
Прес-випуск      № 07/02–12/13980 від 01.10.2014 
 

Зовнішня торгівля м.Києва з Німеччиною  

за січень–червень 2014 року 
 

Третього жовтня 1990р. відбулося історичне возз’єднання Німеччини, а 

саме: Федеративної Республіки Німеччини і Німецької Демократичної 

Республіки. Кожен народ  прагне бути єдиним та неподільним, тому 

руйнування Берлінської стіни та об’єднання західної і східної частин держави 

стало національним святом німецького народу – Днем Німецької Єдності. 

Україна успішно розвиває економічні зв’язки з Німеччиною. Оборот 

зовнішньої торгівлі товарами України з Німеччиною за І півріччя 2014р. 

склав 3150,7 млн.дол. США, послугами – 578,2 млн.дол., що становить 

відповідно 5,6% та 6,6% загальнодержавних оборотів. 

Німеччина є стратегічним партнером і для столиці України. Обсяг 

зовнішньої торгівлі товарами м.Києва з Німеччиною за І півріччя 2014р. 

склав 949,7 млн.дол. (6,1% від обороту зовнішньої торгівлі товарами м.Києва).  

Обсяг поставок товарів з м.Києва до Німеччини за січень–червень 2014р. 

становив 102,3 млн.дол. (1,8% від загального обсягу експорту товарів з м.Києва). 

Обсяг надходжень до столиці України з Німеччини за січень–червень 2014р. 

досягнув 847,4 млн.дол. (8,6% від загального обсягу імпорту товарів до м.Києва). 

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Києва з Німеччиною 

становило 745,1 млн.дол., коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,12 

на тлі 0,57 по м.Києву в цілому. 

Вагому частку товарної структури експорту за шість місяців 2014р. 

складали зернові культури – 45,5% від загального обсягу експорту товарів з 

м.Києва до Німеччини. 

Основними статтями імпорту товарів за шість місяців 2014р. є 

фармацевтична продукція (18,1% від загального обсягу імпорту товарів до 

м.Києва з Німеччини), реактори ядерні, котли, машини (12,6%), засоби 

наземного транспорту, крім залізничного (12,5%). 

Обсяг зовнішньої торгівлі послугами м.Києва з Німеччиною за  

І півріччя 2014р. склав 240,2 млн.дол. США (8,4% від обороту зовнішньої 

торгівлі послугами м.Києва). 

За січень–червень 2014р. експорт послуг зі столиці України до 

Німеччини становив 158,6 млн.дол. (9,3% від загального обсягу експорту 

послуг з м.Києва). Імпорт послуг до м.Києва з Німеччини за січень–червень 

2014р. склав 81,6 млн.дол. (7,1% від загального обсягу імпорту послуг до м.Києва). 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами м.Києва з 

Німеччиною становило 77,0 млн.дол., коефіцієнт покриття експортом 

імпорту склав 1,94 на тлі 1,47 по м.Києву в цілому. 
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