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تقديم
أفكار من أجل اإلصالح االقتصادي
هل يستطيع األكادمييون فتح كوة اإلصالح
يف امللفات الساخنة التي مل يفلح السياسيون
يف الحسم فيها؟ وهل تتوفر للفاعل األكادميي
القدرة عىل تقديم البدائل املمكنة يف الوقت
الذي يعاين فيه مسار إصالح بعض القطاعات
االقتصادية من أزمة بنيوية مستفحلة؟ ما هي
األسباب التي أدت إىل الوضعية التي تعيشها
أنطمة التقاعد ،والرضيبة ،واملقاصة يف املغرب؟
وهل ساهمت السياسات العمومية املنتهجة
منذ عقود املايض يف أستفحال أزمة القطاعات
الثالث؟ وما هي الوضعية الحقيقية التي توجد
عليها القطاعات الثالث اليوم؟ وكيف ميكن
معالجة االختالالت التي تعاين منها؟ ثم ما
هي املقرتحات واالسرتاتيجيات التي ميكن أن
يقدمها الباحثون واألكادمييون لإلرساع بعملية
إصالح هذه القطاعات؟

التجمع العلمي الذي حرضه ثالثة عرش
اقتصاديا ،ينتمون ملختلف املعاهد والجامعات
املغربية و ينتمون إىل مختلف املشارب
االقتصادية ،توقف بالدرس والنقد والتحليل
عند واقع ثالثة أوراش كربى ينتظر املغرب
الحسم فيها ،وتحظى يف اآلن ذاته بأهمية
قصوى نظرا لحساسيتها السياسية واالجتامعية.
وعىل امتداد ثالث جلسات من النقاش
األكادميي املستفيض ،توقف الباحثون عىل
الواقع الذي تعيشه القطاعات الثالث التي
خصصت لها هذه النسخة األوىل من «مشتل
أفكار االصالح» .وكام ورد يف هذا التقرير الذي
يشكل خالصة أعامل الباحثني امللتئمني يف إطار
هذا املشتل فإن السياسات العمومية املتبعة
يف املايض كان لها دور كبري يف ما آلت إليه
األمور .أما بخصوص االجراءات الحكومية
املقرتحة إلصالح هذه القطاعات الكربى فقد
بني الباحثون امللتئمون يف إطار هذا املشتل
طابعها الظريف الهش .ويف األخري اقرتح
الباحثون مجموعة من االجراءات والتوصيات
واالسرتاتيجيات إلصالح بنيوي لقطاعات
املقاصة والتقاعد والرضيبة باملغرب.

لإلجابة عن هذه األسئلة وغريها التأم ثالثة
عرش اقتصاديا وباحثا مغربيا ،يف إطار «مشتل
أفكار االصالح» الذي نظمه «مرشوع منرب
الحرية» برشاكة مع «مؤسسة هانس سايدل»
يف محاولة لتشخيص واقع هذه القطاعات
االقتصادية التي تعاين من مشاكل بنيوية يف
املغرب ،وإبراز محدودية االجراءات املتخدة
يف إطار اإلصالحات التي تم القيام بها سابقا،
ويف األخري قدم الباحثون رؤيتهم ومقرتاحاتهم
إلصالح هذه القطاعات
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3.3تحول الصندوق تدريجيا إىل ديناميكية
تراكمية تدور يف حلقة مفرغة متسببة يف
إهدار املال العام بشكل أعمى ومكلف وفاقد
للنجاعة .وتجاوزت كلفة املقاصة يف 2012
وألول مرة نفقات االستثامر العمومي مبا يناهز
 ،16 %حيث بلغت  6مليار درهم.

ف صندوق املقاصة ومنذ نشأته عام
ُ 1.1وظِّ َ
 1941كأداة ترمي إىل حفظ القدرة الرشائية
لألرس ودعم تنافسية املقاوالت .غري أن
الصندوق أصبح يشكل مع الوقت عبئا ثقيال
عىل ميزانية الدولة ،مفضيا يف الحني نفسه إىل
عواقب سلبية مثل تبذير املوارد ،وإلغاء املحفز
عىل استخدام الطاقات املتجددة والبحث عن
سبل خفض التكاليف ،دون الحديث عن
آثاره عىل مستوى تحريف األسعار وإفراز
السلوكيات الريعية.

4.4وبسبب طبيعته العمياء ،فقد أصبح
صندوق املقاصة ،الرامي أصال إىل تحقيق
العدالة االجتامعية ،أصبح غري عادل يف نهاية
املطاف .يوضح تقرير املجلس األعىل للحسابات
أن  42 %من موارد الصندوق يتم توزيعها
عىل األغنياء واملقاوالت ،و  51 %عىل «الطبقة
الوسطى» ،يف حني ال يحصل الفقراء إال عىل
 7 %من هذه املوارد .أما فيام يخص الغازوال،
فإن نسبة استفادة النقل الفردي من اإلعانات
املرصودة لدعم هذه املادة النفطية تصل
بالكاد إىل  .9 %أما الباقي ،أي أكرث من 90 %
من الغالف املايل املرصود ،ف ُتدفع ألرباب النقل
العام ونقل البضائع .واملنطق ذاته ينطبق عىل
غاز البوطان املستعمل بشكل كثيف من ِقبل
الرشكات الفالحية التي يظل جزء كبري منها غري
خاضع للرضائب.

