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ПРЕС-ВИПУСК

Діяльність підприємств області на зовнішньому ринку послуг
за 2021 рік
Протягом 2021р. експорт послуг здійснювали 247 підприємств, імпорт –
133. Експорт послуг становив 345,0 млн.дол. США, імпорт – 30,2 млн.дол.
Порівняно з відповідним періодом 2020р. експорт зріс на 16,6% (на
49,2 млн.дол.), імпорт – на 11,6% (на 3,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило
314,8 млн.дол. (у 2020р. також позитивне – 268,8 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 11,43 (2020р. – 10,94).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 103 країн
світу.
У 2021р. найбільші обсяги експорту послуг припадали на послуги з
переробки матеріальних ресурсів, які займали 78,9% від загального обсягу
експорту та транспортні послуги – 12,4%.
Обсяг експорту послуг наданих країнам Європейського Союзу становив
321,0 млн.дол., або 93,0% від загального обсягу експорту та збільшився
порівняно з 2020р. на 18,9%.
Із країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з
Угорщиною (55,0% загального обсягу) та Німеччиною (7,3%).
Серед вагомих країн-партнерів зріс експорт послуг наданих Угорщині на
29,5%, Італії – на 29,2%.
У 2021р. транспортні послуги склали 50,0% загального обсягу імпорту, у
сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 16,8%, послуги пов’язані
з подорожами – 15,4% та ділові – 9,1%.
Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 23,7 млн.дол., або
78,6% від загального обсягу та збільшився порівняно з 2020р. на 16,3%.
Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Угорщини
(18,0% загального обсягу), Словаччини (17,0%), Австрії (15,0%) та Німеччини
(11,9%).
Порівняно з 2020р. імпорт послуг основних країн-партнерів ЄС зріс від
Австрії на 35,7%, Угорщини – на 29,2% та Словаччини – на 19,6%, Німеччини
скоротився на 19,7%.
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