Україна –
головний експортер
зернових у Марокко
Відсутність політичних суперечностей в українсько-марокканських відносинах дозволяє говорити про Марокко як про важливого потенційного партнера України.
Таке співробітництво буде вигідним для України не
лише у двосторонньому форматі, а й відкриє для нас
ринки інших африканських країн. У 2013 році Україна
стала найбільшим постачальником пшениці м’яких
сортів до Марокко, випередивши Канаду і США.
Країни продовжують активний діалог щодо
створення нових напрямів співробітництва,
які дозволятимуть нарощувати товарообіг між
сторонами. Активну участь у даному процесі
приймає й ТПП України. Нещодавно відбулась
зустріч президента національної Палати Геннадія Чижикова з Надзвичайним і Повноважним
Послом Королівства Марокко в Україні Міною
Тунсі, де обговорювались можливі формати
бізнес-співробітництва. У цілому, сторони позитивно оцінили динаміку зростання товарообігу
між державами, у 2012 році він зріс до 475 млн.
дол., а також визначили пріоритетні напрямки
зовнішньоекономічного партнерства держав –
сільське господарство і туризм.
У минулому році до Марокко експортовано
зернових на суму понад 197 млн. дол., олії –
близько 14 млн. дол., кормового борошна,
макухи, жому – 32 млн. дол., продукції неорганічної хімії – майже 81 млн. дол., мінеральних добрив – на 7 млн. дол., металопродукції – понад 2 млн. дол. У свою чергу, Марокко
продовжило постачання фосфатів до України
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на суму близько 17 млн. дол., мороженої риби
– понад 6 млн. дол., взуття і текстильної продукції – 5 млн. дол. Щодо фінансового сектору,
слід враховувати, що Марокко – країна-реципієнт, а не донор. Тож, поки що інвестиційне
співробітництво між Україною та Марокко не
здійснювалось.
Сьогодні Марокко – важливий регіональний
гравець, для країн Перської затоки це «ворота» в Африку. У рамках реалізації стратегічного
партнерства з РСАДПЗ (Рада співробітництва
арабських держав Перської затоки, – прим.
ред.), марокканська сторона протягом 2012–
2016 рр. отримуватиме фінансові надходження
у розмірі 5 млрд. дол. від ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту й Катару. Таким чином, країна стала другим найбільшим отримувачем фінансової
допомоги від Кувейтського фонду арабського
економічного розвитку.
Марокко підтримують й європейські інституції. Віце-президент Європейського інвестиційного банку Філіп де Фонтан Вів оприлюднив
цифру, яка по суті, є історичним рекордом: у
2012 році країна отримала на здійснення економічних перетворень близько 1 млрд. дол.
Динамічно вибудовуються відносини Марокко та ЄС у контексті зони вільної торгівлі. З березня 2012 р., по завершенню перехідного періоду, скасовані всі митні обмеження та введено
в дію вільну торгівлю промисловими товарами.
У липні того ж року вступила в силу Угода про
торгівлю продукцією сільського господарства,
харчової промисловості та рибальства. Сторони активізували підготовку проекту Угоди про
лібералізацію торгівлі послугами.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій
в економіку країни у 2012 році склав близько
2 млрд. дол. З метою реалізації масштабних
економічних проектів була підписана низка угод між урядом Марокко та інвесторами з
Франції, Іспанії, Бельгії, країн Перської затоки.
За прогнозами МВФ, у 2013 р. зростання марокканської економіки досягне 5,5 %. Серед
основних галузей економіки: сфера послуг,
промисловість, сільське господарство, видобуток і переробка фосфатів, електроенергетика й деякі ін. Франція та Іспанія продовжують
залишатись основними торговими партнерами
Марокко.
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