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1. Informacje ogólne.

1.1 Po enie geograficzne, ludno , obszar, stolica, j zyki urz dowe.
Maroko le y w pó nocno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim i Morzem

ródziemnym. Na wschodzie graniczy z Algieri , na po udniu de facto z Mauretani , a na
pó nocy z hiszpa skimi enklawami Ceut  i Melill . Maroko zajmuje powierzchni  446,55 tys.
km² 1. Wg danych ostatniego spisu z 2004 roku liczba ludno ci wynosi a 29,9 mln osób (w
tym 55,1 % to mieszka cy miast), rednia g sto  zaludnienia – 43 osoby/km², a przyrost
naturalny – 1,4 %. Ludno  w wieku produkcyjnym (15-59 lat) stanowi a 61,2 % ogó u
ludno ci. Wspó czynnik aktywno ci zawodowej osi gn  52,6 %, a wska nik zatrudnienia –
46,9 %. 99,1 % ludno ci Królestwa Maroka stanowi  Arabowie i Berberowie. Stolic  Maroka
jest Rabat. Do najwi kszych miast nale : Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir, Tetouan, Fez,
Marrakesz, Meknes, Safi. J zykiem urz dowym jest j zyk arabski, którym pos uguje si
oko o  75  %  ludno ci.  Dialekty  berberskie  s  w  u yciu  g ównie  w  regionach  wiejskich.
Oficjalnie u ywanym j zykiem jest te  francuski (w biznesie, administracji pa stwowej i
dyplomacji). Natomiast j zyk hiszpa ski jest w u yciu na pó nocy kraju oraz na Saharze
Zachodniej.

1.2. Warunki klimatyczne.
Maroko charakteryzuje si  zró nicowanym klimatem. Na pó nocy panuje klimat

ródziemnomorski, na zachodzie oceaniczny (wp yw ch odnego Pr du Kanaryjskiego), w
bi kraju kontynentalny suchy, a na po udniu skrajnie suchy, pustynny. Centralna cz

Atlasu redniego i Wysokiego charakteryzuje si  klimatem górskim, a w wy szych partiach
gór wyst puj  zim  obfite opady niegu.

1.3. G ówne bogactwa naturalne.
Do g ównych eksploatowanych surowców mineralnych nale : fosforyty, baryt, fluoryt,

sól, bentonit, cynk, o ów, mied , mangan, elazo.
KM jest trzecim wiatowym producentem i pierwszym eksporterem fosforytów. Ocenia si ,
e maroka skie zasoby tego surowca stanowi  60 % rezerw wiatowych.

1.4. System walutowy, kurs i wymiana.
Walut  w  Maroku  jest  dirham  maroka ski  (MAD,  DH),  który  dzieli  si  na  100

centymów. Kurs MAD w stosunku do walut obcych ustala si  na podstawie koszyka walut
sk adaj cego si  z euro (80 %) i dolara ameryka skiego (20 %). rednioroczne kursy dirhama
w stosunku do euro i dolara ameryka skiego wynios y w 2007 roku odpowiednio 1 EUR =
11,219 MAD, a 1 USD = 8,1924 MAD, a w roku 2008 – 1 EUR = 11,348 MAD, a 1 USD =
7,7503 MAD.
Maroka skie Ministerstwo Finansów i Prywatyzacji od 1 sierpnia 2007 roku wprowadzi o
osiem nowych dyspozycji w zakresie regulacji systemu obrotu dewizowego. Ta cz ciowa
liberalizacja przepisów pod administracyjnym nadzorem Office des changes (urz d
dewizowy) dotyczy przede wszystkim operacji handlu zagranicznego, gwarancji transakcji
dewizowych i inwestycji za granic .
Wwóz i wywóz dewiz przez osoby fizyczne reguluje okólnik Office des changes nr 1716 z
dnia 25.04.2007 roku, który wszed  w ycie w dniu 15 maja 2007 roku. Przy wje dzie do
Maroka osoby zamieszka e za granic  (non-résidents) maj  obowi zek zadeklarowania
przywozu dewiz w formie banknotów, je li ich warto  jest równa lub wi ksza od 100 tys.
MAD (ok. 9 tys. EUR). Deklaracja taka, wa na 6 miesi cy i na jedn  podró , b dzie
potwierdzeniem ród a pochodzenia dewiz przy ich ewentualnym wywozie z KM.

