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Kde je Maroko?

• 710,850 km2   Hlavní město: Rabat

• Severní Afrika, hraničí se Španělskem, 
Alžírskem a Mauretánií, 2.400 km pobřeží

ROZLOHA A
UMÍSTĚNÍ

• 35 127 537POPULACE

• Konstituční monarchie, dvoukomorový 
parlament

• Hlava státu: král Mohamed VI.

POLITICKÝ 
SYSTÉM

• MAD, marocký 
dirham

1 USD – cca 10 MAD

1  EUR – cca 11 MAD
MĚNA

• Arabština a 
berberština

• GMT (letní čas)ÚŘEDNÍ JAZYK A 
ČASOVÉ PÁSMO

• Kvalitní dálniční a železniční síť, 

7 mezinárodních letišť, 5 významných  

přístavů
DOPRAVA



Maroko – křižovatka kontinentů



Aktivní zapojení Maroka do mezinárodního 

obchodu



Makroekonomické údaje

2012 2013 2014 2015 2016

Růst HDP (%) 2,7 4,4 3,5 4,8 3,0

Inflace (%) 1,3 1,0 1,7 0,8 1,4

Nezaměstnanost (%) 9,0 9,1 9,8 9,6 9,5

HDP na hlavu: cca 5.200,- USD

Podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP (2016)

Primární 13 % z toho 15,5 % zemědělství, 1,1 % rybolov

Sekundární 27 % z toho 15 % zprac. průmysl, 6 % stavebnictví, zbytek těžba a 
energetika

Terciární 60 % hlavní podíl finanční služby, dále obchod, veřejná administrativa

Zdroj: Světová banka, Vysoký úřad pro plánování

Čísla pro rok 2016 jsou odhadovaná.



Zdroj: Office de Change

Údaje za rok 2015:

Hlavní zákazníci: EU (nejsilnější Španělsko– 22 % a Francie – 20 %), Brazílie –

4,6 %, USA – 4,1 %    (ČR – 0,1 %)

Hlavní dodavatelé: EU (nejsilnější Španělsko – 13,4 % a Francie – 13,3 %), Čína 

– 7,6 %, USA – 7 %     (ČR – 0,4 %)                              

Hlavní vývozní položky: oděvy (10,3 %), dráty a kabely (9,3 %), hnojiva (8,8 %), 

kyselina fosforečná (6,5 %), automobily (5,2 %)

Hlavní dovozní položky: surová ropa a paliva (18,9 %), zemní plyn (5 %), plasty (3 

%), automobily (2,4 %), obilí (2,2 %), chemické produkty (2,1 %) 

Zahraniční 

obchod 

Maroka



Před rokem 1918 – dovoz koření, kožených výrobků, drahých 

kovů, vývoz skla, textilních výrobků, cukru

Období 1. republiky – rozvoj vztahů přes Francii, vývoz 

technologií, Baťa

1948 – 1999 – ideologická přehrada (ale aktivní afilace Transakty

Sima, obchod se surovinami)

Od roku 1990 – postupný rozvoj obchodních vztahů, vzájemné 

poznávání

Vzájemné dvoustranné vztahy

Včera, dnes a zítra



Oficiální návštěvy a podnikatelské mise – důležitý nástroj pro 

vzájemné poznávání

Ojedinělé mise v prvním desetiletí tohoto století

• Předseda vlády J. Paroubek, ministr průmyslu a obchodu M. Urban

Rostoucí zájem od roku 2013 – uskutečněné návštěvy a mise

• Otevření kanceláře agentury CzechTrade

• Návštěva královy manželky a následníka trůnu v ČR

• Mise organizovaná ČEB - říjen 2014

• Oficiální návštěva předsedy Senátu PČR M. Štěcha v Maroku

• Oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR J. Mládka

• Oficiální návštěva ministra zahraničí Maroka Salaheddina Mezouara v ČR

• Mise firem z oblasti zdravotnictví

• Mise organizovaná ČEB – zaměřeno na energetiku

• Návštěva marocké delegace k jednání o spolupráce v geologii

• Soukromá návštěva krále v České republice

Vzájemné dvoustranné vztahy

Výměny oficiálních návštěv a misí



Vzájemná obchodní výměna

tis. USD 1995 2012 2013 2014 2015

Vývoz z ČR 14 133 141 281 207 006 227 117 211 800

Dovoz do ČR 6 408 53 793 78 166 102 459 124 465

Obrat 20 541 195 074 285 172 329 576 336 265

Saldo 7 725 87 488 128 840 124 658 87 335

Index vývozu - 8 % + 47 % + 10 % - 9 %



Obchodní výměna mezi ČR a Marokem      

(údaje za rok 2015)
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automobily

zelenina a ovoce (rajčata)

oděvní výrobky a doplňky

elektrická zařízení a 

spotřebiče

stroje a zařízení k výrobě 

el. energie

obuv

ryby

hnojiva

rudy kovů a kovový odpad

léčiva

elektroinstalační zařízení 

(polovodiče, kabely, 

jističe, apod.)

