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Coronavirus in Marokko

Stand van zaken per 11 mei 2020

▪ Ruim 68 980 mensen getest

▪ 62 699 negatief getest

▪ 6 281 positief getest

▪ 2 811 genezen

▪ 188 overleden

Getest

Negatief

Positief

Genezen

Overleden

Bron: L’Economiste
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Coronavirus in Marokko

Bron: Ministerie van Volksgezondheid; bewerkt door MEYS

▪ Grootste aantal positief geteste personen in de regio’s Casablanca – Settat en Marrakech – Safi

▪ Gemeten naar aantal positief geteste personen per 1 miljoen inwoners is de regio Draa – Tafilalet per 11 mei het zwaarst getroffen

Stand van zaken per 11 mei 2020 

Absoluut Per 1 miljoen inwoners

Beni Mellal - Khénifra  107 41

Casablance – Settat 1732 240

Draa – Tafilalet 571 341

Dakhla - Oued 3d Dahab 2 12

Fès – Meknes 889 204

Guelmim Oued Noun 43 97

Laâyoune - Saguia el Hamra 4 10

Marrakech – Safi 1206 257

Oriental 176 73

Rabat - Salé - Kenitra 578 121

Souss - Massa 71 25

Tanger – Tetouan - Al Hoceima 902 242

Totaal 6281 178

Regio Aantal positief geteste personen
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▪ Om de economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en voor het nemen van gezondheid beschermende 
maatregelen, heeft de Marokkaanse regering een steunpakket opgezet ter grootte van 10 miljard dirhams; een dergelijk 
omvangrijk financieel pakket heeft echter consequenties voor de overheidsfinanciën

▪ Naast het steunpakket heeft tevens de economische recessie in 2020 gevolgen voor de overheidsfinanciën (lagere 
belastinginkomsten, hogere sociale lasten, etc.)

▪ Voor 2020 verwacht het IMF dan ook een sterk oplopend overheidstekort tot -7,1% van het BBP t.o.v. -4,1% in 2019

▪ De totale overheidsschuld bedroeg in 2019 82,3% van het BBP, het hoogste niveau sinds 2014; een eerste schatting voor de 
overheidsschuld in 2020 (82% van het BBP) was gemaakt voor de uitbraak van de coronacrisis. Deze zal hoger komen uit te vallen
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Internet economie
▪ Als alternatief voor consumentenbestedingen in fysieke winkels die nu gesloten zijn vanwege de coronacrisis, wordt vaak gewezen op de 

mogelijkheden van online winkelen

▪ Per 29/2/2020 zijn ruim 572.000 niet-agrarische bedrijven ingeschreven in het Marokkaanse Handelsregister

▪ 93% van het niet-agrarische bedrijfsleven wordt gevormd door het MKB (i.e. omzet < 75 miljoen dirhams; < 200 werknemers)

▪ Het internet wordt door het Marokkaanse bedrijfsleven nog weinig ingezet als marketing tool en verkoopkanaal; slechts 31% van de bedrijven 
heeft een website waarbij de informatie op deze websites vaak niet up-to-date zijn

▪ Iets meer dan 1/4 van het MKB heeft een website ten opzichte van 3/4 van de grote bedrijven 

▪ In de Bouw ligt het percentage van bedrijven met een website het laagste (19,6%); in de Dienstverlening het hoogst

Sector MKB GB Totaal

Industrie 20,6% 68,3% 31,7%

Bouw 13,8% 70,1% 19,6%

Handel 22,4% 83,2% 27,8%

Dienstverlening 35,9% 76,8% 37,7%

Totaal 26,9% 74,8% 31,0%

Bedrijven met een website naar sector en klassegrootte (%)
Bron: HCP
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▪ Sinds 2010 is het gebruik van computers, smartphones, internet door Marokkaanse huishoudens sterk gegroeid

▪ 3/4 van de Marokkaanse huishoudens heeft internet; waarbij er een groot verschil is tussen stad (82%) en platteland (57%)

▪ 86% van de huishoudens heeft een smartphone; 61% een computer (laptop, tablet, desktop)

