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Прямі інвестиції ¹ у січні–вересні 2012 року 
 

У січні–вересні 2012р. в економіку Дніпропетровщини іноземними інвесторами 
вкладено 195,6 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).  

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних 
інвестицій на 1 жовтня 2012р. становив 8229,7 млн.дол. США, що на 0,3% більше 
обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу населення становить  
2475 дол. З країн ЄС отримано 7725,7 млн.дол. (93,9% обсягу прямих інвестицій),  
з країн СНД – 61,4 млн.дол. (0,7%), з інших країн світу – 442,6 млн.дол. (5,4%). 

Інвестиції надійшли з 60 країн світу. Основними країнами-інвесторами є: 
Німеччина – 4646,5 млн.дол., Кіпр – 2515,8 млн.дол., Вірґінські Острови (Брит.) –  
252,4 млн.дол., Велика Британія – 130,5 млн.дол., Австрія – 127 млн.дол., Нідерлан- 
ди – 119,9 млн.дол. 

Сталою є зацікавленість інвесторів до підприємств промисловості, в які 
вкладено 6251,6 млн.дол. (76% загального обсягу), у т.ч. переробної – 5490,2 млн.дол. 
(66,7%), добувної – 623,7 млн.дол (7,6%). 

В переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій зосереджено на 
підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів 
– 5037,3 млн.дол. (61,2% обсягу прямих інвестицій у промисловість).  

Значні вкладення іноземних інвестицій залучено також у підприємства які 
здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг 
підприємцям – 757 млн.дол. (9,2%), фінансову діяльність – 558,9 млн.дол. (6,8%). 

Провідні місця за обсягами інвестицій посідають міста Кривий Ріг –  
5179,7 млн.дол. (62,9% обсягу прямих інвестицій в область) та Дніпропетровськ –  
2213,2  млн.дол. (26,9%).  

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та боргові 
інструменти) на початок жовтня склав 9286,4 млн.дол. 

Обсяги прямих інвестицій з області в економіку країн світу становили  
159,5 млн.дол. (у т.ч. в країни ЄС – 74,9 млн.дол., в країни СНД – 50,2 млн.дол., в інші 
країни світу – 34,4 млн.дол.). Значні обсяги капіталу внесено до підприємств  
Російської Федерації (31,5% до загального обсягу).  
__________ 
1 Інформація щодо прямих інвестицій є попередньою, її збір здійснюється на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 17.03.2000 № 517 
“Про складання платіжного балансу України”. 
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