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1) ARGÉLIA	  

A	  Argélia	  foi	  a	  49ª	  maior	  economia	  exportadora	  no	  mundo,	  exportando	  US$	  63,7	  bilhões	  em	  
2014	   e	   a	   49ª	  maior	   economia	   importadora,	   com	   importações	   de	  US$	   60	   bilhões	   no	  mesmo	  
ano,	   resultando	   numa	   balança	   comercial	   positiva	   de	   US$	   3,62	   bilhões.	   Em	   2014	   o	   PIB	   da	  
Argélia	  foi	  de	  US$	  213	  bilhões	  e	  o	  PIB	  per	  capita	  foi	  de	  US$	  14,2	  mil.	  

A	   economia	   da	   Argélia	   permanece	   dominada	   pelo	   Estado,	   um	   legado	   do	   modelo	   de	  
desenvolvimento	  pós-‐independência	  socialista	  do	  país.	  Nos	  últimos	  anos,	  o	  Governo	  argelino	  
suspendeu	   a	   privatização	   das	   indústrias	   estatais	   e	   impôs	   restrições	   às	   importações.	   Os	  
argelinos	   reforçaram	   as	   medidas	   protecionistas	   desde	   2015	   para	   limitar	   as	   importações	   e	  
incentivar	   a	   produção	   doméstica	   de	   indústrias	   não-‐petrolíferas,	   impondo	   exigências	  
regulatórias	  adicionais	  sobre	  ocomércio	  exterior.	  

A	  indústria	  de	  petróleo	  e	  gás	  é	  há	  muito	  tempo	  a	  espinha	  dorsal	  da	  economia,	  representando	  
cerca	   de	   30%	   do	   PIB,	   60%	   das	   receitas	   orçamentárias	   e	   mais	   de	   95%	   das	   receitas	   de	  
exportação.	  A	  Argélia	  tem	  a	  décima	  maior	  reserva	  de	  gás	  natural	  do	  mundo	  e	  é	  o	  sexto	  maior	  
exportador	  de	  gás.	  Com	  a	  diminuição	  das	  receitas	  causada	  pela	  queda	  dos	  preços	  do	  petróleo,	  
o	  governo	  tem	  estado	  sob	  pressão	  para	  reduzir	  os	  gastos.	  

Outros	   setores	   da	   importantes	   da	   indústria	   argelina	   são:	   mineração,	   setor	   elétrico,	  
petroquímico	  e	  alimentos	  processados.	  

As	   importações	  da	  Argélia	  cresceram	  em	  média	  8,1%	  ao	  ano	  entre	  2009	  e	  2014.	  O	  complexo	  
de	  máquinas	  e	  equipamentos	  representa	  quase	  40%	  das	  importações	  argelinas	  e	  os	  principais	  
produtos	   importados	   são	   automóveis,	   veículos	   de	   carga,	   geradores	   e	   transformadores,	  
máquinas	   e	   aparelhos	   de	   terraplanagem,	   perfuração	   e	   mineração,	   autopeças	   e	   tratores.	   O	  
complexo	  de	  alimentos,	  bebidas	  e	  agronegócios	  representa	  20%	  das	  importações	  do	  país	  e	  os	  
principais	   produtos	   importados	   são	   trigo,	  milho,	   leite	   e	   derivados,	   soja,	   demais	   preparações	  
alimentícias	   e	   açúcar.	   O	   complexo	   de	   casa	   e	   construção	   representa	   pouco	  mais	   de	   4%	   das	  
importações	   e	   os	   principais	   produtos	   importados	   são	   madeira	   serrada,	   móveis	   e	   produtos	  
cerâmicos.	  

Em	  2030,	  a	  população	  da	  Argélia	  deverá	  chegar	  a	  48,3	  milhões,	  um	  aumento	  de	  21,7%	  a	  partir	  
de	  2015	  e	  será	  o	  33º	  país	  mais	  populoso	  do	  mundo.	  

