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3. Gospodarka. 
 

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej. 

Marokańska gospodarka jest coraz częściej zaliczana do gospodarek wschodzących, a 
Maroko do krajów o średnim dochodzie narodowym1.  
W ostatnich latach KM odnotowało znaczne osiągnięcia gospodarcze. Dokonania te były 
wynikiem korzystnej koniunktury międzynarodowej oraz rezultatem realizowanych reform i 
strategii sektorowych (turystyka, przemysł, rzemiosło) mających na celu wzmocnienie ram 
makroekonomicznych, wzrost konkurencyjności gospodarki i dywersyfikację działalności 
gospodarczej. Kontynuowana modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarczej 
przyczyniły się do poprawy wyników sektorów tradycyjnych oraz do zdynamizowania 
nowych branŜ o wysokiej wartości dodanej (technologie informacji i komunikacji, przemysł 
samochodowy, podwykonawstwo dla przemysłu elektronicznego i lotniczego). Stopniowa 
liberalizacja gospodarki realizowana jest w ramach umów o wolnym handlu (głównie z UE).  
Dzięki trwale zwiększającemu się udziałowi sektorów drugiego i trzeciego we wzroście PKB 
(wzrost wartości dodanej sektorów pozarolniczych w roku 2007 wyniósł 6% wobec 3,2% w 
2003 roku) marokańska gospodarka stopniowo zaczyna uniezaleŜniać się od wyników 
odnotowywanych w rolnictwie, gdzie wielkość produkcji zbóŜ uwarunkowana jest ilością 
opadów atmosferycznych. W wyniku spowodowanego panującą suszą spadku produkcji zbóŜ 
w kampanii 2006-2007 wzrost PKB w 2007 roku wyniósł 2,7 % wobec 7,8 % rok wcześniej. 
Średni wzrost gospodarczy w latach 2003-2007 osiągnął około 5 %.  
W II półroczu 2008 roku gospodarka KM zaczęła odczuwać negatywne skutki 
międzynarodowego kryzysu finansowego, w tym w zakresie marokańskiego eksportu, 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, turystyki, przekazów pienięŜnych Marokańczyków 
mieszkających na stałe za granicą (MRE).  
Według ostatnich danych banku centralnego (Bank Al-Maghrib) wzrost gospodarczy w 
Maroku w 2008 roku osiągnął 5,6 %. Wartość dodana w sektorze pierwszym zwiększyła się o 
16,6 % wobec spadku o 20,0 % w roku poprzednim. Natomiast wzrost wartości dodanej w 
sektorach pozarolniczych wyniósł 4,1 % i był niŜszy od wyniku uzyskanego w 2007 roku 
(6,0 %). Spowolnienie działalności odnotowano zarówno w sektorze drugim (poza 
budownictwem i robotami publicznymi, jak i trzecim (z wyjątkiem transportu i 
telekomunikacji).  
W latach 2003-2007 średnia inflacja  była na poziomie poniŜej 2,0 %. W 2006 roku osiągnęła 
ona 3,3 %, a w 2007 roku 2,0 %. Do częściowego ograniczenia wzrostu cen konsumpcyjnych 
przyczynia się subwencjonowanie niektórych produktów (mąka, cukier, produkty 
energetyczne).  
W roku 2008 inflacja  wyniosła 3,9 % r/r wobec 2,0 % w roku 2007, przy czym ceny 
produktów Ŝywnościowych zwiększyły się o 6,8 %.  
Poprawia się sytuacja na rynku pracy. Systematycznie obniŜająca się stopa bezrobocia 
spadła w latach 2006-2007 do poniŜej 10,0 % (odpowiednio 9,7 i 9,8 % w roku 2006 i 2007). 
Jest ona jednak nadal wysoka w środowisku miejskim, a zwłaszcza wśród osób młodych (25-
34 lat) i z wykształceniem średnim lub wyŜszym.  
W 2008 roku stopa bezrobocia wyniosła 9,6 %. Zmniejszyło się bezrobocie w środowisku 
miejskim (z 15,4 % do 14,7 %), a nieznacznie wzrosło na wsiach (do 4,0 %, tj. o 0,2 pkt 
procentowego). Liczba ludności czynnej zawodowo (15 lat i więcej) wyniosła 11,267 mln 
osób (wzrost o 1,1 % w stosunku do 2007 roku), a wskaźnik aktywności zawodowej osiągnął 
50,6 % (wobec 51,0 % rok wcześniej).  

