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Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
у січні–березні 2011 року
У січні–березні 2011р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено
119 млн.дол. США прямих інвестицій (у т.ч. грошових – 67,3 млн.дол., у вигляді
рухомого та нерухомого майна – 51,3 млн.дол.), що на 20% меньше обсягів, залучених
за відповідний період 2010р.
З країн ЄС надійшло 76,3 млн.дол. (64,1% загального обсягу), з інших країн
світу – 42,6 млн.дол. (35,8%), з країн СНД – 0,1 млн.дол. (0,1%). У той же час
нерезиденти зменшили інвестиціі на суму 20,3 млн.дол., з них грошових – на
12,2 млн.дол.
У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці області,
з урахуванням його переоцінки, утрат і курсової різниці, склав 90,5 млн.дол.
З початку року приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах
промисловості (на 74,2 млн.дол.), тих, що здійснюють операції з нерухомим майном,
оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (на 19,7 млн.дол.).
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в область, на
1 квітня 2011р. склав 7585,7 млн.дол.1, що на 1,2% більше обсягів інвестицій на початок
2011р., та у розрахунку на одну особу постійного населення становив 2269,3 дол.
Інвестиції надійшли з 63 країн світу. Основними країнами-інвесторами були
Німеччина – 4646,8 млн.дол. (61,3% загального обсягу), Кіпр – 1829,8 млн.дол. (24,1%),
Вірґінські Острови, Британські – 192,9 млн.дол. (2,5%), Нідерланди – 137,5 млн.дол.
(1,8%), Велика Британія– 135,6 млн.дол. (1,8%), Австрія – 126,8 млн.дол. (1,7%).
На підприємствах промисловості зосереджено 5924 млн.дол. (78,1% загального
обсягу), у тому числі переробної – 5330,8 млн.дол. (70,3%), добувної – 569,8 млн.дол.
(7,5%). Серед галузей переробної промисловості у металургійному виробництві та
виробництві готових металевих виробів акумульовано 4879,9 млн.дол. (64,3% обсягу
прямих інвестицій), у хімічній та нафтохімічній промисловості – 170,8 млн.дол.
(2,3%), виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 119,4 млн.дол.(1,6%).
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Дані наведено з урахуванням обсягів прямих інвестицій, отриманих на підставі інформації НБУ та
ФДМУ (щодо різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо, не облікованої у
статистичній звітності окремих підприємств).

Значні обсяги іноземних інвестицій внесено також у підприємства оптової
торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі – 748,1 млн.дол. (9,9%), ті, що здійснюють
операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям –
470,3 млн.дол. (6,2%), пов’язані з фінансовою діяльністю – 192,2 млн.дол. (2,5%).
Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало 1022 підприємства та
організації 12 міст та 17 сільських районів області.
Кредитів та позик від прямих інвесторів на 1 квітня 2011р. отримано на
830,7 млн.дол., у т.ч. з країн ЄС – 819,7 млн.дол., з країн СНД – 9,9 млн.дол., інших
країн світу – 1 млн.дол.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позичковий капітал,
становив 8416,4 млн.дол.
В економіку країн світу 10 підприємствами області спрямовано 153,9 млн.дол.,
у т.ч. в країни ЄС – 67,7 млн.дол., в країни СНД – 52,5 млн.дол., в інші країни світу –
33,7 млн.дол.
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