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Coronavirus in Marokko

Stand van zaken per 10 juli 2020

▪ 835 264 mensen getest

▪ 820 185 negatief getest

▪ 15 079 positief getest

▪ 11 447 genezen

▪ 242 overleden
Genezen

Overleden

Bron: L’Economiste

▪ Noodmaatregelen i.v.m. corona zijn verlengd tot 10 augustus
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Coronavirus in Marokko

Bron: Ministerie van Volksgezondheid; bewerkt door MEYS

▪ Per 10 juli grootste aantal positief geteste personen in de regio’s Casablanca – Settat en Tanger-Tetouan-Al Hoceima

▪ Gemeten naar aantal positief geteste personen per 1 miljoen inwoners is de regio Layoune-Saguia el Hamra per 10 juli het 
zwaarst getroffen, gevolgd door de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Stand van zaken per 10 juli 2020 

Absoluut Per 1 miljoen inwoners

Beni Mellal - Khénifra  170 66

Casablance – Settat 3809 528

Draa – Tafilalet 587 351

Dakhla - Oued Ed Dahab 17 103

Fès – Meknes 1627 374

Guelmim Oued Noun 131 297

Laâyoune - Saguia el Hamra 777 1998

Marrakech – Safi 2664 568

Oriental 247 103

Rabat - Salé - Kenitra 2027 425

Souss - Massa 97 34

Tanger – Tetouan - Al Hoceima 2882 774

Totaal 15079 428

Regio Aantal positief geteste personen
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Vertrouwensindex* huishoudens Marokko
Noot: (*) bestaat uit 7 indicatoren m.b.t. situatie huishouden, waarbij het saldo tussen ‘verbetering’ en ‘verslechtering’ de
uitkomst bepaald (50=evenwicht tussen huishoudens die een verbetering zien en die een verslechtering zien)
Bron: HCP

▪ Door de coronacrisis is het vertrouwen van het gemiddelde Marokkaans huishouden in het tweede kwartaal gedaald tot het 
laagste niveau sinds 2008

▪ Alle 7 indicatoren van de Vertrouwensindex huishoudens (veranderingen in levensstandaard in het verleden; vooruitzichten voor 
veranderingen in levensstandaard; vooruitzichten in het aantal werklozen; mogelijkheid om duurzame goederen te kopen; huidige financiële situatie 
van huishoudens; ontwikkeling in het verleden van de financiële situatie van huishoudens; toekomstige ontwikkeling van de financiële situatie van 
huishoudens) laten een sterke daling zien

▪ Een verandering in de Vertrouwensindex heeft gevolgen voor de consumentenbestedingen door huishoudens en daarmee op 
de groei van de gehele economie

Macro-economie
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Verkopen t.o.v. vorige maand Verkopen komende 3 maanden

Verkoopontwikkeling Maakindustrie*
Noot: (*) saldo van het verschil tussen het percentage reacties ‘‘ Stijgen ’’ of ‘‘Dalen’’
Bron: BAM

zomervakantie

Macro-economie
▪ Uit de maandelijkse ondernemersenquête van de Centrale Bank van Marokko (BAM) onder een representatieve groep industriële 

bedrijven blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden verwacht dat de verkopen in de komende 3 maanden zullen stijgen

▪ Bedrijven uit de mechanische en metallurgische industrie waren in mei het meest pessimistisch aangaande de ontwikkeling in hun 
verkopen in de komende 3 maanden; chemische en farmaceutische industrie het meest optimistisch  

▪ In mei gaven ook een kleiner aantal bedrijven aan dat hun verkopen waren gedaald t.o.v. de voorgaande maand 
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Groeivoet economie per kwartaal (j/j, %)
Noot: (v) verwachting; (p) prognose
Bron: HCP
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Groeivoet consumentenbestedingen per kwartaal (j/j, %)
Bron: HCP

▪ De kwartaalgroei voor de nationale economie in het tweede kwartaal is door het Nationale Bureau voor de Statistiek (HCP) verder 
naar beneden bijgesteld van -6,8% naar -13,8%

