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Coronavirus in Marokko

Stand van zaken per 26 juni 2020

▪ 615 614 mensen getest

▪ 604 149 negatief getest

▪ 11 465 positief getest

▪ 8 560 genezen

▪ 217 overleden
Genezen

Overleden

Bron: L’Economiste

▪ ‘Lockdown’ in Marokko is verlengd tot 10 juli 2020
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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 Rabat-Salé-Kenitra

▪ Gemeten naar aantal positief geteste personen per 1 miljoen inwoners is de regio Layoune-Saguia el Hamra per 26 juni het 
zwaarst getroffen, gevolgd door de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Stand van zaken per 26 juni 2020 

Absoluut Per 1 miljoen inwoners

Beni Mellal - Khénifra  147 57

Casablance – Settat 3253 451

Draa – Tafilalet 586 350

Dakhla - Oued Ed Dahab 9 56

Fès – Meknes 1169 269

Guelmim Oued Noun 70 158

Laâyoune - Saguia el Hamra 285 734

Marrakech – Safi 1858 396

Oriental 201 84

Rabat - Salé - Kenitra 1912 401

Souss - Massa 89 32

Tanger – Tetouan - Al Hoceima 1883 505

Totaal 11465 326

Regio Aantal positief geteste personen
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Maatregelen die gelden voor het hele land:
- Cafés en restaurants mogen serveren, zonder dat 50% van hun capaciteit wordt overschrijden
- Hervatting van commerciële activiteiten in winkelcentra
- Heropening van recreatie- en amusementscentra, zoals sporthallen, hamams, zonder de limiet van 50% van de opvangcapaciteit te overschrijden
- Hervatting van activiteiten in verband met audiovisuele productie
- Gebruik van openbaar vervoer tussen steden, spoor of weg
- Hervatting van binnenlandse vluchten

Voor Zone 1 specifieke maatregelen:
- Reizen tussen regio's in Zone 1 is mogelijk (met elektronische identiteitskaart)
- Opening van de stranden, op voorwaarde dat de sociale afstand wordt gerespecteerd
- Opening van buitensportterreinen
- Hervatting binnenlands toerisme en opening toeristische instellingen, op voorwaarde dat dit niet meer bedraagt dan 50% van de accommodatie- of 

cateringcapaciteit

Voor Zone 2 specifieke maatregelen:
- Reizen is mogelijk binnen de provincie of de prefectuur zonder voorafgaande toestemming
- Voor het verlaten van de provincie of de prefectuur is voorafgaande toestemming van de lokale autoriteiten vereist
- Opheffing van het besluit tot sluiting van winkels om 20.00 uur
- Opening van kap- en schoonheidssalons, zonder de capaciteit van 50% te overschrijden
- Heropening van buitenparken en openbare ruimtes
- Mogelijkheid om individuele buitensportactiviteiten te beoefenen, zoals wandelen of fietsen

Beperkingen gehandhaafd op nationaal niveau:
- Sluiting van musea, bioscopen, theaters, openbare collectieve zwembaden, verbod op bijeenkomsten, huwelijksfeesten, bijeenkomsten bij begrafenissen ...
- Het dragen van een masker blijft verplicht 

Coronavirus in Marokko
Vanaf 25 juni gelden de volgende coronamaatregelen in Marokko waarbij dan ook alle provincies, gemeenten tot Zone 1 
behoren m.u.v. Tangier-Assilah, Marrakech, Larache en Kénitra
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Nador Tanger

Totaal aantal passagiers per veerdienst binnenkomend in Marokko tijdens operatie Marhaba
Bron: Douane Marokko

▪ In ons eerdere update van 20 april jl. gaven wij aan dat door de coronacrisis de jaarlijkse operatie ‘Marhaba’ – waarbij meer 
dan 2 miljoen in het buitenland wonende Marokkanen van juni - september op vakantie gaan in Marokko – mogelijk later of 
zelfs in het geheel niet door zou gaan

