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1. Δπηζθόπεζε ηεο Οηθνλνκίαο ηεο ρώξαο γηα ην έηνο 2021-

Πξνβιέςεηο γηα ην 2022 
 

1.1 Γεληθά. 
 
Ζ Μαξνθηλή Οηθνλνκία, ην 2021, γλψξηζε ζεκαληηθή αλάθακςε, έπεηηα απφ 
ηελ βαζεηά χθεζε ηνπ 2020 νθεηιφκελεο ζηελ επηδεκηνινγηθή θξίζε, ιφγσ 
ζεκαληηθήο αχμεζεο, θαηά θχξην ιφγν ηνπ αγξνηηθνχ πξντφληνο απνδηδφκελεο 
ζηηο επλντθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (πςειφο αξηζκφο βξνρνπηψζεσλ),ηνπ 
ηέινπο ηνπ 2020 αξρέο 2021, ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηα πςειά 
κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηδησηηθήο 
θαηαλάισζεο. 
εκαληηθφ βήκα γηα ηνλ καθξνρξφλην αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο 
απεηέιεζε ε πηνζέηεζε απφ ηελ Μαξνθηλή Κπβέξλεζε ηνπ Νένπ Αλαπηπμηαθνχ 
Πξνηχπνπ (Μάτνο 2021), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεσο 
κίαο ζεηξάο κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζε βάζνο 
ρξφλνπ  (έσο ην 2035) δηαξθήο θαη ζηέξεε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο. 
 

1.2 Αλαπηπμηαθόο Ρπζκόο. 
 
Έπεηηα απφ ηελ ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξπζκνχ ην 2020 
θαηά 6,3% ηα έλαληη ηνπ 2019, ε νπνία έπιεμε, ιίγν έσο πνιχ, φινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε καξνθηλή νηθνλνκία ην 2021 
παξνπζίαζε ζεκαληηθή αλάθακςε 7,3 %, ιφγσ θπξίσο πςειήο αγξνηηθήο 
παξαγσγήο, κεηά απφ δχν ζπλερφκελα έηε μεξαζίαο, νθεηιφκελεο ζηηο 
πςειέο βξνρνπηψζεηο ηνπ ηέινπο ηνπ 2020 αξρέο 2021, αζηάζκεηνπ, 
σζηφζν, παξάγνληα, ηηο ηθαλνπνηεηηθέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ζεκαληηθψλ 
εμσζηξεθψλ θιάδσλ ηεο καξνθηλήο νηθνλνκίαο, φπσο ε 
απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηα αγξνηνβηνκεραληθά πξντφληα, ηελ βηνκεραλία 
θσζθάησλ θαη παξαγψγσλ απηψλ (ιηπάζκαηα), ηα θισζηνυθαληνπξγηθά θαη 
άιια. 
 
Γηα ην 2022, νη πξνβιέςεηο αλαθέξνπλ ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηνπ 
αλαπηπμηαθνχ ξπζκνχ ζην 1,3% (Μαξνθηλφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ), ιφγσ 
ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο νθεηιφκελεο ζηελ 
επαλεκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο μεξαζίαο, θαζψο θαη ηεο αζηάζκεηεο 
δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο κε ηελ άλνδν ησλ ελεξγεηαθψλ θαη 
δηαηξνθηθψλ πξψησλ πιψλ ιφγσ ζπλερηδφκελνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία.  
 
πγθεθξηκέλα, απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ην πξντφλ ηνπ γεσξγηθνχ 
ηνκέα θαζψο θαη ε αγξνηνβηνκεραληθή παξαγσγή αλακέλεηαη, ην ηξ. έηνο, λα 
ππνρσξήζνπλ ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ έηνο, αθελφο ιφγσ απμεκέλνπ 
παξαγσγηθνχ θφζηνπο νθεηιφκελνπ ζηελ πςειή άλνδν ησλ ελεξγεηθψλ 
πξψησλ πιψλ(πεηξέιαην, αέξην, άλζξαθαο) θαη αθεηέξνπ ζηελ επελεκθάληζε 
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο μεξαζίαο κε άκεζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
ζπγθνκηδή βαζηθψλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ.  
 
ηα αλσηέξσ πξέπεη λα πξνζηεζεί ν παξάγνληαο ηεο δηαηάξαμεο ηεο 
ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο ηεο ρψξαο κεηά απφ ηελ παχζε παξνρήο ηνπ 
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αιγεξηλνχ αεξίνπ ιφγσ κνλνκεξνχο (εθ κέξνπο ηεο Αιγεξίαο) δηαθνπήο ηεο 
ξνήο ηνπ, κέζσ ηνπ αγσγνχ Μαγθξέκπ – Europe, απφ ην ηέινο Οθησβξίνπ 
2021. Δπηπηψζεηο ζα ππάξμνπλ επίζεο θαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ππεξεζηψλ 
(ηνπξηζκφο-κεηαθνξέο), νη νπνίνη είραλ ήδε πιεγεί ζεκαληηθά απφ ηελ θξίζε 
ηεο Παλδεκίαο ηα δχν πξνεγνχκελα έηε. 
 
-Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε εθηηκψκελε ππνρψξεζε ηεο παξαγσγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξθεηά πςειφηεξν πιεζσξηζκφ (5,3% 
ζε ζρέζε κε ην 1,4% ην 2021) ζα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο, ιεηηνπξγψληαο 
δηαβξσηηθά ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζην 
χςνο ηεο θαηαλάισζεο. Δλδερφκελνο, επίζεο, θαζνδηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο 
ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ δήηεζε 
καξνθηλψλ πξντφλησλ δεδνκέλνπ φηη νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. απνηεινχλ ηνπο 
θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηνπ Μαξφθνπ. χκθσλα κε ην εδψ 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κείσζε, θαηά κέζνλ φξν, 1% ηνπ ΑΔΠ ησλ ΚΜ ηεο 
ΔΔ, νδεγεί ζε κείσζε θαηά 0,55% ηνπ Μαξνθηλνχ ΑΔΠ. 
Ζ δηακφξθσζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Ρπζκνχ ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε θαη νη 
πξνβιέςεηο γηά ην 2022 έρνπλ σο θάησζη: 
 
ΔΣΖ     2018     2019    2020 2021 2022 

%   ΑΔΠ      3,1       2,6    -6,3 7,3% 1,3% 

Πεγή : HautCommissariatauPlan (HCP)- Μαξνθηλφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
 

1.3 πλνιηθή Εήηεζε. 
 
Καηά ην παξειζφλ έηνο ε απνηειεζκαηηθή εθζηξαηεία εκβνιηαζκνχ, ε 
βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ε ζηαδηαθή επάλνδνο ηεο 
νηθνλνκίαο ζε θαλνληθνχο ξπζκνχο ιεηηνπξγίαο, επέηξεςαλ ηελ δεκηνπξγία, 
ζηα λνηθνθπξηά ελφο θιίκαηνο αηζηνδνμίαο, πνπ νδήγεζε ζηελ  αχμεζε ηεο 
ηειηθήο θαηαλάισζεο θαηά 6,1% ζε αληίζεζε κε ηελ ζεκαληηθή ππνρψξεζή 
ηεο ην 2020 θαηά 6% ζε ζρέζε κε ην 2019. 
Παξφκνην θιίκα αηζηνδνμίαο επηθξάηεζε θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κε 
αχμεζε ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ 13,3% ζε ζρέζε κε ην 2020. 
 

1.4 Πιεζσξηζκόο – Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 
 
Σν επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ ην 2021 θπκάλζεθε ζην 1,4%. Γηα ην 2022 ην 
καξνθηλφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηαηππψλεη ηελ εθηίκεζε - βάζεη ηεο έσο 
ζήκεξα πνξείαο ηνπ, φπνπ θαηά ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηξ. έηνπο θπκάλζεθε 
θαηά κέζνλ φξν ζην 5,1%, θαηά πνιχ πςειφηεξνο απφ ην 0,9% ηνπ 
αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο- φηη απηφο ην ηξέρνλ έηνο ζα 
μεπεξάζεη ην 5,3%, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ έηνο, φηαλ θπκάλζεθε ζην 
1,4%. Κχξηνο παξάγνληαο, ηεο αλσηέξσ, θαηά ην α’εμάκελν ζεκαληηθήο 
αλφδνπ ησλ ηηκψλ, ήηαλ ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαηά 7,8%, ησλ 
ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ (ην Μαξφθν είλαη θαζαξφο εηζαγσγέαο) θαζψο θαη 
ησλ ινηπψλ πξντφλησλ θαηά 3,4%, ελψ ην αληίζηνηρν πεξζηλφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ή αχμεζε ησλ πξψησλ ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή, ελψ ησλ ινηπψλ 
πξντφλησλ, θαηά κέζνλ φξν, γχξσ ζην 3%. 
 
 



5 

 

Από πιεπξάο Ννκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ Μαξφθνπ 
ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα ηεο 
νηθνλνκίαο, ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο επηδεκηνινγηθήο θξίζεο, πξνέβε ην 
2020 ζε δχν κεηψζεηο ηνπ Κεληξηθνχ Δπηηνθίνπ Γαλεηζκνχ, κε ηειεπηαία ηνλ 
Ηνχλην ηνπ 2020, ζην 1,5% δηαηεξψληαο ην έθηνηε (θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 
2021), αιιά θαη κεηά ηελ 2ε πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ηνλ 
παξειζφληα Ηνχληνηξ. έηνπο, γηα ηνλ ίδην, σο αλσηέξσ ιφγν,ζην επίπεδν ηνπ 
1,5%. 
Δπ’απηνχ δηεζλείο νηθνλνκηθνί παξαηεξεηέο εηθάδνπλ φηη εάλ νη πιεζσξηζηηθέο 
πηέζεηο ζπλερηζζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ 
Μαξφθνπ ζα αλαγθαζηεί λα πξνβεί ζε αχμεζε ηνπ Κεληξηθνχ Δπηηνθίνπ 
Γαλεηζκνχ απφ ην επίπεδν ηνπ 1,5% φπνπ επξίζθεηαη ζήκεξα. 
 
 

1.5 Αλεξγία. 
 
Σν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο (επίζεκνο ηνκέαο) ην 2021 αλήιζε ζην 12,3% απφ 
11,9% ην 2020, παξνπζηάδνληαο αληζφηεηεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζε 
επίπεδν θχισλ, θαζψο θαη αλάκεζα ζην αζηηθφ θαη αγξνηηθφ ρψξν. 
 
Δηδηθφηεξα, ζηνλ αζηηθφ ρψξν ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ήηαλ πςειφηεξν απφ 
απηφ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη θπκάλζεθε ζην 16,9% θαη 5% αληίζηνηρα. Σν 
ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πνιχ 
θαιή ζπγθνκηδή ησλ ζηηεξψλ θαη γεληθφηεξα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ιφγσ 
πςειψλ βξνρνπηψζεσλ ζηα ηέιε ηνπ 2020 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2021. 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ δηαθνξνπνίεζε πνπ παξνπζίαζε αλάκεζα ζηνλ γπλαηθείν 
θαη ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ, ζηνλ πξψην θπκάλζεθε ζην 16,8% 
(2020:16,2%), ελψ ζηνλ δεχηεξν ζην χςνο ηνπ 10,9%(2020:10,7%) 
 
Με θξηηήξην ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ζηνπο θαηφρνπο δηαθφξσλ 
δηπισκάησλ ζεκείσζε αχμεζε 1,1% θαη απφ 18,5% ην 2020 αλήιζε ζην 
19,6% ην 2021, ελψ αληηζέησο ζηνπο κε θαηφρνπο (σο επί ην πιείζηνλ 
αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ) κεηψζεθε απφ 5,6% ζην 4,6%.  
 
Αλάινγα κε ηελ ειηθία γηα ηηο ειηθίεο κεηαμχ 15 θαη 24 δηαηεξήζεθε ζε πνιχ 
πςειφ επίπεδν, πνπ απνηειεί θαη πάγην θαηλφκελν, θαη αλήιζε ζην 31,8% 
(ζρεδφλ ηξηπιάζην ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ), ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν ηνπ 
2020(31,2%). 
 
Ο ζπλδπαζκφο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ζηηο δχν αλσηέξσ 
πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο απνηειεί δηαζξσηηθφ θαηλφκελν θαη εληνπίδεηαη ζηελ 
αδπλακία δεκηνπξγίαο πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνλ πιεζπζκφ λεαξάο 
ειηθίαο. 
 
Σέινο αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή δηαθνξνπνίεζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 
ζεκεηψζεθε ζηηο πεξηνρέο ηνπ Νφηνπ (20,1%) θαζψο θαη ζην Αλαηνιηθφ 
Μαξφθν (18,1%). 
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1.6 Καηά θεθαιή εηζόδεκα. 

 
Απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
ήηαλ ε ππνρψξεζε ηνπ θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο, ην 2021, ζηα 28.633 DH 
(2.866 επξσ) , απφ 32.080 DH (3.208 επξψ) ην 2020 θαη 33.838 DH (3.383 
επξψ) ην 2019. 
 
πλαθήο πξνο ηα αλσηέξσ ππήξμε έξεπλα ηεο Αλψηαηεο Δπηηξνπήο 
Πξνγξακκαηηζκνχ (HauteCommissariatauPlan) γηά ην επίπεδν εηζνδήκαηνο 
ησλ λνηθνθπξηψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019 
έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, θαη δφζεθε ζηελ δεκνζηφηεηα ζηα κέζα ηνπ 
πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ζε δείγκα 3.290 λνηθνθπξηψλ, πξηλ εκθαληζηνχλ νη 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο επηδεκηνινγηθήο θξίζεο ζηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ έξεπλα θαηέδεημε 
ζεκαληηθέο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο ηφζν ζε επίπεδν θνηλσληθψλ νκάδσλ, 
φζν θαη ζε ρσξνηαμηθφ επίπεδν (αζηηθφο- αγξνηηθφο ρψξνο). 
 