▪ Internet wordt vooral gebruikt voor entertainment (computerspellen) en nieuws; aanschaf van goederen via internet werd voor de coronacrisis nog 
nauwelijks door huishoudens gedaan wat voor veel bedrijven ook aanleiding was om niet te investeren in websites/webshops

Internet economie

Bron: ANRT
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Noot: (*) 11 mei 2020
Bron: Ministerie Publieke werken, Transport, Water, Centrale Bank Marokko

Landbouw
▪ De vullingsgraad van de stuwmeren t.b.v. landbouwirrigatie ligt medio mei 2020 beneden de 50%

▪ De vullingsgraad van de stuwmeren in de lopende landbouwcampagne ligt aanzienlijk lager t.o.v. de vorige campagne 2018 –
2019

▪ Gecumuleerde regenval in de huidige campagne t/m 30 april 2020 ligt -26% beneden het niveau t.o.v. dezelfde periode in de 
campagne 2018-2019

Campagne 2016-2017 Campagne 2017-2018 Campagne 2018-2019 Campagne 2019-2020



www.meys.eu

11.563.900 

3.350.000 

9.560.000 
10.261.500 

5.186.500 

3.000.000 

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020v

Productie graan Marokko (ton)
Noot: (v) verwachting Ministerie van Landbouw
Bron: HCP

▪ Ondanks ruim 5 miljoen ha. t.b.v. de graanteelt (59% van het totale landbouwgebied) behoort Marokko al enkele jaren tot één van 
de grootste graanimporteurs ter wereld

▪ Door de tegenvallende regenval in de huidige landbouwcampagne 2019-2020 zal de opbrengst uit de graanoogst naar 
verwachting uitkomen op 3 miljoen ton (eerdere schatting 4 – 4,5 miljoen ton), het laagste niveau in vele jaren

▪ Om de binnenlandse graanconsumptie door huishoudens van jaarlijks zo’n 7 miljoen ton niet in gevaar te brengen, moet de 
Marokkaanse overheid minimaal 4 miljoen ton aan graan importeren, met name tarwe

▪ Regio Souss Massa is goed voor een 1/4 van de Marokkaanse tuinbouwproductie; door de achterblijvende regenval in deze regio 
sinds december 2019 en daarmee naar verwachting een lagere productieopbrengst zal dit een negatief effect kunnen hebben op 
het uiteindelijke landelijk productieniveau voor 2019-2020

Landbouw

64.000

68.000

72.000

76.000

80.000

84.000

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Productie tuinbouw Marokko (‘000 ton)
Bron: HCP
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▪ In 2014 werd het ‘Plan d’Accélération Industrielle 2014 - 2020’(PAI) gelanceerd met als doel het vergroten van het aandeel van de 
Maakindustrie in het Marokkaanse bruto binnenlands product (+9% tot 23% in het bbp), groter aandeel in de export en meer 
werkgelegenheid (+0,5 miljoen banen, waarvan 50% gecreëerd door buitenlandse en 50% door Marokkaanse bedrijven)

▪ Eén van de acties om bovenstaande te realiseren was het opzetten van 10 industriële ecosystemen (kernbedrijven met toeleveranciers) 
rondom de sectoren:
- Automobiel - Voedingsmiddelen
- Luchtvaart - Bouw
- Offshoring - Chemie
- Textiel - Farmacie
- Leer - Vrachtwagenbouw

▪ De industriële ecosystemen moesten in verschillende regio’s worden ontwikkeld zodat de economische voordelen beter verdeeld werden 
over het land

▪ De PAI heeft Marokko in de afgelopen vijf jaar geen windeieren gelegd:
− tussen 2014 – 2018 zijn ruim 400.000 banen gecreëerd, waarvan in de Automobielindustrie +116.612, Textiel +79.300, Offshoring 

+69.932, Voedingsmiddelen +63.198
− toegevoegde waarde van de Maakindustrie steeg tussen 2014 – 2018 met 15%
− 80% van de Marokkaanse export bestaat uit producten van de Maakindustrie 
− Jaarlijks tussen de 8 – 10 miljard dirhams aan buitenlandse investeringen in de Maakindustrie

