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Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowa analiza rynków zagranicznych pozostających

w zasięgu oddziaływania projektu InterSilesia - „Modelowanie działalności eksportowej

przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”*.

Projekt realizuje Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim. FGSA jest

kluczową organizacją otoczenia biznesu w województwie śląskim, która aktywnie uczestniczy w

realizacji polityki rozwoju regionu, tworzy warunki wykorzystywania środków krajowych i europejskich

na rzecz jego rozwoju, inicjuje i angażuje się w projekty partnerskie zorientowane na

wspieranie innowacyjnych procesów, organizuje usługi doradcze i szkoleniowe dla MŚP. Spółka

posiada potencjał kadrowy w postaci specjalistów oraz solidną sieć współpracy w ramach realizacji

przedsięwzięć finansowanych ze środków instytucji samorządowych i europejskich.

Wykonawcą analiz jest INVESTIN sp. z o.o. - Zespół Ekspertów i Analityków INVESTIN realizuje

doradztwo strategiczne, prorozwojowe i proinnowacyjne dla przedsiębiorstw, instytutów naukowych,

uczelni wyższych, Centrów B+R, JST, spółek skarbu państwa, a także osób fizycznych i innowatorów.

INVESTIN świadczy usługi o najwyższym standardzie, wyróżniając się:

• Akredytacją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako Instytucja Otoczenia

Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Samorządu Województwa Mazowieckiego jako Mazowieckiej Instytucji

Otoczenia Biznesu (Centrum Innowacji),

• Akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług

doradczych i szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR),

• Certyfikatem wdrożenia Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

(międzynarodowy certyfikat jakości).

*Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności

eksportowej MŚP.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WYBRANEGO RYNKU

1.1. Położenie geograficzne i uwarunkowania klimatyczne1

Królestwo Marokańskie (Maroko) położone jest w Afryce Północnej, granicząc z Północnym Oceanem
Atlantyckim i Morzem Śródziemnym, między Algierią a Mauretanią. Maroko ma strategiczne położenie
wzdłuż Cieśniny Gibraltarskiej. Granice lądowe wynoszą łącznie 3.523,5 km, w tym granica z Algierią
wynosi 1.941 km, z Mauretanią 1.564 km, z Hiszpanią (Ceuta) 8 km i Hiszpanią (Melilla) 10,5 km. Linia
brzegowa wynosi 2.945 km.

Na północy kraju panuje klimat śródziemnomorski, coraz bardziej ekstremalne temperatury są
osiągane w głębi kraju. Na południu kraju znajduje się gorąca, sucha pustynia. Deszcz rzadko
występuje. Zimne prądy morskie wytwarzają gęstą mgłę i rosę.

Na wybrzeżu północnym znajdują się górzyste tereny (Góry Rif), zaś w głębi kraju znajdują się Góry
Atlas otoczone dużymi płaskowyżami z międzygórskimi dolinami i żyznymi równinami przybrzeżnymi.
Południe kraju to w większości niska, płaska pustynia z dużymi obszarami kamienistych lub
piaszczystych powierzchni. Najwyższy szczyt to Jebel Toubkal 4.165 m, a najniższy punkt Sebkha Tah -
59 m.

Kraj wyposażony jest w takie zasoby naturalne jak fosforany, ruda żelaza, mangan, ołów, cynk, ryby
oraz sól. Wody u wybrzeży Atlantyku są szczególnie bogatymi łowiskami.

Powierzchnia Maroka wynosi łącznie: 716.550 km², w tym grunty 716.300 km2 oraz wody 250 km².
Według danych szacunkowych z 2018 r., grunty rolne wynoszą ok. 67,5% (grunty orne 17,5%, uprawy
trwałe 2,9%, pastwiska trwałe 47,1%), lasy 11,5%, zaś inne tereny 21%.2 Nawadniane grunty wynoszą
14.850 km2 (2012). Główną rzeką Królestwa jest Draa o długości 1.100 km.

Największa gęstość zaludnienia występuje wzdłuż wybrzeży Atlantyku i Morza Śródziemnego. Jak
pokazuje poniższa mapa, część gęsto zaludnionych aglomeracji jest rozsianych po górach Atlas.

Wykres 1. Gęstość zaludnienia w Królestwie Marokańskim

1 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#geography
(dostęp 01.04.2022).
2 Dane nie obejmują obszaru dawnej Sahary Zachodniej, która jest prawie wyłącznie pustynią.



Źródło: Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-
factbook/sta�c/2714e830858a88808e97ea2b8fdb7ec0/MOROCCO_Popula�on_density.jpg.

Główne zagrożenia naturalne występują na północy kraju, gdzie góry są niestabilne geologicznie i
podlegają trzęsieniom ziemi. Kraj nawiedzają okresowe susze, wichury, gwałtowne powodzie,
osuwiska. Na południu kraju zimą i wiosną może wystąpić gorący, suchy, piaszczysty wiatr sirocco.
Powszechna mgła harma�anowa występuje przez 60% czasu, często istotnie ograniczając widoczność.

1.2. Ustrój polityczny i podział administracyjny

Królestwo Marokańskie jest dziedziczną monarchią konstytucyjną, która odwołuje się do islamu i
demokracji. Najwyższym reprezentantem państwa jest król (od 1999 r. Mohammed VI). Organizowane
w Maroku od lutego 2011 r. protesty społeczne skłoniły monarchę do powołania Komisji w celu
opracowania projektu nowej ustawy zasadniczej (konstytucji). Nowa konstytucja została przyjęta w
referendum w dniu 1 lipca 2011 r. Zwiększyła ona prerogatywy szefa rządu i wzmocniła rolę
dwuizbowego Parlamentu, a w szczególności Izby Reprezentantów (izba niższa). W skład Izby
Reprezentantów wchodzi 395 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na pięcioletnią
kadencję (ostatnie wybory miały miejsce 08.09.2021 r.), a Izba Doradców (izba wyższa)
liczy 120 członków wybieranych w wyborach pośrednich na 6 lat (ostatnie wybory odbyły się
05.10.2021 r.). Ustawy przyjęte przez Parlament ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym. Władzę
wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi szef rządu. W ostatnich wyborach do Izby
Reprezentantów zwyciężyła par�a RNI (Narodowe Zgromadzenie Niezależnych), która wraz z PAM
(Par�a Autentyczność i Nowoczesność) i PI (Par�a Niepodległości) utworzyła koalicję większościową. Na
czele rządu stoi Aziz Akhannouch, który został powołany przez króla Mohammeda VI w dniu 07.10.2021
r. Rząd jest odpowiedzialny przed królem i Parlamentem, zaś ważnym posiedzeniom Rady Ministrów
przewodniczy król.3

Maroko jest podzielone administracyjnie na 12 regionów: Beni Mellal-Khenifra, Casablanca-Se�at,
Dakhla-Oued Ed-Dahab, Draa-Tafilalet, Fes-Meknes, Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia El Hamra,
Marrakech-Safi, Oriental, Rabat-Sale-Kenitra, Souss-Massa , Tanger-Tetouan-Al Hoceima.4

1.3. Warunki wjazdu5

Polacy wyjeżdżający do Maroka turystycznie na okres do 90 dni nie muszą mieć wizy. Jedynym
dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy i wjazdu na terytorium Maroka jest paszport,
którego ważność musi obejmować co najmniej cały okres planowanego pobytu. Jednocześnie, nie ma
odrębnych przepisów dotyczących wjazdu i pobytu na podstawie paszportu tymczasowego.

