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Abstract 

De automobielindustrie in Marokko is de laatste jaren bezig aan een enorme opmars. Deze 

werd voornamelijk geïnitieerd door de komst van enkele grote constructeurs. Hun komst 

creëerde op zijn beurt veel opportuniteiten voor toeleveranciers vanuit de industrie. Deze thesis 

bekijkt de belangrijkste redenen waarom bedrijven uit de automobielindustrie zich in Marokko 

vestigen. Verder zal deze opmars ook gevolgen hebben voor de automobielindustrie en 

economie van Marokko, ook deze impacten zijn in kaart gebracht. De focus van deze thesis 

ligt uitsluitend bij de productie van personenwagens, andere voertuigen worden buiten 

beschouwing gelaten.  

Aan de hand van kwalitatieve interviews en meetings met onder andere experten en kaderleden 

uit automobielbedrijven, werd voldoende relevante informatie verzameld om een conclusie te 

formuleren. Deze luidt dat automobielbedrijven worden aangetrokken tot Marokko door de 

grote aanwezigheid van complementaire bedrijven in de sector. Investeerders zijn dus zeker 

dat er vraag is naar hun producten en kunnen rekenen op de ondersteuning en synergie van 

ecosystemen. Door de creatie van vrijhandelszones genieten investeerders verder nog van 

gunstige douaneplichten, een reeks aan belastingvoordelen en een vrijstelling van 

registratieplicht. Door dit aantrekkelijk klimaat is de productie binnen de automobielindustrie 

de laatste jaren sterk gestegen. Dit loopt samen met een stijging van zowel lokale integratie en 

werkgelegenheid binnen de industrie. Door de omvang van de industrie promoot deze groei 

rechtstreeks de nationale economie van Marokko. Met de steun van de overheid is de 

automobielindustrie erin geslaagd om zich uit te bouwen tot één van de 

succesvolste/belangrijkste industrieën van Marokko. Verwacht wordt dat deze trend zich in de 

toekomst verder zal zetten. 
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1. Introductie 

Probleemstelling 

De Marokkaanse overheid en automobielindustrie doen inspanningen om extra bedrijven bin-

nen de sector aan te trekken. Hierdoor zijn er recent veel nieuwe investeringsprojecten binnen 

de automobielindustrie van personenauto’s bijgekomen. Maar waarom en op welke wijze ze 

dit doen, is niet duidelijk. Ook zal deze opkomst wellicht een grote impact hebben op zowel de 

automobielindustrie in Marokko zelf als op de Marokkaanse economie in het algemeen. Er is 

slechts weinig informatie beschikbaar omtrent deze topics, dit gebrek aan informatie tracht 

deze thesis op te vullen.  

 
Motivatie en relevantie 

Het onderwerp is extreem relevant op dit moment. Recentelijk hebben een aantal grote auto-

constructeurs hun aanwezigheid in Marokko aanzienlijk verhoogd. De grootste hiervan zijn de 

Franse bedrijven Groupe Renault en Groupe PSA, met hun fabrieken respectievelijk in Tanger 

en in Kenitra. Daarnaast stijgt ook de aanwezigheid van bedrijven die onderdelen, grondstoffen 

en diensten aanleveren aan deze grote constructeurs. Aangezien de automobielindustrie één 

van de belangrijkste industrieën is in Marokko, zou het interessant zijn om te weten wat deze 

bedrijven precies motiveert om te investeren in het land en wat de impact op de economie zal 

zijn. Deze investeringen zullen namelijk een grote invloed hebben op de automobielindustrie 

zelf en op het land in zijn geheel. 

 

Theoretisch kader 

Het domein van deze thesis is de automobielindustrie in Marokko, meer bepaald de productie 

van personenwagens. De focus ligt op de grote assemblagebedrijven, leveranciers van 

onderdelen, de buitenlandse investeringen en de import/export binnen de industrie. Deze 

belangrijke Marokkaanse sector is de laatste jaren onderworpen aan veel verandering en 

expansie. Eerst en vooral onderzoekt deze thesis de verschillende oorzaken van deze activiteit. 

Verder gaat het onderzoek dieper in op de gevolgen van de recente ontwikkelingen en nieuwe 

opportuniteiten voor zowel de industrie zelf als voor de Marokkaanse economie.  
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Centrale onderzoeksvraag 

Wat zijn de opportuniteiten binnen de automobielindustrie in Marokko? 

 

Deelvragen 

Om een zo goed mogelijk antwoord op de hoofdvraag te bieden is deze verder 

onderverdeeld in drie specifieke onderzoeksvragen. Deze onderzoeken elk een belangrijk 

onderdeel van de hoofdvraag en vormen samengevat een antwoord op de hoofdvraag. 

Het onderzoek focust zich voornamelijk op het oplossen van deze vragen. 

 

Zoals eerder vermeld is er de laatste jaren een expansie in de automobielindustrie in 

Marokko. Maar wat initieerde deze expansie en wat waren de incentives voor de bedrijven 

om deze markt te betreden? Om deze vragen te beantwoorden is de eerste deelvraag als 

volgt geformuleerd: Waarom investeren automobielbedrijven in (nieuwe) fabrieken in 

Marokko?  

 

De tweede deelvraag luidt als volgt: Wat is de impact van de nieuwe projecten in de 

automobielsector binnen deze sector in Marokko? Met deze vraag tracht deze thesis te 

achterhalen hoe de automobielsector is veranderd ten gevolge van de vele nieuwe 

projecten. Met nieuwe projecten wordt voornamelijk verwezen naar de recente opkomst 

van grote assemblagefabrieken zoals die van PSA Groupe en Renault. Hiernaast tracht 

deze vraag ook te onderzoeken welke veranderingen de sector doorvoert voor deze nieuwe 

projecten.  

 

De laatste deelvraag is vergelijkbaar aan de tweede, met het verschil dat de impact op de 

Marokkaanse economie onder de loep wordt genomen. Deze is omschreven als: Wat is de 

impact van de nieuwe projecten in de automobielsector op de Marokkaanse economie?  

 

Hieronder staan de drie onderzoeksvragen nogmaals opgesomd: 

1. Waarom investeren automobielbedrijven in (nieuwe) fabrieken in Marokko? 

2. Wat is de impact van de nieuwe projecten binnen de automobielsector binnen deze sec-

tor in Marokko? 

3. Wat is de impact van de nieuwe projecten in de automobielsector op de Marokkaanse 

economie? 
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Onderzoekshypothesen  

Deze onderzoekshypothesen zijn geformuleerd op basis van de literatuurstudie en persoonlijke 

verwachtingen van het onderzoek. Er is één onderzoekshypothese opgesteld per 

onderzoeksvraag, ze zijn respectievelijk genummerd. In latere hoofdstukken wordt de 

methodologie en de datacollectie beschreven waarmee deze hypotheses getoetst worden.  

 

H1: Automobielbedrijven vinden Marokko een aantrekkelijk land om in te investeren 

door de lage loonkost, gunstige belastingvoordelen in vrijhandelszones, de geschikte 

geografische ligging van het land (tussen Europa en Afrika), additionele financiële 

steun en de opkomende aanwezigheid van de industrie. 

 

H2: De Marokkaanse automobielindustrie kent een enorme groei en trekt door de grote 

aanwezigheid van sector gerelateerde bedrijven nog meer investeringen aan. Productie, 

werkgelegenheid, lokale integratie, export, inkomsten en het gebruik van groene 

energie stijgen binnen de industrie.  

 

H3: De nieuwe projecten in de automobielsector hebben een positief effect op de 

Marokkaanse economie en zullen andere industrieën ook promoten. Dit wordt zichtbaar 

aan de hand van een aantal macro-economische factoren: het nationaal inkomen stijgt, 

de werkloosheid daalt, de export stijgt en er worden extra investeringen aangetrokken. 

 

Structuur van deze masterproef 

Om deze centrale onderzoeksvraag, alsook de deelvragen te beantwoorden zal na de literatuur-

studie een kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden. De literatuurstudie zelf is opgedeeld in 

twee thema’s. Eerst wordt het land beschreven en gaat het onderzoek dieper in op de poli-

tieke/economische situatie en internationale handel van Marokko. In het tweede deel ligt de 

focus op de automobielindustrie van Marokko. Hier worden de verschillende spelers, regio’s 

en het beleid van deze industrie in Marokko verder besproken. Dit onderzoek focust zich uit-

sluitend op het deel van de automobielindustrie dat personenauto1’s produceert. Om onnodige 

 
 
 
1 Definitie personenauto: “Een motorrijtuig op drie of meer wielen inclusief kampeerauto’s, maar met 
uitzondering van autobussen, bestelauto’s en vrachtauto’s (motorrijtuigen die niet zijn ingericht voor het 
vervoer van personen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg).” (Encyclo, 2020) 
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herhalingen te vermijden zal dit niet geïtereerd worden in het verdere verloop van de paper, 

tenzij anders vermeld mag de lezer dit als een gegeven nemen.  

 

In hoofdstuk drie wordt de onderzoeksmethodologie van dit kwalitatief onderzoek besproken. 

Daarnaast wordt de wijze van datacollectie uitgelegd en staat er een opsomming van de ver-

schillende meetings.  

 

Hoofdstuk vier stelt de verzamelde relevante data per meeting duidelijk voorgesteld. Aan deze 

informatie zullen de onderzoekshypothesen getoetst worden. 

 

Het volgende hoofdstuk geeft de resultaten per onderzoeksvraag weer en test aan de hand van 

deze resultaten de onderzoekshypothesen. 

 

In laatste hoofdstuk wordt er een duidelijke conclusie geformuleerd omtrent de opportuniteiten 

binnen de automobielindustrie in Marokko. Vervolgens worden de beperkingen van het onder-

zoek onder de loep genomen, gevolgd door het advies voor toekomstig onderzoek.  

 

Het werk wordt afgesloten met respectievelijk de bibliografie en de bijlagen van het onderzoek. 

Hier kan de lezer enkele meetingverslagen en de gebruikte bronnen, afkortingen en contacten 

raadplegen.  
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2. Literatuurstudie 

2.1. Marokko in een notendop 

Marokko is een koninkrijk gelegen in het Noordwesten van Afrika. Het heeft een oppervlakte 

van 446 550 km2 en telt net over de 35 miljoen inwoners. Het land grenst aan Mauritania, 

Algerije, de Middellandse Zee en de Noord-Atlantische Oceaan. De hoofdstad is Rabat, maar 

het economisch centrum is de stad Casablanca. Naast deze twee grote steden zijn Marrakesh, 

Fez en Tanger andere belangrijke steden. 

Oppervlakte 446.550 km² (Zonder de Westelijke 

Sahara) 

Populatie 35 miljoen inwoners 
Hoofdstad Rabat 
Taal Arabisch, Berbers, Frans 
Munt Marokkaanse Dirham (MAD) 
Wisselkoers 10.6990 MAD = 1 EUR  
Bruto Binnenlands Product 

(BBP2) 

110 miljard USD 

Tabel 1: Belangrijke informatie van Marokko (Atradius, 2019)(FIT, 2020)(Mattens et al., 
2020) 

2.1.1. Politiek 

Marokko is op politiek vlak vrij stabiel. Het land is een constitutionele monarchie met Koning 

Mohammed VI aan het hoofd sinds 1999 (Atradius, 2019). De koning heeft enorm veel macht 

(wetgevende en uitvoerende) en houdt toezicht over verschillende partijen. Maar aangezien de 

koning zeer populair is bij de inwoners, vormt zijn hoge hoeveel aan macht geen problemen. 

Er zijn daarnaast ook volksvertegenwoordigers die de regering en het beleid controleren. 

 

Het land wordt recent bedreigd door het Islamitisch extremisme, meer specifiek door 

terugkerende strijders uit landen als Syrië en Libië (Atradius, 2019). Er zijn gelukkig nog geen 

incidenten/aanslagen geweest, maar toch vormt dit een potentiele bedreiging voor de 

economie. Dit komt omdat toerisme een belangrijke sector is binnen Marokko en een aanslag 

 
 
 
2 BBP: Bruto Binnenlands Product 
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deze sector makkelijk zou kunnen verstoren.  Daarom heeft de regering dit uitgeroepen tot één 

van hun prioriteiten en beschermen ze op die manier hun inkomstenstromen uit toerisme. 

2.1.2. Economie  

De Marokkaanse economie is een vrije/marktgerichte economie en behoort tot één van de 

grootste van Afrika. In het verleden werd Marokko voornamelijk gedreven door hun grote pro-

ductie van landbouwproducten en fosfaten (Atradius, 2019) en waren er veel belangrijke be-

drijven in handen van de overheid (Decoster, 2018). Maar na de troonsbestijging van de hui-

dige koning werden er enkele hervormingen doorgevoerd.  Dit wordt duidelijk uit de woorden 

van Decoster (2018): 

“Koning Mohammed VI besteeg de troon in 1999 en zorgde voor een verdere liberali-

sering van de markt door de privatisering van een aantal overheidsbedrijven, een her-

structurering van het financieel systeem, een versterking van de rechtsstaat en een ver-

beterde publieke dienstverlening.” 

