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| Cicle d’Internacionalització |
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20 de gener Com fer negocis al Marroc?

3 de febrer Està l’empresa preparada 
per internacionalitar-se?

24 de març Com treure el màxim profit de la 
teva presència a una fira
internacional?

21 d'abril L’Est no és només Russia (els
nous mercats de l’Europa
Oriental) 

5 de maig Com trobar i seleccionar un bon 
agent comercial a Europa

9 de juny Alemanya: el gegant d’Europa
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COM FER NEGOCIS AL MARROC

Duració estimada: 2h

Breu introducció (5 min)
Presentació de país (1,30 h)
Connecció telf partner marroquí (10 min)
Torn de preguntes (15 min)
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2 empreses en partenariat a Andorra
< 1 visió · 1 propòsit compartit >

PROMOURE LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DEL TEIXIT EMPRESARIAL ANDORRÀ

Cristina Danón
cdanon@int-team.com
www.int-team.com
Can St Joan –Avda Alcalde Barnils 70 Edifici
ONADA, Planta 4a – Local C-D 08174 
Sant Cugat del Vallès

Àngel Espar (Tel +376.321321)
aespar@ideand.ad
www.ideand.ad
C/ Prat de la Creu, 59-65 
Escala D, 1er 4A
AD500 Andorra la Vella
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Consultoria
implantació

internacional
Contractació

Pública 
Internacional

Missions
Comercials

Externalització
departament
d’exportació

Fires
Internaci

onals

Selecció
de 

Personal

Estudis
de 

Mercat

Recerca 
d’agents, 

distribuidor, 
socis, etc

Més de 30 anys d’experiència en
mercats d’Europa, Magreb (Algèria,
Tunísia, Marroc), països llatino-
americans (Mèxic, Brasil, Xile,
Colòmbia…), Senegal i EEUU.

Oficines a Barcelona, Berlín, Brasil,
París, etc i una extensa xarxa de
corresponsals per tot el món.

Consultora de comerç exterior
especialitzada en internacionalització.

Referent a nivell de Catalunya.

Sector privat i públic.

LNIES DE 
SERVEI
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Cristina Danón Directora ITC

És llicenciada per la Universitat de Barcelona i Cum Laude en Màster en
Comerç Internacional. Així mateix, és professora de l’Escola Superior de
Comerç Internacional.

Treballa des de fa més de 27 anys en l’àmbit internacional, primer com a àrea
manager internacional d’un conegut grup espanyol i dirigint posteriorment el
departament d’exportació d’una empresa espanyola líder en el seu sector per
a la que va obrir més de 30 mercats. Disposa també d’experiència en
l’elaboració i execució de plans sectorials per la internacionalització, ja que ha
dirigit el departament de promoció internacional d’una coneguda associació
empresarial espanyola.

Des de fa quinze anys, es dedica al suport a la internacionalització d’empreses.
Al Magreb, Egipte i Turquia ha treballat com a Consultora Sènior, i cap d’equip
de diversos programes d’assistència tècnica a la internacionalització de la
Comissió Europea. Homologada per ICEX, ACC10 i l’ICIC, parla fluidament
francès, anglès, castellà i català i posseeix un nivell mig d’alemany i italià.
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LINIES DE 
SERVEI

Estratègia i 
Operacions

Projectes
d’Expansió
· Inversió

NEGOCIS 
ANDORRA

Marketing 
i Vendes

Finances i 
Control 

de Gestió

Tecnologies
Informació

Organització
i RRHH

Compravenda empreses

Plans de Viabilitat

Solucions tecnològiques
de negoci

Reorganitzacions

Reestructuracions

Refinanciacions
Due Diligence
Valoracions

Projectes d’Estalvi

Empresa Familiar (protocols, 
successions, etc)

Business Inteligence · 
Balanced Scorecard

Participació en consells

Plans d’ internacionalizació i 
de diversificació

Foros inversors / 
emprenedors.

Assesoramiento fiscal, 
mercantil i comptable.

Implantació de negocis

Projectes d’inversió

Estratègia Comercial i 
de Vendes / CRM

Investigació de 
mercats
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Àngel Espar Director IdeAnd Consulting

Llicenciat en ADE i MBA de l’IESE Business School. Va iniciar la seva trajectòria
professional en una Big Four com a auditor financer d’entitats bancàries i fons
d’inversió. Més tard va treballar com a consultor en control intern i govern
corporatiu en els sectors industrial, farmacèutic i de la gran distribució entre
d’altres. Posteriorment, ha ocupat diferents posicions de responsabilitat en
empreses amb xifres de negoci de nou dígits, del sector turístic i de
l’hostaleria (hotels, restaurants, palaus de congressos, càtering) i del món del
Retail.

