Соціально-економічне становище Закарпатської області
за січень 2013 року
Промисловість. У січні 2013р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст
промислового виробництва в області становив 11,3%. Порівняно з груднем 2012р. індекс промислового
виробництва склав 94,6 %.
За підсумками 2012р. промисловими підприємствами області реалізовано промислової продукції на
суму 8644,5 млн.грн.
Сільське господарство. У січні 2013р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
порівняно з січнем 2012р. склав 102,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 111,5%, у
господарствах населення – 101,8%.
За розрахунками на 1 лютого п.р. в усіх категоріях господарств зросла, порівняно з показником
на 1 лютого 2012р., чисельність поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. корів, свиней, овець та кіз, птиці.
Будівництво. У 2012р. в області прийнято в експлуатацію 366,3 тис.м2 загальної площі житла, що
на 12,3% більше, ніж за 2011р.
У січні п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 14333 тис.грн. Порівняно
з січнем 2012р. індекс будівельної продукції склав 208,8%.
Транспорт. Підприємствами транспорту у січні п.р. перевезено 211,3 тис.т вантажів, що
становило 95,7% від обсягів відповідного місяця минулого року. Вантажооборот за зазначений період зріс
на 0,5% і склав 399,5 млн.ткм.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 4,2 млн. пасажирів, що склало 96,2% від
обсягів перевезень пасажирів у січні 2012р. Пасажирооборот за цей період досяг 110,5 млн.пас.км.
Зовнішньоекономічна діяльність.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 2012р.
становив 1385,1 млн.дол. США, імпорту – 2009,1 млн.дол. США. Порівняно з 2011р. обсяги експорту
товарів склали 99,1%, імпорту товарів – 100,6%.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за 2012р. становив 64,2 млн.дол. США, імпорту –
37,4 млн.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 26,8 млн.дол. США.
Протягом 2012р. в економіку області інвестовано 59,9 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій.
Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, що включає роздрібний товарооборот торгової
мережі підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і продаж на ринках за січень п.р. за
розрахунками склав 1244,1 млн.грн., що у порівнянних цінах на 14,6% більше, ніж за січень 2012р. Через
мережу організованих ринків протягом зазначеного періоду реалізовано 22,8% загального обсягу продажу
споживчих товарів.
Ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області у січні п.р. порівняно з груднем 2012р.
зафіксовано на рівні 100,0%, по країні – 100,2%.
Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника області у
2012р. становила 2351 грн. і зросла порівняно з 2011р. на 13,6%.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2012р. склала 2695
грн., що на 12,2% більше, ніж у листопаді та на 8,1% більше, ніж у грудні 2011р. Її розмір у 2,4 раза
перевищував рівень законодавчо встановленого державного соціального стандарту (з 1 грудня 2012р.
встановлена мінімальна заробітна плата у розмірі 1134 грн.).
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом грудня 2012р. зменшилася на
3,5% і станом на 1 січня 2013р. склала 10580,0 тис.грн. У структурі загальної суми невиплаченої
заробітної плати 27,5% припадало на економічно активні підприємства.
Ринок праці. Рівень зареєстрованого безробіття в області на кінець січня 2013р. склав 1,8%
чисельності постійного населення працездатного віку.
Населення. На 1 січня 2013р. в області, за попередніми даними, проживало 1254,4 тис. осіб.
Упродовж 2012р. чисельність наявного населення зросла на 3,6 тис. осіб виключно
за рахунок
природного приросту.