2.2أدت تكلفة املقاصة إىل تدهور وضعية
املالية العمومية عرب تعميق كل أشكال
العجز (عجز امليزانية ،العجز التجاري ،عجز
ميزان املدفوعات) كام أن ميزانية الدولة
تصبح تقريبا يف حالة توازن يف غياب عبء
املقاصة .فقد بلغت حصة املقاصة من النفقات
اإلجاملية يف املتوسط نسبة  12.6 %بني 2005
و  2012مقابل  3.4 %يف الفرتة .2001-2004
وقد ارتفعت بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل
بشكل حاد خالل السنوات األخرية ليك تصل
إىل نسبة  6.8 %يف  2012و  5.1 %يف 2013
مقابل  2.7 %كمعدل يف الفرتة 2005-2010
و  0.9 %كمعدل بني  2001و .2004

5.5وبالرغم من ذلك ،فإن إجامع املالحظني
بخصوص انحراف املقاصة عن مهمتها األصلية
يتحطم رسيعا عندما يتعلق األمر باقرتاح حلول
كفيلة بوقف النزيف الناجم عن املقاصة.
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 .IIمحدودية اإلجراءات الحكومية

وعدت به الحكومة يستهدف يف الواقع جانبني
اثنني  :توزيع إعانات مبارشة وإلغاء الدعم.

6.6أمام خطورة العجز املسجل عىل مستوى
امليزانية والضغوط التي ميارسها املقرضون
الدوليون ،فقد قررت حكومة العدالة والتنمية
يف سبتمرب  2013وضع نظام مقايسة محدود
وجزيئ ألسعار املواد النفطية السائلة .وكان
الهدف من وراء ذلك هو التحكم يف تكلفة
املقاصة يك ال تتجاوز املبالغ املرصودة يف إطار
قانون املالية .انخفضت مخصصات املقاصة من
 35مليار درهم يف  2014إىل  23مليار درهم
سنة  .2015وكانت قد بلغت هذه املخصصات
 42مليار درهم يف  2013و  54مليار درهم يف
.2012

9.9مل تُوضَ ع أية إجراءات بخصوص إصالح
املنظومة الرضيبية أو السالسل اإلنتاجية
املستفيدة من الدعم ،دون الحديث عن غياب
أي تفكري بشأن إرساء منوذج فعيل للحامية
االجتامعية باملغرب.

 .IIIالتوصيات

يح الرؤية
1010الر�ؤية  :من الالزم أن تُ ِت َ
الجديدة لإلصالح إمكانية إعادة تحديد
مهمة صندوق املقاصة يك ال يظل آلية عمياء
للدعم (أرس ،مقاوالت ،إدارات) ،وإمنا ليصري
آلية لدعم الفقراء حرصيا يف إطار منوذج أعم
للحامية االجتامعية .يجب أن تتوقف املقاصة
من دعم املنتج وتقترص عىل دعم املستهلك
املحتاج فقط .ينبغي التفكري يف املحافظة عىل
القدرة الرشائية لألرس واملقاوالت يف إطار آليات
أخرى تبقي عىل املحفز عىل ترشيد استهالكهم
وإنتاجهم.

7.7ارتفعت أصوات العديد من الفاعلني،
وعىل رأسهم املجلس األعىل للحسابات ،لتوجيه
االنتقادات لنظام املقايسة الجديد .فهذه
املقايسة ال تعالج اآلثار السلبية الناتجة عن
منظومة تعميم اإلعانات .من السهل أن نالحظ
بأنه حينام تم الرفع من أسعار املحروقات كام
حصل يف شهر يونيو ( 2012ارتفع مثن الغازوال
بدرهم واحد ومثن البنزين بدرهمني) ،فإننا
نقوم بتعميم ارتفاع األسعار بحيث أن الفقراء
ملزمون بدفع مبالغ أكرب عىل حد سواء مع
األغنياء .وبهذا الشكل فإن الفقراء دامئا هم من
يدفعون مثنا باهضا سواء تعلق األمر بالنظام
السابق أم الجديد.
8.8االنتقاد الثاين الذي يُ َو َّجه إىل الحكومة
الحالية هو غياب اإلجراءات املصاحبة التي
وعدت بها من خالل استهداف السكان املرجح
أنهم سيعانون تحت وطأة ارتفاع األسعار،
وتوزيع اإلعانات لفائدتهم عىل شكل دخل
مبارش وإلغاء الدعم .وقد كان اإلصالح الذي

1111اال�سرتاتيجية  :من املفروض ،مع
وجود صندوق موجه فقط إىل صون القدرة
الرشائية للفقراء ،أن نهدف إىل اعتدال األسعار
من جهة وتحسني الدخل من جهة أخرى.
ينبغي تنفيذ اإلصالح عىل مرحلتني :أوال،
الخروج من إعادة التوزيع العمياء إىل إعادة
التوزيع اإلستهدايف؛ ثانيا ،الخروج من منطق
اإلعانة إىل منطق التمكني واالنعتاق االجتامعي
من أجل تجنب خلق مصيدة للفقر .ليس
هناك توقيت أكرث مالمئة لتنفيذ اإلصالح من
سياق تتسم فيه أسعار املحروقات باالعتدال.
الفرصة تاريخية وكل تأخر لن يؤدي إال إىل
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الرشوع يف رفع األسعار .واستطاع اإليرانيون أن
يَتل َّمسوا حقيقة التحويالت التي استفادوا منها
دون أن يسمح لهم باستعامل هذه األموال
قبل زوال املقاصة بشكل فعيل.

جعل اإلصالح أكرث كلفة وإيالما يف املستقبل.
ومن ناحية أخرى ،فإن عملية اإلصالح يجب
أن تحرتم مبدأ التدرج بُغية التخفيف من أثر
الصدمات التي سيتلقاها املغاربة.

1616عرب توزيع قسيامت رشاء أو بطائق
مسبقة الدفع لفائدة أرباب النقل املهيكلني
اعتامدا عىل حصص تعادل استهالكهم من
الغازوال.

إجراءات عملية
•الخروج من إعادة التوزيع
الم َع َّم َمة
ُ

1717ينبغي دمج برنامجي «تيسري» و «راميد»
يف برنامج شامل للتحويالت النقدية املرشوطة.