Sòlida experiència en les àrees de gestió econòmica i financera, vendes,
expansió, RH, compravenda d’empreses i l’avaluació de projectes d’inversió i
d’arrendament (des de centres comercials i hotels fins a locals comercials).
Així mateix, sempre ha estat vinculat amb el món de l’empresa familiar on ha
encapçalat diferents processos de transformació i reestructuració empresarial.
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En el passat DEMANDA > OFERTA

Últims anys OFERTA ≥ DEMANDA

• Un mercat local que no nomès es redueix sino 
que es reparteix entre més competidors…

o Tendència a la baixa turisme
o Competència internacional
o Obertura a la inversió estrangera
o Majors descomptes, menors vendes, menors

marges, necessitat ajustos, etc >>> espiral…

ANDORRA · Elements de reflexió
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La sostenibilitat empresarial passa per:

 Crèixer · Internacionalitzar-se

 Emprendre

 Innovar · diferenciar-se 

 Adaptar · transformar els negocis
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Integració en el Comerç Internacional
Trade-to-GDP ratio OECD  (X + M) / PIB

Font: OECD
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EXPORTACIONS ANDORRA 74 MM Eur

Representen  3% del PIB

HK 229%, Lux 203%, Singapore 191%, Ireland 105%, Bèlgica
83%, Suissa 72%, Alemania 46%, EU 42%, Esp 32%, World
30%, Fra 27%, Australia 20%, EEUU 14%, Brasil 13%, etc.

San Marino > 200% | Liechtenstein >100% 
Malta 35% | Monaco 15%

Font: Worldbank

(vs Import. = 1.100 MM Eur)
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EXPORTACIONS ANDORRA

(72%) = ESP 55% + FRA 17% +

Noruega 6% + 3% Hong Kong + Itàlia 2% + 
EEUU 2% + Suissa 2% + Hol 1% + Alem 1% 
+ Bèlgica 1% + UK 1% + etc

A Marroc 71.720 Eur

Font: Departament Estadística

< Per destí >

Importacions per origen:
62% ESP + 15% FRA + 4% 

China + 4% Alemanya + etc
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PROMOURE LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL 
TEIXIT EMPRESARIAL ANDORRÀ

Ajudar a empreses, emprenedors, inversos, institucions, 
etc a promocionar-se i desembarcar en mercats

internacionals amb garanties d’èxit.

EL NOSTRE PROPÒSIT
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EL MARROC
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Perquè el Marroc? (I)

• Creixement econòmic del 2,7% el 2012, 5% el 2013 i 
3,8% el 2014.

• Es tracta d’un mercat en ple desenvolupament i gran 
obertura a l’exterior (50% del PIB).

• País molt dependent de les importacions europees.

• Genera el 5% del PIB de tota Àfrica i el 35% del PIB 
del Magreb (Marroc, Algèria, Líbia, Mauritània i 
Tunísia)
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Perquè el Marroc? (II)
Classificació del risc segons COFACE

Nota: Coface és líder mundial en seguros de crèdit i un expert
reconegut en la gestió de riscos comercials.
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Dades Generals
• Principals ciutats: Casablanca, Rabat, Fes, Marrakesh. 

La capital és Rabat.

• La frontera del Marroc amb Algèria està tancada des 
de 1994.

• Població: 36 milions – 70% joves menors de 30 anys. 
23% per sota del llindar de la pobresa.

• Esperança de vida: 79,1 anys.

• Tassa d’ alfabetització: 52,3%.

• Idiomes: àrab,  francès i espanyol al Nord (Zona 
Tànger, Tetuan i Nador)

• Moneda: dirham (MAD) – 1 Euro = 11,15 MAD
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Organització política i administrativa

• Va aconseguir la seva independència de França l’any 
1956

• És una Monarquia constitucional amb parlament 
electe tot i que el Rei té molt poder

• El President actual es Abdelilah Benkirane

• El Marroc ha frenat les protestes populars de la 
primavera àrab amb tímides reformes polítiques
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Infraestructura
• 32.000 Km de carreteres asfaltades i 1420 Km d’autopistes

• El primer mitjà de transport públic és l’autobús, seguit del 

tren i del taxi

• La xarxa ferroviària acumula un important retard: 1907 Km. 

dels quals només  418 compten amb doble via.

• Els aeroports internacionals son : Casablanca, Marrakech, 

Rabat, Agadir, Tánger, Fez, Nador, Oujda, Alhucemas, 

Ouarzazate y El Aaiún (Sáhara). També té una xarxa 

d'aeroports regionals.