Ostateczną decyzję o wjeździe na terytorium Maroka podejmuje służba graniczna.

Osoba podróżująca musi mieć bilet powrotny oraz udokumentować, że ma pieniądze wystarczające na
cały planowany pobyt (gotówka, karty kredytowe, wyciąg z konta, itp.).

3 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/maroko/ie (dostęp 1.04.2022).
4 Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#government (dostęp 1.04.2022).
5 Na podstawie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/maroko (dostęp 1.04.2022).



Jeśli pobyt przedłuży się ponad 90 dni, należy ten fakt zgłosić służbom imigracyjnym, gdyż nielegalny
pobyt karany jest grzywną, decyzją o wydaleniu i zakazie wjazdu.

Rodzice podróżujący z małoletnim dzieckiem muszą mieć paszport dziecka oraz odpis jego aktu
urodzenia. W sytuacji, gdy z dzieckiem podróżuje tylko jeden rodzic, należy posiadać zezwolenie
drugiego rodzica na podróż dziecka (podpis musi być poświadczony urzędowo).

Wwóz i wywóz dewiz przez osoby fizyczne jest regulowany (www.oc.gov.ma). Przy wjeździe doMaroka
osoby zamieszkałe za granicą (non-résidents) muszą pisemnie zadeklarować dewizy w formie
banknotów i/lub zbywalnych papierów na okaziciela, jeśli równowartość wynosi co najmniej 100.000
dirhamów (tj. ok. 9 tys. EUR), zamierzają ponownie wywieźć przywiezione do Maroka dewizy lub
rozważają wpłacenie dewiz na swój rachunek bankowy.

1.4. System walutowy

Marokańską walutą jest dirhammarokański (MAD, DH), który dzieli się na 100 centymów. Kurs MAD w
stosunku do walut obcych ustala się na podstawie koszyka walut składającego się z euro (60%) i dolara
amerykańskiego (40%).6

Wykres 2. Kurs Dirham marokański wg NBP

Źródło: wnp.pl

2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE

2.1. Gospodarka Maroka w liczbach7

Kluczowe sektory gospodarki w Maroku to rolnictwo, turystyka, lotnictwo, motoryzacja, fosforany,
tekstylia, odzież i podkomponenty. Maroko zwiększyło również inwestycje w infrastrukturę portową,
transportową i przemysłową, aby stać się centrum i pośrednikiem dla biznesu w całej Afryce.
Produkty rolne to przede wszystkim pszenica, burak cukrowy, mleko, ziemniaki, oliwki, mandarynki,
pomidory, pomarańcze, jęczmień, cebula. Natomiast główne branże przemysłu to części

6 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/maroko/ie, (dostęp 1.04.2022).
7 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#economy
(dostęp 1.04.2022).



motoryzacyjne, wydobycie i przetwórstwo fosforanów, lotnictwo, przetwórstwo spożywcze, galanteria
skórzana, tekstylia, budownictwo, energetyka, turystyka.

Pomimo postępu gospodarczego, w Maroku można zauważyć wysokie bezrobocie, ubóstwo i
analfabetyzm, szczególnie na obszarach wiejskich. Kluczowe wyzwania gospodarcze stojące przed
Marokiem obejmują reformę systemu edukacji i sądownictwa. Według danych szacunkowych z 2020 r.
siła robocza stanowiła 10,399 mln osób, co plasuje ten kraj na 49 pozycji. Według szacunków z 2014 r.
w rolnictwie pracowało 39,1%, w przemyśle 20,3%, zaś w usługach 40,5%. Według szacunków z 2019
r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 9,23%.

Według szacunków z 2020 r. realny PKB wyniósł 259,42 mld USD, co plasuje Maroko na 60 pozycji.
Tempo wzrostu realnego PKB według szacunków z 2019 r. wyniosło 2,5%, co plasowało Maroko na 109
pozycji. Realny PKB na mieszkańca według szacunków z 2020 r. wyniósł 6.900 USD, co plasowało ten
kraj na 157 pozycji. Według szacunków z 2017 r. PKB w 14% pochodziło z rolnictwa, w 29,5%
pochodziło z przemysłu, zaś w 56,5% pochodziło z usług. Konsumpcja gospodarstw domowych
stanowiła 58% PKB, konsumpcja rządowa 18,9%, inwestycje w środki trwałe 28,4%, inwestycje w
zapasy 4,2%, eksport towarów i usług 37,1%, import towarów i usług -46,6%.

Stopa inflacji według szacunków z 2019 r. wyniosła 0,2%, co plasowało Maroko na 30 pozycji.

Ra�ngi kredytowe Fitch ra�ng w 2020 r. to BB+. Ocena Moody's z 1999 r. to Ba1, zaś ocena Standard
& Poors z 2010 r. to BBB-.

Według szacunków z 2020 r. eksport wyniósł ok. 37,5 mld USD, co plasuje Maroko na 68 pozycji (w
2019 r. 44,05 mld USD, w 2018 r. 43,25 mld USD). Głównymi partnerami eksportowymi są Hiszpania
(23%) oraz Francja (19%), zaś czołowymi produktami eksportowymi są samochody, izolowane
przewody, nawozy, kwas fosforowy, odzież.

Według szacunków z 2020 r. import wyniósł ok. 46,26 mld USD, co plasuje Maroko na 63 pozycji (w
2019 r. 54,1 mld USD, w 2018 r. 55,38 mld USD). Maroko importuje produkty głównie z Hiszpanii
(19%), Francji (11%), Chin (9%), Stanów Zjednoczonych (7%), Niemiec (5%), Turcji (5%) oraz Włochy
(5%). Głównymi produktami importowymi są rafinowana ropa na�owa, samochody i części pojazdów,
gaz ziemny, węgiel, niskonapięciowy sprzęt ochronny.

