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Перспективи торговельно-економічного співробітництва Королівства
Марокко з Азербайджанською Республікою
Досліджені сучасні тенденції та перспективи торговельно-економічного співробітництва Королівства Марокко з Азербайджанською Республікою. Розглянуті чинники, що визначають сучасний стан
двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Виявлено та пояснено парадокс, що полягає в одночасному існуванні позитивного сальдо у двосторонній торгівлі обох досліджуваних країн. Зроблено висновок про низький рівень двостороннього торговельно-економічного співробітництва країн та
вказано на необхідність упровадження належних організаційних механізмів з його розвитку. Визначені
перспективні напрями торговельно-економічного співробітництва, для активізації якого запропоновано
створення інтерактивної віртуальної платформи “Економічне співробітництво між Королівством Марокко та Азербайджанською Республікою”.
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Міжнародне торговельно-економічне співробітництво є одним із тих питань, що постійно перебувають у фокусі уваги вчених-економістів. Результатами
досліджень у цій сфері є роботи численних авторів,
починаючи з класиків та видатних учених пізніших
шкіл і завершуючи сучасними вітчизняними та закордонними дослідниками. В умовах глобалізації,
коли відбувається подальше зближення країн світового господарства і для кожної з них з’являються
нові можливості для диверсифікації та оптимізації
зовнішньоекономічної діяльності, все більш актуальним стає вивчення перспектив міжнародного торговельно-економічного співробітництва між країнами,
що не мають тісних економічних зв’язків, зумовлених
географічною наближеністю та спільним історичним
минулим. Саме до таких країн належать Королівство
Марокко (далі – Марокко) та Азербайджанська Республіка (далі – Азербайджан). Крім того, окреслене
питання є актуальним з огляду на об’єктивну необхідність підсилення ролі в сучасному світі міжнародного економічного співробітництва між країнами, що
розвиваються.
Вивчення доступних наукових джерел продемонструвало відсутність у сучасній економічній
літературі досліджень, предметом яких є мароккансько-азербайджанське торговельно-економічне співробітництво. Певні аспекти цього питання висвітлювалися лише дипломатами обох країн в їх офіційних
заявах та інтерв’ю, зокрема в [1; 2; 3].
Мета дослідження – на основі дослідження сучасних тенденцій торговельно-економічного співробітництва Королівства Марокко та Азербайджанської
Республіки обґрунтувати перспективи його розвитку.
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Досліджуючи чинники, які визначають сучасний
стан торговельно-економічного співробітництва Марокко і Азербайджану, слід вказати, що сучасні торговельно-економічних відносини між двома країнами
почали розвиватися з часів відновлення державної
незалежності останнього у 1991 році. Відтоді азербайджанська економіка пройшла складний шлях розвитку. Азербайджан почав реалізовувати суверенні
права і вести самостійну політику у сфері економіки.
Головними напрямами цієї діяльності стали створення системи економіки, заснованої на різних формах
власності, перехід до ринкових відносин та інтеграція
у світову економіку [4].
Незважаючи на те, що наразі в зовнішньоторговельних операціях Королівства Марокко Азербайджану належить незначна частка, за сучасних умов
зростає вагомість Азербайджанської Республіки як
міжнародного економічного партнера Марокко. Це
пов’язано, з одного боку, з високим рівнем політичної довіри між двома країнами, а з іншого – з підвищенням ролі Азербайджану у світовому господарстві.
Останнім часом міжнародна увага до цієї країни зростає завдяки значним вуглеводневим запасам і загальному підвищенню значення Каспійського регіону як
альтернативного джерела енергоносіїв для європейського ринку. Крім того, Азербайджан має вигідне
географічне положення, а отже, великі транзитні
можливості, а також відіграє ключову роль у розвитку та реалізації великих інфраструктурних
проектів як регіонального, так і міжнародного рівнів. Транспортні коридори, що йдуть зі Сходу на
Захід і з Півночі на Південь, проходять саме через
Азербайджан, що перетворює його на вигідний
логістичний центр, який з’єднав більшу частину
торгових шляхів між Заходом, Сходом і Півднем.
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Сальдо, млн дол. США

