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Coronavirus in Marokko
▪ Met de introductie van hernieuwde coronarestricties daalde het aantal positieve coronagevallen in Marokko na de zomermaanden 

van 2021 sterk

▪ Sindsdien lag het gemiddelde aantal positieve gevallen onder de 200 per dag; in de eerste week van januari 2022 loopt het 
aantal positieve plotseling sterk op

▪ Op 24 december jl. heeft de Marokkaanse regering besloten de sluiting van de grenzen te verlengen t/m 31 januari 2022
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Aantal positieve gevallen per dag Voortschrijdend gemiddelde afgelopen 7 dagenBron: WHO; bewerking MEYS

Aantal positieve coronagevallen in Marokko per 5 januari 2022
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Coronavirus in Marokko

Aantal vaccinaties in Marokko per 3 januari 2022 (cumulatief)
Bron: Ministerie van Volksgezondheid

▪ Sinds de start van de vaccinatiecampagne in Marokko op 28 januari 2021 is het aantal 1e en 2e prikken sterk 
toegenomen, maar vlakt de snelheid van vaccineren duidelijk af sinds 1 november

▪ Per 3 januari zijn 24,6 miljoen 1e en 22,9 miljoen 2e prikken gezet (63% van de totale bevolking)

▪ Bepaalde leeftijdscategorieën worden ook voor een 3e keer geprikt; per 3 januari ruim 3 miljoen mensen 
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Macro economie
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Groeivoet nationale economie (BBP) op kwartaalbasis (%, j/j)
Noot: (v) verwachting HCP
Bron: HCP

▪ De nationale economie van Marokko herstelde zich van de coronapandemie in 2021 m.u.v. enkele (sub-)sectoren zoals 
Toerisme waar de inkomsten nagenoeg op het lage niveau uit zullen komen als in coronajaar 2020

▪ Op basis van haar laatste calculatie (4 januari jl.) heeft het Nationaal Bureau voor de Statistiek HCP de economische groei 
in het 4e kwartaal 2021 naar boven bijgesteld naar +4,9% (was eerder +4,3%) t.o.v. dezelfde periode in 2020

▪ Voor het 1e kwartaal 2022 verwacht HCP een economische groei van +2,8% t.o.v. dezelfde periode in 2021 -> daarmee 
komt de economische groei weer op het gemiddelde van voor het coronajaar 2020
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Totale inkomsten uit Toerisme januari – november (miljoen dirhams)
Bron: Office des Changes
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Groeivoet bestedingen particuliere huishoudens op kwartaalbasis (%, j/j)
Bron: HCP; bewerking MEYS

Macro economie
▪ De groei van huishoudelijke bestedingen in het 4e kwartaal 2021 kwam uit op +2,4% t.o.v. dezelfde periode in 

2020

▪ Deze groei is duidelijk lager dan een eerdere verwachting van het Nationaal Bureau voor de Statistiek HCP (+4%); 
belangrijkste reden is de oplopende inflatie in de laatste maanden van 2021 waardoor huishoudens wat 
terughoudender waren in hun uitgaven

▪ In absolute termen waren de huishoudelijke bestedingen met ruim 596 miljard dirhams (ca. 55 miljard euro) in 
2021 op het hoogste niveau ooit gemeten
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Macro economie
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Prijsontwikkeling Marokko op maandbasis (j/j, %)
Bron: HCP; bewerking MEYS

▪ De inflatie in Marokko bedroeg in november 2,6% op jaarbasis en ligt daarmee op het hoogste niveau van de 
afgelopen 3 jaar

▪ Zowel de prijsstijging van niet-voedingsmiddelen als voedingsmiddelen droegen bij aan de relatief hoge inflatie in 
Marokko

▪ Vooral de prijzen voor kleding, schoenen en transport waren relatief sterk gestegen in vergelijking met dezelfde 
periode in 2020
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Macro economie
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Groeivoet totale netto energievraag op maandbasis (%, j/j)
Bron: Ministerie van Financiën

▪ De nationale vraag naar energie is een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van de Marokkaanse economie

▪ Na de inhaalvraag in het 1e kwartaal 2021 vlakt de groei in de vraag naar energie door huishoudens en bedrijven 
duidelijk af, maar is nog altijd beduidend hoger in vergelijking met 2020 