2.2. Infrastruktura i transport8

Maroko posiada krajowy system transportu lotniczego, w skład którego wchodzi w szczególności 3
zarejestrowanych przewoźników lotniczych, 76 zarejestrowanych statków powietrznych
eksploatowanych przez przewoźników lotniczych. W 2018 r. roczny ruch pasażerski zarejestrowanych
przewoźników lotniczych wyniósł 8.132.917, zaś roczny ruch towarowy zarejestrowanych
przewoźników lotniczych wyniósł 97,71 mln mt-km. W 2020 r. na terenie Maroko funkcjonowały 62
lotniska, co plasowało Maroko na 79 pozycji. Maroko posiada 36 lotnisk z utwardzonymi pasami
startowymi oraz 26 lotnisk z nieutwardzonymi pasami startowymi łącznie.

W 2013 r. Maroko posiadało rurociągi gazowe o długości 944 km, ropy (270 km) oraz produktów
rafinowanych (175 km). Szyny kolejowe w 2014 r. stanowiły łącznie 2.067 km (rozstaw standardowy

8 Na podstawie Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#transporta�on
(dostęp 1.04.2022).



2.067 km, rozstaw 1,435 m (1.022 km zelektryfikowany), co plasowało Maroko na 73 pozycji. W 2018
r. drogi łącznie stanowiły 57.300 km, co plasowałoMaroko na 80 pozycji. Marynarka handlowa stanowi
łącznie 93 statki, w tym 6 kontenerowców, 5 cargo, 2 tankowce, co plasowało Maroko na 96 pozycji.
Główne porty morskie znajdują się w Ad Dakhla, Agadir, Casablanca, Jorf Lasfar, Laayoune (El Aaiun),
Mohammedia, Safi, Tanger. Porty kontenerowe (TEU) znajduję się w Tanger.

2.3. Współpraca międzynarodowa

Maroko jest jednym z głównych partnerów handlowych Polski wśród krajów Afryki i Bliskiego
Wschodu. W latach 2010-2018 odnotowano systematyczny wzrost wartości dwustronnej wymiany
towarowej. Po nieznacznym spadku obrotów w 2019 r., w 2020 r. i w ciągu pierwszych 8 miesięcy 2021
r. nastąpił ich znaczący wzrost. Wartość wzajemnych obrotów towarowych osiągnęła w okresie
styczeń-sierpień 2021 r. 827,3 mln EUR, w tym polski eksport wyniósł 358,7 mln EUR, a import z
Maroka – 468,7 mln EUR (dynamika odpowiednio 144,3% i 146,2% w stosunku do analogicznego
okresu 2020 r.). W efekcie dwustronna wymiana towarowa zamknęła się ujemnym dla RP saldem
wynoszącym 110,0 mln EUR. Udział eksportu do Maroka stanowił 0,20% całkowitego polskiego
eksportu, a import z Maroka – 0,26% całkowitej wartości przywozu towarów do RP.9

Maroko jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji.

Tabela 1. Wykaz organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Maroko

Nazwa organizacji Skrót

Arab Bank for Economic Development in Africa ABEDA

African Development Bank AfDB

Arab Fund for Economic and Social Development AFESD

Arab Monetary Fund AMF

Arab Maghreb Union AMU

Council of Arab Economic Unity CAEU

Community of Democracies CD

European Bank for Reconstruc�on and Development EBRD

Food and Agriculture Organiza�on FAO

Group of 11 G-11

Group of 77 G-77

Interna�onal Atomic Energy Agency IAEA

Interna�onal Bank for Reconstruc�on and Development (World
Bank)

IBRD

Interna�onal Civil Avia�on Organiza�on ICAO

Interna�onal Chamber of Commerce (na�onal commi�ees)

Interna�onal Red Cross and Red Crescent Movement ICRM

Interna�onal Development Associa�on IDA

Islamic Development Bank IDB

9 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/maroko/ie, (dostęp 1.04.2022).



Interna�onal Fund for Agricultural Development IFAD

Interna�onal Finance Corpora�on IFC

Interna�onal Federa�on of Red Cross and Red Crescent Socie�es IFRCS

Interna�onal Hydrographic Organiza�on IHO

Interna�onal Labor Organiza�on ILO

Interna�onal Monetary Fund IMF

Interna�onal Mari�me Organiza�on IMO

Interna�onal Mobile Satellite Organiza�on IMSO

Interna�onal Criminal Police Organiza�on Interpol

Interna�onal Olympic Commi�ee IOC

Interna�onal Organiza�on for Migra�on IOM

Inter-Parliamentary Union IPU

Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on ISO

Interna�onal Telecommunica�ons Satellite Organiza�on ITSO

Interna�onal Telecommunica�on Union ITU

Interna�onal Trade Union Confedera�on, the successor to ICFTU
(Interna�onal Confedera�on of Free Trade Unions) and the WCL
(World Confedera�on of Labor)

League of Arab States LAS

Mul�lateral Investment Guarantee Agency MIGA

United Na�ons Organiza�on Stabiliza�on Mission in the Democra�c
Republic of the Congo

MONUSCO

Nonaligned Movement NAM

Organiza�on of American States (observer)

Organiza�on of the Islamic Conference OIC

Interna�onal Organiza�on of the French-speaking World OIF

Organiza�on for the Prohibi�on of Chemical Weapons OPCW

Organiza�on for Security and Coopera�on in Europe (partner)

Pacific Alliance (observer)

Paris Club (associate)

Permanent Court of Arbitra�on PCA

Central American Integra�on System (observer)

United Na�ons UN

United Na�ons Conference on Trade and Development UNCTAD

United Na�ons Educa�onal, Scien�fic, and Cultural Organiza�on UNESCO

United Na�ons High Commissioner for Refugees UNHCR



United Na�ons Industrial Development Organiza�on UNIDO

United Na�ons Opera�on in Cote d'Ivoire UNOCI

United Na�ons Security Council (tymczasowy)

World Tourism Organiza�on UNWTO

Universal Postal Union UPU

World Customs Organiza�on WCO

World Health Organiza�on WHO

World Intellectual Property Organiza�on WIPO

World Meteorological Organiza�on WMO

World Trade Organiza�on WTO
Źródło: Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/field/interna�onal-organiza�on-
par�cipa�on/, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/references/abbrevia�ons/.

