Діяльність підприємств Вінницької області
у 2020 році
За попередніми даними Головного управління статистики у Вінницькій
області у 2020р. 94,0% юридичних осіб області (без банків та бюджетних
установ) складали малі підприємства, 5,8% – середні підприємства, 0,2% –
великі підприємства. За видами економічної діяльності найбільше
підприємств працюють в сільському, лісовому та рибному господарстві,
торгівлі та у промисловості. Зокрема, в сільському, лісовому та рибному
господарстві зосереджено майже 30,0% діючих підприємств, більше 20,0% –
у торгівлі, майже 15,0% – у промисловості. За розмірами підприємств галузева
структура підприємств дуже коливається – якщо серед підприємств охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги понад 46,0% підприємств складають
середні підприємства, в промисловості –11,4%, на транспорті та складському
господарстві – 10,3%, то в решти видів економічної діяльності частка середніх
підприємств є незначною, а частка малих підприємств значно перевищує
показник по області. Разом з тим, усі підприємства, які займаються фінансовою
та страховою діяльністю, а також здійснюють діяльність у сфері мистецтва,
спорту, розваг та відпочинку, відносяться до малих підприємств. Великі
підприємства функціонують у промисловості (10 підприємств), у сільському,
лісовому та рибному господарстві, у торгівлі – по 3 підприємства, в
будівництві – 1 підприємство.
У 2020р. на підприємствах області було зайнято 171,8 тис. осіб, що на
3,1% менше, ніж у попередньому році. Більше половини зайнятих працівників
зосереджено на середніх підприємствах (93,0 тис. осіб) та майже третина
працівників (52,1 тис. осіб) зайнято на малих підприємствах, на великих
підприємствах зайнято 15,6% (26,7 тис. осіб).
У 2020р. підприємствами області реалізовано продукції (товарів, послуг)
на 199,7 млрд.грн, що на 2,4% більше, ніж у 2019р. Найбільша частка реалізації
(44,9%) припадає на середні підприємства, обсяг реалізованої продукції
(товарів, послуг) яких склав 89,7 млрд.грн, частка малих та великих
підприємств в обсязі реалізації майже однакова – 27,1% та 28,0%.

При використанні інформації обовʼязковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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