Σα θπξηψηεξα ζεκεία ηεο αλσηέξσ έξεπλαο είλαη ηα θάησζη: 
 
-Σν κέζν εηήζην επίπεδν εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηώλ αλεξρφηαλ ζηα 
91.933 DH ( 9.193 επξψ), ην νπνίν ηζνδπλακεί κε κεληαίν εηζφδεκα χςνπο 
7.661 DH (766 επξψ) αλά λνηθνθπξηφ. Σν απνηέιεζκα απηφ δηαθνξνπνηείηαη 
αλάκεζα ζηνλ αζηηθφ θαη αγξνηηθφ ρψξν ήηνη γηά ηνλ πξψην ηα αληίζηνηρα 
κεγέζε αλέξρνληαη ζε 98.483  DH (9.843 επξψ) εηεζίσο - 8207 DH-820, 7 
επξψ κεληαίσο  θαη γηά ηνλ δεχηεξν ζε 77.600 DH (7.760 επξψ) εηεζίσο – 
6.467 DH (646,7 επξψ) κεληαίσο. 
 
-Σα αλσηέξσ κεγέζε θαηά κέινο εθάζηνπ λνηθνθπξηνύ θαη θαηά κέζνλ όξν, 
ζε εζληθφ επίπεδν, αληηζηνηρνχλ, εηεζίσο ζε 21.515 DH (2.151 επξψ) κε 
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, πάιη, αλάκεζα ζηνλ αζηηθφ θαη αγξνηηθφ ρψξν ήηνη 
24.992 DH (2.499,2 επξψ ) γηά ηνλ πξψην θαη 15.560  DH ( 1.556 επξψ) γηά 
ηνλ δεχηεξν. 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ εηζνδήκαηνο αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο 
εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο παξαηεξείηαη πςειή αληζνθαηαλνκή ζχκθσλα κε ηα 
θάησζη ζηνηρεία: 
 
-ην 53,3% ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ζε εζληθφ επίπεδν 
ζπγθεληξψλεηαη ζην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο αλψηαηεο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο, 
ελψ κφλν ην 5,6%  ζην 20% ηεο θαηψηαηεο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο. 
 
-ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πιένλ πςειήο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο παξνπζηάδεη 
κέζν θαηα θεθαιή εηζφδεκα 57.400 DH (5.740 επξψ), πεξίπνπ δέθα θνξέο 
πςειφηεξν  απ’απηφ ηνπ 20% ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδνο κε ηα ρακειφηεξα 
εηζνδήκαηα, ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα 6000 DH (600 επξψ). 
 
-Γηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεηαη, επίζεο, αλάκεζα ζην αζηηθφ θαη ην αγξνηηθφ 
πεξηβάιινλ: ηνλ αζηηθφ ρψξν, ην κέζν εηήζην εηζφδεκα θαη’άηνκν θαη ζην 
20% ηεο πςειφηεξεο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο αλέξρεηαη ζηα 65.070 DH (6.507  
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επξψ) έλαληη 7.286 DHθαη’άηνκν (729 επξψ) ζην 20% ηεο θαηψηαηεο 
εηζνδεκαηηθήο ηάμεο.  
 
Παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ αλσηέξσ δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 
είλαη ε ειηθία, ην θχιν θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. 
 

1.7 Γεκόζηα Οηθνλνκηθά. 
 
Αλαθνξηθά κε ηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά, ην Γεκόζην Έιιεηκκα ην 2021, 
ζεκείσζε πηψζε 1,1%   ζε ζχγθξηζε κε ην 2020 θαη απφ 7,6% ηνπ ΑΔΠ ην ελ 
ιφγσ έηνο, ην 2021 απνηέιεζε ην 6,5% απηνχ παξακέλνληαο σζηφζν ζε 
πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ πξν-COVID 19 επνρή (2019: 3,2% ΑΔΠ) 
ιφγσ δεκνζίσλ δαπαλψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα (ελίζρπζε ησλ 
αζζελέζηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ θαη αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκηνινγηθήο 
θξίζεο), θαζψο θαη ηεο δηελέξγεηαο ησλ απαξαίηεησλ επελδχζεσλ. Ζ κείσζε 
ηνπ Γεκνζίνπ Διιείκκαηνο απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο 
εκκέζνπο θφξνπο φπσο αχμεζε ΦΠΑ θαη ηεισλεηαθψλ δαζκψλ ιφγσ αλφδνπ 
ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ θαηεπζχλεηαη θαη ζε 
εηζαγφκελα πξντφληα θαη θαηά ζπλέπεηα  αχμεζεο ησλ ζρεηηθψλ εηζαγσγψλ. 
Αλαθνξηθά κε ηα έζνδα απφ ηνπο άκεζνπο θφξνπο απηά ζεκείσζαλ πηψζε, 
νθεηιφκελεο ζηελ επξεία ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ην 
θνξνινγηθφ έηνο Ηνχληνο 2020-Ηνχιηνο 2021. 
 
Σν Υξένο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ζεκείσζε αλνδηθή πνξεία θαη απφ 
76,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2020, ην πξνεγνχκελν  έηνο θπκάλζεθε ζην 79%, ελψ γηα 
ην 2022 εθηηκάηαη φηη  ζα απμεζεί ζην 81.3% ην 2022. εκεηψλεηαη φηη ην 
Μαξφθν ην 2020 πξνζέθπγε δχν θνξέο ζηνλ Γηεζλή Γαλεηζκφ, ηελ πξψηε ηνλ 
επηέκβξην, αληιψληαο, απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο 1 δηο. επξψ θαη ηελ δεχηεξε 
ηνλ Γεθέκβξην, κε ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ 3 δηο. δνιι. Δηθάδεηαη φηη ε 
πινπνίεζε ηνπ κεγαιφπλννπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ 
θξάηνπο, ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο καξνθηλήο νηθνλνκίαο θαη ηεο 
πξνψζεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Νέν Αλαπηπμηαθφ 
Πξφηππν ζα απαηηήζνπλ πξφζζεηνπο δαλεηαθνχο πφξνπο,  κε πξνζθπγή 
ηφζν ζηελ ζηελ εγρψξηα θεθαιαηαθή αγνξά, φζν θαη ζηηο δηεζλείο 
ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Πξνζθάησο, ηφζν ν Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηνπ Μαξφθνπ, φζν θαη ε Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ έρνπλ εθθξαζζεί 
ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο πξνζθπγήο ζηηο Γηεζλείο Υξεκαηαγνξέο, φηαλ ε 
δηεζλήο λνκηζκαηηθή θαηάζηαζε νκαινπνηεζεί θαη δεκηνπξγεζνχλ επλντθνί γηα 
ηελ ρψξα δαλεηνιεπηηθνί φξνη. 
 
πλαθψο, ζρεηηθά κε ηελ δηεζλή δαλεηνιεπηηθή θεξεγγπφηεηα ηεο ρψξαο, ν 
Γηεζλήο Οίθνο εθηίκεζεο αμηφρξενπ ρσξψλ θαη πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 
απηψλ Fitch δηαηήξεζε ζηαζεξή ηελ ζρεηηθή εθηίκεζή ηνπ γηα ην Μαξφθν ζην 
ΒΒ+ κε ζεηηθή πξννπηηθή, έπεηηα απφ ηελ πξηλ έλα έηνο ππνβάζκηζε ηεο 
ρψξαο ζην ελ ιφγσ επίπεδν απφ ΒΒΒ- ιφγσ επηδεκηνινγηθήο θξίζεο θαη 
ζπξξίθλσζεο ηεο ελ γέλεη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ 
επηπηψζεψλ ηνπο ζηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ 2019-2020-2021 
      (Πξνβιέςεηο γηα ην 2022) 
 
 
 
ΑΔΠ % 
κεηαβνιήο 

2019 
 

2,6% 

2020 
 
-6,3% 

2021 
 

7,2% 

2022 
 

1,3% 
 

Ηδησηηθή  
Καηαλάισζε 

----- -4,1% 6,7% 2,4% 

Πξνζηηζέκελε 
αμία θιάδσλ 
ηεο νηθνλνκίαο 
πιελ ηνπ 
αγξνηηθνύ 

 
3,7% 

 

 
-6% 

 
5,6% 

 
3,5% 

Πξνζηηζέκελε 
αμία αγξνηηθνύ 
ηνκέα 

 
-4,6% 

 
-6,9% 

 
17,9% 

 
-15% 

 Δκπνξηθό 
έιιεηκκα % επί 
ΑΔΠ  

18,2% 14,6% 16,6% 17,6% 

Πιεζσξηζκόο 1,3% 0,8% 1,4% 5,3% 

Αλεξγία 
(Δπίζεκνο 
ηνκέαο) 

 
11,5% 

 
12,3 % 

 
11,9% 

 
--------- 

Γεκόζην 
έιιεηκκα (% 
ΑΔΠ) 

3,2% 7,6% 6,5% 6,3% 

Γεκόζην  
Υξένο( % ΑΔΠ) 

 
64,8% 

 
76,4% 

 
79% 

 
81,3% 

 
Πεγή: Haut Commissariat au Plan – Bank Al Maghrib 
(ΚεληξηθήΣξάπεδαηνπΜαξόθνπ) 
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1.8 Δμσηεξηθέο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο ηεο Υώξαο. 
 
Ζ αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ην 2021, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
επάλνδν ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ πλαιιαγψλ ηεο ρψξαο ζηα πξν-θξίζεσο 
παλδεκίαο επίπεδα. 
 
Κπξηφηεξα εμαγσγηθά πξντφληα ήηαλ ηα θσζθάηα θαη ηα παξάγσγα απηψλ, 
πνπ ζπλέρηζαλ ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπο, ιφγσ αλφδνπ ηεο παγθφζκηαο 
δήηεζεο, ηα απηνθίλεηα, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζηηο 
ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εηαίξνπο ηνπ 
Μαξφθνπ, ηα πξντφληα ηνπ αγξνηνβηνκεραληθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηα 
θισζηνυθαληνπξγηθά θαη ηα έηνηκα ελδχκαηα. 
 
Ζ άλνδνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο είρε ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζε εκηηειή πξντφληα, ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά θαη 
ζε ελεξγεηαθέο πξψηεο χιεο. Παξάιιεια, ιφγσ αλαδσνγφλεζεο ηεο 
εζσηεξηθήο δήηεζεο αχμεζε ζεκεηψζεθε επίζεο θαη ζε εηζαγφκελα δηαξθή θαη 
κε δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά. Ζ πςειή ζπγθνκηδή ζηηεξψλ, ιφγσ ησλ πνιχ 
επλντθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ (πςειέο βξνρνπηψζεηο) ζηα ηέιε ηνπ 
2020 αξρέο ηνπ 2021, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηηο ρακειέο εηζαγσγέο ζην ελ 
ιφγσ πξντφλ θαη ηελ κηθξφηεξε επηβάξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο εμσηεξηθψλ 
ζπλαιιαγψλ.  
 
πλνιηθά, νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζεκείσζαλ αχμεζε 9,6% ην 
2021 κεηά απφ ππνρψξεζή ηνπο θαηά 14,3% ην 2020, ελψ θαη νη εηζαγσγέο 
απμήζεθαλ 10,4% ζε ζρέζε κε ην 2020, κεηά απφ πηψζε ηνπο θαηά 12,4% ην 
ελ ιφγσ έηνο ζε ζρέζε κε ην 2019. 
 
Δηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο αγαζψλ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, απηέο ην 
2021 ζεκείσζαλ αχμεζε 15,6%, κεηά ηελ ζεκαληηθή πηψζε ηνπο θαηά 16% ην 
2020/2019 θαη νη εηζαγσγέο αχμεζε 18,9%, κεηά απφ ππνρψξεζε θαηά 13,9% 
ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2019. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ήηαλ ε δηεχξπλζε 
ηνπ ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, ην νπνίν απεηέιεζε ην 
15,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2021 (2020: 14,5%).  
 
Κπξηφηεξνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη ηνπ Μαξφθνπ (ζηνηρεία ηνπ 2020-ζπγθεληξσηηθά 
ζηνηρεία αλά ρψξα ή νκάδεο ρσξψλ, γηα ην 2021, δελ έρνπλ πξνο ην παξφλ 
δεκνζηεπζεί) ήηαλ νη αθφινπζεο ρψξεο ή ζχλνιν ρσξψλ, κε ηελ Δ.Δ. λα 
παξακέλεη ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο, θαηάζηαζε πνπ εθηηκάηαη φηη 
έρεη δηαηεξεζεί θαη γηα ην 2021: 
 
Χο πξνο ηηο πλνιηθέο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο ε Δ.Δ. (56%), ε Κίλα (8%), νη 
Ζ.Π.Α. (5%), Σνπξθία (4%), Βξαδηιία(3%) – Ηλδία(3%)- Ρσζία(3%), Ζ.Β. (2%), 
ανπδηθή Αξαβία (1%), Γηάθνξεο Άιιεο Υψξεο (16%).  
 