▪ Belangrijk kenmerk van de gerealiseerde ecosystemen is dat een groot deel van de kernbedrijven en grotere toeleveranciers buitenlandse 
multinationals zijn met vestigingen op één van de ontwikkelde vrijhandelszones en industrieparken in het land

Maakindustrie
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▪ Lokale integratiegraad – aandeel Marokkaanse toeleveranciers in de omzet van de industriële sector – verschilt per industriële sector:
- Luchtvaartindustrie: 38% in 2019
- Automobielindustrie: 60% in 2019 (-> doel 80% in 2020)

▪ Voor de Voedingsmiddelenindustrie, Textiel, Kleding en Bouw ligt de lokale integratiegraad hoger vanwege het traditionele karakter van deze sectoren in 
Marokko

▪ Op 31 december 2019 werden de hoofdlijnen van de industriële vervolgstrategie ‘Plan d'accélération industrielle (PAI) 2021-2025’ door Premier El 
Otmani gepresenteerd in het Marokkaanse Parlement

▪ Hoofdlijn van ‘PAI II’ is een voortzetting van de voorgaande strategie, echter meer betrokkenheid van de regio’s wordt gevraagd bij de verdere
uitwerking en implementatie van deze strategie

▪ Overige kenmerken van deze nieuwe industrie strategie:
− aantrekken van meer Marokkaans investeringskapitaal voor de industrie
− creëren van nieuwe industriële sectoren
− verdere ontwikkeling van R&D
− ontwikkelen van nieuwe manieren van produceren

Sinds de landelijke ‘lockdown’ op 20 maart jl. staat alles in het teken 
van de nationale gezondheid: Marokkaanse textielbedrijven zijn 
mondkapjes gaan produceren; online winkelen door consumenten is 
populairder geworden wat gevolgen heeft voor de sectoren Handel, 
Transport, Logistiek; sterke vraag naar gezondheid- en 
hygiëneproducten stimuleert de Chemische en Farmaceutische 
industrie 

Maakindustrie

Deze ontwikkelingen zullen mogelijk ook in de post-Covid-
19 economie voortzetten -> van invloed op invulling PAI II
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Regionale economie

2016 2017* 2016 2017* 2016 2017*

1 Tanger-Tétouan-Al Hoceima 103 308 111 209 10,2 10,5 28 414 30 216

2 Oriental 49 123 52 213 4,8 4,9 20 867 21 958

3 Fès-Meknès 91 305 92 180 9 8,7 21 291 21 346

4 Rabat-Salé-Kénitra 162 515 171 881 16 16,2 34 804 36 420

5 Béni Mellal-Khénifra 57 984 61 750 5,7 5,8 22 747 24 070

6 Casablanca-Settat 323 757 339 720 32 31,9 46 065 47 694

7 Marrakech-Safi 87 277 90 103 8,6 8,5 18 976 19 403

8 Drâa-Tafilalet 26 762 26 949 2,6 2,5 16 190 16 201

9 Souss-Massa 68 363 69 917 6,7 6,6 24 939 25 161

10 Guelmim-Oued Noun 14 128 15 085 1,4 1,4 32 301 34 317

11 Laâyoune-Saguia al Hamra 15 660 17 404 1,5 1,6 41 477 45 419

12 Dakhla-Oued ed Dahab 11 632 13 508 1,1 1,3 76 003 84 949

1 415 1 432 0,1 0,1

1 013 229 1 063 351 100 100 29 380 30 510Total

         Extra-territoriaal

Regio
BBP (miljoen dirhams) Aandeel in totaal (%) BBP per hoofd (in dirhams)

Bruto Binnenlands Product (BBP) naar regio
Noot: (*) voorlopige cijfers
Bron: HCP

▪ Grote economische verschillen tussen de 12 regio’s in Marokko

▪ Met een aandeel van 32% in het BBP is de regio Casablanca-Settat al jaren de economische motor van het land

▪ De 3 westelijk gelegen regio’s Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tetouan-Al Hoceima hebben gezamenlijk een aandeel van 58% in de 
totale economie van Marokko

