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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΟΚΟΥ 

 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Μαρόκου, Bank Al-Maghrib (BAM), 

η οικονομική ανάπτυξη της χώρας προβλέπεται να ανέλθει, το 2017, σε 4,3%, πριν 

επιστρέψει στο 3,8%, το 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κυρίως, στην ανάκαμψη της 

παραγωγής σιτηρών και στην αύξηση της αγροτικής προστιθέμενης αξίας κατά 11,5%.  

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί αμετάβλητο στο 1,1% τον εκτιμώμενο ρυθμό 

ανάπτυξης για το 2016, σημειώνοντας ότι το ποσοστό αυτό αντικατοπτρίζει μια 

συρρίκνωση της γεωργικής προστιθέμενης αξίας της τάξεως του 10,1% και την αύξηση 

του μη αγροτικού ΑΕΠ κατά 2, 5%. Σημειώνεται ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του 

Μαρόκου ανέρχεται σε 100,59 δισεκατομμύρια δολάρια (2015), αξία που 

αντιπροσωπεύει το 0,16% της παγκόσμιας οικονομίας. Το ύψος του ΑΕΠ της χώρας 

ήταν, κατά μέσον όρο, 32,63 δισεκατομμύρια δολάρια, από το 1960 μέχρι το 2015, 

φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ήτοι, 109,88 δισεκατομμύρια 

δολάρια, το 2014, και στο χαμηλότερο επίπεδο των 2,03 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το 

1961. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται σε 3.239,5 δολάρια (2015). 

Η Παγκόσμια Τράπεζα, σε πρόσφατη έκθεσή της για την παρακολούθηση της 

οικονομικής κατάστασης στις χώρες της Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής, εκτιμά, και αυτή, 

ότι μετά από ένος έτος κακής αγροτικής συγκομιδής, όπως ήταν το 2016 για το 

Μαρόκο, ο πρωτογενής τομέας αναμένεται να ανακάμψει και να ωθήσει την 

ανάπτυξη του μαροκινού ΑΕΠ στο 3,8%, το 2017. Σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα, δεν είναι, όμως, πιθανό αυτή η θετική συγκυρία να οδηγήσει σε σημαντικές 

βελτιώσεις στη διάρθρωση της αγοράς εργασίας στο Μαρόκο, το οποίο εξακολουθεί να 

παραμένει αντιμέτωπο με την πρόκληση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τον 

ρυθμό υλοποίησης των οποίων η τελευταία έκθεσή της αξιολογεί ως σχετικά 

αργό.  Με άλλα λόγια, οι επενδύσεις στη χώρα, που ανέρχονται στο 32% του ΑΕΠ 

της, και κυρίως τα κρατικώς χρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα υποδομής, δεν 

κατάφεραν ακόμα να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της 

παραγωγικότητας, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα 

με τις συστάσεις των οικονομολόγων του παγκόσμιου οργανισμού, για να αυξήσει το 

Μαρόκο την ανταγωνιστικότητά του μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να εκσυγχρονίσει τη 

διοίκηση, να βελτιώσει τη διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα, να ενισχύσει τους δεσμούς 

μεταξύ των περιφερειών και να βελτιώσει τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Αναφέρεται σχετικά ότι το Μαρόκο επενδύει μεταξύ 0,7% και 0,8% του ΑΕΠ του 

στην έρευνα και ανάπτυξη, γεγονός, όμως,  το οποίο έχει περιορισμένο μόνο αντίκτυπο 

στην απόκτηση τεχνολογικών ικανοτήτων, λόγω ανεπαρκών διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με έκθεση (2016) της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για 

το Εμπόριο και την Ανάπτυξη.  Η νέα κυβέρνηση της χώρας, που προέκυψε μετά από 

πολύμηνες διαπραγματεύσεις μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2016, υποσχέθηκε να 

καταστρώσει εθνική στρατηγική καινοτομίας και επενδύσεων στην επιστημονική έρευνα, 
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γεγονός το οποίο θα απαιτήσει το ύψος της χρηματοδότησης στην επιστημονική έρευνα 

να ανέλθει στο 1% του ΑΕΠ, δηλαδή, από 4 δισεκατομμύρια ντίρχαμ (1 ευρώ περίπου 

ίσο με 10 ντίρχαμ), σήμερα, σε 14  δισεκατομμύρια ντίρχαμ, μέχρι το 2021. 

