Торгівля Вінниччини з Європою
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області 52%
зовнішнього товарообігу Вінниччини у січні–лютому 2021р. належало країнам
Європи.
Так, обсяги експорту товарів до цих країн становили 75 млн.дол. США
і зменшились порівняно з січнем–лютим 2020р. на 36,7%, а обсяги імпорту з них
складали 49 млн.дол. і збільшились на 11,3%. Зовнішньоторговельні операції
підприємства області здійснювали з партнерами із 34 європейських країн.
Провідними торговельними партнерами суб’єктів господарювання
Вінниччини були експортери та імпортери Польщі (31 млн.дол.), Румунії
(25 млн.дол.), Німеччини (16 млн.дол.), Іспанії та Литви (по 9 млн.дол.),
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (6 млн.дол.),
Австрії та Нідерландів (4 млн.дол.).
Особливим попитом в країнах Європи користувалася кукурудза
(експортовано 65 тис.т на 14 млн.дол.), основні покупці – Португалія, Сполучене
Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Іспанія та Італія.
Олія соняшникова (9 тис.т на 8 млн.дол.) – експортувалась до Іспанії,
Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії; олія соєва (407 т на 410 тис.дол.) – до Німеччини
та Польщі; спирт етиловий (1 млн.дал на 7 млн.дол.) – до Литви, Польщі
та Словаччини; соки (198 т на 250 тис.дол.) – в основному, до Австрії; яблука
(204 т на 161 тис.дол.) – до Греції, Латвії, Швеції; малина (261 т на 806 тис.т) –
до Німеччини, Польщі, Франції; печиво сухе (41 т на 144 тис.дол.) – до Латвії,
Нідерландів та Румунії; молоко та вершки, згущені або з додаванням цукру
(120 т на 357 тис.дол.) – до Нідерландів та Польщі; мед натуральний (325 т
на 585 тис.дол.) – до Литви та Польщі; варення, джеми, плодові желе (45 т на
403 тис.дол.) – найбільше до Польщі; плоди, горіхи приготовлені або
консервовані (23 т на 53 тис.дол.) – до Литви, Німеччини, Румунії; соєві боби
(340 т на 127 тис.дол.) – до Італії; жир свинячий і жир свійської птиці (675 т
на 486 тис.дол.) – до Польщі.
У Великих обсягах з Вінниччини відвантажувались лісоматеріали
оброблені (3,4 тис.м3 на 2 млн.дол.) – найбільше до Іспанії, Литви, Польщі,
Румунії, Угорщини; деревні гранули найактивніше закуповувались
нерезидентами Польщі (7 тис.т на 1 млн.дол.), вугілля деревне (882 т
на 425 тис.дол.) – Бельгії.
Холодильне обладнання (4158 шт на 1 млн.дол.) – постачалось до
Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Хорватії; електроди (210 т на
278 тис.дол.) – в основному, до Румунії; машини сільськогосподарські, садові
для обробки ґрунту (18 шт на 136 тис.дол.) – до Литви, Румунії; водонагрівачі
конвекційні

(13 тис.шт на 319 тис.дол.) – до Польщі; проводи ізольовані, кабелі (355 т
на 14 млн.дол.) – до Румунії.
Також до країн Європи експортувались: макуха (7 тис.т на 2 млн.дол.) –
найбільше до Литви, Нідерландів, Польщі; борошно, крупи та гранули з м’яса
або м’ясних субпродуктів, шкварки (191 т на 123 тис.дол.).
У січні–лютому 2021р. на Вінниччину з Європи імпортовано 28 тис.т
(8 млн.дол.) добрив мінеральних або хімічних – в найбільших кількостях
з Польщі та Сербії та 1 тис.т (3 млн.дол.) полімерних матеріалів, пластмас
та виробів з них – найбільше в Німеччині.
У великих обсягах імпортувалась деревина і вироби з деревини:
лісоматеріали розпиляні або розколоті – 2 тис.м3 (465 тис.дол.) – з Польщі
та Румунії; листи облицювальні – 1 тис.м3 (3 млн.дол.) – з Польщі та Румунії;
плити деревоволокнисті 578 м3 (312 тис.дол.) – з Німеччини, Польщі та Румунії.
Імпортовано 110 т на 353 тис.дол. паперу і картону – з Італії, Німеччини, Польщі
та Румунії.
Електрична апаратура (на 1 млн.дол.) в найбільших кількостях завозилась
з Італії, Німеччини та Румунії., проводи та арматура ізольовані (на 4 млн.дол.) –
в основному, з Румунії.
З Бельгії, Данії, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Франції
до Вінницької області надійшло 958 т (1 млн.дол.) продуктів,
що використовуються для годівлі тварин.
Підприємства Вінницької області імпортували прокат чорних металів –
1 тис.т вартістю 2 млн.дол., труби з ливарного чавуну – 179 т на 433 тис.дол.
З Європи імпортовано 7 комбайнів зернозбиральних вартістю
897 тис.дол., 11 різнопрофільних верстатів (на 1 млн.дол.), 91 трактор
(на 2 млн.дол.), 795 автомобілів легкових (на 3 млн.дол.), 70 причепів
та напівпричепів (на 387 тис.дол.).

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

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75

