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Найбільші партнери області
у зовнішній торгівлі товарами
у 2016 році
Головне управління статистики інформує. У 2016р. географія
зовнішньої
торгівлі
області товарами охоплювала 104 країни світу.
Найбільшими партнерами серед них були Румунія, Німеччина, Польща, Італія,
Чехія та Китай, на які припадала половина зовнішньоторговельного обороту
області.
Обсяги експорту та імпорту товарів із найбільшим торговельним
партнером області – Румунією (12,9% зовнішньоторговельного обороту
області), склали у 2016р.
86,1 млн.дол. США
та 35 млн.дол. США
відповідно. Майже 80% експорту та понад 75% імпорту з цієї країни припадало
на електричне устаткування. Крім цього, до Румунії відвантажували деревину
та вироби з деревини (8,5%), частини взуття (4,8%), отримували – полімерні
матеріали, пластмаси та вироби з них (11%). Водночас, майже 90% імпорту та
85% експорту до Румунії складала давальницька сировина та готова продукція,
виготовлена з давальницької сировини.
Понад 88 млн.дол. США або 9,4% зовнішньоторговельного обороту
області припадало на Німеччину, обсяги експорту та імпорту з якою склали
відповідно 17,9 млн.дол. США та 70,3 млн.дол. США. Провідну позицію в
експорті до цієї країни займали деревина та вироби з деревини (24,9%),
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (24,2%), хутро (18,9%), одяг та
додаткові речі до одягу, текстильні (11,9%). Серед імпортованої продукції
вагомою була частка механічних та електричних машин (29,5%), полімерних
матеріалів, пластмас та виробів з них (21,1%), продукції хімічної та пов’язаних
з нею галузей промисловості (11,5%) і недорогоцінних металів та виробів з них
(9,1%). Німеччина була найбільшим джерелом імпорту області, її частка
складала 17,9%.
Експорт товарів до Польщі (третьої за обсягами торгівлі країни) становив
30,8 млн.дол. США, імпорт – 54 млн.дол. США. До зазначеної країни
відвантажували, в основному, машини, обладнання та механізми (40,2%),
продукти рослинного походження (10,1%) та шкури необроблених, шкіру
вичинену (9,8%). Звідти отримували полімерні матеріали, пластмаси та вироби
з них (33%), масу з деревини або інших волокнистих матеріалів (14,2%),
недорогоцінні метали та вироби з них (12,6%), машини, обладнання та
механізми (10,5%).
Обсяги експорту та імпорту товарів з Італією у 2016р. склали відповідно
42,7 та 30 млн.дол. США. Серед експортних поставок до Італії найбільшими
були обсяги продуктів рослинного походження (41,6%), шкур необроблених,
шкіри вичищеної (25,7%) та деревини та виробів з деревини (13,9%). У товарній
структурі імпорту вагомою була частка машин, обладнання та механізмів
(46,7% імпорту з Італії), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них
(13,9%), текстильних матеріалів та текстильних виробів (13,3%).
Майже 57 млн.дол. США склав загальний обсяг зовнішньої торгівлі з
Чехією. Близько 90% експорту та понад три чверті імпорту із зазначеної країни

займали механічні та електричні машини. Крім цього, до Чехії відвантажували
деревину та вироби з деревини (9,6%), отримували з країни – продукцію
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (10,1%).
Обсяги експорту та імпорту товарів із Китаєм склали у 2016р.,
відповідно, 18,1 млн.дол. США та 31 млн.дол. США. Основним товаром
експорту до цієї країни були продукти рослинного походження (зернові
культури) (96,3% експорту до Китаю). Серед отриманих з Китаю товарів
найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми (58,5%) і
продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (26,4%).
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