Зовнішня торгівля товарами Вінницької області
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у 2019р.
експорт товарів становив 1455,5 млн.дол. США, імпорт – 631,6 млн.дол.
Порівняно з 2018р. експорт та імпорт збільшились відповідно на 1,8%
(на 26,2 млн.дол.) та на 12,2% (на 68,6 млн.дол.).
Суб’єктами господарювання області експортовано товарів у 2,3 раза
більше, ніж імпортовано.
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 148 країн
світу.
Серед країн-партнерів найбільше товарів експортувалося до Китаю –
163,5 млн.дол., Польщі – 136,0 млн.дол., Єгипту – 98,4 млн.дол., Румунії –
71,1 млн.дол., Білорусі – 68,4 млн.дол., Індії – 66,5 млн.дол., Нідерландів –
63,8 млн.дол., Туреччини – 62,2 млн.дол. та Німеччини – 61,8 млн.дол.
У 2019р. з Вінниччини було експортовано 3,6 тис.т м’яса великої рогатої
худоби, 40,1 тис.т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 27,1 тис.т молока
і молочних продуктів, 4,3 тис.т масла вершкового та інших молочних жирів,
607,0 т сирів, 2123,6 тис.т зернових культур, 4,0 тис.т круп зернових, 2,4 тис.т
насіння соняшника, 356,2 тис.т олії соняшникової, 62,3 тис.т цукру білого,
324,6 тис.дал горілки, 60,7 тис.м3 лісоматеріалів оброблених, 7,7 тис.т прокату
чорних металів.
Найбільші поставки імпортних товарів здійснювались з Китаю –
134,0 млн.дол., Польщі – 75,3 млн.дол., Німеччини – 67,1 млн.дол., США –
37,7 млн.дол., Румунії – 35,9 млн.дол. та Сербії – 26,4 млн.дол.
Імпортовано на Вінниччину 746,5 т м’яса великої рогатої худоби, 509,3 т
м’яса свиней (свинини), 349,4 т кондитерських виробів з цукру, 59,6 тис.т
портландцементу, 4046,8 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів
твердого палива, 551,1 тис.л продуктів переробки нафти, 205,5 т медикаментів,
138,0 тис.т добрив, 54,8 тис.шт шин для легкових автомобілів, 34,4 тис.шт шин
для вантажних автомобілів, 10,5 тис.м3 плит деревноволокнистих, 1912,7 тис.м2
тканин різних видів, 36,0 тис.т прокату чорних металів, 890,7 т труб з ливарного
чавуну і чорних металів, 5869 автонавантажувачів, 189 машин
сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 62 комбайни
зернозбиральні, 1624 трактори, 9056 автомобілів легкових, 161 автомобіль
вантажний та 54 автомобілі спеціальні.
При використанні інформації обов’язковим є посилання
джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області.
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