Κπξηφηεξνη απνδέθηεο ησλ Μαξνθηλώλ εμαγσγώλ ήηαλ νη αθφινπζεο ρψξεο 
ή ζχλνιν ρσξψλ: 
 
Οη ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο απνξξφθεζαλ ην 64% ησλ ζπλνιηθψλ 
καξνθηλψλ εμαγσγψλ (ίδην κε ην 2019), ε Ηλδία ην 4%, ε Βξαδηιία ην 4%, νη 
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Ζ.Π.Α. ην 4% ε Σνπξθία ην 2%, ην ΖΒ ην 2%, ην Παθηζηάλ ην 1%, Κίλα ην 1%, 
Γηάθνξεο Αιιεο Υψξεο ην 18%. 
 
Απφ πιεπξάο Δηζαγσγψλ, ην Μαξφθν πξνκεζεχηεθε ην 51% ησλ εηζαγσγψλ 
ηνπ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη αθνινπζνχλ ε Κίλα κε 12,2%, νη ΖΠΑ κε 6%, ε 
Σνπξθία κε 5%, ε Ρσζία κε 4%, ε ανπδηθή Αξαβία κε 2%, ε Βξαδηιία κε 2%, 
ε Ηλδία κε 2% θαη Γηάθνξεο Άιιεο Υψξεο κε 16%  
 
Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο ρώξεο ηεο Δ.Δ.; νη θπξηψηεξεο εμαγσγηθέο 
αγνξέο ηνπ Μαξφθνπ ήηαλ ε Ηζπαλία, ε νπνία απεξξφθεζε ην 24% ησλ 
ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο πξνο ηελ Δ.Δ., ε Γαιιία κε 22% ε Ηηαιία κε 
4% ε Γεξκαλία κε 3%, ε Οιιαλδία κε 3% , ην Βέιγην 1%, ελψ νη ινηπέο ρψξεο 
ηεο Δ.Δ. απεξξφθεζαλ ην 6%. Πεξαηηέξσ, νη ζεκαληηθφηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο 
ρψξαο (ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπ 51%) ήηαλ ε Ηζπαλία κε 15%, ε Γαιιία κε 
12% ε Γεξκαλία κε 5%, ε Ηηαιία κε 5%, ε Πνξηνγαιία κε 3%, ην Βέιγην κε 
2%, Οιιαλδία κε 1%, ελψ νη ινηπέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. πξνκήζεπζαλ, πεξίπνπ ην 
7%.  
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Κίλα γηά πξψηε θνξά, ζηνλ θαηάινγν ησλ 
θπξηφηεξσλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ καξνθηλψλ εηζαγσγψλ, θαηαιακβάλεη 
ηελ δεχηεξε ζέζε, μεπεξλψληαο ειαθξά ηελ Γαιιία, κε 12,2%  έλαληη 12% ηεο 
ηειεπηαίαο. 
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2. Βαζηθά ζεζκηθά κέηξα γηά ηελ επαλεθθίλεζε ηεο Οηθνλνκίαο θαη 
ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία, θαζώο θαη ηελ αληηκεηώπηζε 
δηαξζξσηηθώλ πξνβιεκάησλ. 

 
2.1 Γεκηνπξγία Δπελδπηηθνύ Σακείνπ MohammedVI. 

 
Σν αλσηέξσ Σακείν ηδξχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020 κε πξνβιεπφκελν 
ελεξγεηηθφ 120 δηο. DH (12 δηο επξψ) εθ ησλ νπνίσλ ηα 15 δηο ζα δηαηίζελην 
άκεζα απφ ηνλ Γεκφζην Πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ππφινηπα 30 δηο. ζα 
αληινχλην απφ Δζληθνχο θαη Γηεζλείο Υξεκαηνπηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο. Ο 
ζηφρνο ηνπ αλσηέξσ Σακείνπ είλαη δηηηφο: αθελφο πξνβιέπεηαη ε απ’επζείαο 
ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο ππνδνκέο θαη ηελ βηνκεραλία, κε 
βάζε ην πξφηππν “πλεξγαζία Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα (PPP)”θαη 
αθεηέξνπ, ε ελίζρπζε ησλ θεθαιαηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
εκεηψλεηαη φηη αλαθνξηθά κε ην α΄ζθέινο ν ηφηε Πξσζ/γφο ελζάξξπλε ηνπο 
αξκφδηνπο Τπνπξγνχο λα δίλνπλ πξνηεξαηηφηεηα ζε εγρψξηεο επηρεηξήζεηο θαη 
εγρψξηα παξαγφκελα πξντφληα (ζε πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ θαη 
δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ), πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηεζεί ν παξαγσγηθφο ηζηφο 
ηεο ρψξαο, κεηά ηελ βαζεηά χθεζε ηνπ 2020, θαζψο θαη λα πξνηάζζνπλ 
εθείλα ηα έξγα πνπ δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο γηά ηνπο λένπο, πνιηηηθή πνπ 
πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηνπ Π/Θ θ. ΑzizAkhannouch, 
πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ παξειζφληνο έηνπο. 
εκεηψλεηαη φηη κέρξη πξφζθαηα επξίζθεην ππφ επεμεξγαζία ε κνξθή 
δηαρείξηζεο  (governance) ηνπ ελ ιφγσ Σακείνπ θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπ 
απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο 
ελφςεη θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2023. 
 

2.2 Γηεύξπλζε ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο 
 
 Σνκέα πξνηεξαηφηεηαο ηεο Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο απνηειεί ε δηεχξπλζε ηνπ 
Κνηλσληθνχ Κξάηνπο, ε νπνία απνηειεί κηα Βαζηιηθή πξσηνβνπιία, ζηελ 
νπνία ν Μαξνθηλφο Μνλάξρεο αλαθέξζεθε επαλεηιεκκέλα, ηα ηειεπηαία δχν 
έηε, ηδηαίηεξα κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο επηδεκηνινγηθήο θξίζεο, ε νπνία 
άιισζηε επηηάρπλε ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζήο ηεο θαη ηελ έληαμή ηεο ζηνλ 
καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ ησλ Μαξνθηλψλ Κπβεξλήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη 
απνηειεί βαζηθφ δηαξζξσηηθφ έξγν, ην νπνίν ζα απαηηήζεη ηελ δηάζεζε 
ζεκαληηθψλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ζα ζπληειέζεη ζηελ άκβιπλζε ησλ 
θνηλσληθψλ αληζνξξνπηψλ, κε ηελ θάιπςε ησλ ηαηξηθψλ δαπαλψλ γηά, θαηά ην 
δπλαηφλ, ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ επέθηαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 
παξνρψλ πξνο φια ηα λνηθνθπξηά, κέηξα πνπ ζπληζηνχλ απνθαζηζηηθά 
βήκαηα γηά κία εθ βάζξσλ αλαδηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ε 
πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ηελ δηάζεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ κε ρξνληθφ 
νξίδνληα ηελ πεληαεηία. 
 
ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πνιηηηθήο, έσο ζήκεξα, ην 78% ησλ κε κηζζσηψλ 
εξγαδνκέλσλ (ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο), ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο αλέξρεηαη ζε 
3,5 εθ., έρεη εγγξαθεί ζην Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (πνπ απνηειεί 
θαη έλα ηξφπν επηζεκνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο), έλαο δε κεγάινο 
αξηζκφο εμ’απηψλ έρεη αξρίζεη λα θαηαβάιιεη ηηο εηζθνξέο ηνπ (ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο)  θαη λα απνιακβάλεη ηηο 
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ππεξεζίεο ηνπ ελ ιφγσ Σακείνπ. Οη  δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ζε απηφ είλαη 
ηαρείεο θαη εμεηάδνληαη εκεξεζίσο 2000 ηαηξηθνί θάθεινη, ράξηο ζηελ 
απνθέληξσζε ησλ εξγαζηψλ, κε ηελ δεκηνπξγία απφ ηα αλσηέξσ Σακείν, 
8.000 ζπλαθψλ Κέληξσλ Δπαθήο, ζηελ Μαξνθηλή επηθξάηεηα. Ζ ελ ιφγσ δε 
πξνζπάζεηα δελ ππήξμε δηφινπ εχθνιε, αθνχ ε Κπβέξλεζε ρξεηάζηεθε λα 
δηαπξαγκαηεπηεί ην χςνο ησλ εηζθνξψλ κε πιεζψξα Δπαγγεικαηηθψλ 
σκαηείσλ, φπσο ησλ εκπφξσλ, ησλ αγξνηψλ, ησλ ρεηξνηερλψλ, ησλ νδεγψλ 
ηαμί θ.α. 
Οη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζπλερίδνληαη κε ηελ έληαμε απηψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη ζηνηρεησδψο απφ κία κνξθή ηαηξηθήο 
βνήζεηαο(Ramed)-ζπλήζσο ηα πην θησρά πιεζπζκηαθά ζηξψκαηα-ζην 
Κξαηηθφ Σακείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ δχν 
κνξθψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο έσο ην 2024. Απφ ηελ ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε 
αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ 11 εθ. άηνκα, πνπ ζα απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο 
ηαηξηθέο ππεξεζίεο κε απηέο ησλ κηζζσηψλ. 
 
 Ζ ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε,  φπσο αλσηέξσ πεξηγξάθεηαη, έρεη επίζεο σο 
ζηφρν ηνλ πεξηξηζκφ ηνπ Αλεπίζεκνπ Σνκέα, κε απψηεξε επηδίσμε ηελ πιήξε 
ελζσκάησζή ηνπ ζηηο λφκηκεο παξαγσγηθέο δνκέο θαη ηελ επίηεπμε 
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο, πνπ 
απαηηεί θαη πάγην αίηεκα ησλ Δξγνδνηηθψλ Δλψζεσλ ζην πιαίζην 
θαηαπνιέκεζεο ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ζηξεβιψζεσλ ησλ 
θαλφλσλ ηεο αγνξάο.  
 
Αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, πνπ ε αλσηέξσ κεηαξξχζκηζε 
ζπλεπάγεηαη γηα ηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά, έρεη ππνγξακκηζηεί, επαλεηιεκκέλα, 
ε αλαγθαηφηεηα πξνζεθηηθήο πινπνίεζήο ηεο, ηδηαίηεξα ζε κία πεξίνδν 
θξίζηκεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 
ηνπ Κξάηνπο, πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε λα θαηαζηεί βηψζηκε, ζα 
είλαη αξθεηά πςειή, δεδνκέλεο ηεο ρακειήο ζπκκεηνρηθήο δπλαηφηεηαο ελφο 
κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. πλαθψο, ζα πξέπεη παξάιιεια λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηαξξπζκηζηηθά βήκαηα, πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα 
ηελ άληιεζε ησλ ζεκαληηθψλ, αλαγθαίσλ πφξσλ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
θφζηνπο, φπσο ε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, κε ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο, ν απνηειεζκαηηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ 
αλεπίζεκνπ ηνκέα, θαζψο θαη ε κείσζε ησλ παξερνκέλσλ θνξνινγηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ, ηα νπνία ζήκεξα απνηεινχλ ην 2,5% ηνπ ΑΔΠ. 
Γηα ηελ επηηπρία κηάο παξφκνηαο, σο αλσηέξσ, επξείαο θιίκαθαο θνηλσληθήο 
κεηαξξχζκηζεο απαηηείηαη ε δέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηηθψλ, 
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νκάδσλ.  
 

 
2.3 Αλαπηπμηαθή Πνιηηηθή Τπνθαηάζηαζεο ησλ Δηζαγσγώλ. 

 
Ζ Μαξνθηλή Κπβέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εληζρχζεη ηελ 

βηνκεραληθή βάζε ηεο ρψξαο θαη λα πεξηνξίζεη ην έιιεηκκα ησλ εμσηεξηθψλ 
ζπλαιιαγψλ πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ Αλαπηπμηαθήο 
Πνιηηηθήο, κε ηελ νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ππνθαηάζηαζε φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηνπο, βάζε 
ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Μαξνθηλήο Οηθνλνκίαο 
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(πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, ηερλνγλσζία, θφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) 
πνπ δηαζέηεη ε ρψξα, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα ηζρπξνπνηεζεί ε βηνκεραληθή 
βάζε ηεο νηθνλνκίαο θαη αθεηέξνπ λα κεησζεί ην έιιεηκκα ησλ εκπνξηθψλ 
ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο, πνπ απνηειεί δηαζξσηηθφ πξφβιεκα. 