• L’aeroport Mohamed V de Casablanca concentra el 80% 

del moviment aeri de mercaderies

• La companyia aèria nacional és la RAM (Royal Air Maroc)
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Conjuntura Econòmica de Marroc-I

• L’atur al 2014 ha estat del 9,8%

• EL PIB ha augmentat un 4.4%  l’any 2014, assolint la 
xifra de 118,8 mil milions de USD.

• El Marroc és la segona economia del Magreb, 
després d’Algèria

El creixement mitjà des de 2004 és del 5,2%

• El PIB per càpita va ser el 2014 de 5.100 USD. 

• La inflació el 2011, del 1,84%.
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CONJUNTURA ECONÒMICA
DEL MARROC-II

Formació del PIB
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Principals sectors productius

• Serveis: construcció, turisme, transports, comerç

• Sector agroalimentari (Pesca i conserves  de peix, 
fruits, olis..)

• Components de calçat 

• Confecció

• Fosfats, Plom

• Agricultura (fruites, llavors i plantes)

• Sector de components elèctrics i electrònics

• Components d’automoció i aeronàutica

• Offshore
24



Comerç Exterior

• Exportacions : 16.430,9 Milions d’Euros

• Importacions : 33.950,8 Milions d’Euros

• Tassa cobertura : 48,3%

• Importacions lliures excepte alguns productes 
com: pólvora, roba usada i pneumàtics 
recautxutats ( amb llicència)
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Importacions del Marroc per producte
Font: Euromonitor
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Principals exportacions
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Principals proveïdors del Marroc
Font: Extenda
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Principals clients del Marroc
Font: Extenda
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Característiques de la distribució

• Predominen les botigues de tipus familiar amb gran 
assortiment d’articles

• La gran distribució comença la seva implantació   
(Carrefour, Marjane) així com els complexes 
comercials (premi al millor centre comercial mundial 
Morocco Mall)

• Les franquícies s’estan desenvolupant amb rapidesa

• Opció més recomanable: importador-distribuïdor o 
filial pròpia

30



Protocol de negocis al Marroc (I)

• Negociacions lentes basades en la relació personal.

• Negociacions prioritàriament en persona.

• L’actitud més valorada és la naturalitat.

• L’idioma per negociar és el francès tot i que al Nord 
es parla molt correctament l’espanyol.

• El pes de la negociació recau en el visitant: ressaltar
diverses vegades avantatges producte i/o servei.
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Protocol de Negocis al Marroc (II)

• El regateig és part de la negociació. S’ha d’evitar
l’enfrontament

• No utilitzar tècniques de negociació agressives

• Crear un clima de confiança i cercar relació a llarg
termini

• El temes delicats s’han de tractar personalment

• Decisions molt jerarquitzades i tendència a la 
improvització en la ressolució d’imprevistos
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Protocol de negocis al Marroc (III)

• L’ús del temps és flexible

• Els assumptes s’han de seguir contínuament

• Els contractes son semblants als que s’utiltzen a 
Europa tot i que no  es sol recórrer a advocats per 
formalitzar-los
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Alguns sectors de demanda creixent

• Materials de construcció

• Subministraments i equipaments per hotels

• Maquinària de construcció i obres públiques, 
agrícola, minera, de confecció i tèxil etc

• Ingredients alimentaris

• Equipaments agrícoles i per granges

• Envàs i embalatge

• Material i equipament hospitalari

• Adobs, llavors, etc
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Projectes

• Plans estatals de creació de vivendes

• Desenvolupament de l’obra pública en general

• Construccions portuàries, ferroviàries i viàries

• Pla de renovació d’hotels i construcció de nous 
establiments

• Liberalització de les telecomunicacions

• Producció d’energia solar
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EL SECTOR DE 
L’ENGINYERIA AL 

MARROC
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El sector de l’enginyeria

• L’any 2014 les inversions en obra civil,  per 
infraestructures diverses (hidràulica, marítima de 
transports, ambientals, …) han estat de 16.600 
milions d’Euros

• El sector públic representa el 80% del mercat

• Les empreses europees tenen bona imatge al Marroc
doncs poden aportar més qualitat i especialització
que les empreses locals.

• La major part de les 600 empreses locals son petites i 
es troben a l’eix Rabat-Casablanca (60%). 
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Principals empreses d’enginyeria al 
Marroc

• NOVEC (600 empleats i 320milions de dírhams de 
facturació en 2012): www.novec.ma

• LABORATOIRE PUBLIC D’ESSAIS ET D’ÉTUDES – LPEE 
(1075 empleats): empresa pública  que presta 
serveis de consultoría : www.lpee.ma
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Principals empreses d’enginyeria al 
Marroc

• CONSEIL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT (355 
empleats): www.cid.co.ma

• ADI (84 empleats): orientada al sector primari i a 
l’aigua.