                                                 
1 PKB na 1 mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej) szacowany jest na 4-5 tys. USD. 
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Przemiany gospodarcze dokonujące się w KM mają wzmocnić i uodpornić krajową 
gospodarkę na wstrząsy zewnętrzne i wewnętrzne. Wynikiem tych przemian są m.in. rosnące 
tempo wzrostu gospodarczego i dywersyfikacja gospodarki, opanowanie inflacji i deficytu 
budŜetowego, poprawa warunków finansowania działalności gospodarczej, zmniejszenie 
kosztów obsługi długu publicznego. Wzrost PKB nie zaleŜy juŜ tylko od kilku sektorów i jest 
dodatni mimo występowania suszy w niektórych latach. Opanowanie inflacji, pomimo 
wzrostu cen ropy naftowej, pozwoliło na utrzymanie siły nabywczej ludności i 
konkurencyjności przedsiębiorstw. Stopa inwestycji zwiększyła się z 27,5 % w 2003 roku do 
33,1 % w roku 2008, a stopa oszczędności odpowiednio z 28,9 % do 29,7 %. Pozytywny 
wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wywarł popyt wewnętrzny i wzrost kredytów 
bankowych (o średnio 6,5 % w latach 2003-2007). Stopniowe obniŜanie stóp procentowych (z 
15,0 % w roku 1993 do 6,3 % w 2008 roku) świadczy o wkładzie sektora bankowego w 
finansowanie gospodarki.  
W 2008 roku międzyministerialna Komisja Inwestycji zatwierdziła 40 projektów 
inwestycyjnych na łączną sumę 36,7 mld MAD (3,2 mld EUR). Projekty te dotyczące 
róŜnych sektorów, w tym głównie turystyki, mają pozwolić na utworzenie prawie 13 tys. 
bezpośrednich miejsc pracy.  
Zadowalający był w 2008 roku stan finansów publicznych mimo zwiększonych wydatków z 
Kasy Kompensacyjnej (31,5 mld MAD /2,8 mld EUR/, co oznacza wzrost o 104,4 % w 
porównaniu do nakładów na ten cel przewidzianych w ustawie budŜetowej oraz o 92,4 % w 
stosunku do roku 2007) oraz na inwestycje publiczne (38,2 mld MAD /3,4 mld EUR/, tj. 
więcej o 18,7 % niŜ zakładano w budŜecie na 2008 rok i o 35,3 % w stosunku do roku 2007). 
Wykonanie budŜetu zamknęło się – drugi rok z rzędu – nadwyŜką, która wyniosła 0,4 % PKB 
(przy braku wpływów z prywatyzacji) wobec załoŜonego w ustawie budŜetowej deficytu w 
wysokości 3,0 % PKB (3,5 % bez wpływów z prywatyzacji). Do osiągnięcia tego wyniku 
przyczyniło się uzyskanie wyŜszych, od przewidywanych, dochodów budŜetowych, głównie 
dzięki zwiększonym wpływom podatkowym (o 27,4 % w porównaniu z ustawą budŜetową na 
2008 rok oraz o 23,6 % w stosunku do 2007 roku), głównie z tytułu podatku od firm (IS) i 
TVA.  
Dług publiczny zwiększył się w 2008 roku o 1,4 % r/r do ponad 391 mld MAD /34,6 mld 
EUR/, ale jego udział w PKB spadł z 62,6 % w 2007 roku do 56,8 % w roku 2008. Dług 
zagraniczny wzrósł o prawie 10 % r/r i osiągnął w 2008 roku 134,2 mld MAD /11,9 mld 
EUR/, co stanowi 19,5 % PKB.  
Dług Skarbu Państwa zmniejszył się drugi rok z rzędu (o 0,3 % w 2007 roku i 1,2 % w roku 
2008) i stanowił 47,3 % PKB (wobec 53,5 % PKB w roku 2007). Dług zagraniczny Skarbu 
Państwa wyniósł w 2008 roku 68,7 mld MAD /6,1 mld EUR/, co oznacza wzrost o 4,2 % r/r..  
W 2007 roku, po raz pierwszy od 6 lat, rachunek bieŜący bilansu płatniczego zamknął się 
niewielkim ujemnym saldem. Deficyt ten stanowił 0,1 % PKB wobec średniej nadwyŜki w 
latach 2001-2006 wynoszącej 2,2 % PKB. Na wystąpienie ujemnego salda istotny wpływ 
miał pogłębiający się deficyt wymiany towarowej KM z zagranicą, którego nie zdołały 
pokryć, w przeciwieństwie do lat poprzednich, wpływy z turystyki i przekazów pienięŜnych 
Marokańczyków mieszkających za granicą (MRE). Jednak uwzględniając dodatnie saldo 
rachunku kapitałowego (głównie dzięki wpływom z BIZ) bilans płatniczy zamknął się 
nadwyŜką w wysokości 17,9 mld MAD (1,6 mld EUR), a rezerwy dewizowe stanowiły 
równowartość prawie dziewięciomiesięcznego importu.  
W roku 2008 rachunek bieŜący bilansu płatniczego znacznie się pogorszył i osiągnął 5,2 % 
