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Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2010 році
У 2010р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 17,4 млн.дол. США прямих інвестицій.
Збільшення капіталу нерезидента за рахунок грошових внесків склало 13,9 млн.дол. США та у вигляді рухомого і
нерухомого майна 3,5 млн.дол. США. У той же час нерезидентами зменшено інвестиції на суму 7,3 млн.дол.
США, з яких у вигляді поступки нерезидентом свого капіталу резиденту 2,6 млн.дол. США, грошових внесків –
2,0 млн.дол. США, рухомого і нерухомого майна – 2,1 млн.дол. США, інших форм зменшення – 0,6 млн.дол. США.
У цілому зниження сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці за 2010р.
склало 1,1 млн.дол. США.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій вкладених в економіку області на 1 січня 2011р. склав
362,6 млн.дол. США, що на 0,3% менше обсягів інвестицій на початок року та в розрахунку на одну особу
становить 292,1 дол. США.
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Обсяг інвестицій наростаючим підсумком з початку інвестування
Інвестиції надійшли із 51 країни світу. Основними країнами –інвесторами економіки області є суб’єкти
Японії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, Австрії та Угорщина, на які припадає від 31,7 до 45,9
млн.дол. США, що складає 62,4% від загального обсягу.
Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 292,9 млн.дол. США
(80,8% загального обсягу прямих інвестицій), у т.ч. переробної – 285,5 млн.дол. США, добувної –
1,2 млн.дол. США та виробництва електроенергії, газу та води – 6,2 млн.дол. США. Серед галузей переробної
промисловості найбільші обсяги інвестицій вкладено у виробництво машин, електричного, електронного,
оптичного устатковання та транспортних засобів – 90,9 млн.дол. США, оброблення деревини та виробництво
виробів з деревини – 54,7 млн.дол. США, інших галузей промисловості – 54,2 млн.дол. США, харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 41,1 млн.дол. США.
На підприємствах сфери діяльності транспорту та зв'язку
зосереджено 6,7% загального обсягу
інвестицій, операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 5,2%,
торгівлі – 2,8%, діяльності готелів та ресторанів – 2,6%.
Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами області від прямих інвесторів на 1 січня 2011р.
становила 53,0 млн.дол. США. Найбільше їх залучено з Кіпру – 20,7 млн.дол. США, Німеччини – 10,5 млн.дол.
США, Угорщини – 4,6 млн.дол. США та Сполучених Штатів Америки – 3,3 млн.дол. США.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позичковий капітал, на 1 січня 2011р.
становив 415,6 млн.дол. США.
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