Αναμένεται ότι η νέα κυβέρνηση του κ. El Othmani θα εξακολουθήσει να είναι 

επικεντρωμένη στη δημοσιονομική εξυγίανση με σκοπό τη μείωση του ελλείμματος 

στο 3% του ΑΕΠ, το 2017, από ένα εκτιμώμενο 4,5%, το 2016, στόχος που, μάλλον, 

φαντάζει υπερβολικά αισιόδοξος εν μέσω των αυξανόμενων παγκόσμιων τιμών των 

βασικών εμπορευμάτων και των κρατικών επενδύσεων σε υποδομές. Παρ΄όλα αυτά και 

εξαιτίας της συνεχιζόμενης προσπάθειας για βελτίωση της φορολογικής και τελωνειακής 

διοίκησης, ο εν λόγω στόχος φαίνεται να είναι επιτεύξιμος μέχρι το 2021. Οι 

δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις αναμένεται να σταθεροποιήσουν το δημόσιο χρέος σε 

75,6% του ΑΕΠ, κατά μέσον όρο, την περίοδο, 2017-2021, από το 81,8%, στο οποίο 

ανέρχεται, σύμφωνα με το μαροκινό Haut Commissariat au Plan (κρατική στατιστική 

υπηρεσία).        

H Κεντρική Τράπεζα του Μαρόκου αναφέρει μείωση του εδώ και καιρό, λόγω 

και των επιδοτήσεων σε βασικά αγαθά, ελεγχόμενου πληθωρισμού, από 1,6%, το 

2016, σε 1,1%, το 2017. Η ανεργία κυμαίνεται στο 10% και πλήττει περισσότερο τους 

νέους και τις γυναίκες. Εκτιμάται ότι ο δείκτης απασχόλησης στις ηλικίες 25 έως 35 έτη 

βρίσκεται στο 48%, έναντι 65%, κατά μέσον όρο, στις αναδυόμενες οικονομίες. 

Σύμφωνα με προσωρινά στατιστικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο του 

Μαρόκου, το έτος 2016, 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. 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 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 80,5 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 

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

44,5 δισεκατομμύρια ντίρχαμ και των ημικατεργασμένων προϊόντων 

(συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων) κατά 5%, υπερβαίνοντας τα 90,2 

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 

222,6 δισεκατομμύρια ντίρχαμ. Στον κλάδο των αυτοκινήτων, η αύξηση ήταν της τάξης 

του 11,5% (54,4 δισεκατομμύρια ντίρχαμ), στον αεροναυπηγικό τομέα, 14,6% (πάνω 

από 9,4 δισεκατομμύρια ντίρχαμ) και στον τομέα της ηλεκτρονικής, 10,2%  (8,6 

δισεκατομμύρια ντίρχαμ). Η γεωργία και τα τρόφιμα παρουσίασαν καλές επιδόσεις με 

αύξηση 4,5%, ξεπερνώντας τα 48 δισεκατομμύρια ντίρχαμ. Ομοίως, ο τομέας των 
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κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων ειδών επανέκαμψε με αύξηση 6,7%, το 

περασμένο έτος, και συνολικό ύψος 35,2 δισεκατομμύρια  ντίρχαμ. Ωστόσο, σύμφωνα 

με τα μαροκινά τελωνεία, 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 38,9 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 

εισαγωγών από τις εξαγωγές ανέρχεται σε 54,7%, από 58,6% το 2015 και 51,3% το 

2014.  

