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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Creixement del PIB (%) 3,9 4,6 1,0 4,2 3,0 2,2 -7,0 4,9 3,5

Inflació IPC (%)* 0,8 1,4 1,5 0,7 1,6 0,2 0,2 0,8 1,2

Saldo fiscal (% del PIB) -5,6 -4,2 -4,5 -3,5 -3,7 -4,1 -7,8 -6,0 -4,5

Deute públic (% del PIB) 56,6 63,7 64,9 65,1 65,3 65,8 76,9 76,6 75,6

Tipus d’interès de referència (%)* 3,1 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 2,0

Tipus de canvi (MAD/USD)* 8,4 9,7 9,8 9,7 9,4 9,6 9,5 9,3 9,4

Saldo corrent (% del PIB) -7,0 -2,1 -4,1 -3,4 -5,3 -4,2 -7,3 -5,2 -4,6

Deute extern (% del PIB) 34,0 43,3 45,9 47,7 43,7 45,6 52,5 50,2 50,7

Perspectives

•  En el context de la pandèmia global, el Marroc es presenta com una de les economies més 
afeblides del continent africà. La crisi de la COVID-19 ha irromput en una economia ja de per si menyscabada 
pels efectes negatius de la climatologia i per la desacceleració del creixement dels principals socis comercials 
(sobretot de la UE). El Marroc és la nació africana on la pandèmia ha tingut més incidència, tan sols per darrere 
de Sud-àfrica, cosa que ha suposat unes fortes mesures d’aïllament durant diversos mesos que han agreujat la 
desocupació, els desequilibris fiscals i el descontentament social. Les mesures econòmiques adoptades fins ara 
s’han mostrat insuficients per restablir certa estabilitat en la demanda interna i en la confiança dels inversors. 
Si bé l’activitat econòmica ha respost de manera favorable a la relaxació de les restriccions a la mobilitat 
imposades fins al juliol, la recuperació de l’economia es preveu feble i subjecta a l’evolució de la crisi sanitària, 
tant al país com en els seus socis comercials europeus.

•  Xoc real de la COVID-19. L’impacte de la pandèmia sobre l’economia marroquina ha estat molt important 
per l’elevada dependència del comerç exterior, principalment amb la UE, i en concret amb Espanya (país al qual 
destina prop del 24% del total de les exportacions) i per la rellevància del sector turístic (8% del PIB). Tot i 
l’aixecament gradual de les restriccions a la mobilitat, durant el 3T 2020, l’economia va caure un 8,7% interanual 
(respecte del –14,9% del 2T), en gran part per la desacceleració del consum intern (–10,8% interanual) i pel 
descens de la demanda internacional de béns marroquins (–10,2% interanual). El procés de recuperació de 
l’economia l’any 2021 es preveu lent i subjecte a l’evolució de la pandèmia. En aquesta recuperació, les 
exportacions, la producció de béns d’elevat valor afegit (com ara components dels sectors aeronàutic i 
automobilístic) i el turisme protagonitzaran els avanços més importants.

•  Resposta de la política econòmica 
› Política monetària. Durant el 2020, el Bank Al-Maghrib (banc central alauita) va adoptar mesures monetàries 

de caràcter acomodatici amb l’objectiu de mitigar l’impacte conjunt de la pandèmia i la sequera sobre 
l’economia real i el sector financer. En concret, va rebaixar el tipus d’interès de referència 75 p. b. fins a 
l’1,50%, nivell mínim històric. A més a més, l’entitat va donar suport al sector bancari amb la rebaixa de la 
ràtio de coeficient de caixa al 0% (des del 2% anterior) i, per tal de preservar la relativa bona posició dels 
bancs de l’impacte de la pandèmia, va disposar l’increment de les provisions de liquiditat i la suspensió del 
pagament de dividends dels bancs el 2020. Com que s’esperen unes pressions inflacionistes reduïdes, estimem 
que el banc central disposarà d’un marge ampli per mantenir els tipus d’interès en nivells només marginalment 
superiors als actuals durant els pròxims trimestres. Aquesta estratègia monetària podria arribar a prolongar-
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Perspectives (continuació)