Deze wijzigingen hadden een lage inflatie, een stabiele groei en dalende werkloosheidscijfers 

tot gevolg. Ook werd er meer ingezet op de ontwikkeling van de industriële sectoren en cre-

eerde de overheid een gunstige omgeving voor investeerders. Deze inspanningen waren voor-

namelijk gericht op sectoren die actief aan export deden, waaronder de automobielindustrie 

(Atradius, 2019). Zelfs tijdens de crisis in 2008 slaagde Marokko erin om deze positieve trend 

aan te houden, door hun anticyclisch beleid en enkele grote investeringen (Decoster, 2018). 

Samengevat slaagde Marokko er goed in om hun economie op een relatief constante basis te 

laten groeien. Volgens Decoster (2018): 

“Steunend op deze hervormingen profiteerde Marokko optimaal van de wereldwijde 

groei tussen 2000 en 2008. Het tekende een jaarlijkse stijging van het BBP op die 

schommelde tussen 3,1% en 7,6%. Tussen 2005 en 2015 wist Marokko zo haar BBP 

per capita ongeveer te ver- dubbelen.” 

Volgens de voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal deze trend aan-

houden en zal het BBP een groei van ongeveer 4% per jaar kennen. Het anticyclisch beleid en 

de hoge investeringskosten hadden echter ook negatieve gevolgen. Het begrotingstekort zit in 

een dalende spiraal en de staatsschuld steeg van 18% van het BBP tot 64% van het BBP in de 

periode 2008-2014 (Decoster, 2018).  
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Tot slot zijn zowel de inflatie in het land als de Marokkaanse dirham (MAD) eerder stabiel. De 

inflatie kende amper uitschieters en wordt geschat constant te blijven rond 2% in de nabije 

toekomst (Flanders Investment and Trade (FIT), 2020)3. De Marokkaanse munt is momenteel 

gekoppeld aan de euro en de dollar voor respectievelijk 60% en 40%. Op aanraden van het 

IMF zal de munt echter beginnen aan een trage overgang naar een licht flexibelere wisselkoers 

(Decoster, 2018). Zo worden het wisselkoersrisico beperkt en zal de munt sterker zijn voor 

externe schokken (Belgian Foreign Trade Agency, 2019; FIT, 2020). 

2.1.3. Internationale handel 

De open economie van Marokko wordt gesteund door de internationale relaties van het land. 

Marokko tekende vele multilaterale en bilaterale handelsakkoorden met verschillende gebieden 

en landen. In onderstaande tabel staan de belangrijkste opgesomd: 

Vrijhandelsakkoorden 

Lid van de Wereldhandelsorganisatie 

(1995) 

 Europese Unie (1996) 

Grote Arabische Vrijhandelszone 

(GAFTA) (1998) 
 

Europese Vrijhandelsassociatie 

(2000) 
 

Agadir Overeenkomst (2001)  Turkije (2004) 

 

Verenigde Staten (2005) 

Continentaal Afrikaanse Vrijhandelszone (Af-

CFTA) (2018) 

Tabel 2: Vrijhandelsakkoorden (Belgian Foreign Trade Agency, 2019; Decoster, 
2018)(Mattens et al., 2020) 
 
De Europese Unie (EU) is de belangrijkste handelspartner van Marokko. In 2017 was de EU 

verantwoordelijk voor 57% van de Marokkaanse import en 60% van de Marokkaanse handel 

(Decoster, 2018). De Grote Arabische Vrijhandelszones of GAFTA verwelkomde Marokko in 

1998. Deze organisatie bestaat uit 18 landen en beschrijft regels met betrekking tot onderlinge 

douanetarieven. De Agadirakkoorden tussen Egypte, Tunesië, Jordanië en Marokko gingen in 

werking in 2006. De overeenkomst beschrijft een onderlinge vrijhandelszones tussen de deel-

nemende landen. Ook zet het aan tot economische en industriële complementariteit en wil het 

de export met de Europese Unie doen toenemen (Decoster, 2018). De Continentaal Afrikaanse 

 
 
 
3 FIT: Flanders Investment & Trade 
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Vrijhandelszone (AfCFTA) is ontstaan in 2018. Het doel ervan is om een douane-unie te cre-

eren waarin zakelijke reizigers en kapitaal vrij kunnen bewegen. Het akkoord omvat zowel 

goederen als diensten en zou de onderlinge handel tussen Afrikaanse landen bevorderen 

(Agentschap voor buitenlandse handel, 2019). Het werd getekend door meer dan 40 staatshoof-

den binnen Afrika.  

2.1.4. Import & export  

De recentste cijfers dateren van 2017. In dat jaar had Marokko een negatieve handelsbalans 

met een tekort van $13 miljard (OEC, n.d.). Dit wil zeggen dat de totale waarde van de geëx-

porteerde goederen kleiner was dan de totale waarde van de geïmporteerde goederen. De be-

langrijkste exportproducten omvatte in 2017: auto’s met 11%, gemengde mineralen en chemi-

sche meststoffen met 7% en geïsoleerde draden 6% (OEC, n.d.). De belangrijkste ingevoerde 

goederen zijn geraffineerde aardolie met 8% gevolgd door auto’s met 5%.  In het jaar 2017 

was de totale export goed voor 23% van het totale BBP van Marokko. 

In dat jaar waren de  belangrijkste exportlanden van Marokko (Atradius, 2019):  

 

• Spanje (23,7%) 

• Frankrijk (22,9%) 

• Italië (4,6%) 

• Verenigde Staten (3,9%) 

• Duitsland (3,0%) 

 

 

  

Figuur 1: Marokkaanse uitvoer per 
land, 2017 (Decoster, 2018) 
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De belangrijkste importlanden van Marokko in 2017 waren (Atradius, 2019):  

 

• Spanje (16,9 %) 

• Frankrijk (11,9%) 

• China (9,0%) 

• Verenigde Staten (6,9%) 

• Duitsland (6,0%) 

 

 

 
2.2. Automobielindustrie in Marokko 

Marokko heeft reeds meer dan 50 jaar industriële ervaring. Het land was één van de voorlopers 

in het opstellen van een industrieel beleid in de automobielsector. Dit ten gevolge van hun 

onafhankelijkheid door de oprichting van de assemblage lijn SOMACA4 in Casablanca in het 

jaar 1959 (Haddach et al., 2017). Later is Marokko er in geslaagd de industrie te behouden met 

het aantrekken van onder andere Renault en Peugeot-Citroën (PSA5) en de implementatie van 

internationale leveranciers van onderdelen gebruikt in de sector. Daarbovenop is de lokale 

markt zeer lovend, er is veel potentieel voor marktgroei en de koopkracht van de bevolking 

gaat in een stijgende lijn (Haddach et al., 2017). Wel is opvallend dat de industrie in Marokko 

beperkt is tot activiteiten met weinig toegevoegde waarde (Hahn & Vidican-Auktor, 2017).  

 

In 2012 stond Marokko op de eerste plaats in termen van globaal marktaandeel binnen de au-

tomobielindustrie vergeleken met andere Afrikaanse landen. Met een wereldaandeel van 

0,23% stonden ze reeds veel verder dan Tunesië en Egypte met respectievelijke marktaandelen 

van 0,15% en 0,08% (A. Haddach, 2017). In 2014 waren ze ook de tweede grootste producent 

van auto’s op het continent van Afrika, na Zuid-Afrika, met een marktaandeel van 35% binnen 

het continent (Wulpen, 2015). Maar de cijfers zijn niet enkel lovend op internationaal vlak, ook 

binnen het land zelf is de sector van cruciaal belang. Vorig jaar was de totale waarde van alle 

 
 
 
4 SOMACA: Société Marocaine de Constructions Automobiles 
5 PSA: Peugeot Société Anonyme 

Figuur 2: Marokkaanse invoer per 
land, 2017 (Decoster, 2018) 
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automobielexports €4,8 miljard, hiermee wordt de sector aanzien als één van Marokko ‘s groot-

ste succesverhalen (Financial Times, 2016). Met dit aandeel van 22% (figuur 3) is deze sector 

dan ook de belangrijkste exportsector (Decoster, 2018). Maar het land blijft continu nieuwe 

investeringen aantrekken, in 2017 zijn er 26 nieuwe investeringen gelanceerd met het doel om 

de sector nog meer te stimuleren.  

 

 
Figuur 3: Automobielsector is de grootste exportsector (Decoster, 2018) 
 

De belangrijkste activiteiten binnen de auto-industrie zijn bekabeling, assemblage en de opko-

mende ecosystemen. Deze omvatten: interieur, batterijen, metaal/dieptrekken, motoren en 

transmissie en het Renault ecosysteem. Los van het toeleveren aan bestaande bedrijven dienen 

deze ecosystemen ook als sourcing voor het Middellandse Zeegebied (Rajaa Raissouni, 2017). 

Door de productie van Renault en de PSA-site, welke sinds dit jaar (2020) productief is, is het 

vooruitzicht dat er in 2020 een productie van een miljoen wagens en een integratiegraad6 van 

80% bereikt zal worden. Door de groei van deze sector wordt er verwacht nog meer buiten-

landse actoren aan te trekken. 

2.2.1. Spelers 

De ontwikkeling van de automobielindustrie startte in 1959 met de oprichting van het 

staatsbedrijf SOMACA (Société Marocaine de Constructions Automobiles) in Casablanca (A. 

Haddach, 2017). Vanaf 1990 begon het bedrijf te privatiseren. Tot voor kort was het in handen 

 
 
 
6 Integratiegraad: percentage van de onderdelen van het eindproduct waarvan de productie geintegreerd is in 
de lokale markt (Marokko in dit geval). 
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van de Franse automobielfabrikanten Groupe Renault (80%) en PSA Groupe (20%). In maart 

2019 heeft Renault de resterende 20% van PSA overgekocht. Sindsdien is het bedrijf volledig 

in het bezit van Renault (Groupe Renault, 2020a).  

 

Het bloeiende verhaal van SOMACA gaf een positief signaal naar de buitenwereld. Geleidelijk 

aan slaagde Marokko erin om meerdere bedrijven uit de industrie aan te trekken. Er ontstonden 

enerzijds enkele lokale bedrijven die onderdelen aanleverden en/of reparaties uitvoerden, maar 

er werden voornamelijk veel buitenlandse investeringen aangetrokken. De belangrijkste 

hiervan zijn de oprichting van Renault Tanger in 2008 en Peugeot-Citroën (PSA) in Kenitra in 

2019 (Rajaa Raissouni, 2017). Figuur 4 toont een duidelijk overzicht van de evolutie van de 

automobielsector in Marokko.  

 

 
Figuur 4: Geschiedenis van de Marokkaanse automobielsector (AMICA, 2019) 
 

Het valt onmiddellijk op dat de evolutie eerst werd geleid door SOMACA en later door grote 

constructeurs zoals Renault en PSA. Hun aanwezigheid zorgde voor veel opportuniteiten 

binnen de industrie waar nog additionele investeringen uit voortvloeien. Zo heeft bijvoorbeeld 

de Renault plant in Tanger, als internationale assembleur, enkele Japanse bedrijven 

aangetrokken om naar Marokko te komen (Haddach et al., 2017). Voorbeelden zijn Denso en 

Mitsuba, zij maken respectievelijk verluchtingsystemen en ruitenwissers voor auto’s.  

 

Het is snel duidelijk dat de markt van constructeurs de laatste jaren gedomineerd wordt door 

buitenlandse spelers. Het valt op dat er zeer weinig lokale spelers betrokken zijn bij de 
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internationale leveranciers van auto-onderdelen (Haddach et al., 2017). Deze komen 

voornamelijk uit buitenlandse investeringen of worden simpelweg geïmporteerd. A. Haddach 

omschrijft hier twee redenen voor: 

 

• “Leidende internationale producenten maken gebruik van hun eigen globale supply 

chain en importeren bijna alle noodzakelijke onderdelen en elementen ontwikkeld door 

tweede (en derde) rang leveranciers van ergens anders in de wereld.” 

• “Het merendeel van de lokale KMO7’s hebben niet de capaciteit om de vereiste 

onderdelen aan te leveren aan bedrijven uit buitenlandse investeringen met de kwaliteit, 

kwantiteit, prijs en/of geschikte leveringstijd.” 

 

Lokale KMO’s zullen in staat zijn om samen te werken met de buitenlandse constructeurs 

indien ze hun productietechnologieën en managementtechnieken kunnen upgraden. Pas als aan 

deze voorwaarden voldaan zijn, kunnen ze concurreren met de goederen van FDI8 bedrijven 

en de geïmporteerde goederen (Haddach et al., 2017). Maar zoals uit figuur 5 blijkt, hebben de 

Marokkaanse KMO’s een behoorlijke achterstand.  

 

 
Figuur 5: Productielevels en managementtechnieken van betrokken Japanse bedrijven en 
lokale KMO's 

 
 
 
7 KMO: Kleine of Middelgrote Onderneming 
8 FDI: Foreign Direct Investment 
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Nu volgt er een opsomming van de belangrijkste spelers binnen de Marokkaanse 

automobielindustrie. De lijst is niet exhaustief en omvat de belangrijkste spelers relevant voor 

het onderzoek.  

