Стан зовнішньої торгівлі Вінниччини
За підсумками 2020р. зовнішньоторговельний оборот товарів Вінницької
області склав 1934,9 млн.дол. (експорт становив 1377,9 млн.дол. США, імпорт –
557,0 млн.дол.). Порівняно із 2019р. експорт зменшився на 5,3%
(на 77,4 млн.дол.), а імпорт на 11,8% (на 74,7 млн.дол.). Скорочення експорту
відбувається повільніше, ніж скорочення імпорту, що утримує сальдо
торговельного балансу позитивним (820,9 млн.дол. проти 823,7 млн.дол.
у 2019р.).
Експортні операції товарами проводили 525 підприємств області, а
імпортні – 604. У зовнішній торгівлі з Вінниччиною приймали участь 145 країн
світу.
В географічній структурі експорту товарів країни ЄС та Азії займають
однакові частки – по 39,6%, Африки – 6,9%, Америки – 1,9%. Одночасно більше
половини товарів – 53,0% імпортувалось з ЄС, 23,8% – з Азії, 9,3% – з Америки,
1,0% – з Африки.
Найбільшим торговельним партнером Вінниччини залишається Китай
(обсяги експорту до цієї країни порівняно з 2019р. збільшились на 10,5% і
склали 180,6 млн.дол., а імпорту зменшились на 41,5% і склали 78,3 млн.дол.).
Експортувались до Китаю жири та олії тваринного або рослинного
походження, кукурудза, м'ясо великої рогатої худоби, молоко та вершки
згущені або з додаванням цукру, молочна сироватка, масло вершкове, залишки
і відходи харчової промисловості. Імпортувались полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них, продукти, що використовуються для годівлі тварин,
органічні хімічні сполуки, плити деревоволокнисті, текстильні матеріали та
вироби, взуття, скло та вироби із скла, чорні метали, алюміній та вироби з них,
машини, обладнання та механізми, засоби наземного транспорту, крім
залізничного, прилади та апарати оптичні, фотографічні.
До країн Європейської співдружності експортувались жири та олії
тваринного або рослинного походження, зернові культури, насіння і плоди
олійних рослин, залишки і відходи харчової промисловості, деревина і вироби з
деревини, одяг текстильний, електричні машини. Імпортувались з ЄС залишки і
відходи харчової промисловості, добрива, екстракти дубильні, пластмаси,
полімерні матеріали, вироби з деревини, папір та картон, котли, машини,
засоби наземного транспорту, крім залізничного, різні промислові товари.
Серед країн ЄС за обсягами торговельного обороту лідирують: Польща –
208,8 млн.дол., Румунія – 106,5 млн.дол. та Німеччина – 102,8 млн.дол.
У великих обсягах експортувались товари до Індії – 83,8 млн.дол.,
Нідерландів – 67,2 млн.дол., Білорусі – 59,1 млн.дол., Туреччини –
54,9 млн.дол. та Іспанії – 54,4 млн.дол., а імпортувались з США – 41,3 млн.дол.,
Туреччини – 27,4 млн.дол., Білорусі – 21,6 млн.дол., Сербії – 21,5 млн.дол. та
Італії – 20,8 млн.дол.

Зовнішню торгівлю послугами з Вінницькою областю проводили 100 країн
світу. Експортували послуги 145 підприємств області, а імпортували 113.
Обсяги зовнішньої торгівлі послугами у 2020р. зросли відносно
попереднього року на 20,8%. Обсяги експорту та імпорту склали, відповідно,
163,5 і 39,1 млн.дол. Баланс зовнішньої торгівлі послугами позитивний і складає
124,5 млн.дол.
Найбільша доля експорту послуг належить Ізраїлю (37,6% загальних
обсягів експорту), Румунії (9,4%), Мальті (7,3%), США (6,1%), Німеччині (5,2%),
Британським Віргінським Островам (4,5%), Індії (4,3%), Естонії (3,6%).
В імпорті найбільша частка припадала на такі країни, як Іспанія (32,1%
загальних обсягів імпорту), Кіпр (11,3%), Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії (10,7%), Польща (7,1%), Німеччина (5,6%), Австрія
(5,1%), Чехія (3,8%), Російська Федерація (3,3%).
В загальній структурі експорту послуг основою залишаються комп’ютерні
послуги (118,4 млн.дол.). Найбільшими їх споживачами стали Багамські
Острови, Британські Віргінські Острови, Ізраїль, Мальта та США.
В значних обсягах надавались послуги з переробки матеріальних ресурсів
та послуги пов’язані з подорожами (відповідно, 25,0 млн.дол. і 12,7 млн.дол.)
В структурі імпорту найбільшу частку займають послуги пов’язані з
фінансовою діяльністю (43,2%) – Іспанія і Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії – основні надавачі цих послуг.
На ділові послуги припадає 16,8%, роялті та інші послуги, пов’язані з
використанням інтелектуальної власності – 15,0%, послуги у сфері
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 12,8% та транспортні
послуги – 5,4%.

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