automobily

výpočetní technika

plasty

pryžové výrobky

papír, lepenka

průmyslové stroje

textilní příze a tkaniny

telekomunikační zařízení

optické přístroje



Marockým státem podporované obory

• Automobilový průmysl (průmyslové zóny)

• Letecký průmysl (průmyslové zóny)

• Zemědělství (vládní program „Zelené Maroko“)

• Turistická infrastruktura 

• Dopravní infrastruktura (městská hromadná doprava, železnice)

Ostatní zajímavé obory

• Potravinářství

• Zdravotnictví (příliv peněz z fondů, liberalizace)

• Těžební průmysl

• Energetika (zelené energie, zemní plyn)

• Zbrojní průmysl

Perspektivní obory



V Maroku se:

• dynamicky rozvíjí střední a lehký průmysl

• modernizuje energetika s přechodem na obnovitelné zdroje

• modernizuje a intenzifikuje zemědělství

• zvyšuje kupní síla obyvatelstva

• dynamicky rozvíjí turistický sektor a služby s ním spojené

• zvyšuje povědomí o ochraně životního prostředí

Marocký spotřebitel (zatím) preferuje dovážené zboží před místním

Způsob života se postupně přibližuje obvyklému způsobu života v Evropě

Sortiment, který lze nabízet do Maroka, nemá omezení

S čím v Maroku obchodovat?



Je můj výrobek (moje služba) pro marocký trh zajímavý? (veletrh, 

konzultace s kanceláří CT, …)

Jaké jsou podmínky vstupu výrobku na marocký trh? (celní 

preference, zvláštní předpisy, osvědčení, …)

Obvyklé prodejní kanály (distributor, výrobce, …)

Obvyklé obchodní podmínky (platební, dodací)

Vyhledání partnerů

Osobní jednání (v Maroku, v ČR)

Zkušební dodávka

Cesta na marocký trh



Veletrhy

• SIAM – zemědělství a potravinářství

• SIB – stavebnictví

• ELEC EXPO – energetika, elektronika

• MIDEST – strojírenství

• POLLUTEC – životní prostředí

Mise – doprovodné, oborové

• seznámení se s trhem z pohledu místních politiků (velké projekty)

• šance k nalezení partnerů (podnikatelské semináře)

• zvýšení prestiže v očích potenciálních marockých partnerů

• na míru vytvořený program u oborových misí

Individuální prezentace (prezentace před pozvanými partnery, 

návštěvy vybraných partnerů) – služba CzechTradu

Jak hledat partnery v Maroku?



Rozdílná kultura – požadavky na osobní kontakt, liknavost v 

odpovídání, neschopnost záporné odpovědi

TRPĚLIVOST, TRPĚLIVOST, TRPĚLIVOST, …

Otevřenost trhu - vysoce konkurenční prostředí a rozhýčkanost 

marockých podnikatelů od konkurence z celého světa, v Maroku 

nejsou „díry“ na trhu

Omezená směnitelnost marocké měny 

Další úskalí - podceňování vyspělosti 

a rozhledu marockého zákazníka, chybějící

tradice vzájemných kontaktů, vyšší

počáteční náklady, jazyk

Úskalí marockého trhu



Některá negativa jsou i pozitivní (otevřenost trhu)

Čeští vývozci si umí s problémy poradit … roste obrat i počet 

českých vývozců

Politicky stabilní a příjemná země

Dynamicky se rozvíjející ekonomika 

a budování země

Maroko chce diverzifikovat

Maroko vše potřebuje

Maročan, který zná ČR, má o české kvalitě dobré mínění

Těsné sousedství s EU – pokud hledáme nové partnery mimo 

EU, proč ne ty nejbližší?

V nejasnostech se radit se ZK i ZÚ

Kdo se bojí, nesmí do lesa



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Těším se na setkání s Vámi na marockém trhu

a



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Jan Kobliha

Vedoucí ZK Casablanca

E-mail: casablanca@czechtrade.cz

jan.kobliha@czechtrade.cz

www.czechtrade.ma
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