
 

Διεθνής Έκθεση “Salon International du Bâtiment 2022” (El Jadida, 23-27 Νοεμβρίου τ.έ.) 
 
Το διάστημα από 23 έως 27 Νοεμβρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Βασιλιά Mohammed VI, η 
18η Διεθνής Έκθεση Κατασκευών και Δομικών Υλικών “Salon International du Bâtiment” (SIB 2022). Η φετινή 
διοργάνωση έλαβε χώρα, για πρώτη φορά, στο εκθεσιακό κέντρο Mohammed VI (Parc d'Exposition Mohammed 
VI), στην El Jadida, λόγω χρήσης του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου της Καζαμπλάνκας, όπου παραδοσιακά 
διοργανωνόταν τα προηγούμενα έτη, ως νοσοκομείου υποδοχής ασθενών με Covid-19. 
 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην έκθεση συμμετείχαν 500 εκθέτες από 40 χώρες και πάνω από 150.000 
επισκέπτες. Σημειώνεται ότι η μειωμένη συμμετοχή και επισκεψιμότητα σε σχέση με την διοργάνωση του 2018 
(700 εκθέτες από 58 χώρες, και 190.000 επισκέπτες), ήταν αναμενόμενη λόγω των οικονομικών συνεπειών της 
πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία για τις επιχειρήσεις του κλάδου, και των υγειονομικών περιορισμών 
που ισχύουν, ακόμα, σε ορισμένες χώρες.  
 
Τιμώμενη χώρα της SIB 2022 ήταν η Γκαμπόν, η οποία συμμετείχε με μία σημαντική αντιπροσωπεία, με 
επικεφαλής τον Υπουργό Στέγασης και Πολεοδομίας της χώρας. Παρενθετικά, αναφέρεται ότι κατά την επίσκεψη 
της αντιπροσωπείας της Γκαμπόν στο Μαρόκο, διεξήχθησαν συζητήσεις με την μαροκινή εταιρία Al-Omrane, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τη στέγαση και την αστική ανάπτυξη (τεχνικός 
διαχειριστής του εθνικού προγράμματος εκκαθάρισης παραγκουπόλεων - Villes Sans Bidonvilles, και του 
προγράμματος των Νέων Πόλεων), προς διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών 
στους εν λόγω τομείς.    
 
Η μία εκ των τριών αιθουσών (Halls) αποτελούσε το εθνικό περίπτερο της Τουρκίας, με συμμετοχή, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία, άνω των 50 τουρκικών εταιριών. Αξιοσημείωτη παρουσία είχαν, ως συνήθως, και οι 
ισπανικές, γαλλικές και γερμανικές εταιρίες. Οι εκθέτες προέρχονταν από όλους τους σχετικούς τομείς 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων έργων, των δομικών υλικών, της κατασκευής κτιρίων, της 
μελέτης και σχεδιασμού, των κουφωμάτων, των ηλεκτρικών, υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, των 
εργαλείων, των βαφών, της διακόσμησης, της υγιεινής και της ασφάλειας. Σημαντική ήταν, επίσης, η συμμετοχή 
θεσμικών και επαγγελματικών φορέων, καθώς και εκπαιδευτικών και επιστημονικών ινστιτούτων.  
 
Σημειώνεται ότι ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος συνεισφέρει στο ΑΕΠ του Μαρόκου κατά περίπου 11%, 
αντιπροσωπεύει το 33% της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας και ως εκ τούτου περιλαμβάνεται στις εθνικές 
προτεραιότητες για μείωση των ανθρακούχων εκπομπών. Συναφώς, τα συνέδρια τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της εν θέματι έκθεσης αφορούσαν, κυρίως, ζητήματα καινοτομίας και βιωσιμότητας. 
 
Τέλος, αναφέρεται ότι, επί του παρόντος, αναμένεται η εφαρμογή ενός νέου μεγάλου προγράμματος κοινωνικής 
στέγασης (υπολογίζεται η ύπαρξη ελλείμματος περίπου 400.000 μονάδων), το οποίο θα αφορά κατασκευή 
ποιοτικών κατοικιών με τιμή πώλησης έως 300.000 DH (περίπου 30.000 ευρώ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε 
συνδυασμό με το πρόγραμμα δημοσίων έργων για το 2023, ευελπιστείται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας. 

 
 

 

  
  
  


