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ΜΑΡΟΚΟ
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Πληθυσμός: 33,8 εκατ
ΑΕΠ $122 δις (2015 e)
Ανάπτυξη % 4,7 (2015)
ΧΩΡΑ: Κατά τα έτη 2014 και 2015, η εικόνα της οικονομίας του Μαρόκου
σταθεροποιείται εις ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά και βελτιώνεται η
εξωτερική θέση της χώρας. Το Μαρόκο είναι μία από τις πλέον ανοιχτές και
δυναμικές οικονομίες της Νότιας Μεσογείου. Χαρακτηρίζεται από
μακροοικονομική σταθερότητα και παρουσιάζει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης
την τελευταία 10ετία της τάξης 3-5%.Η αεροναυπηγική βιομηχανία
αναπτύσσεται αλματωδώς.και έχει προσελκύσει περισσότερες από 100
ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρείες.
Όσον αφορά την προσέλκυση εθνικών και ξένων άμεσων επενδύσεων, ο
κατασκευαστικός τομέας βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν οι
τηλεπικοινωνίες και ο τουριστικός τομέας. Όσον αφορά την απασχόληση, ο
τουριστικός τομέας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά τη γεωργία.
ΙΙ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διμερές Εμπόριο Ελλάδος- Μαρόκου
σε € εκατ.
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Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών μας προς το Μαρόκο αποτελείται από
πετρελαιοειδή (€10,7 εκατ.), πλαστικές ύλες; (€4,2 εκατ.), λέβητες, μηχανές
(€4,1 εκατ.).
Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών από το Μαρόκο αποτελείται από
μαλάκια, ψάρια (€9,5 εκατ.), φωσφορικά ασβέστια (€9,4 εκατ.), θραύσματα
από χαλκό (€2,4 εκατ.)
Κλάδοι Ενδιαφέροντος για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Oι δύο
χώρες θα ήταν δυνατό να συνεργαστούν (πολιτισμός, τουρισμός, ναυτιλία,
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παιδεία). Στην ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας θα μπορούσε να συμβάλλει
και η ενεργοποίηση του διμερούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου.
Οι κλάδοι στους οποίους υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της
οικονομικής συνεργασίας μας με το Μαρόκο είναι των: Κατασκευών, των
Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
του Τουρισμού και των Συνεργειών στον τομέα των λιμένων. Επίσης πιθανή
συνεργασία με χώρα μας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για στρατιωτικές
εφαρμογές.
ΙΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ
Η 7η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Οικονομικής, Πολιτιστικής,
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδος – Μαρόκου
συγκλήθηκε στην Αθήνα, στις 18 Οκτωβρίου 2010.
Σύγκληση της 8ης Συνόδου Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής στο
Μαρόκο.
Υπάρχει η βούληση η σύγκληση Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής να λάβει
χώρα εντός του 2017.
Eπίσκεψη Υφυπουργού κ. Δ. Μάρδα στο Μαρόκο στις 7-9.9.2016, όπου και
θα υπογραφούν τρεις Συμφωνίες. Η Ναυτιλιακή Συμφωνία, η Συμφωνία
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας και η Συμφωνία για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεών μας με το Μαρόκο είναι ιδιαιτέρως
ανεπτυγμένο. Υπάρχουν σε ισχύ πολλές σημαντικές συμφωνίες, μεταξύ
άλλων, Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Προστασίας Επενδύσεων,
Αεροπορικών Μεταφορών, Τουρισμού και άλλες οι οποίες έχουν διαμορφώσει
μία σταθερή βάση για τη διμερή οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.
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