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DADES GENERALS
Superfície
Població
Densitat de població
Idioma

QUADRE MACROECONÒMIC 2016
2

446.550 km
33,7 milions de persones
77,0 hab./km2
Àrab (oficial)
Llengües berbers (entre les quals el
tamazic és oficial)
Francès (idioma utilitzat sovint als
negocis, el Govern i la diplomàcia)

Moneda
Esperança de vida
Religió

Taxa d’alfabetització + 15 anys

Dírham marroquí; 1 EUR = 10,74
MAD (19/04/17)
76,9 anys
Musulmana
(oficial,
majoritàriament sunnita: 99%)
Altres, 1%
71,7% est. UIS 2015

Creixement econòmic
PIB (PPP)
PIB per càpita (PPP)

1,5 %
281.793 M$
8.330,4 $

Inflació

1,6 %

Taxa d’atur

9,4 %

Deute públic

77% del PIB

R+D/PIB

0,72% (2010)

Balança comercial

-14.430 M$

Clients principals

Espanya (22,1%)
França (19,7%)
Índia (4,9%)
Estats Units (4,3%)
Itàlia (4,3%)

Proveïdors principals

Espanya (13,9%)
França (12,4%)
Xina (8,5%)
Estats Units (6,5%)
Alemanya (5,8%)

Doing Business

68/190
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PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016
Sectors amb més volum de negoci: 1) transport de mercaderies i passatgers, 2) productes de ceràmica, ciment i pedra, 3) roba.
Dels principals sectors, destaquen per creixement:
― Entre 2011 i 2016: 1) material elèctric per a motors i vehicles, 2) producció, recollida i distribució d'electricitat, 3) productes
lactis.
― Entre 2016 i 2021: 1) producció, recollida i distribució d'electricitat, 2) productes lactis, 3) transport de mercaderies i
passatgers.
40
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Extracció de pedra, sorra i
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Roba

Material elèctric per a motors i
vehicles

Productes de ceràmica, ciment
i pedra
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La mida de les bombolles és
proporcional al valor del volum de
negoci el 2016 en M€, preus corrents.

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
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PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016
Sectors amb més creixement: 1) maquinària per a la indústria paperera, del plàstic, del cautxú, 2) publicació d'enregistraments d'àudio, i
3) aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament d'imatge i so.
Maquinària per a la indústria paperera, del plàstic, del cautxú
Publicació d'enregistraments d'àudio
Aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament d'imatge i so
Motors elèctrics, generadors i transformadors
Maquinària d'elevació i manipulació
Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
Fosa de metalls
Instrumental mèdic i quirúrgic

Entre aquests sectors, s’espera que en el futur
creixin especialment:
1. Motors elèctrics, generadors i transformadors
2. Maquinària d'elevació i manipulació
3. Publicació d'enregistraments d'àudio

Impressió de calendaris, formularis, targetes i altres articles
Midons i productes amilacis
Forjat de metall i metal·lúrgia en pols
Equipament de control de processos industrials
Generadors de vapor
Catifes i moquetes
Material elèctric per a motors i vehicles
Cervesa
Electrodomèstics
Aliments per a mascotes i animals
Pasta i fideus
Aire condicionat industrial i embalatge
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Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
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PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

Milions de $

Per volum d’importació, 2016

Per creixement més gran, 2011-16 (%)
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Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
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RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – MARROC
1.600.000

EXPORTACIONS

1.500.000

Les exportacions catalanes al Marroc creixen ininterrompudament els
últims anys, i assoleixen els 1.283,1 milions d’euros el 2016, un augment
del 5,7% respecte a l’any anterior.

1.400.000
1.300.000
1.200.000

Catalunya exporta principalment al Marroc aparells i material elèctric
(20,9%), plàstics (7,8%) i maquinària (6,9%).
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2011

2012

2013

2014

2015*

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Exportacions

893.923

1.020.918

1.068.326

1.102.492

1.214.277

1.283.113

Importacions

741.067

709.178

811.690

794.326

997.564

1.548.810

Saldo
comercial

152.856

311.740

256.635

308.166

216.713

-265.697

5.321 empreses exportadores al Marroc, de
les quals 1.676 són exportadores regulars.

Les exportacions catalanes al Marroc representen el 2,0% del total de les
exportacions catalanes.

―

Les exportacions catalanes representen el 18,5% de les exportacions de l’Estat
espanyol al Marroc.

2016*

milers €

*Dades provisionals
Font: ICEX.

―

IMPORTACIONS

Les importacions catalanes del Marroc augmenten per segon any
consecutiu i arriben als 1.548,8 milions d’euros, un creixement del 55,3%
respecte al 2015.
Catalunya importa principalment del Marroc aparells i material elèctric
(48,7%), peces de vestir (26,7%) i altres articles tèxtils (6,0%).
―

Les importacions catalanes del Marroc representen el 2,0% del total de les
importacions catalanes.

―

Les importacions catalanes representen el 27,3% de les importacions de l’Estat
espanyol del Marroc.
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INVERSIONS
MARROC  CATALUNYA

CATALUNYA  MARROC

La inversió del Marroc a Catalunya va ser significativa l’any 2013 i va
assolir els 2,3 milions d’euros (principalment en serveis financers). El
2016 se situa en els 661,2 milers d’euros.

La inversió de Catalunya al Marroc va ser rellevant el 2011 (39,7 M€),
concentrada en la construcció d’edificis. A partir d’aquí ha disminuït fins
assolir els 2,9 milions d’euros el 2016.

El 88,7% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda del Marroc el
2016 correspon a activitats immobiliàries i el 6,1% a programació i
consultoria.

