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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –6,3 6,0 3,5 3,3 3,0

Průmyslová produkce (% změna) — — — — —

Veřejný dluh (% HDP) 92,4 91,9 89,1 87,1 84,0

Míra inflace (%) 0,6 1,4 2,8 2,2 1,5

Populace (mil.) 36,9 37,3 37,8 38,2 38,6

Nezaměstnanost (%) 11,9 12,3 11,9 11,5 10,8

HDP na obyvatele (USD, PPP) 7 486,0 8 090,0 8 630,0 9 040,0 9 450,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –1,6 –8,9 –8,2 –7,3 –4,6

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –15,5 –22,6 –23,0 –22,4 –20,4

Exportní riziko OECD 3/7 3/7 3/7 — —

konkurenceschopnost — — — — —

Predikce EIU Zdroj: EIU, oECD, IMD

Maroko
Velvyslanectví Čr v rabatu
e-mail: commerce_rabat@mzv.cz
www.mzv.cz/rabat

Maroko je pátou největší ekonomikou na  afric-
kém kontinentě. Pandemie covid-19 zastavila 

téměř dvě dekády trvajícího ekonomického růstu 
a  v  roce 2020 se marocká ekonomika propadla 
o  6,3 %. V  roce 2021 se již ekonomika stabilizovala 
a vykázala velmi optimistický růst 6 %. V nejbližších 
letech se očekává stabilní růst okolo 3 %. Ekonomiku 
Marockého království tlačí vpřed řada vládních stra-
tegií implementovaných pro různé sektory hospodář-
ství. Úspěšný Průmyslový akcelerační plán udělal 
z Maroka africkou jedničku ve výrobě osobních auto-
mobilů. Nově přijatá vládní strategie Green Genera-
tion navazuje na Plán Zelené Maroko a cílí na moder-
ní rozvoj zemědělství, které stále zůstává důležitou 

součástí marocké ekonomiky a na exportu země se 
podílí 20 %. Pandemie zcela ochromila marocký turi-
smus, který do  té doby tvořil 8 % marockého HDP. 
Cílem marocké administrativy zůstává přilákání 
zahraničních investic. Na  africké poměry liberální 
marocká ekonomika nabízí řadu příležitostí pro 
evropské společnosti. Velkou roli hraje také geogra-
fická poloha Maroka a  jeho blízkost s  evropským 
kontinentem. Běžný účet země se dlouhodobě pohy-
buje v deficitu. V zemi žije téměř 38 milionů obyvatel. 
klíčovým problémem je vysoká míra nezaměstna-
nosti a  to především v  mladé populaci. V  letošním 
roce činí nezaměstnanost 11,9 %. V budoucích letech 
je predikován mírně klesající trend. 

mailto:commerce_rabat@mzv.cz
https://www.mzv.cz/rabat/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/maroko-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#ma
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ automobilový průmysl

Automobilový průmysl je jedním z  tahounů marocké ekonomiky v posledních 
letech. Země ročně vyrobí na  700 tisíc osobních vozů a  je tak jedničkou 
na africkém kontinentě. Sektor zaměstnává na 180 tisíc zaměstnanců a produkce 
se vyváží do  74 zemí světa. Maroko má ambici stát se významným světovým 
centrem v oblasti automobilové průmyslu. Možnosti pro české firmy jsou v dovozu 
komponentů (např. kola, osvětlení, kabeláž a dalších produktů v režimu OEM 
automobilových součástek). Příležitostí jsou také investice v rámci dodavatelských 
a subdodavatelských řetězců.  

 ▶ ICT

Sektor představuje asi 6 % marockého HDP, polovinu z něj tvoří telekomunikace. 
Od roku 2020 probíhá urychlená digitalizace státní správy jako reakce na pandemii 
koronaviru. Velký růst zaznamenal také e-commerce. S  tím souvisí zvýšená 
poptávka po cloudových řešeních, managementu dat včetně tématu big data, 
hostování softwaru (SaaS), řešení v rámci kybernetické bezpečnosti a dalších 
službách a produktech.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

59 %

25 %

16 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020 

Top 5 import dle zemí (v %)

Španělsko 15,3

Čína 12,2

francie 12,0

Spojené státy americké 6,3

Turecko 5,5

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 44,5

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 3,1

Díly a příslušenství vozidel motorových 1,7

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 1,4

Pšenice (vč. špaldy) a sourež nemleté 1,4

Obilniny ostatní mleté (ne mouka pšeničná a ze sourži) 1,3

Vývoj HDP (meziročně, %)

Maroko svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#ma&jumptoanchor=aut
https://publi.cz/books/1901/index.html#ma&jumptoanchor=ict
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 ▶ obranný průmysl

Národní bezpečnost je jednou z priorit marocké administrativy. Geografická poloha 
země na křižovatce mezi Evropou, Afrikou s sebou přináší řadu hrozeb včetně 
nelegální migrace či pašování. Zvýšená poptávka proto je po zařízení sloužících 
ke kontrole hranic, integrovaná řešení pro monitoring a dohled, radary a skenovací 
zařízení. V roce 2022 by marocké ministerstvo obrany mělo mít k dispozici kolem 
3 mld. EUr, tedy zhruba o 5 % výše než v roce 2021.  

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví i nadále zůstává jedním z perspektivních sektorů marocké ekonomiky. 
Vláda se v důsledku pandemie koronaviru rozhodla vystavět více nemocničních 
zařízení v odlehlých částech Maroka, kde je zdravotní péče nedostatečná. rozsáhlé 
investice by měly pokračovat. Vysoká poptávka je jak po spotřebním zdravotnickém 
materiálu, tak zdravotnickém vybavení pro nově vznikající nemocnice.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

V  zemědělství je zaměstnáno téměř 45 % populace. Na  tvorbě HDP se tento 
sektor podílí 14 %. V roce 2020 byla spuštěna vládní strategie Green Generation 
2030. Cílem je budovat moderní zemědělství a snižovat rizika klimatických změn 
na produkci. Příležitosti jsou v řešeních pro precizní farmaření (smart farming).
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https://publi.cz/books/1901/index.html#ma&jumptoanchor=obr
https://publi.cz/books/1901/index.html#ma&jumptoanchor=zdr
https://publi.cz/books/1901/index.html#ma&jumptoanchor=zem

