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Kort introductie Marokko



✓ 14 km van Spanje

✓ 35 miljoen inwoners

✓ Constitutionele monarchie met gekozen parlement

✓ Staatshoofd koning Mohammed VI (sinds 1999)



✓ Hoofdstad Rabat (600.000 inwoners)

✓ Grootste stad Casablanca (3,3 miljoen inwoners)

✓ 6e economie van Afrika (BBP ruim 100 miljard dollar)

✓ Gemiddelde economische groei afgelopen 10 jaar ruim 4%

✓ Verwachting economische groei: 2018 3,2% en 2019 3,5%



✓ Taal: Arabisch, Frans (zakelijk), Spaans, Engels

✓ Sterke trek naar de steden (61% bevolking leeft in stedelijk 

gebied)

✓ Jonge bevolking (54% < 30 jaar)



✓ Mengeling van traditionele en moderne waarden

✓ 17 miljoen internet abonnees

✓ 41,5 miljoen mobiele telefoons



✓ Afgelopen 20 jaar vele grootschalige bouwprojecten

✓ Aanpak krottenwijken door bouw van honderdduizenden 

sociale huurwoningen

✓ Bouw van grote nieuwe woonwijken buiten de steden 

(Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech)



Wie zijn wij?



✓ MEYS actief in Marokko sinds 2010

✓ Lokale partner Harvard Consulting in Casablanca

✓ Marktonderzoek & Advies, Interim-management, Training, 

Agentschap, Handelsmissies, Lokale ondersteuning (juridisch, 

opzetten bedrijf, vertalingen, maatwerk b2b, etc.)



✓ Type klanten: Grootbedrijf en het MKB

✓ Sectoren: Maritiem, Transport & Logistiek, Bouw & Vastgoed, 

Agribusiness, Zakelijke dienstverlening 



✓ Handelsmissie Logismed/Eurolog 2018 Marrakech



✓ Zakenlunch tijdens Handelsmissie Logismed/Eurolog 2018 
Marrakech



Trends en Ontwikkelingen 
Transport en Logistieke sector 

Marokko



✓ Marokko belangrijke schakel in de internationale handel tussen 

Europa en Afrika

✓ 98% import/export via de 35 commerciële zeehavens 

✓ Haven Tanger Med grootste containerhaven van Afrika (8 mln

TEU per jaar vanaf 2019)



✓ Belangrijkste handelspartners Spanje, Frankrijk, China, VS

✓ Aandeel buitenlandse handel met Nederland beperkt (2%)

✓ Diverse free-zones (o.a. Renault, Peugeot, luchtvaartindustrie)



✓ Instroom buitenlandse investeringen rond de 3,5 miljard euro pj

✓ Grootste buitenlandse investeerders Frankrijk, MO, Spanje, VS

✓ Nederlandse buitenlandse investeringen in Marokko relatief 

beperkt (m.n. in landbouw & visserij)



✓ Landbouw & Visserij: 14% BBP, 39% totale werkgelegenheid

✓ Belangrijke exportproducten sinaasappels, tomaten, 

sperziebonen, aardbeien, meloenen

✓ Grootste afzetmarkt is EU 

✓ Landbouwproductie sterk beïnvloed door weer



✓ Textielsector van oudsher een belangrijke lokale werkgever en 

exportproduct

✓ 6% van totale industriële productie, 27% van industriële 

werkgelegenheid

✓ Toenemende druk door goedkope(re) importen uit Azië



✓ Bouw- en Vastgoedsector laatste 15 jaar sterk gegroeid

✓ 6% van het BBP en 10% van de totale werkgelegenheid

✓ Ca. 100.000 bedrijven (90% MKB)

✓ Woningbouw grootste marktaandeel

✓ Kantorenmarkt met name in Casablanca en Tanger



✓ Economisch belang (inter)nationaal toerisme sterk gegroeid

✓ Toeristische sector 6,6% van het BBP

✓ Meer dan 17 miljoen buitenlandse toeristen in 2017

✓ Belangrijkste regio toerisme is Marrakech



✓ Informele economie omvat 20% van het BBP (exclusief 

Landbouw & Visserij)