1212عرب جعل الحكومة مسؤولة من خالل
تحديد سقف أعىل مليزانية املقاصة عىل شكل
نسبة قصوى من الناتج املحيل اإلجاميل (أقل
من .)3 %

•القضاء على االرتفاع
المصطنع لألسعار

1313عرب الترسيع برسم خريطة واضحة
وموثوق بها لجغرافية الفقر باملغرب.

1818عرب عدم إخضاع اإلعانات املمنوحة
من طرف الدولة للرضائب من أجل تخفيف
تكلفتها ،ويتم ذلك من خالل إلغاء الرضيبة
الداخلية عىل االستهالك وإصالح الرضيبة عىل
القيمة املضافة الخاصة باملواد النفطية.

1414عرب إجراء استهداف من طبقتني  :تعتمد
األوىل عىل استهداف جغرايف (بفضل خريطة
الفقر لعام  2008بعد تحيينها) ،وتسمح الثانية
بتنقيح عملية تحديد الفقراء من خالل نقطة
االستهداف التي جرى حسابها بفضل اختبار
األحقية املتعدد األبعاد لتقييم املوارد والتى
جرى تجريبها مسبقا أثناء املرحلة األولية
لتطبيق نظام املساعدة الطبية «راميد».

1919عرب إلغاء اإلعانات املمنوحة للمصنعني
املستعملني ملادة السكر مقابل إلغاء الرسوم
الجمركية عىل استريادها.
2020عرب تقصري قنوات التوزيع وتجويد
شفافيتها من خالل انتقاء التجار عرب طلبات
عروض.

1515عرب إدارة اإلصالح بشكل ال مركزي ال سيام
فيام يخص استهداف الفقراء وتوزيع اإلعانات.
أما بشأن اإلعانات ،فينبغي توزيعها عىل شكل
تحويالت نقدية مستهدفة واستباقية قبل
املرور إىل مرحلة إلغاء املقاصة .تعترب التجربة
اإليرانية مفيدة بهذا الخصوص ،فقد تلقى
الناس تحويالت عىل حساباتهم البنكية قبل

2121عرب فتح السالسل اإلنتاجية االحتكارية
(السكر واملواد النفطية) وشبه االحتكارية
(الدقيق) املستفيدة من الدعم أمام املنافسة،
وضامن ولوج مقاوالت جديدة إىل هذه
القطاعات يف أفق خمس سنوات.
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2626عرب استثامر األموال التي توفرها الحكومة
من جراء إلغاء املقاصة يف متويل مشاريع للبنية
التحتية ويف الصحة والتعليم.

2222عرب إدخال املنافسة من خالل األسعار
عىل مستوى قنوات التوزيع.
2323عرب منح إعانات لالستثامر وتخفيضات
رضيبية يف إطار برامج تعاقدية مع تسطري
أهداف محددة وقابلة للقياس ،من أجل
تشجيع الحلول املبنية عىل الطاقات املتجددة
والنجاعة الطاقية خصوصا بالنسبة للفالحة
واألرس واإلدارات العمومية.

2727عرب توظيف مشاريع املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية من أجل توفري الخدمات
األساسية مثل املاء والكهرباء والتطهري والطرق
لفائدة الفقراء.
2828عرب تشجيع األنشطة املدرة للدخل
من خالل تطوير إمكانيات العامل الفقراء
وقابليتهم للتوظيف ،ودعم املشاريع الصغرى.

2424عرب تحسني إيرادات الفالحني الصغار
من خالل إجراءات ملموسة عىل مستوى
الدعائم املتمثلة يف العقار والتمويل والتكوين
واملنظومة الرضيبية.
•حماية الطبقة الوسطى
وتحسين دخل الفقراء

2525عرب منح اإلمكانية لألفراد املحسوبني
عىل الطبقة الوسطى والذين يدفعون أمواال
للمدارس الخصوصية واملصحات الخاصة بخصم
هذه النفقات من قاعدة احتساب رضائبهم
عىل الدخل ،أو عىل األقل منحهم تخفيضات
عىل الرضائب املستحقة عليهم.
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إصالح أنظمة التقاعد بالمغرب
 .Iالوضع الراهن وتشخيص الحالة

4.4نسبة التغطية الضعيفة (بالكاد  33 %من
الساكنة النشيطة) بسبب هيمنة القطاع غري
املهيكل وفرص العمل املوسمية والعمل غري
املأجور خصوصا يف قطاع الفالحة الذي يشغل
 44 %من الساكنة النشيطة ،كلها عوامل تحد
من مستوى املداخيل.

1.1إفالس متوقع للصندوق املغريب للتقاعد
يف سنة  2021يف حال بقاء األمور عىل وضعها
الحايل .وتوقع حصول عجز مايل يف 2021
بالنسبة للصندوق الوطني للضامن االجتامعي،
ويف  2022بالنسبة للنظام الجامعي ملنح
رواتب التقاعد .وضعية الصندوق املغريب
للتقاعد هي األكرث حرجا واألكرث استعجاال عىل
مستوى املعالجة.

5.5اختيار نظام التقاعد بالتوزيع واإلبقاء عىل
هذا النظام املنفصل متاما عن الواقع والجامد
إىل حد كبري (قواعد احتساب املساهامت
واملعاشات ،سن اإلحالة عىل التقاعد) ،يف ظل
اقتصاد جد متقلب (منو عشوايئ وعقيم ،بطالة
مزمنة يف صفوف الشباب ،ضعف الدخل)...
وانتقال دميغرايف قبل األوان ،ال ميكن أن ُيفيض
إال إىل خلخلة أنظمة التقاعد ماليا.

2.2من املؤكد أن االنتقال الدميغرايف ساهم
يف تدهور العالقة الدميغرافية بني النشيطني
واملتقاعدين (االنتقال من  12نشيطا لكل
متقاعد يف  1980إىل  3نشيط لكل متقاعد يف
 ،)2012ولكن مشكل االختالل املايل ال يعزى
فقط إىل شيخوخة السكان ( 70 %من الساكنة
النشيطة تبلغ من العمر ما بني  18و  30سنة).

