Соціально-економічне становище області
за січень–липень 2008 року
Промисловість. За січень−липень 2008р. обсяги промислового
виробництва зросли на 20,0% за рахунок підприємств, що відносяться до
машинобудування, целюлозно-паперового виробництва, видавничої
діяльності, хімічної та нафтохімічної промисловості, сфери виробництва та
розподілення електроенергії, газу та води.
За I півріччя п.р. продуктивність праці у промисловості зросла на
19,1%. Обсяг реалізованої промислової продукції склав 3790,4 млн.грн.,
більше половини якого складає продукція машинобудування.
Сільське господарство. Обсяг валової продукції сільського
господарства за всіма категоріями господарств у порівнянних цінах 2005
року зріс на 2,1%, зокрема, в особистих селянських господарствах – на
3,4%. Приріст забезпечено за рахунок продукції рослинництва.
Станом на 1 серпня п.р. зафіксовано зменшення на 39,4% валового
збору зернових та зернобобових культур, порівняно з показником на
відповідну дату минулого року.
Порівняно з 1 серпня 2007р. в господарствах усіх категорій
збільшено поголів’я свиней, овець та кіз, птиці.
Капітальні інвестиції. В економіку області за І півріччя п.р.
вкладено 1376,0 млн.грн. капітальних інвестицій, з яких 1229,9 млн.грн.
або 89,4% – інвестиції в основний капітал. Обсяги інвестицій в основний
капітал порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 2,8%.
Станом на 1 липня п.р. в економіку області іноземними інвесторами
вкладено 364,0 млн.дол.США прямих інвестицій, дві треті яких, надійшли
з країн Європейського Союзу. Впродовж 6 місяців п.р. приріст іноземного
капіталу зріс на 5,4% порівняно з показником на початком року і склав
18,6 млн.дол.США.
Будівельна діяльність. За січень−липень п.р. будівельними
організаціями виконано робіт на суму 261,0 млн.грн., що складає 83,5%
рівня відповідного періоду минулого року.
Транспорт. Протягом січня−липня п.р. порівняно з минулорічним
періодом, обсяги вантажних перевезень всіма видами транспорту
збільшено на 6,6%, пасажирських – на 12,0%. Залізничним транспортом
перевезено вантажів на 3,1% більше, ніж за сім місяців минулого року.
Торгівля. Обсяг обороту роздрібної торгівлі за сім місяців п.р.
збільшився на 27,6%, до 4931,8 млн.грн. Продаж споживчих товарів за
усіма каналами реалізації у розрахунку на особу склав 4121 грн., при
минулорічному показнику – 2726 грн.
В області у липні п.р. індекс споживчих цін (інфляції) склав 98,6% та
на 0,9 в.п. є нижчим від показника по країні.

Зовнішньоекономічна діяльність. За січень-червень п.р. обсяги
експорту зовнішньої торгівлі товарами та послугами становили 652,7
млн.дол.США, імпорту – 1005,6 млн.дол.США, що більше порівняно з
аналогічним періодом минулого року відповідно на 23,8% та 44,8%.
Склалося від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в сумі
352,9 млн. дол. США.
В обсязі експорту та імпорту товарів основну питому вагу займає
давальницька сировина і продукція, виготовлена з неї. За 6 місяців п.р.
підприємствами області одержано давальницької сировини на 420,9
млн.дол.США, що становить 42,6% загального обсягу імпорту області.
Фінанси. За даними Державного казначейства, у січні-червні п.р.
надходження до місцевих бюджетів області склали 1573,8 млн.грн., що
більше порівняно з відповідним періодом минулого року на 39,5%.
Відповідно,
зросли до 1178,6 млн.грн. видатки на фінансування
соціально-культурних заходів, з яких на освіту спрямовано 553,6 млн.грн.,
охорону здоров’я – 279,8 млн.грн., на соціальний захист та соціальне
забезпечення – 277,3 млн.грн.
Доходи населення. У червні п.р. номінальна середньомісячна
заробітної плати штатного працівника області склала 1511 грн. і зросла
порівняно з червнем 2007р. на 35,0%, а з травнем п.р на 6,8%. Її розмір
перевищує законодавчо встановлені з 1 квітня п.р. державні стандарти: у
2,3 раза – прожитковий мінімум для працездатної особи (647 грн.) та
розмір мінімальної заробітної плати (524 грн.) – 2,9 раза. Реальна зарплата
у червні п.р. порівняно з травнем збільшилася на 6,8% та на 9,3% – з
відповідним періодом минулого року.
Станом на 1 липня загальна сума невиплаченої заробітної плати
зросла і склала 4905,6 тис.грн.
Населення. За рахунок природного скорочення на 228 осіб і
міграційного відтоку – на 439 осіб зменшилася чисельність наявного
населення області і на 1 липня п.р. склала 1241,9 тис. осіб.
Порівняно з січнем-червнем 2007р. кількість народжених зросла на
242 особи або на 3,1%. Рівень народжуваності склав 13,2‰ і є одним з
найвищих серед регіонів країни.
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