
Υιοθέτηση νέου Επενδυτικού Χάρτη – Διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για τις ευρωπαϊκές 

βιώσιμες επενδύσεις στο Μαρόκο από την Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων 

 

Α) Στο πλαίσιο υλοποίησης των βασιλικών προτεραιοτήτων αναφορικά με την ενίσχυση των ιδιωτικών 

επενδύσεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην ομιλία του Βασιλιά Mohammed VI, κατά την έναρξη της φετινής 

Κοινοβουλευτικής περιόδου, ολοκληρώθηκε, προσφάτως, η κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης του νέου 

Επενδυτικού Χάρτη του Μαρόκου. Προς υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα 

έκδοσης όλων των συναφών ειδικών νομοθετικών κειμένων εντός ενός έτους. 

 

Ο νέος Επενδυτικός Χάρτης προβλέπει την οικονομική στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, την δημιουργία ενός 

νέου υπουργικού οργάνου, το οποίο θα έχει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του νόμου-πλαισίου, και την 

γενικότερη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, μέσω παροχής κινήτρων και εγγυήσεων σε εγχώριους και 

ξένους επενδυτές (απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, διευκόλυνση πρόσβασης σε έγγεια 

ιδιοκτησία, χρηματοδότηση και πράσινη ενέργεια, υιοθέτηση φιλικών και διαιτητικών μηχανισμών επίλυσης 

διαφορών, επαναμεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και προστασία των προσωπικών δεδομένων). Στόχος του νέου Επενδυτικού 

Χάρτη είναι αφενός η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας και, αφετέρου, η αντιστροφή του ποσοστού 

μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε οι ιδιωτικές να φτάσουν τα 2/3 των συνολικών επενδύσεων 

έως 2035 (από το 1/3 επί του παρόντος), προς εξασφάλιση της χρηματοδότησης των, βασιλικής 

προτεραιότητας, εν εξελίξει κοινωνικών προγραμμάτων. 

 

Συγκεκριμένα, ο Χάρτης Επενδύσεων προβλέπει α) την οικονομική υποστήριξη, μέσω κοινών επενδυτικών 

πριμοδοτήσεων, επενδυτικών σχεδίων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια συνολικού ποσού επένδυσης 

(αναμένεται η διαμόρφωση σε άνω των 50 εκ. DH, περίπου 5 εκ. ευρώ) ή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 

(β) την μείωση των διαφορών μεταξύ των Επαρχιών και των Νομών του Βασιλείου, μέσω στοχευμένων 

εδαφικών επενδυτικών πριμοδοτήσεων και (γ) την προώθηση επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας (με 

εξαίρεση τον αγροτικό τομέα, τον κτηματομεσιτικό τομέα και τον τομέα του εμπορίου), μέσω στοχευμένων 

κλαδικών πριμοδοτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων, κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, για στρατηγικά έργα (όπως έργα στον τομέα της εθνικής άμυνας), καθώς επίσης και η 

διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση και στους 

δημόσιους διαγωνισμούς. Τέλος, ο νέος Χάρτης προβλέπει την κρατική αρωγή των μαροκινών επιχειρήσεων οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.  

 

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό για Επενδύσεις, Σύγκλιση και Αξιολόγηση των Δημοσίων Πολιτικών, κ. 

Mohcine Jazouli, ο νέος νόμος-πλαίσιο για τις επενδύσεις (Ν.03-22), ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο 

του 1995 (Ν.18-95), θέτει ένα σύγχρονο, ελκυστικό και ευέλικτο πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις και 

αποτελεί ορόσημο για το νέο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης στο οποίο επιδιώκει να εισέλθει το Βασίλειο. Κατά 

τα προηγούμενα έτη, με τις δημόσιες επενδύσεις να αντιπροσωπεύουν περίπου το 15-20% του ΑΕΠ της χώρας 

ετησίως, έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των υποδομών (δικτύων αυτοκινητοδρόμων, δικτύων τρένων υψηλής 

ταχύτητας - TGV, λιμενικών εγκαταστάσεων και ιδίως του λιμένος Tanger-Med) και της βιομηχανικής υποδομής 

τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροναυπηγική, προς προσέλκυση 

συναφών ΑΞΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Jazouli, οι οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές, τεχνολογικές και 



περιβαλλοντικές αλλαγές κατέστησαν επιτακτική την αναμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του κράτους και 

την αλλαγή παραδείγματος προς προώθηση των ιδιωτικών, πλέον, επενδύσεων.  

