Салем Ахмед АЛЬ-КААБІ,

Надзвичайний і Повноважний Посол
Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні

МИ ЗМОЖЕМО ДОСЯГТИ АМБІТНИХ ЦІЛЕЙ
Сьогодні відносини України з Об’єднаними Арабськими Еміратами активно розвиваються і, слід констатувати – досягли стратегічного рівня.
Збільшення кількості прямих контактів між народами наших країн відбулося наприкінці 2017 року, коли було введено безвізовий режим на подорожі.
Як логічне продовження розвитку двосторонніх відносин та виконання
раніше досягнутих домовленостей, 16–17 серпня 2018 року у Києві відбулося Третє засідання Міжурядової українсько-еміратської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Із боку ОАЕ Комісію
очолював Державний міністр закордонних справ Об’єднаних Арабських
Еміратів д-р Анвар Гаргаш.
У результаті докладених керівництвом обох країн зусиль, обсяги двосторонньої торгівлі товарами та послугами зростають двозначними цифрами, досягнувши 666 млн дол. США у 2017 році, та майже 1 млрд дол. США
за підсумками 2018 року. Протягом перших шести місяців 2019 року загальний обсяг двосторонньої торгівлі збільшився ще на 11,4% та досяг
500,4 млн дол. США. Одночасно з розвитком торгівлі збільшилася кількість авіарейсів між країнами до майже сорока від чотирьох авіаперевізників щотижнево.
З цього приводу варто наголосити, що, наприклад, Київська торгово-промислова палата (КТПП) з 2014 року проводить активну роботу із організації національного стенду України на таких виставках, як
«Gulfood» та «Gulfood Manufacturing». Зокрема, цього року на національному стенді України працювало 33 українських підприємства, та понад 60
відвідали виставку як учасники ділової місії. Ми як Посольство повністю
підтримуємо такі зусилля. Ба більше, ми переконані, що участь україн351

ських підприємств у виставках на території ОАЕ є найвагомішим чинником виходу на ринок Еміратів, сприяє розвитку двосторонньої торгівлі та
у середньостроковій перспективі – досягненню обсягу торгівлі у 2 млрд
доларів США.
Щодо інвестицій ОАЕ в Україну – Посольство працює над просуванням
України в бізнес-секторі ОАЕ для вивчення можливостей інвестування та
партнерства у всіх сферах, зокрема, портовій галузі, напрямі продовольчої
безпеки, будівництва, традиційної та відновлюваної енергетики тощо.
Беручи до уваги важливу роль міжнародних платформ для розвитку
торгівлі та інвестиційної співпраці на регіональному та глобальному рівнях, ми б хотіли ще раз подякувати українському Урядові за позитивну
відповідь на запрошення до участі у «Expo–2020». У виставці братимуть
участь понад 180 країн та 25 мільйонів відвідувачів – від провідних світових лідерів бізнесу до найбільших інвесторів. Запрошуємо всіх охочих
насолодитися нашою гостинністю.
Завдяки зусиллям обох сторін сьогодні наша культурна співпраця процвітає. Тільки у квітні 2019 року делегація з майже 60 митців презентувала українську культуру та традиції в ОАЕ під час фестивалю спадщини
у місті Шарджа. 26–27 квітня 2019 року в Дубаї «Сплячу красуню» представив Національний балет України. Це свідчить, що попри географічну
віддаленість, наші країни стають набагато ближчими.
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Як відомо, минулий рік в ОАЕ було оголошено «Роком Шейха Зайда», на
честь батька-засновника ОАЕ, а 2019 рік оголошено «Роком толерантності». Щоб відзначити ці важливі події, Й.В. Посол ОАЕ в Україні доклав
значних зусиль протягом 2018 та 2019 років та організував або допоміг в
організації понад 20 заходів: це і Фінал Міжнародного конкурсу-фестивалю для дітей-сиріт «Щасливі долоні», і низка благодійних акцій для підтримки людей з інвалідністю та для допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Водночас Посольство ОАЕ в Україні сприяло відкриттю Центрів арабських досліджень та вивчення арабської мови при Інституті міжнародних
відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця
та Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.
Визнанням активності Посольства є те, що «за значний внесок у розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною»
Й.В. Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні став лауреатом
ХХІІІ загальнонаціональної програми «Людина року–2018».
ОАЕ та Україна мають багато спільних інтересів, зокрема освіта, охорона здоров’я, людські ресурси тощо, і це дозволяє нам переходити на
інші рівні взаємодії, адже ми маємо спільні основні цінності у розвитку
суспільства. Ми також підтримуємо активну співпрацю з Організацією
Об’єднаних Націй та іншими міжнародними організаціями, членами яких
ми є. Ми обмінюємося підтримкою та допомогою в цих сферах.
Ми не схильні виділяти щось окремо, адже й економічній, і культурній,
і гуманітарній взаємодії ми однаково надаємо великого значення й прагнемо розвивати їх.
Тому я пропоную працювати разом і ми зможемо досягти найбільш амбітних цілей.
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