Σημειώνεται ότι από το 2009, οι μαροκινές αρχές έχουν προβεί σε 

σημαντικές κινήσεις για την ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα, μεταξύ άλλων, 

μέσω της δημιουργίας βιομηχανικών πάρκων και της βελτίωσης των υπηρεσιών 

logistics και των λιμενικών υποδομών. Η επέκταση ολοκληρωμένων λιμενικών 

συγκροτημάτων, όπως αυτό της Tanger-Med που φιλοδοξεί να καταστεί νέος 

μεσογειακός στρατηγικός κόμβος διεθέτοντας ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες – 

υπενθυμίζεται ότι ένας από τους πρώτους ομίλους που εγκαταστάθηκαν στην 

Tanger-Med ήταν αυτός της Renault – συνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγής 

από νεότερες βιομηχανικές μονάδες τα τελευταία χρόνια, κυρίως, στους τομείς 

της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυτικής και των ηλεκτρονικών. Παρ΄όλα 

αυτά, οι πτωτικές επιδόσεις παραδοσιακών τομέων όπως αυτός της υφαντουργίας, που 

υφίσταται τον ανταγωνισμό ασιατικών χωρών όπως το Βιετνάμ και η Καμπότζη 

συμπαρέσυρε τη συνολική παραγωγή του μεταποιητικού κλάδου του Μαρόκου, με 

αποτέλεσμα η συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας να μειωθεί από 19% το 2000, σε 16%, 

κατά μέσον όρο, την περίοδο από το 2011-2015. Σκοπός των αρμόδιων αρχών είναι να 

αυξηθεί το εν λόγω μερίδιο σε 23% μέχρι  το 2020 και γι΄αυτό έχουν υιοθετηθεί 

φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της βιομηχανικής και εξαγωγικής βάσης. 

Τον Νοέμβριο του 2016, φιλοξενήθηκε, στο Μαρακές, η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ 

για το Κλίμα COP 22. Το μεγαλύτερο, σήμερα, εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας στον 

κόσμο ξεκίνησε να λειτουργεί, στο Ουαρζαζάτ, εντός του 2016, και η χώρα έχει θέσει 

ως στόχο την κάλυψη του 52% των ενεργειακών αναγκών της από ΑΠΕ, μέχρι το 

2030. Σύμφωνα με την κατάταξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (2017), το 

Μαρόκο κατέχει την πρώτη θέση στη βιώσιμη, ασφαλή και οικονομική ενέργεια στην 

περιοχή της Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής. 

Παρόλο που ο κύριος οικονομικός εταίρος του Μαρόκου (εμπόριο, επενδύσεις 

και τουρισμός) είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική του βασιλιά Mohammed VI στις 

διεθνείς οικονομικές σχέσεις αποσκοπεί  στο να αποτελέσει η χώρα πύλη 

εισόδου στην Υποσαχάρια Αφρική. Μετά από πάνω από τριάντα χρόνια απουσίας, 

και χάρη και στην κινητικότητα που αναπτύχθηκε με τις βασιλικές περιοδείες σε 

αφρικανικές χώρες, το 2016, το Μαρόκο επανήλθε, τον Ιανουάριο του 2017, στην 

Αφρικανική Ένωση. Συγχρόνως, έχει ζητήσει να ενταχθεί επίσημα στην 

Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO), αποκτώντας 

πρόσβαση σε μία αγορά 750 εκατομμυρίων κατοίκων, με συνολικό ΑΕΠ 680 

δισεκατομμύρια δολάρια.  
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Σύμφωνα με το Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά, που δημοσιεύθηκε, 

πρόσφατα, από την οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια», το Μαρόκο κατατάσσεται 

(2016) στην 90η θέση σε σύνολο 176 χωρών και με βαθμολογία 37 στα 100. Πέρυσι, 

το Μαρόκο, βρέθηκε στην 88η θέση, σε ένα σύνολο 168 χωρών.  

Παρά, δηλαδή, την ύπαρξη εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς (που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες 

πολιτών για διαφθορά και την  ηλεκτρονική πύλη “www.stopcorruption.ma”), αλλά και το 

γεγονός ότι ουκ ολίγες σχετικές υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, έχουν φθάσει στα χέρια της δικαιοσύνης, η διαφθορά στο δημόσιο τομέα δε 

φαίνεται να υποχωρεί. Παρ΄όλα αυτά, το Μαρόκο είχε, το 2016, καλύτερη αξιολόγηση 

από την Αλγερία και την Αίγυπτο, αλλά βρίσκεται πιο πίσω από την Τυνησία (75η θέση). 