▪ Op maandag 22 juni jl. heeft de Marokkaanse regering besloten operatie Marhaba 2020 niet te organiseren (m.n. een logistieke 
operatie die in samenwerking plaats vindt met Spanje)

▪ Het niet doorgaan van Marhaba 2020 zal voor de toeristische sector in het noorden van Marokko een grote financiële 
tegenvaller zijn -> 1/3 van de hotelovernachtingen in Tanger in 2019 was gedurende de periode van Marhaba

Coronavirus in Marokko

60%
40%
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Aantal buitenlandse toeristen in Marokko, periode januari – mei
Bron: DEPF, OTM

▪ Het aantal buitenlandse toeristen dat Marokko binnenkwam in de periode januari-mei 2020 daalde door de coronacrisis en 
bijbehorende maatregelen (sluiten grenzen en hotels) met -54% t.o.v. dezelfde periode in 2019

▪ Het totaal aantal hotelovernachtingen in Marokko daalde in de periode januari-mei 2020 met 51% t.o.v. dezelfde periode in 
2019

▪ Doordat slechts een derde van de hotelovernachtingen worden geboekt door lokale toeristen, zal de klap van de 
coronacrisis op de toeristische sector in Marokko niet slechts kunnen worden opgevangen door de lokale toerist
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Bron: DEPF, OTM  

Coronavirus in Marokko
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▪ In de afgelopen tien jaar is de totale teeltoppervlakte voor rood fruit sterk toegenomen

▪ In 2010 bedroeg het teeltoppervlakte nog ca. 3000 ha., in 2019 was dit bijna verdrievoudigd tot ruim 8200 ha.

▪ Voor de landbouwcampagne 2019-2020 is ruim 9600 ha. gereserveerd voor de productie van rood fruit 

▪ Doelstelling in het ‘Plan Maroc Vert’ (PMV) was 8900 ha. in 2020 -> doelstelling is gerealiseerd

▪ De sterkste toename vond plaats in de teelt van bosbes

▪ In 2019 bedroeg 43% van de teeltoppervlakte van rood fruit uit aardbeien, in 2010 was dat nog 86% 
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Aardbei Framboos Bosbes

Teeltoppervlakte rood fruit* (ha.)
Noot: (*) excl. teeltoppervlakte braam en goji bes; (**) doelstelling PMV
Bron: Agriculture du Maghreb

Landbouw
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▪ De teeltgebieden voor rood fruit in Marokko zijn:
1. Loukous (provincie Larache)
2. Gharb (provincie Kenitra)
3. Souss Massa

▪ Telen van rood fruit is arbeidsintensief; naar schatting werken er 100.000 mensen direct en 250.000 mensen indirect in de sector bij 629 bedrijven die 
een omzet genereren van rond de 4 miljard dirhams (ca. 367 miljoen euro) per jaar

1

2

3

Teeltgebieden rood fruit

Landbouw

Gebied Aardbei Framboos Bosbes Overige* Totaal % in totaal

1. Loukous 2865 1120 1730 5 5720 59%

2. Gharb 635 180 470 25 1310 14%

3. Souss Massa 200 1800 500 130 2630 27%

Totaal 3700 3100 2700 160 9660 100%

Teeltoppervlakte rood fruit landbouwcampagne 2019-2020 (hectare)

Noot: (*) Goji bes en Braam
Bron: Agriculture du Maghreb
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▪ In het contractprogramma tussen de brancheorganisatie voor de rood fruit sector Fédération interprofessionnelle marocaine des 
fruits rouges Interproberries Maroc (IPBM) en het Ministerie van Landbouw voor de periode 2009 – 2020 stond als doelstelling 
een productie van 360.000 ton, waarvan 80.000 ton voor de export -> de productiedoelstelling is niet gehaald; export bedroeg 
bijna 140.000 ton tijdens de campagne 2018-2019 en overtreft daarmee ruimschoots de doelstelling

▪ In het nieuwe contractprogramma voor de periode 2019 – 2023 zijn de volgende doelstellingen voor de drie belangrijkste 
producten vastgelegd:

Oppervlakte 2023
(ha.)

