Соціально-економічне становище Закарпатської області
за січень-квітень 2008 року
Промисловість. У січні−квітні п.р. обсяги промислового
виробництва в області зросли на 15,8% при середньому показнику по
країні 8,0%. Приріст досягнуто за рахунок переробної промисловості,
зокрема,
підприємств,
що
відносяться
до
машинобудування,
металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів,
целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності, виробництва
харчових продуктів та напоїв, хімічного виробництва, оброблення
деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів.
Промисловими підприємствами протягом січня−березня п.р.
реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 1843,9 млн.грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
за
І квартал п.р. склав 1483,2 грн., що на 409,0 грн. більше, ніж за
аналогічний період минулого року. Вищим від середнього по області
даний показник зафіксовано у містах Берегово, Мукачево, Перечинському
та Ужгородському районах.
Сільське господарство. Суб’єктами всіх категорій сільського
господарства за 4 місяці п.р. вироблено у живій вазі 18,7 тис.т м’яса, 105,8
тис.т молока та 91,3 млн.шт. яєць, що порівняно з січнем–квітнем 2007р.
більше відповідно на 0,7, 0,1 та 0,5%.
Станом на 30 квітня п.р. всіма категоріями господарств посіяно ярі
культури на площі 59,9 тис.га., що майже наполовину менше, ніж на
відповідну звітну дату минулого року.
Будівельна діяльність. Протягом І кварталу п.р. підприємствами та
організаціями області освоєно 521,4 млн.грн. капітальних інвестицій,
89,7% яких склали інвестиції в основний капітал. У розрахунку на особу
зазначений показник склав 377 грн., що на чверть більше, ніж у
відповідному періоді минулого року.
Приріст іноземного капіталу за І квартал п.р. склав
16,0 млн.дол.США, основна частина якого направлена на розвиток
промисловості.
Протягом січня−березня п.р. введено в експлуатацію 71,5 тис.кв.м
загальної площі житлових будинків, що на 15,7% більше, ніж за
аналогічний період минулого року. Майже половину загального обсягу або
35,4 тис.кв.м. житла введено у м.Мукачево, Тячівському, Ужгородському
та Хустському районах.
Транспорт. За чотири місяці всіма видами транспорту перевезено
1500,9 тис.т вантажів та 25,6 млн. пасажирів, що порівняно з аналогічним
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періодом минулого року більше відповідно на 7,3 та 17,8%.
Вантажооборот зріс на 8,2% і становив 1933,7 млн.ткм.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахування
перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено
743,5 тис.т вантажів та 22,4 млн. пасажирів, що порівняно з аналогічним
минулорічним періодом більше відповідно на 13,9 та 20,6%.
Торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту у порівнянних цінах
склав 1440,7 млн.грн. і зріс порівняно з січнем−квітнем минулого року
майже на третину. Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації
у розрахунку на особу склав 2180 грн., при 1448 грн. у січні−квітні
минулого року.
Індекс споживчих цін (інфляції) в області з початку року склав
11,4%, внаслідок подорожчання продовольчих товарів та послуг.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів та
послуг за І квартал п.р. становив 303,6 млн.дол.США, імпорту − 450,1
млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року експорт
збільшився на 26,3%, імпорт − на 39,4%. Разом з тим, залишається
від’ємним сальдо зовнішньої торгівлі товарами.
Фінанси. Доходи місцевих бюджетів за три місяці п.р. склали 759,0
млн.грн., що у півтора раза більше, ніж за відповідний період минулого
року. Видатки на фінансування соціально-культурних заходів зросли до
500,6 млн.грн. Зокрема, на освіту спрямовано 228,5 млн.грн., охорону
здоров’я − 113,2 млн.грн., соціальний захист та соціальне забезпечення
населення − 30,4 млн.грн.
Доходи населення. Номінальна середньомісячна заробітна плата
штатного працівника за січень−березень п.р. склала 1264 грн., що
перевищує розміри законодавчо встановлених державних соціальних
стандартів: у 2,5 раза − рівень мінімальної заробітної плати (515 грн.) та у
2,0 раза − рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (633
грн.). При стабільному зростанні заробітної плати її рівень залишається
нижчим на 21,9% від середнього показника по країні.
Населення. Чисельність населення області порівняно з даними на
початок року зменшилася на 435 осіб і склала на 1 квітня 1242,2 тис. осіб.

Передрук матеріалів за умови посилання на Головне управління статистики
у Закарпатській області http://www.stat.uz.ua
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