
Ομιλία Βασιλιά Mohammed VI κατά έναρξη νέας Κοινοβουλευτικής Περιόδου (14.10.2022). Ανάδειξη των 
Κοινοβουλευτικών και Κυβερνητικών προτεραιοτήτων: διαχείριση υδάτινων πόρων και προώθηση 

επενδύσεων 
 
Την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου τ.έ., ο Βασιλιάς του Μαρόκου, Mohammed VI, συνοδευόμενος από τον 

Πρίγκιπα – Διάδοχο, Moulay El Hassan, εγκαινίασε την νέα Κοινοβουλευτική Περίοδο (1η Σύνοδος του 2ου 
Νομοθετικού Έτους της 11ης Κοινοβουλευτικής Περιόδου) και εκφώνησε την καθιερωμένη ομιλία του, η οποία 
θέτει το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για το Κοινοβουλευτικό και το Κυβερνητικό έργο, προς τα μέλη των 
δύο Κοινοβουλευτικών Σωμάτων (Βουλής των Αντιπροσώπων και Βουλής των Συμβούλων), σε κοινή 
συνεδρίαση. 

H ομιλία του Βασιλιά τοποθέτησε στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων, αφενός την διαχείριση των 
αποθεμάτων νερού, και αφετέρου την προώθηση των επενδύσεων. 

 
Α. Αναφερόμενος στην προβληματική της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ο Μαροκινός Βασιλιάς 

ανέφερε ότι, παρόλο που η χώρα δεν είναι η μόνη που πλήττεται από την ξηρασία και την έλλειψη υδάτινων 
πόρων, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εν προκειμένω, το Μαρόκο αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 
οξύ πρόβλημα, δεδομένου ότι διανύει, επί του παρόντος, την πιο έντονη περίοδο ξηρασίας των τελευταίων 
τριών δεκαετιών.  

Συναφώς, ο Βασιλιάς επεσήμανε τις πρωτοβουλίες που έχουν προγραμματιστεί  προς την κατεύθυνση 
διαχείρισης του εν λόγω ζητήματος και συγκεκριμένα αναφέρθηκε, αφενός στην υιοθέτηση, από τον  
Φεβρουάριο τ.έ., προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού, την στήριξη 
των αγροτών και την διατήρηση των κτηνοτροφικών  ζώων, στο πλαίσιο του σχεδίου για την καταπολέμηση 
των επιπτώσεων της ξηρασίας, και αφετέρου στην ανάπτυξη του «Εθνικού Προγράμματος Προτεραιότητας 
για το Νερό 2022-2027» (Programme National Prioritaire de l’Eau 2022-2027).  

Εν σχέσει προς το «Εθνικό Πρόγραμμα Προτεραιότητας για το Νερό 2022-2027», το οποίο 
παρουσιάστηκε φέτος από το Εθνικό Γραφείο Ηλεκτρισμού και Πόσιμου Νερού (Office National de l'Electricité 
et de l'Eau Potable - ONEE), ο Βασιλιάς Mohammed VI αναφέρθηκε στην επιτάχυνση της υλοποίησης των 
προβλεπόμενων στο Πρόγραμμα έργων, σε όλη την χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση της 
κατασκευής των προγραμματισμένων φραγμάτων (επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 20 
φραγμάτων, ενώ κατά την περίοδο της βασιλείας του έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή 50), τη δημιουργία 
υδραυλικών διασυνδέσεων και την κατασκευή σταθμών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Επιπλέον, ως 
προτεραιότητα ανεδείχθη η ενίσχυση της επιδίωξης εξοικονόμησης νερού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
άρδευση.  

Παράλληλα, ο Βασιλιάς υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των 
αποθεμάτων νερού εναπόκειται στο σύνολο των εμπλεκόμενων μερών (κράτος, φορείς και πολίτες) και 
απηύθυνε έκκληση για πραγματική αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά τη σχέση όλων με τον συγκεκριμένο 
ζωτικό πόρο. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε την σημασία δρομολόγησης πιο φιλόδοξων πρωτοβουλιών και 
έργων, μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, στον τομέα της εξοικονόμησης νερού και της 
επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, και υπογράμμισε την βαρύτητα της ορθολογικής εκμετάλλευσης και 
διατήρησης των υπόγειων υδάτων, κάνοντας ειδική μνεία στο φαινόμενο της παράνομης άντλησης και της 
διάνοιξης πηγαδιών. 

 
Β. Το δεύτερο τμήμα της ομιλίας του Βασιλιά ήταν αφιερωμένο στην θεματική της προώθησης των 

παραγωγικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ως μοχλού για την αναζωογόνηση της εθνικής 
οικονομίας, την δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και την υποστήριξη της χρηματοδότησης του 
κοινωνικού και αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας. Ως στόχος ετέθη η πραγματοποίηση ιδιωτικών 



επενδύσεων ύψους 550 δισ. DH (περίπου 55 δισ. ευρώ) και η δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, 
κατά την περίοδο 2022-2026.  

Η επίτευξη των επιθυμητών στόχων θα επιδιωχθεί μέσω της εφαρμογής ενός «Εθνικού Συμφώνου 
Επενδύσεων» (Pacte National de l’ Investissement), το οποίο αφορά τόσο την κυβέρνηση, όσο και τον ιδιωτικό 
και τον τραπεζικό τομέα. Επιδιωκόμενος στρατηγικός στόχος είναι ο ιδιωτικός τομέας «να καταλάβει τη θέση 
που του αρμόζει στον τομέα των επενδύσεων, αυτόν της κινητήριας δύναμης της εθνικής οικονομίας», οι 
εθνικές, περιφερειακές και τομεακές οργανώσεις «να αναλάβουν επίσης τον ρόλο τους ως καταλύτες για 
επενδύσεις και επιχειρηματικότητα» και ο εθνικός τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας «να στηρίξει και 
να χρηματοδοτήσει τη νέα γενιά επιχειρηματιών και επενδυτών, και ιδιαίτερα τους νέους και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις». 

Ο Βασιλιάς επεσήμανε ότι η αναβίωση της επενδυτικής δυναμικής απαιτεί τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος, την εδραίωση των κανόνων θεμιτού ανταγωνισμού, και την αποτελεσματική 
εφαρμογή μηχανισμών διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών.  

Όσον αφορά το επιχειρηματικό κλίμα, ο Βασιλιάς αναφέρθηκε στην επιτάχυνση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του «Εθνικού Χάρτη Επενδύσεων», του οποίου η ψήφιση προγραμματίζεται λίαν προσεχώς, και 
του «Χάρτη της Διοικητικής Αποκέντρωσης», η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, καθώς και 
η διευκόλυνση της πρόσβασης σε έγγεια ιδιοκτησία και πράσινη ενέργεια. Εξίσου, ανεδείχθη η σημασία της 
ενίσχυσης της αποτελεσματικής λειτουργίας των Περιφερειακών Επενδυτικών Κέντρων (CRI), τα οποία 
καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης και επίβλεψης της όλης επενδυτικής διαδικασίας. 

 
Η Γενική Συνομοσπονδία Μαροκινών Επιχειρήσεων (Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

- CGEM), σε ανακοίνωσή της, επεσήμανε την πλήρη δέσμευση της ιδίας και των εργοδοτών, στο πλαίσιο του 
Εθνικού Συμφώνου Επενδύσεων, για την επίτευξη του στόχου εξασφάλισης 550 δισ. DH ιδιωτικών 
επενδύσεων και τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας, έως το 2026, «χάριν μιας χωρίς αποκλεισμούς, 
δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας».  

 
 

 


