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Зовнішня торгівля товарами за 8 місяців 2020 року
У січні–серпні 2020 року експорт товарів становив 843,4 млн.дол. США,
імпорт – 757,0 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2019 року експорт
зменшився на 16,7% (на 169,3 млн.дол.), імпорт – на 18,9% (на 172,6
млн.дол.). Позитивне сальдо становило 86,4 млн.дол. (у січні–серпні 2019
року також позитивне – 83,1 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,11 (у січні–серпні 2019
року – 1,09).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 117 країн
світу.
Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та
механізми; електротехнічне обладнання, деревина і вироби з деревини,
текстильні матеріали та текстильні вироби, різні промислові товари.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–серпнем 2019
року
збільшилась
частка
машин,
обладнання
та
механізмів;
електротехнічного обладнання з 59,1% до 59,8%. Частка різних промислових
товарів зменшилась з 8,6% до 8,1%, продуктів рослинного походження – з
4,9% до 3,3 %.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 793,1
млн.дол., або 94,0% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з
січнем–серпнем 2019року на 18,0%.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС
здійснювалися до Угорщини (59,7% загального обсягу) та Німеччини (9,3%).
Серед найбільших країн-партнерів Європейського Союзу експорт
товарів до Німеччини скоротився на 16,8%, Угорщини – на 7,8%.
Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та
механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та
вироби з них, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка машин,
обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання з 46,2% до 46,7%,
полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – з 11,4% до 12,3%. Частка
текстильних матеріалів та текстильних виробів зменшилась з 8,5% до 7,3%,

засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 9,3%
до 7,0%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 429,2 млн.дол.,
або 56,7% від загального обсягу та зменшився проти січня–серпня 2019 року
на 22,7%.
Серед країн світу найвагоміші імпортні надходження товарів
здійснювалися з Китаю (20,8% загального обсягу), Угорщини (11,9%),
Німеччини (10,1%) та Чехії (7,7%).
Порівняно з січнем–серпнем 2019року імпорт товарів з Чехії скоротився
на 39,1%, Німеччини – на 31,8%, Угорщини – на 8,4%.
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