6.6أدت القواعد املتجاهلة للقوانني
االقتصادية واملالية إىل سخاء غري مستدام
ألنظمة التقاعد .فالصندوق املغريب للتقاعد
يعرف عالقة دميغرافية بني ثالث مساهمني
نشيطني لكل متقاعد ،ومع ذلك فإنه مينح
نسبة تعويض تبلغ  75 %من آخر أجر مقارنة
بنسبة مساهمة يف حدود ( 20 %تتحملها
الدولة واملوظفون بالتساوي).

3.3صعوبة الولوج إىل التشغيل (معدل
البطالة يف صفوف الشباب تعادل ضعف معدل
البطالة عىل املستوى الوطني) ،وااللتحاق
املتأخر للنشيطني الشباب بسوق الشغل
يحدون من مدة ومجهود اإلسهام يف صناديق
التقاعد .وإذا أضفنا إىل ذلك النسبة الضعيفة
للتشغيل يف صفوف النساء ،فإن املداخيل ال
ميكن إال أن تنقص من جراء ذلك.

7.7أدى كل من سوء الحكامة واالختالالت
التي طبعت إدارة الدولة لصناديق التقاعد
(املستحقات املرتاكمة التي تأخرت الدولة يف
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اإلضافية بالتساوي بني الدولة واملوظفني هو
غري عادل ألن ذلك يعني أن نح ِّمل املساهمني
مسؤولية االختيارات السيئة التي قامت بها
الدولة وسوء إدارتها للصناديق ،دون الحديث
عن غياب املساواة بني األجيال ألن املوظفني
الجدد سيساهمون أكرث مقارنة بعدد الشهور
التي سيستفيدون من معاشات التقاعد.

دفعها للصندوق ،اختالسات األموال ،سوء
توظيف ادخارات الصندوق ،غياب قانون
مؤطر ،تعدد املتدخلني ،مساطر تتسبب يف
مشاكل عىل مستوى التنسيق ،تغطية عجز
نظام املعاشات العسكرية باحتياطيات النظام
املدين منذ عام  ،1993قصور الرقابة املالية،
إلخ ).إىل تبذير املوارد الشحيحة وتضخيم
النفقات.

1313يستطيع اإلصالح املعياري أن ُيك ِّيف
السخاء النسبي ألنظمة التقاعد مع الواقع
االقتصادي للبلد بفعالية ،لكنه ال يرقى إىل
مستوى معالجة االختالالت البنوية لهذه
األنظمة.

8.8أدت سياسة املغادرة الطوعية باإلضافة
إىل الركود الذي عرفته أعداد العاملني
بالوظيفة العمومية وارتفاع أعداد املتقاعدين
إىل تدهور العالقة الدميغرافية بني املساهمني
واملستفيدين.

 .IIIالتوصيات

9.9يؤدي تعدد أنظمة التقاعد وعدم
التقائيتها باإلضافة إىل غياب مسالك بني األنظمة
املوجودة إىل اإلرضار مبصالح املساهمني يف
حال تغيري وضعيتهم املهنية ،ويحول ذلك دون
مرونة سوق الشغل.

1414الر�ؤية الإ�صالحية  :إذا كان إصالح
صناديق التقاعد يبدو أمرا ال غنى عنه ،فإن
هذا اإلصالح ال ينبغي أن يقترص عىل الجوانب
الدميغرافية عرب تعديل يهم املعايري .بل ينبغي
عىل النقيض من ذلك ،أن يندرج إصالح
التقاعد يف إطار مقاربة شاملة ترمي إىل إيقاف
االختالالت املؤسساتية (نظام التقاعد وسوء
اإلدارة) واالقتصادية (دعم النمو املنتج لفرص
العمل) معا من أجل توسيع قاعدة املساهمة
من جهة وتوظيف املدخرات بشكل أفضل عرب
توجيهها إىل فرص االستثامر األمثل من جهة
أخرى.

 .IIمحدودية المقترحات الحكومية
1010سيكون أثر الرفع من سن التقاعد عىل
الحد من العجز متواضعا للغاية ومؤقتا ،وميكن
لهذا اإلجراء أن يفاقم من بطالة الشباب.
1111تحديد سن ُم َو َّحد لإلحالة عىل التقاعد
يتجاهل التباين الحاصل يف ظروف العمل ،مام
سيؤدي إىل التسبب يف مظامل.

1515مبادئ الإ�صالح  :يجب أن يلتزم
اإلصالح باملبادئ اآلتية  :احرتام املساواة (بني
األجيال ،التناسب بني املساهامت واملعاشات)،
حامية القدرة الرشائية للعامل وتنافسية
املُشغِّلني ،الشفافية والفعالية يف إدارة توظيف
املدخرات).

1212من شأن الرفع من االقتطاعات وتخفيض
املعاشات أن يُطيل من عمر القدرة املالية
للصناديق عىل االستمرار ،ويخفف من
املديونية خصوصا بالنسبة إىل الصندوق املغريب
للتقاعد ،ولكن توزيع عبئ املساهمة املالية
8
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عىل توجيه ادخار الشِّ غيلة إىل فرص استثامر
أكرث مردودية وبالتايل توفري عائد أكرب لصالح
املتقاعدين.

•الجانب االقتصادي

االستراتيجية :

1616تغيري منوذج التنمية االقتصادي باالنتقال
من مجرد تحفيز الطلب (االستهالك املحيل
واالستثامرات العمومية) إىل تحفيز العرض
الداخيل عرب دعم اإلنتاجية والتنافسية
(االستثامر الخاص كقاطرة للتنمية).