PKB. Uzyskane ujemne saldo było wynikiem pogłębiającego się deficytu wymiany handlowej 
Maroka z zagranicą oraz spadku wpływów z turystyki i przekazów pienięŜnych MRE. 
Międzynarodowy kryzys moŜe przyczynić się do dalszego pogorszenia się bilansu 
płatniczego KM. 
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Na koniec grudnia 2008 roku rezerwy dewizowe Maroka wyniosły 197,5 mld MAD (17,5 mld 
EUR), tj. spadły o 5,3 % w stosunku do stanu na koniec 2007 roku (208,5 mld MAD (18,6 
mld EUR).  
W ostatnich latach wartość obrotów towarowych KM z zagranicą systematycznie rosła i 
zwiększyła się z 220,0 mld MAD (19,8 mld EUR) w 2003 roku do 386,8 MAD (34,5 mld 
EUR) w roku 2007. W związku z wyŜszą dynamiką wzrostu wartości zakupów KM niŜ 
sprzedaŜy marokańskich produktów za granicę stopa pokrycia importu eksportem spadła w 
tym okresie z 61,7 % do 48,0 %.  
Natomiast w roku 2008 wartość obrotów towarowych KM z zagranicą zwiększyła się w 
stosunku do 2007 roku o 23,2 %, do 476,4 mld MAD /42,2 mld EUR/. Eksport dóbr wzrósł o 
23,1 % (do 154,5 mld MAD /13,7 mld EUR/), a ich import o 23,2 % (do 321,9 mld MAD 
/28,5 mld EUR/). Deficyt handlowy powiększył się o 23,3 %, ale stopa pokrycia importu 
eksportem utrzymała się na tym samym poziomie (48,0 %) co rok wcześniej.  
Przedmiotem marokańskiego importu były przede wszystkim (52,5 % wartości zakupów w 
roku 2008): ropa naftowa (9,6 %), olej napędowy i opałowy (5,4 %), pszenica (3,9 %), LPG i 
inne węglowodory (3,5 %), maszyny i urządzenia róŜne (3,4 %), siarka surowa (3,4 %), 
kęsiska z Ŝelaza i stali (3,2 %), samochody osobowe (3,1 %), produkty chemiczne (2,5 %), 
tworzywa sztuczne (2,5 %), pojazdy przemysłowe (2,2 %), węgiel i koks (2,1 %), odbiorniki 
radiowe i telewizyjne (1,4 %), oleje roślinne surowe (1,4 %), elementy do produkcji 
przewodów i kabli elektrycznych (1,3 %), kukurydza (1,3 %), tkaniny bawełniane (1,2 %), 
druty, pręty i kształtowniki z Ŝelaza i stali (1,1 %).  
Do głównych towarów eksportowanych przez Maroko (75,4 % wartości eksportu w 2008 
roku) naleŜały: kwas fosforowy (14,6 %), odzieŜ (12,3 %), fosforyty (11,2 %), nawozy 
naturalne i chemiczne (7,1 %), przewody i kable elektryczne (5,8 %), dzianiny (4,3 %), 
skorupiaki i mięczaki (3,7 %), konserwy rybne (2,9 %), podzespoły elektroniczne 
/tranzystory/ (2,9 %), cytrusy (2,1 %), obuwie (1,4 %), ryby świeŜe, solone, suszone lub 
wędzone (1,4 %), warzywa świeŜe, mroŜone lub zakonserwowane w solance (1,2 %), oleje i 
smary (1,2 %), pomidory świeŜe (1,2 %), owoce świeŜe, mroŜone lub zakonserwowane w 
solance (1,1 %), konserwy warzywne (1,0 %).  
W strukturze geograficznej marokańskiej wymiany towarowej z zagranicą tradycyjnie 
dominowały kraje Europy (62,2 % wartości obrotów, 61,3 % importu KM i 63,9 % eksportu 
Królestwa) oraz Azji (odpowiednio 20,9 %, 23,1 % i 16,2 %). Kolejne pozycje zajmowały 
państwa Ameryki (10,4 %, 10,3 %, 10,7 %), Afryki (5,0 %, 5,0 %, 5,1 %) oraz Australii i 
Oceanii (0,9 %, 0,3 %, 2,3 %).  
NajwaŜniejszymi partnerami handlowymi Królestwa (zarówno wśród dostawców towarów do 
KM, jak i odbiorców marokańskich produktów) były Francja (16,6 % wartości wymiany 
Maroka z zagranicą oraz 15,0 % importu i 20,0 % eksportu KM) i Hiszpania (odpowiednio 
13,3 %, 11,1 % i 17,8 %). Kolejne pozycje pod względem wartości obrotów Maroka z 
zagranicą zajmowały Włochy (z udziałem 6,1 %), Stany Zjednoczone (4,6 %) i Niemcy 
(3,8 %).  
Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Maroku na koniec 
2007 roku wyniosła 294,4 mld MAD (26,3 mld EUR). W roku 2008 wartość BIZ osiągnęła 
27,1 mld MAD (2,4 mld EUR), co oznacza spadek o 28,7 % w stosunku do roku 2007. 
Skumulowana wartość marokańskich bezpośrednich inwestycji za granicą na koniec 
2006 roku wyniosła 8,9 mld MAD (0,8 mld EUR), a na koniec 2007 roku 10,2 mld MAD (0,9 
mld EUR).  
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3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.  
 