Завдяки зручному розташуванню країни, наявності необхідних транспортних інфраструктур,
у тому числі нещодавно побудованому Бакинському міжнародному морському торговельному порту, Азербайджан перетворюється в
логістичний центр стратегічного значення для
всього Євразійського регіону [5], що важливо
для розвитку міжнародного співробітництва.
Сучасна економіка Азербайджану характеризується успішним і динамічним розвитком,
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локомотивом якого і вагомим джерелом добробуту нації є енергетичний сектор, що визначає
основну спеціалізацію країни у світовому господарстві. Зовнішня торгівля енергоносіями
традиційно забезпечує позитивний зовнішньоторговельний баланс, який почав помітно скорочуватися лише з 2015 року у зв’язку з падінням
світових цін на нафту (рис. 1, за даними [6]).
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Рис. 1. Динаміка загального сальдо зовнішньої торгівлі Азербайджану і сальдо зовнішньої торгівлі
енергоресурсами у 2005–2016 роках
У торговельній структурі експорту Азербайджану енергоносіям традиційно належить левова
частка, яка в 2016 році становила близько 87% від
загального експорту, з них: сира нафта – 71,14%,
природний газ – 10,73% і нафтопродукти – близько 4,85%. У неенергетичному експорті найбільша
частка припадає на поставки овочів і фруктів –
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близько 4% від загального експорту Азербайджану [6].
Сьогодні Азербайджан забезпечує нафтою і газом переважно країни Європи й Азії. Серед основних споживачів азербайджанських енергоносіїв
– Італія, до якої надходить майже чверть азербайджанської сирої нафти (рис. 2, за даними [6]), і
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Рис. 2. Структура експорту азербайджанської нафти у 2016 році
Туреччина – близько 80% азербайджанського газу
(рис. 3, за даними [6]). Отже, ці країни є найбільшими партнерами Азербайджану за експортом.

Іншими великими покупцями азербайджанських
енергоносіїв на світовому ринку є Тайвань, Німеччина, Франція, Індія.
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Рис. 3. Структура експорту азербайджанського газу у 2016 році
Утім зазначена структура експорту азербайджанського газу може значно змінитися протягом
найближчих років у зв’язку із запуском газопроводу
TANAP, який відбувся в червні 2018 року.
Найбільшими партнерами Азербайджану за імпортом є Росія, Туреччина, КНР, Велика Британія та
США (рис. 4, за даними [6]).

Серед основних товарів, які Азербайджан
закуповує на світовому ринку, – машини
та
електрообладнання,
транспортні
засоби,
фармацевтична продукція, чорні метали, зернові та
ін. (рис. 5, за даними [6]).
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Рис. 4. Структура імпорту Азербайджану за країнами світу в 2016 році
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У цілому Азербайджан активно розвиває міжнародні економічні відносини як у своєму регіоні,
так і за його межами. Однак, як бачимо, африканському континенту відведена невелика частка в

торгових відносинах з Азербайджаном. Товарообіг Азербайджану з країнами Африки склав
лише 245,8 млн дол. США, або 1,39% від загального товарообігу країни (табл. 1, за даними [7]).
Таблиця 1

Зовнішньоторговельні операції Азербайджану за основними географічними напрямками
Експорт

Напрями
торгівлі
Європа
Азія
Америка
Африка
Океанія
Усього

Імпорт

Товарообіг

млн дол. США

%

млн дол. США

%

млн. дол. США

%

4558,7
4211,2
146,6
226,5
0,3
9143,3

49,86
46,06
1,60
2,48
0,00
100,00

4582,2
3169,1
713,9
19,3
48,0
8532,5

53,70
37,14
8,37
0,23
0,56
100,00

9140,8
7380,4
860,5
245,8
48,3
17675,8

51,71
41,75
4,87
1,39
0,27
100,00

Щодо торговельного співробітництва Азербайджану з Марокко слід констатувати, що на сучасному
етапі торговельні відносини між двома країнами не
отримали достатнього імпульсу для розвитку. Частки
країн у зовнішній торгівлі одна одної незначні. При
цьому навіть якщо розглядати зовнішню торгівлю Марокко з Азербайджаном порівняно з іншими країнами
пострадянського простору, то на Азербайджан припадає не більше 0,004% зовнішньоторговельного обороту
Королівства Марокко з цими країнами. Двосторонні
торговельні відносини слід охарактеризувати як не-