▪ Over de periode januari - oktober 2021 nam de energievraag met +5,7% toe t.o.v. dezelfde periode in 2020; in 
vergelijking met dezelfde periode in 2019 lag de energievraag +3,6% hoger
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Macro economie
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Aantal verkochte nieuwe auto’s (aantal auto’s)
Bron: AIVAM; bewerking MEYS

▪ Het aantal nieuw verkochte personenauto’s in Marokko steeg met bijna +32% in 2021 t.o.v. 2020

▪ Met ruim 175.000 verkochte nieuwe auto’s was 2021 weer vergelijkbaar met de pre-corona jaren

▪ Ondanks een oplopende inflatie waren dus meer consumenten in 2021 bereid om de hoge uitgaven voor een 
nieuwe auto te maken, wat duidt op vertrouwen in een verdere groei van de nationale economie
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Industrie

Prijsontwikkeling industriële productie Maakindustrie op maandbasis (j/j,%)
Bron: HCP; bewerking MEYS
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▪ In het 4e kwartaal 2021 kwam de groei van de Maakindustrie uit op +2,4% t.o.v. dezelfde periode in 2020; een groei 
die al sinds het 4e kwartaal van 2020 aan de gang is

▪ De relatief sterke groei van de Maakindustrie in 2021 leidt tot aanhoudende relatief forse prijsstijgingen voor 
industriële producten

▪ In november stegen de industriële prijzen met +8,3% t.o.v. dezelfde periode in 2020; opnieuw een record 
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Groeivoet Maakindustrie op kwartaalbasis (%, j/j)
Bron: HCP; bewerking MEYS
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Bouw

Groeivoet Bouwsector op kwartaalbasis (j/j,%)
Bron: HCP; bewerking MEYS
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▪ De groei voor de Bouwsector in Marokko bedroeg in het 4e kwartaal 2021 +6,7% t.o.v. dezelfde periode in 2020; een 
groei die naar boven is bijgesteld t.o.v. een eerdere verwachting van het Nationaal Bureau voor de Statistiek HCP van 
+4,5%

▪ Verkoopvolume van cement in 2021 steeg met +14,8% t.o.v. 2020 en bereikte het hoogste niveau in 5 jaar

▪ Naast een inhaalslag t.o.v. coronajaar 2020, toen de Bouwsector grotendeels (verplicht) stillag, investeerde de 
Marokkaanse overheid ook fors in de aanleg van nieuwe (snel)wegen en woningbouwprojecten in 2021 -> zo steeg de 
productie van nieuwe woningen in de 1e helft van 2021 met bijna +37% t.o.v. dezelfde periode in 2020
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Regio 2018 2019 2020

Casablanca-Setta, waarvan: 117 858 119 099 103 567

Casablanca 61 999 65 061 57 422

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 31 946 32 790 24 357

Oriental 23 435 22 907 16 976

Fes-Meknes 42 921 41 522 35 718

Rabat-Sale-Kenitra 58 030 55 836 48 785

Beni Mellal-Khenifra 16 090 16 182 14 563

Marrakech-Safi 36 965 36 334 32 019

Draa-Tafilalet 3 555 3 287 3 615

Souss-Massa 27 744 25 541 22 332

Guemim-Oued Noun 813 894 901

Layoune-Sakiat El Hamra 1 402 1 409 1 643

Dakhla-Oued Ed Dahab 1 082 896 814

Totaal 361 391 356 697 305 290

Totaal aantal vastgoedtransacties naar regio

Bouw

Bron: ANFCC

▪ De regio Casablanca-Settat is de grootste regio voor vastgoedtransacties (woningen, grond, commercieel vastgoed) in 
Marokko

▪ Ruim 100.000 transacties per jaar worden er gedaan in deze regio, waarvan de stad Casablanca de helft voor haar rekening
neemt

▪ In de afgelopen jaren bedroeg het aandeel van deze regio in het totaal aantal vastgoedtransacties in Marokko 34%, op ruime 
afstand gevolgd door de regio Rabat-Sale-Kenitra met 16%
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Bouw

Pole Urbain de Mazagan
Totale oppervlakte 1260 ha.
In 2030 woningbouw voor 130.000 mensen

Casa Anfa (locatie oude vliegveld Casablanca)
4,5 miljoen m2 bouwoppervlakte, waarvan 2,3 
miljoen m2 (23 ha.) voor woningen/appartementen

Industriegebied ‘Ahl Loughlam’
Totale oppervlakte 10 ha.