 Ζ ελ ιφγσ πνιηηηθή ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ απφ νκνεηδή 
εγρσξίσο παξαγφκελα πξντφληα, ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε 
θπβέξλεζε θαη παξακέλεη σο κία εθ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηνπ λένπ 
θπβεξλεηηθνχ ζρήκαηνο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηεο 8εο επηεκβξίνπ 
2021, πξνσζήζεθε   κέζσ ηεο έγθξηζεο πιεζψξαο επελδπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ  απφ ηελ ζρεηηθή Σξάπεδα Δπελδπηηθψλ Πξνηάζεσλ, ε νπνία 
δεκηνπξγήζεθε θαηά ην παξειζφλ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επξίζθεηαη ππφ ηελ 
επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο. ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο 
γεληθφηεξεο λέαο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ αλσηέξσ βηνκεραληθή πνιηηηθή, έσο ηνλ 
επηέκβξην ηνπ 2021 είραλ εγθξηζεί 683 επελδπηηθά ζρέδηα απφ ηελ«Σξάπεδα 
Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ», ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα απνθέξεη 
κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 42,4 δηο. DH (4,2 δηζ. επξψ) θαη θαηά ζπλέπεηα 
ζπξξίθλσζε ηνπ παγίσο ζεκεηνχκελνπ ειιείκκαηνο ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα αλαγθαίεο ζέζεηο 
εξγαζίαο. Οη εδψ Οηθνλνκηθέο Αξρέο ηνλίδνπλ, επίζεο, φηη ε καθξνρξφληα 
εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ 
αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 53,3 δηο. DH(5,3 δηζ. επξψ). 
 Ο θιάδνο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ θνηλνχ κε απηφλ ησλ 
αγξνηνβηνκεραληθψλ απνηεινχλ βαζηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 
αλσηέξσ κλεκνλεπφκελεο πνιηηηθήο. 
 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλσηέξσ δηηηή αιιεινζπκπιεξνχκελε 
πνιηηηθή ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
ππνζηήξημε απηήο ηνπ “Made in Morocco’’, απεηέιεζε αληηθείκελν ζπδήηεζεο 
ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 
φπνπ απνθαζίζζεθε θαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ πξνο πινπνίεζή ηνπο κέηξσλ 
κε ηελ ππνζηήξημε θπξίσο ησλ Μηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαηά 
θχξην ιφγν ζπλζέηνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο 
ρψξαο θαη επιήγεζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, απφ ηελ ηξέρνπζα επηδεκηνινγηθή 
θξίζε. Γηαθαίλεηαη, επίζεο ε ηάζε πξηκνδφηεζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ 
Μαξνθηλψλ θαη αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηηο 
αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνηεξαηφηεηεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ επηζπκία 
ησλ δεχηεξσλ λα επεθηαζνχλ, κε εθαιηήξην ην Μαξφθν, ζε ηξίηεο 
ελδναθξηθαληθέο αγνξέο 
 
 

2.4 Πνιηηηθή ηεο “Δζληθήο Πξνηίκεζεο”(Préférence Nationale).  
 
πκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ πνιηηηθή Τπνθαηάζηαζεο ησλ Δηζαγσγψλ, 
πηνζεηήζεθε ηνλ  επηέκβξην ηνπ 2020 ε πνιηηηθή ηεο Δζληθήο Πξνηίκεζεο ε 
νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ ζε 
πεξηπηψζεηο Γεκνζίσλ Γηαγσληζκψλ,  πνπ απνηεινχζε πάγην αίηεκα ηεο 
Μαξνθηλήο Δξγνδνζίαο θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπ νπνίνπ ππαγνξεχζεθε απφ ηελ 
ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  ιφγσ 
επηδεκηνινγηθήο θξίζεο, πνιηηηθή πνπ ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα. 
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2.5 Νέν Αλαπηπμηαθό Πξόηππν Μαξόθνπ. 
 
Σνλ Μάην ηνπ 2021 δφζεθε ζηελ δεκνζηφηεηα νινθιεξσκέλε έθζεζε επί ηνπ, 
ππφ δηακφξθσζε επί καθξφλ ρξνληθφ δηάζηεκα, λένπ αλαπηπμηαθνχ πιαηζίνπ 
ηεο ρψξαο, κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2035. 

Σν πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο έρεη πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα, νηθνλνκηθφ, 
θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαη ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη 
λα αληηκεησπίζεη ε καξνθηλή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ζε δηάθνξνπο, 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ρψξα, ηνκείο, ζε κία κεηά COVID επνρή, φπσο 
ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Γηαηξνθηθήο επάξθεηαο, ε νπνία 
ππφ ην θσο ησλ ηξερνπζψλ εμειίμεσλ απνθηά κεγίζηε ζεκαζία γηα ηελ ρψξα, 
ηεο Δλέξγεηαο, ηεο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ Σνπξηζκνχ. Τπήξμε δε 
απφξξνηα ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη καθξνρξφλησλ δηαβνπιεχζεσλ ηεο 
Δπηηξνπήο δηακφξθσζήο ηνπ κε πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 
θνξείο (Πνιηηηθά Κφκκαηα, Οηθνλνκηθνί θαη Κνηλσληθνί Οξγαληζκνί, Με 
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Γεμακελέο θέςεο θ.α.) κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ  λένπ απηνχ Αλαπηπμηαθνχ Πιαηζίνπ. 

Σν ελ ζέκαηη πξφηππν βαζίδεηαη ζε πέληε ππιψλεο, ήηνη ηελ ρξήζε ηεο 
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο σο κνρινχ ηαρέσο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ Γηνηθεηηθνχ 
Μεραληζκνχ, ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο 
βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο, ηελ ζπκκεηνρή ζην φιν εγρείξεκα ησλ Μαξνθηλψλ 
πνιηηψλ δηαβηνχλησλ ζηελ αιινδαπή θαη, ηέινο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
πξννπηηθψλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θπξηφηεξνπο δηεζλείο εηαίξνπο ηεο ρψξαο. 
 
πγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ν ξφινο ηεο 
ζεσξείηαη θαηαιπηηθφο ζε φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο δηαξζξσηηθνχο 
κεηαζρεκαηηζκνχο ηφζν σο πξνο ηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία, φζν θαη σο πξνο 
ηελ δηαπεξηθεξεηαθή δνκή ηεο ρψξαο. 
 
ρεηηθά κε ην δηνηθεηηθό πιαίζην απαηηείηαη ε απινπνίεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ επηβαιιφκελσλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, 
κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνπο πνιίηεο θαη 
ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ. 
 
Χο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ησλ Μαξνθηλώλ Γηαβηνύλησλ ζηελ Αιινδαπή, 
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνρή θηλήηξσλ, πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηδηαίηεξα 
ειθπζηηθή ηελ δξαζηεξηνπνίεζε απηψλ ζε θιάδνπο έληαζεο ηερλνινγίαο, κε 
απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο Σερλνινγίεο 
επηθνηλσληψλ, Βηνηερλνινγία. Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο  θ.α. Πεξαηηέξσ, 
νη καξνθηλέο θνηλφηεηεο ζηελ αιινδαπή ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ, 
αθελφο σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηηο αγνξέο ησλ ρσξψλ φπνπ δηαβηνχλ, κέζσ 
ηεο άληιεζεο απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζηψλ κε 
εθεί ηδησηηθνχο θνξείο θαη αθεηέξνπ, σο πεγή πξνζθνξάο δεμηνηήησλ θαη 
γεληθφηεξα εκπεηξίαο, ζηηο νπνίαο ε καξνθηλή νηθνλνκία παξνπζηάδεη 
ειιείςεηο. 
 
Αλαθνξηθά κε ηηο Γηεζλείο πλεξγαζίεο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία εδξαίσζεο 
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ζπλεξγαζηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα, φπσο ην εγγχηεξν πεξηθεξεηαθφ (ρψξεο 
Μαγθξέκπ), ην επξχηεξν ηεο Αθξηθαληθήο Ζπείξνπ, θαζψο θαη ην 
επξσκεζνγεηαθφ. Βαξχηεηα, επίζεο δίδεηαη ζηηο πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζρέζεσλ ηεο ρψξαο κε απηέο ηνπ Κφιπνπ, θαζψο θαη ηηο ηζρπξέο αλαδπφκελεο 
νηθνλνκίεο φπσο ηεο Κίλαο, ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Ρσζίαο. Πεξαηηέξσ, θξίλεηαη, 
σο επηηαθηηθή, ε εκβάζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο ΖΠΑ, δηά ηεο 
πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο πκθσλίαο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ 
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Μαξφθν είλαη ε κνλαδηθή 
ρψξα ηεο Αθξηθήο, ε νπνία έρεη ππνγξάςεη ηέηνηα πκθσλία κε ηηο ΖΠΑ. 
Όια ηα αλσηέξσ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ δηεζλνπνίεζε ηεο Μαξνθηλήο 
Οηθνλνκίαο, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ππφ νξηζκέλεο απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο, φπσο ε επηηάρπλζε εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, ε 
πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε ρξήζε ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο, 
ε αλαβάζκηζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ε πξνβνιή ηνπ Μαξνθηλνχ 
BrandName. 
 
Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ πνιπεηνχο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 
ρψξαο ζα απαηηήζεη πξφζζεηνπο δεκφζηνπο πφξνπο, νη νπνίνη πξνυπνζέηνπλ 
ηελ επίηεπμε πςειψλ εηήζησλ αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ γηα ηα επφκελα έηε, έσο 
ην 2035, ηνπιάρηζηνλ ηνπ χςνπο ηνπ  4%. Θα απαηηεζνχλ, επίζεο, ε δπλακηθή 
ζχκπξαμε ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα γηα ηελ δηελέξγεηα επξέσο 
θάζκαηνο επελδχζεσλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 
ηδηαίηεξα ησλ Μηθξνκεζαίσλ ζε δαλεηαθά θεθάιαηα, ε δηεχξπλζε ηεο 
θνξνινγηθήο βάζεο, γηα ηελ άληιεζε ησλ αλαγθαίσλ θξαηηθψλ πφξσλ θαη ε 
πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ “Αλεπίζεκνπ Σνκέα’’ ζην λφκηκν παξαγσγηθφ 
θχθισκα, πνιηηηθή πνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαξθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο 
Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο θαη πάγην αίηεκα ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο 
Μαξνθηλψλ Δπηρεηξήζεσλ. 
 
Πεξαηηέξσ, ε ελ ιφγσ έθζεζε, κλεκνλεχεη επίζεο ηέζζεξηο βαζηθνχο 
παξάγνληεο νη νπνίνη ζα ζπληειέζνπλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ Νένπ 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνηχπνπ ήηνη: 
-Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο, κε ηελ κεηάβαζε ζε πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο. Σνχην απαηηεί ηελ 
δηελέξγεηα ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε θαηλνηφκνπο ηνκείο, έληαζεο 
πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, δεκηνπξγψληαο πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. 
-Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
-Ζ φζνλ ην δπλαηφλ επξχηεξε ζπκκεηνρή ησλ καξνθηλψλ πνιηηψλ ζηελ λέα 
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 
-Ζ απνθέληξσζε θαη ε ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 
 

2.6 Αλεπίζεκνο Σνκέαο ηεο Οηθνλνκίαο. 
 
ε έθζεζή ηνπ ην Μαξνθηλφ πκβνχιην γηα ζέκαηα Οηθνλνκίαο, Κνηλσλίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (CESE- Conseil Economique, Sociale et 
Environnmental), ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2021, επηζεκαίλεη φηη ην θαηλφκελν ηνπ 
Αλεπίζεκνπ Σνκέα ηεο Οηθνλνκίαο ζπλερίδεη λα παξακέλεη έληνλν θαη 
αλεζπρεηηθφ δεδνκέλνπ φηη κέζσ απηνχ δεκηνπξγείηαη ην 30% ηνπ ΑΔΠ, ελψ 
ζχκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ Μαξφθνπ ην χςνο ηεο απαζρφιεζεο 
ζε απηφλ, αλάινγα κε ηνπο θιάδνπο ηεο Οηθνλνκίαο, κπνξεί λα θζάζεη ην 60 
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έσο 80% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 
 
Σν αλσηέξσ πκβνχιην επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη παξά ην γεγνλφο φηη ν 
αλεπίζεκνο ηνκέαο πξνζθέξεη κία δηέμνδν ζηελ αλεξγία θαη παξάγεη πξντφληα 
ζε ηηκέο πξνζηηέο γηα ηα θαηψηεξα εηζνδήκαηα, σζηφζν έρεη ζνβαξέο 
ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία ηνπ Μαξφθνπ( Γεκφζηα Οηθνλνκηθά-
ζηξέβισζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ), φζν θαη γηα ηελ καθξνρξφληα 
επεκεξία ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηφλ, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχλ λα 
θαιπθζνχλ απφ ην δίθηπν πξνζηαζίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο, 
παξακέλνληαο εππξφζβιεηνη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην ελ ιφγσ πκβνχιην πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή κίαο 
ζεηξάο δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία εθηηκά φηη ζα νδεγήζνπλ ζηελ ζηαδηαθή 
ελζσκάησζε ηεο παξάιιειεο νηθνλνκίαο ζηελ επίζεκε παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία, φπσο ηελ θαηάιιειε αλαδηακφξθσζε βαζηθψλ ξπζκηζηηθψλ 
θαλφλσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή θαη απνδεθηή ηελ επηζεκνπνίεζε 
νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ δσλψλ θαη 
πεξηνρψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ ε εγθαηάζηαζε παξαγσγηθψλ 
κηθξνκνλάδσλ ζα θαηαζηεί δπλαηή ρσξίο πςειή επηβάξπλζε ηνπ παγίνπ 
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ πξφζβαζε απηψλ ζε πξνλνκηαθέο, δαλεηαθέο 
ρξεκαηνδνηήζεηο, ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, ε νπνία κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά ζηελ δηεμαγσγή παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ θ.α. 
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3. Πνξεία Βαζηθώλ Κιάδσλ ηεο Μαξνθηλήο Οηθνλνκίαο ην 2021. 
 

3.1 Πξσηνγελήο Σνκέαο.  
 