• TEAM MAROC (200 empleats): (grup americà Jacobs
Engineering). Gestiona molts projectes d’enginyeria
al Marroc especialment per la OCP (Oficina Jerifiana
de Fosfatos): www.team-maroc.com.
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Empreses estrangeres que operen al 
Marroc

• Representen el 25% de la facturació total del sector.

• La major part son franceses i espanyoles.

• Principal empreses franceses:

www.safege.fr: Enginyeria d’aigua, planificació
urbana, transport i infraestructura marítima. Compta
amb 30 empleats

www.phenixa.com: De capital franco-alemany ofereix
un servei integral en el camp del medi-ambient, els
recursos hídrics i el desenvolupament sostenible. Té 
10 empleats i factura 15 milions de dirhams
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Empreses marroquines que compren 
serveis d’enginyeria

• ONCF -Oficina Nacional del Ferrocarril 
(www.oncf.ma). De 2010 a 2015: 33.000 milions DH

• ANP -Agència Nacional de Ports- (www.anp.org.ma): 
va  realitzar una inversió de 3.000 milions de dírhams 
en el període 2011 -2015. Pressupost de 2800 
milions de DH entre 2013 i 2017

• ADM -Autopistes de Marroc- (www.adm.co.ma/). 
Programa d’inversions de 2008 a 2013 de 33.000  
milions d’Euros i 4.100 milions l’any 2014
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ONEE -Oficina Nacional de l’ Electricitat i de l’Aigua
Potable- (www.onep.ma i www.one.org.ma ).

42
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ONEE -Oficina Nacional de l’ Electricitat i de l’Aigua
Potable- (www.onep.ma i www.one.org.ma ).
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ONEE -Oficina Nacional de l’ Electricitat i de l’Aigua
Potable- (www.onep.ma i www.one.org.ma ).
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Altres empreses licitadores

• Marsa Marroc -logística portuària
(www.marsamaroc.co.ma ).

• ONDA -Oficina nacional d’ aeroports-
(www.onda.ma ).

• ADA -Agència de Desenvolupament Agrícola 
(www.ada.gov.ma).

• TMSA (www.tmsa.ma ).
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Altres informacions

• www.marchespublics.gov.ma

• 10% de retenció “a la font” (cas d’Espanya)

• Convé comptar sempre amb un partner local o 
una filial a destí.
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EL SECTOR DEL 
TURISME AL MARROC
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SECTOR ESTRATÈGIC

• Es tracta d’un dels sectors clau de l’economia
marroquí amb un 9% del PIB i un 8% de 
l’ocupació.

• Programes governamentals:

– Visió 2010 (quantitatiu)

– Visió 2020 (qualitatiu)
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PRINCIPALS ACTORS

• Augment d’inversors dels països del Golf.

• Cadenes marroquines importants: Kenzi, HMR o 
Atlas Hospitality.

• Cadenes estrangeres: Grup Accor, Hyatt, Golden
Tulip… Espanyoles Barceló i Riu Hotels

• Principals països inversors: França i Espanya
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Evolució de la Inversió Directa Estrangera del 
principals països inversors en milions de DH

(Font AMDI)
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Procedència dels turistes
Font: Icex
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Evolució del nombre de turistes
Font: Tourisme du Maroc
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Evolució capacitat hotelera  (llits)
Font: Tourisme du Maroc

53



Capacitat hotelera per nombre de llits i 

tipus d’establiment (Font Ministère du Tourisme)
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Evolució d’ingressos per turisme en 
milions d’Euros

Font: Tourisme du Maroc
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EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ AL 

MARROC
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Construcció

• Contribueix el 10% del PIB del Marroc

• Ocupa l’11% de la població

• Va ser el sector que va crear més ocupació entre 
2008 i 2011. 2012 i 2013 han estat anys de 
consolidació.

• S’hi dediquen unes 60.000 empreses de les quals 
tant sols 2.800 estructurades. Un 58% son 
constructores

• 80% dels concursos públics corresponen al sector de 
la construcció.
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Distribució geogràfica de les empreses de 
construcció
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Perspectives de creixement

• L’obertura de l’economia del Marroc sobre la 
resta del mon

• Diferents mesures adoptades per l’Estat per 
dinamitzar aquest sector (eines de 
finançament, avantatges fiscals, programes de 
noves ciutats i vivendes socials,etc).

• El creixement demogràfic.