Wyszczególnienie 2006 2007  
2008  
(dane 

wstępne) 
Wartość globalna PKB (mld EUR)*  52,5  55,0  61,0 
Wartość PKB na 1 mieszkańca (EUR)  1 721 1 782  
Tempo wzrostu PKB (%)**  7,8 2,7 5,6 
Relacja deficytu/nadwyŜki finansów publicznych do 
PKB (%)***  

-2,0 0,2 0,4 

Relacja całkowitego długu publicznego do PKB (%) 66,1 62,6 56,8 
Stopa inflacji (%)  3,3 2,0 3,9 
Stopa bezrobocia (%)  9,7 9,8 9,6 
Wartość obrotów handlu zagranicznego (mld EUR)  29,3 34,5 42,2 
Wartość eksportu (mld EUR)  10,2 11,2 13,7 
Wartość importu (mld EUR)  19,1 23,3 28,5 
Relacja deficytu/nadwyŜki na rachunku obrotów 
bieŜących bilansu płatniczego do PKB (%)  

2,2 -0,1 -5,2 

Wartość rocznego napływu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich (mld EUR)  

2,4 3,4 2,4 

Wartość rocznego odpływu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich (mld EUR)  

0,4 1,3 0,8 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Maroku (mld EUR)  

23,0 26,3  

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich Maroka za granicą (mld EUR)  

0,8 0,9  
 

* w cenach bieŜących   
** w cenach stałych 
*** bez wpływów z prywatyzacji  
NB: dane marokańskie wyraŜone w MAD zostały przeliczone przez WE na EUR według średnich 
rocznych kursów dirhama do euro  
 

3.3.Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB).  
 

