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КРАЉЕВИНА МАРОКО – ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Краљевина Мароко Република Србија 

Површина 716.550 km2 77.474 km2 

Број становника 36.561.813 (процена 2021) 6.974.289 (процена 2021) 

БДП  118,73 млрд УСД (2019) 51,41 млрд УСД (2019) 

Процентуални годишњи раст БДП -6,0% (Q4 2020) 1,7% (Q1 2021) 

Удео пољопривреде у БДП 14,0%  9,8%  

Удео индустрије у БДП 29,5%  41,1%  

Удео услуга у БДП 56,5%  49,1%  

БДП по глави становника 3.396,1 УСД (2019) 7.213,2 УСД (2019) 

Стопа инфлације 1,4% (април 2021) 2,8% (април 2021) 

Стопа незапослености  12,5% (Q1 2021) 9,9% (Q4 2020) 
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СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 

КРАЉЕВИНЕ МАРОКО 

 

Спољнотрговинску робну размену између Републике Србије и Краљевине Мароко 

карактерише већи увоз од извоза, односно спољнотрговински дефицит на 

страни Републике Србије. 

 

У периоду јануар - март 2021. године забележен је спољнотрговински дефицит у 

вредности од 4,9 млн евра, који је за 349 хиљ евра или 6,6% мањи од дефицита 

забележеног у истом периоду претходне године. Већи пад извоза од пада увоза 

допринео је смањењу ионако ниске покривености увоза извозом, са 25,8% на 21,4%. 

 

 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена између Републике Србије и 

Краљевине Мароко бележи смањење вредности у протеклом периоду. Наиме, 

у 2020. години остварена је размена у вредности од 27,8 млн евра, што је за 19,0% 

мање од размене остварене у 2019. години. У периоду јануар - март 2021. године 

остварена је размена у вредности од 7,6 млн евра, што је за 14,9% мање од 

размене остварене у истом периоду претходне године. 

 

Извоз из Србије у Мароко је у 2020. години реализован у вредности која је за 49,4% 

била мања од вредности извоза оствареног у 2019. години, а у периоду јануар - март 

2021. године у односу на исти период 2020. забележено је смањење вредности извоза 

од 26,8%. Увоз из Краљевине Мароко у Србију је 2020. године у односу на 2019. 

био мањи за 4,6%, а у периоду јануар - март 2021. године у односу на исти период 

претходне године је забележио смањење вредности за 11,8%.  

 

 

 

Извоз

Увоз
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2016. 2017. 2018. 2019. 2020. I-III 2021.

Спољнотрговинска робна размена Републике Србије и 

Краљевине Мароко, 2016 - I-III 2021. (у еврима)

Спољнотрговинска робна размена Републике Србије и Краљевине Мароко 

*у еврима 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо 

I-III 2021. 1.339.833 73,2 6.255.079 88,2 7.594.912 85,1 -4.915.246 

I-III 2020. 1.829.850 59,6 7.093.801 144,6 8.923.651 111,9 -5.263.951 

2020. 5.567.790 50,6 22.183.789 95,4 27.751.579 81,0 -16.615.999 

2019. 11.005.610 121,8 23.262.317 139,6 34.267.927 133,4 -12.256.707 
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Спољнотрговинска робна размена Републике Србије са Краљевином Мароко 

чини незнатних 0,1% укупне спољнотрговинске робне размене Републике 

Србије у посматраном периоду. Размена са Краљевином Мароко се налази на 65. 

месту у групи земаља са којима је Република Србија остварила спољнотрговинску 

робну размену у посматраном периоду (66. место у извозу са учешћем 0,03%, односно 

55. место у увозу са учешћем 0,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прерађивачка индустрија у периоду јануар - март 2021. године има најзначајније 

учешће у спољнотрговинској робној размени између Републике Србије и Краљевине 

Мароко, са 95,1% учешћа у извозу, односно 98,0% учешћа у увозу из Краљевине 

Мароко. У поређењу са истим периодом претходне године, Прерађивачка 

индустрија је забележила смањење вредности и извоза и увоза у размени са 

Краљевином Мароко, за 16,3% и 12,6% респективно. Највеће учешће у извозу 

Прерађивачке индустрије Републике Србије у Мароко у посматраном периоду имао је 

извоз Производње електричне опреме (25,8%) и Производње производа од гуме и 

пластике (23,0%), док је на страни увоза најзначајније учешће Производње одевних 

предмета (37,8%). 

 

Преостали извоз Републике Србије у Краљевину Мароко у посматраном периоду 

односи се на извоз сектора Пољопривреда, шумарство и рибарство, који је са 

учешћем 4,9% забележио мг. пад вредности извоза за чак 76,8%. 

