Соціально-економічне становище області
за січень-лютий 2009 року
Промисловість. Індекс промислової продукції області у січні–
лютому 2009р. порівняно з відповідним періодом минулого року становив
48,1%. Не досягнуто рівня виробництва січня–лютого 2008р. за всіма
видами промислової діяльності, крім металургійного виробництва та
виробництва готових металевих виробів та виробництва електроенергії.
Сільське господарство. У січні–лютому 2009р. обсяг валової
продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств зріс
порівняно з даними за січень–лютий минулого року на 0,5%, зокрема в
сільськогосподарських підприємствах – у 2,1 раза, за рахунок тваринництва, тоді як у господарствах населення – скоротився на 2,7%.
Будівництво. З початку року виконано будівельних робіт на суму
25,3 млн.грн., що становить 63,1% обсягів будівництва січня-лютого
2008р.
Транспорт. Підприємствами транспорту у січні–лютому 2009р.
перевезено 450,5 тис.т вантажів та 11,5 млн. пасажирів, що, відповідно, на
34,1% та на 9,6% менше, ніж у січні–лютому минулого року.
Вантажооборот за січень–лютий п.р. склав 594,1 млн.ткм і зменшився
порівняно з відповідним періодом минулого року на 37,2%.
Пасажирооборот зріс за аналогічний період на 4,2% і склав 268,6
млн.пас.км.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень п.р. становив 57,0 млн.дол.США і зменшився
порівняно з відповідним періодом попереднього року на 32,7%, імпорту –
46,8 млн.дол.США і склав 38,9% обсягу січня 2008р. Cальдо зовнішньої
торгівлі товарами становило 10,2 млн.дол.США.
Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, що включає
роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств-юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, продаж на ринках за січень–лютий п.р. за
розрахунками склав 1110,7 млн.грн., що на 18,7% менше обсягу
відповідного періоду минулого року. У структурі обороту роздрібної
торгівлі на організовані ринки припадало 21,7%.
Ціни. Індекс споживчих цін у лютому п.р. зафіксовано на рівні
101,6%, з початку року – 104,3%.
Індекс цін виробників промислової продукції у лютому 2009р. склав
100,3%, з початку року – 107,2%.

Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата
штатного працівника у 2008р. зросла на 33,2% порівняно з 2007р. і
становила 1453 грн.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за січень
п.р. становила 1322 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом
попереднього року на 11,2%, водночас порівняно з груднем номінальна
заробітна плата зменшилася на 23,2%.
За січень 2009р. реальна заробітна плата найманих працівників по
відношенню до відповідного періоду минулого року знизилася на 5,6%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 лютого
2009р. становила 10887,7 тис.грн. і зросла порівняно з початком року на
2662,3 тис.грн.
Ринок праці. За даними державної служби зайнятості кількість
зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2009р. становила 24,9 тис. осіб,
що на 33,5% більше порівняно з відповідною датою 2008р.
Рівень зареєстрованого безробіття в області станом на 1 лютого п.р.
становив 3,2% чисельності постійного населення працездатного віку, що
на 0,8 в.п. більше, ніж на відповідну дату 2008р.
Населення. На 1 лютого 2009р. в області проживало 1243,2 тис. осіб.
Упродовж січня п.р. чисельність населення зменшилася на 210 осіб або на
2 особи у розрахунку на 1000 жителів.
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