
 

Η πρόσφατη δημοσίευση της νέας οικονομικής έκθεσης (μνημονίου) της Παγκόσμιας 

Τράπεζας για το Μαρόκο, η οποία αναμενόταν από πέρυσι, έλαβε χώρα μόλις λίγες 

εβδομάδες πριν από την ολοκλήρωση του «Πλαισίου στρατηγικής εταιρικής σχέσης 2014-

2017» μεταξύ των δύο μερών, στο τέλος Ιουνίου τ.ε. Η έκθεση τιτλοφορείται «Το Μαρόκο 

με ορίζοντα το 2040: επενδύοντας στο άυλο κεφάλαιο για την επιτάχυνση προς μια 

αναδυόμενη οικονομία» και προηγείται της νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ 

Παγκόσμιας Τράπεζας και Μαρόκου 2018-2021, στο πλαίσιο της οποίας η προβλεπόμενη 

χρηματοδότηση αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τα 3,43 δισεκατομμύρια δολάρια 

της προηγούμενης τριετίας.   

Η βασική σύσταση του τελευταίου αυτού μνημονίου για το Μαρόκο είναι  η χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα είκοσι 

χρόνια. Παρά το γεγονός, δηλαδή, ότι πολλοί οικονομικοί δείκτες είναι ενθαρρυντικοί, δεν 

ισχύει το ίδιο για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των νέων. Η αντιμετώπιση της 

ανεργίας μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-35 ετών, η οποία ανέρχεται στο 50%, αποτελεί 

σημαντική πρόκληση για τη χώρα. Δεδομένου, επίσης, ότι όσον αφορά το υπόλοιπο 50%, η 

απασχόληση είναι, πολύ συχνά, άτυπη ή επισφαλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα 

πρώτα προγραμματισμένα δάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας υπέρ του Μαρόκου, για την 

περίοδο 2018-2021, αναφέρεται στη χορήγηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τη βελτίωση 

της πρόσβασης των νέων, και ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από μειονεκτούντα 

περιβάλλοντα, 

στις οικονομικές ευκαιρίες. 

Για την επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης έως το 2040, η Παγκόσμια Τράπεζα 

συνιστά εν γένει τη βελτίωση των θεσμών στήριξης της λειτουργίας των αγορών. Αυτό 

προϋποθέτει την εγκαθίδρυση «ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου ενός ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και την 

προώθηση της στροφής προς την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία». Επίσης, θα 

πρέπει το Μαρόκο να ενσωματωθεί περισσότερο στην παγκόσμια οικονομία, 

προκειμένου να αποτελέσει ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να αυξήσει τις 

εξαγωγές του. Στο σημείο αυτό, αναφέρουμε ότι, παρά τις προόδους προς την κατεύθυνση 

μιας ανοιχτής οικονομίας, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, το μερίδιο του Μαρόκου στο 

παγκόσμιο εμπόριο δεν σταματά να συρρικνώνεται, εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου 

ανάπτυξης και πολυπλοκότητας των εξαγώγιμων αγαθών του. Σύμφωνα με παλαιότερη 

έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Μαροκινών Επιχειρήσεων (CGEM), το 70% των 

μαροκινών καταναλωτών θεωρούν τη μαροκινή προέλευση αγαθών (‘Made in Morocco’) 

ως μέτριας ποιότητας και δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα εισαγόμενα είδη. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι «μια πλήρης και εμβαθυμένη 

συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ (ALECA) θα ενισχύσει το δυναμικό οικονομικής 

μεταρρύθμισης της χώρας». 

 Το Μαρόκο πρέπει, επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, να βελτιώσει περαιτέρω τη 

διακυβέρνηση των ιδρυμάτων και των δημόσιων υπηρεσιών του και να επενδύσει 

περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο, κυρίως, στην παιδεία και στην υγεία. Εξάλλου, 

ΘΕΜΑ : Οικονομική έκθεση (μνημόνιο) της Παγκόσμιας Τράπεζας για το Μαρόκο. 



λόγω της ανεπάρκειας των δημοσίων υπηρεσιών, το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

εκτιμά ότι η μεσαία τάξη ανέρχεται μόλις στο 15% του πληθυσμού, ήτοι, μηνιαίο 

εισόδημα για τετραμελή οικογένεια, της τάξης των 10.000 ντίρχαμ τουλάχιστον (1 ευρώ 

περί τα 10 ντίρχαμ), που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες όπως (όχι κοινωνική) 

κατοικία, ιδιωτική εκπαίδευση τέκνων κλπ.   

Προτεραιότητα αποτελεί, τέλος, και η επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο, που περνά μέσα 

από την ισότητα ανδρών και γυναικών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις 

διαπροσωπικές σχέσεις.  

   

 

 


