БЮЛЕТЕНЬ
поточного стану торговельних відносин
між Україною та Європейським Союзом
Європейський Союз є головним торговельним партнером України. За результатами
2020 року питома вага торгівлі товарами та послугами з ЄС склала 40,7% від
загального обсягу торгівлі України.
ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ1
ЗТО

2019: $ 52,6 млрд (↑5,8%).
2020: $ 48,1 млрд (↓9,0%).

Експорт

2019: $ 24,0 млрд (↑3,9%).
2020: $ 21,9 млрд (↓9,4%).

Імпорт

2019: $ 28,6 млрд (↑7,5%).
2020: $ 26,3 млрд (↓8,7%).

Сальдо

2019: - $ 4,6 млрд.
2020: - $ 4,4 млрд.

ТОВАРИ2
ЗТО

2019: $ 45,7 млрд (↑5,5%).
2020: $ 42,1 млрд (↓8,1%).

Експорт

2019: $ 20,8 млрд (↑3,0%):
чорні метали – 15,2% (↓15,3%);
зернові культури – 12,7% (↑18,2%);
електричні машини – 11,1% (↓2,6%);
руди, шлаки – 8,5% (↓2,5%);
жири та олії – 7,4% (↑35,0%);
насіння та плоди олійних рослин – 7,4% (↑32,3%);
деревина і вироби з деревини – 4,8% (↓3,8%);
енергетичні матеріали – 3,4% (↑6,3%).

Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього
(товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за
кордоном.
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31 січня 2020 року Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії вийшло зі складу
Європейського Союзу. Угодою про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС передбачено запровадження
перехідного періоду (до 31 грудня 2020 року), протягом якого Велика Британія залишається учасником
Митного союзу ЄС та має право користуватися преференціями в рамках угод, укладених від імені ЄС.
Статистична інформація щодо зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС у 2020 році зазначається у
форматі 27+1 (Велика Британія).
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2020: $ 18,6 млрд (↓10,3%):
чорні метали – 13,5% (↓20,1%);
електричні машини – 11,9% (↓4,1%);
жири та олії – 9,9% (↑19,5%);
зернові культури – 9,6% (↓32,0%);
руди, шлаки – 7,8% (↓18,1%);
насіння і плоди олійних рослин – 6,7% (↓18,5%);
деревина і вироби з деревини – 5,3% (↓1,3%);
меблі – 3,5% (↑15,1%).
Імпорт

2019: $ 25,0 млрд (↑7,7%):
реактори ядерні, котли, машини – 13,3% (↑3,4%);
засоби наземного транспорту, крім залізничного – 13,0% (↑46,1%);
енергетичні матеріали – 10,8% (↓15,2%);
електричні машини і устаткування – 8,4% (↑10,0%);
фармацевтична продукція – 6,3% (↑10,2%);
пластмаси, полімерні матеріали – 5,4% (↓3,4%);
різноманітна хімічна продукція – 3,4% (↓1,3%);
папір та картон – 2,4% (↓3,4%).
2020: $ 23,5 млрд (↓6,2%):
реактори ядерні, котли, машини – 13,3% (↓6,4%);
засоби наземного транспорту, крім залізничного – 11,6% (↓16,7%);
електричні машини і устаткування – 8,4% (↓6,3%);
фармацевтична продукція – 7,7% (↑15,2%);
енергетичні матеріали – 6,9% (↓40,4%);
пластмаси, полімерні матеріали – 5,7% (↑0,1%);
різноманітна хімічна продукція – 3,4% (↓7,8%);
папір та картон – 2,5% (↓4,1%).

Сальдо

2019: - $ 4,2 млрд.
2020: - $ 4,8 млрд.

ПОСЛУГИ
ЗТО

2019: $ 7,9 млрд (↑7,0%).
2020: $ 7,1 млрд (↓14,0%).

Експорт

2019: $ 4,3 млрд (↑7,7%):
транспортні послуги – 30,9% (↑4,0%);
послуги з переробки матеріальних ресурсів – 24,5% (↑0,8%);
послуги у сфері телекомунікацій – 23,1% (↑18,8%);
ділові послуги – 13,3% (↑7,6%);
послуги з ремонту та технічного обслуговування – 2,1% (↑30,4%).

3

2020: $ 4,3 млрд (↓4,8%):
послуги у сфері телекомунікацій – 31,9% (↑29,9%);
транспортні послуги – 25,4% (↓20,5%);
послуги з переробки матеріальних ресурсів – 23,1% (↓7,5%);
ділові послуги – 13,2% (↓8,4%);
послуги з ремонту та технічного обслуговування – 1,8% (↓18,8%).
Імпорт

2019: $ 3,6 млрд (↑6,2%):
транспортні послуги – 24,8% (↑4,1%);
ділові послуги – 22,2% (↓4,1%);
послуги, пов’язані з подорожами – 15,8% (↑31,5%);
роялті та інші ПІВ – 12,6% (↑12,3%);
послуги у сфері телекомунікацій – 9,4% (↑5,6%).
2020: $ 2,8 млрд (↓25,0%):
ділові послуги – 22,4% (↓24,7%);
транспортні послуги – 19,6% (↓40,1%);
роялті та інші ПІВ – 15,1% (↓8,0%);
послуги у сфері телекомунікацій – 13,9% (↑6,7%);
послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 10,4% (↓5,3%).

Сальдо

2019: $ 0,7 млрд.
2020: $ 1,5 млрд.