2020إصالح سوق العمل عرب التخفيف من
الجمود الذي يطبعه عىل مستوى التوظيف
والترسيح عىل حد سواء.
•الجانب المؤسساتي

االستراتيجية :

إجراء ات عملية :

2121بدال من االكتفاء بإصالح معياري،
سيكون من األجدى أن نسعى إىل الرفع من
مستوى مرونة نظام التقاعد الحايل القائم عىل
التوزيع والذي يتميز بجموده ،لالنتقال بعد
مدة صوب نظام رسملة أكرث مرونة وقابلية
للتعديل ،فنتجنب بذلك أن يصري متويل
املعاشات اقتطاعا منفصال كليا عن النمو
والتشغيل .ولذلك ،فإنه من الرضوري أن يتم
تغيري هيكلة النظام عرب تعزيز الجزء الخاص
بالرسملة.

1717تحسني مناخ األعامل من أجل مقاوالت
أكرث إنتاجية وتنافسية وقادرة عىل خلق فرص
عمل أكرث لفائدة الشباب .ينبغي العمل عىل
مستوى ثالث دعامات  :البنيات التحتية
وتدبريها مبا يسمح بتخفيض تكاليف اإلنتاج
لصالح املقاوالت ؛ تطهري املنظومة القانونية
ومحاربة البريوقراطية من أجل حامية
املمتلكات واألموال ،ولكن أيضا لضامن تنفيذ
أمثل للعقود ؛ إدارة املنظومة املالية من
أجل التقليل من املخاطر بالنسبة لل ُمقرِضني
واملقرتضني ،وجعل أداء السوق املالية يعرف
قدرا أكرب من املنافسة.
1818تعزيز التكامل بني مختلف قطاعات
االقتصاد عرب مناذج املنظومات اإليكولوجية
من أجل منو أكرث قوة واستقرارا وإدماجا.
يجب العمل أساسا عىل الرتبيط بني الفالحة
والصناعة ،مبعنى املزيد من تثمني اإلنتاج
الفالحي بواسطة الصناعات الغذائية.
1919منح تحفيزات رضيبية للمساهمني من
أجل تشجيعهم عىل االكتتاب يف منتجات
االدخار التقاعدي .وهذا من شأنه أن ُيتيح
إمكانية تطوير سوق مالية أكرث تنافسية وقادرة
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َ 2222س ُندرِج يف هذا النظام الجديد  :حرية
االختيار (بدال عن االختيار القرسي واآلبائية
واحتكار الدولة للخدمات االجتامعية)،
واالدخار الفردي (بدال من الحقوق املكتسبة)
وتحميل املسؤولية للم َؤ َّمنني (بدال من التعاضد
الجامعي إزاء املخاطر) .يجب إجراء هذا
اإلصالح الهيكيل باملوازاة مع اإلصالح املعياري
وتنفيذه عىل مرحلتني  :أوال ،وضع نظام
مختلط (التوزيع والرسملة) يعتمد عىل قطبني
أحدهام عمومي واآلخر خاص ويتضمن أربعة
دعائم .ثم االتجاه صوب نظام بدعامتني  :األول
اجتامعي والثاين عبارة عن نظام أسايس وحيد
بثالث مستويات  :إجباري وتكمييل وثانوي.
أنظـمة التقاعد بالمغرب

2424ال ميكن إجراء االنتقال البالغ التعقيد صوب
نظام بدعامات متعددة عىل الفور .من الالزم أن
تسبقه إصالحات تعنى بحكامة األنظمة الحالية.

إجراء ات عملية :

2323نظرا للخصوصيات التي تطبع نظام التقاعد
املغريب ،فإنه من املفيد أن يتم إرساء نظام تقاعد
يجمع بني أربع دعامات :

2525تبسيط بنية النظام الحايل يف أفق إرساء
قطبني (عمومي وخاص) عرب املواءمة بني املعايري
الرئيسية لألنظمة املختلفة (نسبة املساهمة ،مدة
املساهمة ،الحد األدىن لسن اإلحالة عىل التقاعد.)...

– –دعامة �أوىل هي للمساعدة عىل مواجهة
الفقر (شبكة أمان) مع رصف مرشوط
للمعاشات بتوفر املوارد ،ويتم متويلها من
ميزانية الدولة لفائدة الفقراء العاجزين عن
توفري معيشتهم.

2626ضامن الكتامة املالية بني النظامني العمومي
والخاص يك ال يتم تغطية العجز املسجل يف أحد
النظامني بالفائض الذي يعرفه النظام اآلخر.

– –دعامة ثانية عبارة عن تقاعد إجباري
مبساهامت محددة ويشتغل وفق نظام التوزيع
مع وجود قطبني  :عمومي ميثله الصندوق
املغريب للتقاعد ،وآخر خاص ميثله الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي .تتجىل مهمة هذه
الدعامة الثانية يف تأمني تقاعد أسايس.

2727الرتويج ملنتجات االدخار التقاعدي عرب إعفاء
املبالغ املستثمرة فيها من الرضائب (يف حدود
سقف أعىل) ،مام من شأنه أن يسمح بتجاوز اآلثار
الناجمة عن تعديل معايري و ُمناغَمة أنظمة التقاعد
والتي متس مبكتسبات النشيطني واملتقاعدين.

– –دعامة ثالثة توفر تقاعدا تكميليا إجباريا:
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد بالنسبة
للقطب العمومي والصندوق املغريب املهني
للتقاعد بالنسبة للقطب الخاص .ستكون
املساهامت يف ظل هذين النظامني اإلجباريني
محددة ويتم متويلهام بطريقة الرسملة.

2828املصادقة عىل قانون مؤطر لضبط قطاع
التقاعد من خالل مناغمة قواعد العمل وخلق
مسالك بني أنظمة التقاعد املختلفة ،مام سيحسن
من حركية العامل.
2929إنشاء شباك وحيد يتكلف بتصفية جميع
الحقوق املكتسبة لدى مختلف أنظمة التقاعد
ورصف املعاشات املتعلقة بها ،باإلضافة إىل متابعة
ملفات املتوفون.

