Держстат

Головне управління
статистики
у Закарпатській області

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

16.11.2012 р. №216

Прямі інвестиції

1

у січні-вересні 2012 року

У січні - вересні 2012р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 53,9 млн.дол. США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземнимх інвестицій (акціонерного
капіталу) на 1 жовтня 2012р. становив 399,9 млн.дол. США, що на 14,8% більше обсягів інвестицій на початок
2012р., та в розрахунку на одну особу населення складає 320,9 дол. США. З країн ЄС внесено 284,7 млн.дол.
США інвестицій (71,2% загального обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД – 2,4 млн.дол. США (0,6%), з
інших країн світу – 112,7 млн.дол. США (28,2%).
Інвестиції надійшли зі 54 країн світу. До десятки основних країн–інвесторів, на які припадає більше
84,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Японія, США, Австрія, Німеччина, Польща, Угорщина,
Мальта, Італія та Словаччина.
На підприємствах промисловості зосереджено 298,6 млн.дол. США (74,7%), у т.ч. переробної – 296,3
млн.дол. США. Серед галузей переробної промисловості у машинобудування внесено 102,3 млн.дол. США прямих
іноземних інвестицій, інших галузей промисловості – 71,2 млн.дол. США, у виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів – 68,7 млн.дол. США, оброблення деревини та виробництво виробів з деревини,
крім меблів – 24,4 млн.дол. США. В організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг
та надання послуг підприємцям, внесено 31,6 млн.дол. США (7,9%), у підприємства транспорту та зв’язку – 30,0
млн.дол. США (7,5%), у діяльність готелів та ресторанів – 16,9 млн.дол. США (4,2%).
Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими
зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2012р.
становила 95,4 млн.дол. США.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та боргові інструменти) внесених в
економіку області з початку інвестування становив 495,3 млн.дол. США.
_____________________
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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».
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