To αγξνηηθφ πξντφλ ην 2021 ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 
2020, 17,9%, ιφγσ θπξίσο ηεο αζπλήζηζηα πςειήο ζπγθνκηδήο ζηηεξψλ 
νθεηιφκελεο ζηηο ζπρλέο βξνρνπηψζεηο ζηα ηέιε ηνπ 2020 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 
2021, αιιά θαη ησλ ινηπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ιφγσ επλντθψλ 
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ. πγθεθξηκέλα, ε παξαρζείζα πνζφηεηαησλ 
ζηηεξψλ απμήζεθε θαηά 221% ζε ζρέζε κε ην 2020, ζπληειψληαο ζε κε 
κεγάιν βαζκφ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πςεινχ αλαπηπμηαθνχ ξπζκνχ ην 2021 
(7,2-7,3%).  
Χζηφζν, νη πςειέο απνδφζεηο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (βξνρνπηψζεηο), νη νπνίεο απνηεινχλ απξφβιεπην 
παξάγνληα θαη πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαξθή ζπξξίθλσζε ηνπ πδξνθφξνπ 
νξίδνληα επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηνπ αγξνηηθνχ πξντφληνο θαη θαηά 
ζπλέπεηα, ζε κεγάιν βαζκφ, ηνλ αλαπηπμηαθφ ξπζκφ. Καηά ζπλέπεηα ην 
Μαξφθν απνηειεί κηα ρψξα ε νπνία είλαη ηδηαίηεξε επαίζζεηε ζηηο επηπηψζεηο 
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο δεδνκέλνπ φηη ε αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία θαζνξίδεηαη 
άκεζα απφ ηελ απφδνζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη θαηά 15% 
ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ θαη απαζρνιεί ην 40% ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ.  
 

3.2 Γεπηεξνγελήο Σνκέαο. 
 
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, απηφο ην 2021 ζεκείσζε αχμεζε 
ηεο παξαγσγήο ηνπ 6,3% ζε ζρέζε κε ην 2020, έπεηηα απφ ηελ ζεκαληηθή 
πηψζε 5,3% πνπ είρε ζεκεηψζεη ην ελ ιφγσ έηνο ζπγθξηηηθά κε ην 2019. ηελ 
αλνδηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ 
αγξνηνβηνκεραληθνχ ηνκέα, ηνπ νπνίνπ ην πξντφλ παξνπζίαζε άλνδν 4,2% ην 
2021 ζε ζρέζε κε ην 2020. Ζ αλαζέξκαλζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα νθείιεηαη αθελφο ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο εζσηεξηθήο 
δήηεζεο-θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ππήξμε ε άλνδνο ηνπ αγξνηηθνχ 
εηζνδήκαηνο- αθεηέξνπ ζηελ βαζκηαία αλάθακςε ησλ βαζηθψλ εκπνξηθψλ 
εηαίξσλ ηνπ Μαξφθνπ (θπξίσο ρψξεο ηεο Δ.Δ.), κε ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ 
επηδεκηνινγηθή θξίζε. 
 

Χο πξνο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα, νη θιάδνη ηεο 
κεηαιινπξγίαο, ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ πξντφλησλ 
ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο παξαγσγήο χςνπο 8,9% ζε ζρέζε κε ην 2020, έπεηηα 
απφ ηελ ζεκαληηθή ππνρψξεζε απηήο 18,1% ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην 
2019, νθεηιφκελεο θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάθακςε ηνπ ηνκέα ηεο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο γηα 
ειεθηξνληθά εκηηειή πξντφληα θαζψο θαη γηα ειεθηξηθά θαιψδηα. 
 

Πεξηνξηζκέλε ήηαλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο βηνκεραλίαο ρεκηθψλ 
θαη παξαρεκηθψλ πξντφλησλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1,2% ζε ζρέζε κε ην 2020. 
 

εκαληηθή αλάθακςε γλψξηζε ν θιάδνο ηεο θισζην/γίαο θαη ησλ 
πξντόλησλ έλδπζεο, θαζώο θαη ησλ δεξκάηηλσλ εηδώλ, ζεκεηψλνληαο ην 
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2021, αχμεζε 13,5% ζε ζρέζε κε ην 2020, θπξίσο ιφγσ αχμεζεο ηεο 
εμσηεξηθήο δήηεζεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ θιάδνη 
ιφγσ παλδεκίαο είραλ παξνπζηάζεη ην 2020 πηψζε 10,6% ζε ζρέζε κε ην 
2019. 

 
 ηα ηέιε ηνπ 2021 ε Δλσζε Βηνκεραληψλ Κισζη/θψλ πξντφλησλ θαη 

Έηνηκνπ Δλδχκαηνο ηνπ Μαξφθνπ (AMITH-Association Marocaine des 
Industries du Textile et de l’ Habillement) παξνπζίαζε Οδηθφ Υάξηε γηα ηελ 
πνξεία ηνπ ελ ζέκαηη θιάδνπ, ελφο εθ ησλ βαζηθφηεξσλ εμαγσγηθψλ θιάδσλ 
ηεο καξνθηλήο νηθνλνκίαο, κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2035.  

 
 Με ζηνηρεία ηνπ 2019, ε Κισζηνυθαληνπξγηθή Βηνκεραλία ζην Μαξφθν, 
αξηζκεί 1.628 επηρεηξήζεηο θαη απαζρνιεί 189.000 εξγαδνκέλνπο. Σν ελ ιφγσ 
έηνο ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ αλήιζε ζε 50,48 δηο. DH 
(5.048 εθ. επξψ) εθ ησλ νπνίσλ ηα 36,5 δηο. DH(3.65 εθ. επξψ) 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ αλνδηθή πνξεία ησλ 
εμαγσγψλ ησλ θισζη/θψλ θαζφιε, ζρεδφλ, ηελ δηάξθεηα ηεο παξειζνχζαο 
δεθαεηίαο, αλεθφπε ην 2020, ιφγσ ηεο επηδεκηνινγηθήο θξίζεο. Οη 
ζεκαληηθφηεξεο εμαγσγηθέο αγνξέο ηνπ Μαξφθνπ γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα 
είλαη ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία, νη θπξηφηεξνη, άιισζηε, γεληθφηεξα εκπνξηθνί 
εηαίξνη ηεο ρψξαο. 
 
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2020, έηνπο χθεζεο γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 
παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο ρψξαο, νη θισζηνυθαληνπξγηθέο κνλάδεο απηήο 
ήξζαλ αληηκέησπεο κε απφηνκε δηαθνπή ησλ παξαγγειηψλ γηα πεξίπνπ δχν 
κήλεο θαη παξάγνληαο, πνπ κεξηθψο αληηζηάζκηζε ηελ κείσζε ηεο 
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ήηαλ ε ζηξνθή νξηζκέλσλ εμ’απηψλ, ζηελ 
παξαγσγή πξνζηαηεπηηθψλ καζθψλ. 
 
 Πξννδεπηηθά ν θιάδνο άξρηζε λα επαλαθάκπηεη αθελφο ιφγσ ηεο 
πιήξνπο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηεο αλαζέξκαλζεο ηεο 
θαηαλάισζεο ζρεηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε, ηνλ Ηνχλην ΣΟΤ 2021 θαη 
αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αιιαγήο θαηεχζπλζεο ησλ παξαγγειηψλ δηεζλνχο 
ππεξγνιαβίαο  απφ ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο πξνο ην Μαξφθν. 
 

Βαζηδφκελε ζε απηά ηα λέα δεδνκέλα, ε αλσηέξσ Μαξνθηλή Έλσζε 
εθπφλεζε έλα καθξνρξφλην νδηθφ ράξηε πνξείαο ηνπ θιάδνπ, ππφ ηελ 
επσλπκία “Dayem”(πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αεηθφξνπ 
αλάπηπμεο), πνπ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο, ήηνη ηελ επειημία, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ πνηφηεηα θαη ηηο νηθνινγηθέο πξνδηαγξαθέο, κε ρξνληθφ 
νξίδνληα ην 2035. Δηδηθφηεξα εθπξφζσπνη ηεο AMITH ηνλίδνπλ φηη νη 
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο είλαη ε αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ 
δεμηνηήησλ θαη ζπλεξγεηψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνβνεζεζνχλ απφ 
ηελ δεκηνπξγία ζπλαθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ζπγθεληξσκέλσλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, “TextileValley”, ζηα πεξίρσξα ησλ πφιεσλ ηεο 
Καδακπιάλθαο θαη ηεο Σαγγέξεο, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε δηεζλψλ 
επελδπηψλ. 

 
 Καζνξηζηηθφ, επίζεο, παξάγνληα γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ 
απνηειεί ε ελζσκάησζε ηνπ αλεπίζεκνπ ηνκέα, ε ππνζηήξημε ησλ λενθπψλ 
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επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. 
 
 Ζ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ ράξηε ζα απαηηήζεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ 
Κξάηνπο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηα ηεισλεηαθά κέηξα, θαζψο θαη ηα κέζα 
ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ζεσξείηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε θαηάιιειεο 
θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, κε ηελ παξνρή 
ησλ αλαγθαίσλ ζρεηηθψλ θηλήηξσλ. 
 
 χκθσλα κε ηελ AMITH, πξφζζεηε θαη ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο 
βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο απνηειεί ε 
παξαγσγή επσλχκσλ καξνθηλψλ πξντφλησλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ 
χπαξμε εηνηκφηεηαο θαη ηελ δέζκεπζε ησλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ λα 
πξνρσξήζνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 
 
 Μαθξνρξφληα επηδίσμε ηεο αλσηέξσ Έλσζεο, κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ 
ελ ζέκαηη Οδηθνχ Υάξηνπ, είλαη ε αχμεζε ησλ καξνθηλψλ εμαγσγψλ ζην 
επίπεδν ησλ 60 δηο. DH εηεζίσο θαη ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ 
καξνθηλψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ ζηηο αγνξέο – ζηφρνπο ηεο Β.Ακεξηθήο θαη 
ηεο Δπξψπεο 
 

Οη νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο γλψξηζαλ ζεκαληηθή αλάθακςε  10,8% 
ζε ζρέζε κε ην 2020, θπξίσο ιφγσ ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο αγνξάο θαηνηθίαο , θαζψο θαη ηελ δηακφξθσζε κηάο ζρεηηθή 
επλντθήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα λνηθνθπξηά. 
 

3.3 Σξηηνγελήο ηνκέαο. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σξηηνγελνχο Σνκέα (Τπεξεζίεο-Δκπφξην-Σνπξηζκφο-
Μεηαθνξέο) επσθειήζεθαλ απφ ηελ αλαζέξκαλζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο 
θαη απφ ηελ ζηαδηαθή άξζε, ιφγσ επηδεκηνινγηθήο θξίζεο, ησλ πεξηνξηζηηθψλ 
κέηξσλ ζηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο αιιά, ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, 
θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ελαέξησλ ζπλφξσλ, θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 
πξνεγνπκέλνπ έηνπο. 
 
ην αλσηέξσ πιαίζην, ην πξντφλ ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα, ην παξειζφλ έηνο, 
ζεκείσζε αχμεζε 5,5% ζε ζρέζε κε ην 2020, κεηά απφ ηελ θάζεηε πηψζε ηνπ 
9,2% ην πξναλαθεξζέλ έηνο ζε ζρέζε κε ην 2019. Δηδηθφηεξα, ε 
πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ απμήζεθε, ην 2021, ειαθξά 
θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην 2020, ρσξίο φκσο αθφκε έσο ζήκεξα λα έρνπλ 
αληηζηαζκηζζεί νη κεγάιεο απψιεηεο ηεο νπνίεο ππέζηε απφ ηελ θξίζε ηεο 
παλδεκίαο, δεδνκέλνπ φηη επιήγε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ηνκέα ηεο 
Μαξνθηλήο Οηθνλνκίαο, ζεκεηψλνληαο ην 2020 πηψζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ ζρεδφλ 60% ζε ζχγθξηζε κε ην 2019. 
Αλαθνξηθά κε ην Δκπφξην, απηφ ζεκείσζε αχμεζε 11,3% ζε ζρέζε κε ην 2020 
νθεηιφκελε ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο δήηεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά θαη ηεο 
ζηαδηαθήο επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο. 
 
ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ, ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 
ηφζνλ φζνλ αθνξά ηεο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, φζνλ θαη ηηο νδηθέο είρε 
ζαλ απνηέιεζκα  ηελ αλάθακςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαηά 10,1% ζε 
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ζρέζε κε ην 2020, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ήηαλ αθφκε πςειφηεξε εάλ δελ 
είρε ζεκεησζεί κείσζε ησλ ιηκεληθψλ κεηαθνξψλ, ιφγσ αλαζηάησζεο ησλ 
δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ απφ ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο. 
 

3.4 Δλέξγεηα. 
 
Σα νξπθηά θαχζηκα θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 
κίγκαηνο ηεο ρψξαο. Σν Μαξφθν εηζάγεη ην 97% ησλ ζρεηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, 
παξάγνληαο πνπ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα 
ηεο ρψξαο, φζν θαη ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 
 
Κπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηνπ Μαξφθνπ ζε δηυιηζκέλν πεηξέιαην είλαη ε 
Ηζπαλία, ε Γαιιία, ε Ηηαιία, νη ΖΠΑ θαη ε ανπδηθή Αξαβία, ην αέξην εηζάγεηαη 
θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο ΖΠΑ, ελψ ν άλζξαθαο απφ ηελ Ρσζία θαη ηελ 
Οπθξαλία. Δπίζεο νξηζκέλε πνζφηεηα αεξίνπ εηζάγεην κέρξη ην ηέινο ηνπ 
Οθησβξίνπ ηνπ 2021 απφ ηελ Αιγεξία, φηαλ νη αξκφδηεο Αιγεξηλέο Αξρέο  
απεθάζηζαλ ηελ κε αλαλέσζε ηνπ πκβνιαίνπ κεηαμχ Αιγεξίαο-Μαξφθνπ-
Ηζπαλίαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ηειεπηαίαο κε θπζηθφ αέξην κέζσ ηνπ 
δηεξρφκελνπ απφ ην Μαξφθν αγσγνχ Maghreb-Europe, ην νπνίν έιεμε ζηηο 31 
Οθησβξίνπ ηνπ 2021.  Ο αλσηέξσ αγσγφο αεξίνπ, ζπλέδεε ηηο πεγέο 
εμφξπμεο απηνχ ζην HassiR’mel ηεο Αιγεξίαο θαη δηεξρφκελνο απφ ην Μαξφθν 
ζε έθηαζε 540 ρηι., θαηέιεγε ζην ηζπαληθφ ιηκάλη Tarifa,  πξνκεζεχνληαο 
εηεζίσο ηελ Ηζπαλία κε 13,5 δηζ. θ.κ. θπζηθνχ αεξίνπ. Παξάιιεια, θάιππηε ην 
65% ησλ αλαγθψλ ηνπ Μαξφθνπ, ηξνθνδνηψληαο θπξίσο δχν κεγάιεο 
εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ AinMeniMathar 
θαη ηελ Σahaddart, νη νπνίεο παξάγνπλ ην 17% ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. 
 