2.4. Branże z dużym potencjałem rozwoju

W gospodarce Maroka dominuje sektor rolny, który zatrudnia prawie 33,2% siły roboczej i wytwarza
11,7% PKB. Głównymi uprawami w kraju są jęczmień, pszenica, owoce cytrusowe, winogrona,
warzywa, argan, oliwki, zwierzęta gospodarskie i wino. W ostatnich latach rząd skoncentrował się na
tym sektorze poprzez „Plan Zielonego Maroka” i Fundusz Rozwoju Rolnictwa. Produkcję pszenicy w
2021 r. szacuje się na prawie 7,2 mln ton, produkcja jęczmienia w 2021 r. szacowana jest na 2,6 mln
ton, przy 10 mln ton produkcja zbóż w 2021 r. przekroczyła pięcioletnią średnią o ponad 60%. 10

Maroko posiada stosunkowo niewielką ilość surowców mineralnych, a głównym źródłem bogactwa są
fosforany. Przemysł wytwarza 26,1% PKB i zatrudnia 23% siły roboczej. Główne sektory to
tekstylia, galanteria skórzana, przetwórstwo spożywcze, rafinacja ropy na�owej i montaż
elektroniczny. Rozwijają się jednak nowe sektory: chemia, części samochodowe, komputery,
elektronika i przemysł lotniczy. W szczególności przemysł motoryzacyjny stał się głównym sektorem
eksportowym kraju i głównym ośrodkiem motoryzacyjnym w Afryce. 11

Sektor usług stanowi nieco ponad połowę PKB i daje zatrudnienie 43,6% siły roboczej. Nieruchomości
i turystyka w ostatnich latach rozwijały się bardzo dynamicznie (odpowiadając na około 11% PKB i
osiągając rekord blisko 13 mln przyjazdów w 2019 r.). Działalność usługowa odnotowała tendencję
spadkową po wybuchu pandemii COVID-19, ze szczególnie słabymi wynikami w branży turystycznej.12

2.5. Popyt i zapotrzebowanie na wybrane produkty

Handel zagraniczny stanowi 87% PKB Maroka. W 2020 roku eksportowano głównie nawozy,
samochody, drut emaliowany lub anodowany, a największy udział w imporcie stanowiły produkty
na�owe, a następnie samochody, pszenica i meslin, gaz, części do pojazdów mechanicznych, kable i
przewody. W eksporcie prym wiodła branża motoryzacyjna, wyprzedzając przemysł rolno-spożywczy i

10 Credit Agricole, h�ps://interna�onal.groupecreditagricole.com/en/interna�onal-support/morocco/economic-overview,
(dostęp 1.04.2022).
11 Ibidem.
12 Ibidem.



fosforanowy. Z kolei produkty sprzętowe stanowiły 25,9% importu, wyprzedzając towary
konsumpcyjne (23%) i półprodukty (21,3%).13

Dane dotyczące wartości marokańskiego importu produktów z Polski w 2019 r. prezentują się
następująco:

Tabela 2. Import towarów z Polski do Maroka w 2019 r.

Grupa produktów Import (tys. USD) Import – udział (%)

Wszystkie produkty 476,249.40 100.00

Dobra konsumpcyjne 248,880.17 52.26

Dobra inwestycyjne 146,327.64 30.73

Maszyny i elektronika 126,073.39 26.47

Transport 108,660.14 22.82

Surowce 47,454.15 9.96

Plas�k lub guma 42,108.88 8.84

Minerały 34,289.09 7.20

Półprodukty 33,587.43 7.05

Środki chemiczne 32,046.45 6.73

Różne 26,961.89 5.66

Metale 22,303.36 4.68

Produkty żywieniowe 22,195.76 4.66

Drewno 17,366.70 3.65

Paliwa 16,787.07 3.52

Warzywo 12,066.02 2.53

Tekstylia i odzież 5,496.92 1.15

Kamień i szkło 5,429.78 1.14

Zwierzęta 4,241.42 0.89

Obuwie 140.80 0.03

Skóry 81.70 0.02
h�ps://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MAR/Year/2019/TradeFlow/Import/Partner/POL/Product/all-
groups/Show/Product%20Group;MPRT-TRD-VL;MPRT-PRDCT-SHR;AHS-WGHTD-AVRG;MFN-WGHTD-AVRG;/Sort/MPRT-
TRD-VL.

3. WSPÓŁPRACA MIĘDZY MAROKIEM A POLSKĄ

3.1. Uwarunkowania prawne

Językiem prawnym jest arabski, ale francuski jest często używany w biznesie, a także w środowiskach
rządowych. Głównym źródłem prawa jest konstytucja. System prawny oparty jest na prawie

13 Ibidem.



islamskim oraz francuskim i hiszpańskim systemie prawa cywilnego. W przypadku umów biznesowych,
głównym aktem prawnym jest Księga IV marokańskiego prawa handlowego z 1995 r.14

Na mocy ustawy nr 53-95 z dnia 6 stycznia 1997 r., ogłoszonej Dahirem (dekret króla Maroka) nr
1.97.65 z 12 lutego 1997 r., zostały ustanowione trybunały handlowe, które orzekają w sporach
handlowych, w tym w kwes�ach dotyczących kontraktów handlowych, papierów handlowych, spraw
spornych pomiędzy wspólnikami, jak również sprawują nadzór nad formalnościami załatwianymi w
rejestrze handlowym. Obecnie w Maroku działa 8 takich trybunałów oraz 3 sądy apelacyjne handlowe
(Casablanca, Fez, Marrakesz). Od decyzji trybunałów handlowych można odwoływać się do sądów
apelacyjnych handlowych, których decyzje mogą być zaskarżone skargami kasacyjnymi do sądu
najwyższego. Słabości systemu wynikają m.in. z braku odpowiednich kwalifikacji u sędziów i
urzędników sądowych w zakresie orzekania w sprawach handlowych, jak również z dużej liczby
niewyegzekwowanych wyroków.15

Najpopularniejszymi formami podmiotów prawnych używanych w Maroku są: 16

▪ spółka akcyjna (société anonyme) (SA), spółka, w której odpowiedzialność każdego wspólnika
jest co do zasady ograniczona do wysokości jego wkładów do spółki. Spółka akcyjna musi
składać się z co najmniej pięciu akcjonariuszy, z kapitałem zakładowym co najmniej 300.000
MAD;

▪ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) (SARL), która może
być założona przez jedynego udziałowca (SARLAU). Nie ma wymogu minimalnego kapitału
zakładowego. SARL jest często używany w mniejszych biznesach, zwłaszcza ze względu na
prostszą organizację i proces zarządzania;

▪ uproszczona spółka akcyjna (société par ac�on simplifiée (SAS)) wprowadzona przez ustawę nr
19-20 (z dnia 22 lipca 2021 r. i zmieniająca ustawę nr 17-95 o spółkach akcyjnych oraz ustawę
nr 5-96 o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością). Ten typ spółek ma na celu zastąpienie
dawnej „uproszczonej spółki akcyjnej” oraz usunięcie wszystkich ograniczeń dotychczas
stosowanych do „uproszczonej spółki akcyjnej”. Nowy SAS może składać się z jednego
akcjonariusza (podmiotu prawnego lub osoby fizycznej) bez wymogu kapitału zakładowego
obowiązującego jego akcjonariusza (wspólników) i zapewnia największą elastyczność w
zakresie zasad organizacji/ładu korporacyjnego spółki.