Struktura PKB w latach 2005-2008  
 

 
Wartość * 
(mld EUR) 

Zmiany **   
(%) 

 2005 2006 2007 2008 
2006 
/2005 

2007 
/2006  

2008/ 
2007 

PKB 
w cenach bieŜących 

48,0 52,5  55,0  61,0 + 9,4 + 6,7 + 11,8 

Sektor pierwszy 6,3 8,0 6,7 8,0 + 25,8 - 14,4 + 21,0 
   Rolnictwo 5,7 7,4 6,1 7,3 + 28,9 - 15,3 + 20,7 

   Rybołówstwo 0,6 0,6 0,6 0,7 - 4,5 - 1,9 + 24,3 

Sektor drugi 12,2 12,8 13,3 16,6 + 5,1 + 6,0 + 26,0 

   Przemysł wydobywczy 0,8 1,0 1,2 4,0 + 17,1 + 24,9 + 343,0 
   Przemysł przetwórczy  
   (bez rafinacji ropy naftowej) 

7,0 7,4 7,3 7,7 + 5,2 + 1,1 + 6,0 

   Rafinacja ropy naftowej i  
   inne produkty energetyczne  

0,1 0,1 0,1 0,1 - 12,7 - 35,1 + 14,5 
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   Energia elektryczna i woda 1,3 1,3 1,4 1,4 + 0,7 + 7,2 + 2,4 
   Budownictwo i roboty  
   publiczne 

2,9 3,0 3,3 3,4 + 4,4 + 13,1 + 3,8 

Sektor trzeci 1 24,6 26,3 28,7 30,2 + 7,1 + 11,0 + 6,0 

   Handel  5,1 5,5 5,8 6,2 + 8,0 + 6,7 + 8,5 

   Hotelarstwo i gastronomia  1,2 1,2 1,5 1,4 + 2,3 + 22,8 - 0,1 

   Transport  1,6 1,7 2,1 2,1 + 2,2 + 26,7 + 2,7 

   Poczta i telekomunikacja  1,5 1,6 1,8 1,9 + 9,5 + 9,7 + 7,4 

   Inne usługi 2 10,8 11,7 13,0  13,7 + 8,1 + 13,1 + 6,6 
   Administracja publiczna  
   i ubezpieczenia społeczne 

4,4 4,6 4,6 4,8 + 5,7 + 2,5 + 4,0 

Wartość dodana w cenach 
bazowych 43,1 47,1 48,7 54,8 + 9,3 + 5,4 + 13,5 

Podatki od produktów 
pomniejszone o subwencje 

4,9 5,4 6,3 6,1 + 10,6 + 18,8 - 1,9 
 

*    wartości z MAD na EUR zostały przeliczone przez WE  
**  oficjalne dane marokańskie (na podstawie wartości wyraŜonych w MAD) 
1 łącznie z usługami nierynkowymi świadczonymi przez administrację państwową 
2 działalność finansowa i ubezpieczeniowa, usługi świadczone przedsiębiorstwom i odbiorcom 
indywidualnym, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
 

3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym.  

   Maroko jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ligi Państw Arabskich, 
Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Unii Arabskiego 
Maghrebu (UMA), Banku Światowego, Afrykańskiego Banku Rozwoju (BAD).  
KM zawarło umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, USA, Turcją, a takŜe z Egiptem, 
Tunezją i Jordanią (porozumienie z Agadiru) oraz krajami członkowskimi Ligi Państw 
Arabskich (umowa GAFTA). 
 