O τουριστικός τομέας κατέχει σημαντική θέση στη μαροκινή οικονομία και οι 

προοπτικές του διαγράφονται ευνοϊκές τη φετινή χρονιά. Το Εθνικό Γραφείο 

Τουρισμού (ONMT) υπολογίζει σε 600.000 επιπλέον τουρίστες, σε σχέση με το 

2016, έτος κατά το οποίο ο αριθμός τους ανήλθε σε 10,3 εκατομμύρια, 

σημειώνοντας αύξηση 1,5%, σε σχέση με το 2015. Ήδη, το 2016, ο τομέας βρέθηκε στις 

πρώτες θέσεις από άποψη εσόδων με 63,24 δισεκατομμύρια ντίρχαμ, ξεπερνώντας τα 

μεταναστευτικά εμβάσματα (62 δισ. ντίρχαμ), τις εξαγωγές αυτοκινήτων (54 δισ. 

ντίρχαμ), τη γεωργία και τον αγροτοδιατροφικό τομέα (50 δισ. ντίρχαμ) και τα φωσφάτα 

(39 δισ. ντίρχαμ).   

Υπολογίζεται ότι η παραοικονομία αποτελεί το 40% του μαροκινού ΑΕΠ και 

ανέρχεται σε 410 δισεκατομύρια ντίρχαμ στο εμπόριο και στη βιομηχανία.  

 

 

Β. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

 Οι ελληνικές εξαγωγές στο Μαρόκο, το 2016, ανήλθαν σε 82,47 εκατ. ευρώ, 

από 33, 42 εκατ. ευρώ, το 2015, σημειώνοντας αύξηση 146,7%, σύμφωνα με 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι ελληνικές εισαγωγές από το Μαρόκο 

ανήλθαν από 25,37 εκατ. ευρώ, το 2015, σε 45,62 εκατ. ευρώ, το 2016 (αύξηση 79,8%).   

Η εξέλιξη των διμερών εμπορικών συναλλαγών κατά την τελευταία 3ετία 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 2014 2015 2016 

Ελλ. εξαγωγές 54.745.281 33.426.688 82.470.583 

Ελλ. εισαγωγές 18.382.409 25.379.997 45.627.297 

Ισοζύγιο 36.362.872 8.046.691 36.843.286 

Όγκος εμπορίου 73.127.690 58.806.685 128.097.880 

Πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή, αξία σε ευρώ 
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 Όπως παρατηρούμε, το εμπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό για την Ελλάδα 

(και μάλιστα, κατά τη διάρκεια αρκετών ετών, πριν ακόμα κι από το 2014). 

 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

2016/2015 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2016 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2015 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ 

2710 Λάδια από 

πετρέλαιο ή 

ασφαλτούχα ορυκτά 

23.023.971 27,9% 490.719 1,4% 

8901 Επιβατικά πλοία  18.000.000 21,8% - - 

2711 Αέρια πετρελαίου & 

αέριοι 

υδρογονάνθρακες 

15.447.089 18,7% 2.846.633 8,5% 

3920 Πλάκες, φύλλα κλπ. 

από πλαστικό 

2.703.912 3,2% 2.585.750 7,7% 

8419 Συσκευές & 

διατάξεις έστω και 

ηλεκτρικά 

θερμαινόμενες 

1.731.966 2,1% 1.500.240 4,4% 

2713 Κοκ από πετρέλαιο 1.679.525 2% 7.400.410 22,1% 

6802 Πέτρες (για λάξευση 

και οικοδομή) 

1.626.083 1,9% 1.555.754 4,6% 

8474 Μηχανές, συσκευές 

για τη διαλογή κλπ. 

χώματος κλπ. 

1.268.446 1,5% 184.675 0,5% 

8224 Μηχανές, συσκευές 

για εκτόξευση 

υγρών κλπ. 