Σν αλσηέξσ γεγνλφο νδήγεζε ζε επίζπεπζε ησλ δξάζεσλ ησλ Μαξνθηλψλ 
Αξρψλ γηα αλεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε εγρψξησλ νξπθηψλ 
πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
αλίρλεπζεο θνηηαζκάησλ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ απφ δηεζλείο εηαηξείεο (φπσο 
π.ρ. ε βξεηαληθή SoundEnergy) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ONYHM (Δζληθφο 
Οξγαληζκφο Τδξνγνλαζξάθσλ θαη Οξπρείσλ ηνπ Μαξφθνπ), δηά ηεο παξνρήο 
9 αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο θαη 53 αδεηψλ αλίρλεπζεο  πεγψλ αλσηέξσ νξπθηψλ 
πξψησλ πιψλ ζε έθηαζε 233.600 ηεηξ.ρηι.. Οη 26 εθ ησλ αλσηέξσ αδεηψλ 
αθνξνχλ ππεξάθηηεο πεξηνρέο. 
 
Παξάιιεια, ε Μαξνθηλή Κπβέξλεζε επηδηψθεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα κεγάινπ πεξηθεξεηαθνχ ελεξγεηαθνχ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ ήηνη ηνπ Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ Νηγεξίαο – Μαξφθνπ, ην νπνίν 
αλαθνηλψζεθε γηα πξψηε θνξά θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Μαξνθηλνχ Βαζηιηά 
ζηελ Ακπνχηδα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 θαη απνηειεί πξφηππν αλαπηπμηαθήο 
ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ, ζηξαηεγηθή πνπ ηπγράλεη ηεο ζηαζεξήο 
ππνζηήξημεο ηνπ Μαξνθηλνχ Βαζηιηά. ην αλσηέξσ πιαίζην, ζηα ηέιε ηνπ 
παξειζφληνο έηνπο ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ Μαξνθηλνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 
θαη Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Μαξνθηλνχ Οξγαληζκνχ Τδξνγνλαζξάθσλ θαη Οξπρείσλ 
θαη ηεο Ηζιακηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ Αλάπηπμε, ζχκβαζε γηα ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε κειέηεο ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ, 
αλαθνξηθά κε ην ηκήκα απηνχ πνπ ζα δηέξρεηαη απφ ηελ καξνθηλή επηθξάηεηα. 
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Ζ ζπκκεηνρή ηεο Ηζιακηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ πινπνίεζε ηεο 
αλσηέξσ κειέηεο γηα ηα ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ ζηελ Νηγεξία θαη ζην Μαξφθν 
ζα αλέιζεη ζηα 90 εθ. δνιι. θαη ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο  BID πξνο ην 
Μαξφθν ζα αλέιζεη ζηα 15,45 εθ. δνιι. 
 
Ο αλσηέξσ αγσγφο πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Νηγεξία κε ην Μαξφθν ζα είλαη 
ππεξάθηηνο θαη ζα εθηείλεηαη ζε κήθνο 5.700 ρηι. δηεξρφκελνο απφ ηα ρσξηθά 
χδαηα 14 ρσξψλ ηεο Γ.Αθξηθήο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ησλ 
ρσξψλ ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο, 
ελψ εμεηάδνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο, ππφ ην θψο ησλ ηξερνπζψλ εμειίμεσλ, 
εμαγσγήο πνζνηήησλ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε.  
 
Πεξαηηέξσ, ε επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο απηνλφκεζεο ηεο ρψξαο ζε 
ελεξγεηαθνχο φξνπο επηδηψθεηαη θαη κε ηελ πξσηνπνξηαθή δξαζηεξηνπνίεζε 
ησλ αξκφδησλ Μαξνθηλψλ Αξρψλ ζηελ εθηεηακέλε πηνζέηεζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ νπνία ε ρψξα απνδίδεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία φρη κφλν δηά ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ηεο ελεξγεηαθήο 
απηνλφκεζεο θαη ηεο ειάθξπλζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, 
αιιά θαη δηφηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κε ην ζπγθξηηηθά ρακειφηεξν 
θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 
παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμήζνπλ ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο. 
 

Αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ Πξάζηλνπ Τδξνγφλνπ ν Γηεζλήο 
Οξγαληζκφο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο IRENA θαηαηάζζεη ην Μαξφθν 
αλάκεζα ζηηο πέληε ρψξεο (ΖΠΑ, Υηιή, ανπδηθή Αξαβία θαη Απζηξαιία) κε ηηο 
πιένλ ελζαξξπληηθέο πξννπηηθέο λα απνηειέζνπλ, κειινληηθψο, ηνπο 
θπξηφηεξνπο παξαγσγνχο θαη εμαγσγείο πξάζηλνπ πδξνγφλνπ, ζην πιαίζην 
κηάο, ιίγν έσο πνιχ, παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο ηάζεο κείσζεο ηεο ρξήζεο ησλ 
νξπθηψλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ θαη πξνψζεζεο ησλ θαζαξψλ κνξθψλ 
ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηαζεξέο βάζεηο γηα αεηθφξν αλάπηπμε. 
 
 Σν Μαξφθν έρεη ήδε δειψζεη ηελ εηνηκφηεηά ηνπ λα ζέζεη ζε 
πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλσηέξσ ελεξγεηαθήο πξψηεο χιεο, κε 
δεδνκέλε αθελφο ηελ καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο γηα ηελ ρξήζε 
θαζαξψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη αθεηέξνπ ηελ επηζπκία απεμάξηεζήο ηεο απφ 
ηηο νξπθηέο ελεξγεηαθέο χιεο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ 
θαη ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία κεγάισλ ειιεηκκάησλ ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ 
ζπλαιιαγψλ αθνχ, σο επί ην πιείζηνλ, απνηειεί εηζαγσγηθή ρψξα ησλ 
αλσηέξσ πιψλ. Μαθξνρξφληνο άιισζηε ελεξγεηαθφο ζηφρνο ηνπ Μαξφθνπ, κε 
ρξνληθφ νξίδνληα ην 2050, είλαη ε θάιπςε ηνπ 80% ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ 
αλαγθψλ απφ θαζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο, ελψ έσο ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο 
δεθαεηίαο επειπηζηεί ην αλσηέξσ πνζνζηφ λα αλέιζεη ζην 52%, αιιάδνληαο ην 
ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ρψξαο. 
 
Με βάζε ηελ αλσηέξσ ζηξαηεγηθή, ε ρψξα δηαζέηεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 
γηα ηελ παξαγσγή πξάζηλνπ πδξνγφλνπ κε ρακειφ θφζηνο, ιφγσ ηεο 
δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηφζν ηεο ειηαθήο φζν θαη ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη λα 
απνηειέζεη κειινληηθά εμαγσγέα πξάζηλνπ πδξνγφλνπ. 
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Δθκεηαιιεπφκελν ην αλσηέξσ πιενλέθηεκα, θαζψο θαη ηελ γεσγξαθηθή ηεο 
εγγχηεηα κε ηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν, ην Μαξφθν δχλαηαη λα απνηειέζεη 
αζθαιή πξνκεζεπηή πξάζηλνπ πδξνγφλνπ γηα πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, 
ησλ νπνίσλ ε ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ηεο ελ ιφγσ 
ελεξγεηαθήο κνξθήο. Δλδεηθηηθά, δε, κλεκνλεχεηαη φηη ε Γεξκαλία έρεη ήδε 
ππνγξάςεη ζρεηηθέο δηκεξείο πκθσλίεο κε δηάθνξεο ρψξεο, αλάκεζα ζηηο 
νπνίεο θαη ην Μαξφθν. Αλακέλεηαη, δε, νη ππνγξαθέο  παξφκνησλ πκθσληψλ 
λα ππθλψζνπλ ζην κέιινλ, επηθέξνληαο αιιαγέο ζην Παγθφζκην Δλεξγεηαθφ 
Υάξηε. 
 
Καηά ζπλέπεηα ε ελεξγεηαθή κεηάβαζε ηεο ρψξαο ζηελ ρξήζε Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο, δεδνκέλσλ ησλ κεγάισλ δπλαηνηήησλ πνπ πθίζηαληαη 
ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Ζιηαθήο θαη Αηνιηθήο Δλέξγεηαο, απνηειεί καθξνρξφληα 
ζηξαηεγηθή επηινγή ησλ Μαξνθηλψλ Κπβεξλήζεσλ, κε ηελ δηελέξγεηα 
ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο ηδησηηθνχο θνξείο. Ζ ελ 
ιφγσ πνιηηηθή ηεο Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο ηπγράλεη ηεο ζεκαληηθήο 
ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην ηνπ ζρήκαηνο ζπλεξγαζίαο “TeamEurope”. 
 
εκεηψλεηαη φηη ην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη ηελ θάησζη 
δηακφξθσζε: 

 Άλζξαθαο                          67% 

 Αέξην                                 11,7% 

 Diesel                                 1,4% 

 Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα     4% 

 Αηνιηθή Δλέξγεηα                11% 

 Ζιηαθή  Δλέξγεηα                4% 
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4. ρέζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
 

H πνξεία ησλ ζρέζεσλ Μαξφθνπ – ΔΔ, ηα ηειεπηαία έηε βαζίδεηαη ζε 
δχν βαζηθά θείκελα ήηνη ηελ Κνηλή Γήισζε Δ..Δ- Μαξφθνπ ην 2019, ζην 
πιαίζην ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ χλδεζεο Δ.Δ. – Μαξφθνπ, πνπ έιαβε 
ρψξα ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 27/06/2019 θαη ζην Κνηλφ Αλαθνηλσζέλ γηά έλα λέν 
πκβφιαην πλεξγαζίαο κε ηελ Νφηηα Γεηηνλία. 

 
 ηα δχν αλσηέξσ θείκελα βαζίζζεθε θαη ε ζπδήηεζε γηα ηνλ Δπηαεηή 
Πξνγξακκαηηζκφ γηα ην Μαξφθν (2021-2-27), ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηξείο 
βαζηθνχο άμνλεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δ.Δ. – Μαξφθνπ, κε αθεηεξία αθελφο ηηο 
ζηξαηεγηθέο ηνκεαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ. πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηελ 
Δ.Δπηηξνπή θαη αθεηέξνπ ηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο 
καξνθηλήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Οη ελ ιφγσ άμνλεο, ζηνπο νπνίνπο 
ελζσκαηψλνληαη επηκέξνπο πξνηεξαηφηεηεο, είλαη νη αθφινπζνη: 
 
- Ζ επαλεθθίλεζε ηεο Μαξνθηλήο Οηθνλνκίαο ζηελ κεηά COVID επνρή, 
κέζσ ηεο δηελέξγεηαο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο δηακφξθσζεο 
αληαγσληζηηθψλ αιπζίδσλ παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο 
βαζηθέο αξρέο ηεο Πξάζηλεο Αλάπηπμεο. 
 
- Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη κείσζε ησλ εηζνδεκαηηθώλ 
αληζνηήησλ πνπ σο βαζηθή πξνυπφζεζε έρνπλ ηελ δηεχξπλζε ηεο 
πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ δηαβίνπ 
επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο πνπ ζα θαιχπηεη επξείεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη ηελ 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ 
δηαθφξσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 
 
-ύγθιηζε Αμηώλ. Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ 
πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε εκβάζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε 
ελίζρπζε ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε 
πνηνηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ε ελίζρπζε ελφο Κξάηνπο Γηθαίνπ πνπ ζα 
πξνζηαηεχεη ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πέξαλ ηεο ζρεδηαδφκελεο αξσγήο ηεο Δ.Δ. ζηνπο 
αλσηέξσ ηνκείο,  ε καξνθηλή θπβέξλεζε, πξνρψξεζε, ηα δχν ηειεπηαία έηε, 
2020 θαη 2021, ζηελ εμαγγειία εθαξκνγήο κέηξσλ, ηα νπνία ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ 
πξνηεξαηνηήησλ, φπσο ε δεκηνπξγία Δπελδπηηθνχ Σακείνπ MohammedVIγηά 
ηελ δηελέξγεηα βαζηθψλ δηαξζξσηηθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ε επέθηαζε 
ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο ζε επξείεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (ην ηειεπηαίν έρεη 
ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή). Ζ ζπλεξγαζία δε κε ηελ Δ.Δ., κέζσ ηνπ ελ ζέκαηη 
Πνιπεηνχο Πξνγξακκαηηζκνχ, ζα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά, ηφζν απφ ηερληθήο 
φζν θαη ρξεκαηνδνηηθήο πιεπξάο ζηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ζεκαηηθψλ 
πνιηηηθψλ.  
 
