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Основні показники діяльності підприємств Черкаської області
за 2020 рік
За попередніми даними у 2020 році в Черкаській області діяло 9286
підприємств (без банків та бюджетних установ), що на 423 одиниці (4%)
менше ніж у 2019 році. У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення
припадало 78 підприємств (в Україні – 90).
На підприємствах працювали 143 тисячі осіб зайнятих працівників, із
них понад 140 тисяч – наймані працівники. Найбільше найманих працівників
було задіяно в промисловості – 36%, а також у сільському, лісовому та
рибному господарстві – 22%. В середньому на одному підприємстві
працювали 15 найманих працівників. Сума витрат на оплату праці на
підприємствах зросла на 10% і склала 15276,5 млн грн.
Підприємствами області реалізовано продукції, товарів, надано послуг
на суму 212166 млн грн, що на 3% більше ніж за 2019 рік. Традиційно
найбільша питома вага в обсязі реалізації належала промисловості (47%), а
також оптовій та роздрібній торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів (28%). У розрахунку на одного найманого працівника було
реалізовано майже 1511 тис.грн продукції (товарів, послуг).
Частка великих та середніх підприємств була незначною (менше 6%).
Проте на них було задіяно 71% найманих працівників усіх підприємств області
й забезпечено 79% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
та майже 80% витрат на оплату праці.
У результаті підприємницької діяльності 75% підприємств області
отримали близько 11687 млн грн прибутку (на 20% менше ніж за 2019 рік).
Збитків зазнали 25% підприємств на загальну суму 8304 млн грн (у 3 рази
більше проти попереднього року).
Фінансовий результат до оподаткування підприємств області за 2020 рік
склав 3382,5 млн грн прибутку, що на 8781 млн грн менше ніж за 2019 рік.
Найкращі фінансові результати мали сільське, лісове та рибне
господарство – 4777 млн грн прибутку, а також оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 704 млн грн.
Найбільш збитковими видами діяльності були промисловість – 3075 млн
грн збитків та операції з нерухомим майном – 53 млн грн.
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