КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
СТАНОВИЩА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Населення. На 1 лютого 2020р. в області, за оцінкою, чисельність
наявного населення становила 1253,6 тис. осіб. Упродовж січня 2020р. мало
місце загальне зменшення населення на 146 осіб.
Заробітна плата. У лютому 2020р. середня номінальна заробітна плата
одного штатного працівника становила 9257 грн, що на 1,6% більше, ніж у
січні 2020р та на 11,4% більше лютого 2019р.
Індекс реальної заробітної плати у лютому 2020р. порівняно з січнем
склав 102,5%, а порівняно з лютим 2019р. – 107,9%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом
лютого 2020р. збільшилась в 1,5 рази і станом на 1 березня 2020р. становила
4320,3 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–
лютий 2020р. становив 3589,4 млн.грн, та порівняно із січнем–лютим 2019р.
у порівнянних цінах зріс на 0,1%.
Сільське господарство. Індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва у січні–лютому 2020р. порівняно з січнем–лютим 2019р.
становив 100,6%, у т.ч. у підприємствах – 64,6%, у господарствах населення –
101,6%.
Промисловість. У лютому 2020р. порівняно з попереднім місяцем та
лютим 2019р. індекс промислової продукції становив відповідно 105,8% та
86,4%, за підсумками січня–лютого 2020р. – 87,8%.
Будівництво. У січні–лютому 2020р. підприємствами області вироблено
будівельної продукції на суму 116,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у
січні–лютому 2020р. порівняно з січнем–лютим 2019р. становив 104,5%.
Транспорт. У січні–лютому 2020р. вантажообіг підприємств
транспорту становив 961,1 млн.ткм, або 82,2% до січня–лютого 2019р.
Підприємствами транспорту перевезено 790,4 тис.т вантажів, що на 6,3%
менше ніж у січні–лютому 2019р.
Упродовж січня–лютого п.р. послугами пасажирського транспорту
скористалися 6,0 млн. пасажирів, що на 9,0% більше від обсягу
січня–лютого 2019р. У січні–лютому п.р. пасажирообіг підприємств
транспорту становив 912,5 млн.пас.км, що в 1,8 раза більше, ніж у січні–
лютому 2019р.
Зовнішньоекономічна діяльність. У січні 2020р. експорт товарів
становив 105,1 млн.дол. США, імпорт – 97,5 млн.дол. Порівняно з січнем
2019р. експорт зменшився на 15,5%, імпорт – на 18,5%. Позитивне сальдо
становило 7,6 млн.дол.
Ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області у лютому 2020р.
порівняно з січнем склав 99,0%, з початку року – 99,8%, по країні відповідно
– 99,7% та 99,9%.