El 49,4% de la inversió de Catalunya al Marroc el 2016 correspon a la
fabricació de material i equip elèctric, el 25,2% a productes
farmacèutics i el 25,0% a la indústria tèxtil.

La inversió del Marroc a Catalunya representa el 2,7% del total invertit a
l’Estat espanyol, i és insignificant en el total de la inversió rebuda per
Catalunya.

La inversió de Catalunya al Marroc representa el 26,8% del total de
l’Estat espanyol i és insignificant en el total de la inversió realitzada per
Catalunya.
Evolució de la inversió
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39.747,4

8.454,3

6.369,9

11.607,2

9.715,9

2.934,9

Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
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PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES AL MARROC

EMPRESES MARROQUINES ESTABLERTES A CATALUNYA

167 filials d’empreses catalanes amb establiment al Marroc.

4 filials d’empreses marroquines amb establiment a Catalunya.

Les 10 primeres empreses matriu segons facturació:

Les 10 primeres empreses matriu segons facturació:

― Gas Natural SDG SA

― Banque Marocaine du Commerce Extérieur

― Caixabank SA

― Royal Air Maroc

― Fomento de Construcciones y Contratas SA

― Attijariwafa Bank

― Banco de Sabadell SA

― Banque Centrale Populaire SA

― Cobega SA
― Nortia Business Corporation SL
― Punto FA SL
― Roca Corporación Empresarial SA
― Basf Espanola SLU
― Torraspapel SA

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’e xterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).

Font: Directori d’empresescatalanesestablertes a l’estranger d’ACCIÓ.

Font: Directori d’empresesestrangeres establertes a Catalunya d’ACCIÓ.
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OPORTUNITATS DE NEGOCI
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OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS AL MARROC

Electrònica i electricitat
-

Acumuladors, cèl·lules primàries i bateries
Aparells de control i distribució d'electricitat
Components electrònics, vàlvules i tubs
Electrodomèstics
Fils i cables aïllats
Motors elèctrics, generadors i transformadors
Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió

Maquinària, metal·lúrgia i béns d'equip
-

Aire condicionat industrial i embalatge
Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules
Estructures metàl·liques
Generadors de vapor
Maquinària per a la indústria paperera, del plàstic, del cautxú

Packaging
- Envasos metàl·lics, filferro i fabricació d'altres productes de
metall
- Pasta, paper i cartró
- Productes de paper d'un sol ús i altres articles de paper

Química i plàstics
-

Adobs i compostos nitrogenats
Fotoquímics, explosius i altres productes químics
Pintures i vernissos
Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic
Productes de cautxú
Productes plàstics

Tèxtil i moda
Materials i matèries primeres
-

Extracció de carbó i lignit; extracció de torba
Metalls preciosos i metalls no ferris
Productes de ceràmica, ciment i pedra
Vidre i productes de vidre

-

Articles de punt
Articles tèxtils confeccionats
Calçat
Catifes i moquetes
Teixits tècnics, etiquetes, insígnies i altres productes tèxtils

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
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OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A MARROC (I)

La indústria agroalimentària marroquina busca R+D, equipaments i processos

Alimentació

En els darrers anys, la indústria agroalimentària marroquina ha experimentat un creixement important
(30% del PIB Industrial, 14 % de les exportacions). Destaca la producció d'oli, conserves de tomàquet,
verdures i llegums, conserves de fruites i sucs, sector vinícola, brioxeria industrial, transformació de
pesca, etc. Per sostenir el seu creixement, aquesta indústria necessita suport d'R+D, equipaments,
fàbriques clau en el pany de transformació i envasat, etc. El Marroc és un país productor amb un marge
de creixement ampli per a la indústria transformadora.

La indústria de l'automòbil es dimensiona per proveir el mercat africà

Automoció i moto

Després de la implantació del grup Renault a Tànger (350.000 vehicles produïts el 2016), el grup PSAOPEL desembarca a Kenitra on començarà a muntar cotxes el gener del 2019. El grup PSA-OPEL també
instal·la la seu OPEN LAB a Kentira per concebre el vehicle del futur per al mercat africà. Els principals
proveïdors TIER 1 lligats a aquests grups estan implantats o s'implanten també al Marroc. Els fabricants
catalans del sector també haurien de prendre posicions en aquest mercat de futur.

Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
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OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A MARROC (II)

Energies renovables per al programa de transició energètica del Marroc

Energia i recursos

El Marroc aposta per la transició energètica. El 2014, les energies renovables representaven ja el 32 %
de la producció d'electricitat (22 % hidroelectricitat, 9 % eòlica). L'objectiu el 2020 és que representin el
42 % d'una producció estimada en 14.500 MW i, el 2030, es vol que el parc de producció d'electricitat
d'origen renovable passi al 52 % de la capacitat elèctrica total instal·lada. A llarg termini l'ambició del
Marroc és esdevenir exportador d'energia destinada als mercats europeus i africans.

Equipaments urbans, infraestructures urbanes i TIC

Smart Cities

La població urbana al Marroc està en creixement continu i les principals ciutats del país han de fer
esforços per adaptar i millorar els equipament urbans. Les necessitats són grans en infraestructures
(pàrquings, vies de circulació, línies de bus, tramvia, etc.), equipaments urbans (senyalització, mobiliari
urbà, videovigilància, etc.) i tota la indústria de les TIC aplicades a la gestió intel·ligent de ciutats. A la
metròpoli de Casablanca surten a concurs pròximament la línia 3 del tramvia, 3 noves línies de bus, la
construcció de pàrquings, etc.

Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
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