Прес-випуск
Роздрібна торгівля підприємств області у 2018 році
Головне управління статистики інформує. Оборот роздрібної
торгівлі, до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту
підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив
22,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 12,6% більше обсягу
попереднього року. За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної
торгівлі область посіла четверте місце серед регіонів України. У
розрахунку на одну особу через торгову мережу юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців у 2018р. продано товарів на 16,2 тис. грн (по
Україні – на 22 тис.грн).
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб),
основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. склав
13,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 13,8% більше, ніж роком раніше.
Продаж товарів за готівку через торгову мережу підприємств становив
77%, за допомогою платіжних карток – 20,2%, за договорами банківського
кредиту – 2,3%, через мережу Інтернет – 0,5%. Частка області у
роздрібному товарообороті підприємств України склала 2%. Майже 60%
обсягів роздрібного товарообороту області забезпечили підприємства
м.Івано-Франківська.
У товарній структурі роздрібного товарообороту підприємств
області частка продажу продовольчих товарів становила майже 35%, обсяг
їхнього продажу склав 4,7 млрд.грн і у порівнянні з 2017р. збільшився на
28,7%. У загальному обсязі продажу продовольчих товарів 87% припадало
на товари вітчизняного виробництва. Понад 85% реалізованих яєць, масла
вершкового, маргарину, борошна, хліба та хлібобулочних виробів, солі,
м'яса та м'ясопродуктів, виробів борошняних та цукрових кондитерських,
виробів тютюнових, цукру, олій рослинних, соків, овочів свіжих,
алкогольних та безалкогольних напоїв – продукти українських виробників.

Питома вага непродовольчих товарів склала понад 65%, їх продано
на 8,7 млрд.грн, що на 7,4% більше, ніж у 2017 році. Товари вітчизняної
промисловості займали більше 40% обсягу продажу товарів цієї групи.
Товари українських виробників становили понад три чверті обсягу
роздрібного продажу таких груп непродовольчих товарів як побутове рідке
котельне паливо, газ у балонах, вугілля і дрова для опалення, матеріали
мастильні, матеріали будівельні та залізні вироби, книги, газети та
журнали, матеріали та обладнання для роботи у домашніх умовах
(включаючи садово-городній інвентар), засоби для миття, чищення,
полірування та догляду за автомобілями, меблі тощо.
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