
Зовнішньоекономічна діяльність за 2020 рік [1] 

 

Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що 

свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 73,9% якого 

складає експорт.   

Підприємства та організації міста у 2020 році експортували товарів і 

послуг на суму 2 537,7 млн.дол.США (на 8,2% менше, ніж у відповідному 

періоді 2019 року), імпортували – 894,97 млн.дол.США (на 31,5% менше). 

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста за 2020 рік склало 

1 642,7 млн.дол.США. Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі 

міста становили товари. На їх долю припадало 93,7% експорту та 97,5% 

імпорту.   

За 2020 ріку експорт товарів становив 2 376,9 млн.дол.США (зменшився   

на 7,6%  у порівнянні  з  2019  роком),  імпорт  - 872,4 млн.дол.США 

(зменшився на 31,6%). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 

1 504,5 млн.дол.США. 

Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із 

понад 140 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (39,2%) 

була поставлена до країн Азії. До країн Європи та СНД відправлено відповідно 

23,9% та 15,3% від загального експорту товарів. Експорт до Азії зменшився на 

4,3%, до Європи та СНД - на 14,3% та на 23,2% відповідно. 

Значні експортні поставки товарів здійснювались у Китай (11,9% 

загального обсягу експорту), Туреччину (10,7%), Російську Федерацію (10,3%), 

США (9,2%), Єгипет (4,6%), Італію (3,6%), ОАЕ (3,5%), Німеччину (3,3%), 

Ізраїль (2,1%), Республіку Македонію (1,8%),  Іспанію (1,6%), Ірак (1,6%).  

Імпорт товарів здійснювався, зокрема з РФ (32,0% від загального обсягу 

імпорту), Китаю (12,3%), Німеччини (7,4%), Туреччини (4,6%), Польщі (4,3%), 

США (3,6%), Норвегії (3,3%),  Словаччини (2,8%), Білорусії (2,6%), Казахстану 

(2,4%), Чехії (2,2%), Фінляндії (1,7%).  

У структурі експорту основну частку склали: чорні метали та вироби з 

них (62,2%); машини, обладнання та механізми (16,3%); продукти рослинного 

походження (9,7%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості (2,5%), в структурі імпорту - мінеральні продукти (27,9%); 

недорогоцінні метали та  вироби з них (23,9%); реактори, котли, машини, 

електричні машини (17,1%); продукти тваринного походження, зокрема риба и 

ракоподібні (9,3%).  

 

 
[1] Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління 

статистики у Запорізькій області 

 

 

 

 

 
 


