Прес-випуск
Інвестування економіки області
У І кварталі 2008 року підприємства та організації інвестували в розвиток
економіки області 521,4 млн.грн., капітальних інвестицій, з яких переважну
частку 89,7% - склали інвестиції в основний капітал. Обсяги інвестицій в
основний капітал склали 467,6 млн.грн., що відповідає рівню відповідного
періоду минулого року.
Частка Закарпаття у загальнодержавному обсязі інвестицій в основний
капітал залишається незначною і складає 1,4%. За цим показником область
серед регіонів країни посіла 19 місце, а за темпами зростання 23.
У розрахунку на особу обсяг інвестицій в основний капітал склав 377 грн.,
що на чверть більше, ніж у відповідному періоді минулого року та наполовину
менше, ніж в середньому по економіці країніи. Вищим від середньообласного
показника він є у містах Ужгород, Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп,
Виноградівському, Мукачівському, Перечинському, Ужгородському та
Хустському районах. Натомість у Воловецькому, Свалявському, Рахівському,
Великоберезнянському, Тячівському, Берегівському та Іршавському районах він
складає 58-272 грн.
Основним джерелом фінансування у січні-березні п.р. були власні кошти
підприємств та організацій, на які припадає 145,3 млн.грн. або третина
капіталовкладень.
Зросли капіталовкладення державного та місцевого бюджетів, кошти
населення на індивідуальне житлове будівництво.Разом з тим на третину
зменшились кошти кредитів банків та інших позик і майже наполовину кошти
інших джерел фінансування.
За видами економічної діяльності 38,0% або 177,7 млн.грн. вкладено у
операції з нерухомим майном, 27,4% або 128,2 млн грн. - у розвиток
промислових підприємств.
Треба зазначити, що зменшення обсягів інвестицій у промисловості зумовлено суттєвим їх скороченням на підприємствах переробної промисловості.
Знизилась інвестиційна активність щодо таких видів економічної діяльності як
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів, хімічної
та нафтохімічної промисловості, машинобудування.
Відбулися позитивні зрушення щодо інвестування сільського господарства, мисливства та лісового господарства, обсяги якого зросли у 2,3 раза.
Проте питома вага капітальних вкладень у цей вид економічної діяльності все ще
залишається незначною і становить 0,2-1,3% від загального обсягу інвестицій в
економіку.
У будівництво та технічне переоснащення об'єктів транспорту та зв'язку
спрямовано 57,6 млн.грн., що становить 12,3% освоєних обсягів інвестицій в
основний капітал, вони збільшилися проти відповідного періоду минулого року
більше, ніж на чверть.
Капіталовкладення у житлове будівництво становили 171,3 млн.грн., що на
18,3% більше, ніж за відповідний період минулого року, їх частка у загальному
обсязі склала більше третини і зросла на 9,5 в.п.
У розвиток освіти, охорони здоров’я та соціальної допомоги, у сферу
відпочинку і розваг, культури та спорту спрямовано 23,6 млн.грн.
капіталовкладень, що наполовину менше, ніж за аналогічний період
попереднього року.

