ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ЗМІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У 2021 РОЦІ

НАСЕЛЕННЯ1

2352,6 тис. осіб
наявне населення
на 1 грудня 2021

-21099 осіб
природне скорочення

+5640 осіб
міграційний приріст

На 1 грудня 2021 року чисельність наявного
населення області, за оцінкою, становила 2352,6 тис. осіб.
Упродовж січня–листопада 2021 року:
 чисельність населення зменшилась на 15459 осіб
за рахунок переважання природного скорочення
(21099 осіб) над міграційним приростом (5640
осіб);
 народилося 17716 осіб, що на 6,1% менше
відносно січня–листопада 2020 року;
 померло 38815 осіб, що на 26,2% більше порівняно
з січнем–листопадом 2020 року.

ОПЛАТА ПРАЦІ

12326 грн
заробітна плата
у 2021

+19,2%
до 2020

+8,6%
реальна заробітна плата
у 2021 до 2020

65124 тис. грн
заборгованість із виплати
заробітної плати
на 1 січня 2022

Середньомісячна номінальна заробітна плата
штатного працівника у 2021 році становила 12326 грн, що
на 19,2% більше відносно 2020 року.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням
змін споживчих цін) у 2021 році порівняно з 2020 роком
становив 108,6%.
Середня номінальна заробітна плата штатного
працівника підприємств, установ, організацій у грудні
2021 року становила 15379 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати
на 1 січня 2022 року становила 65124 тис.грн. Упродовж
2021 року сума боргу збільшилася на 26,7%.
Основна частка суми заборгованості припадала на
транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську
діяльність (51,1%), операції з нерухомим майном (14,5%).
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

107049,6 млн.грн
оборот роздрібної торгівлі
у 2021

+11,5%
до 2020

Оборот роздрібної торгівлі у 2021 році становив
107049,6 млн.грн, і збільшився відносно 2020 року на
11,5%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств
роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у 2021 році
становив 81309,6 млн.грн, що на 11,4% більше від обсягу
2020 року.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

190,1%
індекс сільськогосподарської продукції
(2021 у % до 2020)

У 2021 році індекс сільськогосподарської продукції
порівняно з 2020 роком становив 190,1%. Підприємства
збільшили обсяг продукції у 2,5 раза, господарства
населення – на 25,5%.
Порівняно з 2020 роком зменшилось виробництво
м’яса (жива маса сільськогосподарських тварин,
реалізованих на забій) на 14,3%, молока – на 6,0%, яєць –
на 22,0%.
Відносно 1 січня 2021 року зменшилась кількість
великої рогатої худоби на 2,6% (у тому числі корів – на
3,0%), свиней – на 7,5%, овець та кіз – на 3,2%, птиці
свійської – на 17,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

106,7%
індекс промислової
продукції
у 2021 до 2020

Індекс промислової продукції за підсумками 2021
року становив 106,7%. У добувній промисловості та
розробленні кар’єрів індекс становив 51,6%, у переробній
– 108,5%, у постачанні і розподіленні електроенергії, газу
пари та кондиційованого повітря – 95,7%.
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94,4 млрд.грн
реалізовано
промислової продукції
у 2021
з них:

69,6%
переробна промисловість

27,6%
постачання електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого повітря

2,8%
водопостачання;
каналізація, поводження з
відходами

Збільшення обсягів у переробній промисловості
відбулося на підприємствах із виробництва гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції у 1,9 раза, у металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім виробництва
машин і устатковання – на 22,3%, у машинобудуванні – на
12,9%.
Водночас скоротились обсяги на підприємствах з
виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на
21,6%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів – на 16,0%, у текстильному
виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів – на 9,7%, у виготовленні виробів з
деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності
– на 1,1%.
Підприємствами області реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на суму 94,4 млрд.грн.

БУДІВНИЦТВО

34996,9 млн.грн
вироблено
будівельної продукції
у 2021

101,9%
індекс будівельної продукції
у 2021 до 2020

У 2021 році підприємствами вироблено будівельної
продукції на 34996,9 млн.грн.
Нове будівництво, реконструкція та технічне
переоснащення становили 25,1% від загального обсягу
виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та
поточний) – 74,9%.
Індекс будівельної продукції порівняно з 2020
роком становив 101,9%. Обсяги будівництва будівель
збільшилися на 5,2%, житлових – зросли на 13,5%, а
нежитлових – скоротилися на 4,1%. Будівництво
інженерних споруд збільшилося на 1,3%.

