
Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Μαρόκου και Ελλάδας-Μαυριτανίας για το έτος 2022 

 

Μαρόκο 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2022 ο συνολικός 

όγκος εμπορίου της χώρας μας με το Μαρόκο ανήλθε σε 428,86 εκ. € (αύξηση 80,79% σε σχέση με το 

2021), εκ των οποίων τα 240,94 εκ. αποτελούν ελληνικές εξαγωγές πετρελαιοειδών, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν το 79% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο 

παρέμεινε πλεονασματικό (180,73 εκ. €), παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 225,6% σε σχέση με το 

2021. Συγκρατείται ότι οι εξαγωγές πετρελαιοειδών έχουν σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση τα 

τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι από 21,70 εκ. € το 2020, ανήλθαν σε 92,79 εκ. το 2021 και 240,94 εκ. 

το 2022. 

Συγκεκριμένα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς το Μαρόκο, το 2022, ανήλθε σε 304,8 εκ. 

ευρώ (αύξηση 108,25% σε σχέση με το 2021), ενώ η αξία των μαροκινών εισαγωγών στην Ελλάδα 

ανήλθε σε 124,06 εκ. (αύξηση 36,55% σε σχέση με τα το 2021).  

Κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα προς Μαρόκο, το 2022, ήταν τα ορυκτά καύσιμα (240,94 

εκ. €), οι μηχανές και συσκευές (10,77 εκ. €, αύξηση 25% σε σχέση με 2021), τα προϊόντα χημικής 

βιομηχανίας (7,41 εκ. €, μικρή αύξηση σε σχέση με 2021), τα πλαστικά (6,63 εκ. €, αύξηση 25% σε σχέση 

με 2021), τα τεχνουργήματα από σίδηρο και χάλυβα (4,18 εκ. €, αύξηση 120% σε σχέση με 2021) και οι 

πέτρες και τεχνουργήματα αυτών (4,14 εκ. €, αύξηση 36% σε σχέση με 2021). Κυριότερα εισαγόμενα 

προϊόντα από το Μαρόκο στην Ελλάδα, το 2022, παρέμειναν, σταθερά τα επιβατικά οχήματα (55,20 εκ. 

€, αύξηση 45% σε σχέση με 2021), οι ζωοτροφές (37,12 εκ. €, αύξηση 48% σε σχέση με 2021), τα ψάρια 

και κυρίως θαλασσινά (9,91 εκ. €, μικρή αύξηση σε σχέση με 2021) και τα χημικά προϊόντα (3,5 εκ. €, 

μικρή αύξηση σε σχέση με 2021). 

Ως προς το εμπόριο υπηρεσιών, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι εισπράξεις 

υπηρεσιών για το 2022 ανήλθαν σε περίπου 180 εκ. € (105 εκ. το 2021), ενώ οι πληρωμές σε 12 εκ. € 

(10,1 εκ. το 2021). 

 Λαμβάνοντας υπόψη την μαροκινή αγορά και την λειτουργία της ως εμπορικής πύλης για την 

αφρικανική ήπειρο, ενδιαφέρουσες μελλοντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές εντοπίζονται, 

μεταξύ άλλων, στους τομείς αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού εξοπλισμού, επεξεργασίας και 

αξιοποίησης αγρο-διατροφικών προϊόντων, ποιοτικού ελέγχου, συσκευών, χημικών, πλαστικών, 

φαρμακευτικού εξοπλισμού, καινοτόμων προϊόντων και ψηφιακών υπηρεσιών. Απαραίτητη κρίνεται η 

συστηματική επιδίωξη δραστηριοποίησης από πλευράς των Ελλήνων εξαγωγέων, δεδομένης της εδώ 

επιχειρηματικής νοοτροπίας. Όσον αφορά, ειδικότερα, τον ευρύτερο αγρο-διατροφικό τομέα, 

επισημαίνεται η διοργάνωση, φέτος, μετά τριετή διακοπή (λόγω των περιοριστικών μέτρων της 

πανδημίας), της μεγάλης αγροτικής Έκθεσης SIAM (Μεκνές, 2-7 Μαΐου 2023). 

 

 

 



Μαυριτανία 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός όγκος εμπορίου Ελλάδας-

Μαυριτανίας για το 2022 ανήλθε σε 16,61 εκ. € (14,45 εκ. το 2021), εκ των οποίων τα 10,75 εκ. € 

αποτελούν μαυριτανικές εισαγωγές θαλασσινών στην Ελλάδα. Το εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα 

ανήλθε σε -7,24 εκ. €, με τις ελληνικές εξαγωγές να φτάνουν τα 4,68 εκ. € και τις μαυριτανικές εισαγωγές 

στην Ελλάδα τα 11,92 εκ. €. Βασικότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα προς την Μαυριτανία, το 2022, 

ήταν τα πούρα (2,83 εκ. €) και οι γόμες και ρητίνες (1 εκ. €). 

 Ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές μπορούν να διερευνηθούν στον τομέα του αλιευτικού 

εξοπλισμού και του εξοπλισμού υδατοκαλλιέργειας. 

 

 

 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ραμπάτ 