 

1.261.363 1,5% - - 

4901 Έντυπα 1.055.904 1,2% 718.311 2,1% 

Πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή, αξία σε ευρώ 

 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

2016/2015 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2015 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΞΙΑ 2015 

0307 Μαλάκια 14.197.498 31,1% 8.567.112 33,7% 

2510 Φωσφορικά 

ασβέστια 

11.722.134 25,6% 9.397.903 37% 

3105 Λιπάσματα 8.450.503 18,5% - - 

7404 Απορρίμματα 

χαλκού 

2.471.101 5,4% 2.409.816 9,4% 

2301 Άλευρα από κρέας, 

ψάρια 

2.056.571 4,5% 349.365 1,3% 

8904 Πλοία ρυμουλκά & 

προωθητικά 

1.056.000 2,3% - - 

Πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή, αξία σε ευρώ 
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Προς συμπλήρωση των στοιχείων των ανωτέρω πινάκων, αναφέρουμε ότι οι 

ελληνικές εξαγωγές στο Μαρόκο, το 2015, περιλάμβαναν ακόμα μεταφορικούς ιμάντες 

από καουτσούκ (ΣΟ 4010, 1,5 εκατ. ευρώ), είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από 

πλαστικό (ΣΟ 3923, 0,9 εκατ. ευρώ), μηχανές αρμέγματος και άλλες συσκευές 

γαλακτοκομίας (ΣΟ 8434, 0,88 εκατ. ευρώ), φάρμακα (ΣΟ 3004, 0,87 εκατ. ευρώ) και 

θείο (ΣΟ 2503, 0,85 εκατ. ευρώ). Από αυτά, τα φάρμακα και τα είδη 

μεταφοράς/συσκευασίας από πλαστικό συναντώνται, με τις ίδιες περίπου αξίες, και το 

2016. Οι ελληνικές εισαγωγές από το Μαρόκο, κατά το άνωτέρω έτος, συμπεριέλαβαν, 

επίσης, φωσφινικά υποφωσφορώδη, παρασκευασμένα λαχανικά και φρούτα, ψάρια 

νωπά και κατεψυγμένα και κονσέρβες ψαριών. Τα νωπά και κατεψυγμένα ψάρια και οι 

κονσέρβες ψαριών, εμφανίζονται, στα ίδια περίπου επίπεδα, άπο άποψη αξίας, και το 

2016. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση και τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών στο 

Μαρόκο παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

- Σημαντική θέση, εκτός φυσικά από τα πετρελαιοειδή, κατέχουν τα αγροτικά 

μηχανήματα και ο υδραυλικός εξοπλισμός (κυρίως για αγροτική χρήση) 

- Τα πλαστικά, και κυρίως οι μεμβράνες θερμοκηπίων, αποτελούν δυναμικό 

προϊόν, που, στο παρελθόν, αντιμετώπισαν διοικητικά και τεχνικά εμπόδια 

κατά την εισαγωγή τους. Τελεί υπό παρακολούθηση, από ελληνικής πλευράς, 

ο τρόπος εφαρμογής της πρόσφατης νομοθεσίας για την απαγόρευση εισαγωγής 

στο Μαρόκο πλαστικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην αγροτική παραγωγή, σε 

συνεργασία με λοιπές ενδιαφερόμενες χώρες, όπως η Γαλλία και την εδώ 

αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, σύμφωνα με μαροκινά στοιχεία, η Ελλάδα 

κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των προμηθευτών. Σημαντικό περιθώριο 

ανάπτυξης έχουν οι ελληνικές εξαγωγές δομικών υλικών και εξοπλισμού 

κατασκευών (όπως πέτρες, μάρμαρα, χρώματα, μονωτικά, επιχρίσματα, 

συστήματα σκίασης κλπ.). Σημειώνεται 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 τη συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας 

που απαρτίζετο από 11 επιχειρήσεις στους τομείς των χρωμάτων και/ή 

μονωτικών υλικών, συστημάτων σκίασης, ηλιακών θερμοσιφώνων, πετρών  και 

πυρρίμαχων υλικών, σύρματος και πάνελ και αλουμινίου. 

