرتاتيجيات قطاعية واعدة يف الفالحة والصناعة
والس ياحة واللوجستيك والطاقات املتجددة والصيد البحري
والصناعة التقليدية...،
 .4مواصةل س ياسة الوراش الكربى خاصة يف جماالت التجهزيات
الساس ية من طرق وطرق س يارة وموائن ومطارات....،
 .5اطالق املبادرة الوطنية للتمنية البرشية بفلسفة تريم اىل حماربة
الفقر والهشاشة والهنوض ابملكون البرشي.
 .6تطوير منظومة امحلاية الاجامتعية والتضامنية.
 .7تنويع الرشااكت ادلولية مع اجملموعات الاقتصادية ،والبدلان
الصاعدة (افريقيا ،دول جملس التعاون اخلليجي ،روس يا  ،الصني
والهند).
 .8اطالق ورش اجلهوية املوسعة كرافعة النبثاق أقطاب هجوية
تنافس ية ،وأرضية لتمنية جمالية متوازنة.

7

وهذه لكها مكتس بات مكنت بالدان من نتاجئ ومؤرشات هامة عىل
املس تويني الاقتصادي والاجامتعي ،متثلت يف حتقيق نسب منو مرتفعة وقارة،
واحلفاظ عىل التوازانت الكربى ،رمغ تداعيات الزمة الاقتصادية
العاملية ،اضافة اىل تراجع نسب الفقر والبطاةل.
وهكذا متت مضاعفة الناجت ادلاخيل اخلام ابلسعار اجلارية بني سنيت 2003
و ،2015حيث انتقل من  498مليار درمه اىل  995مليار درمه س نة
 . 2015ومن املرتقب أن يتجاوز مس توى الناجت ادلاخيل اخلام عتبة 1000
مليار درمه س نة .2016
كام مت حتقيق جل أهداف اللفية للتمنية ،ومت تقليص نس بة الفقر (أقل
من  2,15دوالر أمرييك يف اليوم) من  %15,3س نة  2001اىل  %4,2س نة
 ،2014علام أنه مت القضاء بشلك لكي عىل معدل الفقر لقل من دوالر
أمرييك واحد يف اليوم للك خشص .ومت تقليص نس بة البطاةل من %12,8
س نة  2000اىل  %9,7س نة  ،2015حيث مت احداث أزيد من مليوين
منصب شغل برمس هذه الفرتة.
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الس يدات والسادة،
اذا اكنت بالدان قد خطت خطوات كبرية وهامة يف مسار توطيد منوذج
تمنوي قوي ومتوازن وحتظى ابعرتاف دويل متواصل ابجلهود املبذوةل و النتاجئ
احملققة ،فاننا واعون ابملقابل بأن هناك بعض نقط الهشاشة اليت حتول دون
انتقال بالدان اىل مس توى أعىل يف جمال المنو الاقتصادي ،يؤثر بشلك أقوى
عىل خلق فرص الشغل خاصة دلى الش باب ،ويسامه يف تمثني الامتسك
الاجامتعي.
يضاف اىل ذكل ،اس مترار هشاشة النس يج الصناعي واملقاواليت ،رمغ أن
بالدان خطت خطوات جبارة يف جمال تطوير املهن العاملية للمغرب ويف
مقدمهتا قطاع الس يارات والطائرات واخلدمات املرحةل .كام أن بالدان مل
تستمثر لك الهوامش املتاحة عىل مس توى اتفاقيات التبادل احلر اليت أبرمهتا
مع العديد من ادلول ،وهو ما يطرح اشاكلية ضعف تنافس ية صادراتنا.
واحلديث عن نقط الهشاشة اليت الزال يعاين مهنا منوذجنا التمنوي أو
ابلحرى منوذج المنو عىل مس توى احداث الرثوة ،يقودان اىل ما أشار اليه
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جالةل املكل يف خطبه السامية الخرية حول اس مترار التفاواتت اجملالية
والاجامتعية ،حيث قال جاللته يف خطابه السايم مبناس بة اذلكرى  16لعيد
العرش اجمليد " لن لك ما مت اجنازه ،عىل أمهيته ،يبقى غري اكف لبالدان ،ما
دامت هناك فئة تعاين من ظروف احلياة القاس ية ،وتشعر بأهنا هممشة ،رمغ
لك اجلهود املبذوةل".