 

Renault - Nissan Alliance of Groupe Renault 

Renault is een Franse autofabrikant opgericht in 1898 (Renault, 2020). In 1945 is het 

bedrijf genationaliseerd en werd het in zijn geheel eigendom van de Franse staat. In 1990 

startte Renault het proces om te privatiseren, dit werd effectief in 1996. In 1999 neemt 

Renault het Roemeense merk Dacia over, in hetzelfde jaar tekenen Renault en Nissan ook 

een samenwerkingsakkoord. In deze Renault-Nissan Alliance neemt Renault 36,8% van 

Nissans kapitaal en gaan de twee op industrieel vlak samenwerken. Ten slotte sloot 

Mitsubishi in 2016 de alliantie, waardoor het geheel één van de grootste autoconcerns ter 

wereld werd (Renault, 2020).  

 

Renault kwam al vroeg naar Marokko door hun interesse in de SOMACA fabriek in 

Casablanca. Ze startte met het kopen van aandelen en reeds in 2005 was Renault voor 

54% eigenaar van SOMACA (Renault, 2020). Vorig jaar hebben ze de laatste aandelen 

overgekocht van PSA en werden ze volledig eigenaar van SOMACA. Op dit moment worden 

hier de Dacia Logan 2 en Dacia Sandero 2 gefabrikeerd voor export. De fabriek heeft een 

capaciteit van iets meer dan 80 000 wagens per jaar (Groupe Renault, 2020a).  

 

In 2007 maakte Renault bekend dat ze een nieuwe assemblage fabriek gingen neerzetten 

in de kleine stad Melloussa, dichtbij Tanger. Deze fabriek, die opende in 2012, heeft een 

jaarlijkse capaciteit van 340 000 wagens en had een constructiekost van 1 miljard euro 

(Haddach et al., 2017). Hier worden de Lodgy, Sandero, Sandero Stepway, Dokker en 

Logan MCV geproduceerd (Groupe Renault, 2020b). Zoals de Marokkaanse minister van 

industrie Moulay Hafid Elalamy reeds voorspelde wou Renault een ecosysteem opbouwen 

rond hun nieuwe fabriek (Yaakoubi, 2016). Op deze manier hoopt Renault veel 

gespecialiseerde bedrijven aan te trekken die ook in de regio willen investeren. Deze 

bedrijven zouden de nieuwe fabriek van Renault kunnen voorzien van de nodige 

onderdelen.  

 

In 2014 had Groupe Renault al een enorm groot marktaandeel van Marokko met Dacia 

(27,63%), Renault (9,40%) en Nissan (2,18%) (Wulpen, 2015).  
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PSA Group 

Het Franse Peugeot startte in het jaar 1810 hun bedrijf op in de metaalindustrie, in 1890 maak-

ten ze hun eerste benzinewagen (Groupe PSA, 2020). PSA werd opgericht uit Peugeot in 1966, 

de afkorting staat voor Peugeot Société Anonyme. Tien jaar later zijn ze gefusioneerd met de 

Citroën groep, het resultaat werd vervolgens PSA (Peugeot Citroën) Group. Het bedrijf is be-

kend voor de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall. Eind december 2019 tekende 

PSA en Fiat Chrysler hun fusie akkoord. Dit maakte het Frans-Italiaans-Amerikaanse autocon-

cern het op drie na grootste ter wereld, na Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi en Toyota 

(Vermorgen, 2019).  

 

In 2015 tekende ze de plannen om in Kenitra (Marokko) hun nieuw productiefaciliteit te ope-

nen (Groupe PSA, 2020). In deze vestiging zal de nieuwe Peugeot 208 worden geproduceerd. 

Het is dit jaar geopend en heeft een productiecapaciteit van 200 000 auto’s per jaar en zal meer 

dan 80 markten bedienen (Kaltoum El Youssoufi, 2019). De totale investering wordt geschat 

op 557 miljoen euro. Met deze gigantische investering tracht PSA een ecosysteem rond hun 

fabriek op te zetten. Volgens hun website zijn ze de enige autoproducent waarvan de volledige 

value chain zich binnen Afrika bevindt (Kaltoum El Youssoufi, 2019). Het ecosysteem bevat 

62 lokale leveranciers, waarvan 27 nieuwe leveranciers speciaal zijn opgestart om aan de noden 

van de PSA Kenitra fabriek te voldoen (Kaltoum El Youssoufi, 2019). 

 

BYD 

BYD9 of voluit Build Your Dreams is een Chinees hightech bedrijf dat zich inzet voor techno-

logische innovaties die een beter leven zullen creëren (BYD, 2020). Ze produceren naast pas-

sagierswagens ook elektronica, batterijen, rail – en commerciële voertuigen.  

 

BYD tekende in 2017 een akkoord om een fabriek in Marokko te openen, hier zouden elektri-

sche passagiers wagens, bussen en vrachtwagens worden geproduceerd (Bolduc, 2017). Echter 

is hier amper informatie over bekend. Dit zal het onderzoek verder moeten uitwijzen.  

 

 
 
 
9 BYD: Build Your Dreams 
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Andere 

De laatste jaren verscheen Marokko op de radar van veel internationale autoconstructeurs die 

er nog geen vestiging hebben. De aantrekkelijke voordelen van het land en zijn faciliteiten zijn 

niet onopgemerkt gebleven. Er is al expliciet interesse geuit door bedrijven zoals Toyota en 

Hyundai (Ahniche, 2019). Ook Ford verhoogt zijn aanwezigheid in Marokko met de opening 

van een regionaal kantoor in Casablanca en maakt plannen om een fabriek te openen in Tanger 

(Bladna, 2015). Deze fabriek zou dan onderdelen kunnen aanvoeren naar hun fabriek in het 

Spaanse Valencia. Ten slotte is de komst van Volkswagen naar Marokko ook bevestigd. 

Volgens Africa Intelligence zijn ze voorbereidingen aan het treffen om er een 

assemblagefabriek te openen (Bladna, 2018).  

 

Door het gebrek aan technologie en ervaring is het zeer moeilijk om een goede lokale integratie 

binnen de automobielindustrie tot stand te brengen. De investeringskosten zouden te hoog lig-

gen en de lokale leveranciers zouden niet kunnen concurreren met hun internationale tegenpool 

(Rajaa Raissouni, 2017). Met dank aan ecosysteemconventies en subsidies van de Marok-

kaanse overheid is het land erin geslaagd om leveranciers toch aan te moedigen om te investe-

ren (Rajaa Raissouni, 2017). Er is dus ook een toename geweest in leveranciers van auto on-

derdelen die rechtstreeks de grote constructeurs bedienden. Deze zijn duidelijk zichtbaar onder 

de balk in Figuur 4.  

 

AMICA 

AMICA10 staat voor Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile. 

De organisatie is opgericht in 1974 en vervult sindsdien zijn missie als tussenpersoon tussen 

zijn leden en de ministeriële departementen met betrekking tot de automobielsector (AMICA, 

2019). Verder staat AMICA ook in voor het verbeteren van de competitiviteit, het voorzien 

van trainingen, het promoten van export, het overbrengen van technologie en veel meer. Ten 

slotte staat AMICA in voor het samenbrengen van alle spelers binnen de automobielindustrie, 

dit zijn de constructeurs en de verwante leveranciers van eerste en inferieure rang (AMICA, 

2019).   

 
 
 
10 AMICA: Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile 
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 Havens 

Aangezien een groot deel van de geproduceerde wagens geëxporteerd worden, spelen de 

havens een cruciale rol. De belangrijkste haven voor de automobielindustrie is Tanger Med 

gelegen zo’n 40 kilometer ten oosten van Tanger. Deze stad ligt helemaal in het Noorden van 

het land, aan de straat van Gibraltar. Tanger Med verscheept ieder jaar een miljoen 

personenwagens naar het buitenland (Tanger Med, 2020). De aanwezigheid van de haven is 

een grote meerwaarde voor vele spelers in de industrie. Veel bedrijven hebben zich strategisch 

in de buurt van de haven gelokaliseerd.  

2.2.2. Regio’s 

Binnen Marokko zijn er verschillende zones en ecosystemen. Aangezien er veel voordelen (en 

enkele voorwaarden) verkregen worden binnen deze gebieden, bevindt de meerderheid van de 

automobielindustrie zich binnen één van deze plaatsten. Hieronder worden deze ecosystemen 

en vrije zones verder uitgelegd en specifiëren we waar de grote autoconstructeurs zich bevin-

den.   

 

Ecosystemen  

Een ecosysteem is een platform dat verschillende bedrijven uit dezelfde sector of binnen een 

bepaalde bedrijfsactiviteit samenbrengt. Dit kunnen bedrijven zijn uit verschillende rangen 

(Tier 1, Tier 2, …)11 of onderaannemingen die binnen dezelfde industrie actief zijn. AMICA 

2019 zegt: “Deze omgeving maakt het mogelijk om de prestaties van het ecosysteem te verbe-

teren door meer actoren te betrekken bij de voltooiing van de waardeketen en zo de toege-

voegde waarde en het concurrentievermogen te versterken. De belangrijkste rol van het eco-

systeem is het vergroten van de lokale integratie.” In de automobielindustrie in Marokko zijn 

er gewone ecosystemen die opereren rond een bepaald onderdeel, zoals bijvoorbeeld: batterijen 

ecosysteem, interieur & zetel ecosysteem, etc.. Daarnaast zijn er ook enkele ecosystemen die 

 
 
 
11 Tier Systeem: In de automobielindustrie worden de verschillende leveranciers ingedeeld in categorieën, zo 
heeft een bedrijf dat autobatterijen produceert leveranciers uit verschillende tiers. Tier 1 leveranciers zijn 
bedrijven die onderdelen direct aan de KMO leveren, deze werken vaak samen met één of meerdere KMO’s 
binnen de industrie. Tier 2 leveranciers zijn vaak experten binnen hun domein, deze leveren hun onderdelen 
ook aan andere industrieën. Ten slotte verwijst tier 3 naar bedrijven die rauwe materialen leveren. 
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aangepast zijn naar de specificaties van OEM’s 12met hun Tier 1- leveranciers, ongeacht of het 

gaat over bijvoorbeeld aankoop of om autoassemblage (AMICA, 2019). Deze ecosystemen 

worden vaak met behulp van de overheid en AMICA opgezet, hier wordt later verder op inge-

gaan. In onderstaande figuur zien we een overzicht van de ecosystemen binnen de automobiel-

industrie in Marokko.  

 
Figuur 6: Ecosystemen van de Marokkaanse automobielindustrie 
 
 

Zones franches of vrijhandelszones 

Zones franches of vertaald vrijhandelszones zijn geografische gebieden die worden geclassifi-

ceerd als speciale economische zones. Ze worden ontworpen om de groei te stimuleren en zijn 

vaak te vinden in de omgeving van drukke transporthubs. Binnen deze zones mogen goederen 

worden aangevoerd, gestockeerd, bewerkt, gefabriceerd of opnieuw geconfigureerd en terug 

geëxporteerd aan de hand van speciale douanereguleringen (Carnarius, 2017).  Voorbeelden 

van deze regelingen zijn speciale belasting uitzonderingen, financiële steun (Haddach et al., 

2017), etc. Ook zijn er enkele voorwaarden gebonden aan deze reeks voordelen. Zo moeten de 

bedrijven die in deze zones investeren minstens 70% van hun geproduceerde goederen expor-

teren (MEDZ (Groupe CDG), n.d.).  De specifieke regelingen in de zones van Marokko worden 

besproken in de latere paragraaf ‘Beleid Marokko’.  

 

Marokko heeft momenteel tien vrijhandelszones, waarvan drie nog in de projectfase zijn. Fi-

guur 7 (Bost et al., 2015) toont de geografische locaties van deze zones binnen het land.  

 
 
 
12 OEM: Original Equipment Manufacturer 
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Figuur 8 (AMICA, 2019) wijst naar de meest relevante vrijhandelszones voor de 

automobielindustrie. Ten eerste de ‘Atlantic Free Zone’ met de nieuwe PSA site (Bost et al., 

2015). Ten tweede ‘Tanger Automotive City’, hier liggen zeer veel onderdelenfabrikanten 

(Bost et al., 2015). In de zone net ten zuiden hiervan ligt de ‘Zone Franche Industrielle de 

Melloussa’, hier is de grote Renault site (Bost et al., 2015). En tenslotte de ‘Tanger Free Zone’ 

waar enorm veel toeleveranciers gesitueerd zijn.  

 

Casablanca heeft ook een vrijhandelszone, maar deze is minder relevant voor de industrie. De 

grootste constructeur in Casablanca, SOMACA Groupe Renault, ligt namelijk niet in die zone 

en kan dus niet van de aangeboden voordelen genieten. De haven Tanger Med is gelegen in de 

‘Zone Franche du port de Tanger’.  