▪ De neerwaartse bijstelling komt met name door een sterkere krimp van de niet-Landbouwsector met -14,4%; voor de 
Landbouwsector is de verwachting een krimp van -6,1% in het tweede kwartaal t.o.v. dezelfde periode in 2019 

▪ Naar verwachting dalen de consumentenbestedingen met bijna -7% in het tweede kwartaal t.o.v. dezelfde periode in 2019 (eerdere 
prognose -1,2%); deze daling komt met name door lagere uitgaven aan kleding en textiel, buitenshuis eten en aan vrije 
tijdsbesteding, uitgaven aan voedsel blijven op peil

▪ Voor het derde kwartaal verwacht HCP een krimp van de economie met -4,6% t.o.v. +2,4% in dezelfde periode in 2019 

Macro-economie



www.meys.eu

Sector Saldo groei aantal werknemers 
2010 – 2019

Gemiddelde arbeidsproductiviteit*
2010 – 2019 (dirhams)

Landbouw & Visserij -587 929 42 789

Industrie 32 878 390 379

Bouw 167 538 108 529

Dienstverlening 997 984 146 300

Totaal 622 000 130 711

▪ Een belangrijke oorzaak voor de afvlakkende economische groei in Marokko in de afgelopen 10 jaar is dat de sector 
Dienstverlening weliswaar de belangrijkste banenmotor is, maar verhoudingsgewijs een lage arbeidsproductiviteit heeft

▪ Werkgelegenheid in de Landbouwsector daalde met ruim een half miljoen werknemers sinds 2010, met grote gevolgen voor de 
rurale economie waar een ruime meerderheid van de bevolking afhankelijk is van de landbouw

▪ De grootste arbeidsproductiviteit is te vinden in de Industrie, waar sinds 2010 ruim (per saldo) 32 000 werknemers bij zijn 
gekomen

▪ Voor de gehele economie groeide de werkgelegenheid (per saldo) met ruim 620 000 werknemers

Noot: (*) productie per werknemer
Bron: HCP; bewerking MEYS

Economische groei (j/j,%)
Noot: (p) prognose
Bron: HCP

Macro-economie
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1997 2007 2017

Aantal bedrijven 1457 1428 1075

Omzet (miljoen dirhams) 23 631 25 879 24 051**

Werkgelegenheid (aantal werknemers) 171 804 187 761 156 648

Gemiddeld aantal werknemers / bedrijf 118 131 146

Aandeel in totale werkgelegenheid 
maakindustrie (%)

45% 40% 27%

Kleding en Textiel sector in Marokko*

Noot:  (*) exclusief leer, lederwaren en schoeisel; (**) 2016
Bron: HCP

▪ De Kleding- en Textielindustrie in Marokko is in de afgelopen 20 jaar sterk veranderd

▪ In 1997 werkten er nog ruim 170 000 werknemers (formeel) in de Kleding- en Textielindustrie, oftewel een aandeel van 45% in de 
totale industriële werkgelegenheid

▪ In 2017 was de (formele) werkgelegenheid in de Kleding- en Textielindustrie met bijna -10% gedaald en bedroeg het aandeel in de 
totale industriële werkgelegenheid 27% -> informeel werken er naar schatting 400 000 mensen in de Kleding- en Textielindustrie 

▪ Het aantal bedrijven in de Kleding- en Textielindustrie daalde nog sterker (-26%) tot minder dan 1100, met als gevolg een duidelijke 
schaalvergroting binnen de industrie

▪ Aangetrokken door de strategische locatie, het stabiele ondernemersklimaat en de relatief lage lonen in vergelijking met de EU zijn in 
de afgelopen 10 – 15 jaar vele grote namen uit de wereldwijde kleiding- en textielindustrie zich gaan vestigen in Marokko waaronder 
Triumph (Zwitserland), Decathlon (Frankrijk), Inditex (Spanje), Fruit of the Loom (VS), Wolkat (Nederland), The Makers (Nederland)

Kleding- en Textielindustrie

Bedrijfsnaam Omzet 2018 
(miljoen dirhams)

Maroc Modis
(lokale partner Zwitserse Triumph)

