Найбільші партнери Вінниччини в зовнішній торгівлі товарами
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у січні–
жовтні 2019 року до найбільш потужної групи зовнішньоторговельних
партнерів Вінниччини увійшли 5 країн світу: Китай (261 млн.дол), Польща
(179 млн.дол), Індія (127 млн.дол США), Німеччина (115 млн.дол), Туреччина
(104 млн.дол). Загальний товарообіг вищезгаданих держав становить 40%
зовнішньоторговельного обороту області.
Найбільшим торговельним партнером став Китай, обсяги експорту
товарів до якого складають 136 млн.дол., а імпорту – 125 млн.дол. Основними
групами експорту до Китаю стали жири та олії тваринного або рослинного
походження (108 млн.дол.), продукти рослинного походження (17 млн.дол.),
готові харчові продукти (7 млн.дол.) та живі тварини, продукти тваринного
походження (2 млн.дол.). Так, у січні–жовтні поточного року до вищевказаної
країни експортовано 128 тис.т олії соняшникової, 25 тис.т макухи з насіння
соняшнику, 26 тис.т борошна з м’якої пшениці та полби, 6 тис.т ячменю, 37 тис.т
кукурудзи, 921 т молока та вершків згущених і 650 т молочної сироватки. В
товарній структурі імпорту переважають машини, обладнання та механізми,
електротехнічне обладнання та недорогоцінні метали та вироби з них, які
складають, відповідно, 54% та 15% від загального обсягу імпорту цих груп
товарів до Вінницької області. З Китаю ввезено 11 тис.т прокату плоского з
вуглецевої сталі, майже 2 тис.т прутків, брусків та профілів алюмінієвих,
55 тис.шт статичних електричних перетворювачів, 8 тис.т фоточутливих
напівпровідникових приладів, 84 т елементів опору, 66 т комплектів проводів,
оснащених з’єднувальними пристроями, 767 електрогенераторних установок,
5703 автонавантажувача, 153 верстати металорізальні, 125 тракторів,
103,8 тис.м2 покриття пластмасового для підлоги, стін або стелі, 5289 м3 плит
деревноволокнистих.
Друге місце за обсягами зовнішньоторговельного обороту в торгівлі з
Вінниччиною займає Польща. Обсяги експорту товарів до неї становлять
116 млн.дол., а імпорту – 63 млн.дол. Так, до Польщі експортовано 12 тис.т на
8 млн.дол. олії соняшникової, 25 тис.т на 52 млн.дол. виробів столярних та
теслярських будівельних деталей, 10 тис.т на 4 млн.дол. лісоматеріалів, 80 тис.т
на 17 млн.дол. макухи. До нашої області із вищевказаної країни надійшло:
59 тис.т добрив мінеральних або хімічних, 2 тис.т пластмас, полімерних
матеріалів, 14 тис.м2 лісоматеріалів розпиляних, по 2 тис.м3 листів для
облицювання та плит деревноволокнистих, 141 трактор та 316 електрогенераторних установок.
За рівнем торговельних операцій області Індія посідає третє місце.,
обсяги експорту та імпорту якої склали, відповідно, 126 млн.дол та 1 млн.дол.
Ця країна стала основним споживачем жирів та олії тваринного або рослинного
походження (33% всього експорту з Вінницької області та 92% всього експорту

до Індії). Серед імпортованої продукції з Індії найбільша частка належить
продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (49%), продуктам
рослинного походження (25%), недорогоцінним металам та виробам з них (7%),
машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню та масі
з деревини або іншим волокнистим целюлозним матеріалам (по 4%).
Наступною за масштабами зовнішньої торгівлі є Німеччина (у січні–жовтні
2019 року обсяги експорту та імпорту товарів однакові – по 57 млн.дол,).
Майже третину експорту до цієї країни склав одяг текстильний (500 тис.шт на
15 млн.дол.), що відправлявся, як готова продукція з давальницької сировини.
Експортовано 92 тис.т кукурудзи на 14 млн.дол. та 40 тис.т насіння свиріпи або
ріпаку на 16 млн.дол. З Німеччини надійшло 23% всього обсягу імпортованих
Вінниччиною засобів наземного транспорту на суму 18 млн.дол. Також
завозились машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
(14 млн.дол.), полімерні матеріали та пластмаси (8 млн.дол.) і продукція
хімічної промисловості (7 млн.дол.).
Туреччині належить п’яте місце. Обсяги експорту товарів до неї
становлять 84 млн.дол, а імпорту – 20 млн.дол. В структурі експорту до
Туреччини переважають такі групи товарів, як продукти рослинного
походження (52%), готові харчові продукти (35%), жири та олії тваринного або
рослинного походження (6%), мінеральні продукти (3%), продукти тваринного
походження та деревина і вироби з неї (по 2%). Експортовано 147 тис.т
кукурудзи, 22 тис.т пшениці, 42 тис.т соєвих бобів, 56 тис.т висівок пшеничних,
68 тис.т макухи, 7 тис.т олії соняшникової, 18 тис.т каоліну. Імпортувались з
Туреччини в значній кількості: чорні метали (12 тис.т), їстівні плоди та горіхи
(1 тис.т.), 1 верстат для обробки матеріалів, що працює з використанням
лазерного або іншого світлового чи фотонного випромінювання вартістю
336 тис.дол. та 1 машина для обробки виробів з листового матеріалу з
числовим програмним керуванням вартістю 69 тис.дол.

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