2.2.3. Beleid Marokko 

Marokko was één van de eerste landen in het Midden Oosten en Noord Afrika om een export 

gebaseerd economisch beleid te voeren (Hahn & Vidican-Auktor, 2017). Het land heeft deze 

kans gebruikt om een sterke automobielindustrie op te bouwen, deze groeide al snel uit tot een 

leidende industrie in het land. De industrie is ondertussen een driver van de Marokkaanse 

industriële ontwikkeling en tewerkstelling. Hun ultieme doel is om de industrie in de globale 

supply chain uit te bouwen met een hoge integratiegraad en een dynamisch competitief 

Figuur 7: Vrijhandelszones in 
Marokko (Bost et al., n.d.)  

Figuur 8: Relevante vrijhandelszones voor 
automobielindustrie in Marokko (AMICA, 
2019) 
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voordeel binnen de sector (Hahn & Vidican-Auktor, 2017). Samengevat kunnen we stellen dat 

ze een actief beleid voeren om buitenlandse investeringen aan te trekken en in mindere maten 

ook lokale ondernemingen willen bijstaan. Hun ‘wapens’ om dit doel te bereiken zijn de 

volgende: 

 

NPIE 2009-2015  

NPIE13 (National Pact of the Industrial Emergence) is een tussentijds doel opgesteld in de 

ontwikkeling van de Marokkaanse automobielindustrie. Het staat voor de creatie van een 

stabiele industriële basis die zich op lange termijn zal vormen rond de leveranciers en 

zogenaamde mega sites binnen de industrie (Haddach et al., 2017). Met dit initiatief wil men 

70.000 extra jobs genereren.   

 

PAI 2014-2020 

PAI14 staat voor ‘Plan d’Accélération Industrielle’ of vertaald ‘Industrieel Versnellingsplan’. 

De eerste fase (2014-2020) van dit plan was gericht op de ontwikkeling van de nationale 

economie van Marokko via de industriële sector (Royaume du Maroc Ministere de I’lndustrie, 

de I’lnvestissement, n.d.).  Rekening houdend met de NPIE stelde het PAI enkele algemene 

doelstellingen op. Op de website van het ministerie vinden we volgende doelstellingen 

(Royaume du Maroc Ministere de I’lndustrie, de I’lnvestissement, n.d.): 

• De creatie van een half miljoen banen, de helft van FDI en de helft van het gerenoveerde 

nationale industriële weefsel. 

• De stijging van het industriële aandeel in het BBP met 9 punten, gaande van 14% tot 

23% in 2020. 

In het onderdeel data-analyse worden enkele specifieke doelstellingen voor de automobielin-

dustrie overlopen. 

 

 

 

 
 
 
13 NPIE: National Pact of the Industrial Emergence 
14 PAI: Plan d’Accélération Industrielle 
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Creatie van vrijhandelszones 

De meerderheid van de internationale automobielbedrijven,  gevestigd in Marokko, exporteert 

meer dan 90% van hun goederen (Haddach et al., 2017). Dit is mogelijk door het 

vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Marokko. Ze importeren praktisch alle 

benodigde onderdelen, gebruikmakend van hun eigen globale supply chain, assembleren hun 

producten of wagens in Marokko en maken ze terug klaar voor export.  

 

Bovenstaand businessmodel is mede mogelijk gemaakt door de creatie van vrijhandelszones. 

De Marokkaanse overheid gebruikt deze zones om internationale investeringen aan te trekken. 

In deze zones verkrijgen bedrijven zeer veel voordelen, Haddach et al (2017) en Majer 

Consulting (Majer Consulting, 2018) halen de belangrijkste aan: 

• Een volledige belastingvrijstelling op het bedrijfsinkomen gedurende de eerste 5 jaar 

en een aanzienlijk lager belastingtarief van 8,75% voor de komende 20 jaar. 

• Geen BTW15 op de in- of uitvoer. 

• Geen belasting op dividenden (tegenover 10% op lokale bedrijven).  

• Geen registratieplicht, ook niet bij kapitaalverhogingen.  

• Alle stromen tussen het buitenland en de vrije zones zijn vrijgesteld van douane 

verplichtingen.  

  

Een detailoverzicht van alle voordelen binnen deze vrijhandelszones staat omschreven in de 

Marokkaanse wet (LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D’ 

EXPORTATION, n.d.). 

 

Financiële steun 

De Marokkaanse overheid gaf monetaire steun aan sommige initiatieven. Deze bedragen 

werden als volgt berekend (met een maximum van 1,8 miljoen euro of 10% van de totale 

investering) (Haddach et al., 2017): 

- 30% van de investeringskosten (bouwkosten) met een plafond van 182 €/m2. 

- 10 % van de uitrustingskosten voor investeringen in machines van meer dan 220000 euro. 

 
 
 
15 BTW: Belasting op Toegevoegde Waarde 
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Lage arbeidskosten 

Marokko is nog steeds een land in volle ontwikkeling. Het voordeel hiervan is dat het land nog 

steeds zeer lage arbeidskosten heeft. De lonen van de arbeiders liggen in Marokko op 2698 

dirham per maand (Bladna, 2019), dit is omgerekend ongeveer 240 euro. Als we dit vergelijken 

met een Europees land zoals België met een minimum loon van nagenoeg 1600 euro per maand 

(Eurostat, 2020) valt op dat het verschil gigantisch is. Zelfs in vergelijking met Oost-Europese 

landen (waaronder Roemenië), waar de automobielindustrie ook zeer actief is, liggen de 

arbeidskosten lager (Haddach et al., 2017). 

 

Promoten synergie en ecosystemen 

De laatste jaren is het land gestart met het creëren van synergiën tussen verschillende sectoren 

en het maken van ecosystemen voor verschillende onderdelen in de value chain (Hahn & 

Vidican-Auktor, 2017). Hier vloeien vele voordelen uit voort zoals bijvoorbeeld gerichte 

trainingen van toekomstige werknemers. De industrie heeft een grote vraag naar 

gespecialiseerd personeel in onder andere productie, diensten, techniek, mechanica en handel 

(Makdoun et al., 2018). Door de synergie tussen de bedrijven, overheid en AMICA zijn er 

verschillende scholen opgericht waar specifieke opleidingen voor de automobielindustrie 

worden aangeboden (AMICA, 2019). De aanwezigheid van opgeleid personeel is een extra 

kwaliteitsgarantie dat op zijn beurt weer extra investeringen kan aantrekken.  
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3. Data 

3.1. Onderzoeksmethodologie 

Alvorens het onderzoek werd er een uitgebreide desk research gedaan, waarin op zoek werd 

gegaan naar zoveel mogelijk informatie met betrekking tot de Marokkaanse automobielindu-

strie. De gevonden informatie is voornamelijk afkomstig uit wetenschappelijke artikels, ge-

vonden via ‘Google Scholar’. Verder waren websites, kranten - en vakbladartikels, alsook on-

line databases zeer waardevolle bronnen. Aan de hand van al deze informatie werd de litera-

tuurstudie geschreven en werden de onderzoeksvragen en -hypothesen geformuleerd.  

 

In het volgend deel van de thesis wordt er een kwalitatief onderzoek gevoerd. Hierin verzamelt 

het onderzoek beschrijvende informatie van verschillende bronnen. Dit gebeurde aan de hand 

van een veldonderzoek in Casablanca, de economische hoofdstad van Marokko. Hier vonden 

meerdere diepgaande interviews, bedrijfsbezoeken, waarnemingen en gesprekken plaats met 

werknemers, bedrijfsleiders, deskundigen en sectororganisaties.  

Tijdens de interviews en gesprekken werden vragenlijsten als rode draad gebruikt. Deze zijn 

terug te vinden in bijlage. Ze bevatten voornamelijk open vragen om de informatie, kennis en 

mening van de geïnterviewde persoon zo goed mogelijk te achterhalen. Er waren twee ver-

schillende vragenlijsten. Op die manier werd er onderscheid gemaakt tussen de vragen die ge-

richt waren aan bedrijven en aan andere organisaties zoals federaties, overheden, etc. Ook wa-

ren deze in het Frans opgesteld, een vaak gebruikte taal in de Marokkaanse bedrijfswereld. Het 

gaat om een kwalitatief onderzoek dat naast algemene vragen eveneens veel open vragen be-

vatte. Deze zorgde ervoor dat aanzienlijk relevante informatie werd verworven, alsook de ver-

schillende meningen van experts, bedrijfsleiders, consultants en werknemers.   

 

Tenslotte werd deze data geanalyseerd door de gesprekken opnieuw te beluisteren en de geno-

men notities nogmaals door te nemen. De inzichten die hieruit verkregen werden, staan uitge-

schreven als de resultaten van het onderzoek en worden als maatstaf gebruikt om de onder-

zoekshypothesen aan te toetsen. Uit deze inzichten werden conclusies getrokken die de onder-

zoeksvragen trachten te beantwoorden en de onderzoekshypothesen al dan niet ontkrachten.  
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3.2. Datacollectie 

De informatie verzameld tijdens dit onderzoek is afkomstig uit verschillende (telefonische) 

gesprekken, meetings, chat berichten en live interviews. Hieronder staat een overzicht van de 

belangrijkste bronnen die hebben bijgedragen aan het onderzoek. In bijlage staat de volledige 

contactenlijst die gebruikt werd tijdens deze masterproef. Deze lijst bevat alle personen en 

instellingen die gecontacteerd zijn in de zoektocht naar informatie over het onderzoek. De 

bijdragen van deze contacten variëren van een doorverwijzing naar een beter geplaatst persoon 

tot relevante interviews. Ze waren allemaal essentieel bij het verkrijgen van de resultaten.  

 

3.3. Voorbereidende meetings/calls 

• Mr. Samir Addahre - Ambassadeur Marokko in België 

• Mr. Pierre-Emmanuel Andrieux – Manufacturing Deputy Director bij Renault -Nissan-

Mitsubishi 

• Mieke Pynnaert - Flanders Invest & Trade 

 

3.4. Meetings 

• Mr. Abdelaziz Meftah16 - Directeur Général AMICA 

• Mr. Ben Van Roose - Manufacturing Manager Agoria 

• Mevr. Selma Aggadi17 - Head of Communications SOMACA Groupe Renault 

• Mr. Michael Berger18 - Economisch adviseur Ambassade d'Autriche 

• Mr. Mhammed Heddoun19 – Consultant bij Xenon Industry Consulting 

 

3.5. Afgezegde Meetings 

Ten gevolge van het COVID-19 virus is de onderzoeksfase van deze thesis vroegtijdig 

stopgezet. Veel bedrijven en instellingen hebben tijdens deze crisis hun prioriteiten op 

veiligheid en intern beleid gelegd. Hierdoor zijn een aantal geplande gesprekken niet kunnen 

doorgaan. Voor dit onderzoek is dat bijzonder jammer, er stonden namelijk meetings gepland 

 
 
 
16 De geluidsopname van deze meeting is te vinden op track 1 van de CD in bijlage. 
17 De geluidsopname van deze meeting is te vinden op track 2 van de CD in bijlage. 
18 De geluidsopname van deze meeting is te vinden op track 3 van de CD in bijlage. 
19 De geluidsopname van deze meeting is te vinden op track 4 van de CD in bijlage. 



Opportuniteiten binnen de automobielindustrie in Marokko 
 

 
31 

met de twee grootste autoconstructeurs in het land, alsook de grootste haven. Hieronder staat 

een opsomming van deze meetings. 

 

• Mevr. Nisrine Guenned – Responsible Marketing & Communication Tanger Med 

Zones 

Mevr. Guenned heeft door het doorsturen van enkele brochures en slideshows over 

Tanger Med alsnog een bijdrage aan het onderzoek geleverd.  

• Mevr. Laila Sabri– Assistant van de directie bij Groupe Renault Tanger plant  

Mevr. Sabri had een bezoek aan de Groupe Renault Tanger plant alsook een gesprek 

met een directielid voor het onderzoek vastgelegd. Uiteindelijk is deze meeting zelfs 

niet meer telefonisch kunnen doorgaan.   

• PSA Groupe – Kenitra  

Er was contact met twee verschillende directieleden bij PSA groep voor een meeting, 

er lag echter nog geen meeting vast. 
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4. Data-analyse 

In dit onderdeel wordt alle relevante informatie die werd verkregen uit het onderzoek 

voorgesteld. Aangezien de informatie is verworven aan de hand van gesprekken en interviews 

tijdens meerdere meetings, structureren we de informatie per meeting. In het volgend hoofdstuk 

worden er aan de hand van deze informatie resultaten geformuleerd op de onderzoeksvragen.  

De meetings waarvan een geluidsopname bestaat, worden in de vorm van een tabel 

voorgesteld. In deze tabellen staat links steeds het tijdstip waarop de informatie tijdens het 

gesprek werd vermeld en rechts de gegeven informatie. De geluidsopnames van deze 

gesprekken zijn terug te vinden op de CD in bijlage van deze thesis.   

De informatie van de gesprekken zonder geluidsopname wordt generiek voorgesteld. Van deze 

meetings werd een verslag opgesteld, deze zijn terug te vinden in bijlage. 