Productie 2023
(ton)

Aardbei 4 000 160 000

Framboos 3 000 30 000

Bosbes 4 000 40 000

▪ Doel is in 2023 11.000 ha. t.o.v. 8.400 ha. aan rood fruit in de landbouwcampagne 2018-2019, met een productie die toeneemt tot 230.000 ton per 
jaar t.o.v. 197.000 ton in 2018-2019

Landbouw

Totale productie rood fruit Marokko (ton)
Noot: (*) doelstelling brancheorganisatie IPBM
Bron: Agriculture du Maghreb
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Export rood fruit Marokko (ton)
Bron: L’Economiste
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▪ Nationale productie van aardbeien lag in de afgelopen jaren gemiddeld rond de 140.000 ton per jaar

▪ Nationale productie van aardbeien is als volgt verdeeld:
1. Loukous 77,5%
2. Gharb 17,5%
3. Souss Massa 5%

▪ Van de 629 bedrijven actief in rood fruit houdt 94% zich bezig met de productie van aardbeien

▪ 60 - 70% van de nationale aardbeien productie wordt geëxporteerd

▪ Doelstelling komende drie jaar is een groei van 140.000 ton naar 160.000 ton per jaar in 2023

▪ Veruit de belangrijkste afzetmarkt voor aardbeien is de EU, waarbij Spanje met een aandeel van ruim 40% de grootste afnemer is

Totale productie aardbeien Marokko (ton)
Noot: (*) doelstelling brancheorganisatie IPBM
Bron: Agriculture du Maghreb

Landbouw

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Overige landen

VS

België

Frankrijk

Nederland

Spanje

Exportvolume aardbeien naar afzetmarkt, 2019 (ton)
Bron: Office des Changes
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Productie framboos Marokko (ton)
Noot:(*) doelstelling brancheorganisatie IPBM
Bron: Interproberries Maroc

▪ De sterke groei in productie van rood fruit in de afgelopen tien jaar werd met name veroorzaakt door de explosieve toename in de productie 
van frambozen en bosbessen

▪ In 2010 bedroeg de productie van frambozen nog 2000 ton, in 2019 was dit toegenomen tot meer dan 27.000 ton

▪ Doel van brancheorganisaties IPBM is om in 2023 een productie van frambozen te hebben van 30.000 ton op een oppervlakte van 3000 ha.

▪ 90-95% van de productie van frambozen wordt geëxporteerd, met als belangrijkste afzetmarkt de EU

▪ Pas geïntroduceerd in 2008 nam de productie van bosbessen sterk toe in de afgelopen jaren; momenteel ligt de productie rond de 20.000 
ton -> doelstelling IPBM is een verdubbeling in productie naar 40.000 ton in 2023

▪ 95% van de bosbessen productie is voor de export naar vooral de EU

Landbouw
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Productie bosbes Marokko (ton)
Noot:(*) doelstelling brancheorganisatie IPBM
Bron: L’Economiste, Interproberries Maroc
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Bron: groothandelsmarkt Casablanca  
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Landbouw
▪ In de afgelopen week steeg de groothandelsprijs voor tomaten, met een hoogste maximumprijs sinds 20 mei jl.

▪ De groothandelsprijs voor uien bleef in de afgelopen week onveranderd t.o.v. vorige week   

Groothandelsprijs uien (min.-max. dirhams per kg)
Bron: groothandelsmarkt Casablanca  
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Groothandelsprijs sinaasappels (min.-max. dirhams per kg)
Bron: groothandelsmarkt Casablanca  

Landbouw
▪ De maximum groothandelsprijs voor aardappelen is in de afgelopen week gedaald t.o.v. vorige week, de minimumprijs 

bleef onveranderd

▪ Voor sinaasappels daalde de groothandelsprijs, waarbij de minimumprijs het laagste niveau bereikt sinds 13 mei jl.
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Productie aquacultuur Marokko (ton)
Bron: FAO

