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Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας του Μαρόκου. Αύξηση 
βασικού επιτοκίου. Προβλέψεις για διαμόρφωση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών 

χώρας για το τρέχον έτος. 
      

Υπό το φως των πληθωριστικών πιέσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας του Μαρόκου (Bank Al-Maghrib - BAM), κατά την τρίτη 

τριμηνιαία συνεδρίασή του, την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου τ.έ., αποφάσισε, για πρώτη φορά μετά 

από 14 χρόνια, την αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, από 1,5% στο 2%. 

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι στιγμής, είχε επιλεγεί από την Κεντρική Τράπεζα η διατήρησή του στο 

ίδιο επίπεδο, προκειμένου να μην επηρεασθεί ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της χώρας και 

να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η οικονομική ανάκαμψη, με την αύξηση του δανειακού κόστους. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής 

Τράπεζας, η απόφαση αυτή ελήφθη, σε σύμπνοια με την αντίστοιχη πρακτική και άλλων 

Κεντρικών Τραπεζών διεθνώς, λόγω σημαντικής αύξησης του πληθωρισμού, η οποία οφείλεται 

κυρίως  στην επίμονη αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων και σε διαταραχές στις 

αλυσίδες εφοδιασμού, συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία. Σε εθνικό επίπεδο, το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατέγραψε ότι υπάρχει έντονη επιβράδυνση της ανάπτυξης και επιτάχυνση του 

πληθωρισμού, με μια ολοένα ευρύτερη διάχυση της αύξησης των τιμών, η οποία οφείλεται στο 

εν λόγω δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και στις επιπτώσεις μιας ιδιαίτερα σοβαρής ξηρασίας. 

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία για τους πρώτους οκτώ μήνες του τ.έ. δείχνουν ότι ο 

πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας στο 8% τον Αύγουστο, μετά από 7,7% τον 

Ιούλιο, 6,3% κατά μέσο όρο το δεύτερο τρίμηνο του έτους και 4% το πρώτο. Είναι ενδεικτικό ότι, 

από τα 116 είδη αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν το καλάθι αναφοράς του δείκτη τιμών 

καταναλωτή, το 60,3% παρουσίασε αύξηση άνω του 2% τον Αύγουστο τ.έ., έναντι 42,2% τον 

Ιανουάριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Bank Al-Maghrib, ο πληθωρισμός θα 

ανέλθει στο 6,3% το τ.έ., έναντι 1,4% το 2021, ενώ το 2023 αναμένεται σημαντική μείωσή του 

στο 2,4%. Παρατηρούμε ότι, σε σύγκριση με τις προβλέψεις της τον Ιούνιο τ.έ., η Κεντρική 

Τράπεζα αναμένει τώρα ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού για το 2022 (6,3% 

από 5,3% σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιουνίου), ακολουθούμενο από μια λιγότερο έντονη 

επιβάρυνση για το 2023 (2,4% από 2%).  

 Όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης για το τ.έ., η Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε την 

εκτίμησή της από 1% τον προηγούμενο Ιούνιο, σε 0,8%. Συγκρατείται ότι το ποσοστό αυτό είναι 

σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης του προηγούμενου έτους, ο οποίος 

έφτασε το 7,9%. Η επιβράδυνση του αναπτυξιακού ρυθμού αποδίδεται, κυρίως, στην 

προβλεπόμενη μείωση κατά 14,7% της προστιθέμενης αξίας του αγροτικού τομέα. Το 2023, η 

ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,6%, λόγω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας του 

αγροτικού τομέα κατά 11,9%.  

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να 

ανέλθει σε 5,5% και 5%, το 2022 και το 2023 αντίστοιχα, έναντι 5,9% το 2021, κυρίως λόγω 

αύξησης των φορολογικών εσόδων. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να κυμανθεί στο 3,2% 

του ΑΕΠ (σε αντίθεση με προηγούμενες προβλέψεις για 4,9%), έναντι 2,3% το 2021, ενώ το 2023 
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αναμένεται να μειωθεί στο 1,9%. Το έλλειμμα αυτό οφείλεται στην μεγαλύτερη αύξηση της αξίας 

των εισαγωγών (34,5%), κυρίως των ενεργειακών και των ακατέργαστων και ημικατεργασμένων 

προϊόντων, σε σχέση με την αύξηση των εξαγωγών (34%), η οποία αφορά κυρίως τις εξαγωγές 

φωσφάτων, καθώς και τις εξαγωγές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, το 2023 

αναμένεται μείωση των εισαγωγών κατά 4,6%, συνεπεία της αναμενόμενης μείωσης των τιμών 

των πετρελαιοειδών και των προμηθειών σιταριού. 

Στην συγκράτηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα 

συντελέσουν, αφενός η σημαντική αύξηση των τουριστικών εσόδων σε περίπου 79,8 δισ. DH 

(περίπου 7,98 δισ. ευρώ) τόσο το 2022 όσο και το 2023, χάρη στο άνοιγμα των εναέριων και 

χερσαίων συνόρων και την σημαντική ύφεση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, και 

αφετέρου η διατήρηση, σε υψηλό επίπεδο, των εμβασμάτων των Μαροκινών που διαμένουν στο 

εξωτερικό, τα οποία το τ.έ. προβλέπεται να κυμανθούν σε 100 δισ. DH (10 δισ. ευρώ).  

Όσον αφορά τις ΑΞΕ, το ύψος τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 3,2% περίπου του ΑΕΠ 

ετησίως, τα επόμενα δύο χρόνια.  

Σχετικά με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, αυτά αναμένεται να ανέλθουν σε 34,37 δισ. 

ευρώ στο τέλος του 2022 και 36 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023, εξασφαλίζοντας την κάλυψη 

εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών για διάστημα περίπου 6 μηνών. 

Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Μαρόκου, κ. 

Abdellatif Jouahri, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί 

στενά τη διαμορφούμενη κατάσταση, τόσο διεθνώς όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 

προβεί, ανά πάσα στιγμή, σε ενδεχόμενες απαιτούμενες αναπροσαρμογές της ακολουθούμενης 

πολιτικής.  
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