Os	  desafios	  econômicos	  de	   longo	  prazo	   incluem	  diversificar	  a	  economia	  de	  sua	  dependência	  
das	   exportações	   de	   hidrocarbonetos,	   fortalecer	   o	   setor	   privado,	   atrair	   investimentos	  
estrangeiros	  e	  proporcionar	  empregos	  adequados	  para	  os	  jovens	  argelinos.	  

Confira	  a	  tabela	  com	  as	  oportunidades	  de	  negócio	  do	  Argélia	  
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Grupo de 
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Subgrupo de
produtos
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Concorrentes 
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(%)

Principal
Concorrente

Market-share (Participação)
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Princ. Conc.
(%)

Brasil
(%)

Categoria

Açúcar e álcool Açúcar refinado 91.746.079 4.106.074 87.640.005 12.34 -49.27 França 42.45 4.48 Recuperação

Açúcar e álcool Outros açúcares 652.994.389 638.340.982 14.653.407 -0.84 -8.86 Turquia 0.84 97.76 Manutenção

Cacau e produtos de confeitaria (com e sem
cacau) Pasta de cacau 7.793.583 0 7.793.583 61.68 0.00 Costa do

Marfim 85.27 0.00 Abertura

Café Café cru 206.979.849 8.297.871 198.681.978 18.00 -11.17 Vietnã 45.42 4.01 Recuperação

Calçados e suas partes Partes de calçados 3.774.683 0 3.774.683 1.85 0.00 China 44.41 0.00 Abertura

Carne bovina Carne de boi "in natura" 250.029.142 99.461.811 150.567.331 11.80 37.42 Índia 52.19 39.78 Manutenção

Cereais em grão e esmagados Cereais em grão e esmagados: milho 852.164.305 123.849.237 728.315.068 1.86 -13.55 Argentina 78.24 14.53 Recuperação

Chocolates, balas e confeitos Produtos de confeitaria, sem cacau 32.545.409 2.003.886 30.541.523 -5.07 -3.78 Turquia 41.73 6.16 Recuperação

Demais produtos comestíveis de origem animal Mel 4.092.737 0 4.092.737 28.52 0.00 Espanha 84.72 0.00 Abertura

Farinhas para animais Farinhas para animais 98.094.506 2.020.728 96.073.778 20.65 -2.16 França 38.18 2.06 Recuperação

Frutas Castanhas-de-caju 11.993.425 0 11.993.425 8.85 0.00 Índia 83.16 0.00 Abertura

Frutas Mamões (papaias) frescos 4.766 0 4.766 39.49 0.00 Espanha 100.00 0.00 Abertura
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Frutas Melões 199.893 0 199.893 33.86 0.00 Espanha 100.00 0.00 Abertura

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Madeira laminada 296.585 0 296.585 8.78 0.00 Espanha 36.68 0.00 Abertura

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Madeira serrada 546.292.082 0 546.292.082 6.34 -100.00 Suécia 34.99 0.00 Abertura

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Obras de marcenaria ou de carpintaria 30.546.075 968.108 29.577.967 31.61 22.77 China 32.89 3.17 Consolidação

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Painéis de fibras ou de partículas de madeira 75.591.304 0 75.591.304 21.72 0.00 Espanha 37.19 0.00 Abertura

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Sisal em fibras, cordas e cabos 373.994 157.170 216.824 22.90 1208.66 Espanha 47.05 42.02 Manutenção

Máquinas e motores Aparelhos mecânicos para projetar e pulverizar
líquidos e pós 67.531.476 250 67.531.226 7.37 -61.03 Itália 28.68 0.00 Abertura

Máquinas e motores Máquinas e aparelhos de terraplanagem e
perfuração 760.559.672 24.378.807 736.180.865 21.34 -17.18 China 28.28 3.21 Recuperação

Máquinas e motores Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto
tratores 240.307.106 3.876.255 236.430.851 33.86 230.21 Finlândia 21.65 1.61 Abertura