698,1

Cindico (Marokko) 554,2

Paris Texas (Marokko) 503,5

Fruit of the Loom (VS) 491,5

Simtis
(onderdeel Marokkaanse Softgroup Industries)

482,5

Settavex (Marokko) 458,6

Wolkat Maroc (dochter Nederlandse Wolkat) 358,6

Bron: Maroc1000
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Exporten Kleding- en Textielindustrie Marokko (miljard dirhams)
Bron: Office des Changes

Kleding- en Textielindustrie
▪ De Kleding- en Textielindustrie was in de afgelopen 20 jaar één van de grootste exporteurs van Marokko

▪ Bedroeg de exportwaarde in 1998 nog geen 26 miljard dirhams, in 2018 was het toegenomen tot ruim 36 miljard dirhams waarna de exporten 
in 2019 terugvielen naar 35 miljard dirhams (ruim 3 miljard euro)

▪ De sterkste groei van de export vond plaats na 2013; de Kleding- en Textielindustrie vormde een belangrijke schakel in de meerjarige strategie 
voor de promotie en ontwikkeling van de Marokkaanse Maakindustrie ‘Plan d'Accélération Industrielle 2014 – 2020’ (PAI)

▪ Ondanks de sterke groei in exportwaarde, is het aandeel van de Kleding- en Textielindustrie in Marokko’s totale export sterk gedaald in de 
afgelopen 20 jaar

▪ Vanwege het grote belang van de buitenlandse markt voor de verkopen van de Marokkaanse Kleding- en Textielindustrie heeft de coronacrisis 
grote gevolgen voor deze industrietak; een negatieve impact die ook tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007 – 2009 te zien was

Wereldwijde financiële crisis

37%

18%

12%

37% = aandeel in totale export Marokko -20,0%
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Groeivoet Kleding- en Textielindustrie (%)
Bron: HCP
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Product 2018-2019 2019/2020 Verandering

Graan 5,2 miljoen ton 3,0 miljoen ton -42%

Citrusvruchten 2,62 miljoen ton 1,8 miljoen ton -31%

Olijven 1,91 miljoen ton 1,4 miljoen ton* -27%

Tuinbouw 8,1 miljoen ton nog niet bekend --

Vlees 1,3 miljoen ton nog niet bekend --

Vullingsgraad stuwmeren 61,5% 49,8%
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Landbouwcampagnes 2018/2019 en 2019/2020
Productie olijven (1000 ton)
Noot: (v) verwachting
Bron: Ministerie van Landbouw

Doelstelling PMV

Landbouw

Noot: (*) verwachting
Bron: Ministerie van Landbouw

▪ De Landbouwcampagne 2019 – 2020 nadert zijn einde, met de volgende voorlopige conclusies:
− Ruim -25% minder regenval t.o.v. vorige campagne
− Graanproductie ruim -40% lager tot het laagste niveau in dertien jaar
− Achterblijvende regenval in de Souss Massa leidt ertoe dat productie van citrusvruchten met -31% daalde t.o.v. de vorige 

campagne tot het laagste niveau sinds 2012/2013
− Productie van olijven daalt naar verwachting met -27% t.o.v. de vorige campagne, echter 2018 – 2019 was een 

uitzonderlijk goed jaar; de doelstelling uit het PMV van 2,5 miljoen ton wordt niet gerealiseerd
− Productiecijfers voor tuinbouw en vlees zijn nog niet gepubliceerd
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Vullingsgraad stuwmeren, per einde maand (%)
Bron: METL, Centrale Bank Marokko

Landbouw

▪ De vullingsgraad van de stuwmeren t.b.v. landbouwirrigatie lag eind mei 2020 beneden de 50%

▪ De vullingsgraad van de stuwmeren in de landbouwcampagne 2019 - 2020 lag daarmee aanzienlijk lager t.o.v. de vorige 
campagne 2018 – 2019

Campagne 2016-2017 Campagne 2017-2018 Campagne 2018-2019 Campagne 2019-2020
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Waterbassins Marokko

▪ Grote verschillen tussen de 9 waterbassins voor wat betreft waterberging van stuwmeren per 19 juni 2020