 
4.1. Call Ben Van Roose 

Mr. Van Roose erkende dat Marokko recent sterk bezig is met het aantrekken van buitenlandse 

investeringen. Hij somde volgende redenen op: een lage kostprijs, verschillende belastingvrij-

stellingen en goedkope werkkrachten. Verder vertelt hij dat er voornamelijk Franse automo-

bielbedrijven (PSA en Renault) aanwezig zijn in Marokko, hetgeen bevestigd wordt door de 

literatuurstudie in het gedeelte over assemblagefabrieken. Wat te wijten kan zijn aan de histo-

rische banden tussen Marokko en Frankrijk. 

 

Aangezien er in Marokko voornamelijk ‘low-cost’-modellen worden gemaakt, gaat het meren-

deel van de export zich, volgens Mr. Van Roose (Agoria), focussen op de Afrikaanse markt. 

Deze veronderstelling wordt echter ontkracht door de directeur van AMICA Mr. Meftah. Er 

wordt namelijk naar zowel de Afrikaanse markt als de Europese markt geëxporteerd.  

 
4.2. Meeting Mr. Abdelaziz Meftah - Directeur Général AMICA 

Tijdstip Gegeven informatie 

1’53” Enkele feiten over de automobielindustrie in Marokko (een aantal hiervan 

bevestigen bevindingen uit de literatuurstudie): 

• De automobielsector is de eerste exportsector van Marokko.  

• Er wordt sinds 2019 ter waarde van 7,2 miljard euro internationaal 

geëxporteerd binnen deze sector.  
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• Marokko is ondertussen de grootste producent van voertuigen in 

het continent Afrika (ze hebben Zuid-Afrika ingehaald). 

• Er is op dit moment een geïnstalleerde capaciteit van 700 000 

voertuigen per jaar.  

• Marokko heeft binnen deze industrie meer dan 3 miljard euro aan 

sourcing. Dit doordat een aantal constructeurs in Marokko lokale 

onderdelen aankopen voor hun fabrieken in Marokko.  

• Er zijn meer dan 200 automobielbedrijven geïnstalleerd in 

Marokko en alle grote spelers zijn er vertegenwoordigd.  

• Er zijn drie OEMS aanwezig in Marokko, namelijk SOMACA, 

Renault en PSA (met BYD).  

4’20”  Marokko heeft succesvol de automobielsector kunnen diversifiëren. Er is 

momenteel een lokale integratie van 60% in Marokko. Dit wil zeggen dat 

60% van de onderdelen van geproduceerde voertuigen ook gefabrikeerd 

zijn binnen Marokko. Het objectief van AMICA ligt op 86% lokale 

integratie tegen 2023. 

5’00” De capaciteit, jobcreatie, aantal geproduceerde voertuigen en exportcijfers 

kennen een serieuze stijging.  

5’22” De grootste werkgevers binnen de automobielindustrie zijn Sumitomo met 

18 000 werknemers en Yazaki met ongeveer 12 000 werknemers.  

5’55” In 2014 was er een conventie over het PAI (Plan d’Accélération  

Industrielle). Zowel de overheid als de sector ondernamen veel initiatieven 

om de vooropgestelde doelen te halen.  

6’42” De belangrijkste vrijhandelszones voor de automobielsector zijn Tanger 

Automotive City en Tanger Free Zone in Tanger en Atlantic Free Zone in 

Kenitra. Verder is er door de SOMACA fabriek ook nog veel productie in 

Casablanca. SOMACA zelf ligt niet in een vrijhandelszone. 

7’19” Overzicht van de structuur van de automobielsector in Marokko (zie later). 

Bovenaan staan de grote constructeurs zoals Renault en PSA. Naast deze 

constructeurs bevinden zich nog 22 assemblage sites op minder dan 48 uur 

van Marokko.  

7’50” Alle apparatuur fabrikanten gevestigd in Marokko exporteren 95% van hun 

gemaakte goederen (al dan niet rechtstreeks).  
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8’20” AMICA ondersteunt bedrijven binnen de automobielindustrie. Ze 

promoten lokale integratie, steunen de ontwikkeling van competenties, 

helpen bij investeringskeuzes, financiering en veel meer. Ze zijn niet enkel 

een vereniging, maar ook een corporatie. Deze corporatie heeft onder 

andere een technisch centrum, een laboratorium en een school (ifmia) die 

specifieke opleidingen voor de industrie aanbiedt.  

10’55” Ifmia, de leerschool van AMICA, biedt specifieke opleidingen aan om 

mensen te trainen voor een carrière in de automobielindustrie. Deze 

scholen bevatten miniatuur versies van productiebanden en machines die 

in de fabrieken van de grote constructeurs staan. Zo kan men toekomstig 

personeel heel gericht en efficiënt trainen om later door te groeien naar een 

job in de assemblagefabrieken. 

12’12” Er zijn de laatste jaren een aantal ecosystemen tot stand gekomen in 

Marokko. Het idee is om alle producenten, van onderdelen die 

geïmporteerd worden, aan te trekken om zich te vestigen in de nabijheid 

van een grote constructeur in Marokko. Hierdoor wordt een snelle en 

efficiënte waardeketen gevormd en zal de lokale integratie een forse 

stijging kennen. De grote aanwezigheid van verschillende bedrijven heeft 

een positieve impact op alle bedrijven in het ecosysteem.  

13’00” Er zijn verschillende ecosystemen. De meeste draaien rond een bepaald 

onderdeel zoals batterijen of motoren. Ook zijn er enkele ecosystemen 

rond de grote operatoren, zoals Groupe Renault en PSA (Zie ook figuur 6). 

13’22” Ford en Volkswagen kopen elk, ter waarde van 600 miljoen euro, jaarlijks 

onderdelen vanuit Marokko voor hun fabrieken in Spanje en Frankrijk. 

15’10” Binnen het ecosysteem van Renault produceert Renault enerzijds zelf 

auto’s. Anderzijds worden hier ook onderdelen geproduceerd ter waarde 

van bijna 2 miljard euro per jaar voor hun fabriek in Frankrijk en Spanje.  

Dit fenomeen is identiek voor Groupe PSA met een sourcing van ongeveer 

1 miljard per jaar vanuit Marokko. Dit alles om een lokale integratie van 

65% te bereiken. 

16’36” Marokko ’s automobielindustrie heeft een infrastructuur van wereldklasse, 

een stabiele politieke en economische omgeving, een bereik van 1,3 
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miljard consumenten, aantrekkelijke belasting incentives en meer dan 200 

aanwezige partners.  

17’16” (Promotiefilmpje over de toekomst van de automobielindustrie van 

Marokko.) Marokko heeft een aantal export sourcing contracten getekend. 

Deze vormen de kritieke massa die nodig was om een green field 

investering te verwezenlijken. Marokko wil in de toekomst de focus leggen 

op een groen energiebeleid en richt hun lange termijn strategie hierop. Het 

land heeft reeds veel grote windmolenparken en is in het bezit van het 

grootste zonne-energie station ter wereld.  In de toekomst wilt Marokko 

duurzame mobiliteit bereiken en de overstap maken naar het produceren 

van elektrische voertuigen.  Ze willen een nieuwe smart hub worden, om 

zowel de Europese als Afrikaanse markten aan te leveren.  

18’30” Elektrische en hybride auto’s geproduceerd in Marokko zijn bedoeld voor 

export naar Europa. De export naar Afrika bestaat voornamelijk uit 

benzinevoertuigen.  

18’43” Samenvatting van de redenen waarom Marokko automobielbedrijven 

aantrekt en van de inspanningen van de Marokkaanse overheid:  

• Politieke en economische stabiliteit 

• Zekerheid 

• Voordelen van vrijhandelszones (belastingvrijstellingen) 

• Vrijheid in de vorm van de investering 

• Aanwezigheid van universiteiten, onderzoekscentra en opleidingen  

• Aanwezigheid grote haven van Tanger Med 

• Jonge bevolking in Marokko, sterk menselijk kapitaal 

• Overheidssubsidies en steun bij investeringen 

22’34” Het objectief van de overheid is om werkgelegenheid voor de jonge 

bevolking te creëren en de nationale economie te bevorderen. En volgens 

Mr. Meftah werken de inspanningen overduidelijk.  

22’48” Meer dan 90% van de geproduceerde voertuigen in Marokko worden 

geëxporteerd naar 65 verschillende landen.  

23’40” De fabriek van BYD in Marokko exporteert hun voertuigen naar Europa.  

24’20” De overheid onderhandelt met constructeurs die plannen om naar Marokko 

te komen. Er zijn dus nog nieuwe projecten in aankomst.  
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24’42” De komst van grote constructeurs trekt veel extra leveranciers aan. Door 

de grote hoeveelheid werk is er weinig onderlinge concurrentie tussen de 

leveranciers.  

25’49” Er is minder dan 10% werkloosheid in Marokko. 

 

4.3. Meeting Mevr. Selma Aggadi - Head of Communications 

SOMACA (Groupe Renault) 

Tijdstip Gegeven informatie 

1’10”  Het PAI omvat alle Marokkaanse industrieën, waaronder de 

automobielindustrie.   

2’20” Het PAI geeft de incentive aan constructeurs om te investeren in Marokko. 

Dit onder andere door het oprichten van verschillende ecosystemen binnen 

de vrijhandelszones waar bedrijven van fiscale voordelen genieten of door 

de opleidingscentra specifiek voor jobs binnen de automobielindustrie. 

3’50” Uitleg en geschiedenis van de SOMACA fabriek. Volgens Mevr. Aggadi 

zijn de 3 belangrijkste departementen van autoconstructeurs het plaatwerk, 

het verven en de montage. In deze fabriek in Casablanca worden 

verschillende modellen van Dacia geproduceerd.  

7’40” Hun eerste exportmarkt was Egypte. Dit was omdat ze deel uitmaken van 

het Akkoord van Agadir en dus makkelijk en vrij kunnen handel voeren 

tussen Marokko en Egypte. 

9’43” SOMACA produceert 380 auto’s per dag en een totaal van ongeveer 

100 000 auto’s op jaarbasis. Hiervan wordt 75% geëxporteerd, met Europa 

als voornaamste bestemming. De overige 25% wordt verkocht binnen de 

lokale markt.  

11’40” De Clio is het meest verkochte merk in Marokko, op de tweede plaats staat 

de Dacia Logan.  

12’20” Het grootste deel van SOMACA ’s export gaat naar Frankrijk, gevolgd 

door respectievelijk Spanje, de Golf Staten en de Arabische landen.  

14’00” SOMACA ontvangt onderdelen van leveranciers uit Tanger voor de Dacia 

Sandero en uit Roemenië voor de Dacia Logan.  
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15’32” Wagens die naar landen uit het Agadir Akkoord (bv Egypte) gaan, worden 

per boot geëxporteerd via de haven van Casablanca. Export naar Europese 

landen gebeurt ook via scheepvaart langs de haven van Tanger.  

16’30” De SOMACA fabriek ligt niet in een vrijhandelszone en geniet dus niet 

van de gerelateerde voordelen hiervan. Wel maken ze deel uit van de 

conventie van economische voertuigen. Hierdoor ontvangen ze alsnog een 

BTW voordeel van 14%.  

17’40” Er zijn veel scholen met ingenieurs- en technische opleidingen, alsook  

universiteiten aanwezig. Ifmia (van AMICA) en Oftp zijn organisaties die 

werknemers speciaal trainen voor jobs in de automobielindustrie. 

20’00” De nieuwe projecten (bv PSA) vormen geen erge concurrentie, Mevr. 

Aggadi legt uit dat dit zelfs goed is voor SOMACA. Hierdoor zal de 

industrie zich verder ontwikkelen en zullen er nieuwe kansen, vraag en 

business voor alle Marokkaanse automobielbedrijven worden gecreëerd.  

21’55” De Renaultfabriek in Tanger bereikt op dit moment een lokale integratie 

van 50%. 

22’15” Er worden geen motoren gefabrikeerd in Marokko, deze worden allemaal 

geïmporteerd. Deze komen voornamelijk uit Spanje en Frankrijk.   

22’35” De Renault fabriek in Tanger exporteert meer dan 90% van hun 

geproduceerde voertuigen.  

27’25” De automobielsector is de grootste export industrie van Marokko voor de 

fosfaat industrie.  

27’45” De automobielindustrie is een locomotief voor de Marokkaanse economie. 

Maar de industrie blijft werken om de lokale integratie te verhogen en om 

additionele autoconstructeurs en -leveranciers aan te trekken. Verder 

trachten ze ook de directe (bij de constructeurs of hun leveranciers) en 

indirecte (bij ondersteunende bedrijven) tewerkstelling binnen de sector te 

verhogen. 
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4.4. Meeting Mr. Mohammed Hedoun - Consultant 

Tijdstip Gegeven informatie 

0’40” Renault produceert momenteel rond de 750 000 auto’s op jaarbasis en ze 

willen hun productiecapaciteit nog laten stijgen tot meer dan een miljoen 

auto’s op jaarbasis.   

7’30” De staat geeft subsidies aan bedrijven binnen de automobielindustrie.  

