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Coronavirus in Marokko
▪ Het aantal positieve coronagevallen in Marokko is na de piek in december 2021 (veroorzaakt door de omikronvariant) 

scherp gedaald

▪ Eind maart ligt het aantal positieve gevallen op het laagste niveau sinds een jaar (< 100 gevallen per dag)

▪ Grenzen zijn weer open en de meeste coronaregels zijn afgeschaft
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Aantal positieve gevallen per dag Voortschrijdend gemiddelde afgelopen 7 dagenBron: WHO; bewerking MEYS

Aantal positieve coronagevallen in Marokko per 31 maart 2022
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Coronavirus in Marokko

Aantal vaccinaties in Marokko per 28 maart 2022 (cumulatief)
Bron: Ministerie van Volksgezondheid

▪ Het aantal nieuwe 1e en 2e coronaprikken in Marokko neemt sinds november 2021 nauwelijks meer toe

▪ Per 28 maart jl. zijn 24,78 miljoen 1e en 23,25 miljoen 2e prikken gezet (64% van de totale bevolking)

▪ Bepaalde leeftijdscategorieën worden ook voor een 3e keer geprikt; per 28 maart ruim 6,1 miljoen mensen 
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Macro economie
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Groeivoet nationale economie (BBP) op kwartaalbasis (%, j/j)
Bron: HCP

▪ De nationale economie van Marokko herstelde zich in 2021 van de coronapandemie

▪ De uiteindelijke economische groei in het 4e kwartaal kwam uit op +6,6% t.o.v. dezelfde periode in 2021; in januari van dit 
jaar ging men nog uit van +4,9% (zie eerdere Nieuwsbrief)

▪ Voor het gehele jaar 2021 komt daarmee de economische groei uit op +7,4% t.o.v. 2020
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Macro economie
▪ In januari 2022 heeft het Nationaal Bureau voor de Statistiek (HCP) voor de 4e maal een representatieve steekproef 

gehouden onder het Marokkaanse bedrijfsleven om de impact van de coronapandemie te onderzoeken

▪ Ruim 1 op de 4 bedrijven had moeite om in 2021 de bedrijfsactiviteiten weer volledig op te starten -> gemiddeld waren 
deze bedrijven 143 dagen inactief

▪ 43% van de bedrijven zag een daling in de bedrijfsactiviteiten in 2021 in vergelijking met de pre-corona periode; vooral 
de Toeristische sector, Creatieve sector en Metaalindustrie lieten een bovengemiddelde daling zien

▪ 39% van de Marokkaanse bedrijven liet een daling in het werknemersbestand zien in 2021; bij het microbedrijf (< 5 
werknemers) daalde het werknemersbestand zelfs met 43%

Ontwikkeling werkgelegenheid in 2021 t.o.v. pre-corona 
periode (% bedrijven)

% bedrijven dat aangeeft een daling in de bedrijfsactiviteiten te zien in 
2021 t.o.v. pre-corona periode
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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 februari 2022 +3,6% op jaarbasis

▪ Ook het prijsniveau voor voeding- en niet-voedingsmiddelen steeg in februari tot nieuwe recordhoogtes

▪ Sinds oktober 2021 ligt de inflatie in Marokko ruim boven het meerjarig gemiddelde, waarbij vooral de aanhoudende 
prijsstijgingen van voedingsmiddelen veel zorgen baart onder de Marokkaanse regering

Meerjarig inflatie gemiddelde
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Industrie

Prijsontwikkeling industriële productie Maakindustrie op maandbasis (j/j,%)
Bron: HCP; bewerking MEYS
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▪ De sterk toegenomen prijzen voor fossiele brandstoffen wereldwijd heeft ook zijn invloed op de Marokkaanse 
Maakindustrie

▪ Na prijsdalingen tijdens coronajaar 2020, stijgen de prijzen voor industriële producten sinds medio 2021 snel

▪ In februari 2022 bedroeg de prijsstijging +14,3% t.o.v. dezelfde periode in 2021; vooral de prijsstijging voor producten 
van de Chemische industrie droegen hier fors aan bij (+53%)
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Transport en Logistiek
Uit recent onderzoek naar het profiel van de Marokkaanse exporteur kwamen de volgende 
kenmerken naar voren:

