
 
 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε, στις 25-27 Απριλίου τ.ε. η διεθνής 

έκθεση «The Big 5 Construct North Africa» στην οικονομική πρωτεύουσα του 

Μαρόκου, Καζαμπλάνκα (Parc d’Expositions de l’Office des Changes). To Γραφείο 

μας συνεργάστηκε με τον Enterprise Greece, o οποίος διοργάνωσε επιτυχώς την 

ελληνική συμμετοχή, αλλά και απευθείας με τις ελληνικές εταιρίες που απευθύνθηκαν 

σε αυτό, πριν από την έκθεση. Ήταν, επίσης, παρόν, καθ’όλη τη διάρκεια αυτής 

παρέχοντας πληροφόρηση και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα ποικίλα 

αιτήματα των Ελλήνων επιχειρηματιών. Τις ελληνικές εταιρίες επισκέφθηκε και ο 

Πρέσβυς της Ελλάδας στο Μαρόκο, κ. Παναγιώτης Σαρρής, ο οποίος συνομίλησε 

διεξοδικά και ουσιαστικά με τους εκπροσώπους τους, γεγονός που άφησε πολύ 

θετικές εντυπώσεις στους συμμετέχοντες. 

Αναφορικά με την Big 5 Construct και την ελληνική συμμετοχή σε αυτήν, σας 

γνωρίζουμε αναλυτικότερα τα ακόλουθα:       

Η πλατφόρμα Big 5 Construct που ιδρύθηκε στο Ντουμπάϊ, πριν από 40 περίπου 

χρόνια, συγκέντρωσε, κατά την τελευταία εκεί διοργάνωσή της, τον Νοέμβριο του 

2016, πάνω από 35.600 εκθέτες και 195.000 επισκέπτες, ενώ, κατά τη διάρκειά της, 

υπογράφηκαν πολυάριθμες συμφωνίες. Μετά, λοιπόν, από την πρώτη έκθεση, εκτός  

Ντουμπάϊ, και συγκεκριμένα, στην Κένυα, με τον τίτλο East Africa, η Big 5 Construct 

επεκτάθηκε γεωγραφικά, από τη διοργανώτρια εταιρία, dmg events, για πρώτη φορά, 

στο Μαρόκο, με την επωνυμία North Africa και τη φιλοδοξία να φέρει σε επαφή τους 

εκθέτες της με πελάτες από όλη τη Βόρεια Αφρική. 

 Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση έλαβε χώρα σε 5.500 τ.μ., 

συγκεντώνοντας περί τους 130 εκθέτες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων, Τουρκία 

(33 συμμετοχές), Κίνα, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέϊτ. Οι επισκέπτες, αποκλειστικώς επαγγελματίες 

από το χώρο των κατασκευών, ανήλθαν σε 3.000 περίπου (λιγότεροι από τον 

κατώτατο στόχο των 5.000, τον οποίο είχε θέσει η διοργανώτρια). Από την άλλη, για 

πρώτη φορά, έγιναν 250 b2b συναντήσεις, μέσω πλατφόρμας που είχε τεθεί στη 

διάθεση των εκθετών. Οι διοργανωτές έκαναν γνωστό ότι στόχος τους είναι η 

πραγματοποίση της έκθεσης σε ετήσια βάση. 

 Η ελληνική συμμετοχή απαρτίζετο από 11 εταιρίες από τους τομείς των 

χρωμάτων και/ή μονωτικών υλικών (ΝΕΟΚΕΜ, VERNILAC, THRAKON SA), 

συστημάτων σκίασης (LAMDA LEVENTIS, 7SUN), ηλιακών θερμοσιφώνων (SIGMA 

ENERGY SA, THERMIC), πετρών  και πυρρίμαχων υλικών (MATHIOS SA), 

σύρματος και πάνελ (KAMARIDIS SA) και αλουμινίου (ALUMIL SA, ALUMINROLLS). 

 Οι ελληνικές εταιρίες έμειναν, στο σύνολό τους, ικανοποιημένες από τη 

διοργάνωση και υποστήριξη της ελληνικής αντιπροσωπείας και οι περισσότερες από 

αυτές ικανοποιήθηκαν και συνολικότερα από τη συμμετοχή τους στην έκθεση, η 

οποία`τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν αξιόλογες επιχειρηματικές επαφές ή να 

προβάλουν την εδώ παρουσία τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, ήδη, κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, επέτυχαν την εξεύρεση αντιπροσώπου για τη διανομή των 

προϊόντων τους. 

 Όσον αφορά το είδος της περαιτέρω υποστήριξης που αναζήτησαν από το 

Γραφείο ΟΕΥ και την Πρεσβεία, αναφέρθηκαν στη βοήθεια που θα μπορούσαμε να 

τους παράσχουμε για το «φιλτράρισμα» των υποψηφίων αντιπροσώπων καθώς και 
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τη διευκόλυνση στο θέμα των θεωρήσεων εισόδου για τους μαροκινούς υποψήφιους 

συνεργάτες που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά την επιχείρηση την οποία 

ενδιαφέρονται να αντιπροσωπεύσουν, ή, στην περίπτωση των ελληνικών εταιριών 

που, ήδη δραστηριοποιούνται στο Μαρόκο, προκειμένου να εκπαιδεύσουν το 

προσωπικό τους στην Ελλάδα.   

