Сфера послуг Вінниччини на зовнішньому ринку
На зовнішньому ринку Вінниччина активно надає та отримує послуги у
різних сферах промислової, економічної та фінансової діяльності.
Зовнішньоторговельні операції послугами у І півріччі 2021р. суб’єкти
господарювання області здійснювали з партнерами із 94 країн світу.
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у І півріччі
2021р., обсяг експорту зовнішньоекономічних послуг склав 88 млн.дол.,
що більше, порівняно з І півріччям 2020р., на 16%, а імпорту – 16 млн.дол.,
що менше на 18%.
Збільшення експорту зумовлено зростанням обсягів ділових послуг
(на 42% в порівнянні з І півріччям 2020р.), послуг з переробки матеріальних
ресурсів (на 25%), послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних
та інформаційних послуг (на 15%) і послуг з ремонту та технічного
обслуговування (на 8%).
Зменшення імпорту відбулося за рахунок послуг, пов’язаних з фінансовою
діяльністю (34% до відповідного періоду минулого року) та транспортних послуг
(53%).
74% всього обсягу експорту послуг Вінниччини займають послуги у сфері
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні (в найбільших обсягах
експортувались до Естонії, Ізраїлю, Люксембургу, Мальти, США та Угорщини).
У значних обсягах надавались послуги з переробки матеріальних ресурсів
(13 млн.дол.) – Німеччині, Російській Федерації, Румунії та послуги пов’язані
з подорожами (7 млн.дол.) – Гані, Зімбабве, Єгипту, Індії, Йорданії, Марокко,
Нігерії та Палестині.
Крім того, на Вінниччину надійшло по 1 млн.дол. за надані послуги
з ремонту та технічного обслуговування (з Білорусі, Німеччини, Російської
Федерації, США та Узбекистану); за транспортні послуги (з Молдови, Німеччини,
Норвегії, Польщі, Російській Федерації, Словенії, Туреччини, Франції та Швеції);
за ділові послуги (з Австрії, Естонії, Ірландії, Таїланду, Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії, США та Чехії).
Найбільшу частку імпортованих у І півріччі 2021р. до Вінницької області
послуг, складають ділові послуги (22%) – з Австрії, Вірменії, Кіпру, Нідерландів,
Німеччини, Польщі, Франції та Чехії; послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
(21%) – з Іспанії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії,
США та Швеції; роялті та інші послуги, пов’язані з використанням
інтелектуальної власності (17%) – з Кіпру, Німеччини, Російської Федерації,
Франції.
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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