ТРАНСПОРТ

38,2 млн.т
обсяг перевезених вантажів
у 2021

+5,5%
до 2020

У 2021 році підприємствами транспорту перевезено
38,2 млн.т вантажів, що на 5,5% більше, ніж у 2020 році.
Вантажообіг зменшився на 4,0% і становив
61,9млрд. ткм.
Обсяги
перевезення
вантажів
автомобільним
транспортом зросли на 34,9%.
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221,2 млн. пасажирів
обсяг пасажирських
перевезень
у 2021

+10,5%

У 2021 році послугами пасажирського транспорту
скористалися
221,2
млн
пасажирів,
виконано
пасажирообіг в обсязі 6635,6 млн.пас.км, що відповідно
на 10,5% та на 22,6% більше обсягів 2020 року.

до 2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ1

1520,8 млн.дол США
експорт товарів
у січні–листопаді 2021

+22,9%
до січня–листопада 2020

2108,3 млн.дол США
імпорт товарів
у січні–листопаді 2021

+11,7%
до січня–листопада 2020

Експорт товарів підприємствами області у січні–
листопаді 2021 року становив 1520,8 млн.дол. США,
імпорт – 2108,3 млн.дол. США. Порівняно з січнем–
листопадом 2020р. експорт збільшився на 22,9%, імпорт –
на 11,7%. Негативне сальдо склало 587,5 млн.дол. США
Основу товарної структури експорту області складали
зернові культури (30,9%), жири та олії тваринного або
рослинного походження (26,0%), готові харчові продукти
(7,8%).
Основу імпорту товарів становили палива мінеральні,
нафта і продукти її перегонки (17,7%), машини,
обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
(12,9%), жири та олії тваринного або рослинного
походження (8,4%), хімічна продукція та пов’язані з нею
галузі
промисловості
(8,0%),
засоби
наземного
транспорту, крім залізничного (7,4%).
Серед країн світу найбільше експортувалися товари
до Китаю, Нідерландів, Туреччини, Індії, Російської
Федерації. Найвагоміші імпортні надходження товарів
здійснювалися з Китаю, Туреччини, Індонезії, Білорусії,
Російської Федерації.
У країни ЄС експортовано 27,3% від загального
обсягу експорту, імпортовано з цих країн 25,8% від
загального обсягу імпорту.
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СПОЖИВЧІ ЦІНИ

110,4%
індекс споживчих цін
2021 у %до 2020

Індекс споживчих цін у 2021р. по області становив
110,4% (по Україні – 110,0%).
Ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої зросли на 13,2%.
Серед продуктів харчування найбільше (на 27,7%)
зросли ціни на олію та жири, що в основному, обумовлено
значним (в 1,5 раза) подорожчанням соняшникової олії.
При загальному підвищенні цін на овочі на 20,5%, буряк,
білокачанна капуста, ріпчаста цибуля та морква
подорожчали в 2,2–1,7 раза, проте, солодкий перець
подешевшав на 67,7%. Приріст цін на хліб і хлібопродукти
становив 20,2%, у т.ч. на хліб – 26,3%, на продукти
переробки зернових – 18,4%. Цукор, джем, мед, шоколад
та кондитерські вироби зросли в ціні на 16,1%, що в
значній мірі спричинено суттєвим (на 28,4%)
подорожчанням цукру. Ціни на м’ясо та м’ясопродукти
підвищились на 12,3%, у т.ч. на свіже, охолоджене,
заморожене м’ясо свійської птиці – на 25,1%. На 11,7%
стали дорожче молоко, сир та яйця. Риба та продукти з
риби зросли в ціні на 1,0%. Разом з цим, зафіксовано
зниження цін на фрукти, яке становило 10,1%.
Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли
на 10,3%, з них тютюнові вироби подорожчали на 14,7%,
алкогольні напої – на 5,9%.
Одяг і взуття стали дешевше на 7,4%, у т.ч. одяг – на
13,4%, взуття – на 1,4%.
Загальний рівень цін (тарифів) за групою житло, вода,
електроенергія, газ та інші види палива підвищився на
15,3%, що головним чином, пов’язано з подорожчанням
скрапленого газу для побутових потреб на 36,4%. Крім
цього, електроенергія та природний газ стали дорожче на
26,5% та 24,0% відповідно. Тарифи на водопостачання
підвищились на 13,6%, каналізацію – на 10,9%.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,5%,
зокрема, амбулаторні послуги стали дорожче на 15,2%.
На 13,6% підвищились ціни на транспорт. Запасні
частини й аксесуари зросли в ціні на 28,9%, паливо та
мастила – на 26,5%. Проїзд в автодорожньому
пасажирському транспорті подорожчав на 24,3%.
Приріст цін на зв’язок становив 8,1%, у т.ч. на
поштові послуги – 16,7%.
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Дані наведені згідно з термінами, передбаченими Планом державних статистичних спостережень.
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