
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА У ФОКУСІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: підсумки 2020 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області
на 1 січня 2021 року становила 1361,1 тис.
осіб, щільність населення – 98 осіб на 1 км2.

Упродовж 2020 року чисельність
населення зменшилася на 7,0 тис. осіб., або
на 0,5%

РИНОК ПРАЦІ

За результатами обстеження робочої
сили у 2020 році кількість робочої сили у віці
15–70 років становила 599,3 тис. осіб, що на
3,3% менше, ніж у 2019 році.

Рівень зайнятості населення області цього
віку склав 54,1%, рівень безробіття – 8,4% (за
методологією МОП)

ОПЛАТА ПРАЦІ

Середньомісячна номінальна заробітна
плата одного штатного працівника підпри-
ємств, установ та організацій у 2020 році
становила 9980 грн, що на 13,2% більше ніж,
у 2019 році.

Індекс реальної заробітної плати відносно
2019 року склав 109,5%.

Заборгованість із виплати заробітної
плати в цілому по економіці області на 1 січня
2021 року становила 34,5 млн.грн, що складає
1,5% фонду оплати праці, нарахованого за
грудень 2020 року

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін за 2020 рік в
області склав 105,6%, в Україні – 105,0% (за
2019 рік – 104,5% та 104,1% відповідно).
Індекс споживчих цін на продукти харчування
та безалкогольні напої в області становив
105,2% (в Україні – 104,9%)

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі у 2020 році
становив 27,4 млрд.грн, що у порівнянних цінах
на 4,5% більше обсягу 2019 року.

Роздрібний товарооборот підприємств
роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив
17,1 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 5,3%
більше обсягу 2019 року

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2020 рік підприємствами та
організаціями області освоєно 6,3 млрд.грн
капітальних інвестицій, або 4,7 тис.грн у
розрахунку на одну особу населення. Індекс
капітальних інвестицій порівняно з попереднім
роком становив 54,7% .

Основну частку капітальних інвестицій
(97,4% загального обсягу) вкладено у
матеріальні активи, частка нематеріальних
активів склала 2,6%

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2020 році індекс сільськогосподарської
продукції порівняно з 2019 роком становив
103,5%, у тому числі продукції рослинництва –
105,9%, продукції тваринництва – 100,3%.

У розрахунку на одну особу населення
вироблено сільськогосподарської продукції
(у постійних цінах 2016 року) на суму
10,1 тис.грн

ПРОМИСЛОВІСТЬ

БУДІВНИЦТВО

ТРАНСПОРТ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Індекс промислової продукції у 2020
році порівняно з 2019 роком становив 93,4%, у
тому числі у добувній промисловості і
розробленні кар’єрів – 101%, у переробній
промисловості – 93,6%, у постачанні
електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 84,3%

Індекс будівельної продукції у 2020 році

порівняно з 2019 роком становив 98,3%.

Зведення будівель зменшилося на 5,6%, у тому

числі житлових – на 13,1%, водночас зведення

нежитлових будівель зросло на 0,3%. Індекс

будівництва інженерних споруд склав 102,1% .

У 2020 році в експлуатацію прийнято 393,3

тис.м2 загальної площі житлових будівель, що

на 47,8% менше, ніж за 2019 рік, у розрахунку на

10 тис. населення - 2888 м2 житла

Підприємствами залізничного та

автомобільного транспорту області у 2020

році перевезено 23,6 млн.т вантажів, що на

7,1% більше обсягу 2019 року. Усіма видами

транспорту області перевезено 47,4 млн.

пасажирів, що склало 59,2% обсягу

попереднього року

Обсяги експорту товарів суб’єктами зов-
нішньоекономічної діяльності області у 2020
році становили 757,6 млн.дол. США, імпорту –
639,3 млн.дол. США. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами склало 118,3
млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом
імпорту – 1,18.
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Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг) у 2020 році
склав 61,4 млрд.грн, у розрахунку на одну
особу населення – 45 тис.грн