▪ Naar BBP per hoofd is de zuidelijke regio Dakhla de rijkste regio van Marokko, gevolgd door de regio Casablanca-Settat

Huidige 12 regio’s in Marokko
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Regionale economie
▪ In absolute aantallen is het totaal aantal ingeschreven bedrijven per regio het laagst in de dunbevolkte zuidelijke 

regio’s Guelmim Oued Noun, Ed Dakhla - Oued ed Dahab en Laâyoune - Saguia al Hamra

▪ Gemeten naar aantal bedrijven per 1000 inwoners behoren de twee zuidelijke regio’s Ed Dakhla - Oued ed Dahab en 
Laâyoune – Saguia al Hamra samen met de regio Casablanca-Settat tot de meest ondernemende regio’s in Marokko

▪ Voor de regio’s Dakhla en Laayoune wordt deze hoge mate van bedrijvigheid verklaard door het bovengemiddeld 
aantal bedrijven actief in de Visserijsector  

 -  50.000  100.000  150.000  200.000  250.000  300.000

Guelmim Oued Noun

Ed Dakhla - Oued ed Dahab

Draa – Tafilalet

Beni Mellal - Khénifra

Laâyoune - Saguia al Hamra

Oriental

Souss - Massa

Fès – Meknes

Marrakech – Safi

Tanger – Tetouan - Al Hoceima

Rabat - Salé - Kenitra

Casablance – Settat

Totaal aantal ingeschreven bedrijven per 29/2/2020
Bron: OMPIC
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Regio Industrie Bouw Handel Dienstverlening Totaal

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 11,7% 8,1% 7,9% 8,8% 8,7%

Oriental 4,3% 5,5% 4,8% 5,2% 5,1%

Fes-Meknes 9,3% 11,2% 8,7% 7,9% 9,0%

Rabat-Salé-Kenitra 9,6% 16,0% 13,8% 15,7% 14,7%

Beni Mellal-Khenifra 3,1% 5,4% 3,5% 3,0% 3,7%

Casablanca-Settat 46,8% 29,1% 43,7% 38,7% 38,5%

Marrakech-Safi 6,5% 9,4% 7,7% 10,8% 9,3% 

Draa-Tafialet 1,2% 6,0% 1,6% 1,9% 2,7%

Souss-Massa 5,6% 9,4% 7,7% 10,8% 9,3%

Guelmin-Oued Noun 0,6% 0,9% 0,5% 0,3% 0,5%

Laayoune-Saguia al Hamra 1,1% 1,9% 0,8% 0,5% 1,0%

Ed Dakhla-Oued ed Dahab 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%

Regionale economie

Verdeling niet-agrarische bedrijvigheid naar regio, 2019 (%)
Bron: HCP

▪ De niet-agrarische bedrijvigheid in Marokko is geconcentreerd op de as Casablanca-Rabat-Tanger (62%)

▪ 2/3 van de industriële bedrijven zijn te vinden in de as Casablanca-Rabat-Tanger

▪ Naast regio’s Rabat en Casablanca heeft de regio Fes-Meknes naar verhouding een groot aantal bedrijven uit de Bouw en Handel

▪ Vanwege het grote belang van het toerisme hebben de regio’s Marrakech-Safi en Souss Massa een relatief grote sector Dienstverlening

Concentratie niet-
agrarische bedrijvigheid
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Economische sector Aandeel TW in totaal regio
(%)

Industrie 28%

Vastgoed 13%

Handel 12%

Overige 47%

▪ Per 29/2/2020 zijn bijna 65.000 bedrijven gevestigd in deze regio, waarvan 30% in de Handel, 25% in de Bouw & Vastgoed, 11% in 
Transport en 10% in Industrie

▪ Gemeten naar toegevoegde waarde is met een aandeel van 28% de Industrie de belangrijkste economische sector in de regio

▪ Naar omzet wordt de regionale Maakindustrie gedomineerd door de Metaal- en Mechanische industrie; hieronder valt ook de 
Automobielindustrie