стійкі, що видно за статистичними даними, причому з
боку як Королівства Марокко (рис. 6, за даними [6]),
так і Азербайджану (рис. 7, за даними [6]). Важливо
також звернути увагу на той факт, що статистичні дані
про взаємні поставки товарів між Марокко та Азербайджаном не завжди відображають реальні переміщення
товарів між двома країнами. У результаті виявляємо
парадокс: і Марокко, і Азербайджан в один і той самий
проміжок часу (2009, 2011, 2013 роки) мали позитивне
сальдо в торгівлі один з одним згідно з наявною у них
статистичною інформацією, рис. 6, 7.
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Рис. 6. Динаміка показників зовнішньої торгівлі Королівства Марокко в 2009–2016 роках
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Однак з погляду методології, використовуваної
статистичними органами, в цьому парадоксі немає нічого дивного: явища несиметричності відображення
статистичної інформації є абсолютно нормальними
й можуть мати місце щодо будь-яких країн світу. Як
відомо, країна призначення та країна-покупець у відвантажувальних документах не завжди збігаються, що
може бути однією з причин несиметричності даних.

Щодо нашого дослідження зазначена інформація представляє інтерес з погляду виявлення
потенціалу двосторонньої торгівлі. Так, за даними
Азербайджану, у 2009, 2011 і 2013 роках у Королівство Марокко були поставлені нафтові масла
(табл. 2, за даними [6]), відомості про які в марокканських даних відсутні.
Таблиця 2

Експорт Азербайджану до Марокко за товарною позицією 270900 “Нафтові масла і масла, отримані
з бітумінозних мінералів, сирої нафти” у 2009, 2011, 2013 роках
2009 р.
Товарна позиція
Нафтові масла і масла,
отримані з бітумінозних
мінералів, сирої нафти

2011 р.

2013 р.

тис. дол.
США

тонн

тис. дол.
США

тонн

тис. дол.
США

тонн

49306

144116

99062

132538

62389

84694

У зазначені роки, за даними офіційної статистики,
Марокко імпортувало нафтові масла з Італії, Франції та
низки традиційних постачальників. Подібні факти мають місце щодо марокканських товарів, які постачалися до Азербайджану, наприклад, за товарною позицією
054000 “Кишки, шлунки і т.  д.”. У 2011 році Марокко

імпортувало із Азербайджану 12 тонн кишок загальною
вартістю 316 тис. дол. США, які за азербайджанськими
даними в Марокко не постачалися. За даними же азербайджанської сторони, 2011 року Азербайджан постачав зазначену продукцію тільки до Туреччини, Єгипту,
України, Лівану та Сирії (табл. 3, 4, за даними [6]).

Імпорт Марокко за товарною позицією 05400 “Кишки, шлунки і т. д.”

Експортери
Світ
Франція
Німеччина
Великобританія
Китай
Бельгія
Нова Зеландія
Австралія
Італія
Іспанія
Чеська Республіка
США
Азербайджан
Сирія
Ліван
Саудівська Аравія
Намібія
Судан (до 2012 року)
Єгипет
Пакистан
Туреччина
Аргентина
Польща

Вартість, тис. дол. США
63662
20933
12902
6486
5804
5516
3054
2717
1944
1702
765
470
316
299
188
154
153
87
82
48
26
14
2

Обсяг, тонн
10055
4058
646
405
94
1347
55
109
1491
1304
333
121
12
6
21
5
7
3
15
6
3
9
6

Експорт Азербайджану за товарною позицією 05400 “Кишки, шлунки і т. д.”
Імпортери
Вартість, тис. дол. США
Обсяг, тонн

