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Прямі інвестиції ¹ у 2012 році 
 

У 2012р. в економіку Дніпропетровщини іноземними інвесторами 
вкладено 313,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).  

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 
іноземних інвестицій на 31 грудня 2012р. становив 8351,8 млн.дол. США, 
що на 1,7% більше обсягів інвестицій на початок 2012 року, та в 
розрахунку на одну особу населення становить 2522,7 дол. З країн ЄС 
отримано 7774,6 млн.дол. (93,1% обсягу прямих інвестицій), з країн СНД –  
69,7 млн.дол. (0,8%), з інших країн світу – 507,5 млн.дол. (6,1%). 

Інвестиції надійшли з 60 країн світу. Основними країнами-
інвесторами є: Німеччина – 4646,4 млн.дол., Кіпр – 2531,1 млн.дол., 
Вірґінські Острови (Брит.) – 306,8 млн.дол., Велика Британія –  
137,9 млн.дол., Австрія – 125 млн.дол., Нідерланди – 123,3 млн.дол. 

Приріст іноземного капіталу у 2012р. спостерігався на підприємствах 
промисловості на 150,2 млн.дол., з них на підприємствах, що пов’язані  
з розподіленням електроенергії, газу та води – на 86,7 млн.дол. Проте на 
підприємствах, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, 
інжинірингом та наданням послуг підприємцям, відмічено зменшення 
іноземних вкладень на 91,5 млн.дол. 

Сталою є зацікавленість інвесторів до підприємств промисловості,  
в які вкладено 6273,1 млн.дол. (75,1% загального обсягу), у т.ч. переробної 
– 5511,3 млн.дол. (66%), добувної – 623,7 млн.дол. (7,5%). 

В переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій зосереджено 
на підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових 
металевих виробів – 5051,8 млн.дол. (80,5% 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 – 779,3 млн.дол. (9,3%),  
фінансову діяльність – 558,9 млн.дол. (6,7%), торгівлю, ремонт 
автомобілів, побутових виробів, та предметів особистого вжитку –  
485,7 млн.дол. (5,8%). 

Про наявність прямих іноземних інвестицій за 2012р. звітувало  
992 підприємства 12 міст та 17 районів області. Провідні місця за обсягами 
інвестицій посідають міста Кривий Ріг – 5180,3 млн.дол. (62% обсягу 

 



прямих інвестицій в область) та Дніпропетровськ – 2314,8 млн.дол. 
(27,7%).  

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, 
торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) 
перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2012р. становила  
1069,9 млн.дол. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал 
та боргові інструменти) на початок року склав 9421,7 млн.дол.   

 
 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в область  
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Обсяги інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування 
 

 
 
Обсяги прямих інвестицій (акціонерний капітал) з області  

в економіку країн світу становили 191,2 млн.дол. (у т.ч. в країни ЄС –  
76 млн.дол., в країни СНД – 80,8 млн.дол., в інші країни світу –  
34,4 млн.дол.). Значні обсяги капіталу внесено до підприємств Російської 
Федерації (42,2% загального обсягу). Основну частку інвестицій з області 
(88,9% загального обсягу на суму 170 млн.дол.) вкладено підприємствами, 
що займаються фінансовою діяльністю. 
__________ 
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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