✓ 54% van de bedrijvigheid in Textiel behoort tot de informele 

sector, 32% van het Wegtransport en 31% in de Bouw

✓ 2.4 miljoen banen in de informele economie



✓ 98% goederenhandel via de 35 zeehavens, waarvan 11 voor 

internationale handel

✓ Tanger Med grootste containerhaven van Afrika

✓ Haven Casablanca grootste nationale haven (2017: 31 mln ton)

✓ Totale marktomvang ca. 750 miljoen euro



✓ Belangrijkste maritieme bedrijven zijn in buitenlandse handen 

(Maersk, CMA CGM, MSC, NileDutch)

✓ Grootste Marokkaanse maritiem bedrijf is terminal operator 

Marsa Maroc (semi-publiek)



✓ Wegtransport belangrijkste transport modaliteit

✓ 75% van binnenlands transport over de weg

✓ 65.000 transportbedrijven, merendeel informeel

✓ Truckvloot is relatief oud, gemiddeld 13 jaar

✓ Sector gedomineerd door MKB met 1 – 2 vrachtwagens



✓ Totale lengte snelwegennetwerk 1800 km

✓ Periode tot 2035 uitbreiding naar 3400 km 

✓ Bouw van 45.000 km aan nieuwe provinciale wegen

✓ 19 miljard euro aan overheidsinvesteringen in landelijk 

wegennet (lokaal, provinciaal, nationaal) tot 2035



✓ Miljarden investeringen in logistieke knooppunten

✓ Nieuwe hogesnelheidslijn Tanger – Casablanca (2019)

✓ Uitbreiding luchthavens (nieuwe terminals)

✓ Bouw 5 nieuwe zeehavens, uitbreiding 4 bestaande tot 2030

✓ Aanleg honderden hectares bedrijventerreinen voor logistieke 

bedrijven



✓ Betere ontsluiting steden

✓ Aanleg ringwegen (Rabat)



✓ Verbeteren OV in grote steden als Rabat, Casablanca, Tanger, 

Marrakech

✓ Groeiende bevolking en autogebruik trekken zware wissel op 

leefbaarheid van grote steden

✓ Luchtverontreiniging grote steden 3x aanbevolen niveau WHO



✓ Verschillende duurzame initiatieven sinds internationale 

milieuconferentie COP2016 in Marrakech opgezet



Kansen Nederlandse bedrijven in 
Transport en Logistieke sector 

Marokko



✓ 70 – 80 Nederlands bedrijven en organisaties actief in Marokko

✓ Vooral in landbouw en ondersteunende dienstverlening

✓ 10 – 15 Nederlandse transport en logistieke bedrijven actief

✓ Nederlandse directe investeringen in Marokko ca. 500 miljoen 

euro



✓ Modernisering visserij industrie ✓ Stedelijke distributie

✓ Professionalisering logistieke sector 
d.m.v. opleidingen, trainingen, 
certificering  

✓ Logistieke keten (koude opslag)



✓ Innovatieve transport oplossingen

✓ Verkeersveiligheid

✓ Samenwerking Nederlandse en 
Marokkaanse brancheorganisaties

✓ Ontwikkel specifieke MKB 
financieringsinstrumenten



✓ Ondersteuning ter plaatse voor Nederlandse bedrijven en 

organisaties die de Marokkaanse markt willen betreden



Tips voor zakendoen in
Marokko



✓ Zaken worden gedaan buiten kantoor



✓ Tijd is relatief

✓ Agenda’s zijn flexibel



✓ Zakendoen vanuit Nederland werkt onvoldoende

✓ Zet lokale professionals in die de Marokkaanse markt goed 

kennen en gewend zijn met internationale klanten te werken 



✓ Persoonlijke, informele contacten zijn belangrijker dan formele 

(contractuele) contacten

✓ Opbouwen vertrouwensrelatie met Marokkaanse zakenpartner 

en/of klant kost (veel) tijd



✓ Laat je verrassen…………..
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