▪ van de 7100 Marokkaanse exporteurs zijn er 4300 permanent actief met exporteren; gezamenlijk 
genereerden zij een omzet van ruim 280 miljard dirhams (ca. 26 miljard euro) in 2019-> in 2020 
daalde dit a.g.v. de pandemie tot 262 miljard dirhams

▪ Het merendeel van de exporteurs is 5 – 15 jaar actief

▪ In de afgelopen 10 jaar werd gemiddeld 60% van de totale exportomzet voorgebracht door nog 
geen 3% van de exporteurs

▪ Gemeten naar aandeel in de totale exportomzet (pre-corona) zijn de belangrijkste exporteurs de 
Chemische industrie (18,1%), Machinebouw & Elektronische apparaten (16,4%) en 
Automobielindustrie (13,8%)

▪ Veruit belangrijkste afzetmarkt voor Marokkaanse exporteurs is Europa

▪ Exporteurs in de regio Casablanca-Settat doen vooral zaken met de VS en Azië

▪ Exporteurs in de regio’s Souss-Massa, Tanger-Tetouan, Rabat-Salé, Fez-Meknes leveren vooral aan 
klanten in Europa

Belangrijkste regio waar 
exporteurs zijn 
gevestigd is Casablanca-
Settat -> genereren 44% 
van de exportomzet
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Totale goederenoverslag havens Marokko* januari-februari (ton)
Noot: (*) exclusief haven Tanger Med
Bron: ANP

Transport en Logistiek
▪ De totale goederenoverslag via de zeehavens in Marokko (exclusief Tanger Med) steeg in de eerste 2 maanden met 

+0,2% t.o.v. dezelfde periode in 2021, waarbij de importen stegen met +2,8% en de exporten daalden met -5,5%

▪ De stijging kwam vooral van een sterke toename in de importen van graan (+26,9%), olie (+8,7%) en ammoniak 
(+8,6%)

▪ Daling in de export werd vooral veroorzaakt door een daling van -25,8% in fosfaat, één van de belangrijkste 
exportproducten van Marokko

▪ Overslag van containers (in volume) daalde in de eerste 2 maanden met –8,6% t.o.v. dezelfde periode in 2021



www.meys.eu

Transport en Logistiek
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Export Import

Buitenlandse handel Marokko met Rusland (miljoen dirhams)
Noot: (*) t/m september
Bron: Office des Changes

▪ De buitenlandse handel van Marokko met Rusland liet in de afgelopen jaren een grillig verloop zien, waarbij Marokko 
een structureel handelstekort heeft met Rusland

▪ Waarde van de importen uit Rusland ligt al jaren aanzienlijk hoger dan die van de export; in 2020 bedroeg de 
importwaarde 15,4 miljard dirhams en de exportwaarde bijna 2 miljard dirhams

▪ Belangrijkste Marokkaanse exportproducten voor de Russische markt zijn verse groente, fruit en vis; belangrijkste 
importen zijn olie, chemische producten, graan en zout -> gezamenlijk aandeel van de graanimporten uit Rusland én 
Oekraïne in Marokko ’s totale graanimporten is relatief groot; in 2019 en 2020 20%
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Rusland Oekraïne Totaal

Graanimporten (tarwe, gerst, maïs) Marokko (ton)
Noot: (*) t/m september
Bron: Office des Changes, ONICL
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Landbouw
▪ De huidige Landbouwcampagne 2021/2022 wordt gekenmerkt door ongunstige weersomstandigheden

▪ In vergelijking met het gemiddelde regenseizoen bedraagt het tekort aan regenval sinds begin februari 64%, wat 
resulteert in de laagste vullingsgraden van de grootste stuwmeren in de afgelopen 5 jaar (zie ons eerdere 
Nieuwsbrief van januari 2022)

▪ De beperkte regenval heeft vooral invloed op de gewassen die in het najaar van 2021 zijn geplant -> om lokale 
boeren tegemoet te komen bij mogelijke tegenvallers in de oogstopbrengsten, heeft de Marokkaanse overheid een 
noodpakket samengesteld van 10 miljard dirhams
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Gecumuleerde regenval periode september t/m januari in Marokko (mm)

Bron: Central Bank van 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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