1 Pod administracj  Maroka znajduje si  równie  Sahara Zachodnia (264,3 tys. km²).
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Nie ma ogranicze  przy wwozie i wywozie dewiz w innej formie ni  banknoty (czeki
podró ne, czeki bankowe i pocztowe, listy kredytowe, karty kredytowe).
Natomiast wywóz dewiz (banknotów), których równowarto  nie przekracza 100 tys. MAD,
w zasadzie nie wymaga przedstawienia s bom celnym dowodu ich pochodzenia (o ile nie
zachodzi podejrzenie pope nienia oszustwa). Niewykorzystane w Maroku dirhamy mo na
wymieni  powtórnie na dewizy tylko na podstawie za wiadczenia o wcze niejszej wymianie
obcej waluty na MAD lub innego dokumentu potwierdzaj cego dokonanie tego typu operacji
(kwit z bankomatu lub automatu wymiany walut). W praktyce zdarza si , e przy wywozie
zakupionych w KM towarów s by celne daj  przedstawienia dowodu wymiany dewiz na
sum  odpowiadaj  warto ci nabytych produktów.
Ponadto podró ni maj  prawo do przywozu i wywozu dirhamów, w formie banknotów, do
warto ci 1.000 MAD (ok. 90 EUR).
Wywóz dewiz (banknotów) przez osoby zamieszka e w Maroku (résidents) wymaga
przedstawienia stosownych dokumentów okre lonych w ww. okólniku.

1.5. Religia.
Religi  pa stwow  jest islam. W ród mieszka ców Maroka 98,7 % stanowi  muzu manie

(g ównie sunnici), 1,1 % chrze cijanie i 0,2 % wyznawcy judaizmu.

1.6. Infrastruktura transportowa.
Przej cia graniczne l dowe: do hiszpa skich enklaw Ceuty (przez Fnideq) i Melilli (przez

Nador), do Mauretanii ko o Dakhla (Fort Guerguerat); granica z Algieri  jest zamkni ta od
1994 roku.
Obecna sie  drogowa liczy oko o 60 tys. km, z których tylko niewiele ponad 60 % jest
pokrytych nawierzchni  bitumiczn . Drogi krajowe stanowi  ok. 20 % sieci, regionalne –
18 %, a prowincjonalne – 63 %.

ugo  dynamicznie rozwijaj cej si  maroka skiej sieci autostradowej wynosi aktualnie
ponad 900 km. W u ytkowaniu s  nast puj ce autostrady: Rabat-Casablanca-Marrakesz-
Mzodia, Rabat-Tanger-Oued Rmel (port Tanger Med), Casablanca-El Jadida, Rabat-Meknes-
Fez, Tetouan-Fnideq.
Liczba lotnisk: 60 (w tym 31 z pasami startowymi o sztucznie utwardzonej nawierzchni).

ówne lotniska: Casablanka, Marrakesz, Agadir, Rabat, Tanger, Fez, Oujda, Nador,
Ouarzazate oraz Laayoune (Sahara Zachodnia).

ówne porty: Casablanca, Tanger, Jorf Lasfar, Safi, Mohammedia, Nador, Agadir, Laayoune

1.7. Obowi zek wizowy.
Od 2005 roku obywatele polscy udaj cy si  do Maroka s  zwolnieni z obowi zku

wizowego na okres do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt sta y, w celu podj cia
pracy b  innego zaj cia zarobkowego. Prawo wjazdu na teren Maroka bez wizy obejmuje
te  Sahar  Zachodni  administrowan  przez Maroko od 1975 roku.

1.8. Wykaz wi t pa stwowych (i religijnych).
Oficjalnie dniami wolnymi od pracy s : 11 stycznia (Manifest Niepodleg ci), 30 lipca

wi to Tronu), 14 sierpnia ( wi to Odzyskania Oued Eddahab), 20 sierpnia (Rocznica Re-
wolucji Króla i Narodu), 21 sierpnia ( wi to M odo ci – urodziny króla Mohammeda VI), 6
listopada (Rocznica Zielonego Marszu), 18 listopada ( wi to Niepodleg ci), a tak e 1
stycznia (Nowy Rok) i 1 maja ( wi to Pracy).
Ponadto dniami wolnymi od pracy s wi ta religijne (ruchome): wi to Ofiarowania – Aid
Al Adha (dwudniowe, w 2009 r. ok. 28 listopada), wi to ko cz ce ramadan – Aid El Fitr
(dwudniowe, w 2009 r. ok. 20 wrze nia), muzu ma ski nowy rok – 1 Moharram (w 2009 r.
ok. 18 grudnia), urodziny proroka Mohammeda – Aid Al Maoulid (dwudniowe, w 2009 r. ok.
10 marca).