 

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Βασιλιά κατά την έναρξη της φετινής Κοινοβουλευτικής 

περιόδου, βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης και το «Εθνικό Επενδυτικό Σύμφωνο» μεταξύ της Κυβέρνησης, 

του τραπεζικού τομέα και του ιδιωτικού τομέα, το οποίο θα επισφραγίζει την δέσμευση όλων των μερών προς 

την δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού και επενδυτικού παραδείγματος. Σκοπός είναι η δημιουργία 

500.000 θέσεων εργασίας κατά την περίοδο 2022-2026, μέσω κινητοποίησης 550 δισ. DH (περίπου 55 δισ. 

ευρώ). 

 

Β)   Σε συνέχεια της υπογραφής της «Πράσινης Εταιρικής Σχέσης» ΕΕ-Μαρόκου, τον Οκτώβριο τ.έ., και της 

υιοθέτησης του νέου Επενδυτικού Χάρτη, έλαβε χώρα, στις 16 Δεκεμβρίου τ.έ., στο ισπανικό Επιμελητήριο, 

στην Καζαμπλάνκα, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ευρωπαϊκές Βιώσιμες Επενδύσεις στο Μαρόκο: 

Προκλήσεις και Προοπτικές». Η συζήτηση διοργανώθηκε από το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο της Φεζ και 

την Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στο Μαρόκο (Eurocham Maroc), η οποία αποτελείται από τα εδώ 

Επιμελητήρια της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της 

Μεγάλης Βρετανίας. Στην εν θέματι συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του εν λόγω Πανεπιστημίου, του 

Eurocham Maroc, της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μαρόκο και της μαροκινής θυγατρικής της γαλλικής εταιρίας 

ΑΠΕ EDF Renouvelables.  

 

Από τις τοποθετήσεις των ομιλητών συγκρατείται, ότι οι ανωτέρω πρόσφατες θεσμικές πρωτοβουλίες, κατ’ 

αρχήν, δημιουργούν ένα ελκυστικό πλαίσιο για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων στο Μαρόκο. Ωστόσο, 

όσον αφορά ειδικώς την προώθηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων, καθοριστικό στοιχείο αποτελεί ο 

εκσυγχρονισμός της Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Μαρόκου και η συμπερίληψη σε ενδεχόμενη 

νέα σχετική Συμφωνία ειδικού κεφαλαίου για τις επενδύσεις, προς ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την 

πρόσβαση στην μαροκινή αγορά, την ομαλή πραγματοποίηση των επενδύσεων και την προστασία αυτών. 

Τέλος, ως σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ελκυστικότητα του Μαρόκου ως επενδυτικού 

προορισμού, αναδείχθηκαν η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση των πληρωμών, οι περίπλοκες τελωνειακές, 

διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, οι δυσχέρειες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η ύπαρξη θεμάτων 

διαφάνειας και διακυβέρνησης, καθώς και οι πρακτικές δυσκολίες που δημιουργούνται λόγω ιδιαιτερότητας 

στην επιχειρηματική κουλτούρα και την γλώσσα. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, βάσει έρευνας του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου της Φεζ, σε δείγμα 50 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το 51% σχεδιάζει την διατήρηση της επένδυσής του στο Μαρόκο, το 36% την 

επέκταση της επένδυσης, ενώ το 13% την μη διατήρηση της επένδυσης. Για το 60% των ερωτηθέντων, οι 

διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς 

τους στη χώρα, ενώ το 64% αυτών λαμβάνουν χρηματοδότηση εκτός μαροκινού τραπεζικού συστήματος. Άνω 

του 70% των ερωτηθεισών επιχειρήσεων σημείωσαν, ότι οι εμπορικές ευκαιρίες για εξαγωγές στην Ευρώπη 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πραγματοποίηση επενδύσεων, δεδομένου του μικρού μεγέθους 

της τοπικής αγοράς. Τέλος, ως σημαντικοί παράγοντες για την πραγματοποίησης επενδύσεων στη χώρα 

αναφέρθηκαν, επίσης, η εγγύτητα του Μαρόκου με την Ευρώπη και οι ευκαιρίες που παρέχει για 

δραστηριοποίηση και σε άλλες χώρες της Αφρικής, ιδίως της Δυτικής. 


