Торгівля Вінниччини з Європою
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області 41%
зовнішнього товарообігу Вінниччини у січні–лютому 2020р. належало країнам
Європи.
Так, обсяги експорту товарів до цих країн становили 119 млн.дол. США,
і зросли порівняно з січнем–лютим 2019р. на 39,9%, а обсяги імпорту з них
складали 43 млн.дол. і зменшились на 16,3%. Зовнішньоторгівельні операції
підприємства області здійснювали з партнерами із 36 Європейських країн.
Провідними торгівельними партнерами підприємств Вінниччини були
експортери та імпортери Польщі (37 млн.дол.), Нідерландів (24 млн.дол.),
Румунії (21 млн.дол.), Іспанії (19 млн.дол.), Італії (15 млн.дол.), Німеччини
(13 млн.дол.), Франції (5 млн.дол.) та Австрії і Ірландії (по 4 млн.дол.).
Особливим попитом в країнах Європи користувалися продукти рослинного
походження, а саме: кукурудза (476 тис.т на 78 млн.дол.), основними
покупцями якої були Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди та соєві боби (438 т на
155,2 тис.дол.) – Італія. Олія соняшникова (33 тис.т на 27 млн.дол.)
експортувалась до Болгарії, Іспаніі, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі; соки
(1 тис.т на 1 млн.дол.) – до Австрії; цукор (484 т на 162 тис.дол.) – до Румунії,
Угорщини; м'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці (3 тис.т на 5 млн.дол.) –
до Нідерландів, Німеччини та Румунії; мед натуральний (124 т на 190 тис.дол.) –
до Литви; олія соєва (4 тис.т на 3 млн.дол.) – до Польщі; спирт етиловий
(24 тис.дал на 1 млн.дол.) – до Латвії, Німеччини, Польщі; варення, джеми,
плодові желе (14 т на 167 тис.дол.) – найбільше до Польщі та Румунії; плоди,
горіхи приготовлені або консервовані (54 т на 106 тис.дол.) – до Нідерландів,
Румунії, Франції.
Деревина і вироби з неї найактивніше закуповувались Польщею
(на 13 тис.дол.).
Текстильні вироби, а саме: пальта, півпальта для чоловіків та жінок
(19 тис.шт на 1 млн.дол.) – експортувались до Німеччини, костюми (32 тис.шт на
1 млн.дол.) – до Румунії та (11 тис.шт на 327 тис.дол.) – до Німеччини.
Також до країн Європи експортувались: макуха (57 тис.т на 10 млн.дол.) –
найбільше до Іспанії, Італії, Польщі, Франції; проводи ізольовані, кабелі (283 т
на 10 млн.дол.) – до Румунії.
Імпортовано на Вінниччину з Європи 24 тис.т (вартістю 7 млн.дол.) добрив
мінеральних або хімічних – в найбільших кількостях з Польщі та Сербії. У
великих обсягах імпортувалась деревина і вироби з деревини: 2 тис.т
(720 тис.дол.) лісоматеріалів розпиляних або розколотих – з Польщі; 704 т
(3 млн.дол.) листів облицювальних – з Польщі та Румунії; 190 т (414 тис.дол.)
плит деревоволокнистих – з Польщі. Імпортовано 1 тис.т на 800 тис.дол. паперу
і картону – з Італії, Німеччини, Польщі та Румунії.

З Бельгії, Данії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Франції надійшло 546 т
продуктів, що використовуються для годівлі тварин вартістю 799 тис дол.,
з Німеччини та Румунії електрична апаратура – на 582 тис.дол.; з Австрії, Румунії
та Чехії 156 т – на 5 млн.дол. проводів та арматури ізольованих.
У великих кількостях (1 тис.т на 3 млн.дол.) закуповувались полімерні
матеріали, пластмаси та вироби з них – найбільше в Німеччині та Польщі.
Завозились вироби з чорних металів – 1 тис.т вартістю 3 млн.дол.
З Європи імпортовано 187 тракторів (на 2 млн.дол.), 871 автомобіль
легковий (4 млн.дол.), 182 причепи та напівпричепи (1 млн.дол.).
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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