Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Африки
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області
загальний товарообіг африканських держав у січні 2021р. становить 3%
зовнішньоторговельного обороту області. Обсяги експорту товарів до країн
Африки становили 2987 тис.дол. США (майже 5% загального обсягу експорту
товарів області), а імпорту – 432 тис.дол. (1% загальнообласногого обсягу
імпорту). Порівняно із січнем 2020р. обсяги експорту та імпорту до цих країн
зменшились відповідно на 80% та на 54%.
Зовнішньоторговельні операції проводились із 10 країнами Африки.
Найбільшими партнерами області у зовнішній торгівлі товарами
з африканським континентом у січні 2021р. були Марокко (обсяги експорту
складають 1436 тис.дол. а імпорту 29 тис.дол.) та Египет (819 тис.дол. та
402 тис.дол. відповідно). Активно торгували товарами з Вінниччиною: Кенія
(оборот зовнішньої торгівлі складає 341 тис.дол.), Туніс (234 тис.дол.), Алжир
(87 тис.дол.), Мавританія (31 тис.дол.), Гамбія (17 тис.дол.), Камерун
(12 тис.дол.) та Буркіна-Фасо (11 тис.дол.).
До країн Африканського континенту експортувались зернові культури,
мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження,
а імпортувались їстівні плоди та горіхи і чорні метали.
У великих обсягах експортувалась вінницька кукурудза: до Египту –
3,3 тис.т на 581 тис.дол., Марокко – 630 т на 158 тис.дол., Алжиру – 463 т на
87 тис.дол.;
Країни Африки активно закуповували: пшеницю – Туніс (901 т на
234 тис.дол.); олію соняшникову – Египет (95 т на 87 тис.дол.) та Кенія (305 т на
341 тис.дол.); макуху (552 т на 166,2 тис.дол.) та буряковий жом (6,0 тис.т на
1112 тис.дол.) – Марокко; каолін – Египет (1 тис.т на 151 тис.дол.), молоко та
вершки незгущені – Мавританія (41 т на 31,3 тис.дол.); готову гірчицю – Гамбія
(26 т на 17 тис.дол.), яблука – Камерун (21 т на 12 тис.дол.), каруселі, гойдалки
та інші атракціони – Буркіна-Фасо (0,5 т на 11 тис.дол.).
До Вінницької області імпортувались: з Египту – прокат плоский
з вуглецевої сталі – 111 т на 84 тис.дол., цитрусові – 504 т на 252 тис.дол.
та суниці і полуниці – 119 т на 67 тис.дол.; з Марокко – арматура ізольована для
електричних машин – 0,4 т на 28,3 тис.дол.

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – Головне
управління статистики у Вінницькій області.
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