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Прямі інвестиції ¹ у 2013 році 
 

У 2013р. в економіку Дніпропетровщини іноземними інвесторами 

вкладено 626 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).  

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 

іноземних інвестицій на 31 грудня 2013р. становив 9092,1 млн.дол. США, що на 

7,8% більше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку  

на одну особу населення становить 2757,8 дол. З країн ЄС отримано  

7998,1 млн.дол. (88% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу –  

1026,4 млн.дол. (11,3%), з країн СНД – 67,6 млн.дол. (0,7%). 
 

Приріст іноземного акціонерного капіталу в економіці області, з 
урахуванням його утрат, курсової різниці тощо, за 2013р. становив  
659,8 млн.дол.      

Інвестиції надійшли з 62 країн світу. Основними країнами-інвесторами є: 

Німеччина – 4644,3 млн.дол., Кіпр – 2656,4 млн.дол., Вірґінські  

Острови (Брит.) – 784,5 млн.дол., Нідерланди – 185,1 млн.дол., Велика Британія 

– 162,2 млн.дол., Австрія – 123,1 млн.дол. 

__________ 

 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в область

7495,1

8432,3

7054,1

8208,2

9092,1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 31.12.13

млн.дол. США

Обсяги інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування



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”. 

Сталою є зацікавленість інвесторів до підприємств промисловості,  

в які вкладено 6439,8 млн.дол. (70,8% загального обсягу), у т.ч. переробної – 

5652,5 млн.дол. (62,2%), добувної – 662,6 млн.дол. (7,3%). 

Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій 

зосереджено на підприємствах металургійного виробництва та виробництва 

готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання –  

5078,9 млн.дол. (78,9% обсягу прямих інвестицій у промисловість).  

Значні вкладення іноземних інвестицій залучено також  

у підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів – 938,9 млн.дол. (10,3%), які займаються фінансовою та 

страховою діяльністю – 619,9 млн.дол. (6,8%), операціями з нерухомим майном 

– 334,4 млн.дол. (3,7%), адміністративним та допоміжним обслуговуванням – 

331,4 млн.дол. (3,6%). 

Про наявність прямих іноземних інвестицій за 2013р. звітувало  

1291 підприємство 12 міст та 17 районів області. Провідні місця за обсягами 

інвестицій посідають міста Кривий Ріг – 5229,9 млн.дол. (57,5% обсягу прямих 

інвестицій в область) та Дніпропетровськ – 2703,4 млн.дол. (29,7%).  

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими 

кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед прямими 

іноземними інвесторами на 31 грудня 2013р. становила 742,6 млн.дол. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та 

боргові інструменти) на кінець року склав 9834,6 млн.дол.   

З області в економіку країн світу у вигляді прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) було спрямовано 200,3 млн.дол. (у т.ч. в країни ЄС – 

81,4 млн.дол., в країни СНД – 75,2 млн.дол., в інші країни світу –  

43,7 млн.дол.). Значні внески капіталу здійснено до підприємств Російської 

Федерації та Латвії (37,5% та 31,3% загального обсягу відповідно). Основну 

частку інвестицій з області (87,7% загального обсягу на суму  

175,6 млн.дол.) вкладено підприємствами, що займаються фінансовою та 

страховою діяльністю. 
 

 

 

Перший заступник начальника                                                           І.В.Почиталіна 
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