– –و�أخريا ،دعامة رابعة ذات طبيعة
ثانوية تقوم عىل املبادرة الفردية وميكن أن
تأخذ أشكاال متنوعة (صناديق تحوط ،منتجات
لالدخار التقاعدي ،)...ولكن تكون باألساس
ذات طابع مرن اختياري وتخضع ملبدأ الرسملة.
وتسمح وضعية املغرب بإمكانية االنتقال صوب
هذا النوع من األنظمة ذات الدعامات األربع
ألن التغطية هي نسبيا ضعيفة مام سيقلل من
تكلفة االنتقال.

3030قيادة اكتوارية صارمة ُ :يف َرض عىل أنظمة
التقاعد أن تقوم سنويا بإعداد حصيلة ولوحة
قيادة اكتوارية عند نهاية كل سنة.
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3131ال بد أن تتشكل مجالس اإلدارة بشكل
أسايس من خرباء مستقلني متخصصني يف تدبري
األموال ،وتكون املهمة املوكولة إليهم هي تدبري
االحتياطيات لصالح املساهمني واملتقاعدين.
أنظـمة التقاعد بالمغرب

مقترحات حول إصالح المنظومة
الضريبية بالمغرب
 .Iالوضع الراهن وتشخيص الحالة

رضائب متباينة (الرضيبة عىل األرباح العقارية
ورسوم التسجيل والرضيبة السكنية) عىل
ممتلكات مامثلة أو يف املناطق عينها.

1.1متثل املداخيل الرضيبية والجمركية حاليا
أهم بند يف املداخيل يغطي نفقات الدولة
( %72يف املجموع) .ومتثل الرضائب غري
املبارشة (الرضيبة عىل القيمة املضافة والرضيبة
الداخلية عىل االستهالك) الجزء األكرب من هذه
املداخيل ،مع العلم أن الرضيبة عىل القيمة
املضافة املقتطعة عىل الواردات هي الجزء
األهم من هذه الرضائب ( %60من مبالغ
الرضيبة عىل القيمة املضافة امل ُ َح َّصلة) ،مام
يؤرش هيمنة الواردات عىل تركيبة االستهالك.

4.4تقع قطاعات واسعة من النشاط
االقتصادي خارج نطاق الرضيبة عىل القيمة
املضافة ،وقنوات كاملة من اإلنتاج والتوزيع
تبقى غري معنية بهذه الرضيبة مام يثقل كاهل
القطاع الرسمي وتحديدا الرشكات التي تشتغل
يف شفافية .وبدال من أن تكون محايدة ،فقد
تحولت الرضيبة عىل القيمة املضافة بسبب
التأخر البنيوي يف سداد األرصدة الدائنية
بخصوصها ،إىل رضيبة عىل املشرتيات بالنسبة
لبعض الفاعلني االقتصاديني أو إىل رضيبة عىل
رقم املبيعات بالنسبة إىل آخرين.

ُوصف املنظومة الرضيبية باملغرب
2.2ت َ
بكونها غري عادلة ( %82من مداخيل الرضيبة
عىل الرشكات يؤمنها  %2فقط من الرشكات،
 %75من الرضيبة عىل الدخل تأيت من األجور،
اإلعفاءات الرضيبية تصل إىل  %4من الناتج
املحيل اإلجاميل وتقدَّ ر بـ  36مليار درهم).
ومن السهل مالحظة املساهمة الضعيفة
لألشخاص الذاتيني من غري األجراء (التجار،
املقاولون الذين يزاولون أعامال بشكل فردي،
املهن الحرة).

5.5تعاين الرضيبة عىل الرشكات من تحديد
فضفاض ملعايري احتسابها ،مام يرتتب عنه
متتع إدارة الرضائب بسلطة تقديرية واسعة
تستعملها عادة عىل حساب دافعي الرضائب.
6.6يشوب الشك العالقة بني اإلدارة ودافع
الرضائب بسبب ضعف مقروئية النصوص
والطبيعة اإلقرارية للمنظومة واحتكار اإلدارة
لتأويل النصوص ،اليشء الذي مينح سلطة
واسعة لإلدارة بخصوص إعادة احتساب
الرضائب ويخلق شعورا من عدم اليقني عند
دافع الرضائب.

3.3افتقار املقاييس املعتمدة من طرف إدارة
الرضائب للشفافية يغذي الشعور بانعدام
املساواة والعدالة خصوصا يف القطاع العقاري.
ويشعر املواطنون من جراء ذلك أنهم يدفعون
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التي تبذل مجهودات يف مصاحبة املستثمرين
وإنشاء املقاوالت عىل ترابها.

7.7يؤدي عدم نرش النصوص الرضيبية
وخصوصا منها قرارات لجان الرضائب وقرارات
املحاكم املتعلقة بالرضائب إىل عدم وضوح الرؤية
عند دافع الرضائب الذي يحتاج إىل معرفة موقف
هذه اللجان وهذه املحاكم.

1313تشكل اإلعفاءات الرضيبية (االستثناءات)
رهانا هاما عىل مستوى امليزانية ،حيث أنها متثل
 17 %من املداخيل الرضيبية ونحو  4 %من
الناتج املحيل اإلجاميل .مع وجود  402إجراءا
يستفيد منها قطاع العقارات بشكل أسايس ،فإن
هذه االستثناءات مل يعد لها أي مربر اقتصادي
وفقدت يف غالب األحيان الهدف الذي رشعت
من أجله ،مام يسفر عنه خسارة كبرية للموارد
التي كانت ستعود للدولة.

