ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У січні-лютому 2016 підприємства міста експортували товарів на суму
24,0 млн. дол. США, що на 43,3% менше, ніж у відповідному періоді 2015 р.,
імпортували – на 65,7 млн. дол., що в 2,4 раза більше. Від’ємне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами становило 41,7 млн. дол. (у січні-лютому 2015 р. –
позитивне 15,4 млн. дол.). Підприємствами міста сформовано 28,9%
загальнообласного обсягу експорту товарів та 54,5% – імпорту.
Серед експортованих за кордон товарів найвагомішими були поставки
механічних пристроїв, пластмас, полімерних матеріалів, деревини і виробів з
неї, зернових культур.
До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 17,5 млн.дол.
(72,8% загального обсягу), що на 49,2% менше, ніж у січні-лютому 2015 р.
Вагомі експортні поставки серед країн-членів ЄС здійснювалися до
Німеччини, Польщі та Словаччини.
Серед інших країн світу найбільше товарів експортували до Російської
Федерації, Білорусі, Казахстану та Китаю.
В імпорті переважали надходження нафтопродуктів, засобів наземного
транспорту, крім залізничного, механічних пристроїв, пластмас, полімерних
матеріалів.
З країн Європейського Союзу надійшло товарів на суму 40,4 млн. дол.
(61,5% загального обсягу), що в 1,8 рази більше, ніж у січні-лютому минулого
року.
Серед країн ЄС найбільше товарів отримано з Німеччини, Франції,
Польщі, Греції, Нідерландів та Словаччини.
Серед інших країн світу переважали поставки товарів з Білорусі.
Давальницької сировини надійшло на 767,8 тис. дол., що на 31,8% більше,
ніж у січні-лютому 2015 р. Експорт готової продукції, виготовленої з імпортної
давальницької сировини, становив 796,1 тис. дол. (на 11,1% менше).

У 2015 році підприємства міста експортували товарів на суму 210,34 млн.
дол., імпортували – на 251,98 млн. дол., що відповідно, на 12,2% та 28% менше,
ніж у 2014 році.
Темпи зростання (зниження) експорту–імпорту товарів і послуг
(млн.грн.)
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експортерами серед підприємств

- ПАТ «СКФ Україна»;
- ТзОВ «Комо-Експорт»;
- ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна
компанія «Богдан Моторс»;
- ТзОВ «Цунамі»;
- ПАТ «ВГП»;
- Приватне акціонерне товариство «Спільне українськословацьке підприємство «Теріхем-Луцьк»;
- ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика».

2015

Зростає рівень експорту до країн Євросоюзу.
У січні-серпні 2015 року на ринки ЄС експортовано товарів на 89,2 млн.
дол. США. (64,6% загального обсягу), що на 5% більше, ніж у відповідний
період 2014 р.
Серед країн-членів ЄС поставки здійснювалися до Німеччини (38,0 млн.
дол.), Польщі (32,8 млн. дол.) та Словаччини (7,7 млн. дол.).
Експорт товарів до Польщі зріс в 1,8 рази за рахунок соків плодових, до
Словаччини – в 2,0 рази за рахунок пластмас та полімерів.
Серед інших країн світу найбільше товарів експортували до Російської
Федерації (19,8 млн. дол.), Казахстану (9,0 млн. дол.), Білорусі (6,0 млн. дол).
Географічна структура експорту товарів
(у відсотках до загального обсягу за 6 міс. 2015 )
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Частка імпорту з країн Євросоюзу зменшилася на 25,4% порівняно з
січнем – серпнем 2014 р.
З країн ЄС імпортовано товарів на суму 127,0 млн. дол. США (83,6%
загального обсягу). З інших країн світу обсяг імпорту товарів становив 24,8
млн.дол., спостерігається зменшення обсягів на 44,3%. Одночасно скоротився
експорт товарів до Білорусі в 2,8 рази, Казахстану – на 28,3%, Німеччини – на
26,1%.
З Німеччини отримано товарів на суму 43,3 млн.дол., Польщі – на 18,5
млн.дол., Франції – на 15,3 млн. дол., Нідерландів – на 9,3 млн.дол., із
Словаччини та Російської Федерації – на 8,3 млн. дол і 8,2 млн. дол. відповідно.
Вдвічі зменшився імпорт товарів з Російської Федерації, з Словаччини,
Франції, Німеччини – на 35,3% – 34,6%, з Нідерландів – на 12,4%, збільшився –
з Бельгії на 30,7% (за рахунок пластмас, полімерних матеріалів) та Польщі – на
4,7% (м’яса та субпродуктів).
Географічна структура імпорту товарів
(у відсотках до загального обсягу за 6 міс. 2015)
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