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Соціально-економічне становище області за 2008 рік
Промисловість. За підсумками 2008р., у порівнянні з попереднім
роком, приріст обсягів промислового виробництва склав 2,6%. Його
забезпечили підприємства, що відносяться до машинобудування,
виробництва
готових металевих виробів, целюлозно-паперового
виробництва та видавничої діяльності, хімічного виробництва та
виробництва і розподілення електроенергії, газу та води. Продовжує мати
місце нестабільна робота промислових підприємств. Порівняно з
показниками за 2007р. знизили обсяги промислового виробництва більше
половини підприємств. Спад виробництва до попереднього року відбувся у
добувній, легкій промисловості, на підприємствах з виробництва харчових
продуктів та напоїв, з оброблення деревини та виробництва виробів з
деревини.
Сільське господарство. Обсяг валової продукції сільського
господарства за 2008р. порівняно з показником попереднього року, за
рахунок сільськогосподарських підприємств, зріс на 3,6%. Збільшено
виробництво та урожайність зернових та зернобобових культур, овочів.
Всіма категоріями сільськогосподарських виробників вироблено у живій
вазі 75,8 тис. т м'яса, 393,5 тис.т молока, одержано 293,4 млн.шт. яєць. У
сільськогосподарських підприємствах, на які припадає від 1,3 до 5,3%
виробництва тваринницької продукції, збільшено порівняно з попереднім
роком виробництво м'яса на 32,8% до 4,0 тис. т, яєць – на 28,8% до
4,5 млн. шт.
Будівельна діяльність. Обсяги будівельних робіт за рік порівняно з
показниками 2007р. зменшено на 7,0%. Зниження обсягів будівництва
відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності.
Транспорт. Підприємствами усіх видів транспорту за 2008р.
перевезено 5,1 млн.т вантажів та 75,3 млн. пасажирів, що відповідно на
4,4% та 3,8% більше порівняно з попереднім роком. Автомобільним
транспортом більше, ніж торік перевезено вантажів на 11,5%, пасажирів –
на 5,3%.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за
одинадцять місяців 2008р. склав 1146,2 млн.дол.США, імпорту – 1805,9
млн.дол.США, що порівняно з відповідним періодом 2007р. більше на
10,4% та 29,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало
659,7 млн.дол.США.
Торгівля. За попередніми розрахунками оборот роздрібної торгівлі
підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та
підприємців-фізичних осіб за 2008р. склав 9081,1 млн.грн., що порівняно з
показниками за 2007р. більше на 21,4%.

Індекс споживчих цін (інфляції) в області за грудень 2008р. становив
102,3%, в країні – 102,1%, з початку року відповідно – 115,4 та 122,3%.
Фінанси. У результаті господарської діяльності в економіці області
за січень–листопад 2008р. до оподаткування одержано прибутків на суму
214,6 млн.грн. Із загальної кількості підприємств щомісячного обліку три
чверті одержали прибутки в сумі 543,8 млн.грн., що порівняно з
відповідним періодом попереднього року більше на 35,2%.
Прибутковий фінансовий результат в загальному отримано за всіма
основними видами економічної діяльності, крім підприємств, які
здійснювали операції з нерухомим майном, з оренди, інжинірингу та
надавали послуги підприємцям.
За 11 місяців 2008р. до місцевих бюджетів області надійшло
3024,5 млн.грн., що порівняно з даними за відповідний період
попереднього року більше на 32,6%. Відповідно зросли до 2284,4 млн.грн.
видатки на фінансування соціально-культурних заходів, з яких на освіту
спрямовано 1051,5 млн.грн., охорону здоров'я – 555,1 млн.грн., на
соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 547,1 млн.грн.
Доходи населення. У листопаді 2008р. середньомісячна номінальна
заробітна плата штатного працівника склала 1515 грн. і зросла, порівняно з
листопадом 2007р. на 27,4%.
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень–
листопад 2008р. склав 103,1%. Вищий від середньообласного показника
рівень оплати житлово-комунальних послуг зафіксовано
у містах
Берегово,
Чоп,
Берегівському,
Виноградівському,
Іршавському,
Міжгірському, Мукачівському, Свалявському, Тячівському та Хустському
районах.
Населення. За січень–листопад 2008р. природний приріст населення
області склав 2030 осіб і мав місце у містах Ужгород, Мукачево, Хуст,
Чоп, Виноградівському, Воловецькому, Іршавському, Міжгірському,
Мукачівському, Перечинському, Рахівському, Тячівському та Хустському
районах.
З початку 2008р. в область прибуло 2662 та вибуло 3866 осіб,
негативне міграційне сальдо склало 1204 особи. Чисельність населення
області на 1 грудня 2008р. склала 1243,4 тис.осіб.