▪ Landbouw vindt met name plaats in de zuidelijke helft van de regio; de toeristische sector profiteert vooral van de Marokkaanse 
Diaspora uit Europa die jaarlijks in de zomermaanden er hun vakantie komen vieren (ruim 2 miljoen bezoekers)

Regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima

50%

23%

10%

10%

8%

Metaal- en Mechanische industrie

Elektrotechnische industrie

Textiel- en Leerindustrie

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Chemische en Farmaceutische industrie

Omzet Maakindustrie naar sector, 2017 (%)Regionale toegevoegde waarde naar
economische sector, 2017 (%)
Bron: HCP

Regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima

(strand)Toerisme

Industrie

Landbouw, Visserij

Landbouw

Visserij

(strand)Toerisme

Platteland (eco) toerisme
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▪ Door haar strategische ligging op nog geen 15 km van Europa is de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima van oudsher een trekpleister voor de 
vestiging van internationale bedrijven en Marokkaanse bedrijven die zakendoen met Europa en Azië

▪ De regio huisvest de internationale containerhaven Tanger Med, de grootste containerhaven van Afrika, die van grote invloed is op de 
regionale economie in zowel directe werkgelegenheid als trekker voor buitenlandse bedrijven en haar toeleveranciers die gebruik maken 
van internationaal zeetransport

▪ In de regio ligt bijna 1800 ha. aan industrieterreinen/-parken, economische zones en vrijhandelszones; merendeel gelegen in Tanger e.o.

Industrieterrein/-park 
(datum ingebruikname)

Omvang Type bedrijvigheid

Mghogha (1975) 138 ha. Textiel, Kleding

Al Majd (1989) 23 ha. Textiel, Kleding, Papier

Gzenaya 129 ha. Milieu gerelateerd

Tétouan (1980) 47 ha. Voedingsmiddelen, Chemie, Farmacie, Metaal

Larache 27 ha. Voedingsmiddelen, Textiel, Kleding

Ait Youssef ou Ali (2001) 6 ha.

Tétouan Shore (2012) 6 ha. Offshoring

Industriepark Tetouan Park (2013) 156 ha. Divers Maakindustrie

Commerciële zone Fnideq 140 ha. Groothandel, Detailhandel

Economische zone Ait Kamra (2011) 41 ha. Maakindustrie

Vrijhandelszones
(datum ingebruikname)

Omvang Type bedrijvigheid

Tanger Free Zone (1999) 400 ha. Enkel voor exporteurs

Medhub Free Zone (2008) 200 ha. Logistiek

Free Zone Tanger Automotive city (2011) 260 ha. Automobielindustrie

Industrieterreinen/-parken in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Bron: HCP
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Regio Rabat-Salé-Kénitra
▪ Per 29/2/2020 zijn ruim 85.000 bedrijven gevestigd in de regio Rabat-Salé-Kénitra, waarvan 30% actief in de Handel, 27% in 

de Bouw en 20% in de Dienstverlening

▪ De Landbouwsector speelt een belangrijke rol in de regio:
− 16% van de nationale graanproductie 
− 24% van de nationale productie aan peulvruchten
− 70% van de nationale productie aan olijfolie

▪ Grootste landbouwarealen liggen in de provincies Khemisset en Sidi Kacem m.u.v. de aardappelteelt dat vooral in de provincie 
Kénitra plaats vindt

▪ Maakindustrie is relatief minder prominent aanwezig in de regio; 7% van de landelijke omzet van de Maakindustrie wordt 
behaald in de regio Rabat-Salé-Kénitra (ter vergelijking regio Tanger 15%; regio Casablanca 56%)

▪ De regionale Maakindustrie concentreert zich – naar omzet – in de noordelijk gelegen provincie Kénitra, waar recentelijk de 
Franse autofabrikant Peugeot een nieuwe fabriek heeft geopend (hiervoor is ook een nieuwe zeehaven aangelegd in de 
provincie)

Landbouw

Landbouw

Industrie, Visserij

Industrie

Industrie

42,8%

25,1%

16,0%

13,3%

1,5% 1,3%

Kénitra Skhirate-Témara
Rabat Salé
Sidi Kacem Khémisset

Omzet regionale Maakindustrie naar provincie (%)