- Τα ελληνικά προϊόντα διατροφής απουσιάζουν από τις ελληνικές εξαγωγές, με 

την εξαίρεση των γλυκών και των συμπυκνωμάτων χυμών, γεγονός που 

οφείλεται στην εγχώρια διάρθρωση των δικτύων διανομής και αλυσίδων σούπερ 

μάρκετ (Carrefour και Marjane), τα οποία προμηθεύονται ευρωπαϊκά προϊόντα 

από τα γαλλικά και ισπανικά κέντρα διανομής. Τα ελληνικά ΠΟΠ, όπως η φέτα, 

θα έχουν καλύτερες προοπτικές διείσδυσης, μετά την έναρξη ισχύος της 

Συμφωνίας  ΕΕ-Μαρόκου για την Αμοιβαία Προστασία των Γεωγραφικών 
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Προσδιορισμών. Βέβαια, σημαντικό αναστελτικό παράγοντα θα εξακολουθήσουν 

να αποτελούν οι υφιστάμενοι υψηλοί δασμοί στα προϊόντα διατροφής, δεδομένου 

ότι το Μαρόκο διατηρεί, βάσει της Αγροτικής Συμφωνίας με την ΕΕ, υψηλό τείχος 

προστασίας. Δυνατότητες διείσδυσης παρουσιάζει και η αγορά 

αναψυκτικών. 

Στις μαροκινές εξαγωγές προς την Ελλάδα, την πρώτη θέση κατέχουν τα 

κατεψυγμένα αλιεύματα (κυρίως χταπόδια και σουπιές) και τα παρασκευάσματα 

αλιευμάτων, ενώ, εντός του πρωτογενούς τομέα, σημαντικές είναι και οι εξαγωγές 

ζωικών αλεύρων. Ακολουθούν τα φωσφάτα (που αποτελούν, μετά τα αυτοκίνητα, το 

κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν του Μαρόκου), τα λιπάσματα (τουλάχιστον για το 2016) και 

τα απορρίμματα χαλκού. 

Για την προώθηση των εξαγωγών προϊόντων με σημαντικές προοπτικές, 

είναι σκόπιμη η συμμετοχή της χώρας μας, με εθνικό περίπτερο υπό τον 

Enterprise Greece, σε σημαντικές εδώ διεθνείς εκθέσεις, όπως η ετήσια (κάθε 

άνοιξη) Salon International de l’Agriculture (SIAM), η ανά διετία Salon International du 

Bâtiment (SIB), η νεοαφιχθείσα “The Big 5 Construct N. Africa” και, ενδεχομένως, η  

ετήσια MAFEX-Maghreb Food Exhibition (προϊόντα και βιομηχανία διατροφής). Η 

σταθερή εδώ παρουσία των ενδιαφερόμενων να διεισδύσουν στην αγορά ελληνικών 

επιχειρήσεων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση, γιατί η προσωπική επαφή είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών, στο Μαρόκο. 

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών εταιριών σε κατασκευαστικά 

έργα (κυρίως, λιμένες), είτε μέσω υπεργολαβιών, σε αναδόχους, είτε με συμμετοχή σε 

consortia υποψηφίων αναδόχων. 

Όσον αφορά τις κυριότερες εγκατεστημένες στο Μαρόκο ελληνικές (ή 

ελληνικών συμφερόντων) επιχειρήσεις, αναφέρουμε την 10 RAJEB (εργοστάσιο 

ξύλινων πορτών), την INTRALOT (ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαχείριση κρατικού λαχείου 

Μαρόκου),  την ATLANTIC DREDGING (λιμενικά έργα), και, από το 2016, την AFRICA 

MOROCCO LINK (μικτή επιχείρηση μεταξύ ελληνικού ομίλου ATTICA Group και της 

μαροκινής τράπεζας BMCE, για τη μεταφορά επιβατών από Tanger Med/Μαρόκο σε 

Algeciras/Ισπανία). 

 Αναφέρεται, τέλος, ότι, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική 

σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Μαρόκου. Παρ΄ολα αυτά, η αεροπορική εταιρία Air 

Mediterranean, με έδρα την Αθήνα, σχεδιάζει να προβεί σύντομα στην αεροπορική 

σύνδεση της Αθήνας με την Καζαμπλάνκα, τρεις φορές την εβδομάδα, (με απώτερο 

σκοπό τη σύνδεση Καζαμπλάνκας με Τζέντα μέσω Αθηνών), γεγονός που πρόκειται να 

διευκολύνει, μεταξύ άλλων, τις διμερείς επιχειρηματικές επαφές.  
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                                                                                                       Η Προϊσταμένη 

 

  

                                                                                                      Αγγελική Σαρρή 

                                                                                                    Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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