3.5. Relacje gospodarcze z UE. 
 

Stan umowny. 
Podpisany w 1996 roku Układ Stowarzyszeniowy Maroko-Unia Europejska, który wszedł w 
Ŝycie w dniu 1 marca 2000 roku, stanowi podstawę prawną relacji dwustronnych, w tym 
gospodarczych. Układ ten przewiduje utworzenie strefy wolnego handlu produktami 
przemysłowym do 2012 roku. UE juŜ otworzyła swój rynek dla marokańskiego eksportu tych 
wyrobów, podczas gdy KM zobowiązało się do zniesienia ceł w ciągu 10 lat wg ustalonego 
kalendarza. W zakresie wymiany handlowej produktów rolnych, po wprowadzeniu nowych 
wzajemnych ustępstw w tym zakresie od stycznia 2004 roku, dalsza liberalizacja dwustronnej 
wymiany jest przedmiotem toczących się negocjacji.  
Układ zawiera równieŜ postanowienia dotyczące swobody zakładania przedsiębiorstw, 
liberalizacji usług, wolnego przepływu kapitału i reguł konkurencji, wzmocnienia współpracy 
gospodarczej, a takŜe odnoszące się do współpracy w dziedzinie migracji i spraw społecznych 
oraz współpracy kulturalnej. 
W celu rozwoju dwustronnej współpracy stworzono szereg instrumentów i instytucji takich, 
jak Rada Stowarzyszenia (na szczeblu ministerialnym), Komitet Stowarzyszenia (na szczeblu 
wysokich urzędników), komitety i podkomitety tematyczne (rynek wewnętrzny, przemysł, 
handel towarami i usługami, transport, środowisko i energia, badania i innowacje, rolnictwo i 
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rybołówstwo, wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo, kwestie praw człowieka, 
demokratyzacja i dobre rządzenie.  
Maroko bardzo przychylnie odniosło się do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Od 2005 roku, 
w ramach przyjętego Planu Działania, UE wspiera realizację reform podejmowanych przez 
marokańskie władze. KM korzysta z podobnej pomocy technicznej jak nowe kraje 
członkowskie UE w okresie przedakcesyjnym przy wdraŜaniu dorobku wspólnotowego. 
WaŜną formą współpracy jest instytucjonalna współpraca bliźniacza.  
Podczas 7. Komitetu Stowarzyszeniowego Unia Europejska-Maroko w październiku 2008 
roku KM, jako pierwszy z krajów objętych EPS, uzyskało zaawansowany status w relacjach z 
UE. Jest on wynikiem wieloletnich zabiegów Królestwa o zacieśnienie współpracy z UE i 
zarazem spełnieniem jego ambicji i oczekiwań co do kierunków dalszego rozwoju 
dwustronnych stosunków. Realizacja przyjętej „mapy drogowej” ma doprowadzić do 
wypracowania nowej formuły stosunków dwustronnych, będącej czymś pośrednim pomiędzy 
stowarzyszeniem a członkostwem. Pogłębione mają zostać przede wszystkim relacje w sferze 
politycznej i gospodarczej.  

 

Dotychczasowa pomoc finansowa UE dla Maroka. 
W latach 1996-2007 Maroko było głównym beneficjentem pomocy Unii Europejskiej dla 
krajów regionu. Dokonane do końca 2006 roku płatności osiągnęły 70 % 2 zadeklarowanej 
pomocy na lata 1996-2006 w wysokości 1.600 mln EUR. W roku 2005 zrealizowane 
płatności wyniosły 220 mln EUR, a w roku 2006 i 2007 odpowiednio 250 i 220 mln EUR. 
Pomoc finansowa UE w ramach Instrumentu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa ma wynieść 
654 mln EUR w latach 2007-2010. 
Królestwo jest pierwszym w regionie beneficjentem współpracy bliźniaczej finansowanej 
przez UE w ramach Programu Wsparcia Układu Stowarzyszeniowego Unia Europejska-
Maroko (P3A). ZaangaŜowanie UE w tym zakresie wyniosło do 2007 roku 20 mln EUR, a w 
latach 2008-2010 wydatki na ten cel mają być zwiększone o dalsze 20 mln EUR.  
Ponadto wartość projektów finansowanych w latach 2002-2006 w ramach Instrumentu 
Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji (FEMIP) osiągnęła 1.040 mln EUR, przy 
czym 60 % przyznanych środków przeznaczono na realizację infrastruktury, głównie 
energetycznej i transportowej. Umowy kredytowe podpisane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny z Marokiem w roku 2007 dotyczyły finansowania projektów na sumę 376 mln 
EUR.  
W ramach Krajowego Programu Indykatywnego (PIN) na lata 2007-2010 w programie 
działań na rok 2008 zaplanowano sfinansowanie:  
– trzeciej fazy Programu Wsparcia Układu Stowarzyszeniowego Unia Europejska-Maroko 