Dienstverlening
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▪ Een belangrijk kenmerk van de regio is de aanwezigheid van hoofdstad Rabat, waardoor veel overheidsdiensten en ambassades 
in deze regio gevestigd zijn; daarnaast is het hoger onderwijs (o.a. Universiteit van Rabat) een grote werkgever

▪ Gemeten naar werkgelegenheid werkt ruim de helft van de 1,44 miljoen werknemers in de Dienstverlening

▪ De Industrie biedt werk aan ruim 150,000 mensen (10,7% van het totaal), die met name werkzaam zijn in de 
Voedingsmiddelenindustrie, Chemische en Farmaceutische industrie, Textiel, Metaal en de Automobielindustrie

▪ In de regio ligt zo’n 920 ha. aan industrieterreinen/-parken en de vrijhandelszone Atlantic Free Zone van 345 ha. ingericht voor 
de ontwikkeling van de automobielindustrie (i.e. Peugeot en haar toeleveranciers)

▪ Veel van de industrieterreinen zijn kleinschalig en verouderd

▪ In 2008 is het industriepark Technopolis in Salé geopend (300 ha.) specifiek gericht op Offshoring

Regio Rabat-Salé-Kénitra

Landbouw, Visserij 28,3

Industrie 10,7

Bouw 9,6

Dienstverlening 51,3

Totaal 100

Werkgelegenheid naar sector, 2018 (%)
Bron: HCPProvincie/Prefecture Aantal 

bedrijfsterreinen
Oppervlakte industrieterrein/-park 

(hectare)
Vrijhandelszone 

(hectare)

Rabat 3 68

Sale 7 341,6

Skhirat-Temara 3 108

Khemisset 2 216,75

Kenitra 5 186,8 345

Totaal 20 921,15 345

Bron: CCI Rabat
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Regio Casablanca-Settat
▪ Met bijna 1/3 van het nationaal BBP is de regio Casablanca-Settat het zwaargewicht van de Marokkaanse economie

▪ Per 29/2/2020 zijn er ruim 235,000 bedrijven gevestigd in de regio; 40% van het totaal aantal geregistreerde bedrijven in Marokko

▪ De belangrijkste landbouwactiviteiten vinden plaats in El Jadida, Settat en Sidi Bennour

▪ De havens van El Jadida en Jorf Lasfar zijn belangrijke visserijhavens in de regio

▪ Regio Casablanca-Settat is het industriële hart van Marokko

▪ 56% van de totale omzet van de Marokkaanse industrie wordt behaald in de regio Casablanca-Settat

▪ Binnen de regio vinden in met name de gemeente/prefecture Casablanca en de provincies El Jadida, Settat-Berrechid en Nouaceur industriële 
activiteiten plaats

Landbouw

Landbouw, Visserij

Landbouw

Industrie

51,3%

17,2%

13,1%

11,3%

4,9%

1,2% 1,0%

Casablanca El Jadida, Sidi Bennour
Settat, Berrechid Nouaceur
Mohammedia Mediouna

Omzet regionale Maakindustrie naar provincie/prefecture (%)

Industrie

Dienstverlening, Handel
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− Internationale vliegveld Mohammed V in de provincie Nouaceur (20 km. buiten Casablanca) is het grootste vliegveld van Marokko

− Vanwege nabijheid vliegveld Mohammed V provincie Nouaceur belangrijke hub voor de Luchtvaartindustrie; gevestigd op Midparc
Free Zone en industriepark Aéropole

− In totaal bijna 2500 ha. aan industrieterreinen/-parken en een vrijhandelszone (Midparc) van 125 ha. in regio Casablanca-Settat

− De drie commerciële zeehavens Casablanca, Jorf Lasfar, Mohammedia zijn goed voor 80% van de totale doorvoer (import + export) in 
Marokko

− Casablanca is het financiële centrum van het land en huisvest tevens één van de grootste aandelenbeurzen op het Afrikaanse 
continent