Waterbassin Vullingsgraad (%) per 19/6/2020

Loukkos 74,0

Moulouya 44,2

Sebou 66,4

Bouregreg 65,5

Oum Er Rbia 22,8

Tensift 36,2

Souss Massa 18,2

Ziz Ghriss 38,5

Sahara 0

Totaal 46,9

Bron: METL; bewerking MEYS

Landbouw

▪ Grote problemen met gebrek aan waterreserves ten zuiden van het waterbassin Bouregreg

▪ Met name de lage vullingsgraad van de stuwmeren in de Souss Massa, één van de 
belangrijkste tuinbouwregio’s van Marokko, kan tot problemen leiden bij aanvang 
landbouwcampagne 2020 - 2021
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Guelmim-Oued Noun

Draa-Tafilalet

Souss-Massa

L'Oriental

Tanger-Tetouan-Al Hoceima

Beni Mellal-Knenifra

Marrakech-Safi

Rabat-Sale-Kenitra

Fes-Meknes

Casablanca-Settat

Graanproductie naar regio (%)
Bron: HCP

Waterbassins Marokko

▪ Productie van graan is het belangrijkste agrarische product in Marokko: 59% van het totaal gecultiveerde 
landbouwareaal van 8,7 miljoen ha. is voor graanteelt

▪ Het merendeel van de graanproductie in Marokko ligt in de regio’s met momenteel de laagste waterreserves in 
stuwmeren

▪ Met name in de grootste graanproductie regio’s Casablanca-Settat en Fes-Meknes kan het relatief beperkte 
wateraanbod een probleem worden bij de start van de landbouwcampagne 2020 - 2021

Landbouw
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▪ In de afgelopen 20 jaar is het rendement in Marokko’s graanproductie geleidelijk toegenomen, vooral na de introductie van het 
‘Plan Maroc Vert’ (PMV) in 2008

▪ In ons eerdere update van 12 juni gaven wij al aan dat de productiedoelstelling van gemiddeld 7 miljoen ton per jaar gedurende 
de periode 2008 – 2020 wordt gehaald, echter voor de laatste 2 campagnes 2018/2019 en 2019/2020 is dit zeker niet het 
geval

▪ De dominantie van de graanteelt op de totale landbouwproductie betekent ook dat fluctuaties in graanproductie 
negatief/positief effect heeft op zowel de groeivoet van de Landbouwsector als de totale economie -> uit een eerdere studie 
van het Ministerie van Financiën (2019) varieert de contributie van graanproductie aan de groeivoet van het BBP tussen -1,6 en 
+1,7 procentpunten

Landbouw

Graanproductie Marokko (miljoen ton)
Bron: ONICL, Ministerie van Financiën
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▪ Voor een economisch herstel in 2021 gaat de Centrale Bank van Marokko uit van een algemeen herstel van de 
landbouwproductie met een graanproductie van 7,5 miljoen ton tijdens de komende campagne van 2020 – 2021 (dit is de 
gemiddelde productie gedurende de periode van de PMV 2008 – 2020)

▪ Door de achterblijvende regenval in de campagne 2019 – 2020 t.o.v. de campagne 2018 – 2019 (-25%), staat het waterniveau in 
de stuwmeren zeer laag en zetten wij dan ook grote vraagtekens bij de geprognotiseerde graanproductie van 7,5 miljoen ton
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Cumulatieve regenval Marokko gedurende landbouwcampagnes (mm)
Noot: (*) regenval t/m april 2020
Bron: BAM

Landbouw
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Bron: groothandelsmarkt Casablanca  

Landbouw

▪ De groothandelsprijs voor tomaten bleef in de afgelopen week onveranderd t.o.v. voorgaande week

▪ Na een stabiele periode is de groothandelsprijs voor uien in de afgelopen week sterk gedaald t.o.v. voorgaande week
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Bron: groothandelsmarkt Casablanca  

