
  

Σύμφωνα με προσωρινά στατιστικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο του Μαρόκου, το 

έτος 2016, τα οποία δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από το Γραφείο Συναλλαγών (Office des 

Changes), οι εισαγωγές της χώρας αυξήθηκαν περισσότερο από 4 φορές ταχύτερα σε σχέση 

με τις εξαγωγές. Το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 19,6% ανερχόμενο σε σχεδόν 

184,4 δισεκατομμύρια ντίρχαμ (1 ευρώ περί τα 10 ντίρχαμ). Είναι σαφές ότι μετά από 

πτώση της τάξεως του 4,9%, το 2015, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,3%, το 2016, και 

ανήλθαν σε 407 δισεκατομμύρια ντίρχαμ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κυρίως, στις αγορές 

κεφαλαιουχικών αγαθών που αυξήθηκαν κατά 27,5% ξεπερνώντας τα 119,33 

δισεκατομμύρια ντίρχαμ, γεγονός που αντανακλά, μεταξύ άλλων, αύξηση 41,8% στις 

εισαγωγές συστατικών και εξαρτημάτων για βιομηχανικά οχήματα και 26,2% στις 

εισαγωγές κινητήρων και των μερών τους. Επιπλέον, οι προμήθειες τελικών καταναλωτικών 

προϊόντων αυξήθηκαν κατά 15,2% και διαμορφώθηκαν σε 80,55 δισεκατομμύρια ντίρχαμ, 

κυρίως, λόγω της απότομης αύξησης των αγορών επιβατικών αυτοκινήτων (29,5%, 

ανερχόμενες σε 14 δισεκατομμύρια ντίρχαμ) και των μερών τους (33%, σχεδόν 5,9 

δισεκατομμύρια). Επιπλέον, οι εισαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 25% σε περισσότερα 

από 44,52 δισεκατομμύρια ντίρχαμ και των ημικατεργασμένων προϊόντων 

(συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων) κατά 5%, υπερβαίνοντας τα 90,25 δισεκατομμύρια  

ντίρχαμ. Σημειώνεται ότι η προμήθεια ενεργειακών προϊόντων μειώθηκε κατά 17,7% σε 

54,5 δισεκατομμύρια ντίρχαμ. 

Οι εξαγωγές, από την άλλη, παρουσιάζουν αύξηση 2,1% ανερχόμενες σε 222,62 

δισεκατομμύρια ντίρχαμ. Στον κλάδο των αυτοκινήτων, η αύξηση ήταν της τάξης του 11,5% 

(54,44 δισεκατομμύρια ντίρχαμ), στον αεροναυπηγικό τομέα, 14,6% (πάνω από 9,42 

δισεκατομμύρια ντίρχαμ) και στον τομέα της ηλεκτρονικής, 10,2%  (8,66 δισεκατομμύρια 

ντίρχαμ). Η γεωργία και τα τρόφιμα παρουσίασαν καλές επιδόσεις με αύξηση 4,5%, 

ξεπερνώντας τα 48 δισεκατομμύρια ντίρχαμ. Ομοίως, ο τομέας των κλωστοϋφαντουργικών 

και δερμάτινων ειδών επανέκαμψε με αύξηση 6,7%, το περασμένο έτος, και συνολικό ύψος 

35,24 δισεκατομμύρια  ντίρχαμ. Ωστόσο, σύμφωνα με το Γραφείο Συναλλαγών, οι αυξήσεις 

αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των πωλήσεων φωσφάτων και των 

παραγώγων τους, κατά 5,4 δισεκατομμύρια ντίρχαμ (-12,1%), το 2016. Οι τελευταίες 

ανήλθαν σε 38,94 εκατομμύρια ντίρχαμ. Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, εξαιρουμένων των 

φωσφάτων και των παραγώγων αυτών, οι μαροκινές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,7%, το 

υπό εξέταση έτος. Το ποσοστό κάλυψης των εξαγωγών από τις εισαγωγές ανέρχεται σε 

54,7%, από 58,6% το 2015 και 51,3% το 2014. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι το ποσοστό αυτό 

παρουσιάζεται βελτιωμένο κατά 3,7 μονάδες σε σύγκριση με τον μέσο όρο των πέντε 

προηγούμενων ετών (2011- 2015). 

 

ΘΕΜΑ : Το εμπορικό ισοζύγιο του Μαρόκου το 2016. 

 

 