Regio Casablanca-Settat

Provincie/Prefecture Aantal 
bedrijfsterreinen

Oppervlakte industrieterrein/-park 
(hectare)

Vrijhandelszone 
(hectare)

Casablanca 8 653

Benslimane 2 72

Berrechid 2 85

El Jadida 2 621

Mediouna 3 135

Mohammedia 2 238

Nouaceur 8 659 125

Settat 4 20+

Sidi Bennour Geen

Totaal 31 2483 125

Bron: CRI Casablanca-Settat
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▪ Economisch effecten van de coronacrisis op de industriële activiteiten in de regio Casablanca-Settat zijn aanzienlijk (per april 2020):
− Provincie Settat: -90% van de bedrijfsactiviteiten
− Provincie Mohammedia: -60% van de bedrijfsactiviteiten
− Prefecture Casablanca: -40% van de bedrijfsactiviteiten
− Provincie Berrechid: -30% van de bedrijfsactiviteiten
− Provincie El Jadida: -25% van de bedrijfsactiviteiten

▪ Gevolgen van de coronacrisis op de verschillende sectoren binnen de regionale Maakindustrie zijn divers, maar in het algemeen lijden de 
bedrijven verlies als gevolg van vraaguitval in binnen- en buitenland en verslechterend betalingsmoraal bij afnemers en opdrachtgevers 
waardoor bedrijven in financiële problemen komen

Sector Maakindustrie Casablanca-Settat Gevolgen coronacrisis (april 2020)

Textiel- en Leerindustrie Tekort aan grondstoffen en accessoires uit Aziatische landen, voornamelijk uit China >> Opschorting van bestellingen uit de EU, voornamelijk uit 
Spanje en Italië >> Cash crisis >> Banenverlies >> Salariskosten die moeten worden doorbetaald aan werknemers (leidinggevenden, managers) die niet 
profiteren van het speciale nationale fonds t.b.v. de pandemie >> Tragere supply chains >> Afname van de binnenlandse vraag

Voedingsmiddelenindustrie Daling levering van ingrediënten en additieven uit het buitenland >> Annulering van bestellingen >> Verlaagde productiviteit voor de niet-essentiële 
voedselverwerkende industrieën (sap en dranken) >> Afname klantvraag >> Grote Marokkaanse groothandelsmarkten werden getroffen door de 
pandemie >> Afname van de productiviteit van bedrijven die oliën, eetbare vetten en chocopasta produceren als gevolg van het sluiten van grenzen 
op buitenlandse markten en het sluiten van lokale klanten zoals restaurants, cafés, e.d. >> Stijging betalingsachterstanden tot 2 maanden i.p.v. 1 
maand wat de kasstroom bij bedrijven in gevaar brengt

Chemische en Farmaceutische industrie Problemen met het toekennen van vergunningen voor vrachtwagens die goederen vervoeren naar Marokkaanse steden. Het duurt lang voordat 
vervoerders worden geautoriseerd om te mogen leveren

Bouwmaterialen industrie De productie van cement, tegels, betonelementen, bakstenen, straatstenen, spaanplaten, balken e.d. ondervinden problemen door de bouwstop en 
stop op de uitvoering van overheidsopdrachten

Enquête gevolgen coronacrisis op Maakindustrie regio Casablanca-Settat (april 2020)
Bron: KvK Casablanca-Settat

Regio Casablanca-Settat
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▪ Productie Landbouw en Visserij minder geraakt door coronacrisis vanwege binnenlandse consumptieve bestedingen huishoudens (eerste 
levensbehoefte) en (deels) export

▪ Landbouw wordt wel geraakt door klimatologische veranderingen (wisselvalliger regenval)

▪ De toegevoegde waarde per inwoner van de sector Landbouw & Visserij loopt sterk uiteen 

▪ De toppositie van de 2 zuidelijkste regio’s komt door de bovengemiddelde productie van de visserij in deze regio’s

▪ Regio Rabat produceert verhoudingsgewijs veel graan, aardappelen en Souss Massa tuinbouwproducten (o.a. tomaten, sperziebonen) en 
citrus -> productie negatief beïnvloedt door achterblijvende regenval huidige landbouwcampagne 2019 – 2020 (-26% t.o.v. 2018-2019)