8.8ال يتم توجيه املراقبة الرضيبية صوب
دافعي الرضائب األقل شفافية والعاملني يف
القطاع غري املهيكل .وال تحفز هذه املراقبة عىل
الشفافية نظرا الفتقار اإلدارة لإلمكانيات املادية
والبرشية ،وتجر دافعي الرضائب عكسا من ذلك
يف اتجاه األنشطة غري املرصحة.
9.9يبقى السلوك الرضيبي غري املتمدن منترشا
بشكل واسع يف املغرب (عدم الترصيح أو عدم
الترصيح بكل األنشطة غري مهيكلة) ،ويعكس
هذا السلوك افتقاد الرضيبة للرشعية بسبب
رداءة السلع والخدمات العمومية التي من
املفروض أن تمُ َ َّول من الرضائب املس َتخلَصة.

 .IIالتوصيات

1414الر�ؤية  :ال ينبغي النظر إىل املنظومة
الرضيبية كوسيلة إلعادة التوزيع فقط ،وإمنا أيضا
عىل أنها عامد لخلق الرثوة .وبالتايل فإن املقاربة
الزجرية البحتة ليست مالمئة ،ونحن بحاجة إىل
مقاربة تحفيزية تُصاغ الرضائب فيها كداعمة
للقدرة الرشائية لألرس ولتنافسية املقاوالت ،ألن
املزيد من االستهالك واالستثامر يعني مقدرة
الدولة عىل جني قدر أكرب من املداخيل الرضيبية.

1010تأخر بعض املواطنني يف سداد رضائبهم دون
القدرة عىل تحديد املسؤول عن ذلك (املواطن
أم اإلدارة) ،إال أن مسؤولية املامرسات اإلدارية
يف ذلك قامئة (تاريخ تحصيل الرضائب وجودة
االستقبال ،معالجة براءات الذمة الرضيبية،
تحيني الوعاء الرضيبي.)...

1515اال�سرتاتيجية  :ال وجود للرضائب
إطالقا ،توجد فقط نفقات .ال ميكن التفكري يف
إصالح املنظومة الرضيبية بعيدا عن إصالح
الدولة ووضع حد إلنفاقها .هذا من شأنه أن
يسمح بتخفيف الضغط الرضيبي عن العمل
والرأسامل .ومن ناحية أخرى ،فال ينبغي االكتفاء
مبعاقبة السلوك الرضيبي غري املتمدن ،وإمنا يجب
أيضا مكافأة السلوك الرضيبي املتمدن وتثمينه.
وبعبارة أخرى ،فمن الالزم أن تتبنى إدارة
الرضائب مقاربة قامئة عىل الرتغيب والرتهيب
تُجاه دافعي الرضائب.

1111تفتقر الرضائب املحلية إىل االتساق
والفعالية ،فهي تتشكل من عدد كبري من الرسوم
واالقتطاعات ومردودها ضعيف ألنها ال متثل إال
جزءا ه ِّينا من مداخيل الجامعات.
1212تُحصل نصف مداخيل الجامعات املحلية
رصف
من الرضيبة عىل القيمة املضافة التي تُ َ
نسبة  %30من مستخلصاتها لصالح الجامعات.
وال تشجع املعايري املعتمدة يف التوزيع الجامعات
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2222ينبغي إعادة تقييم االستثناءات الرضيبية
للفرز بني االستثناءات التي تقيض بها املصلحة
االقتصادية وتلك التي ليست كذلك .كام أنه
من املناسب وضع دفرت تحمالت واضح مع
تحديد رشوط األهلية واألثر املتوقع لالستفادة
من هذه اإلعفاءات يك تكون عادلة وال تؤدي
إىل آثار غري متوقعة.

•إرساء العدالة والمساواة من
جديد

1616من املهم أن يتم العمل عىل تحسني
شفافية املامرسات الرضيبية والتعامل مع
دافعي الرضائب عىل قدم املساواة .ومن شأن
الشفافية ونرش جداول احتساب الرضيبة
(خصوصا يف القطاع العقاري) أن يخفف من
وطأة الشعور بانعدام العدالة.
1717العمل مببدأ املعدل امل ُ َو َّحد (رضيبة
ثابتة) يف حالتي الرضيبة عىل القيمة املضافة
والرضيبة عىل الدخل .وينبغي دمج معدالت
الرضيبة عىل القيمة املضافة املختلفة يف معدل
وحيد و ُمخفَّض وقابل لإلنفاذ عىل الجميع مع
إعفاء أصحاب الدخول الضعيفة .سيؤدي ذلك
إىل توسيع الوعاء الرضيبي من أجل توزيع أكرث
عدالة للعبء الرضيبي وشفافية أمثل.

•إعادة الثقة بين اإلدارة
الضريبية ودافعي الضرائب

2323القيام مبراجعة شاملة ملدونة الرضائب
عرب تقييم صارم ملختلف النصوص ،ويف إطار
مقاربة تشاركية مع كل األطراف املعنية بهدف
تبسيط النصوص وجعلها واضحة أكرث.
2424متر الثقة بالرضورة عرب ُحسن مقروئية
القوانني واملساطر .ومنه الحاجة لنرش جداول
احتساب الرضيبة بالنسبة للعقارات ،وتوضيح
املساطر املعتمدة يف تحديد حصيلة املقاوالت،
والتجاوب بجدية مع طلبات االستفسار
والتوضيح التي يتقدم بها دافعو الرضائب.

1818ال بد من تعويض كل مقاولة تتوفر عىل
رصيد دائن للرضيبة عىل القيمة املضافة دون
تأخري.
1919تخفيف االقتطاعات االجتامعية التي
تضخم من الشعور بالضغط الرضيبي عىل
األجور.

2525صياغة «ميثاق دافعي الرضائب» ،تتحدد
فيه حقوق وواجبات كل طرف من األطراف
عىل وجه الدقة ،والحد بذلك من كل عالقة
خفية وسلطة تقديرية لإلدارة (تيسري عملية
االتصال باإلدارة الرضيبية ،إجراء املراقبة
الرضيبية بطلب من املقاولة ،إلخ.).

