Фауз ЕЛЬ АШШАБІ,

Надзвичайна та Повноважна Амбасадорка
Королівства Марокко в Україні

МІЦНА ДРУЖБА ПОПРИ ВЕЛИКУ ВІДСТАНЬ:
УКРАЇНА ТА МАРОККО
Королівство Марокко було однією з перших держав арабського світу,
які визнали незалежність України 30 грудня 1991 року. Угоду про встановлення дипломатичних відносин між Марокко та Україною підписали
в Нью-Йорку 22 червня 1992 року. Посольство Марокко в Києві функціонує з липня 2000-го, а Посольство України в Рабаті розпочало свою діяльність у жовтні того ж року.
Від початку встановлення дипломатичних відносин між Королівством
Марокко й Україною налагоджено міцні дружні взаємини на засадах поваги, довіри та злагоди. 2017 рік було позначено 25-тою річницею встановлення дипломатичних зв’язків між двома країнами.
Для підвищення рівня ефективності співпраці та, зокрема, добробуту двох дружніх народів проведено чимало зустрічей високопосадовців
і двосторонніх візитів на високому рівні.
Дуже тішить те, що зазначена міждержавна співпраця має міцний фундамент, який тримається на великій кількості сфер спільних інтересів.
У цьому контексті було вжито заходів задля посилення економічної взаємодії, розширення правового середовища та збільшення міжособистісних контактів між Марокко й Україною.
На політичному рівні дві країни створили умови для встановлення дружніх
взаємин між парламентськими групами держав для ґрунтовнішої співпраці.
На рівні громадянського співтовариства у 2017 році в Києві було засновано Громадське об’єднання дружби між Марокко й Україною за ініціативи нашого дипломатичного представництва.
Правове середовище, що визначає відносини між двома країнами, охоплює широкий спектр домовленостей у різних сферах співпраці.
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Для інвесторів Марокко є привабливою країною за різними напрямами: сонячної енергетики, промисловості, інформаційних і комунікаційних технологій, туризму, сільського господарства, рибної промисловості, логістики та роздрібної торгівлі.
Іноземні інвестори обирають Марокко через вигідне географічне розташування, конкурентоспроможність витрат, високі та стабільні макроекономічні показники, безмитний доступ до мільярда споживачів по всьому
світу, інфраструктуру високого рівня, кваліфіковану робочу силу, витратний прибуток у галузі й постійне покращення бізнес-клімату, стимулювання капіталовкладень, економічний захист і безпеку інвесторів.
Марокканський уряд створив Інвестиційну й торговельну агенцію Марокко (AMDIE) для надання підтримки й забезпечення провідних міжнародних проєктів сервісом високої якості. Агенція надає професійні
та безкоштовні державні послуги всім інвесторам і пропонує широкий
спектр обслуговування для налаштування їхнього бізнесу за допомогою
професійної команди.
Марокко справді зацікавлене в розвитку інвестиційних і торговельних відносин з Україною. У квітні 2018 року торгово-промислові палати
України та південномарокканського міста Агадір підписали меморандум
щодо співпраці з різних питань, як-от туризм, інвестування, продукти
місцевого виробництва, сільськогосподарська техніка, водне господарство, відновлювальні джерела енергії, видобування корисних копалин і
ремісниче виробництво.
Торік представники Сільськогосподарської палати з області Каса
бланка-
Сеттат і Палати торгівлі, промисловості й послуг із регіону
Фес-Мекнес відвідали Україну, де провели плідні зустрічі з українськими колегами.
Сфера міжособистісного спілкування та обміну є також украй важливою, обидві країни вживають заходів для збільшення її обсягу та рівня.
За останні роки десятки тисяч українських туристів відвідали Марокко.
Обидві сторони прагнуть поліпшити співпрацю в цьому секторі, налагодивши пряме повітряне сполучення між державами. У зв’язку із цим
проєкт угоди про повітряне сполучення перебуває на стадії розглядання
в компетентних органах двох країн.
Національна рада Марокко з питань туризму щороку бере участь в
Українській виставці міжнародного пасажирського руху та туризму.
Посольство Марокко в Україні долучалося та безпосередньо проводило чимало культурних заходів, спрямованих на популяризування тут
марокканської культури, що сприяло ознайомленню українців із традиціями, національним убранням, ремісництвом, кухнею та способом
життя мешканців Марокко.
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Королівство Марокко й Україна мають багато спільного. Обидві країни
вирішили посісти гідне місце на міжнародній арені й провести масштабні реформи з метою створення належного середовища для поліпшення
економічного стану. Україна й Марокко були історичними свідками декількох змін політичного устрою та культур, які залишаться в спадок нащадкам. Цю спадщину міцно закарбовано в історії країн, що відображено
в українській і марокканській етнічній різноманітності, традиціях, убранні, музиці тощо.
Марокканцям надзвичайно приємно відкривати для себе Україну завдяки її чудовому народові, культурі та красивому способу життя. Захоплює
також нескінченна краса українських краєвидів і розкішна міська архітектура. Але понад усе – надзвичайна щирість і доброта українців.
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