9’05” De PSA fabriek in Kenitra is sinds dit jaar volledig operationeel en er zijn 

gesprekken met constructeur Ford, Hyundai en Volkswagen om zich ook 

in Marokko te vestigen.   

11’15” Niet enkel de grote constructeurs hebben zich gevestigd in Marokko. Er 

zijn ook enorm veel producenten van onderdelen die zich mede hebben 

gevestigd in de vrijhandelszones in Marokko. Zij leveren hun onderdelen 

aan de grote constructeurs, deze assembleren de volledige wagen en de 

overgrote meerderheid hiervan wordt dan geëxporteerd.  

12’20” Motoren en differentiëlen (auto-onderdelen) worden geïmporteerd omdat 

dit onderdelen zijn die zeer technisch zijn en dus niet in Marokko worden 

geproduceerd.  

14’20” Zoals reeds vermeld in de literatuurstudie, betalen bedrijven in de 

vrijhandelszones geen belastingen op import/export, dividenden en 

bedrijfsopbrengsten (eerste 5 jaar) en worden ze vrijgesteld van 

registratieplichten. Hiervoor stelt de staat wel enkele voorwaarden, vertelt 

Mr. Hedoun. Als voorbeeld haalt hij aan dat bedrijven binnen deze zones 

hun personeel lokaal moeten rekruteren, wat een positieve impact heeft op 

de tewerkstellingsgraad.    

18’10” Het merendeel van de export van auto’s gebeurt via de haven Tanger Med.  

25’14” Marokko is een zeer open land, daarbovenop geniet het van alle voordelen 

die de stijging van industriële activiteiten met zich meebrengt.  

26’00” Er zijn veel jonge, competente, opgeleide mensen aanwezig in Marokko 

die kunnen werken binnen de automobielindustrie. 

26’27” Marokko heeft een zeer laag minimumloon, namelijk minder dan 3000 

Dirham per maand, wat ongeveer overeenkomt met 300 euro.  
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4.5. Meeting Mr. Michael Berger – Economisch adviseur 

Tijdstip Gegeven informatie 

1’35” Momenteel is er een lokale integratie van tussen de 50-60%, het doel is om 

dit te laten stijgen tot 80-85% door meer onderdelen ook in Marokko te 

laten produceren. Dit zou ten goede komen van het ‘just in time’ beleid 

binnen de automobielindustrie.  

2’15” Er is ook veel luchtvaartindustrie aanwezig in Marokko. 

5’20” Momenteel importeert de Marokkaanse economie ongeveer het dubbele 

van wat ze exporteert en heeft het land dus een negatieve handelsbalans. 

De expansie in de automobielindustrie is om deze reden zeer belangrijk. 

Deze exportsector zou de balans in evenwicht kunnen brengen.   

6’20” De nieuwe projecten creëren veel extra job mogelijkheden en 

exportstromen. 

9’00”/11’55” Een voordeel voor de bedrijven is dat er zeer goedkope werkkrachten 

beschikbaar zijn in Marokko. Er is een groot aanbod van deze 

werkkrachten en ze zijn in het algemeen vrij goed opgeleid.  

9’30” Een nadeel voor bedrijven in Marokko zijn de vele feestdagen en de 

ramadan. Hun werkkrachten zijn dan minder goed uitgerust en hebben 

vaak een lagere productiviteit. Daarnaast kunnen volgens Mr. Berger de 

Marokkanen in het algemeen niet goed tegen kritiek. Ze zullen 

gemakkelijk ingaan op betere werkaanbiedingen en vormen dus geen 

stabiele basis.  

12’28” Er zijn enorm veel voordelen in de vrijhandelszones. Maar indien de 

investeerders zich niet aan de regels houden, zullen ze hiervoor afgestraft 

worden en kunnen ze hun voordelen verliezen.  

39’20” Er zijn weinig verschillen tussen de verschillende vrijhandelszones. Een 

verschil dat Mr. Berger aanhaalt is de mogelijkheid om personeel te 

rekruteren. 
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4.6. PowerPoint presentatie AMICA 

Mr. Meftah, de directeur van AMICA, beantwoordde een deel van de vragen met behulp van 

een PowerPoint presentatie. Na het interview deelde hij deze presentatie met het onderzoek. 

De presentatie bevat enkele zeer relevante en duidelijke figuren, deze worden hieronder kort 

overlopen.  

 

 

Figuur 9: Structuur van de Marokkaanse automobielsector (AMICA, 2019) 
 
Figuur 9 geeft een simplistische voorstelling van de ontwikkelingsstrategie van ecosystemen 

binnen de Marokkaanse automobielindustrie (Meftah 7’19”). Dit is een weerspiegeling van hoe 

de structuur binnen de sector eruit ziet. De constructeurs staan bovenaan en zijn de kernspelers. 

Naast Renault, PSA en SOMACA zijn er nog 22 assamblagesites op minder dan 48 uur van 

Marokko. Zij leiden de industrie en zorgen voor de vraag bij de leveranciers van lagere 

rangen20. De grote concentratie van constructeurs in en rond Marokko zorgt aldus voor het 

aantrekken van veel eerste rang leveranciers. Aangezien deze leveranciers vaak leveren aan 

meerdere constructeurs kiezen ze voor Marokko als geschikte plaats om zich te vestigen. Op 

 
 
 
20 De leveranciers worden onderverdeeld in rangen. Eerste rang leveranciers leveren (bijna) afgewerkte 
producten (bijvoorbeeld onderdelen) aan de constructeurs. Tweede rang leveranciers leveren op hun beurt 
onderdelen aan eerste rang leveranciers en ten slotte leveren de onderaannemers materialen aan de tweede 
rang leveranciers. 
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zijn beurt zal het toenemende aantal eerste rang leveranciers de ontwikkeling van hun 

leveranciers (lagere rangen) steunen, alsook extra leveranciers aantrekken.    

 
Figuur 10 geeft enkele grafieken weer die de evolutie van de automobielsector in Marokko 

aantonen (Meftah 5’00”). De gele balkjes zijn telkens de verwachtingen voor 2020. De weer-

gegeven cijfers tonen respectievelijk de toegezegde productiecapaciteit van de constructeurs, 

het aantal gecreëerde jobs, het totaal aantal geproduceerde voertuigen en de totale export uit-

gedrukt in euro. Er heerst duidelijk een stijgende trend in elk van deze grafieken, met een extra 

grote sprong in 2020 door de start van de PSA fabriek. Dit toont aan dat de industrie een sterk 

positief effect heeft op deze economische parameters.  

 

 
Figuur 10: De evolutie van de automobielsector in cijfers (AMICA, 2019) 
 

Zoals blijkt uit de literatuurstudie diende het PAI als een katalysator, voor groei in Marokko. 

Tijdens een conventie over het PAI werden er specifieke objectieven opgesteld voor de  auto-

mobielindustrie (Meftah, 5’55”). Deze objectieven worden samen met hun graad van realisatie 

weergegeven op figuur 11. Sinds 2014 heeft zowel de industrie als de overheid getracht deze 

doelen te bereiken en met succes. Zo zijn de objectieven van jobcreatie en productiecapaciteit 

niet enkel bereikt, maar werden beide doelen met respectievelijk 129% en 116% overstegen. 

De twee andere doelen, namelijk exportcijfers en lokale integratie zaten eind 2019 reeds net 

onder hun doelen, met nog een jaar te gaan.  



Opportuniteiten binnen de automobielindustrie in Marokko 
 

 
42 

 
Figuur 11: Doelen van het PAI en hun realisatie voor de automobielindustrie binnen 
Marokko (AMICA, 2019) 
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5. Resultaten 

In dit onderdeel tracht het onderzoek een antwoord te formuleren op ieder van de deelvragen. 

De combinatie van deze antwoorden biedt vervolgens een antwoord op de hoofdvraag die in 

de conclusie uiteengezet wordt.  

 

5.1. Waarom investeren automobielbedrijven in (nieuwe) fabrieken 

in Marokko? 

Er zijn verscheidene redenen waarom automobielbedrijven investeren in een vestiging(en) in 

Marokko. Ten eerste is het een zeer stabiel land (Meftah, 16’36”), met slechts weinig 

economische en politieke spanningen. Dit geeft de bedrijven een gunstig klimaat om hun 

business te ontwikkelen. Daarnaast is het land geografisch ook zeer strategisch gelegen. Hun 

positie in het Noordwesten van Afrika maakt het land geschikt voor handel met Europa en met 

de rest van Afrika. Deze positie wordt versterkt door de aanwezigheid van de haven Tanger 

Med, de grootste containerhaven van Afrika. Daarbovenop heeft de haven nog ruimte voor 

uitbreiding. Er worden op jaarbasis reeds een miljoen voertuigen geëxporteerd naar het 

buitenland. Deze bevindingen bevestigen de eerste bevindingen van de literatuurstudie 

nogmaals. 

 

Vervolgens heeft de aanwezigheid van veel grote autoconstructeurs een positieve impact op 

het aantrekken van nieuwe investeringen (Meftah, 7’19”). Naast Renault, PSA en SOMACA 

zijn er nog 22 andere constructeurs op minder dan 48 uur van Marokko. Dit creëert een enorme 

afzetmarkt voor producenten van auto-onderdelen en  grondstoffen. Veel leveranciers vestigen 

zich hierdoor in Marokko. Momenteel zijn er reeds meer dan 200 partners aanwezig in 

Marokko. Deze bedrijven vestigen zich dicht bij elkaar en vormen ecosystemen rond een 

bepaald onderdeel of constructeur (Meftah, 12’12”). Deze clusterstructuur zorgt voor een 

synergie tussen de aanwezige bedrijven en promoot lokale integratie (Meftah, 4’20”). 

Daarnaast liggen deze ecosystemen vaak in één van de vrijhandelszones gecreëerd door de 

overheid. Deze zones dienen om de bedrijven binnen het gebied extra te ondersteunen (Meftah, 

12’12). De belangrijkste vrijhandelszones voor de automobielindustrie liggen in Tanger en 

Kenitra en zijn de thuis van onder andere Renault, PSA, Sumitomo, Yazaki, etc. Zoals eerder 

gezien in de literatuurstudie genieten bedrijven binnen deze zones van een reeks voordelen 

(Hedoun, 14’20”), waaronder een reeks belastingvrijstellingen, geen registratieplichten en een 
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soepelere douanecontrole. Bovenop deze voordelen geven sectororganisatie AMICA en de 

overheid respectievelijk nog extra steun en subsidies aan bedrijven die zich vestigen in 

Marokko. Dit alles gebeurt in het kader om de doelstellingen van het PAI en het NPIE te 

bereiken (Aggadi, 2’20”). 

 

Ten slotte is Marokko rijk aan menselijk kapitaal, wat zeer interessant is voor investeerders. 

Het land heeft een zeer jonge bevolking en door de grote aanwezigheid van leerscholen, 

universiteiten en opleidingscentra is er een groot aanbod van goed opgeleid werkvolk (Aggadi, 

17’40”). Ifmia de leerschool van AMICA biedt bijvoorbeeld specifieke opleidingen aan om 

mensen klaar te stomen voor een carrière in de automobielindustrie (Meftah 10’55”). Daarnaast 

zijn werknemers ook zeer goedkoop in Marokko in vergelijking met andere landen (Berger, 

9’00”). Er is slechts een minimumloon van omgerekend minder dan 300 euro per maand 

(Hedoun, 27’27”). Wetende dat de vraag naar personeel in de automobielsector voor 75% uit 

fabrieksmedewerkers bestaat (Tanger Med, 2019), is dit dus zeer voordelig.  

 

De eerste onderzoekshypothese luidt: ‘Automobielbedrijven vinden Marokko een aantrekke-

lijk land om in te investeren door de lage loonkost, gunstige belastingvoordelen in vrijhandels-

zones, de geschikte geografische ligging van het land (tussen Europa en Afrika), additionele 

financiële steun en de opkomende aanwezigheid van de industrie.’ Bovenstaande resultaten 

bewijzen deze eerste hypothese en geven nog enkele additionele redenen. De eerste onder-

zoekshypothese wordt aanvaard.  

 

5.2. Wat is de impact van de nieuwe projecten in de 

automobielsector binnen deze sector in Marokko? 

De laatste jaren kende de automobielindustrie in Marokko enkele enorme veranderingen. Zoals 

uit de literatuurstudie reeds bleek,  werden deze voornamelijk geïnitieerd door de uitbreiding 

van de Renault fabriek in Tanger en de opstart van de nieuwe PSA fabriek in Kenitra. Deze 

nieuwe projecten hebben een enorme impact op de sector, deze is duidelijk zichtbaar in de 

verschillende facetten.  

 

De automobielsector kent een enorme groei de laatste jaren. Door het ontstaan van  

ecosystemen in de vrijhandelszones en de verhoogde aanwezigheid van grote constructeurs is 

Marokko zeer aantrekkelijk voor additionele investeringen (Hedoun, 11’45”). Deze gunstige 
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omgeving trekt leveranciers aan uit verschillende rangen om zich te vestigen in Marokko. 