Móveis e mobiliário médico-cirúrgico Mobiliário médico-cirúrgico 14.599.920 112.424 14.487.496 9.33 -21.47 China 31.56 0.77 Recuperação

Outros produtos de origem animal Outros produtos de origem animal 1.318.469 67.031 1.251.438 40.97 0.00 França 56.01 5.08 Abertura

Preparações de carnes, peixes e crustáceos Carne de boi industrializada 10.275.379 813.950 9.461.429 18.33 8.74 Dinamarca 90.04 7.92 Recuperação

Preparações de carnes, peixes e crustáceos Carne de frango industrializada 1.205.463 69.278 1.136.185 27.57 55.52 Dinamarca 38.95 5.75 Consolidação
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Produtos metalúrgicos Ferro fundido bruto e ferro "spiegel" (ferro-gusa) 1.114.824 0 1.114.824 -0.75 0.00 Espanha 96.33 0.00 Abertura

Produtos metalúrgicos Fio-máquinas e barras de ferro ou aço 2.304.467.990 181 2.304.467.809 3.59 2.84 Itália 40.79 0.00 Abertura

Produtos químicos Defensivos agrícolas 81.836.615 0 81.836.615 7.36 -100.00 Espanha 25.70 0.00 Abertura

Sementes oleaginosas (exceto soja); plantas
industriais e medicinais; gomas, sucos e

extratos vegetais; outros

Sementes oleaginosas (exceto soja); plantas
industriais e medicinais; gomas, sucos e

extratos vegetais; outros
138.358.957 15.993.708 122.365.249 -10.93 63.66 Índia 21.36 11.56 Consolidação

Soja (grãos, óleos e farelo) Farelo de soja 625.900.329 16.729.583 609.170.746 10.62 100.05 Argentina 92.51 2.67 Consolidação

Soja (grãos, óleos e farelo) Óleo de soja em bruto 455.826.049 81.677.026 374.149.023 -2.90 -21.18 Rússia 23.77 17.92 Recuperação

Soja (grãos, óleos e farelo) Óleo de soja refinado 5.812.831 0 5.812.831 86.11 0.00 Itália 99.90 0.00 Abertura

Sucos Suco de laranja congelado 3.720.808 800.454 2.920.354 3.69 -29.20 Espanha 68.31 21.51 Recuperação

Veículos automotores e suas partes Autopeças 705.752.794 3.394.659 702.358.135 6.00 81.85 França 28.53 0.48 Abertura

Veículos automotores e suas partes Pneumáticos e câmaras de ar 363.715.891 702.292 363.013.599 6.49 96.96 China 60.82 0.19 Abertura

Veículos automotores e suas partes Tratores 684.439.425 49.543.910 634.895.515 23.62 241.89 França 27.30 7.24 Consolidação



	  

2) EGITO	  

O	   Egito	   foi	   a	   62ª	  maior	   economia	   exportadora	   no	  mundo,	   exportando	  US$	   33,2	   bilhões	   em	  
2014	  e	  a	  37ª	  maior	  economia	  importadora,	  com	  importações	  de	  US$	  82,4	  bilhões	  no	  mesmo	  
ano,	  resultando	  numa	  balança	  comercial	  negativa	  de	  US$	  49,2	  bilhões.	  Em	  2014	  o	  PIB	  do	  Egito	  
foi	  de	  US$	  301	  bilhões	  e	  o	  PIB	  per	  capita	  foi	  de	  US$	  10,5	  mil.	  

Situado	  a	  nordeste	  do	  continente	  africano,	  o	  Egito	  é	  dividido	  pelo	  vale	  do	  Nilo,	  altamente	  fértil	  
e	  onde	  ocorre	  a	  maior	  parte	  da	  atividade	  econômica.	  A	  agricultura	  representa	  pouco	  mais	  de	  
11%	  do	  PIB,	  a	  indústria	  responde	  por	  36%	  e	  o	  setor	  de	  serviços	  é	  responsável	  por	  mais	  de	  50%	  
da	  atividade	  econômica	  do	  Egito.	  

