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Βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος στο Μαρόκο σύμφωνα με Doing Business 2019

Η βαθμολογία του Μαρόκου στο Doing Business 2019, το βαρόμετρο επιχειρηματικού
κλίματος της Παγκόσμιας Τράπεζας, βελτιώθηκε σημαντικά: μετακινήθηκε στην 60η θέση
έναντι της 69ης, πέρυσι, ξεπερνώντας χώρες όπως η Τυνησία (80), το Κατάρ (83), η Σαουδική
Αραβία (92), η Νότια Αφρική (82) και η Κένυα (61). Βρίσκεται, όμως, πολύ πίσω από την
Τουρκία (43) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (11). Εάν διατηρήσει αυτό το ρυθμό στις
μεταρρυθμίσεις του, θα μπορούσε να επιτύχει τον ανακοινωθέντα στόχο να ανέλθει στην
50η θέση μέχρι το 2021.
Ως γνωστόν, η κατάταξη αυτή, η οποία κρίνεται από επενδυτές και διεθνείς δανειστές,
αναλύει δέκα δείκτες που καλύπτουν τα κύρια στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης,
από τη δημιουργία της μέχρι τη διευθέτηση της φερεγγυότητάς της, συμπεριλαμβανομένης
της σύνδεσης με την ηλεκτρική ενέργεια ή της λήψης δανείων.
Το καλό αποτέλεσμα της φετινής έκδοσης θα πρέπει να αποδοθεί ειδικότερα στο
διακανονισμό της φερεγγυότητας, όπου το Μαρόκο έχει κερδίσει 63 θέσεις. Η βελτίωση
των μαροκινών επιδόσεων, στο σημείο αυτό, αποτελεί συνέπεια της υιοθέτησης και
δημοσίευσης της μεταρρύθμισης του Βιβλίου V του Εμπορικού Κώδικα (Νόμος 17.73).
Το κείμενο αυτό εισάγει μια νέα διαδικασία ‘διάσωσης’, σύμφωνα με την οποία ο
επικεφαλής της επιχείρησης αποκτά τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει το μηχανισμό
διάσωσης, μέσα από την υποβολή από τον επιχειρηματία ενός σχεδίου για το σκοπό αυτό
και χωρίς η εν λόγω εταιρία να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών.
Οι βαθμολογίες του Μαρόκου βελτιώθηκαν, επίσης, όσον αφορά τη σύνδεση με την
ηλεκτρική ενέργεια και τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας.
Παρ’ όλα αυτά, το Μαρόκο σημείωσε οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κριτήριο της
εκτέλεσης των συμβάσεων ευρισκόμενο, πλέον, στην 68η θέση (11 θέσεις πίσω). Το
κριτήριο αυτό μετρά το χρόνο και το κόστος για την επίλυση των εμπορικών διαφορών από
τα εμπορικά δικαστήρια, την ποιότητα των δικαστικών διαδικασιών και την
αποτελεσματικότητα της επίλυσης των διαφορών. Για παράδειγμα, ο χρόνος και το κόστος
που απαιτούνται για την επίλυση εμπορικής διαφοράς αξίας 54.527 ντίρχαμ (1 ευρώ περί
τα 11 ντίρχαμ) από το Εμπορικό Δικαστήριο της Καζαμπλάνκας είναι, κατά μέσον όρο, 510
ημέρες με εκτιμώμενο κόστος το 26,5% του διεκδικούμενου ποσού. Όσον αφορά την
ποιότητα των δικαστικών διαδικασιών, το Μαρόκο απέκτησε, μόλις, 8 πόντους από τους 18.
Το Μαρόκο εξακολουθεί να έχει πολύ κακή κατάταξη και όσον αφορά τη λήψη δανείων:
βρίσκεται στην 112η θέση, οπισθοχωρώντας 7 θέσεις.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στο φαινόμενο της υποχώρησης του δείκτη
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και στο υψηλό ποσοστό πτωχεύσεων. Παρά, δηλαδή, τη
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στο Μαρόκο, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην
τελευταία έκδοση του Doing Business, και σύμφωνα με πρώτη μελέτη που εκπόνησε, με την
τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Κέντρο Προσέλκυσης Επενδύσεων

Καζαμπλάνκας – Settat, μέσα σε διάστημα 12 ετών, οι μισές από τις επιχειρήσεις που
ιδρύθηκαν στην Καζαμπλάνκα, έπαυσαν να υφίστανται. Μία στις δύο εταιρίες καταφέρνει
να φτάσει τα τρία έτη δραστηριότητας, ενώ μία στις τρεις υπερβαίνει τα πέντε έτη.
Μεταξύ των εξωγενών παραγόντων που ευνοούν τη θνησιμότητα των επιχειρήσεων, ο πιο
σημαντικός είναι η πρόσβαση στην αγορά (71%), ενώ ακολουθεί η προσβασιμότητα στη
χρηματοδότηση (65%).