Daarnaast trekt het succesverhaal van de gevestigde constructeurs ook de aandacht van 

constructeurs die nog niet gevestigd zijn in Marokko. Zo hebben Volkswagen, Ford en Hyundai 

reeds hun interesse getoond en voeren ze gesprekken met de overheid. Door deze toestroom 

van nieuwe bedrijven is er een enorme vooruitgang van de lokale integratie op vlak van 

productie binnen de automobielindustrie. Deze is reeds gestegen tot ongeveer 60% (Meftah, 

4’20”), maar het land wil deze verder doen oplopen tot meer dan 80% in 2023. De groei is ook 

zichtbaar in de productie- en exportcijfers. De productiecapaciteit is de laatste twee jaar 

gestegen met meer dan 350 000 voertuigen (Figuur 10) en de totale productie van het jaar 2020 

wordt geschat op één miljoen wagens (Meftah, 5’00”). Verder kennen ook de exportgegevens 

een positieve impact. Aangezien maar liefst 90% van de afgewerkte wagens en veel onderdelen 

worden geëxporteerd naar het buitenland, zijn ook deze cijfers enorm toegenomen. De totale 

waarde aan export wordt in 2020 geschat op 10 miljard euro, een toename van 2,4 miljard euro 

ten opzichte van 2018 (Figuur 10).  

 

De nieuwe projecten hebben ook een positief effect op de werkgelegenheid binnen de industrie. 

Door de toestroom en uitbreiding van automobielbedrijven worden er enorm veel banen in de 

middenklasse gecreëerd. Deze extra vraag naar werkkrachten komt voornamelijk van grote 

toeleveranciers van de assemblagebedrijven. De grootste werkgevers binnen de industrie zijn 

dan ook Sumitomo en Yazaki (Meftah, 5’22”). In totaal waren er in 2019 reeds meer dan 

115 000 extra jobs gecreëerd binnen de sector. Er wordt verwacht dat deze trend de komende 

jaren zal aanhouden. Verder is er ook een zichtbaar effect op de infrastructuur van het land 

(Tanger Med, 2019). Er worden nieuwe wegen en spoorwegen aangelegd en de capaciteit van 

havens wordt uitgebreid.  

 

Ten slotte bereidt de Marokkaanse automobielindustrie zich voor om in de toekomst hun focus 

te leggen op een groen energiebeleid (Meftah, 17’16”). Marokko is reeds een vooruitstrevend 

land op vlak van groene energie, door hun vele windmolenparken en de enorme zonne-

energiestations. De automobielindustrie is ook actief aan het werken aan het ecologisch 

opwekken van de energie voor hun fabrieken en doet onderzoek in Marokko naar de productie 

van elektrische auto’s.  

 

Deze resultaten geven de kritische informatie weer om ook de tweede onderzoekshypothese te 

aanvaarden. Deze hypothese luidt: ‘De Marokkaanse automobielindustrie kent een enorme 
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groei en trekt door de grote aanwezigheid van sector gerelateerde bedrijven nog meer investe-

ringen aan. Productie, werkgelegenheid, lokale integratie, export, inkomsten en het gebruik 

van groene energie stijgen binnen de industrie.’ 

 

5.3. Wat is de impact van de nieuwe projecten in de 

automobielsector op de Marokkaanse economie? 

De eerste fase van het PAI in Marokko was erop gericht om de nationale economie van Ma-

rokko verder te ontwikkelen via de industriële sectoren. De automobielindustrie maakte hier 

deel van uit. Aangezien het een belangrijke sector is in Marokko, is het vanzelfsprekend dat 

deze ook een grote impact heeft op de economie in zijn geheel. Deze impact is zichtbaar aan 

de hand van enkele macro-economische factoren.  

 

De automobielindustrie is recent gegroeid tot de grootste exportindustrie van Marokko en staat 

nu voor de fosfaatindustrie (Aggadi, 27’25”). Figuur 10 toont een stijging van meer dan 3 

miljard euro in de laatste twee jaar.  Hierdoor draagt de automobielsector bij tot het in balans 

brengen van de voordien zeer negatieve handelsbalans (Berger, 5’20”). Daarnaast doet de au-

tomobielindustrie ook actief inspanningen om hun lokale integratie te verhogen (Berger, 1’35”) 

en nog meer bedrijven/investeringen aan te trekken. Hierdoor zullen meer producten plaatselijk 

geproduceerd worden en zullen de importcijfers in de toekomst dalen.  

 

De expansie in de automobielsector trekt in de eerste plaats additionele bedrijven binnen de 

sector aan. Maar naast deze constructeurs en leveranciers van specifieke auto-onderdelen wor-

den ook leveranciers van generieke onderdelen en grondstoffen aangetrokken. Een goed voor-

beeld hiervan zijn bedrijven in de metaalbewerking. Deze bedrijven zijn vaak actief in meer-

dere industrieën. Hierdoor ondersteunt de automobielsector onrechtstreeks ondernemingen uit 

andere industrieën zoals bijvoorbeeld de luchtvaartsector (Berger, 2’15”).  

 

De automobielsector draagt bij aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal in Marokko. Door 

de expansie in de sector is de vraag naar arbeid enorm toegenomen en werden er veel jobs 

gecreëerd (Berger, 6’20”). Werkloosheid zat de laatste jaren in een dalende trend en ging van 

10,2% in 2017 naar 9,2% in 2019. Echter wordt geschat dat deze in 2020 terug zal stijgen tot 

12,5% (FIT, 2020). Vermoedelijk is dit te wijten aan het effect van het COVID-19 virus. Naast 
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het creëren van werkgelegenheid, draagt de industrie bij tot de scholingsgraad van de bevol-

king. Door de grote vraag naar werkkrachten is het aanbod van ingenieurs – en technische 

opleidingen gestegen. Hierdoor wordt het objectief van de overheid, om werkgelegenheid voor 

de jonge bevolking te creëren en de nationale economie te bevorderen, bereikt (Meftah 22’34”). 

 

De nieuwe ontwikkelingen binnen de automobielindustrie hebben dus niet enkel een impact op 

de industrie, maar ook op de Marokkaanse economie in zijn geheel. Marokko geniet de laatste 

jaren van een relatief stabiele welvaart, gebaseerd op de stijgende trend van hun BBP (The 

World Bank Group, 2019). Volgens bovenstaande resultaten bracht de automobielindustrie een 

belangrijke bijdrage aan deze welvaart. Bijgevolg aanvaarden we ook de derde onderzoekshy-

pothese die als volgt luidt: ‘De nieuwe projecten in de automobielsector hebben een positief 

effect op de Marokkaanse economie en zullen andere industrieën ook promoten. Dit wordt 

zichtbaar aan de hand van een aantal macro-economische factoren: het nationaal inkomen 

stijgt, de werkloosheid daalt, de export stijgt en er worden extra investeringen aangetrokken.’ 
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Conclusie 

In dit onderdeel wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. Deze luidt als volgt: ‘Wat zijn 

de opportuniteiten binnen de automobielindustrie in Marokko?’. In de vorige hoofdstukken 

werd hiertoe reeds een goede aanzet gegeven en werden de deelvragen beantwoord. De vele 

opportuniteiten zijn ondertussen gekend. Hier wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee 

grote overkoepelende opportuniteiten binnen de automobielindustrie in Marokko, namelijk het 

gunstig ondernemingsklimaat en de capaciteit voor verdere expansie.  

 

De eerste opportuniteit is het gunstig ondernemingsklimaat dat Marokko aanbiedt aan 

investeerders binnen de industrie. Dit komt ten eerste door de grote aanwezigheid van 

complementaire ondernemingen en de grote vraag naar producten binnen de 

automobielindustrie. Ten tweede wordt dit gunstig klimaat ook gecreëerd door de 

ondersteuning van de verschillende ecosystemen die aanwezig zijn en door de steun van de 

overheid. Indien bedrijven zich vestigen in één van de vele vrijhandelszones genieten ze verder 

van een additionele reeks aan voordelen, deze zorgen in de eerste plaats voor gunstige import 

en export voorwaarden. Ten slotte heeft het land ook een sterk menselijk kapitaal en een zeer 

jonge bevolking, bedrijven kunnen dus rekenen op voldoende getraind personeel.  

 

De tweede opportuniteit is de mogelijkheid voor verdere uitbreiding. Er wordt veel interesse 

geuit door bedrijven die nog niet in Marokko gevestigd zijn. Er is dus alvast een vraag. 

Vervolgens indiceren de stijgende cijfers van lokale integratie en productie ook dat er een grote 

aanwezigheid is van (onder)leveranciers. Dit toont dat de specifieke materialen en onderdelen 

van de industrie reeds in grote maten aanwezig zijn in het land. Daarnaast is de 

automobielindustrie één van de belangrijkste industrieën van het land en draagt deze bij tot de 

welvaart ervan. Hierdoor steunt de Marokkaanse overheid actief de groei van de sector. Ook is 

de infrastructuur van het land klaar voor een verdere uitbreiding. De uitbreiding van de havens 

en de aanleg van nieuwe spoorwegen zorgen voor zeer toegankelijke transportmogelijkheden. 

Tenslotte is Marokko sterk aanwezig op de markt van groene energie. Dit zorgde ervoor dat 

het land ook actief bezig is met het onderzoeken om deze nieuwe energiebronnen toe te passen 

binnen de automobielindustrie. Zo zijn enkele bedrijven en sectororganisaties reeds bezig met 

onderzoek naar de productie van elektrische voertuigen.  
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Beperkingen 

De grootste beperking van dit onderzoek was de uitbraak van de COVID-19 crisis. Door deze 

epidemie is het veldonderzoek noodgedwongen vroegtijdig beëindigd. Hierdoor hebben een 

reeks van interessante interviews en bedrijfsbezoeken niet kunnen plaatsvinden. Deze 

additionele data zou een enorme meerwaarde kunnen brengen aan het onderzoek en eventueel 

nog nieuwe opportuniteiten kunnen bloot leggen.  

Deze beperkte data brengt ons bij het probleem van een kleine steekproef. Door het lage aantal 

aan interviews zijn de bevindingen van het onderzoek slechts door een beperkte groep mensen 

bevestigd. Omdat het onderzoek uitsluitend informatie bij experten en werknemers uit 

directiefuncties heeft gehaald is de inhoud ervan echter wel sterk gefundeerd. Maar een grotere 

steekproef zou deze basis nog additioneel kunnen versterken. 

 

Toekomstig onderzoek 

De Marokkaanse automobielindustrie zal de komende jaren nog sterk veranderen. Wellicht zal 

de industrie de komende jaren hun stijgende trend blijven aanhouden. Het is uitermate 

interessant om deze evolutie in de toekomst in het oog te houden. Na dit onderzoek is het zeer 

duidelijk waarom automobielbedrijven aangetrokken worden tot Marokko. Echter zal de 

impact op de industrie en Marokkaanse economie de komende jaren blijven veranderen.   Deze 

zijn interessant om te blijven opvolgen en worden daarom meegegeven als pistes voor 

toekomstig onderzoek. 
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7. Bijlagen 

7.1. Gebruikte afkortingen 
Alle gebruikte afkortingen worden hier samengevat in de volgorde van hun voorkomen in 
deze thesis. 
 
Afkorting Betekenis 
Km2 Vierkante kilometer 
MAD Marokkaanse Dirham 
EUR Euro 
USD United States Dollar 
BBP Bruto Binnenlands Product 
FIT Flanders Investment & Trade 
IMF Internationaal Monetair Fonds 
EU Europese Unie 
AFCFTA African Continental Free Trade Area 
SOMACA Société Marocaine de Constructions 

Automobiles 
PSA Peugeot Société Anonyme 
KMO Kleine of Middelgrote Onderneming 
FDI Foreign Direct Investment 
BYD Build Your Dreams 
AMICA Association Marocaine pour l’Industrie et la 

Construction Automobile 
OEM Original Equipement Manufacturer 
NPIE National Pact of the Industrial Emergence 
PAI Plan d’Accélération Industrielle 
BTW Belasting op Toegevoegde Waarde 
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7.2. Vragenlijsten 

7.2.1. Vragenlijst voor bedrijven in de  automobielsector 

- Quels modèles/marques produisez-vous ici? Ou quels modèles assemblez-vous ici? Et 

où? 

- Quelle est l'origine de cette société? 

- Pourquoi l'entreprise a-t-elle choisi d'ouvrir une usine au Maroc? 

- Quels sont les avantages? 

- Quels sont les inconvénients? 

- D'autres pays ont-ils envisagé d'ouvrir une usine ? Lesquelles ? Quels ont été les fac-

teurs de décision?  

- Le Maroc a-t-il proposé des mesures pour inciter votre usine à venir ici? (Zone franche, 

taxe, ...)  

- Quel arrangement spécial obtenez-vous au sein de la Zone Franche / Écosystème? (Si 

la société vient d'une Zone Franche) 

- Les conditions de la Zone Franche / Écosystème? 

- Quel est le pourcentage de véhicules produits qui sont exportés? 

- Où vont les produits d'exportation? 

- Collectez-vous les pièces auprès de fournisseurs locaux ou sont-ils importez?  