Os	   principais	   setores	   da	   economia	   incluem	   a	   agricultura,	   o	   turismo,	   a	   indústria	   têxtil,	   de	  
alimentos	  processados,	  química	  e	  farmacêutica,	  petróleo	  e	  gás	  e	  de	  construção.	  

As	  importações	  do	  Egito	  cresceram	  em	  média	  8,8%	  ao	  ano,	  entre	  2009	  e	  2014.	  O	  complexo	  de	  
máquinas	  e	  equipamentos	   representa	  25%	  das	   importações	  do	  país	  e	  os	  principais	  produtos	  
importados	   são	   automóveis,	   autopeças,	   veículos	   de	   carga,	   geradores	   e	   transformadores,	  
compressores	   e	   bombas	   e	   tratores.	   O	   complexo	   de	   alimentos,	   bebidas	   e	   agronegócios	  
representa	  cerca	  de	  20%	  das	  importações	  e	  os	  principais	  produtos	  importados	  são	  trigo,	  milho,	  
carne	  bovina,	  leite	  e	  derivados,	  soja	  e	  demais	  preparações	  alimentícias.	  O	  complexo	  de	  casa	  e	  
construção	  representa	  quase	  4%	  das	  importações	  do	  Egito	  e	  os	  principais	  produtos	  importados	  
são	  madeira	  serrada,	  móveis,	  obras	  de	  metais	  e	  produtos	  cerâmicos.	  

Em	   2030,	   a	   população	   do	   Egito	   deverá	   atingir	   117	   milhões	   de	   habitantes,	   um	   aumento	   de	  
32,7%	  a	  partir	  de	  2015	  e	  será	  o	  décimo	  quinto	  país	  mais	  populoso	  do	  mundo.	  

O	  setor	  de	  alimentos	  egípcio	  continua	  ameaçado	  devido	  a	  uma	  variedade	  de	  razões,	  entre	  elas	  
a	   orientação	   do	   setor	   produtivo	   voltado	   às	   exportações.	   Nesse	   contexto	   o	   Egito	   enfrentará	  
déficits	  crescentes	  na	  produção	  de	  cereais	  e	  de	  carne,	  enquanto	  o	  setor	  de	  leite	  se	  beneficiará	  
de	   investimentos	   privados	   realizados	   nos	   últimos	   anos.	   Os	   principais	   desafios	   a	   serem	  
enfrentados	  pelo	  Egito	  são	  a	  escassez	  de	  água	  e	  uma	  extrema	  necessidade	  de	  melhoraria	  dos	  
mecanismos	  agrícolas	  para	  um	  sistema	  de	  irrigação	  eficiente	  e	  sustentável.	  Além	  disso,	  a	  forte	  
desvalorização	  da	  libra	  egípcia	  em	  relação	  ao	  dólar	  deve	  ter	  um	  peso	  significativo	  para	  o	  país,	  
uma	  vez	  que	  o	  Egito	  é	  um	  dos	  maiores	  importadores	  mundiais	  de	  alimentos.	  

Confira	  a	  tabela	  com	  as	  oportunidades	  de	  negócio	  do	  Egito	  
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(%)
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Categoria

Açúcar e álcool Açúcar refinado 72.056.483 24.525.180 47.531.303 15.54 56.04 França 17.00 34.04 Manutenção

Açúcar e álcool Álcool etílico 1.598.167 0 1.598.167 51.70 0.00 Paquistão 42.77 0.00 Abertura

Açúcar e álcool Outros açúcares 565.504.700 527.180.125 38.324.575 18.62 -14.22 Turquia 2.32 93.22 Recuperação

Animais vivos Animais vivos 227.808.468 16.806.595 211.001.873 18.49 1.51 Etiópia 34.57 7.38 Recuperação