Główne przepisy prawa marokańskiego regulujące kwes�e pracy są określone w Kodeksie pracy
(ogłoszonym przez ustawę nr 65-99) i ogólnobranżowych układach zbiorowych pracy (CBA). 17

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło polskim eksporterom dostęp do rynku
marokańskiego na zasadach preferencji stosowanych dla firm z państw członkowskich.
Zgodnie z harmonogramem przewidzianym Układem Stowarzyszeniowym Maroko-Unia Europejska,
od dnia 1 marca 2012 r. został całkowicie zliberalizowany handel produktami przemysłowymi między
Marokiem a Unia Europejską. Ponadto z dniem 1 października 2012 r. weszła w życie umowa o
dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi i rolnymi przetworzonymi oraz produktami

14 RBC, h�ps://rbcglobalconnect.rbc.com/en/resources/explore-new-markets/country-profiles/morocco/business-legal-
environment (dostęp 10.04.2022).
15 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/maroko/ie (dostęp 10.04.2022).
16 Thomson Reuters Prac�cal Law, h�ps://uk.prac�callaw.thomsonreuters.com/9-518-
1029?transi�onType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a796231, (dostęp 10.04.2022).
17 Ibidem.



rybołówstwa. Natomiast od dnia 1 listopada 2012 r. obowiązuje umowa w sprawie rozstrzygania
sporów handlowych, która wzmacnia ochronę prawną inwestorów z UE i Maroka (ustanowiono
mechanizm rozwiązywania sporów między państwami state-to-state).18

W raporcie Banku Światowego „Doing Business 2020”, dotyczącym warunków prowadzenia
działalności gospodarczej, Maroko zostało sklasyfikowane na 53. miejscu (awans o 7 miejsc wobec
2019 r.) wśród 190 ocenianych krajów. 19

3.2. Zawarte umowy dwustronne i wielostronne

Poniżej przedstawiono wykaz zawartych umów dwustronnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a
KrólestwemMarokańskim:20

Tabela 3. Umowy dwustronne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Maroka.

1.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Marokańskiegoo komunikacji
lotniczej.

Data podpisania: 29-11-1969

Data wejścia w życie: 29-11-1969

2.

Tytuł umowy: Protokół między PRL a KrólestwemMarokańskim w sprawie przejścia zsystemu
płatności clearingowych na system płatności w walutach wymienialnych.

Data podpisania: 22-06-1974

Data wejścia w życie: 31-07-1974

3.

Tytuł umowy: Umowa między PRL a KrólestwemMarokańskim o pomocy prawnej wsprawach
cywilnych i karnych.

Data podpisania: 21-05-1979

Data wejścia w życie: 27-11-1982

4.

Tytuł umowy: Umowa konsolidacyjna między Rządem PRL a Rządem Królestwa Marokańskiego.

Data podpisania: 01-03-1988

Data wejścia w życie: 01-03-1988

5.

Tytuł umowy:
Porozumienie w formie wymiany not w sprawie zniesienia wiz dla posiadaczy
paszportów dyplomatycznych i służbowych MSZ na okres 90 dni między RP a
KrólestwemMarokańskim.

Data podpisania: 13-04-1992

Data wejścia w życie: 13-04-1992

6.

18 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/maroko/ie (dostęp 10.04.2022).
19 Ibidem.
20 Internetowa Baza Traktatowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, h�ps://traktaty.msz.gov.pl/, (dostęp: 26.03.2022).



Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Marokańskiegoo
międzynarodowych przewozach drogowych.

Data podpisania: 01-02-1993

Data wejścia w życie: 17-06-2008

7.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Marokańskiego o popieraniui
wzajemnej ochronie inwestycji.

Data podpisania: 24-10-1994

Data wejścia w życie: 08-07-1999

8.

Tytuł umowy:
Konwencja między Rządem RP a Rządem Królestwa Marokańskiego w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Data podpisania: 24-10-1994

Data wejścia w życie: 23-08-1996

9.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a
Rządem Królestwa Marokańskiego o transporcie morskim.

Data podpisania: 20-05-1999

Data wejścia w życie: 28-05-2004

10.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracyw
dziedzinie turystyki.

Data podpisania: 05-05-2000

Data wejścia w życie: 07-03-2003

11.

Tytuł umowy: Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Królestwa
Maroka o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych.

Data podpisania: 27-11-2001

Data wejścia w życie: 29-11-2001

12.

Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracyw
dziedzinie kultury, nauki i edukacji.

Data podpisania: 07-04-2004

Data wejścia w życie: 06-12-2013

13.

Tytuł umowy: Umowa między RP a KrólestwemMarokańskim o przekazywaniu osób skazanych.

Data podpisania: 30-06-2008



Data wejścia w życie: 17-09-2012

Źródło: Baza Traktatowa MSZ RP.

Poniżej przedstawiono wykaz umów zawartych przez Unię Europejską z KrólestwemMaroka:21

Tabela 4. Umowy dwustronne pomiędzy Unia Europejską a Królestwem Maroka.

1.

Tytuł umowy:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
oraz Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie Rep.
Czeskiej, Rep. Estońskiej, Rep. Cypryjskiej, Rep. Łotewskiej, Rep. Litewskiej, Rep.
Węgierskiej, Rep. Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Rep. Słowenii i Republiki
Słowackiej do Unii Europejskiej.

Data podpisania: 31-05-2005

Data wejścia w życie: 31-05-2005

2.

Tytuł umowy:
Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)
do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi
a KrólestwemMarokańskim.

Data podpisania: 12-12-2006

Data wejścia w życie: 01-03-2015

3.

Tytuł umowy:
Euro-śródziemnomorska Umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą
Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem
Marokańskim, z drugiej strony.

Data podpisania: 12-12-2006

Data wejścia w życie: 19-03-2018

4.

Tytuł umowy:

Protokół do Układu Euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a
Królestwem Marokańskim z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Data podpisania: 13-10-2008

Data wejścia w życie: 13-10-2008

Źródło: Baza Traktatowa MSZ RP.

3.3. System celny

Import towarów podlega następującym trzem podatkom:

▪ prawa importowe (cła);
▪ VATwedług standardowej stawki 20% (dla określonych produktów obowiązują obniżone stawki).

Jest on egzekwowany w Maroku przez organy celne i płacony przy odprawie celnej
importowanych towarów;

▪ podatek parafiskalny według stawki 0,25%.

