
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ Ραμπάτ σε 4η Ημερίδα «Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο» του Αραβο-

Ελληνικού Επιμελητηρίου (Αθήνα, 15.3.2023) 

 

Την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023, διοργανώθηκε, στην Αθήνα, από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 

και Ανάπτυξης, η 4η Ημερίδα «Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο», στην οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια και η 

Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ Ραμπάτ, κα Χαρίκλεια Τοπούζη. Η εν λόγω Ημερίδα, στην οποία 

πραγματοποίησαν παρεμβάσεις εκπρόσωποι των αραβικών Πρεσβειών στην Ελλάδα, οι Επικεφαλής των 

Γραφείων ΟΕΥ σε αραβικές χώρες (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ) και ειδήμονες 

επί αραβικών πολιτιστικών θεμάτων, επικεντρώθηκε σε παρουσίαση των αγορών των αραβικών χωρών και 

των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με αυτές, καθώς και σε προβολή των εμπορικών και επενδυτικών 

ευκαιριών που μπορούν να προσφέρουν οι εν λόγω αγορές σε Έλληνες επιχειρηματίες.  

 

Όσον αφορά την μαροκινή αγορά, παρεμβάσεις πραγματοποίησαν η Επιτετραμμένη της μαροκινής 

Πρεσβείας στην Αθήνα, κα Atika Karom, και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ Ραμπάτ. Κα Karom αναφέρθηκε 

σε ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον Μαρόκου, δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης, της πολιτικής και 

οικονομικής σταθερότητας της χώρας, των σύγχρονων λιμενικών, οδικών, σιδηροδρομικών και ενεργειακών 

εγκαταστάσεων, της ανταγωνιστικότητας και κατάρτισης του εγχώριου εργατικού δυναμικού και των 

επενδυτικών κινήτρων που η χώρα προσφέρει. Ως τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αναφέρθηκαν η 

αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική, η κλωστοϋφαντουργία, η βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, ο 

τομέας του outsourcing και η φαρμακοβιομηχανία.  

 

Κατά την παρέμβασή της, η κα Τοπούζη αναφέρθηκε σε βασικά χαρακτηριστικά της μαροκινής οικονομίας και 

του εξωτερικού τομέα αυτής, καθώς και στις διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Μαρόκου και τις 

προοπτικές ενίσχυσης αυτών, κυρίως στους τομείς επεξεργασίας τροφίμων, κατασκευών και δομικών υλικών, 

ΑΠΕ, φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού, διαχείρισης υδάτινων πόρων και επεξεργασίας 

νερού, ναυτιλίας, logistics και τεχνολογίας/καινοτομίας (για παράδειγμα, ψηφιοποίηση διαδικασιών και 

συστημάτων, περιβαλλοντικές τεχνολογίες). 

 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στο Μαρόκο, μέσω 

συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς έργων υποδομής, συμμετοχής σε έργα υψηλού ενδιαφέροντος για 

το Μαρόκο (όπως εγκαταστάσεις ΑΠΕ και έργα επεξεργασίας νερού), προσφοράς υπηρεσιών ψηφιοποίησης. 

Υπογράμμισε, περαιτέρω, ευκαιρίες εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και μαροκινών επιχειρήσεων, 

όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις εξαγωγές αγρο-διατροφικών προϊόντων και εξοπλισμού, δομικών υλικών, 

κατασκευαστικού και κτιριακού εξοπλισμού, πλαστικών, χημικών και ιατρικού εξοπλισμού. Παράλληλα, 

αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης των μαροκινών δικτύων διανομής για εξαγωγή ελληνικών 

προϊόντων και σε άλλες χώρες της Αφρικής, και ιδίως της Δυτικής Αφρικής, και αντιστοίχως των ελληνικών 

δικτύων διανομής για εξαγωγή μαροκινών προϊόντων σε χώρες των Βαλκανίων.  

 

Επισημάνθηκε, τέλος, η σημασία της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις στο Μαρόκο, 

όπως για παράδειγμα στην Αγροτική Έκθεση «SIAM, στην Έκθεση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας «Halieutis» 

και στην κατασκευαστική έκθεση «SIB», και γενικότερα η σκοπιμότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών επαφών 

Ελλήνων και Μαροκινών επιχειρηματιών, δεδομένης της μαροκινής επιχειρηματικής κουλτούρας. 



 

Κατά διμερείς συναντήσεις που ακολούθησαν, παρατηρήθηκε έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον  για 

ευκαιρίες που προσφέρει η μαροκινή αγορά, τόσο από εταιρίες, οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στην 

χώρα, όσο και από εταιρίες, οι οποίες σχεδιάζουν την ανάπτυξη εξωστρεφούς δραστηριότητας στην εν λόγω 

αγορά.  

 

Η μαροκινή αγορά μπορεί να προσφέρει αξιόλογες εξαγωγικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ανωτέρω 

αναφερόμενους τομείς και προϊόντα, εφόσον υπάρξει μεθοδική προσέγγιση από τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

προς εντοπισμό κατάλληλων μαροκινών συνεργατών και σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών. 
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