Cacau e produtos de confeitaria (com e sem
cacau) Manteiga de cacau 16.153.251 0 16.153.251 25.46 0.00 Cingapura 71.64 0.00 Abertura

Café Café cru 54.114.325 4.038.980 50.075.345 8.83 -9.98 Indonésia 59.94 7.46 Recuperação

Café Demais produtos de café 21.944.038 1.208.791 20.735.247 -0.64 92.04 Espanha 48.33 5.51 Consolidação

Carne bovina Carne de boi "in natura" 1.093.643.002 584.697.284 508.945.718 11.29 12.23 Índia 43.44 53.46 Manutenção

Carne bovina Demais carnes bovinas 170.056.972 11.612.576 158.444.396 1.92 19.83 Estados Unidos 85.25 6.83 Consolidação

Carne de aves Carne de frango "in natura" 133.818.939 126.029.185 7.789.754 139.84 1.12 França 4.00 94.18 Recuperação

Carne suína Carne de suíno "in natura" 1.103.075 735.812 367.263 39.82 7.93 Estados Unidos 17.88 66.71 Recuperação

Cereais em grão e esmagados Cereais em grão e esmagados: milho 1.649.527.628 240.365.472 1.409.162.156 -4.60 21.22 Estados Unidos 36.33 14.57 Consolidação
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Chá, mate e especiarias Chá, mate e especiarias 128.572.508 1.625.793 126.946.715 10.12 -27.83 Índia 28.49 1.26 Recuperação

Chocolates, balas e confeitos Produtos de confeitaria, sem cacau 31.757.083 233.691 31.523.392 13.21 -4.44 Turquia 44.45 0.74 Abertura

Colas e enzimas Colas e enzimas 156.522.180 6.227.259 150.294.921 12.33 -1.43 França 15.48 3.98 Recuperação

Demais produtos comestíveis de origem animal Mel 349.422 0 349.422 73.16 0.00 Espanha 83.47 0.00 Abertura

Frutas Castanhas-de-caju 17.061.391 0 17.061.391 7.87 0.00 Índia 49.51 0.00 Abertura

Frutas Melões 695.950 0 695.950 90.48 0.00 Países Baixos
(Holanda) 100.00 0.00 Abertura

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Madeira compensada ou contraplacada 245.542.781 4.520.366 241.022.415 2.04 21.58 Rússia 54.16 1.84 Consolidação

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Madeira serrada 1.300.740.176 83.008 1.300.657.168 10.88 -58.74 Suécia 28.48 0.01 Abertura

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Obras de marcenaria ou de carpintaria 6.937.256 188.531 6.748.725 1.91 31.39 China 26.87 2.72 Consolidação

Madeiras, cortiças e obras de trançaria Painéis de fibras ou de partículas de madeira 113.701.937 57.209 113.644.728 23.57 3316.91 China 34.23 0.05 Abertura

Máquinas e motores Compressores e bombas 797.640.610 28.146.518 769.494.092 6.53 15.07 China 16.48 3.53 Consolidação

Máquinas e motores Máquinas e aparelhos de terraplanagem e
perfuração 291.960.857 32.462.197 259.498.660 13.13 75.00 Estados Unidos 19.51 11.12 Consolidação

Máquinas e motores Motores para veículos automóveis 215.611.217 25.531.085 190.080.132 17.13 24.55 Tailândia 45.35 11.84 Consolidação
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Princ. Conc.
(%)

Brasil
(%)

Categoria

Materiais elétricos e eletroeletrônicos Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou
ajustáveis 13.969.028 159.155 13.809.873 2.22 129.31 China 28.46 1.14 Consolidação

Metais não ferrosos Estanho em bruto 3.926.335 0 3.926.335 35.26 0.00 Bélgica 40.45 0.00 Abertura

Outros produtos de origem animal Outros produtos de origem animal 73.678.794 1.512.374 72.166.420 59.03 19.30 Nova Zelândia 66.77 2.05 Recuperação