21 Ibidem.



Zgodnie z marokańskim prawem podatkowym operacje importowe podlegają opodatkowaniu
podatkiem VAT według stawki 20%, plus specjalny podatek importowy zwany Taxe Parafiscale à
l'Importa�on (TPI) według stawki 0,25%. Podatek akcyzowy dotyczy określonych produktów, takich jak
tytoń, alkohol i smary.22

Maroko ma umowy o wolnym handlu z UE (2000), Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (2003), USA
(2005), Turcją (2006), Wielką Arabską Strefą Wolnego Handlu (2005) i śródziemnomorskimi krajami
arabskimi (2006), które może obniżyć cła (lub nawet je anulować).23

4. SYSTEM PRAWNO-PODATKOWY

Maroko jest monarchią konstytucyjną z parlamentarnym systemem rządów. System prawny oparty jest
na prawie cywilnym, z prawem islamskim regulującym takie dziedziny jak prawo spadkowe i rodzinne.
Na czele wymiaru sprawiedliwości stoi Sąd Najwyższy.24

Status rezydencji ma zastosowanie, jeśli firma jest zarejestrowana w Maroku lub jej miejsce
faktycznego zarządu znajduje się w Maroku.

Tabela 5. Podatki dla firm (CIT)

od 0 do 300.000 MAD 1 0%

od 300.001 do 1.000.000 MAD 20%

powyżej 1.000.000 MAD

31% (28% dla firm prowadzących
działalność przemysłową z

dochodem do opodatkowania
poniżej 100 mln MAD)

Minimalny wkład

CIT musi wynosić minimum 0,5%
(lub 0,25% dla poszczególnych
produktów) obrotu i innych

określonych przychodów (po 36
miesiącach działalności) Jeżeli

bieżący dochód firmy, z
wyłączeniem odpisów

kapitałowych, zostanie zgłoszony
jako pozycja straty przez dwa
kolejne lata powyżej 36-

miesięcznego okresu zwolnienia,
odpowiednia stawka wynosi 0,6%

Instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe orazfirmy
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne 37%

Podatek opt-in dla wykonawców zajmujących się projektami
inżynieryjnymi, budowlanymi lub montażowymi dotyczącymi
instalacji przemysłowych lub technicznych

8% ceny kontraktu (VAT ne�o i inne
podobne podatki)

Firmy działające w „Strefach Wolnego Handlu” (za ich obrót Zwolnienie na pięć lat; 8,75% przez

22 RCB, h�ps://rbcglobalconnect.rbc.com/en/resources/explore-new-markets/country-profiles/morocco/tax-system,
(dostęp 10.04.2022).
23 Thomson Reuters Prac�cal Law, h�ps://uk.prac�callaw.thomsonreuters.com/9-518-
1029?transi�onType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a458128, (dostęp 10.04.2022).
24 Thomson Reuters Prac�cal Law, h�ps://uk.prac�callaw.thomsonreuters.com/9-518-
1029?transi�onType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true, (dostęp 10.04.2022).



eksportowy) następne 20 lat

Firmy z regionalnymi lub międzynarodowymi siedzibami, 8,75% (15% w przypadku uzyskania
zgodnie z systemem Casablanca Finance City (po pięciu latach
całkowitego zwolnienia, dla obrotu eksportowego)

statusu Casablanca Finance City od
1 stycznia 2020 r.)

Firmy eksportujące towary i usługi 0% przez pierwsze pięć lat 17,5%
później

Stawka obniżona przez pierwsze 5 lat dla osób osiągających
dochody z rolnictwa podlegających opodatkowaniu podatkiem
od osób prawnych, firm rodzinnych, przedsiębiorstw górniczych,
szkół prywatnych i placówek oświatowych

17.5%

Firmy hotelowe

Całkowicie zwolnieni z zysków
związanych z obrotem walutami
obcymi przez pierwsze pięć lat;

17,5% później
Źródło: RCB, h�ps://rbcglobalconnect.rbc.com/en/resources/explore-new-markets/country-profiles/morocco/tax-system.

Standardowa stawka podatku VAT (Value-Added Tax) wynosi 20%. Obniżona stawka 10% dotyczy
produktów na�owych, transakcji bankowych, działalności hotelarskiej, działalności restauracyjnej,
operacji sprzedaży i dostawy związanych z przedmiotami sztuki, jadalnych olei płynnych, słonecznych
podgrzewaczy wody. Stawka VAT na transport, energię elektryczną i energię słoneczną wynosi 14%.
Obniżona stawka 7% dotyczy wody, wypożyczania liczników wody i energii elektrycznej, produktów
farmaceutycznych i nieodzyskiwalnych opakowań produktów farmaceutycznych. Pozycje o stawce
zerowej obejmują towary i usługi eksportowane, towary objęte zawieszonym systemem celnym,
nawozy, maszyny wyłącznie do użytku rolniczego, dobra inwestycyjne ewidencjonowane jako środki
trwałe, nabyte przez podatników, przez okres 36 miesięcy od rozpoczęcia działalności, z wyłączeniem
pojazdów nabytych przez wypożyczalnie samochodów.25

Wprzypadku podatków od osób fizycznych stawki wynoszą od 0% do 38% i są uzależnione od dochodu.

Tabela 6. Podatki dla osób fizycznych (PIT)

Progresywny podatek dochodowy Stawka

do 30.000 MAD 0%

30.001 – 50.000 MAD 10%

50.001 – 60.000 MAD 20%

60.001 – 80.000 MAD 30%

80.001 – 180.000 MAD 34%

powyżej 180.000 MAD 38%
Źródło: RCB, h�ps://rbcglobalconnect.rbc.com/en/resources/explore-new-markets/country-profiles/morocco/tax-system.

Potrącenia z wynagrodzenia bru�o dotyczą głównie składek na ubezpieczenie społeczne, składek
emerytalnych oraz zryczałtowanej w wysokości 20% wynagrodzenia bru�o (z pułapem 30.000 MAD
rocznie). Odsetki od pożyczki związane z nabyciem głównej siedziby podlegają odliczeniu od podatku

25 RCB, h�ps://rbcglobalconnect.rbc.com/en/resources/explore-new-markets/country-profiles/morocco/tax-system,
(dostęp 10.04.2022).



do wysokości 10% całkowitego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wydatki zawodowe
poniesione w trakcie prowadzenia działalności podlegają odliczeniu, chyba że zostały wyraźnie
wyłączone. 26

Zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości są zazwyczaj opodatkowane stawką 20% w ramach
zwykłego dochodu, co najmniej 3% ceny sprzedaży. Sprzedaż udziałów spółki będącej rezydentem
podlega opodatkowaniu 10%. Zyski kapitałowe ze zbycia nieruchomości podlegają co do zasady
opodatkowaniu 20% podatkiem, podobnie jak ze zbycia akcji. Zyski kapitałowe uzyskane ze zbycia
rezydencji wykorzystywanej jako głównemiejsce zamieszkania przez co najmniej sześć lat są zwolnione
z opodatkowania. Podatek od darowizn jest pobierany według stałej stawki 20%. Pracownicy muszą
wpłacać składki na fundusz Caisse Na�onale de Sécurité Sociale (CNSS) w następujący sposób: przydział
socjalny 4,48%; obowiązkowa opieka medyczna 2,26%.27

5. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW

Maroko jest stabilne politycznie, ma strategiczne położenie geograficzne i solidną infrastrukturą.
Maroko ułatwia inwestycje zagraniczne poprzez pozytywną politykę makroekonomiczną, liberalizację
handlu, zachęty inwestycyjne i reformy strukturalne. Nadrzędny plan rozwoju gospodarczego Maroka
ma na celu przekształcenie tego kraju w regionalne centrum biznesowe, wykorzystując jego
wyjątkowy status jako wielojęzycznego, kosmopolitycznego kraju położonego w trójregionalnym
punkcie centralnym Afryki Subsaharyjskiej, Bliskiego Wschodu i Europy. Rząd Maroka wdraża strategie
zwiększające zatrudnienie, przyciągnięcie inwestycji zagranicznych oraz podniesienie wydajności i
produkcji w kluczowych sektorach, takich jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Maroko dokonuje
dużych inwestycji w energię odnawialną.28

Według Światowego Raportu Inwestycyjnego 2020 Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i
Rozwoju (UNCTAD), Maroko osiągnęło ósme miejsce pod względem bezpośrednich inwestycji
zagranicznych (BIZ) w Afryce. Po rekordowym roku 2018, w którym Maroko przyciągnęło 3,6 miliarda
dolarów BIZ, przychodzące BIZ spadły o 55 procent do 1,6 miliarda dolarów w 2019 roku. Pomimo
globalnej pandemii COVID-19, napływ BIZ do Maroka pozostał w dużej mierze stabilny i wyniósł 1,7
miliarda dolarów w 2020 roku. Francja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hiszpania dokonały większości
BIZ. Największy udział w zasobach BIZ ma przemysł, a następnie nieruchomości, handel, turystyka i
transport. Po powrocie Maroka do Unii Afrykańskiej w styczniu 2017 r. i uruchomieniu w marcu 2018
r. Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (CFTA), która weszła w życie w 2021 r., Maroko
nadal orientuje się jako „brama do Afryki” dla międzynarodowych inwestorów. W czerwcu 2019 r.
Maroko nadal rośnie w rankingu Banku Światowego Doing Business, awansując na 53. miejsce w 2020
r., awansując na liście o 75 miejsc w ciągu ostatniej dekady. Pomimo znacznej poprawy otoczenia
biznesowego i infrastruktury, wyzwaniami pozostają wysokie stopy bezrobocia, słaba ochrona praw
własności intelektualnej, nieefektywna biurokracja rządowa oraz powolne tempo reformy
regulacyjnej.29

6. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Interna�onal Trade Administra�on U.S. Department of Commerce, h�ps://www.trade.gov/country-commercial-
guides/morocco-investment-climate-statement.
29 Ibidem.



Język: arabski (urzędowy), języki berberyjskie (tamazight (urzędowy), Tachelhit, Tarifit), francuski
(często język biznesu, rządu i dyplomacji).30 Językiem biznesowym jest zasadniczo j. francuski, coraz
częściej jednak także angielski.

Strój: W miejscach publicznych należy nosić skromne ubranie, które zakrywa ciało. Poza hotelami
wyższej kategorii za szokujące mogą uchodzić zbyt swobodne stroje (np. krótkie spódnice, bluzki z
odkrytymi ramionami, szorty, obcisłe ubrania). Dotyczy to kobiet, a także mężczyzn. Fotografowanie
ludzi bez ich zgody lub z ukrycia jest niemile widziane. Nie wolno fotografować wnętrz meczetów z
progu. Do meczetów mają wstęp tylko muzułmanie (można zwiedzać wyłącznie meczet Hassana II w
Casablance).31 Strój biznesowy jest formalny i zazwyczaj konserwatywny. Mężczyźni powinni nosić
ciemne garnitury, natomiast kobietom zaleca się konserwatywne ubieranie (ciemne garnitury do
spodni, długie spódnice i sukienki, które zakrywają większość ramion i nóg).32

Mowa ciała: zgodnie z marokańską etykietą nie należy pokazywać spodów butów ani stóp, przed
wejściem do budynków należy zdjąć buty. Podczas „Ramadanu” post odbywa się od wschodu do
zachodu słońca. Dobrymi tematami do dyskusji są historia, sport i kultura. Złe tematy dyskusji to
napięcia na Bliskim Wschodzie lub gorliwość religijna. Dobrzy przyjaciele, mężczyzna i kobieta, całują
się w policzki, ale tylko tej samej płci. W świecie muzułmańskim piątek jest dniem odpoczynku.
Czwartek jest też często dniem wolnym.33

Hierarchia: W firmach, jak i w społeczeństwie marokańskim, niezwykle ważna jest hierarchia pozycji.
Osoba o najwyższej randze podejmuje decyzje, ale dopiero po uzyskaniu konsensusu grupowego.
Pracownicy mogą przyczynić się do procesu, ale ich wkład nie jest tak ważny jak w przypadku „szefa”.
W ten sposób ludzie na szczycie ponoszą pełną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji. Decyzje nie
są podejmowane szybko i często mogą wymagać kilku rund negocjacji. Kontakty i negocjacje biznesowe
mają charakter formalny i oficjalny. Muszą być dostosowane do hierarchicznej struktury marokańskich
firm. Przy rozmowach z większą liczbą osób, głównym rozmówcą jest osoba najważniejsza w danej
grupie/firmie (ta, która przewodniczy delegacji). Do niej należy się zwracać, ona ewentualnie udziela
głosu pozostałym członkom swojej grupy.

Spotkania: Najczęstszą formą powitania i pożegnania jest uścisk dłoni. Jako prezent nie należy dawać
likieru, wieprzowiny, przedmiotów z logo, figurek psów czy sów. Nie należy przynosić jedzenia ani
napojów do czyjegoś domu (oznaczałoby to krytykę gospodarza). Należy unikać prezentów w kolorach
różu, fioletu czy żółci (są to kolory kojarzące się ze śmiercią). Dzieciom gospodarza można dać książki
lub drobne przedmioty. Należy sprawdzić miejsce produkcji prezentu (np. może nie być
dobrze widziany prezent dany Arabowi, który został wyprodukowany w Izraelu).Przemyślanym
prezentem dla muzułmanina jest spersonalizowany grawerowany kompas.34 Prezenty i wizytówki
należy wręczać obiema rękami lub tylko prawą (lewa ręka uznawana jest za nieczystą). Podtrzymywanie
kontaktu wzrokowego oznacza szczerość i szacunek dla rozmówcy.

