Соціально-економічне становище Закарпатської області
за січень-березень 2008 року
Промисловість. Темп промислового виробництва за І квартал п.р.
склав 112,5% при середньому показнику по країні 107,8%. Приріст
досягнуто у промисловості тринадцяти адміністративно-територіальних
одиниць. Вищий від середньообласного показника приріст склався у
промисловості
Берегівського,
Виноградівського,
Ужгородського
Великоберезнянського, Мукачівського районів.
Протягом січня–лютого п.р. реалізовано промислової продукції
(робіт, послуг) на суму 1138,8 млн.грн., більше половини якої припадає на
підприємства Ужгородського району.
Залишається низькою інноваційна діяльність в області. Частка
інноваційно активних промислових підприємств у 2007р. зменшилася
порівняно з попереднім роком на 1,3 в.п. і склала 8,8%.
Сільське господарство. Обсяг валової продукції сільського
господарства за січень–березень зріс на 0,4%. У загальному суб’єктами
всіх категорій сільськогосподарської діяльності вироблено 14,7 тис.т м’яса,
69,8 тис.т молока та 59,1 млн.шт. яєць, що відповідно на 0,7, 0,5 та 0,4%
більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Порівняно з показниками на відповідну дату минулого року
зменшилося поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі корів, як у
сільськогосподарських підприємствах так і в господарствах населення.
Зменшили обсяги валової продукції сільськогосподарські підприємства.
Розпочато сівбу ярих культур. Станом на 1 квітня п.р. ярі культури
посіяно на площі 2,6 тис.га, з них третину засіяно зерновими та
зернобобовими (без кукурудзи), 45,9% яких засіяно сільськогосподарськими підприємствами.
Будівельна діяльність. Обсяг інвестицій в основний капітал,
освоєних у 2007р., на 12,2% перевищив вкладення в економіку області за
попередній рік.
На третину меншими, ніж за І квартал минулого року були обсяги
підрядних будівельних робіт. Зменшення обсягів будівництва допущено у
8 районах та містах Ужгород, Берегово, Мукачево і Хуст. У Берегівському,
Перечинському, Рахівському, Хустському, Міжгірському, Тячівському та
Іршавському районах обсяги будівельних робіт складали від 0,1 до 3,3%
від загальнообласного обсягу.
Транспорт. За І квартал всіма видами транспорту перевезено 1086,2
тис.т вантажів та 19,2 млн. пасажирів, що в порівнянні з відповідним
минулорічним періодом більше відповідно на 10,3 та 18,7%.
Понад 82,3% обсягу пасажироперевезень здійснювали підприємціфізичні особи, якими перевезено 13,8 млн. пасажирів. Більше половини
загальної кількості пасажирських перевезень виконано підприємцями
м.Ужгород.
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Торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у
порівнянних цінах зріс на 27,5% і склав 1028,3 млн.грн. На одну особу
протягом кварталу за всіма каналами реалізації продано споживчих товарів
на суму 1557 грн. при 1109 за відповідний період минулого року.
Зовнішньоекономічна діяльність. За січень−лютий п.р. обсяги
експорту зовнішньої торгівлі товарами склали 187,1 млн.дол.США,
імпорту – 272,2 млн.дол.США, що порівняно з даними за січень-лютий
торік більше на чверть та 40,3% відповідно.
За даний період склалося від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами в сумі 85,1 млн.дол.США.
Фінанси. За даними статистичної звітності загальний фінансовий
результат до оподаткування підприємств щомісячного обліку за
січень−лютий п.р. збільшився порівняно з відповідним минулорічним
періодом у 1,5 раза і склав 59,0 млн.грн. прибутків. Із загальної кількості
суб’єктів господарювання прибутковий фінансовий результат в сумі 110,9
млн.грн. одержали 78,9% підприємств щомісячного обліку.
При загальному позитивному фінансовому результаті за січень–
лютий п.р. збитки допустили підприємства, які здійснювали операції з
нерухомим майном, орендою, інжинірингом, надавали послуги
підприємцям, будівництва.
Загалом, кожне п’яте підприємство щомісячного обліку отримало
збитки, у будівництві − кожне третє, у промисловості − кожне четверте,
сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку − кожне шосте.
За даними Державного казначейства за два місяці п.р. надходження
до місцевих бюджетів області склали 488,3 млн.грн., видатки − 354,6
млн.грн.
Індекс споживчих цін (інфляції) в області у березні п.р. становив
103,2%, в країні − 103,8%, з початку року відповідно – 108,1 та
109,7%.Ціни на продукти харчування зросли на 13,3%.
Серед областей Карпатського економічного району найвищий індекс
інфляції за січень–березень п.р., порівняно з груднем 2007 року,
зафіксовано у Львівській (110,7%), 109,3 – у Івано-Франківській,
та 109,2% – у Чернівецькій областях.
Доходи населення. Розмір середньої номінальної заробітної плати
нарахованої одному штатному працівнику у лютому п.р. становив 1279
грн., що на 7,6% більше, ніж у січні та на 38,2% – від показника за
відповідний період минулого року. Вона перевищила розміри
встановлених державних соціальних стандартів: у 2,5 раза − рівень
мінімальної заробітної плати (515 грн.) та у 2,0 раза прожитковий мінімум
для працездатної особи (633 грн.). Середній розмір заробітної плати в
економіці всіх адміністративно-територіальних одиниць області був
вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи в 1,5–2,8 раза. При
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зростанні заробітної плати вона залишається на 21,7% нижчою від
середнього показника по країні.
Рівень зареєстрованого безробіття по області на 1 березня п.р.
становив 2,4% чисельності постійного населення працездатного віку, тоді
як у Великоберезнянському, Перечинському, Міжгірському та
Воловецькому районах він склав 5,1−8,6%.
Населення. За січень–лютий п.р. природний приріст населення
склав 26 осіб і відбувся у м.Ужгород, Виноградівському, Іршавському,
Міжгірському, Рахівському, Тячівському та Хустському районах. Рівень
народжуваності в області склав 14,5‰ і є одним з найвищих показників
серед регіонів країни.
Чисельність наявного населення області за станом на 1 березня
склала 1242,4 тис. осіб, порівняно з даними на початок року вона
зменшилася на 195 осіб за рахунок міграційного відтоку.
Природне скорочення населення відбулося у Берегівському,
Великоберезнянському, Воловецькому, Мукачівському, Перечинському,
Свалявському, Ужгородському районах та містах Берегово, Мукачево,
Хуст та Чоп.
Передрук матеріалів за умови посилання на Головне управління статистики
у Закарпатській області http://www.stat.uz.ua
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