Οη πξναλαθεξφκελνη βαζηθνί άμνλεο ζπλεξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη, επίζεο, 
απφ νξηδφληηεο ζεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πνιηηηθέο φπσο Κιίκα θαη 
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Πεξηβάιινλ, Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο 
Οηθνλνκίαο, εβαζκφο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Μεηαλάζηεπζε θαη 
Κηλεηηθφηεηα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, θαζψο θαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
ελζσκάησζε εξγαδνκέλσλ λεαξψλ ειηθηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά εξγαζίαο, 
ζην Μαξφθν, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πςειή αλεξγία ζηελ ειηθηαθή 
νκάδα 18-25, ε νπνία θζάλεη ην 32-35%.  
 
Ο αλσηέξσ Πξνγξακκαηηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη, επίζεο, πξσηνβνπιίεο ζην 
πιαίζην ηνπ Team – Europe, πνπ ε εθαξκνγή ηνπο έρεη ήδε μεθηλήζεη, φπσο 
ελδεηθηηθά ην «Πξάζηλν χκθσλν» κε ηελ αλαπηπμηαθή αξσγή ηεο Γαιιίαο, 
ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Οιιαλδίαο, αιιά θαη άιιεο επί ησλ 
νπνίσλ, ε εδψ Δπξσπατθή Αληηπξνζσπεία, δηακφξθσζε ζεηξά πξνηάζεσλ 
φπσο Ηζφηεηα Φχισλ θαη Δπαλεθθίλεζε ηεο Οηθνλνκίαο. 
 
εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην πιαίζην ησλ 
ζπλαληήζεσλ ησλ πκβνχισλ, ησλ εδψ Γηπισκαηηθψλ Αληηπξνζσπεηψλ, γηα 
ζέκαηα αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο  πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 
Αληηπξνζσπεία ζην Ρακπάη, ε δηακφξθσζε ηνπ καθξνρξφληνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ βαζίζζεθε ζε δηαβνπιεχζεηο ηεο Δπξσπατθήο 
Αληηπξνζσπείαοκε δηάθνξνπο θνξείο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. 
 
Απφ ειιεληθήο πιεπξάο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο εδψ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ 
Φνξέσλ ζηηο γεληθφηεξεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Μαξνθηλήο 
Κπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιπηνκεαθή ζπλεξγαζία ηεο Υψξαο κε 
ηελ Δ.Δ., φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ ελ ζέκαηη Πξνγξακκαηηζκφ, δχλαηαη 
λα ππάξμεη είηε κε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε 
καξνθηλέο ζε βαζηθά δηαξζξσηηθά έξγα, ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην 
Δπελδπηηθφ Σακείν Mohammed VI θαη ζα ηχρνπλ ηεο ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ. είηε 
κέζσ  ζπλεξγαζίαο ειιεληθψλ θνξέσλ κε αλαπηπμηαθνχο Οξγαληζκνχο ή 
πξσηνβνπιίεο ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ Γαιιία (Agence Française de 
Dévelopement), Γεξκαλία (GIZ θαη ΚFW), πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
εδψ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαζέηνπλ αμηφινγε εκπεηξία. 
 

Αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Μαξφθνπ θαη δεδνκέλνπ φηη νη 
ρψξεο ηεο Δ.Δ. απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο θαη επελδπηηθνχο 
εηαίξνπο ηνπ Μαξφθνπ, ε Δπξσπατθή Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ (Business 
Europe), ε πλνκνζπνλδία Μαξνθηλψλ Δπηρεηξήζεσλ (CGEM), θαζψο θαη ην 
Δπξσπατθφ-Μαξνθηλφ Δπηκειεηήξην ζε θνηλφ ηνπο αλαθνηλσζέλ, ηνλ 
επηέκβξην ηνπ 2021  εμήγγεηιαλ ηελ πηνζέηεζε ελφο πκθψλνπ γηα ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ηηο Δκπνξηθέο 
πλαιιαγέο, θαζψο θαη ζέκαηα Δπελδχζεσλ κεηαμχ Δ.Δ. θαη Μαξφθνπ 
(Modernisation Pact on Trade and Investment between the European Union 
and the Kingdom of Morocco), πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί κε πην 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ε ζπλεξγαζία ησλ δχν κεξψλ θαη λα ππάξμεη 
νπζηαζηηθή θαη δηαξθήο αλάθακςε ζε κηα, κεηά-COVID-19, επνρή. χκθσλα 
κε ηνπο αλσηέξσ ζεζκηθνχο ηδησηηθνχο θνξείο θξίλεηαη αλαγθαία ε 
αλαζεψξεζε ηεο πκθσλία χλδεζεο Δ.Δ.- Μαξφθνπ, ε νπνία εηέζε ζε ηζρχ 
ην 2000, πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδεη ηελ θαηλνχξγηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Δκπνξίνπ θαη ησλ Δπελδχζεσλ, λα δνζεί λέα 
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πλνή ζηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν 
πιεπξψλ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο λέεο δπλαηφηεηεο θαη δηαλνηγφκελεο 
πξννπηηθέο, φπσο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία θαη ζα 
νδεγήζεη ζηελ  απειεπζέξσζε  θαη απινπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ 
κεηαμχ Δ.Δ. – Μαξφθνπ. 
 
 Με βάζε φια ηα αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ, ν 
επηδησθφκελνο εθζπγρξνληζκφο ηεο πκθσλίαο χλδεζεο Δ.Δ.-Μαξφθνπ 
επηβάιιεηαη λα βαζηζζεί ζηνπο θάησζη νθηψ ππιψλεο, ήηνη: 
 

 ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο 
πξφζβαζεο ζηηο εθαηέξσζελ αγνξέο ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, 
φπσο νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ν αγξνηνβηνκεραληθφο 
ηνκέαο θαη νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

 ηελ κείσζε ησλ κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηα βηνκεραληθά 
πξντφληα θαη ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαλνληζκψλ ζρεηηθψλ 
κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. 

 ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ 
ζηνπο ηνκείο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Μεηαθνξψλ. 

 ηελ δεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ακνηβαία 
αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

 ηελ πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπ Δκπνξίνπ ζηα 
αγξνηνβηνκεραληθά πξντφληα. 

 ηελ απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 ηελ ππνζηήξημε ησλ ΜκΔ   θαη 

 ηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. 
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5. πλεξγαζία Παγθόζκηαο Σξάπεδαο- Μαξόθνπ – πκβνιή ηεο ζηελ 
αλάπηπμε ηεο Μαξνθηλήο Οηθνλνκίαο ην θνξνινγηθό έηνο Ηνύιηνο 
2021-Ηνύληνο 2022. 

H δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξνο ην Μαξφθν, θαηά 
ην θνξνινγηθφ έηνο Ηνχιηνο 2021-Ηνχληνο 2022, αλήιζε ζηα 1,83 δηζ. δνιι. 
ελψ γηα ηελ πεξίνδν Ηνχιηνο 2020-Ηνχληνο 2022 έθζαζε ην χςνο ησλ 3,63 δηζ. 
δνιι., θαζηζηψληαο ην Μαξφθν κία απφ ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο-απνδέθηεο, 
παγθνζκίσο, ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο εληζρχζεσλ, κε ζηφρν ηελ 
αλαδηάξζξσζε ηεο Μαξνθηλήο Οηθνλνκίαο θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο εμφδνπ 
απηήο απφ ηελ επηδεκηνινγηθή θξίζε. 
  
Αλαθνξηθά κε ην θνξνινγηθφ έηνο Ηνχιηνο 2021-Ηνχληνο 2022, ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ελέθξηλε 6 ρξεκαηνδνηηθά δάλεηα, ηα 
νπνία έρνπλ ηφζν νξηδφληην θνηλσληθφ ραξαθηήξα, φζν θαη πεξηθεξεηαθή 
δηάζηαζε  θαηά ζεηξά, δε, αμίαο, ηα θπξηφηεξα εμ’απηψλ είλαη ηα θάησζη: 
 
-Καη’αξράο, ζηα κέζα Ηνπλίνπ ηξ. έηνπο ρνξεγήζεθε δάλεην 500 εθ. δνιι. γηα 
ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ(ζχζηεκα πγείαο-
ζπληαμηνδνηηθφ-θνηλσληθή πξνζηαζία. 
 
-Ζ δεχηεξε πιένλ ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε, χςνπο 450 εθ. δνιι.,έιαβε 
ρψξα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2021 θαη αθνξνχζε ηελ ππνζηήξημε ησλ 
κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ αχμεζε 
ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (Πξφγξακκα Ennajaa). 
 
-Σξίηε ζεκαληηθφηεξε ρξεκαηνδφηεζε, χςνπο 350 εθ. δνιι., έιαβε ρψξα ζηα 
ηέιε ηνπ παξειζφληνο κελφο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ην θπβεξλεηηθφ 
πξφγξακκα ηεο Γαιάδηαο Οηθνλνκίαο, πνπ απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο 
Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
αλάπηπμεο ησλ εθηεηακέλσλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, επί ηνπ 
Αηιαληηθνχ (1.400 ρηι. πεξίπνπ), ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλεηαη θαη ην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη απηέο ζπκκεηέρνπλ θαηά 
50% ζην ΑΔΠ, κε ηελ αλάινγε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ 
εξγαζίαο θαη ζηελ απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σνκείο 
πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ ηεζεί νη ζαιαζζνθαιιηέξγεηεο, ε εθκεηάιιεπζε ησλ 
κεγάισλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ, ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ζρεηηθή βηνκεραλία 
(θνλζεξβνπνηία), θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ζαιάζζησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο.  
 
- Δμάιινπ, πξνζθάησο, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ελέθξηλε δαλεηαθή ππνζηήξημε 
χςνπο 250 εθ. δνιι., πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ 
Βνξεηναλαηνιηθνχ Μαξφθνπ γχξσ απφ ην, ππφ δεκηνπξγία, ιηκεληθφ θαη 
βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα NadorWestMed. 
 
-Eπηπξνζζέησο, ηνλ Μάξηην ηξ. έηνπο ρνξεγήζεθε δάλεην 180 εθ. δνιι. γηα 
ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ηεο ρψξαο θαζψο θαη 
ησλ αξδεπηηθψλ κεζφδσλ ησλ αγξνηνθαιιηεξγεηψλ, κία απφ ηηο πιένλ 
επίθαηξεο, ιφγσ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, θαη ζεκαληηθφηεξεο 
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πξνηεξαηφηεηεο ηεο Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο. 
 
-Σέινο, δάλεην 100 εθ. δνιι.εγθξίζεθε ηνλ Ηνχλην ηξ. έηνπο γηα ηελ ελίζρπζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Γήκνπ ηεο 
Καδακπιάλθαο. 
 
ρνιηάδνληαο ηελ αλσηέξσ ζπλνιηθή δαλεηαθή ππνζηήξημε ηεο Παγθφζκηαο 
Σξάπεδαο πξνο ην Μαξφθν, ν Πξφεδξνο απηήο αλέθεξε φηη νη πξνζπάζεηεο 
ηεο Μαξνθηλήο Κπβέλεζεο γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ηεο ρψξαο είλαη 
αμηέπαηλεο θαη ε ρψξα απνηειεί δηαρξνληθά έλα πνιχ θαιφ ζπλεξγάηε ηνπ 
Παγθφζκηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο. Έλδεημε δε απηνχ απνηειεί ην 
γεγνλφο, φηη ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ηνπ 
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί λα ιάβνπλ ρψξα ζην 
Μαξφθν ην θζηλφπσξν ηνπ 2023. 
 
Καησηέξσ παξαηίζεηαη ε δαλεηθή ππνζηήξημε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πξνο 
ην Μαξφθν ηελ πεξίνδν 2018-2022: 
2018: 500εθ. δνιι., 2019:1.255 εθ. δνιι. 2020:1.110 εθ. δνιι. 2021:1.800 εθ. 
δνιι. 2022:1.830 εθ.δνιι.   
 
Απφ πιεπξάο καο ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ε θεθαιαηαθή, φζν θαη ε ηερληθή 
ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν αλσηέξσ Σξαπεδηθφο Οξγαληζκφο ζηελ ελ γέλεη 
κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηεο Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο, ζε κία κεηά 
COVID-19 επνρή, απνδεηθλχεηαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ αλάθακςε ηεο 
Μαξνθηλήο Οηθνλνκίαο θαη ηελ καθξνρξφληα αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία, 
δεδνκέλνπ φηη κφλνλ νη εγρψξηνη πφξνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ δελ 
επαξθνχλ, ζηνηρείν πνπ έρεη επαλεηιεκκέλα κλεκνλεπζεί απφ ζηειέρε ηφζν 
ηεο ζεκεξηλήο, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021, θπβέξλεζεο ηνπ Π/Θ θ. 
AzizAkhannouch, φζν θαη ηεο πξνεγνχκελεο ηνπ θ. SaadElOtmani. 
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6. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζην Μαξόθν ην 2021 –ύγθξηζε κε ην 
2020 

 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Μαξφθνπ 
(OfficedesChanges), νη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ζηελ ρψξα 
απμήζεθαλ ην 2021 θαηά 22,7% ζε ζχγθξηζε κε ην 2020 θαη απφ 26.005 εθ. 
DH (2,6 δηο. επξψ) ην ελ ιφγσ έηνο, αλήιζαλ ζηα ζηα 31.910 εθ. DH (3,19 δηο. 
επξψ) ην πξνεγνχκελν, ρσξίο φκσο λα θζάζνπλ ηα επίπεδα ηνπ 2018 θαη 
2019, φηαλ είραλ θπκαλζεί ζηα 46.009 εθ. DH (4,6 δηο. επξψ) θαη 34.489 εθ. 
DH (3,44 δηο. επξψ) αληηζηνίρσο. 
 
