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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Актуальне соціально-політичне становище в Україні та на Львівщині, недавні
революційні події докорінно змінили особовий склад владних структур, що вплинуло і
на економічне становище держави та Львівського регіону. На основі статистичного
звіту про соціально-економічне становище Львівської області у січні-лютому 2014 року
Головного управління статистики у Львівській області проведено аналіз, що дозволить
зробити висновок про актуальний стан області, проаналізувати силу впливу
політичного фактору та сформулювати прогнози розвитку Львівщини.
Економічний стан Львівщини значною мірою залежить від стану промисловості, в
якій можна виділити основні види: видобувну, переробну, харчову, легку, хімічну,
фармацевтичну, машинобудівну та інші менші види. У порівнянні з січнем-лютим 2013
року, аналогічний період 2014 року характеризується падінням промислової активності
підприємств, а індекс промислової продукції в області становив 94,3%.
Динаміка добувної промисловості характеризується зростанням на 4,6%, за перші
два місяці 2014 року на Львівщині обсяги переробної промисловості скоротились на
9,2%, випуск промислової продукції знизився на 19,1%, проте позитивною динамікою
характеризується зростанням, адже відбулось збільшення обсягів виробництва м’яса та
м’ясних продуктів на 6,2%, обсяги перероблення та консервування риби, ракоподібних
та молюсків зросли на 48,2%, виробництво готових кормів для тварин за січень-лютий
2014 року зросло на 0,5%.
Значного скорочення досягнув індекс будівельної продукції, що порівняно з
аналогічним періодом минулого року і становив 82,1%. Зменшення обсягів робіт
спостерігається у будівництві інженерних споруд - 34,0%, житла – на 2,9%, нежитлових
будівель – на 2,4%.
Обсяги фармацевтичної галузі Львівщини за даний період скоротились майже на
19%. У галузі машинобудування зросли обсяги виробництва комп’ютерів, електронної
та оптичної продукції на 21,2%, з виробництва електричного устаткування – на 16,2%, з
виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 2,5%.
У січні–лютому 2014 року випущено 14,7 тис.м³ деревини, уздовж розпиляної чи
розколотої, завтовшки більше 6 мм, 19,1 тис.м² вікон, дверей з деревини, 25,6 млн.
примірників газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, 3,6 млн. аркушів
журналів та видань. Структуру реалізованої промислової продукції за видами
промисловості наведено на рис.1.

Рис. 1. Структура реалізованої промислової продукції
Динаміка легкої промисловості не виділяється нарощенням обсягів виробництва,

тому підприємства текстильного виробництва наростили випуск продукції на 16,1%. В
області виготовляються значні обсяги трикотажного одягу. У січні-лютому 2014 року
виготовлено 688,1 тис.шт. спіднього трикотажу, 416,4 тис.шт. дитячого трикотажного
одягу, 2,1 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів.
Сфера капітальних інвестицій порівняно з аналогічним періодом 2013 року
скоротилась на 18,6%. Інвестиції у матеріальні активи становили 98,5%. З них у
житлові будівлі спрямовано 25%, у нежитлові будівлі – 17,1%, інженерні споруди –
24,4%. На придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено
28,5% усіх вкладень. У нематеріальні активи направлено 1,5% капітальних інвестицій.
Львівщина характеризується високим сільсько-господарським потенціалом АПК,
але за останні два місяці індекс валової продукції сільського господарства склав 98,4%.
У січні-лютому 2014 року вироблено 20,6 тис.т м’яса, 41,0 тис.т молока, 69,1 млн. штук
яєць. Виробництво м’яса скоротилось на 7,2%.
За підсумками зовнішньоекономічної діяльності Львівщини, від’ємне торгове
сальдо зросло до 88 млн.$., проте експорт зріс на 11,1%, а обсяги імпорту зросли на
13,5%. Найбільші обсяги товарів реалізовано в рамках експорту з країнами ЄС, що
становить – 76,5 млн.$., натомість обсяги імпортованих товарів становлять 115,4 млн.$.
Важливо проаналізувати динаміку такого важливого індикатора економічного
стану регіону, як індекс споживчих цін, який у лютому 2014 року відносно січня 2014
року у Львівській області становив 100,4%, що для порівняння в Україні становив
100,6%. Тарифи на житлово-комунальні послуги у лютому не змінились порівняно з
січнем 2014 року. Підвищився рівень вартості оренди житла на 9,9%.
Другим важливим індикатором соціально-економічного становища Львівщини є
середньомісячна номінальна заробітна плата, яка у січні 2014 року становила 2611 грн.
Працівники, зайняті у сфері фінансової та страхової діяльності, телекомунікацій,
операцій з нерухомим майном, промисловості. Заробітна плата на підприємствах із
добування кам’яного та бурого вугілля становила 5357 грн., підприємства з
виробництва основних фармацевтичних препаратів – 5248 грн., підприємствах, що
займаються ремонтом та монтажем машин і устаткування – 4276 грн., працівники,
зайняті на підприємствах з нафтовидобувної промисловості та сфери видобування
природного газу – 4850 грн.
Відповідно до динаміки доходів населення змінилась динаміка сплати населенням
за комунальні послуги. Заборгованість населення Львівщини у сфері житловокомунальних послуг на кінець січня 2014 року становила 515,4 млн.грн. і збільшилася
відносно кінця грудня 2013 року на 6,9%. Демографічна ситуація Львівщини
продовжує розвиватись з негативною динамікою, адже упродовж січня 2014 року
кількість населення Львівщини зменшилась на 630 осіб у результаті природного та
міграційного скорочення на 467 та 163 особи відповідно.
Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що нестабільне політичне
становище наносить значну шкоду економічному розвитку регіону. Важливо зазначити,
що основні макроекономічні показники України порівняно з аналогічними
регіональними показниками характеризують відсутність позитивної динаміки у
економіці, але залучення іноземних траншів від ЄС, введення особливого статусу для
прикордонних регіонів, зниження оподаткування на експортну продукції, заходи
монетарної політки, спрямовані на стабілізацію вітчизняної валюти забезпечать
стабілізацію індексів економічної та промислової активності, що позитивно
відобразиться на соціальному становищі населення.
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