 

У увозу Републике Србије из Краљевине Мароко у посматраном периоду, поред 

Прерађивачке индустрије, незнатно учешће бележе и сектори Пољопривреда, 

шумарство и рибарство (1,3%) и Некласификовано по КД (0,7%). 

 
Водећи сектори делатности (КД 2010) у робној размени Републике Србије и  

Краљевине Мароко, јануар - март 2021. године 

 *у еврима 

ИЗВОЗ I-III 2021. 

Назив сектора Износ Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                       1.273.616 95,1%  83,7  

Пољопривреда, шумарство и рибарство                          66.180 4,9%  23,2  

    

УВОЗ I-III 2021. 

Назив сектора Износ Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                       6.128.173 98,0%  87,4  

Пољопривреда, шумарство и рибарство                          79.075 1,3%  121,3  

Некласификовано по КД                                                                                            46.221 0,7% 513,5  

УКУПНО  65. место 

ИЗВОЗ  66. место 

УВОЗ  55. место 

УКУПНО  0,1% 

ИЗВОЗ  0,03% 

УВОЗ  0,1% 

Учешће Краљевине Мароко у 

размени Републике Србије са 

светом, I-III 2021. 

Позиција Краљевине Мароко 

у редоследу земаља са 

којима Србија сарађује, 

 I-III 2021. 
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Смањењу вредности извоза Прерађивачке индустрије Републике Србије у 

Краљевину Мароко највише је допринело смањење извоза Производње папира и 

производа од папира од 43,4% мг. и Производње електричне опреме од 17,3% мг, док 

је на смањење увоза Прерађивачке индустрије из Краљевине Мароко највише 

утицало смањење увоза Производње моторних возила и приколица од 58,2% мг. 

 

У укупној спољнотрговинској робној размени између Републике Србије и Краљевине 

Мароко у периоду јануар - март 2021. године, најзначајнији извозни производ су 

Остали мотори; генератори: једносмерни, =<750W, остали , са учешћем од 22,7% 

и мг. растом вредности извоза за 1,0%, док су на страни увоза то Сетови проводника 

за паљење, остали сетови за возила, са учешћем од 12,3% и смањењем вредности 

увоза за 46,3% мг. 

 

Најзначајнији производи у робној размени Републике Србије и  

Краљевине Мароко, јануар - март 2021. године 

*у еврима 

ИЗВОЗ I-III 2021. 

Назив производа Износ Учешће  Индекс 

Остали мотори; генератори: једносмерни, =<750W, остали    303.716 22,7% 101,0  

Машине за ливење у калупу, бризгањем (гума, пластика)  170.728 12,7%  -  

Хартија и картон, премазани пластиком, остало, остала    142.993 10,7%  58,8  

    

УВОЗ I-III 2021. 

Назив производа Износ Учешће  Индекс 

Сетови проводника за паљење, остали сетови за возила 767.270 12,3%  53,7  

Делови за апарате из тр. бр. 85351, 85362, 85373, остали  598.370 9,6%  354,8  

Делови изолациони, од пластичне масе 459.504 7,3%  224,5  

 

 

 

 

 

 

 
1ЦТ 8535 - Електрични апарати за укључивање / искључивање или заштиту електричних струјних кола или за 

остваривање прикључивања за или у електрична струјна кола (нпр: прекидачи, осигурачи, громобрани, ограничавачи 

напона, одводници пренапона, утикачи и други конектори, разводне кутије), за напоне преко 1000 V. 
2ЦТ 8536 - Електрични апарати за укључивање / искључивање или заштиту електричних струјних кола или за 

остваривање прикључивања за или у електрична струјна кола (нпр: прекидачи, релеји, осигурачи, одводници 

пренапона, утикачи и утичнице, сијалична грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не преко 1000 V. 

Конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или каблове. 
3 ЦТ 8537 - Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, опремљени са два или више производа из тар. бр. 

8535 или 8536, за електрично управљање или развођење електричне енергије, укључујући оне са уграђеним 

инструментима и апаратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко управљање, осим комутационих апарата из 

тарифног броја 8517. 
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СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА  АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И КРАЉЕВИНЕ МАРОКО  

 

Спољнотрговинску робну размену између АП Војводине и Краљевине Мароко 

карактерише већи увоз од извоза, односно спољнотрговински дефицит на 

страни АП Војводине. 

 

У периоду јануар - март 2021. године је забележен спољнотрговински дефицит у 

вредности од 321,6 хиљ. евра, за 2,2 млн евра или 87,2% мањи од дефицита 

забележеног у истом периоду претходне године. Повећање извоза, уз истовремено 

смањење увоза, допринело је повећању и даље ниске покривености увоза извозом, са 

10,4% на 52,0%. 

 

 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена АП Војводине и Краљевине Мароко у 2020. 