Туреччина

Єгипет
Україна
Ліван
Сирія
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161
88
15
53
74
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33
20
25
11

17

Таблиця 4
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Отже, можна припустити, що в цих операціях
мало місце посередництво третіх країн, вплив якого необхідно мінімізувати для активізації розвитку
двосторонніх економічних відносин між Королівством Марокко та Азербайджанською Республікою.
У цілому за роки двостороннього співробітництва з боку Азербайджану до Королівства Марокко
надходили нафтопродукти, нутрощі тварин, поліетилен, а з боку Марокко поставлялися одяг з тек-

стилю, взуття, барити, машини та запчастини до
них, транспортні засоби, кераміка і медикаменти.
Щодо товарів потенційного експорту, то тут Королівство Марокко може запропонувати рибу, рибні
консерви, риб’ячий жир і морепродукти, курку халяль, меблі та вироби з деревини. Своєю чергою
Азербайджан може представити на ринку Марокко гранатовий сік, бавовну, а також горіхи фундук
(табл. 5, розроблено автором).
Таблиця 5

Наявна та перспективна товарна номенклатура двосторонньої торгівлі Королівства Марокко та
Азербайджану
Постачання Марокко до Азербайджану

Постачання Азербайджану до Марокко

За даними Азербайджану:
– вироби з одягу і аксесуари для одягу (не
трикотажні або в’язані);
– керамічні вироби;
– натуральний сульфат барію (барит);
– медикаменти

За даними Азербайджану:
– нафтові масла і масла, отримані з бітумінозних
мінералів, сирої нафти

За даними Марокко:
– нові транспортні засоби;
– бульдозери;
– взуття

За даними Марокко:
– кишки, сечові міхурі та шлунки тварин (крім
риби);
– поліетилен

Перспективні товарні позиції Марокко
на ринку Азербайджану

Перспективні товарні позиції Азербайджану на
ринку Марокко

– риба, рибні консерви, риб’ячий жир, морепродукти; – гранатовий сік;
– курка халяль;
– горіхи (фундук);
– меблі та вироби з деревини;
– бавовна
– кабелів

Вважаємо за можливе подальше розширення списку товарів, що постачатимуться, за
умови двостороннього сприяння поглибленню співробітництва. Однак взаємні інтереси
між двома країнами існують не тільки у сфері
торгівлі. Перспективними в двосторонньому
економічному співробітництві вбачаємо такі
напрями: транспорт, інвестиції, освіта, туризм,
сфера ІКТ та інновацій і особливо енергетична сфера. Крім того, Марокко може виступити
як платформа для розвитку економічного співробітництва Азербайджану на африканському
континенті. Передумовою цього є високий рівень довіри і співпраці між двома країнами в
політичній сфері. Зважений політичний курс
і економічна дипломатія Королівства Марокко відкриває великі можливості для розвитку
спільних проектів в африканському регіоні.
Як один із важелів активізації двостороннього економічного співробітництва зазначимо
роботу змішаної комісії, створеної на державному рівні, яка повинна бути безпосередньо
задіяна в реалізації угод, укладених між двома
країнами. Для роботи в цій комісії слід залучити як офіційних державних осіб, так і приватні

структури, громадські організації, що зацікавлені відповідними сферами співробітництва.
Отже, робота цієї комісії буде заснована на
партнерстві держав, приватного бізнесу та громадських ініціатив.
Пропонуємо також створити віртуальну
платформу “Економічне співробітництво між
Королівством Марокко та Азербайджанською
Республікою”, що міститиме таку інформацію (азербайджанською і арабською мовами):
список ключових експортних підприємств
двох країн та інших підприємств, які виявили бажання приєднатися до платформи; опис
і характеристики їх діяльності та виробничих
потужностей; контактні дані; відповідальні посадові особи; пропозиції щодо продажу тих чи
інших товарів; інформація про інвестиційні
можливості. Така платформа також може бути
майданчиком для віртуального обговорення
бізнес-проектів (рис. 8, розроблено автором).
Реалізація цього проекту значно розширить
можливості для спілкування ділових кіл двох
країн і створить умови для поглиблення двосторонньої економічної співпраці у різних напрямах, зокрема у сфері торгівлі.
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Рис. 8. Елементи інтерактивної віртуальної платформи

