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Прямі інвестиції ¹ у січні–червні 2014 року
У січні–червні 2014р. в економіку Дніпропетровщини іноземними
інвесторами вкладено 129,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих
іноземних інвестицій на 1 липня 2014р. становив 8142,1 млн.дол. США, що на
10,2% менше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку
на одну особу населення дорівнює 2469,7 дол. З країн ЄС отримано
7093,1 млн.дол. (87,1% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу –
1049 млн.дол. (12,9%).
Інвестиції надійшли з 62 країн світу. Основними країнами-інвесторами є:
Німеччина – 4482,1 млн.дол., Кіпр – 1950,1 млн.дол., Вірґінські
Острови (Брит.) – 712,5 млн.дол., Нідерланди – 214,9 млн.дол., Велика
Британія – 133,6 млн.дол., Австрія – 115,5 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 5924,2 млн.дол. (72,8%
загального обсягу), у т.ч. переробної – 5391,1 млн.дол. (66,2%), добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – 467,8 млн.дол. (5,7%), з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 57,1 млн.дол. (0,7%),
з водопостачання; каналізації, поводженням з відходами – 8,2 млн.дол. (0,1%).
У переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій акумульовано на
підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих
виробів, крім виробництва машин і устатковання – 4882 млн.дол. (82,4% обсягу
прямих інвестицій у промисловість).
Значні
вкладення
іноземних
інвестицій
залучено
також
у підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних
засобів і мотоциклів – 911,8 млн.дол. (11,2%), які займаються операціями
з нерухомим майном – 309 млн.дол. (3,8%), діяльністю у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування – 308,6 млн.дол. (3,8%),
фінансовою та страховою діяльністю – 303,2 млн.дол. (3,7%).

Про наявність прямих іноземних інвестицій за січень–червень 2014р.
звітувало 1260 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 липня 2014р. становила 765,5 млн.дол.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та
боргові інструменти) на 1 липня 2014р. склав 8907,6 млн.дол.
З області в економіку країн світу у вигляді прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) було спрямовано 125,8 млн.дол. (у т.ч. в країни
ЄС – 82 млн.дол., в інші країни світу – 43,8 млн.дол.). Значні внески капіталу
здійснено до підприємств Латвії та Грузії (49,3% та 30,2% загального обсягу
відповідно). Основна частка інвестицій з області (80,6% загального обсягу на
суму 101,4 млн.дол.) припадає на підприємства, що займаються фінансовою та
страховою діяльністю.
__________
Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись у наступних
виданнях.
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