Соціально-економічне становище
Закарпатської області за січень–лютий 2008 року
Промисловість. За січень–лютий п.р. темп промислового
виробництва, порівняно з показником за відповідний період минулого
року, склав 113,9%. Вищий приріст досягнуто на підприємствах
целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності, з виробництва
готових металевих виробів, машинобудування та в загальному на
підприємствах
Берегівського,
Виноградівського,
Мукачівського,
Рахівського, Тячівського та Ужгородського районів.
За січень реалізовано продукції на 490,4 млн.грн., з якої 97,1%
припадає на суб’єкти переробної промисловості. У структурі реалізованої
промислової продукції 46,9% припадає на інвестиційну продукцію, 23,8 –
сировинну продукцію, 22,9 – товари широкого використання та 6,4% – на
товари тривалого використання.
Сільське господарство. У сільському господарстві темп росту
валової продукції за січень-лютий п.р., порівняно з відповідним періодом
минулого року, склав 100,5%, приріст забезпечено за рахунок галузі
тваринництва. Зросло поголів’я свиней, овець та кіз, птиці, виробництво
м’яса, молока, яєць.
У сільському господарстві, за результатами діяльності всіх категорій
господарств, на 1 березня п.р. порівняно з відповідним періодом минулого
року, зменшено поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі корів.
Будівельна діяльність. Обсяг виконаних будівельних робіт за
січень–лютий п.р. склав 31,3 млн.грн. Порівняно з відповідним періодом
минулого року обсяги будівельних робіт зросли у м.Хуст, Іршавському,
Тячівському та Хустському районах.
Майже половина обсягу будівельних робіт виконана організаціями
обласного центру. Загальний обсяг будівельних робіт за січень-лютий п.р.,
порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшено на 38,7%.
Транспорт. Підприємствами транспорту у січні–лютому перевезено
683,7 тис.т вантажів та 12,7 млн. пасажирів, що на 12,9 та 20,9% більше,
ніж за відповідний період минулого року.
Вантажооборот зріс на 9,4% і становив 945,7 млн.ткм.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень
п.р. склав 84,7 млн.дол.США, імпорту – 117,9 млн.дол.США, що
відповідно на 13,4 і 32,7% більше порівняно з січнем минулого року.
Порівняно з січнем минулого року зросло від’ємне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами.
Торгівля. За два місяці п.р. продано споживчих товарів на 1251,3
млн. грн., що більше, ніж за аналогічний період минулого року на 26,0%.
На одну особу протягом січня–лютого за всіма каналами реалізації
продано споживчих товарів на суму 1007 грн. при 711 грн. у січні–лютому
2007р.

Індекс споживчих цін (інфляції) в області з початку року склав
104,8% внаслідок подорожчання продовольчих товарів та послуг.
Фінанси. За результатами січня економіка області спрацювала
прибутково. Із загальної кількості суб’єктів господарювання щомісячного
обліку прибутковий фінансовий результат в сумі 65,8 млн.грн. одержали
76,5% підприємств.
Надходження до місцевих бюджетів області у січні п.р. склали
215,6 млн.грн., що у 1,7 раза більше, ніж за січень минулого року.
У структурі видатків з місцевих бюджетів, які зросли порівняно з
минулорічним періодом у 1,5 раза до 151,2 млн.грн., 42,4% спрямовано на
освіту, 19,2 – на охорону здоров’я, 26,5% – на соціальний захист та
соціальне забезпечення населення.
Доходи населення. Середньомісячна номінальна заробітна плата
працюючих за наймом у 2007р., порівняно з показником у попередньому
році, зросла на чверть і склала 1091 грн. Вища вона від середнього
показника в економіці була у сфері фінансової діяльності та державного
управління, на підприємствах транспорту і зв’язку, а також у працівників
міст Чоп, Ужгород, Мукачево та Ужгородського району. При зростанні
порівняно з січнем минулого року на 34,4% рівень середньомісячної
заробітної плати є нижчим від середнього показника по країні на 21,9%.
Найменш оплачуваною залишається праця осіб, зайнятих у сільському
господарстві, нарахування у яких склали 549-728 грн.
У січні заробітна плата штатного працівника склала 1188 грн., що
перевищує розміри встановлених державних соціальних стандартів,
зокрема прожитковий мінімум для працездатної особи - у 1,9 раза, рівень
мінімальної заробітної плати – у 2,3 раза.
Рівень зареєстрованого безробіття на 1 лютого п.р. склав 2,4%
чисельності постійного населення працездатного віку проти 2,8% на
відповідну дату минулого року.
Населення. Порівняно з даними на початок року, чисельність
населення області за рахунок природного скорочення та міграційного
відтоку зменшилася і склала 1242,5 тис. осіб.
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