Соціально-економічне становище області за
січень–серпень 2009 року
Промисловість. Індекс промислового виробництва в області у січні–
серпні п.р. порівняно з відповідним періодом минулого року становив
43,8%.
Протягом січня–липня п.р. промисловими підприємствами області
реалізовано промислової продукції на суму 2808,4 млн.грн.
Сільське господарство. Обсяг валової продукції сільського
господарства в усіх категоріях господарств за січень–серпень п.р. за
розрахунками зріс, порівняно з даними за відповідний період минулого
року на 2,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 29,0%, у
господарствах населення – на 0,8%. У всіх категоріях господарств зросла,
порівняно з показником на відповідну дату минулого року, чисельність
поголів’я свиней, овець та кіз.
Будівництво. За вісім місяців п.р. підприємствами області виконано
будівельних робіт на суму 262,2 млн.грн., що на третину менше, порівняно
з відповідним періодом минулого року.
Транспорт. Підприємствами транспорту у січні–серпні 2009р.
перевезено 2580,0 тис.т вантажів, що на чверть менше, ніж у січні–серпні
минулого року. Вантажооборот досяг 3013,2 млн.ткм або 78,2% від обсягу
відповідного періоду минулого року. Послугами пасажирського
транспорту скористалися 44,9 млн. пасажирів, що на 11,8% менше, ніж за
січень– серпень 2008р. Пасажирооборот зменшився на 5,7% і склав
1044,2 млн.пас.км.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг
експорту зовнішньої
торгівлі товарами за січень–липень п.р. становив 474,0 млн.дол.США і
зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 36,2%,
імпорту, відповідно – 493,7 млн.дол.США і зменшився на 58,9%. Відיємне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 19,7 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–серпень п.р., за
розрахунками, склав 5590,2 млн.грн., що на 14,7% менше, ніж у січні–
серпні минулого року. Пיяту частину загального обсягу продажу
споживчих товарів протягом восьми місяців п.р. реалізовано через мережу
організованих ринків.

Ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області у серпні п.р.
зафіксовано на рівні 100,1%, з початку року – 107,3%, при 99,8% та 108,2%
– по країні.
Індекс цін виробників промислової продукції у серпні 2009р. склав
101,2%, з початку року – 103,6%.
Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата
штатного працівника області за січень–липень п.р. становила 1490 грн. і
зросла порівняно з відповідним періодом 2008р. на 8,4%.
У липні порівняно з червнем п.р. розмір заробітної плати зріс у
середньому на 3,0%, а з липнем минулого року – на 8,3% і склав 1685 грн.
Сума невиплаченої заробітної плати протягом липня п.р. зменшилася
на 5,1% і на 1 серпня 2009р. становила 15,6 млн.грн. Зокрема, на
економічно активних підприємствах вона зменшилася на 7,0% і складала
11,3 млн.грн.
Ринок праці. За даними державної служби зайнятості рівень
зареєстрованого безробіття в області станом на 1 серпня п.р. склав 2,1%
чисельності населення працездатного віку, проти 2,3% на відповідну дату
2008р.
Населення. На 1 серпня 2009р. в області проживало 1243,9 тис. осіб.
Упродовж січня–липня п.р. чисельність населення зросла на 510 осіб за
рахунок природного приросту, який за сім місяців п.р. склав 758 осіб.