- Quel est l'impact des nouveaux projets dans le secteur automobile sur ce secteur au 

Maroc? 

- Quel est l'impact des nouveaux projets dans le secteur automobile sur l'économie maro-

caine? 

- Avez-vous des contacts avec d'autres acteurs du secteur ? De préférence avec Renault, 

PSA, BYD ou tout autre acteur majeur? 

7.2.2. Vragenlijst voor federaties, overheidsinstanties en experts 

- Quels modèles/marques produisez-vous ici? Ou quels modèles assemblez-vous ici? Et 

où? 

- Qui sont les propriétaires? Principaux actionnaires? 

- Pourquoi les entreprises choisissent-elles d'ouvrir une usine au Maroc ? 

- Quels sont les avantages? 

- Quels sont les inconvénients? 
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- Le Maroc offre-t-il des mesures pour attirer les usines à venir ici? (Zone franche, taxe, 

...)  

- Quel arrangement spécial obtenez-vous au sein des différentes zones de franchise? 

- Quelles sont les conditions des différentes zones de franchise? 

- Quel est le pourcentage de véhicules produits qui sont exportés et vers ou? 

- Où vont les produits d'exportation? 

- Collectez les constructeurs des pièces auprès de fournisseurs locaux ou sont-ils im-

portez?  

- Est-ce que certaines entreprises regrettent leur choix de produire/assembler au Maroc? 

- Pourquoi les entreprises automobiles déplacent-elles leurs usines au Maroc? 

- Quel est l'impact des nouveaux projets dans le secteur automobile sur ce secteur au 

Maroc? 

- Quel est l'impact des nouveaux projets dans le secteur automobile sur l'économie mar-

ocaine ? Sur les différents paramètres : Taux de chômage, inflation, pouvoir d'achat, … 

- Avez-vous encore des contacts avec d'autres acteurs du secteur ? De préférence avec 

Renault, PSA, BYD ou tout autre acteur majeur ? 
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7.3. Contactenlijst 

                    

Naam Bedrijf Functie Ge-
beld? 

Ge-
maild? 

Mee-
ting? 

Ander 
contact 

Stad Opmerkingen 

Mieke 
Pynnaert 

FIT Ma-
rokko 

Directeur Ja Ja Ja 
 

Casa-
blanc

a 

 

Hassan 
Rami 

Renault-
Nissan-
Mitshi-
bushi 

Senior 
Munufac-
turing Ma-

nager 

Nee Nee Nee Via 
Lin-

kedIn 

  

Hakim 
Abdel-

moumen 

AFZIA President 
Federation 
de l'auto-
mobile 

Ja Nee Nee 
   

Yassine 
Haider 

Groupe 
PSA 

Vehicle 
project 

Manager & 
Center 

Manager 

Nee Nee Nee Via 
Lin-

kedIn 

  

Youcef 
Harbane 

Renault-
Nissan-
Mitshi-
bushi 

Head of 
ACO 

Marocco 

Nee Nee Nee Via 
Lin-

kedIn 

  

Mohamed 
Lalaoui 

Renault-
Nissan-
Mitshi-
bushi 

Finance 
Manager 

Nee Ja Nee 
 

Tan-
ger 

 

ADMIE ADMIE Receptie Ja Nee Nee 
   

Abdelaziz 
Meftah 

AMICA General 
Manager 

Ja Ja Ja 
 

Casa-
blanc

a 

Fantastische 
informatie van 
ontvangen. In-
clusief enkele 
PowerPoints 

en papers over 
de automo-
bielindustrie 

Mohamed 
Lacham 

AMICA Voorzitter nee Ja Nee 
  

Ex werknemer 

Othmane 
Benhida 

Groupe 
Renault 

Financieel 
Directeur 

Ja Ja Nee 
 

Casa-
blanc

a 

Kort aan de te-
lefoon vragen 
kunnen stel-
len, gesprek 
niet kunnen 

opnemen 
Selma Ag-

gadi 
Groupe 
Renault 
SOMAC

A 

Head of 
Communi-

cations 

Ja Ja Ja 
 

Casa-
blanc

a 

 

Hickam 
Ziki 

SNOP-
Groupe 

FSD 

 
Nee Nee 

 
Via 
Lin-

kedIn 

  

Ben Van 
Roose 

Agoria Manager 
Manufac-

turing  

Ja Ja Ja 
  

Telefonische 
meeting 
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Moham-
med Oual-

haji 

DHollan-
dia  

Directeur Ja Nee Nee 
 

Casa-
blanc

a 

Vrachtwagen-
industrie 

Gauthier 
Delmarre 

AGC 
Automo-
tive Eu-

rope 

Directeur Ja Nee Nee 
 

Rabat 
 

Adil Rais CGEM President Ja Ja Nee 
 

Tan-
ger 

 

Lionel La-
bescat 

Renault 
Trucks 
Maroc 

Directeur 
Generale 

Ja Nee Nee 
 

Casa-
blanc

a 

Vrachtwagen-
industrie 

Khouloud 
El Hadi 

Groupe 
Renault 

Re-
sponsable 
communi-
cation in-

stitu-
tionelle et 

RP 

Nee Ja Nee 
 

Casa-
blanc

a 

 

Rida Oul-
haj 

Groupe 
PSA 

Directeur 
UR Fer-

rage 

Ja Ja Nee 
 

Keni-
tra 

Geen meeting 
wegens CO-
VID-19 crisis 

Nisrine 
Amchow 

Renault 
Tanger 

Communi-
cation 

Nee Ja Nee 
 

Tan-
ger 

Geen meeting 
wegens CO-
VID-19 crisis 

Laila Sa-
bri 

Groupe 
Renault 

Communi-
cation 

Nee Ja Nee 
 

Tan-
ger 

Geen meeting 
wegens CO-
VID-19 crisis 

Moham-
med He-

doun 

indepen-
dent 

Consultant Nee Ja Ja 
 

Casa-
blanc

a 

 

Michael 
Berger 

Ambas-
sade d-

Aurtiche 

Conseiller 
Economi-

que 

Ja Ja Ja 
 

Casa-
blanc

a 

 

Sidi Omar 
El Kettani 

Renault 
Tanger 

Enginee-
ring Mana-

ger 

Nee Nee Nee Via 
Lin-

kedIn 

Tan-
ger 

 

Pierre-
Emma-

nuel An-
drieux 

Renault-
Nissan-
Mitshi-
bushi 

Manufac-
turing De-
puty Direc-

tor 

Nee Nee Nee Via 
Lin-

kedIn 

Frank
rijk 
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7.4. Meeting verslagen 

In dit onderdeel staat een overzicht van alle meetings. Bij de meeting zonder geluidsopname 

werd er een meeting verslag opgesteld. De opgenomen meetings hebben geen of een kort ver-

slag, er wordt hiervoor verwezen naar de geluidsopnames. Deze opnames zijn te vinden op de 

bijgevoegde CD. De relevante informatie van deze meetings werd reeds voorgesteld in het 

hoofdstuk data-analyse.  

7.4.1. Call Ben Van Roose (04/03/2020 - 09:15) 

Ben Van Roose is een contactpersoon aangeraden door Luc Bontemps (Alumnus van  de Sol-

vay Business School VUB). Mr. Van Roose is manager van manufacturing bij Agoria en heeft 

enorm veel ervaring en kennis binnen de automobiel industrie.  
Na het situeren van het onderzoek en de onderzoeksvragen, startte hij met het opsommen van 

de aantrekkingsfactoren van de automobielindustrie in Marokko. Deze redenen omvatten: kost-

prijs, belastingvrijstellingen en goedkope werkkrachten. Hij bevestigt de bevindingen van het 

onderzoek dat Marokko enorme voordelen geeft aan bedrijven die er een fabriek starten in de 

vrijhandelszones. Dit gebeurt echter ook soms in België, bijvoorbeeld met Google.  
Hij raadt aan om te kijken naar de kostprijs per uur voor het assembleren van auto’s. Meer 

specifiek naar het aantal assemblage uren dat per auto vereist is en naar het aantal auto’s dat er 

geproduceerd worden. Dan zien we dat kleine verschillen in de kostprijs per uur een grote 

impact kunnen hebben op het totaal.  
Verder vertelt hij ook dat er voornamelijk Franse automobielbedrijven aanwezig zijn in Ma-

rokko (wat klopt als we kijken naar de grote constructeurs: Groupe Renault & PSA Groupe). 

Hij wijt dit aan de historische banden tussen Marokko en Frankrijk.  
Verder raadt hij aan om te onderzoeken welke markten de aanwezige fabrieken bespelen(Ge-

ografisch en ‘low-cost’?). Aangezien ze in Marokko voornamelijk ‘low-cost’ modellen maken, 

denkt Mr. Van Roose dat de bedrijven zich eerder focussen op de Afrikaanse markt en niet op 

de Europese. Dus dit moet zeker onderzocht worden. Hij haalt als voorbeeld ook BYD aan, zij 

zitten waarschijnlijk ook in Marokko om de lokale markt te beleveren. Een andere reden vol-

gens Mr. Van Roose kan ook liggen in het feit dat Marokko het meest aansluit bij de Euro-

pese/Westerse gebruiken.  
Tot slot sloot hij af met een finale vraag. Hij raadde aan om te onderzoeken of er voldoende 

aanbod van werkvolk was binnen de automobielindustrie. Want hij vermoedt dat goedkope 

werkkrachten één van de drivers is, dus moeten we zeker zijn dat er voldoende werkkrachten 
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aanwezig zijn in de toekomst. Dit kan bekeken worden aan de hand van werkloosheidscijfers, 

scholingsgraden, trainingen, etc.  Hij raadt aan een vergelijking te maken met de Tsjechische 

automobielindustrie. 

7.4.2. Meeting Mr. Abdelaziz Meftah - Directeur Général AMICA 

(Naam geluidsopname op CD: Meftah) 
 
Na het voorleggen van de onderzoeksvragen aan Mr. Meftah ging hij van start met een 

presentatie van AMICA (AMICA, 2019). In deze interessante presentatie kwamen veel 

hulpmiddelen en zelfs reeds antwoorden  op de onderzoeksvragen aan bod. Na de presentatie, 

zijn er nog enkele aanvullende vragen gesteld om de delen die niet besproken werden tijdens 

de presentatie alsnog aan bod te laten komen. De volledige opname van dit interview is 

toegevoegd aan deze thesis en is te vinden via de CD achteraan.  

7.4.3. Meeting Mevr. Selma Aggadi - Head of Communications 

SOMACA (Groupe Renault) 

(Naam geluidsopname op CD: Aggadi) 
 
Mevr. Aggadi werkt als hoofd van communicatie in de SOMACA fabriek te Casablanca. Naast 

deze functie staat ze ook dicht bij de directie van Renault en was ze volledig op de hoogte van 

de strategische keuzes van het bedrijf. De meeting vond plaats op het bedrijventerrein van 

SOMACA, met uitzicht op de fabriek. Alvorens de meeting van start ging, moest ik eerst getest 

worden op de symptomen van het  COVID-19 virus door een aanwezige dokter.  Hierna kon 

het interview van start gaan. Mevr. Aggadi startte met een presentatie over SOMACA, vervol-

gens gaf ze een duidelijk beeld van waar het bedrijf hun grondstoffen/onafgewerkte goederen 

vandaan haalden en welke processen er juist in hun fabriek zelf werden volbracht. Ten slotte 

sloten we af met de vragen uit de vooropgestelde vragenlijst die nog niet beantwoord waren. 

Spijtig genoeg kon de productielijn zelf niet bezocht worden, er werd namelijk gewerkt aan 

een nieuw model voor Dacia dat nog volledig geheim is.  

7.4.4. Meeting Mr. Mohammed Hedoun - Consultant 

(Naam geluidsopname op CD: Hedoun) 
 
Mr. Hedoun is een consultant met ervaring binnen de automobielsector. Tijdens dit kort 

interview bevestigde hij enkele veronderstellingen van het onderzoek en gaf hij extra duiding. 



Opportuniteiten binnen de automobielindustrie in Marokko 
 

 
60 

Ook beantwoordde hij enkele kritische vragen over de vrijhandelszones en hun 

voorwaarden/voordelen.  

7.4.5. Meeting Mr. Michael Berger – Directeur Advantage Austria 

Casablanca & Conseiller Economique à l’Ambassade d’Aurtiche 

(Naam geluidsopname op CD: Berger) 
 
Mr. Berger is een economisch adviseur van de Ambassade van Oostenrijk. Hij is expert in 

de regio Marokko en is operationeel in Casablanca. Vanuit deze functie heeft hij ervaring 

opgedaan over de automobielindustrie in Marokko. Tijdens het interview legt hij de 

handelsbalans van Marokko uit en de impact van de automobielsector hierop. Verder is hij 

ook een onpartijdig persoon en durft aldus kritisch kijken naar het Marokkaanse werkvolk. 

Hij geeft de voor- en nadelen van de werkklasse in Marokko en geeft duiding over het 

opleidingsniveau. 
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7.5. AFGIFTE- / ONTVANGSTBEWIJS MASTERPROEF 

 