Principals riscos

El balanç de riscos està inclinat a la baixa. En concret, es plantegen en diversos aspectes:

•  Risc macroeconòmic i social. L’accentuació de les infeccions a escala global suposaria un empitjorament de 
la balança per compte corrent per l’estancament de les exportacions i del turisme i les remeses de pagaments 
internacionals. En l’àmbit nacional, es produirien nous confinaments que agreujarien l’escalada de la taxa 
d’atur, principalment en la població més jove, i de la desigualtat en els ingressos salarials. A més a més, aquesta 
conjuntura adversa alimentaria el descontentament social (històricament elevat) i la possibilitat que es 
produeixin protestes populars. Tot això es veuria empitjorat si les tensions geopolítiques regionals recents 
s’agreugessin.

•  Risc d’augment de morositat bancària. Durant els nou primers mesos del 2020, la morositat va augmentar 
un 14,6% interanual. Amb l’escenari de previsions descrit, s’espera que la taxa de crèdits de pagament dubtós 
acceleri l’escalada en part pel descens de la producció del sector agrícola (que genera prop del 30% del total 
de llocs de treball), la construcció i el sector manufacturer, i per la imposició de requeriments crediticis més 
estrictes per part de les autoritats.

se fins al 2023, atès que l’autoritat magribina segueix una pauta monetària similar a la del BCE per l’estreta 
relació comercial del Marroc amb la zona de l’euro i la predominança de l’euro en la cistella de divises de 
referència (l’euro representa un 60% de la cistella i el dòlar, el 40% restant).

› Per la seva banda, el sector bancari va introduir una moratòria en el pagament dels préstecs, sense 
requeriments excepcionals de tipus d’interès ni penalitzacions, fins al juliol, amb l’objectiu d’alleujar la 
pressió del deute sobre les famílies i les empreses.

› Política fiscal. En el context de la crisi sanitària, el Govern va aplicar mesures fiscals de caràcter expansiu, 
equivalents al 10,4% del PIB del 2019, com ara el pagament de subsidis i transferències a famílies i sectors 
desfavorits, així com l’extensió de moratòries creditícies. A més, en el 4T va rebre un crèdit del Banc de 
Desenvolupament de l’Àfrica i va dur a terme diverses emissions de deute sobirà en moneda local. Amb tot, 
i malgrat l’increment del dèficit fiscal, es preveu que l’any 2021 el Govern reprendrà de manera gradual el 
procés de consolidació fiscal iniciat el 2018 i reduirà part del dèficit els pròxims anys.

•  Evolució del tipus de canvi. Al març, el banc central va accelerar el procés de liberalització del règim 
canviari (que havia començat el 2018) per esmorteir l’increment de la volatilitat del tipus de canvi generada pel 
xoc del virus. Amb vista al futur, creiem que es mantindrà la dinàmica de flexibilització del dírham i que la seva 
relació d’intercanvi amb el dòlar seguirà un patró semblant al de l’euro amb el dòlar, a causa de l’elevada 
presència de la divisa europea a la balança de pagaments magribina.

Ràting Última modificació Perspectiva Última modificació

BBB- 15/11/13 Negativa 02/10/20

Ba1 22/07/99 Estable 20/11/18

BB+ 23/10/20 Estable 23/10/20

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Indica que el país no té “grau d’inversió”.

Marroc



CaixaBank 
al món

 Sucursals
 Ofi cines de representació
 Spanish Desks
 Grup CaixaBank

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)

Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. 
Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son 
propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té un propòsit purament informatiu, per la 
qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar subjectes a canvis sense notificació prèvia. 

Sucursal d’Agadir 
Av. Hassan II, 41 Etage Nº4 
08000 Agadir - Marroc

Director: Mohsene Zouirchi 
Tel. (+34) 606 414 338
 

Sucursal de Casablanca  
179 boulevard d’Anfa 
20100 Casablanca - Marroc

Director: José Ignacio Pino 
Tel. (+21) 2 661 172 364 

Sucursal de Tànger    
25 Av.Youssef Ibn Tachefine, 6eme et. Num.13 
90000 Tànger

Director: Mohamed Mesbah
Tel. (+21) 2 660 108 081


