СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2020 РОКУ
Населення. На 1 січня 2020р. в області, за оцінкою, чисельність
наявного населення становила 1253,8 тис. осіб. Упродовж 2019р. мало місце
загальне зменшення населення на 3011 осіб.
Соціальний захист. У січні 2020р. населенням області сплачено за
житлово-комунальні послуги 453,6 млн.грн, за постачання та розподілення
електроенергії – 147,6 млн.грн.
Заробітна плата. У січні 2020р. середня номінальна заробітна плата
склала 9112 грн, що на 17,2% менше, ніж у грудні 2019р., на 12,4% більше,
ніж у січні 2019р., та у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати
(4723 грн). Індекс реальної заробітної плати у січні 2020р. порівняно з січнем
2019р. склав 107,4%.
Сума невиплаченої заробітної плати протягом січня 2020р. зменшилась
на 27,2% і станом на 1 лютого 2020р. склала 2863,2 тис.грн.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено
дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних та фізичних
осіб-підприємців), основним видом яких є роздрібна торгівля за січень п.р.
склав 1944,9 млн.грн, що на 3,5% більше від обсягу січня 2019р.
Сільське
господарство.
У
січні
2020р.
індекс
обсягу
сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем 2019р. становив
100,9%, у т.ч. у підприємствах – 73,6%, у господарствах населення – 101,5%.
Промисловість. У січні п.р. порівняно із січнем 2019р. індекс
промислової продукції становив 89,3%, відносно грудня 2019р. – 108,0%.
Будівництво. У січні 2020р. підприємствами та організаціями області
виконано будівельних робіт на суму 64,3 млн.грн. Індекс будівельної
продукції у січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. становив 163,4%.
Транспорт. Підприємствами транспорту у cічні 2020р. перевезено
337,6 тис.т вантажів, що на 37,1% менше обсягу січня 2019р. Вантажообіг
підприємств транспорту становив 442,2 млн.ткм, що становить 76,3% від
показника січня 2019р.
Послугами пасажирського транспорту у січні п.р. скористалися
3,0 млн. пасажирів і виконано пасажирообіг в обсязі 472,9 млн.пас.км, що
становило відповідно 105,7% та 183,1% від обсягів січня 2019р.
Зовнішньоекономічна діяльність. У 2019р. експорт товарів становив
1490,0 млн.дол. США, імпорт – 1471,4 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт
зменшився на 10,2%, імпорт – на 3,0%. Позитивне сальдо становило
18,6 млн.дол.
Ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області у січні 2020р.
порівняно з груднем 2019р. склав 100,8%, по країні – 100,2%.

