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Зовнішня торгівля м.Києва з країнами Європейського Союзу за 2014 рік
Після Другої світової війни західноєвропейські країни поставили перед
собою питання майбутнього Європи. Інтеграція – була єдиною відповіддю, яку
знайшли європейські політики та дипломати 50-их років ХХ ст. У травні
1950 року в Парижі міністром закордонних справ Франції Робертом Шуманом було
запропоновано новий план часткової економічної інтеграції та 9 травня підписано
Декларацію, яка пропонувала створення організації, що мала контролювати
видобування вугілля та виробництва сталі в ФРН та Франції. Ця подія вважається
початком європейської інтеграції та першим кроком до Європейського Союзу (ЄС).
Відповідно до Указу Президента України з 2003р. в нашій країні День
Європи відзначають у третю суботу травня – цього року святкування припадає на
16 травня.
Україна успішно розвиває економічні зв’язки з усіма 28 країнами-членами
.Європейського
Союзу.
Оборот
зовнішньої
торгівлі
товарами
України з країнами ЄС за 2014р. склав 38064,5 млн.дол. США, послугами – 6834,8
млн.дол., що становить відповідно 35,1% та 40,3% загальнодержавних оборотів.
Країни ЄС є одними з найважливіших торгових партнерів м.Києва. Обсяг
зовнішньої торгівлі товарами м.Києва з країнами Європейського Союзу за 2014р.
до 2013р. зменшився на 18,5% і склав 11474,0 млн.дол. (36,3% від обороту
зовнішньої торгівлі товарами м.Києва).
Порівняно з 2013р. обсяг поставок товарів з м.Києва до країн ЄС збільшився
на 10,1% і становив 3475,8 млн.дол. (30,3% від загального обсягу експорту товарів з
м.Києва), обсяг надходжень до м.Києва з країн ЄС зменшився на 26,8% та склав
7998,2 млн.дол. (39,6% від загального обсягу імпорту товарів до м.Києва).
Основу товарної структури експорту за 2014р. складали продукти рослинного
походження – 43,7% від загального обсягу експорту товарів з м.Києва до країн
Європейського Союзу, далі йдуть: мінеральні продукти – 15,6%, жири та олії
тваринного або рослинного походження – 11,9%, готові харчові продукти – 9,6%,
недорогоцінні метали та вироби з них – 6,3%.
Основними статтями імпорту товарів за 2014р. є: продукція хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості – 28,7% від загального обсягу імпорту

товарів до м.Києва з країн ЄС, машини, обладнання та механізми, електротехнічне
обладнання – 16,3%, мінеральні продукти – 10,2%, полімерні матеріали, пластмаси
та вироби з них – 7,4%.
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Києва з країнами ЄС за
2014р. становило 4522,4 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів
склав 0,43 на тлі 0,57 по м.Києву в цілому.
Обсяг зовнішньої торгівлі послугами м.Києва з країнами Європейського
Союзу за 2014р. до 2013р. зменшився на 20,2% і склав 2742,2 млн.дол. США (47,3%
від обороту зовнішньої торгівлі послугами м.Києва).
Експорт послуг з м.Києва до країн ЄС за 2014р. до 2013р. зменшився на
14,5% і становив 1352,7 млн.дол. (40,5% від загального обсягу експорту послуг з
м.Києва).
Імпорт послуг до м.Києва з країн Європейського Союзу за 2014р. до 2013р.
зменшився на 25,0% і склав 1389,5 млн.дол. (56,5% від загального обсягу імпорту
послуг до м.Києва).
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами м.Києва з країнами ЄС за
2014р. становило 36,8 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг
склав 0,97 на тлі 1,36 по м.Києву в цілому.

Заступник начальника

Довідки за телефоном: (044) 482-16-84
Веб-сайт Головного управління статистики у м.Києві: www.kiev.ukrstat.gov.ua
© Головне управління статистики у м.Києві, 2015

О.І.Настоящий