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000

Casablance – Settat

Tanger – Tetouan - Al Hoceima

Draa – Tafilalet

Marrakech – Safi

Guelmim Oued Noun

Oriental

Nationaal

Beni Mellal - Khénifra

Souss - Massa

Fès – Meknes

Rabat - Salé - Kenitra

Laâyoune - Saguia al Hamra

Dakhla - Oued ed Dahab

Toegevoegde waarde per inwoner Landbouw & Visserij, 2017 (dirhams)
Bron: HCP; bewerkt door MEYS

Regionale gevolgen coronacrisis

Visrijke Zuiden

Landbouwcentra van Marokko
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Toegevoegde waarde per inwoner Maakindustrie,2017 (dirhams)
Bron: HCP; bewerkt door MEYS

▪ Binnen de Marokkaanse Maakindustrie zijn de volgende sectoren vooral hard geraakt (omzetdaling, banenverlies) door de 
coronacrisis:

− Textiel- en Leerindustrie
− Automobielindustrie
− Bouwmaterialen
− Verpakkingsindustrie

▪ De grootste industriële activiteiten – gemeten naar toegevoegde waarde per inwoner - vinden plaats in de regio Casablanca-Settat
gevolgd door Laayoune – Saguia al Hamra (visverwerking) en Tanger-Tetouan-Al Hoceima

▪ In de 2 regio’s Casablanca-Settat en Tanger-Tetouan-Al Hoceima zijn juist veel bedrijven actief in de sectoren die hard zijn geraakt

Regionale gevolgen coronacrisis

Industriële hart van Marokko
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Toegevoegde waarde per inwoner Hotels & Restaurants,2017 (dirhams)
Bron: HCP; bewerkt door MEYS

Regionale gevolgen coronacrisis

Toeristisch centrum van Marokko

▪ De toeristische sector is één van de grootste verliezer van de coronacrisis in Marokko

▪ Marrakech-Safi en Souss-Massa zijn veruit de belangrijkste toeristische regio’s in het land

▪ Het sluiten van de grenzen en van de hotels & restaurants zal dan ook in deze 2 regio’s het hardste aankomen

▪ In Casablanca veel zakelijke buitenlandse bezoekers, wat vanwege de coronamaatregelen niet meer mogelijk is en grote gevolgen heeft voor hotels, 
restaurants en hun toeleveranciers in de stad

Zakencentrum van Marokko
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Toegevoegde waarde per inwoner Handel,2017 (dirhams)
Bron: HCP; bewerkt door MEYS

▪ De sector Handel (Detailhandel, Groothandel) ondervindt grote gevolgen van de coronacrisis

▪ Groothandelsmarkten gingen dicht, winkels moesten sluiten (m.u.v. supermarkten/hypermarkten) en de export – met name naar de EU - staat 
onder druk

▪ De regio Casablanca-Settat is het grootste handelscentrum van Marokko en ondervindt als zodanig ook de gevolgen van de pandemie

▪ De verhoudingsgewijs grote Handelssector in de 2 meest zuidelijke regio’s komt door de Visserijsector

▪ Voor de regio Tanger – waar veel internationale handelsactiviteiten gevestigd zijn – worden de gevolgen van de coronacrisis in de EU sterk gevoeld   

Handelscentrum van Marokko

Regionale gevolgen coronacrisis
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MEYS Emerging Markets Research is gespecialiseerd in:

▪ Internationaal marktonderzoek (bureau- en veldonderzoek)
▪ Strategisch management advies
▪ Partner search
▪ B2B match making
▪ Trainingen op het gebied van internationaal ondernemen
▪ Interim management

Dit doen wij voor bedrijven en organisaties die in de opkomende markten van de MENA-regio en West-Afrika 
willen gaan ondernemen of hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden.

MEYS heeft samen met haar lokale partner in Marokko Harvard Consulting een kantoor in Casablanca
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MEYS EMERGING MARKETS RESEARCH

info@meys.eu
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