Papel e celulose Celulose 163.739.891 6.099.600 157.640.291 4.13 -28.49 Estados Unidos 52.25 3.73 Recuperação

Papel e celulose Papel e suas obras 989.946.118 11.150.842 978.795.276 3.75 -21.40 China 13.11 1.13 Recuperação

Pólvora Pólvora 14.582.073 1.803.640 12.778.433 2.66 2462.39 Estados Unidos 29.44 12.37 Abertura

Preparações de carnes, peixes e crustáceos Carne de boi industrializada 16.072.848 13.485.602 2.587.246 -11.36 -10.47 Jordânia 11.45 83.90 Manutenção

Preparações de carnes, peixes e crustáceos Carne de frango industrializada 2.774.996 0 2.774.996 29.07 -100.00 Países Baixos
(Holanda) 46.39 0.00 Abertura

Preparações de carnes, peixes e crustáceos Carne de peru industrializada 501.276 0 501.276 42.42 0.00 Líbano 66.76 0.00 Abertura

Produtos hortícolas e plantas vivas Produtos hortícolas e plantas vivas 522.397.117 7.568.200 514.828.917 1.05 -10.32 Reino Unido 28.31 1.45 Recuperação

Produtos metalúrgicos Ferro fundido bruto e ferro "spiegel" (ferro-gusa) 44.667.477 15.467.215 29.200.262 44.83 231.02 Ucrânia 58.58 34.63 Abertura

Produtos metalúrgicos Fio-máquinas e barras de ferro ou aço 727.190.069 0 727.190.069 30.21 0.00 Turquia 34.24 0.00 Abertura

Produtos minerais Minérios de ferro 539.695.995 271.312.302 268.383.693 -2.74 -19.18 Omã 27.47 50.27 Recuperação



Oportunidades do Plano Nacional de Exportação (PNE)
Data: 17/01/2017

Elaborado pela Gerência de Estratégia de Mercado crm@apexbrasil.com.br 4

Grupo de 
produtos

Subgrupo de
produtos

Valor em 2014 (US$)

Importações
País US$ (A)

Exportações
Brasil US$ (B)

Mercado não 
explorado pelo Brasil 

em 2014 U$ (A-B)

Crescimento Médio
2011 - 2014

Concorrentes 
(%)

Brasil 
(%)

Principal
Concorrente

Market-share (Participação)
 em 2014

Princ. Conc.
(%)

Brasil
(%)

Categoria

Produtos minerais Minérios de manganês 5.262.909 0 5.262.909 252.99 0.00 França 90.50 0.00 Abertura

Produtos químicos Defensivos agrícolas 146.132.135 777.246 145.354.889 7.98 -3.02 China 23.86 0.53 Abertura

Produtos químicos Produtos químicos inorgânicos 460.231.933 15.826.604 444.405.329 14.10 -23.22 Estados Unidos 29.50 3.44 Recuperação

Soja (grãos, óleos e farelo) Farelo de soja 524.483.891 0 524.483.891 22.84 -100.00 Argentina 85.28 0.00 Abertura

Veículos automotores e suas partes Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou
arranque 36.034.383 742.247 35.292.136 5.78 -6.55 China 28.06 2.06 Recuperação

Veículos automotores e suas partes Autopeças 1.261.728.698 13.128.908 1.248.599.790 13.51 8.74 Coreia do
Sul 18.96 1.04 Abertura

Veículos automotores e suas partes Chassis e carrocerias para veículos automóves 136.198.861 42.211.806 93.987.055 19.33 -3.40 França 16.54 30.99 Recuperação

Veículos automotores e suas partes Ônibus 217.513.323 0 217.513.323 27.41 0.00 China 47.44 0.00 Abertura

Veículos automotores e suas partes Pneumáticos e câmaras de ar 546.774.717 1.291.071 545.483.646 10.79 -17.35 Japão 17.41 0.24 Abertura

Veículos automotores e suas partes Tratores 269.384.553 0 269.384.553 30.85 -100.00 Alemanha 32.82 0.00 Abertura