6.1. Najskuteczniejsze metody marketingowe związane z działalnością na
rynku Maroka

30 Central Intelligence Agnecy, h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#communica�ons.
31 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/maroko.
32 RBC, h�ps://rbcglobalconnect.rbc.com/en/resources/explore-new-markets/country-profiles/morocco/business-
prac�ces#.
33 Protocol Professionals, Inc., h�ps://www.protocolprofessionals.com/ar�cles_morocco.htm.
34 Protocol Professionals, Inc., h�ps://www.protocolprofessionals.com/ar�cles_morocco.htm.



Jedną ze skutecznych metod marke�ngowych jest marke�ng cyfrowy. Najważniejszymi źródłami
odkrywania nowych marek są strony internetowe marki lub produktu (26,1%), tzw. poczta pantoflowa
(25,1%), wyszukiwarki internetowe (23,9%), posty na kontach marek w mediach społecznościowych
(23,3%). Zaś głównymi kanałami marki są media społecznościowe (63,5%) oraz wyszukiwarki
internetowe (60,5%).

Wykres 3. Źródła odkrywania nowych marek w Maroku

Źródło: Agencja we are social, Hootsuite.

Wykres 4. Główne kanały badania marki w Maroku

Źródło: Agencja we are social, Hootsuite.



7. REKOMENDACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ROZPOCZĘCIA
DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ NA RYNKU MAROKA

7.1. Podstawowe kontakty do instytucji wspierających przedsiębiorczość

Poniżej przedstawiono listę danych teleadresowych organizacji wspierających wymianę handlową: 35

Tabela 3. Wykaz najważniejszych kontaktów.

1. Ministerstwo Przemysłu, Handlu, Inwestycji i Gospodarki Cyfrowej
Witryna internetowa: www.mcinet.gov.ma
E-mail: Formularz kontaktowy: h�ps://www.mcinet.gov.ma/fr/content/contact-en
Telefon: +212 537 761 508
2. Marokańska Federacja Izb Handlu, Przemysłu i Usług

Witryna internetowa: www.fcmcis.ma
E-mail: fcmcisdirecteur@gmail.com
Telefon: +212 537 767 078 3. Marokańskie Stowarzyszenie Eksportu

Witryna internetowa: www.asmex.org
E-mail: asmex@asmex.org

Telefon:
+212 522 949 305 +212 522 949 308

4. Izba Handlu, Przemysłu i Usług w Casablance

Witryna internetowa: www.ccisc.gov.ma
E-mail: ccis@ccisc.gov.ma Telefon:
5. Izba Handlu, Przemysłu i Usług w Rabacie

Witryna internetowa: www.ccirabat.ma
E-mail: sinfos@ccis-rsk.ma
Telefon: 0537 70 64 44
6. Generalna Konfederacja Przedsiębiorstw Maroka CGEM

Witryna internetowa: www.cgem.ma E-
mail:
Telefon:
8. SERVICE PUBLIQUE - strona internetowa marokańskiej administracji, instytucji publicznych i
przedsiębiorstw państwowych

Witryna internetowa: www.service-public.ma E-
mail:
Telefon:
Ministerstwo Gospodarki i Finansów

Witryna internetowa: www.finances.gov.ma E-
mail:
Telefon:

35 Strona Portalu Promocji Eksportu, h�ps://morocco.trade.gov.pl/pl/maroko/adresy/886,adresy.html, (dostęp: 1.04.2022)
oraz Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/maroko/ie (dostęp: 1.04.2022).



Dyrekcja Studiów i Prognoz Finansowych

Witryna internetowa: h�p://depf.finances.gov.ma E-mail:
Telefon:
Ministerstwo Infrastruktury i Wody

Witryna internetowa: www.equipement.gov.ma E-mail:
Telefon:
Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Witryna internetowa: www.mcinet.gov.ma E-mail:
Telefon:
Ministerstwo Integracji Gospodarczej, Małej Przedsiębiorczości, Zatrudnienia i Umiejętności

Witryna internetowa: h�ps://www.travail.gov.ma E-mail:
Telefon:

Źródło: Portal Promocji Eksportu oraz Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Oficjalna prasa ekonomiczna36:

▪ „L’Economiste” : www.leconomiste.com;
▪ „La Vie Eco”: www.lavieeco.com;
▪ „Finances News Hebdo”: www.fnh.ma;
▪ „Challenge”: www.challenge.ma;
▪ „L’Economie et entreprises”: www.economie-entreprises.com.

Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym37:

▪ Bank Al-Maghrib (bank centralny) : www.bkam.gov.ma;
▪ Marokańska Agencja Rozwoju Inwestycji i Eksportu (AMDIE): www.morocconow.com;
▪ Państwowy Urząd Kolei (ONCF): www.oncf.ma/fr/Entreprise;
▪ Państwowy Urząd Energii Elektrycznej i Wody Pitnej: www.one.org.ma, www.onep.ma;
▪ Państwowy Urząd Węglowodorów i Kopalń (ONHYM): www.onhym.com;
▪ Marokański Urząd Własności Przemysłowej i Handlowej (OMPIC): www.ompic.org.ma;
▪ Administracja Ceł i Podatków Pośrednich (ADII): www.douane.gov.ma;
▪ Office des changes (urząd dewizowy): www.oc.gov.ma;
▪ Państwowa Agencja Regulacji Telekomunikacji (ANRT): www.anrt.ma;
▪ Biuro Targów i Wystaw w Casablance (OFEC): www.ofec.ma.

Regionalne Centra Inwestycji (CRI) 38:

▪ Rabat-Sale-Kenitra: www.raba�nvest.ma;
▪ Casablanca-Se�at: www.casainvest.ma;

36 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, h�ps://www.gov.pl/web/maroko/ie, (dostęp: 1.04.2022). 37 Ibidem.
38 Ibidem.



▪ Tanger-Tetouan-AI Hoceima: www.investangier.ma;
▪ Fez-Meknes: www.fesmeknesinvest.ma;
▪ Souss-Massa: www.agadirinvest.com;
▪ Beni Mellal-Khenifra: www.coeurdumaroc.ma;
▪ Draa-Tafilalet: www.draatafilale�nvest.com;
▪ Marrakech-Safi: www.crimarrakech.ma;
▪ Wschodni: www.orientalinvest.ma;
▪ Laayoune-Sakia El Hamra: www.laayouneinvest.ma;
▪ Guelmim-Oued Noun: www.guelmiminvest.ma;
▪ Dakhla-Oued Eddahab: www.cri-invest.ma/map/my-cri/11.

Izby Handlu, Przemysłu i Usług (CCIS) 39:

▪ Rabat-Sale-Kenitra: www.rabat.cci.ma;
▪ Casablanca-Se�at: www.cciscs.ma;
▪ Tanger-Tetouan-AI Hoceima: www.ccis�a.ma;
▪ Souss-Massa: www.ccis-agadir.com;
▪ Fez-Meknes: www.ccisfm.ma.

39 Ibidem.


