Зовнішня торгівля продуктами харчування
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області за
січень 2019 року обсяги експорту готових харчових продуктів склали
30 млн.дол., а імпорту – 0,8 млн.дол. Їх доля в загальному обсязі
експортованих та імпортованих товарів становить, відповідно, 24% та 2%.
Підриємства області експортували готові харчові продукти до
42 країн світу, а імпортували з 15.
Основу, як експорту так і імпорту продуктів харчування, складають
залишки і відходи харчової промисловості – відповідно 68% та 67% від
загальних обсягів готових харчових продуктів.
Експортувались макуха та інші тверді відходи (73 тис.т на
17 млн.дол.) – до Білорусі, Іспанії, Польщі та Франції, висівки та кормове
борошно (12 тис.т на 1 млн.дол.) – до Кіпру, Китаю, Саудівської Аравії та
Туреччини, буряковий жом (9 тис.т на 2 млн.дол.) – у найбільших обсягах
до Великої Британії та Кореї; а імпортувались продукти, що
використовуються для годівлі тварин (398 т на 0,5 млн.дол.) – з Бельгії,
Китаю, Нідерландів, Німеччини та Франції.
Вагому частку експорту та імпорту харчових продуктів займають
цукор і кондитерські вироби з цукру.
Так, найбільшими споживачами Вінницького цукру були Іспанія,
Італія, Саудівська Аравія та Уганда (13 тис.т на 5 млн.дол.), а до нашої
області завозились кондитерські вироби з цукру з Китаю та Туреччини і
патока з Молдови (загалом 2 тис.т на 0,2 млн.дол.)
Також мала місце торгівля продуктами переробки овочів і плодів.
Суб’єкти господарювання Вінниччини експортували 3 тис.т різноманітних
соків (левова частка цього товару направлена до Австрії) та 348 т плодів та
горіхів, приготовлених або консервованих (найбільшим попитом ця
продукція користувалась у споживачів Білорусі). Загальний обсяг
експортованих продуктів переробки овочів склав 3 млн.дол.
В незначних кількостях до Вінницької області імпортувались
консервовані плоди: груші з Нідерландів, ананаси з Філіппін, тропічні
плоди та плодові суміші з Білорусі, а також соки з Грузії та Нідерландів.
Також попитом користувалась Вінницька горілка. В найбільших
кількостях її отримували Грузія, Казахстан, Об’єднані Арабські Емірати та
Польща – їм поставлено продукції на 0,7 млн.дол., що складає 77% від
продажу всіх алкогольних напоїв.
Більше половини (0,3 млн.дол.) всього експорту готових продуктів із
зерна, а саме борошна, здійснено до Латвії та Молдови.
Крім того, експортовано 62 т готової або консервованої риби, ікри
риб – до Молдови та Грузії, 22 т шоколаду та інших продуктів з вмістом
какао (64% всього обсягу – це поставки до Білорусі).
При публікації статистичних матеріалів обов’язковим є посилання
на джерело підготовки інформації – Головне управління статистики у
Вінницькій області.
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