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Κατάταξη Καζαμπλάνκας («Casablanca Finance City») στο πλαίσιο Global Financial Centres
Index

Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα οικονομικού τύπου, η «Casablanca Finance City» (CFC)
κέρδισε 4 θέσεις στη νέα κατάταξη των καλύτερων χρηματοπιστωτικών αγορών στον κόσμο
(Global Financial Centres Index). Η Καζαμπλάνκα κατατάσσεται, δηλαδή, στην 28η θέση, με
684 μονάδες, μπροστά από τη Σεούλ, την Ταϊπέι ή τη Ντόχα. Στη Μέση Ανατολή και την
Αφρική, η οικονομική πρωτεύουσα του Βασιλείου του Μαρόκου είναι τέταρτη πίσω από το
Ντουμπάι, το Τελ Αβίβ και το Αμπού Ντάμπι.
Η «Casablanca Finance City» δημιουργήθηκε με το νόμο αριθ. 44-10 για τη θέσπιση του
"καθεστώτος της CFC", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 68-12. Το
καθεστώς αυτό, το οποίο χορηγείται υπό προϋποθέσεις (βλ. κατωτέρω κατηγορίες
εταιριών), συνδέεται με προνόμια όπως φορολογικά κίνητρα, συναλλαγματικές
διευκολύνσεις και διευκολύνσεις σε επίπεδο Doing Business.
Σύμφωνα με τον απολογισμό επτά ετών λειτουργίας από την ίδρυσή της, το 2010, η
«Casablanca Finance City» κατάφερε να προσελκύσει 144 εταιρίες που
δραστηριοποιούνται σε όλη την Αφρική καλύπτοντας 46 χώρες. Τα μέλη της CFC,
χρηματοπιστωτικές εταιρίες, περιφερειακά γραφεία πολυεθνικών, πάροχοι υπηρεσιών και
εταιρίες χαρτοφυλακίου, έχουν επενδύσει περί τα 30 δισεκατομμύρια ντίρχαμ στην ήπειρο.
Κατά τα λεγόμενα του Γενικού Δ/ντή της Αρχής της Casablanca Finance City, κ. Saïd Ibrahimi,
το 74% των επενδύσεων του Μαρόκου στην Αφρική έχει πραγματοποιηθεί υπό το
καθεστώς CFC, τάση η οποία επεκτείνεται ταχέως, όπως επιβεβαιώνει και το Μαροκινό
Γραφείο Συναλλάγματος.
Μάλιστα, για να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίο αφρικανικό χρηματοπιστωτικό
κέντρο (κατάταξη GFCI), η «Casablanca Finance City» σχεδιάζει να επεκτείνει το καθεστώς
της στις υπεράκτιες τράπεζες και τις εταιρίες χαρτοφυλακίου, καθώς και στις εμπορικές
εταιρίες. Αυτές οι νέες οντότητες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εγκατασταθούν
στην Καζαμπλάνκα, αλλά και στην Offshore Ζώνη της Ταγγέρης.
Για λεπτομερείς πληροφορίες για τον εν λόγω θεσμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ανατρέξουν στον ιστότοπο http://www.casablancafinancecity.com