2020السامح بخصم جزء من مصاريف
التمدرس بالنسبة لألرس التي تدفع مقابل
تعليم أوالدها أو جزء من مصاريف العالج يف
املصحات الخاصة من أساس احتساب الرضيبة
عىل الدخل.

2626يجب أن تكون قوانني املالية أكرث من
سنوية (ثالث سنوات) ملنح مزيد من وضوح
الرؤية لصناع القرار وأيضا لتيسري متابعة
وتقييم املنجزات.

2121تخفيض نسبة الرضيبة عىل الرشكات
من أجل توسيع الوعاء والتحصن ضد الغش
والتهرب الرضيبي.
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3333منح اإلمكانية للمواطنني الختيار
موطنهم الرضيبي بهدف االستفادة من أحسن
املامرسات الرضيبية التي تعرضها الجهات
املختلفة.
3434إعادة خلق الرابط بني الرضائب
املستخلصة محليا والنفقات العمومية عرب
إرساء آليات لتقييم تدبري امليزانية.
3535تبسيط طرق احتساب الرضائب املحلية
عرب تحديد القاعدة الرضيبية يف مستوى
النشاط االقتصادي (رقم املبيعات) أو الربح
(الربح الخاضع للرضيبة بالنسبة للرضيبة عىل
الرشكات والرضيبة عىل الدخل).

2727تكوين القضاة املعنيني باملنازعات
الرضيبية يف مجايل املحاسبة والرضائب يف أفق
إحداث «محاكم رضيبية» أو عىل األقل غرف
متخصصة داخل املحاكم اإلدارية.
2828تحويل اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة إىل
«لجنة محلية للمصالحة» تتم فيها محاوالت
لتسوية النزاعات بشكل ودي قبل أي لجوء
إىل اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة
بالرضیبة وإىل املحاكم.
2929إحداث تصنيف لدافعي الرضائب مع
مكافأة أولئك الذين يبينون عن متدن رضيبي
ومعاقبة من يظهر غري ذلك.
3030إصدار دليل مو َّجه إىل املواطنني يهم
مختلف الرضائب والرسوم واإلدارات التي
تقوم بتسليم الشهادات الرضيبية (براءات
الذمة وقرارات الجامعات املرشوطة ألداء
الرسوم) .وسيكون هذا الدليل مبثابة مؤرش
عىل الشفافية الرضيبية والتواصل العمومي
بخصوص الشأن الرضيبي.

صاحبة
•إجراءات ُم
ِ

3636مير تخفيف الضغظ الرضيبي عرب ترشيد
اإلنفاق العمومي ،وهذا يستلزم إعادة النظر
يف توزيع العمل بني اإلدارة املركزية واملحلية
(مبدأ التبعية) وبني القطاعني العمومي
والخاص (مبدأ الفعالية) من أجل تفويض
املهام التي ال تستطيع الدولة أن تضطلع بها
إىل اإلدارة املحلية والقطاع الخاص.
3737إصالح الوظيفة العمومية وصندوق
املقاصة وأنظمة التقاعد والنفقات العمومية
التي تلتهم ميزانية الدولة.
3838العوملة هي أيضا «رضيبية» وعىل املغرب
سواء شاء ذلك أم مل يشأ أن يدخل يف غامر
منافسة رضيبية .وبالتايل فإنه من الرضوري
أن تقوم املنظومة الرضيبية املغربية بتحسني
«تنافسيتها الرضيبية» من خالل تطورها
تدريجيا صوب منظومة أكرث جاذبية مثل
«الرضيبة الثابتة» (رضيبة وحيدة تُعفي من
أي رضيبة أخرى).

•التفكير مجددا في منظومة
الضرائب المحلية

3131إحداث قطيعة مع التدبري املركزي
للمداخيل الرضيبية ،حيث أن جزء من مداخيل
الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل
والرضيبة عىل القيمة املضافة والرضيبة عىل
األرباح العقارية يجب أن تحول إىل الجامعات
كل بحسب احتياجاته .و ُيح َّول الباقي إىل
الدولة يف إطار صندوق تعاضدي يتكفل
بتمويل الجهات األكرث فقرا.
3232متتيع الجامعات املحلية يف إطار الجهوية
املوسعة ومقتضيات دستور  2011بهامش أكرب
من الحرية يف تحديد بعض الرضائب املحلية
من أجل خلق منافسة رضيبية بني الجهات
املختلفة.
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المساهمون في إعداد التقرير

أحالم قفص

جامعة ابن طفيل القنيطرة

إدريس اشكرييبة

جامعة موالي اسامعيل مكناس

توفيق الدغري

جامعة محمد الخامس الرباط

حسن العلوي الهاشمي

جامعة ابن زهر أكادير

الحسني رشيدي

جامعة ابن زهر أكادير

عبد الرزاق الهريي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

عبد العزيز النيهو

املندوبية السامية للتخطيط

عثامن كاير

جامعة الحسن الثاين الدار البيضاء

عياش خالف

املندوبية السامية للتخطيط

محمد الزنايت

جامعة ابن طفيل القنيطرة

نوح الهرموزي

جامعة ابن طفيل القنيطرة

هشام املوساوي

جامعة موالي سليامن بني مالل

رشيد أوراز

املركز العلمي العريب لألبحاث والدراسات اإلنسانية

«منرب الحرية» مرشوع تعليمي يهدف إىل تقديم أدبيات الحرية
االقتصادية والسياسية واألفكار والدراسات املتعلقة بها لص ّناع القرار
وكل من يعنى بالحرية يف العامل العريب من الطلبة واملثقفني واملؤسسات
العلمية واألكادميية وينظم عدة أنشطة علمية وأكادميية وجامعات
صيفية وندوات دراسية وحلقات نقاش للحديث حول أهم قضايا الساعة
يف املجتمعات العربية.
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