Renovatie historisch hotel Lincoln - Casablanca
Totale oppervlakte 9500 m2

Diverse woningbouwprojecten in Casablanca ontwikkeld door Groupe 
Al Omrane, de grootste projectontwikkelaar in Marokko

Enkele toonaangevende bouwprojecten in de regio Casablanca-Settat
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Landbouw
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Groeivoet Landbouw op kwartaalbasis (%, j/j)
Noot: (v) verwachting HCP
Bron: HCP; bewerking MEYS

▪ De groei van de Landbouwsector in het 4e kwartaal 2021 bedroeg bijna +20% t.o.v. dezelfde periode in 2020

▪ De uitzonderlijke hoge groeicijfers van de Landbouwsector in 2021 is eerder een uitzondering dan de regel; voor het 1e

kwartaal 2022 verwacht het Nationaal Bureau voor de Statistiek HCP een groei die uit zal komen rond de +4,5%, als 
gevolg van een verwachte graanopbrengst die eerder rond het meerjarig gemiddelde ligt van 7 miljoen ton dan rond 
de zeer hoge opbrengst tijdens de Landbouwcampagne 2020-2021 van ruim 10 miljoen ton

▪ Ondanks de recordopbrengst van graan tijdens de campagne 2020/2021 importeerde Marokko ruim 8 miljoen ton 
graan; sinds 2013/2014 importeert het land meer dan 6 miljoen ton aan graan per seizoen om aan de binnenlandse 
vraag te kunnen voldoen
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Landbouw
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Vullingsgraad stuwmeren, per einde maand (%)
Bron: METL, Centrale Bank Marokko

▪ De vullingsgraad van de belangrijkste stuwmeren bedroeg eind december 2021 34,2%, beduidend lager t.o.v. 
december 2020 (37,0%)

▪ De vullingsgraad van eind december 2021 is het laagste niveau van de afgelopen 5 jaar
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Landbouw
▪ Grote verschillen in de vullingsgraden van de waterreservoirs in de negen waterbassins in Marokko 

per 31 december 2021:

Waterbassin Vullingsgraad (%) 31/12/2021

Loukkos 52,4

Moulouya 13,5

Sebou 55,0

Bouregreg 44,9

Oum Er Rbia 10,8

Tensift 34,6

Souss Massa 17,9

Ziz Ghriss 24,1

Sahara 0,0

Totaal 34,2

Bron: METL; bewerkt door MEYS

▪ De grootste problemen m.b.t. de vullingsgraden zijn momenteel te vinden in de waterbassins 
Moulouya, Oum Er Rbia, Souss Massa en Ziz Ghriss

▪ Met name de lage vullingsgraden van de waterreservoirs in de Souss Massa en de Oum Er 
Rbia, twee belangrijke landbouwregio’s, kunnen als zorgelijk worden beschouwd
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Visserij
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Visserij

Visserijhavens Marokko

1.200.000

1.220.000

1.240.000

1.260.000

1.280.000

1.300.000

1.320.000

1.340.000

1.360.000

1.380.000

1.400.000

2017 2018 2019 2020 2021v

Atlantische oceaan Middellandse zee

Volume gevangen vis (ton)
Noot: (v) verwachting MEYS
Bron: ONP

▪ Het totale volume van gevangen vis in 2021 zal naar verwachting nagenoeg gelijk zijn aan 2020

▪ De totale waarde van de gevangen vis zal in 2021 naar verwachting bijna +30% hoger zijn t.o.v. 2020 en uitkomen op 
ruim 8,5 miljard dirhams (ca. 790 miljoen euro)

▪ Van de jaarlijks gevangen vis van gemiddeld 1,3 miljoen ton is 98% afkomstig uit de Atlantische Oceaan

▪ Dakhla en Layoune zijn de grootste visserijhavens in Marokko
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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
▪ Organiseren van handelsmissies, workshops, webinars

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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