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Economische groei Marokko per kwartaal (%)
Noot: (p) prognose
Bron: HCP

▪ In een eerdere raming van het Nationale Bureau voor de Statistiek (HCP) werd uitgegaan van een economische groei van 
1,9% in het eerste kwartaal en 2,1% in het tweede kwartaal van 2020

▪ De bijgewerkte raming van 8 april 2020 gaat uit van een negatieve groei van 1,8% in zowel het eerste als tweede 
kwartaal van 2020

▪ De naar beneden bijgestelde economische groei in het eerste kwartaal komt neer op een verlies voor de economie van 4,1 
miljard dirhams (376 miljoen euro) en voor het tweede kwartaal naar verwachting 10,9 miljard dirhams (1 miljard euro)
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Belangijkste redenen voor de snelle negatieve omslag in de economische groei in het eerste kwartaal en de neerwaarts 
bijgestelde raming voor het tweede kwartaal:

▪ De lagere economische groei wereldwijd en dan met name in Europa als gevolg van de corona pandemie zal naar verwachting 
leiden tot een sterke daling in de export van Marokko in het tweede kwartaal

▪ De Dienstensector en dan vooral de horeca (hotels, restaurants, cafés) zijn zwaar getroffen door de corona maatregelen (sluiting 
grenzen en bedrijven), waardoor de buitenlandse toeristen niet meer kunnen komen en Marokkanen niet meer uiteten kunnen gaan

▪ De Maakindustrie en dan met name de sub-sectoren automobiel, textiel, elektrische onderdelen zag een scherpe daling in 
productie door daling buitenlandse vraag

▪ Mijnbouwindustrie zag een daling in haar verkopen aan de chemische industrie door vermindering in de export van fosforzuur

▪ De verwachting voor de binnenlandse transportsector is dat de bedrijfsactiviteiten met 60% zullen dalen in het tweede kwartaal 
vanwege de tienduizenden bedrijven die gesloten zijn en het verplicht thuisblijven van mensen 
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Groei Exportvolume op kwartaalbasis (%)
Noot:(p) prognose
Bron: Office des Changes

▪ In de eerste 2 maanden van 2020 groeide het volume van de Marokkaanse export nog met 12,8% t.o.v. dezelfde 
periode in 2019

▪ De verwachting van HCP is dat de buitenlandse vraag naar Marokkaanse producten in het tweede kwartaal met 
6% daalt t.o.v. dezelfde periode in 2019, waardoor exporterende bedrijven en haar toeleveranciers in onder meer 
de sectoren industrie, mijnbouw, visserij en landbouw hard worden geraakt
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Groei Landbouwsector op kwartaalbasis (bruto toegevoegde waarde, %)
Noot: (p) prognose
Bron: HCP

▪ Groei in de Landbouwsector stagneerde in 2019 door slechte weeromstandigheden gedurende de landbouwcampagne 
2018 – 2019

▪ De negatieve groei zet zich voort in de eerste helft van 2020, ondanks een naar eerdere verwachting betere 
landbouwopbrengst gedurende de campagne 2019 - 2020 t.o.v. 2018 – 2019

▪ Totale regenval in de huidige landbouwcampagne tot op heden is 48% lager t.o.v. voorgaande campagne

▪ 50 - 60% van het totale areaal aan gecultiveerde landbouwgrond (8,7 miljoen ha.) is voor de productie van granen. 
Tegenvallende graanoogst leidt snel tot een tegenvallende landbouwopbrengst en daarmee tot lagere economische 
groei
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▪ Belangrijke indicatie om het succes van een 
landbouwcampagne voorafgaande aan de oogst te meten is 
de plantendekking via satellietbeelden

▪ In Marokko maandelijks in beeld gebracht gedurende de 
periode oktober – juni 

▪ Eind februari 2020 wordt de plantendekking gekenmerkt 
door een gemiddelde tot zwakke situatie in de meeste 
landbouwregio's van Marokko, met uitzondering van de 
regio's Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-
Salé -Kénitra en Casablanca-Settat waar het merendeel van 
de plantendekking in goede staat is (76,2% tot 93,4%)

▪ De vergelijking van het huidige seizoen met dat van vorig 
jaar toont aan dat, met uitzondering van de regio's Tanger-
Tétouan-Al Hoceima en de Oriëntaal, de situatie over het 
algemeen lager is dan die van het voorgaande seizoen

▪ Analyse van de vegetatie-index NVDI laat zien dat de 
gemiddelde waarden eind februari 2020 lager zijn t.o.v. 
dezelfde periode vorig jaar en in enkele regio’s zelfs
beneden het meerjaren gemiddelde

Bron: CRTS

Plantendekking
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Noot: (*) Een indicatie over de ‘groenheid’ van een gewas/vegetatie in een bepaalde regio kan worden gegeven via de ‘Normalized Difference Vegetation Index’ (NDVI). NVDI wordt bepaald 
aan de hand van satellietbeelden. De waarde van de NVDI ligt tussen 0 en 1, waarbij de waarde 0 betekent dat er geen vegetatie aanwezig en bij een waarde van 1 is de hele oppervlakte 
met vegetatie bedekt

Souss Massa (regio Agadir) Oriëntaal (regio Nador-Oujda) Fes-Meknes

Rabat-Salé Béni Mellal-Khénifra Marrakech-Safi

NVDI voor enkele belangrijke landbouwregio’s in Marokko*

Bron: CRTS
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Groei huishoudelijke bestedingen Marokko per kwartaal (%)
Bron: HCP

▪ Door de landelijke ‘lockdown’ op 20 maart jl. is de groei van de huishoudelijke bestedingen in Marokko in het 
eerste kwartaal van 2020 met 1,2% lager uitgekomen dan volgens een eerdere raming van voor de corona 
crisis van 1,8%

▪ Voor het tweede kwartaal ging HCP eerder nog uit van een toename van de bestedingen met +2,7% t.o.v. 
dezelfde periode in 2019, echter door de corona maatregelen zal dit naar verwachting fors lager uitvallen en 
mogelijk zelfs negatief (krimp)
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