Landbouw
▪ De bandbreedte in de groothandelsprijs voor aardappelen is in de afgelopen week veranderd t.o.v. voorgaande week; de 

maximumprijs is gestegen en de minimumprijs gedaald

▪ De groothandelsprijs voor sinaasappels bleef in de afgelopen week onveranderd t.o.v. voorgaande week
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▪ In 2010 werd de meerjarige strategie voor de toeristische sector in Marokko ‘Vision 2020’ gepresenteerd

▪ ‘Vision 2020’ heeft de volgende doelstellingen voor de periode 2010 – 2020:
− Marokko behoort tot de Top20 van toeristische bestemmingen wereldwijd
− Verdubbeling capaciteit accommodaties door het realiseren van 200 000 nieuwe bedden
− Verdubbeling aantal toeristen, met verdubbeling aandeel van toeristen uit Europa en 1 miljoen toeristen uit opkomende markten
− Verdrievoudiging binnenlandse reizen
− 470 000 nieuwe banen (directe werkgelegenheid)
− Verhoging inkomsten uit toerisme tot 140 miljard dirhams
− Stijging aandeel sector Toerisme in nationaal BBP met 2 procentpunten, oftewel een toename van 60 naar 150 miljard dirhams

▪ Het aantal buitenlandse toeristen steeg met +40% tussen 2010 en 2019 naar bijna 13 miljoen; doelstelling van 20 miljoen toeristen in 2020 wordt niet 
gehaald

▪ Ondanks een sterke toename in de opbrengsten uit het toerisme van +40% tot bijna 80 miljard dirhams in 2019, wordt de doelstelling van 140 miljard 
dirhams niet gehaald

Toerisme
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BBP sector Toerisme* (miljoen dirhams)
Noot: (*) toegevoegde waarde sector Toerisme + netto belastingopbrengsten;
(p) prognose MEYS
Bron: HCP

▪ Het bbp van de sector Toerisme steeg van ruim 55 miljard dirhams in 2010 naar ruim 80 miljard dirhams in 2019 -> in combinatie 
met de klap van de coronacrisis op de sector wordt de doelstelling van 140 miljard dirhams in 2020 niet gehaald

▪ Het aandeel van het bbp Toerisme in het nationale bbp daalde van 7,3% in 2010 naar 6,9% in 2018, waarmee de doelstelling van 
een stijging met twee procentpunten niet wordt gehaald

▪ Sterke toename van de beddencapaciteit in Marokko sinds 2010, maar doelstelling van 200 000 extra bedden in 2020 wordt niet 
gehaald

Toerisme
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Capaciteit geclassificeerde accommodaties (aantal bedden)
Noot: (v) verwachting
Bron: OTM

+ 96 000 bedden
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2010 2015 2018

Toeristische industrie,
waarvan:

-- 393 300 424 000

Hotels -- 128 500 140 000

Restaurants -- 82 300 90 000

Personenvervoer -- 34 100 37 000

Reisbureaus -- 22 400 24 000

Culturele industrie -- 10 000 10 000

Sport en recreatie -- 2 500 3 000

Detailhandel gericht op verkoop toeristische
producten

-- 113 500 120 000

Overige gerelateerde toeristische industrie -- 113 700 126 000

Totaal toeristische sector 450 000 507 000 550 000

Noot: (*) schattingen
Bron: OESO

Directe werkgelegenheid in de Toeristische sector Marokko*

▪ Naar schatting werken er ruim een half miljoen mensen (direct werkgelegenheid) bij ca. 11 000 bedrijven in de toeristische sector

▪ Ruwe schatting voor indirecte werkgelegenheid bedraagt volgens CNT (Confédération Nationale du Tourisme) 2,5 miljoen werknemers

▪ Grootste werkgever binnen de toeristische industrie zijn de hotels

▪ In vergelijking met 2010 is de werkgelegenheid (direct) met 100 000 werknemers toegenomen tot 550 000 in 2018 met een mogelijke 
doorgroei naar 600 000 werknemers in 2020; doelstelling van 450 000 nieuwe banen in 2020 t.o.v. 2010 zal niet worden gerealiseerd

▪ Precieze aantallen zijn overigens moeilijk te geven vanwege de sterke seizoenfluctuaties en de aanwezigheid van een grote informele 
sub-sector

Toerisme
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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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