У цілому за результатами дослідження азербайджансько-марокканських торговельно-економічних відносин можна зробити ряд висновків.
По-перше, низький рівень двостороннього економічного співробітництва Королівства Марокко
з Азербайджаном є наслідком відсутності належних організаційних механізмів з його розвитку.
По-друге, посередництво третіх країн є значною
перешкодою для виходу торговельно-економічного співробітництва на нову траєкторію. І по третє,
навіть за умов вузької спеціалізації Азербайджану,
на сучасному етапі поглиблення двостороннього економічного співробітництва з Королівством
Марокко можливе, щонайменше, у частині збільшення марокканських експортних постачань у короткостроковій перспективі та, якнайбільше, через

розвиток інвестиційного співробітництва та міжнародної кооперації в довгостроковому баченні.
Отже, в подальших дослідженнях торговельно-економічного співробітництва Королівства
Марокко з Азербайджанською Республікою необхідно акцентувати увагу саме на можливостях
інвестиційного співробітництва та міжнародної
кооперації, зокрема у сільськогосподарському
виробництві та, особливо, в нафтогазовій сфері.
Остання становить найбільший інтерес, ураховуючи значний досвід та міжнародну спеціалізацію
Азербайджану, відсутність власних нафтогазових
ресурсів у Марокко, а також зацікавленість обох
країн щодо освоєння африканських нафтогазових
ресурсів
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Перспективы торгово-экономического сотрудничества Королевства
Марокко с Азербайджанской Республикой
Исследованы современные тенденции и перспективы торгово-экономического сотрудничества Королевства Марокко с Азербайджанской Республикой. Рассмотрены факторы, определяющие современное состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Обнаружен и объяснен парадокс,
заключающийся в одновременном существовании положительного сальдо в двусторонней торговле
обеих исследуемых стран. Сделан вывод о низком уровне двустороннего торгово-экономического сотрудничества стран и указано на необходимость внедрения надлежащих организационных механизмов
его развития. Определены перспективные направления торгово-экономического сотрудничества, для
активизации которого предложено создание интерактивной виртуальной платформы “Экономическое
сотрудничество между Королевством Марокко и Азербайджанской Республикой”.
Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, внешнеторговые операции, торговля
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Prospects for Trade and Economic Cooperation between the Kingdom of
Morocco and the Republic of Azerbaijan
The article examines the current trends and prospects for trade and economic cooperation between the
Kingdom of Morocco and the Republic of Azerbaijan. The author considers the factors that determine the
current state of bilateral trade and economic cooperation. It has been established that in modern conditions,
the importance of the Azerbaijan Republic as an international economic partner of the Kingdom of Morocco
is growing, which is due to the increasing role of Azerbaijan in the world economy through energy supplies.
On the basis of statistical data of the two countries, a comparative analysis of foreign trade of the Kingdom of
Morocco with the Republic of Azerbaijan and foreign trade of the Republic of Azerbaijan with the Kingdom
of Morocco has been conducted for the period from 2009 to 2016. The paradox, which is the simultaneous
existence of a positive balance in the bilateral trade of each of the countries being studied, has been revealed
and explained. It has been proved that trade relations between the two countries are fragile. The problem
of intermediaries in trade operations between the two countries has been underlined. The author concludes
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that the level of development of bilateral trade and economic cooperation of the Kingdom of Morocco with
the Republic of Azerbaijan is low and there is a need to introduce appropriate organizational mechanisms for
its development. Promising areas of bilateral trade and economic cooperation have been identified, for the
revitalization of which the creation of an interactive virtual platform “Economic Cooperation between the
Kingdom of Morocco and the Republic of Azerbaijan” has been proposed.
Key words: trade and economic cooperation, the Kingdom of Morocco, the Azerbaijan Republic, foreign trade
operations, virtual interactive platform.
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