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Прямі інвестиції ¹ у січні–березні 2014 року 

 
 

У січні–березні 2014р. в економіку Дніпропетровщини іноземними 

інвесторами вкладено 103,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу).  

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 

іноземних інвестицій на 1 квітня 2014р. становив 8316,1 млн.дол. США, що на 

8,3% менше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку  

на одну особу населення дорівнює 2522,5 дол. З країн ЄС отримано  

7256,5 млн.дол. (87,3% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу –  

1059,6 млн.дол. (12,7%). 

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

Німеччина – 4507 млн.дол., Кіпр – 2053,3 млн.дол., Вірґінські Острови (Брит.) – 

719,1 млн.дол., Нідерланди – 224,2 млн.дол., Велика Британія – 153,6 млн.дол., 

Австрія – 117,5 млн.дол. 

На підприємствах промисловості зосереджено 6002,2 млн.дол. (72,2% 

загального обсягу), у т.ч. переробної – 5433,3 млн.дол. (65,3%), добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів – 499,1 млн.дол. (6%), з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 61,2 млн.дол. (0,7%),  

з водопостачання; каналізації, поводженням з відходами – 8,6 млн.дол. (0,1%).   

У переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій зосереджено на 

підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устатковання – 4914,1 млн.дол. (81,9% 

обсягу прямих інвестицій у промисловість).  

Значні вкладення іноземних інвестицій залучено також  

у підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів – 971,6 млн.дол. (11,7%), які займаються фінансовою та 

страховою діяльністю – 327,7 млн.дол. (3,9%), операціями з нерухомим  

майном – 311,8 млн.дол. (3,7%). 

Про наявність прямих іноземних інвестицій за січень–березень 2014р. 

звітувало 1269 підприємств 11 міст та 17 районів області.  

 

 

 

 

 



 

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими 

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

іноземними інвесторами на 1 квітня 2014р. становила 710,3 млн.дол. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та 

боргові інструменти) на 1 квітня 2014р. склав 9026,4 млн.дол. 

З області в економіку країн світу у вигляді прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) було спрямовано 234,6 млн.дол. (у т.ч. в країни  

ЄС – 81,3 млн.дол., в інші країни світу – 153,3 млн.дол.). Значні внески капіталу 

здійснено до підприємств Російської Федерації (59,7% загального обсягу 

відповідно). Основна частка інвестицій з області (86,8% загального обсягу на 

суму 161,2 млн.дол.) припадає на підприємства, що займаються фінансовою та 

страховою діяльністю. 

__________ 
1Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись у наступних 

виданнях.  

 

 

 

Начальник                                                                                  О.М.Шпильова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Довідки за телефоном: (056) 778-67-77 

Веб-сайт Головного управління статистики: www.dneprstat.gov.ua   

© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2014  

http://www.dneprstat.gov.ua/

