
Παρουσίαση στο Κοινοβούλιο του Μαρόκου του σχεδίου Προϋπολογισμού για το 2023 από την 
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών 

 
Ενώπιον των δύο Κοινοβουλευτικών Σωμάτων (Βουλή των Αντιπροσώπων και Βουλή των Συμβούλων) 
παρουσίασε η Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών του Μαρόκου, κα Nadia Fettah Alaoui, το σχέδιο 
Προϋπολογισμού για το 2023, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου τ.έ., σε συνέχεια υιοθέτησής του από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την Προεδρία του Βασιλιά Mohammed VI, νωρίτερα την ίδια εβδομάδα. 
Συναφώς, σε οικονομικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν τον Προϋπολογισμό, αφιέρωσε ο 
Πρωθυπουργός του Βασιλείου, κ. Aziz Akhannouch, την ομιλία του, κατά την μηνιαία Σύνοδο των δύο 
Κοινοβουλευτικών Σωμάτων για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου τ.έ., 
ενώ η συζήτηση των επί μέρους θεματικών του Προϋπολογισμού αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές 
Νοεμβρίου τ.έ.. 
 
Οι βασικές προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, ο οποίος  καταρτίστηκε εν μέσω ασταθούς διεθνούς 
πλαισίου (με έκδηλες επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τις αλυσίδες παραγωγής) και ιδιαζουσών 
κλιματικών συνθηκών, δεδομένης της έντονης ξηρασίας που διέρχεται η χώρα, βασίζονται σε τέσσερις 
άξονες, ήτοι: 
 
1.  Ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας μέσω στήριξης των επενδύσεων, βάσει εφαρμογής του νέου 
Χάρτη Επενδύσεων (ο οποίος ψηφίστηκε στις 18 Οκτωβρίου τ.έ., από την Βουλή των Αντιπροσώπων) 
και λίαν προσεχούς λειτουργίας του, βασιλικής εμπνεύσεως, Επενδυτικού Ταμείου Mohammed VI, 
Γενικός Διευθυντής του οποίου διορίστηκε, από τον Βασιλιά, ο Πρέσβυς του Μαρόκου στην Γαλλία, κ. 
Mohamed Benchaaboun.  
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο Επενδυτικό Ταμείο σχεδιάζεται να έχει στη διάθεσή του 45 δισ. DH 
(περίπου 4,5 δισ. ευρώ.), εκ των οποίων τα 15 δισ. DH (περίπου 1,5 δισ. ευρώ) προερχόμενα από τον 
κρατικό Προϋπολογισμό και τα 30 δισ. DH (περίπου 3 δισ. ευρώ) από τον ιδιωτικό τομέα, και διεθνείς 
και μαροκινούς οργανισμούς.  
Σύμφωνα με την Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, προς επίτευξη του στόχου ενίσχυσης των 
επενδύσεων, και ειδικά της εφαρμογής του νέου Χάρτη Επενδύσεων, πρόκειται να διατεθούν 3,3 δισ. 
DH (περίπου 330 εκ. ευρώ). 
Παράλληλα με την στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, η μαροκινή Κυβέρνηση αποφάσισε και την 
αύξηση του ύψους των δημοσίων επενδύσεων από 245 δισ. DH το 2022 (περίπου 24,5 δισ. ευρώ), σε 
300 δισ. DH το 2023 (περίπου 30 δισ. ευρώ), προς ενίσχυση βασικών τομεακών στρατηγικών, ιδιαιτέρως 
στους τομείς της δημόσιας υγείας, της ενέργειας και της διατροφικής ασφάλειας. 
 
2. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, μέσω υλοποίησης των προτεραιοτήτων της σχετικής Βασιλικής 
Πρωτοβουλίας για επέκταση των κοινωνικών παροχών. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η ολοκλήρωση της 
επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας σε όλες τις κοινωνικές ομάδες,  η στοχευμένη επέκταση 
των οικογενειακών επιδομάτων σε όλες τις περιοχές του Βασιλείου, η ενίσχυση του εθνικού συστήματος 
υγείας, με αύξηση των κονδυλίων στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής προστασίας, η εφαρμογή 
οδικού χάρτη για μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και η ενθάρρυνση της πλήρους συμμετοχής τους σε όλους τους τομείς της 
οικονομικής ζωής, η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η παροχή 



άμεσων κρατικών ενισχύσεων για πρόσβαση σε στέγαση και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το σχέδιο Προϋπολογισμού, ποσό ύψους 9,5 δισ. DH (περίπου 
950 εκ. ευρώ) θα διατεθεί για την κάλυψη του κόστους της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, 
περιλαμβανομένων των ατόμων που δεν μπορούν να πληρώσουν τις συναφείς εισφορές τους, προς 
όφελος 4 εκ. οικογενειών. 
 
3. Ίση ανάπτυξη όλων των επαρχιών του Μαρόκου, προς την κατεύθυνση μείωσης των κοινωνικών 
ανισοτήτων, μέσω επιτάχυνσης της διοικητικής μεταρρύθμισης και δρομολόγηση μιας νέας εθνικής 
στρατηγικής για την ψηφιακή μετάβαση. 
Συγκεκριμένα, για την επίτευξη των επιδιώξεων για ίση περιφερειακή ανάπτυξη και διοικητική 
αποκέντρωση σχεδιάζεται να διατεθούν 10 δισ. DH (περίπου 1 δισ. ευρώ). 
 
4. Διασφάλιση της βιωσιμότητας των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων, μέσω βελτίωσης των 
δημοσιονομικών περιθωρίων, και συγκεκριμένα ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των 
δημοσίων εσόδων και εξόδων, καθώς και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των διοικητικών 
λειτουργιών. 
 
Συναφώς, αναφέρεται ότι ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε βάσει προβλέψεων για σταδιακή 
αποκατάσταση των μακροοικονομικών ισορροπιών το 2023, και συγκεκριμένα ρυθμό ανάπτυξης 4%, 
πληθωρισμό γύρω στο 2% και παραγωγή σιτηρών περίπου 75 εκ. τόνους. Όσον αφορά το 
δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2023, οι προβλέψεις της κυβέρνησης το τοποθετούν στο 4,5% του ΑΕΠ.  
 
Εν σχέσει με την συνολική φορολογική μεταρρύθμιση που προβλέπει το σχέδιο Προϋπολογισμού, 
ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του εταιρικού φόρου, προς επίτευξη 
ενός πιο ομοιογενούς φορολογικού συστήματος, κατά τη διάρκεια μιας τετραετούς περιόδου 
μετάβασης (2023-2026). Τελικό ζητούμενο είναι από το 2026 να ισχύει εταιρικός φόρος 20% επί των 
κερδών για όλες τις επιχειρήσεις, 35% για τις επιχειρήσεις που έχουν καθαρό κέρδος ίσο ή μεγαλύτερο 
από 100 εκ. DH (περίπου 10 εκ. ευρώ), και 40% για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρίες. 
 


