ПРЕС-ВИПУСК

Інвестиції зовнішньоекономічної
діяльності Кіровоградської області
у 2016 році
У 2016р. в економіку області іноземними інвесторами 10 країн світу
вкладено 9,9 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них 7,6 млн.дол.
або 76,7% загального обсягу – із країн Європейського Союзу.
До основних країн-інвесторів, на які припадає 95,9% загального обсягу
надходжень інвестицій, належать: Кіпр, Велика Британія та Сейшельські
Острови.
Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до
підприємств промисловості – 6,9 млн.дол., установ та організацій, що
здійснюють фінансову та страхову діяльність – 1,3 млн.дол., операції з
нерухомим майном – 1 млн.дол.

Заробітна плата
у січні 2017 року
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника області
по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та
відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників
10 і більше осіб) у січні 2017р. становила 4919 грн, що у 1,5 раза вище рівня
мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з груднем 2016р. розмір
номінальної заробітної плати зменшився на 0,2%, з січнем 2016р. – збільшився
на 49,7%.
Рівень заробітної плати в області у січні 2017р. становив 81,9%
середнього рівня в Україні (6008 грн).
Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем
2016р. становив 98,2%, з січнем 2016р. – 130,9%.
Заборгованість із виплати
заробітної плати
на 1 лютого 2017 року
Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств,
установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично
малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 лютого 2017р. становила
31,2 млн.грн або 1,6% загальної суми боргу в Україні.
Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок лютого 2017р. становив
3,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 лютого
2017р. становила 7,5 млн.грн або 23,9% загальної суми боргу по області.
На початок лютого 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 1,4 тис.
працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 5,3 тис.грн.
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