 Ας σημειωθεί ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι από τους πλέον 

στρατηγικούς και δυναμικούς της μαροκινής οικονομίας και απασχολεί πάνω από 1 

εκατομμύριο εργαζόμενους. Ήταν ο μοναδικός τομέας όπου η απασχόληση 

αυξήθηκε, το 2016. Κατά το έτος αυτό, δημιουργήθηκαν, κατά μέσον όρο, 52.000 

νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που ισοδυναμεί με αύξηση της τάξης του 5,3%, σε 

σχέση με το προηγούμενο. Ο τομέας των ακινήτων αντιπροσωπεύει (2016) περί το 

38,6% των άμεσων ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με στοιχεία του Μαροκινού 

Οργανισμού Ανάπτυξης  Επενδύσεων (AMDI).   

 Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2011 και έπειτα, η αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας του τομέα παρέμεινε κάτω από 2%, ενώ, κατά το 2007 και 

2008, ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε σε 10%. Συγκεκριμένα, το 2015, παρουσιάστηκε 

ασθενική ανάπτυξη της τάξεως του 1,3%. Η στασιμότητα αυτή οφείλεται στην 

αναδίπλωση των ιδιωτικών επενδύσεων στην οικοδομή. Αντίθετα, η δραστηριότητα 

στα δημόσια έργα ακολουθεί σαφώς θετικότερη πορεία λογω των επενδύσεων στις 

υποδομές (όπως οδικές και σιδηροδρομικές). Ούτε και το έτος 2016 ήταν ευνοϊκό για 

τον κλάδο. Η κατανάλωση τσιμέντου, που, ως γνωστόν, αποτελεί το βαρόμετρο του 

τομέα, έπεσε κάτω από τα επίπεδα του 2015, ήτοι -0,7%, σύμφωνα με στοιχεία του 

Μαροκινού Κέντρου Οικονομικής Συγκυρίας (Centre Marocain de Conjoncture). Από 

την άλλη, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Στέγασης αφήνουν να 

διαφανούν δείγματα ανάκαμψης για τον κλάδο της οικοδομής. Οι πωλήσεις τσιμέντου 

παρουσίασαν μείωση μόλις -0,7%, τον Μάρτιο τ.ε., σε σχέση με τις αρκετά 

μεγαλύτερες μειώσεις των τεσσάρων τελευταίων μηνών. Παρ΄όλα αυτά κάποιες 

περιφέρειες παρουσίασαν αύξηση, όπως, μεταξύ άλλων, αυτές της Φεζ-Μεκνές 

(+19,1%), Souss-Massa (+12,8%) και Dakhla-Oued Ed Dahab (+27,7%). 

 H νέα μαροκινή κυβέρνηση υπό τον El Othmani  έχει ως στόχο, μεταξύ 

άλλων, να μειώσει το έλλειμμα σε κατοικίες κατά 200.000, μέχρι το 2020 και να 

διευκολύνει την πρόσβαση σε αξιοπρεπές διαμέρισμα για αυτούς που δεν διαθέτουν 

τη σχετική δυνατότητα. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσω της πολιτικής των νέων πόλεων, με 

δημόσιες επενδύσεις στους τομείς του εξοπλισμού και των υποδομών. Επίσης, 

προγραμματίζεται η στήριξη της πρόσβασης της μεσαίας τάξης στην κατοικία μέσω 

της ενθάρρυνσης των εργολάβων να προχωρήσουν σε κατασκευή οικοδομών με 

σκοπό τη μίσθωση.   

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου, την 

Καζαμπλάνκα, εκπρεφασμένος στόχος είναι να καταστεί το πρώτο πάρκο 

επαγγελματικών ακινήτων στη Β. Αφρική μέσω της ανάπτυξης χώρων γραφείων σε 

πάρκα και ζώνες πολλαπλών δραστηριοτήτων διεθνών προδιαγραφών, σε συνολική 

επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.400.000 τ.μ.. Σύμφωνα με στοιχεία της Statimmo Maroc 

(σύμβουλοι ακινήτων) για το 2016, η καταγεγραμμένη ζήτηση γραφείων στην 

Καζαμπλάνκα ήταν 34.790 τ.μ., εκ των οποίων το 92% αφορούσε ενοικίαση. Επί του 

συνόλου αυτού, το 42% είχε ως προορισμό την παραλία Ain Diab  (γνωστή και ως 

«la Marina»), που συγκεντρώνει περί τις 60, μέχρι στιγμής, κυρίως, πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές εκεί ξεκινούν από 20.000 ντίρχαμ/τ.μ. 

για αγορά και 180 ντίρχαμ/τ.μ. για ενοικίαση.  



Για την προώθηση των ελληνικών δομικών υλικών και εξοπλισμού στη 

μαροκινή αγορά, το Γραφείο μας εισηγείται, μεταξύ άλλων, τη σταθερή εδώ παρουσία 

των ελληνικών ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων με την κατ΄εξακολούθηση συμμετοχή 

τους σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις. Εκτός από την νεοαφιχθείσα «The Big 5 

Construct North Africa», διοργανώνεται ανά διετία στην Καζαμπλάνκα η «Salon 

International du Bâtiment (SIB)», η οποία προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 

εγκαταστάσεις του Office des Foires et Expositions de Casablanca, εκ νέου, τον 

Νοέμβριο του 2018. Η SIB συνδιοργανώνεται από το Μαροκινό Υπουργείο Στέγασης 

και Πολιτικής Πόλεων και το Γραφείο Εκθέσεων Καζαμπλάνκας (OFEC) και τελεί υπό 

την αιγίδα του βασιλιά του Μαρόκου. 

 
 


