Вінниччина і Азія – торгові партнери
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у січні–
листопаді 2019р. експорт товарів до Азії становив 620 млн.дол. США, імпорт –
180 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2018р. експорт та імпорт до країн
Азії збільшились відповідно на 11% (на 63 млн.дол.) та на 16% (на 25 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 37 азійських
країн.
Загальний
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зовнішньоторговельного обороту області. У великих обсягах у країни Азійського
континенту експортувались зернові культури – 971 тис.т на 167 млн.дол., жири
та олії тваринного або рослинного походження – 406 тис.т на 276 млн.дол.,
залишки і відходи харчової промисловості – 302 тис.т на 61 млн.дол., каолін –
49 тис.т на 7 млн.дол., лісоматеріали розпиляні – 26 тис.м3 на 4 млн.дол.
У січні–листопаді 2019р. найбільшим торговельним партнером області
став Китай, обсяги експорту товарів до якого складають 153 млн.дол., а
імпорту – 127 млн.дол. Основними групами експорту до Китаю стали жири та
олії тваринного або рослинного походження (119 млн.дол.), продукти
рослинного походження (20 млн.дол.) та готові харчові продукти (9 млн.дол.).
Так, у січні–листопаді поточного року до вищевказаної країни експортовано
142 тис.т олії соняшникової, 47 тис.т кукурудзи, 34 тис.т макухи, 30 тис.т
борошна пшеничного та із суміші пшениці та жита, 6 тис.т ячменю, 900 т молока
та вершків згущених і 775 т молочної сироватки. В товарній структурі імпорту
переважають електричні машини, та недорогоцінні метали та вироби з них, які
складають, відповідно, 58% та 33% від загального обсягу імпорту цих груп
товарів до Вінницької області. З Китаю ввезено 12 тис.т прокату плоского з
вуглецевої сталі, майже 2 тис.т прутків, брусків та профілів алюмінієвих,
55 тис.шт статичних електричних перетворювачів, 767 електрогенераторних
установок.
Також, значні обсяги зовнішньоторговельного обороту Вінниччини у
січні–листопаді 2019р. складають Індія (135 млн.дол. США), Туреччина
(110 млн.дол.), Бангладеш (43 млн.дол.) та Ізраїль (28 млн.дол.).
Індія стала одним із основних споживачів жирів та олії тваринного або
рослинного походження (31% всього експорту цього товару з Вінницької області
та 93% всього експорту до Індії). Серед імпортованої продукції з Індії найбільша
частка належить продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
(46%), продуктам рослинного походження (25%) та недорогоцінним металам та
виробам з них (9%).
В структурі експорту до Туреччини переважають такі групи товарів, як
продукти рослинного походження (51%) та готові харчові продукти (35%).
Експортовано: кукурудзи – на 24 млн.дол., пшениці – на 4 млн.дол., соєвих

бобів – на 15 млн.дол., висівок пшеничних – на 8 млн.дол., макухи – на
6 млн.дол., олії соняшникової – на 5 млн.дол. Імпортувались з Туреччини в
значній кількості: чорні метали (9 млн.дол.) та котли, машини (4 млн.дол.).
Левову частку експорту до Бангладешу займає пшениця (236 тис.т на
42 млн.дол.).
Ізраїль активно закуповував зернові культури (11 млн.дол.), молоко
і молочні продукти та макуху (по 5 млн.дол.), цукор (4 млн. дол.).
Загалом на Вінниччину з Азії завезено: 9 тис.т на 62 млн.дол. – машин,
обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання; 8 тис.т на
16 млн.дол. – полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з неї; 3 тис.т на
8 млн.дол. алюмінію і виробів з нього; 5 тис.т на 3 млн.дол. – пальмової олії;
598 т на 8 млн.дол. – текстильних матеріалів та текстильних виробів; 2 тис.т на
2 млн.дол. – їстівних плодів та горіхів; 1тис.т на 2 млн.дол. – чорних металів та
виробів з них.
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