Стан зовнішньої торгівлі Вінниччини
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області
у І півріччі 2021р. експорт товарів становив 510,0 млн.дол. США, імпорт –
312,7 млн.дол. Порівняно із І півріччям 2020р. експорт зменшився на 32,4%
(на 244,2 млн.дол.), а імпорт збільшився – на 23,9% (на 60,4 млн.дол.).
Суб’єктами господарювання області експортовано товарів у 1,6 раза
більше, ніж імпортовано.
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 121 країни
світу.
Серед країн-партнерів найбільше товарів експортувалося до Китаю –
79,8 млн.дол., Польщі – 71,5 млн.дол., Румунії – 42,8 млн.дол., Туреччини –
26,6 млн.дол., Білорусі – 20,8 млн.дол., Російської Федерації – 20,3 млн.дол.,
Індії та Нідерландів – по 18,6 млн.дол., Єгипту –18,5 млн.дол. та Іспанії –
18,2 млн.дол.
У І півріччі 2021р. з Вінниччини було експортовано 1506,3 т м’яса великої
рогатої худоби, 9,9 тис.т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 7,8 тис.т молока
і молочних продуктів, 917,0 т масла вершкового та інших молочних жирів,
115,5 т сирів, 453,2 тис.т зернових культур, 1134,1 т круп зернових, 72,7 тис.т олії
соняшникової, 1,4 тис.т цукру білого, 1,1 млн.дал спирту, 130,3 тис.дал горілки,
35,4 тис.м3 лісоматеріалів оброблених, 1,5 тис.т прокату чорних металів.
Найбільші поставки імпортних товарів здійснювались з Німеччини –
50,9 млн.дол., Польщі – 41,9 млн.дол., Китаю – 37,4 млн.дол., США –
29,3 млн.дол., Румунії – 24,0 млн.дол., Туреччини – 11,3 млн.дол., Італії –
10,5 млн.дол., Білорусі – 9,8 млн.дол. та Австрії – 9,1 млн.дол.
Імпортовано на Вінниччину 3,5 тис.т гречки, 6,4 тис,т продуктів переробки
нафти, 69,2 тис.т добрив, 9,1 тис.шт шин для вантажних автомобілів, 10,6 тис.м3
плит деревноволокнистих, 10,2 тис.м3 лісоматеріалів оброблених, 985,2 тис.м2
тканин різних видів, 7,9 тис.т прокату чорних металів, 646,2 т труб з ливарного
чавуну і чорних металів, 2896 автонавантажувачів, 105 машин
сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 118 телевізійних
приймачів, 37 комбайнів зернозбиральних, 529 тракторів, 5435 автомобілів
легкових, 230 автомобілів вантажних, 45 автобусів та 39 автомобілів
спеціальних.
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75