الس يدات والسادة،
ال ميكن حتليل مدى جناعة منوذجنا التمنوي احلايل و مدى قابليته لالس مترار،
مبعزل عن الس ياق العاملي و االكراهات املرتبطة ابلتحوالت العميقة اليت يعرفها
العامل ما بعد الزمة.
فالتحول التكنولويج الكبري اذلي يشهده العامل ،أحدث حتوالت معيقة يف
جوهر تصوران ملفهوم المنو ،وأصبحت صناعة القرار الاقتصادي هممة ابلغة
التعقيد ،حتفها الضبابية وعدم اليقني فامي خيص مسارات المنو واجتاهات
السواق ،فضال عن تشابك العوامل املؤثرة يف أداء الاقتصاد واختيارات
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املستمثرين ،فقد خلصت دراسة أمريكية حديثة اىل أن  %60من نوعية املهن
اليت س امترس يف أفق س نة  ،2030ال وجود لها حاليا.
ويف اطار هذه التحوالت ،أصبح الهاجس المين عامال حاسام يف أداء أي
اقتصاد ،يف وقت تس تفحل فيه ظاهرة االرهاب العابر للحدود و تس تعر فيه
الرصاعات اجليوس ياس ية اليت تغذهيا الزناعات الطائفية و املذهبية .كام أن
الرتابط الكبري بني السواق املالية ادلولية وحرية احلركة غري املس بوقة اليت
أصبحت تمتتع هبا رؤوس الموال يشالكن عامال مساهام يف عدم الاس تقرار
املايل واالقتصادي ،كام أثبتت ذكل الزمة العاملية الخرية اليت الزالت تداعيهتا
تعيق عودة الاقتصاد العاملي اىل مس توايت منوه السابقة.
ومما الشك فيه أن رفع رهان تأهيل بالدان دلخول اندي الاقتصادات الصاعدة
يستند اىل تفعيل مجموعة من ادلعامات:
 .1ترسيع التحول الهيلكي القتصادان الوطين ،حتتل فيه الصناعة ماكنة
الصدارة ،ويدمج القطاع غري املنظم يف ادلورة الاقتصادية.
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 .2حتسني تنافس ية الاقتصاد الوطين من خالل حتسني االنتاجية عرب
توجيه اجملهود الاستامثري حنو القطاعات ذات املردودية العالية ،وتطوير
مجموعات ومقاوالت قوية وتنافس ية وقادرة عىل استيعاب الطلب املزتايد
عىل الشغل ،وكذا ربط الاستامثرات العمومية مبردوديهتا الاقتصادية
والاجامتعية.
 .3استامثر الرأسامل الالمادي ،من خالل تأهيل الرأسامل البرشي عرب
مبارشة اصالحات معيقة لقطاعي التعلمي والصحة ،وتشجيع الابتاكر
والبحث العلمي  ،وتمثني الرصيد التارخيي و تعزيز االبداع الثقايف
والفين.
 .4ارساء أليات احلاكمة املؤسساتية ،ويأيت عىل رأسها التفعيل الرسيع
للجهوية ابعتبارها مرتكزا أساس يا لتحقيق االلتقائية والنجاعة عىل
مس توى لك الاسرتاتيجيات واملشاريع الاقتصادية والاجامتعية.
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 .5رضورة حتقيق التوازن املطلوب بني المنو الاقتصادي ،وتقليص الفوارق
الاجامتعية واجملالية ،والهنوض مبس توى عيش املواطنني يف املناطق
النائية واملهمشة.
الس يدات والسادة،
بقدر حريص عىل املسامهة يف النقاش حول هذا املوضوع الهام ابلنس بة
ملس تقبل بالدان ،فاين متأكد بأن الاقرتاحات والتوصيات اليت س تنبثق عن
عذا امللتقى ،ستشلك الحماةل أرضية للك الفاعلني الس ياس يني والاقتصاديني
والاجامتعيني ،هبدف بلورة التصور املس تقبيل للمنوذج التمنوي املغريب،
وصياغة وتفعيل الاسرتاتيجيات الكفيةل بتجديده وتطويره ومواهجة العراقيل
والتحدايت اليت تواهجه ،مبا يضمن تأهيل بالدان للولوج الهنايئ لنادي ادلول
الصاعدة.
أمتىن لمك التوفيق يف معلمك والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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