Veículos automotores e suas partes Veículos de carga 748.409.756 0 748.409.756 37.80 -100.00 Japão 35.36 0.00 Abertura



	  

	  

3) MARROCOS	  

O	  Marrocos	  foi	  a	  68ª	  maior	  economia	  exportadora	  no	  mundo,	  exportando	  US$	  27,8	  bilhões	  em	  
2014	  e	  a	  54ª	  maior	  economia	  importadora,	  com	  importações	  de	  US$	  44,9	  bilhões	  no	  mesmo	  
ano,	   resultando	   numa	   balança	   comercial	   negativa	   de	   US$	   17,1	   bilhões.	   Em	   2014	   o	   PIB	   do	  
Marrocos	  foi	  de	  US$	  110	  bilhões	  e	  o	  PIB	  per	  capita	  foi	  de	  US$	  7,49	  mil.	  

O	   Marrocos	   capitalizou	   a	   sua	   proximidade	   com	   a	   Europa	   com	   custos	   de	   mão-‐de-‐obra	  
relativamente	   baixos	   para	   trabalhar	   na	   construção	   de	   uma	   economia	   diversificada,	   aberta	   e	  
orientada	  para	  o	  mercado.	  

Os	  principais	  setores	  da	  economia	  incluem	  a	  agricultura,	  o	  turismo,	  a	  indústria	  aeroespacial,	  a	  
indústria	  de	  automóveis,	  alimentos	  processados,	  produtos	  de	  couro,	  têxteis	  e	  confecções.	  

As	   importações	   marroquinas	   cresceram	   em	   média	   7,1%	   ao	   ano,	   entre	   2009	   e	   2014.	   O	  
complexo	   de	   máquinas	   e	   equipamentos	   representa	   cerca	   de	   29%	   das	   importações	   do	  
Marrocos	  e	  os	  principais	  produtos	   importados	  são	  automóveis,	  autopeças,	  veículos	  de	  carga,	  
motores	   e	   tratores.	   O	   complexo	   de	   alimentos,	   bebidas	   e	   agronegócios	   representa	   cerca	   de	  
13%	   das	   importações	   e	   os	   principais	   produtos	   importados	   são	   trigo,	   milho,	   óleo	   de	   soja,	  
açúcar,	  adubos	  e	  fertilizantes,	  chá,	  mate,	   leite	  e	  derivados.	  O	  complexo	  de	  casa	  e	  construção	  
representa	  quase	  4%	  das	   importações	  do	  Marrocos	  e	  os	  principais	  produtos	   importados	   são	  
madeira	  serrada,	  móveis	  e	  produtos	  cerâmicos.	  

Em	  2030,	  a	  população	  do	  Marrocos	  deve	  alcançar	  39,8	  milhões,	  um	  aumento	  de	  15,7%	  a	  partir	  
de	  2015	  e	  será	  o	  40	  º	  mais	  populoso	  do	  mundo.	  

Segundo	   relatório	   do	   Euromonitor	   (Business	   Dynamics),	   em	   comparação	   com	   a	  maioria	   dos	  
seus	   pares,	   o	   ambiente	   empresarial	   do	   Marrocos	   está	   melhorando	   significativamente	   e	  
oferece	  incentivos	  lucrativos.	  Os	  principais	  desafios	  estão	  no	  fraco	  ambiente	  regulatório	  e	  nos	  
altos	   níveis	   de	   corrupção	   que	   impedem	   os	   negócios.	   Porém,	   o	   ambiente	   de	   inovação	  
marroquino	  é	  um	  dos	  melhores	  do	  Oriente	  Médio	  e	  do	  Norte	  da	  África	  (MENA),	  mas	  ainda	  são	  
necessárias	  melhorias	  para	  enfrentar	  a	   inflexibilidade	  do	  mercado	  de	   trabalho	  e	  os	  elevados	  
níveis	  de	  desemprego	  juvenil.	  
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