▪ Wereldwijd neemt de productie van gekweekte vis en schelpdieren sterk toe

▪ In Marokko is de productie van aquacultuur met +70% toegenomen in de periode 2010 – 2018 tot ruim 1200 ton

▪ Momenteel 19 kwekerijen actief in Marokko

▪ Belangrijkste producten van de Marokkaanse aquacultuur zijn schelpdieren (mossels, oesters) en algen voor o.a. de voedingsmiddelen en 
cosmetische industrie en in veevoer

▪ Doelstelling in de lange-termijn strategie voor de Marokkaanse visserijsector ‘Plan Stratégique Halieutis 2009-2020’ was een productie van 
200.000 ton in 2020 -> is niet gerealiseerd

Bron: ANDA

Visserij

Agadir

1 kwekerij (mossel)



www.meys.eu

▪ Agentschap voor de promotie van de aquacultuur in Marokko ANDA heeft een viertal regio’s (2 in het zuiden en 2 in het 
noorden) aangewezen voor verdere ontwikkeling van aquacultuur in Marokko:
− Souss Massa: 2895 ha. nabij Agadir voor het kweken van vis (600 ha.) en schelpdieren (2295 ha.)
− Guelmim Oued-Noun: 850 ha. waarvan 325 ha. voor het kweken van vis en 525 ha. voor schelpdieren
− Oriental: langs de Middellandse zeekust 1300 ha. waarvan 1150 ha. voor het kweken van vis en 150 ha. voor 

schelpdieren en algen
− Tanger-Tetouan-Al Hoceima: 595 ha. waarvan 360 ha. voor het kweken van vis en 235 ha. voor schelpdieren

Souss Massa

Visserij

Guelmim Oued-Noun
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Oriental

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Visserij
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Geïnstalleerd vermogen per energiebron (MW)
Noot: (*) doelstelling Marokko
Bron: ONEE

▪ Sinds 2010 is het geïnstalleerd vermogen voor het leveren van elektriciteit gestegen met +73% tot bijna 11.000 MW in 2019

▪ Ondanks de sterke groei van zon en wind als energiebron blijft het aandeel van duurzame energie in het totaal geïnstalleerd 
vermogen in Marokko onveranderd (1/3) -> doelstelling van de Marokkaanse overheid in 2008 was om in 2020 42% van het totaal 
geïnstalleerde vermogen uit duurzame bronnen te laten bestaan, dit zal echter niet worden gehaald

▪ De economische groei in de afgelopen jaren leidde tot een groeiende binnenlandse vraag naar energie, maar de afvlakkende 
economische groei in 2018 en 2019 veroorzaakte een lichte daling

▪ In de periode januari – april 2020 daalde de binnenlandse verkoop van energie a.g.v. de nationale ‘lockdown’ met ruim -2% t.o.v. 
dezelfde periode in 2019 -> voor geheel 2020 zal door de economische krimp de verkoop naar verwachting nog verder dalen
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▪ De energieconsumptie in Marokko bestaat voor bijna 92% uit fossiele energie (olie, gas, kolen); tien jaar geleden was dit nog 97%

▪ Voor wat betreft de productie van energie is deze sinds 2010 met +76% toegenomen tot bijna 40.000 GWh in 2019

▪ Het aandeel van duurzame (zon, water, wind) energie in de totale productie is – ondanks grote ambities en investeringen - met 18% onveranderd 
t.o.v. 2010

▪ Voor de productie van zonne-energie was de doelstelling van de Marokkaanse overheid in 2020 4500 GWh (18% in totale energieproductie), in 
2019 was het echter 1582 GWh (4% in de totale energieproductie)

▪ Doelstelling voor windenergie was 6600 GWh (26% in totale productie) in 2020, in 2019 was het echter 4557 GWh (12% in totale energieproductie)

Energie

Nationale energieproductie in Marokko* (GWh)
Noot: (*) exclusief import/export
Bron: ONEE
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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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