(P3A III) /20 mln EUR/, 
– Programu wsparcia Komisji Sprawiedliwości i Pojednania (IER II) /8 mln EUR/,  
– Programu wsparcia reformy sektora energetycznego /76,66 mln EUR/,  
– Programu wsparcia reformy systemu ochrony zdrowia /86 mln EUR, w tym 64 mln EUR 

w 2008 roku i 22 mln EUR w roku 2009/,  
– Programu wsparcia inwestycji i eksportu /60 mln EUR/.  

 

Współpraca handlowa i inwestycyjna. 
W ostatnich latach udział wymiany handlowej KM-Unia Europejska w całkowitych obrotach 
handlowych Królestwa z zagranicą osiągał prawie 60 % ich wartości (57,9 % w roku 2007). 
W 2008 roku marokańskie zakupy w UE (27 krajów) stanowiły 51,9 % całkowitego importu 
KM, a sprzedaŜ towarów na rynek unijny – 58,8 % marokańskiego eksportu.  

                                                 
2 W tym MEDA I (1995-1999) 127,6 mln EUR, a MEDA II (2000-2004) 677 mln EUR. 
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Import Królestwa z Unii Europejskiej wzrósł z 81,4 mld MAD (7,3 mld EUR) w 2003 roku 
do 167,0 mld MAD (14,8 mld EUR) w roku 2008, a eksport KM do UE odpowiednio z 64,0 
mld MAD (5,8 mld EUR) do 90,8 mld MAD (8,0 mld EUR).  
Kraje UE znajdują się wśród czołowych inwestorów zagranicznych w Maroku. W 2007 roku 
na pierwszym miejscu była Francja z wartością BIZ w wysokości 14,4 mld MAD (1,3 mld 
EUR). Na drugiej pozycji znalazła się Hiszpania z 6,1 mld MAD (0,5 mld EUR). Wielka 
Brytania zajęła czwarte miejsce (1,7 mld MAD /0,15 mld EUR/), Niemcy piąte (1,6 mld 
MAD /0,14 mld EUR/), a Belgia-Luksemburg dziewiąte (1,3 mld MAD /0,12 mld EUR/). 
Dalsze miejsca zajmowały: Holandia, Włochy, Szwecja, Irlandia, Cypr, Portugalia, Węgry, 
Dania, Austria. 
W 2008 roku na pierwszej pozycji (piąty rok z rzędu) znalazła się Francja (10,1 mld MAD 
/0,9 mld EUR/, tj. 37,2 % wartości BIZ w Maroku), choć jej inwestycje spadły o 29,4 % w 
stosunku do poprzedniego roku. Hiszpania zajęła trzecie miejsce (2,5 mld MAD /0,2 mld 
EUR/, co oznacza spadek o 59,6 %), Niemcy – piąte (1,3 mld MAD /0,1 mld EUR/), Wielka 
Brytania – szóste (1,2 mld MAD /0,1 mld EUR/), Belgia-Luksemburg – siódme (1,0 mld 
MAD /0,1 mld EUR/), a Włochy – dziewiąte (0,8 mld MAD /0,1 mld EUR/). Na dalszych 
miejscach były: Holandia, Szwecja, Dania, Węgry, Portugalia, Finlandia, Irlandia, Austria i 
Cypr.  
 


