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ΜΑΡΟΚΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Το Μαρόκο θεωρείται μία από τις πλέον  ανοικτές οικονομίες στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και Βορείου Αφρικής. Στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και των ΗΠΑ. Οι κυριώτερες πηγές 

εσόδων της μαροκινής οικονομίας είναι η γεωργία, οι εξαγωγές φωσφάτων (οι οποίες έχουν μειωθεί 

τα τελευταία χρόνια ενώ προβλέπεται άνοδος τους για το 2012), ο τουρισμός (μείωση κατά το πρώτο 

5μηνο του 2012) και τα μεταναστευτικά εμβάσματα (μείωση μεταναστευτικών εμβασμάτων σε 4%), 

ενώ ιδιαίτερα ευάλωτη τη καθιστούν οι κλιματικές συνθήκες και οι συνέπειές τους στην γεωργία 

καθώς και η απόλυτη εξάρτηση της από τις εισαγωγές πετρελαίου. 

Προωθείται μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη φιλελευθεροποίηση της 

οικονομίας και το άνοιγμά της στον ξένο ανταγωνισμό, την βελτίωση του επιχειρηματικού και 

επενδυτικού κλίματος, τη διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (κυρίως προς τον τουρισμό 

και τον τομέα της πληροφορικής) και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.  

Το 2011, ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) συνεισέφερε κατά 16,6 % στον 

σχηματισμό του ΑΕΠ, ο δευτερογενής τομέας (μεταποιητική βιομηχανία, κατασκευές και δημόσια 

έργα, ορυχεία, ενέργεια) συνεισέφερε κατά 32,3 % ενώ ο τριτογενής τομέας (τουρισμός, μεταφορές 

& επικοινωνίες, εμπόριο & λοιπές επικοινωνίες) συνεισέφερε κατά 51,1 %.Το ΑΕΠ για το 2012 δεν 

αναμένεται να ξεπεράσει το 2% (εκτ. Κεντρικής Τράπεζας). 

Το εξωτερικό εμπόριο της χώρας είναι ελλειμματικό. Το έλλειμμα αυτό αποδίδεται κυρίως στις 

συνεχώς αυξανόμενες εισαγωγές (ιδίως πετρέλαιο)  για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της 

χώρας και την περιορισμένη ποικιλία εξαγόμενων προϊόντων. 

Το Μαρόκο θεωρείται προνομιακός εταίρος της Ε.Ε. και επωφελήθηκε του Ευρωπαϊκού Μέσου 

Καλής Γειτονίας με € 654 εκατ. για την περίοδο 2001-2010. Έχει αποκτήσει “προκεχωρημένο 

καθεστώς” (statut avancé ). Το Μαρόκο διευρύνει και ενισχύει δεσμούς με Ευρωπαϊκό χώρο που το 

καθιστούν πρωτοπόρο έναντι υπολοίπων χωρών Μαγκρέμπ. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου στην 

EBRD για τη στήριξη επενδύσεων στη χώρα που θα χρηματοδοτεί δράσεις για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις.  Παράλληλα, διατηρεί μια προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ, τη «Συμφωνία ελευθέρων 

συναλλαγών».. Παρόμοια συμφωνία έχει υπογραφεί και μεταξύ Μαρόκου και Τουρκίας. 

Αμερικανική αναπτυξιακή βοήθεια ύψους $697,5 εκατ. μέσω του Millenium Challenge Account. 

Το Μαρόκο μαζί με την Τυνησία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία έχει συνυπογράψει την «Συμφωνία 

του Αγκαντίρ». 

Ως προς το Συμβούλιο Συνεργασίας Χωρών Κόλπου (GCC) δεν υφίσταται προοπτική ένταξης του 

Μαρόκου.  

     

 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
Οι εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος-Μαρόκου κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, η 

συμπληρωματικότητα, ωστόσο, των τομέων παραγωγής των δύο χωρών, αφήνει σημαντικά 

περιθώρια περαιτέρω βελτίωσής τους. 
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                               ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΜΑΡΟΚΟΥ 

                                                                2010- 2011 σε € 

 

 

 
          2010           2011 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2011/2010 % 

 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
51.842.202    44.314.840       -14,52 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
          17.449.421    16.875.375       -  3,29 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
          34.392.781    27.439.465       -20,22 

 
Κυριώτερες Εισαγωγές (2011)     Δεσπόζουσα θέση των μαροκινών εξαγωγών προς την Ελλάδα 

κατέχουν τα αλιεύματα  (ψάρια νωπά και κατεψυγμένα, μειωμένα κατά 48,52% έναντι του 2010, 

μαλάκια και ασπόνδυλα υδρόβια, νωπά και κατεψυγμένα, μειωμένα κατά 33,98% έναντι του 2010), 

πολτός ξύλου (αυξημένος κατά 87,57% έναντι του 2010), βιομηχανικά λιπάσματα ( για πρώτη φορά 

δυναμική παρουσίαση), ασβεστόλιθοι για χτίσιμο και Απορρίμματα Χαλκού. Ο κύριος όγκος των 

μαροκινών εξαγωγών προς την Ελλάδα αποτελείται από προϊόντα του πρωτογενή τομέα. 

 Κυριώτερες Εξαγωγές (2011)  Ορυκτέλαια πετρελαίου (αυξημένα κατά 4.609,35% έναντι του 

2010), Βουτάνιο υγροποιημένο (αυξημένο κατά 2.945,81% έναντι του 2010), Βαμβάκι (αυξημένο 

κατά 34,75% έναντι του 2010), Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες από πλαστικές ύλες (μειωμένες κατά 

7,17% έναντι του 2010), Υφάσματα από βαμβάκι (μειωμένα κατά 50,69% έναντι του 

2010),Ασφαλτικά μείγματα από πετρέλαιο (για πρώτη φορά), Ψυγεία (μειωμένα κατά 5,86% έναντι 

του 2010),Μηχανήματα και εργαλεία (αυξημένα κατά 234,19% έναντι του 2010) Άλλα μηχανήματα 

επεξεργασίας τροφίμων (για πρώτη φορά). 

Η Ελλάδα πραγματοποιεί, μέσω του λιμένος Ταγγέρης, σημαντικές εξαγωγές καυσίμων και 

ασφάλτου στο Μαρόκο, το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες του από την επιτόπια παραγωγή των 

διϋλιστηρίων. 

Η πρόσβαση ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αγορά του Μαρόκου περιορίζεται από το 

καθεστώς δασμολογικής προστασίας, τον ανταγωνισμό από επιτόπια προϊόντα και  την έλλειψη 

θεσμικού πλαισίου προστασίας ελληνικών προϊόντων Π.Ο.Π. 

 