• La promoció de grans projectes 
d’infraestructures
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Demanda de vivendes 2006-2012
Font:IVEX
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Constructores estrangeres presents al 
Marroc

• En general s’enfoquen cap a les obres d’alta gamma o 
les que necessiten competències tècniques 
específiques (infraestructures etc)

• França: Bouyges, GCCI, Colas, Vinci Construction, 
Eiffage

• Espanya: Comsa Emte, Ecisa, ACS (a través de 
Tecmed), Copisa, Sando, Copasa, CHM i Joca.

61



EL SECTOR DE LES TIC AL 
MARROC
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Les TIC al Marroc
• El PIB del sector TIC és el 2,58% del PIB total

• El comerç exterior és clarament deficitari.

• 64% de les empreses son importadores i distribuidores i 31% 
de serveis.

• Descens de la telefonia fixa i augment de la telefonia mòbil

• El sector ha gaudit d’un important creixement des de la 
liberalització del mateix.

• La R+D té poc recorregut però comencen a aparèixer 
programes de suport.

• L’oferta de e-serveis és encara molt reduïda. Aplicacions i 
contingut mòbil encara no està desenvolupat

• Programa “Maroc Numérique”
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EVOLUCIÓ I TASSA  DE PENETRACIÓ DEL MÒBIL 
Font: ANRT
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Operadors de telefonia mòbil al Marroc 
Font: ANRT
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Evolució i tassa de penetració d’internet
Font: ANRT
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Repartiment tipus accés a Internet
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Evolució del nombre de dominis .ma
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EVOLUCIO DELS CALL CENTERS DECLARATS 
Font: ANRT
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REPARTIMENT DELS CALL CENTERS PER CIUTAT 
Font ANRT
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ALGUNES EMPRESES ESPANYOLES 
PRESENTS AL MARROC

• INDRA: www.indracompany.com

• ATENTO: www.atento.ma

• INTELCOM (Grup Satec): www.intelcom.co.ma

• BABEL: www.babel.es

• GMV Innovating Solutions: www.gmv.com

• CENEC: www.cenec.ma
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EL SECTOR DEL RETAIL 
AL MARROC
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Sector del Retail
• Representa 13% del PIB del Marroc  (1,2 milions de persones).

• Les botigues independents i familiars son majoritàries.

• Les grans Superficies comencen a guanyar mercat. Actualment 
hi ha 17 hipermercats y 200 botigues amb superfície superior 
a 300 m2. El 50% estan a l’eix Casablanca – Rabat.

• Morocco Mall ha obert l’any 2012. És el més gran d’Àfrica.

• El sector de les franquícies s’està desenvolupant amb molta 
rapidesa (Fnac, McDonalds, Mr Bricolaje, Galeries Lafayette, 
Intersport)

• Sonae Sierra inverteix en el Centre Comercial de Zenata que 
obrirà l’any 2017. L’àrea d’influència és de 6 milions 
d’habitants i comptarà amb 250 botigues.
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Pla d’acció RAWAJ 2020

• Fer del Marroc un centre de shopping per excel·lència.

• Modernitzar el comerç de proximitat. 

• Contribuir a l’èxit dels líders del Marroc assistint-los en la 
creació de xarxes comercials.

• Implantació de 600 grans i mitjanes superfícies abans de 2020 
(80.000 llocs de treball).

• Obertura de 15 complexes comercials amb més de 3.000 
botigues de franquícia i comerç (21.000 llocs de treball).

• Creació de 15 outlets que generin 5.000 llocs de treball.

• Mantenir un creixement sectorial  del 8% anual.
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La gran distribució alimentària

Està en mans de 4 grups:

- SNI (59%) propietari de Marjane Holding que té 30 
hypermercats Marjane i 35 supermercats ACIMA

- BEST FINANCIÈRE /LA BEL VIE (31%): compta amb 56 botigues 
de les quals 4 hipermercats Carrefour, 40 Carrefour Market, 
dos botigues de conveniència Expresse i  10 establiments 
Atacadao.

- Ynna Holding (10%): gestiona  dotze establiments Aswak
Assalam.

Nou actor : Grup BIM (Turquia) que es desenvolupa

ràpidament amb preus molt competitius.
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La distribució tradicional

• Significa el 87% de la facturació del sector

• Hi ha unes 45.000 botigues o “épiceries”

• El canvi d’hàbits cap a productes específics i cada 
cop més variats afavoreix la introducció de 
marques estrangeres

• La figura de l’importador és cabdal.

• La gran superfície com Acima i Carrefour importa 
directament.
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www.int-team.com www.ccis.ad www.ideand.ad

Cristina Danón Pilar Escaler Àngel Espar

GRÀCIES

SHUKRAN!
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