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4. Dwustronna współpraca gospodarcza.  
 

4.1.Gospodarcze umowy dwustronne  
Do 2004 roku podpisane zostały między Polską a Marokiem następujące umowy:  
• Międzyrządowe :  
- Umowa o komunikacji lotniczej podpisana dnia 29 listopada 1969 r. Weszła w Ŝycie z 

dniem podpisania. 
- Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych podpisana dnia 1 lutego 1993 r. 

(ratyfikowana przez KM) 
- Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji podpisana w Rabacie dnia 24 

października 1994 r. Weszła w Ŝycie dnia 8 lipca 1999 r. 
- Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana dnia 24 października 

1994 r. Weszła w Ŝycie w dniu 23 sierpnia 1996 r. 
- Umowa o transporcie morskim podpisana dnia 20 maja 1999 r. 
- Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki podpisana dnia 5 maja 2000 roku. 

Weszła w Ŝycie w dniu 7 marca 2003 r. 
• Międzyresortowe :  

� między ministerstwami rolnictwa : 
- Umowa o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin podpisana dnia 23 

listopada 1995 r. 
- Konwencja sanitarno-weterynaryjna podpisana dnia 23 listopada 1995 r. 

� między ministerstwami środowiska : 
- Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska podpisana 5 maja 2000 r.  

 

Członkostwo Polski w UE zasadniczo nie ogranicza od 2004 roku moŜliwości zawierania 
bilateralnych umów o współpracy gospodarczej. Konieczne jest jednak uwzględnienie dwóch 
czynników odnoszących się do aspektów zawierania umów: merytorycznego i 
proceduralnego. Po pierwsze, umowa o współpracy gospodarczej nie moŜe regulować 
przedmiotu pozostającego w wyłącznej kompetencji UE, w tym przede wszystkim zasad 
polityki handlowej, a po drugie, zawarcie umowy o współpracy gospodarczej musi być 
konsultowane z UE i jej państwami członkowskimi zgodnie z decyzją Rady ustanawiającą 
procedurę konsultacji odnoszącą się do umów o współpracy między Państwami 
Członkowskimi a państwami trzecimi.  
 

4.2. Handel zagraniczny.  
Maroko jest tradycyjnie jednym z głównych partnerów handlowych RP wśród krajów 

Afryki i Bliskiego Wschodu.  
Polsko-marokańska wymiana handlowa charakteryzuje się w ostatnich latach trwałą 
dynamiką wzrostu. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w roku 2008.  
 

Wartość  
(mln EUR) 

Dynamika 
( %) 

 
2005 2006 2007 

I-XI 
2007 

I-XI 
2008 

2005/ 
2004 

2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

I-XI 
2008/ 
I-XI 
2007 

Obroty  156,9 187,3 208,2 186,4 412,4 123,6 119,3 111,2 221,2 

Eksport do KM 90,7 108,5 111,0 99,1 227,4 132,4 119,6 102,3 229,5 

Import z KM  66,2 78,8 97,3 87,3 185,0 113,2 118,9 123,5 211,8 

Saldo dla Polski  + 24,5 + 29,7 + 13,7 + 11,8 + 42,4     
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Według danych Ministerstwa Gospodarki (na podstawie danych GUS) w ciągu 11 miesięcy 
2008 roku wartość polskiego eksportu do Maroka wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do 
analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniosła 227,4 mln EUR. Dzięki temu wynikowi 
KM było pierwszym odbiorcą polskich towarów wśród krajów Afryki .  
Ponad dwukrotnie zwiększyła się równieŜ w okresie styczeń-listopad 2008 roku wartość 
importu produktów z Maroka do RP, która osiągnęła 185,0 mln EUR.  
Tradycyjnie dodatnie dla Polski saldo ukształtowało się na poziomie 42,4 mln EUR (wobec 
11,8 mln EUR rok wcześniej).   
W ciągu trzech kwartałów 2008 roku w polskim eksporcie do KM dominowały siarka i 
półprodukty z Ŝeliwa lub ze stali niestopowej, które łącznie stanowiły ponad 3/4 wartości 
eksportu RP do Maroka. Na kolejnych pozycjach znalazły się m.in. produkty chemiczne, 
pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne do przewozu osób, brzytwy, maszynki do 
golenia i Ŝyletki, zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe, drut izolowany, 
kable i pozostałe izolowane przewody elektryczne, pszenica i meslin, opony pneumatyczne, 
drewno surowe, chłodziarki, zamraŜarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamraŜające, 
zmywarki do naczyń oraz inne urządzenia do czyszczenia i suszenia butelek i innych 
pojemników, blachy i taśmy, papier i tektura, mleko i śmietana.  
Natomiast przedmiotem importu z Maroka  były przede wszystkim fosforyty (prawie 2/3 
polskich zakupów w KM). Do pozostałych towarów importowanych do Polski z Królestwa 
naleŜały głównie wyroby odzieŜowe, rudy i koncentraty miedzi, kwas fosforowy, owoce 
cytrusowe, pomidory, ziemniaki, podzespoły elektroniczne, obuwie.  
 

4.3.  Inwestycje. 
Brak jest polskich inwestycji w KM i nie są realizowane istotne inwestycje marokańskie 

w Polsce.  
 

4.4.  Współpraca regionalna. 
Od lat osiemdziesiątych XX wieku istnieje umowa o współpracy między Krakowem i 

Fezem, a w roku 2008 podpisana została umowa o współpracy pomiędzy gminą miejską 
Casablanka-Anfa i Sosnowcem.   
 

4.6. Współpraca samorządów gospodarczych. 
Kontakty pomiędzy samorządami gospodarczymi Polski i Maroka obejmują przede 

wszystkim organizację misji gospodarczo-handlowych przez izby obu krajów (m.in. w 
ramach realizacji zawartych umów o współpracy lub z okazji wizyt oficjalnych delegacji 
państwowych) oraz wzajemne wizyt kierownictw instytucji samorządu gospodarczego RP i 
KM.  
Krajowa Izba Gospodarcza ma podpisane dwustronne umowy z Izbami Handlowo-
Przemysłowo-Usługowymi w Casablance (1992 rok) i Rabacie (1994 rok) oraz z Federacją 
Marokańskich Izb Handlowo-Przemysłowo-Usługowych (1999 rok).  
Umowy o współpracy zawarły równieŜ:  

• Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” i Generalna Konfederacja 
Przedsiębiorstw Maroka – CGEM (2000 rok), 

• Warszawska Izba Gospodarcza i Izba Handlowo-Przemysłowo-Usługowa w 
Marrakeszu (2001 rok),    

• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach i Izba Handlowo-Przemysłowo-
Usługowa w Casablance (2002 rok).  

W 2007 roku w ramach roboczych kontaktów z PKPP „Lewiatan” przebywała w Polsce 
wiceprezes CGEM. Maroko odwiedziły natomiast misje gospodarcze Izby Przemysłowo-
Handlowej Polska-Maghreb i RIG w Katowicach oraz misja szkoleniowa KIG dla polskich 
eksporterów zainteresowanych rynkiem marokańskim. W KM przebywała teŜ delegacja 
Krajowej Rady Izb Rolniczych.  
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W 2008 roku Izba Handlowo-Przemysłowo-Usługowa w Casablance – w ramach realizacji 
podpisanych umów o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Regionalną Izb Gospodarczą 
w Katowicach – zorganizowała misję marokańskich biznesmenów, która przebywała w 
Polsce w dniach 23-29 listopada 2008 roku.  
 
 