години износила је 5,8 млн евра и за 4,8 млн евра или 45,2% је била мања од размене 

остварене у 2019. години. У периоду јануар - март 2021. године остварена је 

размена у вредности од 1,0 млн евра, што представља смањење од чак 67,2% 

у односу на размену остварену у истом периоду претходне године. 

 

Извоз из АП Војводине у Мароко је 2020. у односу на 2019. годину био мањи за чак 

69,2%, док је у периоду јануар - март 2021. године у односу на исти период претходне 

године забележио повећање вредности за 18,8%. Увоз из Краљевине Мароко у АП 

Војводину је 2020. године у односу на 2019. био мањи за 33,3%, а у периоду јануар - 

март 2021. године у односу на исти период претходне године је забележио смањење 

вредности за чак 76,2%.  
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Спољнотрговинска робна размена АП Војводине и 

Краљевине Мароко, 2016 - I-III 2021. (у еврима)

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине и Краљевине Мароко 

*у еврима 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо 

I-III 2021. 348.469 118,8 670.120 23,8 1.018.589 32,8 -321.651 

I-III 2020. 293.340 41,7 2.810.261 180,3 3.103.601 137,2 -2.516.920 

2020. 1.089.172 30,8 4.728.482 66,7 5.817.655 54,8 -3.639.310 

2019. 3.536.416 417,2 7.089.351 145,6 10.625.768 185,9 -3.552.935 
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Спољнотрговинска робна размена АП Војводине са Краљевином Мароко у периоду 

јануар - март 2021. године чинила је тек 0,03% укупне спољнотрговинске робне 

размене АП Војводине у посматраном периоду и налазила се на 61. месту у 

групи земаља са којима је АП Војводина бележила размену у посматраном периоду 

(61. место у извозу са уделом 0,02%, односно 61. место у увозу са уделом 0,04%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине са Краљевином Мароко, у периоду 

јануар - март 2021. године, чинила је 13,4% укупне спољнотрговинске робне 

размене између Републике Србије и Краљевине Мароко у истом периоду. 

 

ИЗВОЗ АП ВОЈВОДИНЕ У КРАЉЕВИНУ МАРОКО ПО 

СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДИМА (КД 2010) 

 

Посматрано по секторима делатности, у извозу АП Војводине у Краљевину Мароко у 

периоду јануар - март 2021. године учествује искључиво сектор Прерађивачке 

индустрије, који је забележио повећање вредности извоза у Мароко за 45,7% мг.  

 
Водећи сектори делатности у извозу АП Војводине у Краљевину Мароко 

*у еврима 

 2020. I-III 2021. 

Назив сектора Износ Учешће 
Индекс 

2020

2019
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2021

I − III 2020
 

Прерађивачка индустрија                                      899.757 82,6% 28,4 348.469 100,0% 145,7 

 

У извозу Прерађивачке индустрије АП Војводине у Краљевину Мароко 

највеће је учешће извоза Производње непоменутих машина и опреме (53,8%) и 

Производње прехрамбених производа (31,7%). Повећању вредности извоза 

Прерађивачке индустрије АП Војводине у Мароко од 45,7% мг. највише је 

допринео повећан извоз Производње непоменутих машина и опреме (индекс 1.174,4). 

 

Најзначајнији извозни производ АП Војводине у Краљевину Мароко у периоду 

јануар - март 2021. године јесу Машине за ливење у калупу, бризгањем (гума, 

пластика), са учешћем од 49,0%, а у истом периоду претходне године се нису 

извозиле. На другом месту је извоз Концентрата беланчевина, текстуриране 

материје, остало, са учешћем од 23,5% и повећањем вредности извоза за 12,4% мг, а 

на трећем месту, са учешћем од 8,3%, је извоз Концентрата беланчевина без 

млечних масноћа и слично, који је забележио мг. повећање вредности извоза за 

44,4%. Значајно је запазити да је у прва три месеца текуће године у извозу АП 

УКУПНО  61. место 

ИЗВОЗ  61. место 

УВОЗ  61. место 

УКУПНО  0,03% 

ИЗВОЗ  0,02% 

УВОЗ  0,04% 

Учешће Краљевине Мароко у 

размени АП Војводине са 

светом, I-III 2021. 

Позиција Краљевине Мароко 

у редоследу земаља са којима 

АП Војводина сарађује,  

I-III 2021. 
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Војводине у Краљевину Мароко изостао Кукуруз, семенски, обични хибриди, који је у 

2020. години био на првом месту у извозу у Мароко са оствареном вредношћу извоза 

од 183 хиљ. евра. 