Παξάιιεια νη θαζαξέο επελδπηηθέο εηζξνέο κεηά ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ 
θεξδψλ θαη ησλ πιεξσκψλ δηαθφξσλ εηαηξηθψλ ππνρξεψζεσλ, ην 2021 
θπκάλζεθαλ ζηα 19.355 εθ. DH (1,93 δηο. επξψ), απμεκέλεο θαηά 43,6% ζε 
ζρέζε κε ην 2020 (13.458 εθ. DH-1,34 δηο. επξψ) θαη πάιη, σζηφζν, αξθεηά 
ρακειφηεξεο απφ ην 2018 φηαλ είραλ αλέιζεη ζηα 33.404 εθ. DH (3,34 δηο. 
επξψ). 
 
Υψξα πξνέιεπζεο, θαηά θχξην ιφγν, ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ αιινδαπψλ 
θεθαιαίσλ ήηαλ ε Γαιιία, αληηπξνζσπεχνληαοην 31% απηψλ, ελψ ην 
ππφινηπν 70% πξνήιζε απφ ηελ Γαιιία (κεηθηέο ζπκκεηνρέο), ηα Ζλσκέλα 
Αξαβηθά Δκηξάηα, ηελ Μ. Βξεηαλία θαη ηηο ΖΠΑ.  
 
Σν ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ επελδπηψλ εληνπίδεηαη ζε πνζνζηφ 67,5% ζε 
ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξεηψλ (αγνξά κεηνρηθψλ ηίηισλ) θαη 
ζηελ επαλεπέλδπζε θεξδψλ (γηα ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο εηαηξείεο) θαη θαηά 
27% ζηνλ θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα 
 
Κπξηφηεξνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θαηεπζχλζεθαλ νη θαζαξέο αιινδαπέο 
επελδπηηθέο εηζξνέο ήηαλ ν θηεκαηνκεζηηηθφο θαη νη θαηαζθεπέο (27%), ε 
κεηαπνίεζε θαη ε εμνξπθηηθή βηνκεραλία (17,3%), θαζψο θαη ν 
ρξεκαηνπηζησηηθφο θαη αζθαιηζηηθφο ηνκέαο (11,3%). 
 
Αλαθνξηθά κε ηηο Μαξνθηλέο Άκεζεο Δπελδχζεηο ζηελ αιινδαπή, απηέο 
θπκάλζεθαλ ην 2021 ζηα 4.551 εθ. DH (450 εθ. επξψ), ζηα ίδηα πεξίπνπ 
επίπεδα ηνπ 2020 (4.353 εθ. DH-435 εθ. επξψ). Κχξηνο επελδπηηθφο 
πξννξηζκφο ησλ καξνθηλψλ θεθαιαίσλ ήηαλ νη ρψξεο ηεο Αθξηθήο (Αθηή 
Διεθαληνζηνχ, Αίγππηνο, Νηγεξία) θαη θαηεπζχλζεθαλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αγνξά κεηνρηθψλ ηίηισλ. 
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7. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ-ΜΑΡΟΚΟΤ 

 
Ο φγθνο ησλ Γηκεξψλ Δκπνξηθψλ πλαιιαγψλ, ην 2021, ζχκθσλα κε 
ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο αλήιζε ζηα 237.224.409 επξψ, 
ζεκεηψλνληαο αχμεζε 116,8% ζε ζρέζε κε ην 2020 (109.379.952 επξψ), έηνο 
πνπ ραξαθηεξίζζεθε απφ ηελ θξίζε παλδεκίαο πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ 
κείσζε δηεζλψο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ. 
 
Δηδηθφηεξα, νη Διιεληθέο Δμαγσγέο πξνο ην Μαξφθν θπκάλζεθαλ ζηα 
146.365.977 εθ. επξψ θαη ππεξδηπιαζηάζζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2020 
(56.822.156 επξψ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε 157,5% θαη επαλεξρφκελεο ζε πξν 
COVID 19 επίπεδα. 
 
Απμεηηθή ηάζε παξνπζίαζαλ θαη νη Διιεληθέο Δηζαγσγέο, νη νπνίεο αλήιζαλ 
ζηα 90.858.432 επξψ, ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 2016, ζεκεηψλνληαο 
αχμεζε 72,87% ζε ζρέζε κε ην 2021 (52.557.796 επξψ). 
 
Σα εκπνξηθφ ηζνδχγην ήηαλ πιενλαζκαηηθφ γηα ηελ Διιάδα, παξνπζηάδνληαο 
χςνο πιενλάζκαηνο 55.507.545 επξψ, θαηά πνιχ πςειφηεξν απηνχ ηνπ 2020 
(4.264.360 επξψ). 
 
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ 
εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ, 
θαζψο θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, ηελ πεληαεηία 2017-2021. 
 
Γηκεξέο Δκπόξην Διιάδνο-Μαξόθνπ ηελ πεληαεηία 2017-2021 
 
  2017 

 
2018 2019 2020 2021 %  

Μεηαβνιήο  
    2021/2020 

Δμαγσγέο 
(ζε εθ. 
επξώ) 

99,6 130,9 85,2 56,8 146,3 157,5% 

Δηζαγσγέο 
(ζε εθ. 
επξώ) 

75,1 18,6 39,2 52,5 90.8 72,87% 

Ογθνο 
πλνι. 
Δκπνξίνπ 

174,7 149,5 124,4 109,3 237,2 116,8% 

Δκπνξηθό  
Ηζνδύγην 

24,5 112,3 46 4,3 55,7 >>100% 

 
Πεγή : Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 
 
Κπξηφηεξα πξντφληα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ Διιάδα πξνο ην Μαξφθν, ην 
2021, ήηαλ πεηξεινεηδή (71.627.208 επξψ), αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη 
πδξνγνλάζξαθεο (15.570.934  επξψ), Φάξκαθα (3.882.922  επξψ), πέηξεο 
θαηάιιειεο γηα ιάμεπζε ή ηελ νηθνδνκηθή (2.331.722  επξψ), Ληπάζκαηα 
νξπθηά ή ρεκηθά αδσηνχρα (1.831.000 επξψ). 
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Κπξηφηεξα πξντφληα πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην Μαξφθν ήηαλ επηβαηηθά 
απηνθίλεηα (34.955.981επξψ), άιεπξα (25.1332.725 επξψ), πξντφληα αιηείαο 
(9.539.259  επξψ), θσζθνξηθά (3.460.874 επξψ), παξαζθεπάζκαηα θαη 
θνλζέξβεο ςαξηψλ (1.585.346 επξψ). 
Παξαηεξείηαη φηη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θηλνχληαη 
γεληθφηεξα ζε ρακειά επίπεδα θαη εθηηκάηαη φηη πθίζηαληαη επξέα πεξηζψξηα 
βειηίσζήο ησλ, ηδηαίηεξα ζηελ κεηά ηελ παλδεκία πεξίνδν κε ηελ 
αλακελφκελε αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο λέεο 
νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δχν ρψξεο. 
 
Σνκείο, αλάκεζα ζε άιινπο, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα δηεπξπλζνχλ νη 
ειιεληθέο εμαγσγέο είλαη ηα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, 
νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηφζν ζηελ παξνρή ζρεηηθήο 
ηερλνγλσζίαο,φζν θαη ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ν ελ ιφγσ 
ηνκέαο απνηειεί απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ην Μαξφθν, κε ηνλ 
επηηαρπλφκελν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξνο ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο θαζαξήο 
ελέξγεηαο, ζε φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, αθνχ ε ρψξα δελ δηαζέηεη ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο νξπθηέο 
πξψηεο χιεο θαη εηζάγεη, ζρεδφλ, ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ηεο.  
 
Κξίλεηαη απαξαίηεηε, ε επίζθεςε ή/θαη ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζηηο δηάθνξεο δηεζλείο εθζέζεηο, ζεκαληηθέο γηα ηνπο 
εμσζηξεθείο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ε Solaire Expo Maroc, ε 
έθζεζε γηα ηα νηθνδνκηθά πιηθά  Big 5, ConstructNorthAfrica, ε έθζεζε γηα ηα 
ηξφθηκα θαη ηα αγξνηηθά πξντφληα SIAM, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία δχν έηε δελ 
έιαβαλ ρψξα ιφγσ επηδεκηνινγηθήο θξίζεο θαη ζπλαθψλ πεξηνξηζηηθψλ 
κέηξσλ. Ζ επίζθεςε ή θαη ζπκκεηνρή ζηηο εθζέζεηο δίδεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ηελ δπλαηφηεηα γηα απεπζείαο πξνζσπηθέο επαθέο θαη εμνηθείσζε κε ηνλ 
καξνθηλφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  
 
Έηεξνο παξάγνληαο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηκεξψλ 
νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ κηθηνχ 
Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν θαη’ αξράο είρε ζπζηαζεί ην 2011, 
αηνλψληαο ηα επφκελα ρξφληα, γηα λα επηρεηξεζεί, ελ ζπλερεία, ε αλαβίσζή 
ηνπ κε ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ Καηαλφεζεο, κεηαμχ ηεο CGEM (Γεληθή 
πλνκνζπνλδία Μαξνθηλψλ Δπηρεηξήζεσλ) θαη ηνπ ΔΒ, ζην πιαίζην 
επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο πνπ έιαβε ρψξα ην 2018. 
 
Δθηηκάηαη φηη ε ιεηηνπξγία ελφο, σο αλσηέξσ, ζεζκηθνχ νξγάλνπ, πέξαλ ησλ 
εμαηνκηθεπκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ζα δηεπθφιπλε ηελ 
ζπληνληζκέλε δηεξεχλεζε, εθ κέξνπο ησλ ειιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ ηπρφλ 
ζπλεξγαζηψλ, επελδπηηθψλ θαη εκπνξηθψλ, φρη κφλν ζηελ Μαξνθηλή 
επηθξάηεηα, αιιά θαη ζε γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Τπνζαράξηαο θαη Γ. Αθξηθήο, 
δεδνκέλεο ηεο εμνηθείσζεο θαη θεθηεκέλεο εκπεηξίαο ησλ καξνθηλψλ 
επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο θαη παξνπζία ηνπο ζηηο αλσηέξσ 
αγνξέο. Δπηπιένλ, ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνλ ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν λα 
απνθηήζεη εκπεηξία, ζρεηηθά κε ηηο λέεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Μαξνθηλήο 
νηθνλνκίαο ζε κία κεηά COVID 19 επνρή, φπσο ε έκθαζε ζηελ ςεθηαθή 
ηερλνινγία θαη ε νξηδφληηα δηαηνκεαθή εθαξκνγή ηεο, ε ζρεδηαδφκελε 
κεηαξξχζκηζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο 
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Μαξνθηλήο Κπβέξλεζεο “GénérationGreen”, ε νπνία έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο 
Δ.Δ., κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ «Πξάζηλνπ πκθψλνπ πνπ έρεη ππνγξαθεί 
κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, θαη ηέινο ζα επηηξέςεη ηελ δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ 
κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ ζε θαηλνηφκνπο ηνκείο.  
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ έιιελα Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θ. 
Ν. Γέλδηα, ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κε ηελ Μαξνθηλή Ζγεζία ( Π/Θ, 
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ) ηνλίζζεθε  απφ καξνθηλήο πιεπξάο ην ελδηαθέξνλ 
πνπ απνδίδεη ζηελ ζπκβνιή ηνπ αλσηέξσ ζεζκηθνχ νξγάλνπ ζηελ ελίζρπζε 
ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο. 
 
Παξάιιεια, κπνξεί λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα, ζην κέιινλ, ζχγθιεζεο ηεο 8εο 

Μηθηήο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο, δεδνκέλνπ φηη έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο ηειεπηαίαο (7ε Μ.Γ.Δ. Διιάδνο-Μαξφθνπ, 
Οθηψβξηνο 2010  ζηελ Αζήλα), κε ηαπηφρξνλε δηνξγάλσζε θαηάιιεια 
πξνεηνηκαζκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ Forum, κεηά ηελ δηεξεχλεζε ησλ 
πξνηεξαηνηήησλ ησλ δχν πιεπξψλ. 
 
Αλαθνξηθά κε ηνλ Σνπξηζκφ, ιφγσ ηεο επηδεκηνινγηθήο θξίζεο θαη ησλ 
απαγνξεπηηθψλ κέηξσλ-  ηα ηειεπηαία δχν ηειεπηαία ρξφληα- ε ηνπξηζηηθή 
θίλεζε, κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ππήξμε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη ε παχζε ιεηηνπξγίαο απεπζείαο πηήζεσλ κεηαμχ Μαξφθνπ – 
Διιάδνο, ηφζν ηεο Royal Air Maroc, φζν θαη ηεο Aegean, απφ ηελ αξρή ηεο 
θξίζεο ηεο Παλδεκίαο, ζπληειεί αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαηέξσζελ 
ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Δπίζεο,ε έιιεηςε απεπζείαο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο ζα 
ζέζεη πξνζθφκκαηα ζηελ εθαηέξσζελ επηζθεςηκφηεηα ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο, 
θαζψο θαη ζε δηεζλή ζεκαηηθάForum, πνπ δηεμάγνληαη ζηηο δχν ρψξεο. 
 

    