 
Најзначајнији извозни производи у спољнотрговнској робној размени  

АП Војводине и Краљевине Мароко 
*у еврима 

 2020. I-III 2021. 

Назив производа Износ Учешће 
Индекс 

2020

2019
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2021

I − III 2020
 

Укупно   52 врсте артикала 16 врста артикала 

Машине за ливење у калупу, 

бризгањем (гума, пластика) 0 0,0% - 170.728 49,0% - 

Концентрати беланчевина, 

текстуриране материје, остало 176.582 16,2% 78,2 81.744 23,5% 112,4 

Концентрати беланчевина без млечних 

масноћа и слично 19.968 1,8% 18,5 28.828 8,3% 144,4 

Цеви и црева, крути, од осталих 

пластичних маса 0 0,0% - 22.795 6,5% - 

Роботи индустријски, на другом месту 

непоменути 0 0,0% - 16.665 4,8% - 

 

 

УВОЗ ИЗ КРАЉЕВИНЕ МАРОКО У АП ВОЈВОДИНУ ПО 

СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДИМА (КД 2010) 

 

Посматрано по секторима делатности, у увозу АП Војводине из Краљевине Мароко у 

периоду јануар - март 2021. године доминира сектор Прерађивачке индустрије, са 

учешћем од 94,0% и мг. смањењем вредности увоза од чак 77,4%. Преостали увоз се 

односи на увоз сектора Некласификовано по КД (3,0%) и сектора Пољопривреда, 

шумарство и рибарство (2,9%).  

 
Водећи сектори делатности у увозу АП Војводине из Краљевине Мароко 

*у еврима 
 2020. I-III 2021. 

Назив сектора Износ Учешће 
Индекс 

2020

2019
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2021

I − III 2020
 

Прерађивачка индустрија                                      4.521.030 95,6% 66,3 629.868 94,0% 22,6 

Некласификовано по КД              85.102 1,8% 2.297,9 20.071 3,0% 357.132,1 

Пољопривреда, шумарство и рибарство                                  122.349 2,6% 46,4 19.121 2,9% 78,0 

 

У увозу Прерађивачке индустрије АП Војводине из Краљевине Мароко највеће 

је учешће увоза Производње електричне опреме (37,8%) и Производње коже и предмета 

од коже (36,2%), а значајан је и увоз Производње производа од гуме и пластике (15,2%).  

Значајном смањењу вредности увоза Прерађивачке индустрије АП Војводине 

из Краљевине Мароко, са 2,8 млн евра на 630 хиљ. евра, највише је допринео мг. 

пад увоза Производње електричне опреме од 40,5%, као и пад увоза Производње 

производа од гуме и пластике за 86,6% мг.  
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Најзначајнији увозни производ АП Војводине из Краљевине Мароко у периоду 

јануар - март 2021. године јесу Делови изолациони, од пластичне масе, са 

учешћем од 28,7% и мг. растом вредности увоза за 41,7%. На другом месту је увоз 

производа Остала обућа, остало, лице-кожни каишеви, пета-ђон=H>3cm, са 

11,1% учешћа и мг. растом вредности увоза за 168,6%. На трећем месту је увоз артикла 

Производи остали, од пластичних маса, остало, са учешћем од 10,8% и мг. растом 

вредности увоза за 76,6%, а на четвртом месту са сличним учешћем, од 10,7%, је увоз 

Остала обућа, лице-сечене PVC траке, пета-ђон=H>3cm, који је забележио мг. 

раст вредности увоза од 11,7%.  

 
Најзначајнији увозни производи у спољнотрговинској робној размени  

АП Војводине и Краљевине Мароко 
*у еврима 

 2020. I-III 2021. 

Назив производа Износ Учешће 
Индекс 

2020

2019
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2021

I − III 2020
 

Укупно   207 врста артикала 61 врста артикала 

Делови изолациони, од пластичне масе 548.486 11,6% 74,7 192.623 28,7% 141,7 

Остала обућа, остало, лице-кожни 

каишеви,пета-ђон=H>3cm 45.119 1,0% 504,5 74.505 11,1% 268,6 

Производи остали, од пластичних маса, 

остало 87.718 1,9% 58,5 72.153 10,8% 176,6 

Остала обућа, лице-сечене PVC траке, 

пета-ђон=H>3cm 78.960 1,7% 114,8 71.865 10,7% 111,7 

Остала обућа, остало, лице-PVC, 

унутрашњи ђон>=24cm, женска 22.807 0,5% 251,0 36.235 5,4% 251,0 

 

АП Војводина је у периоду јануар - март 2021. године увезла 61 различиту 

врсту артикала из Краљевине Мароко, знатно више него што је извезла (16). 
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СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРАЉЕВИНЕ МАРОКО У 

АП ВОЈВОДИНИ 

 

У АП Војводини, закључно са мартом 2021. године, нема забележених страних 

директних инвестиција из Краљевине Мароко.  
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