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Прямі інвестиції1 за 9 місяців 2013 року
За 9 місяців 2013р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 60,4 млн.дол. США прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) на 1 жовтня 2013р. становив 450,6 млн.дол. США, що на 10,9% більше обсягів інвестицій на початок
2013р. та у розрахунку на одну особу населення складає 360,5 дол. США. З країн ЄС унесено 313,7 млн.дол.
США інвестицій (69,6% загального обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД – 2,6 млн.дол. США (0,6%), з
інших країн світу – 134,3 млн.дол. США (29,8%).
Інвестиції надійшли із 55 країн світу. Основними інвесторами є країни: Японія, Кіпр, США, Австрія,
Польща, Німеччина та Угорщина, на які припадає більше двох третин обсягу.
На підприємствах промисловості зосереджено 337,0 млн.дол. США (74,8%), у т.ч. переробної –
333,2 млн.дол. США, добувної промисловості і розроблення кар’єрів
– 1,6 млн.дол. США, з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,7 млн.дол. США, водопостачання; каналізації,
поводження з відходами – 1,5 млн.дол. США. У підприємства з виробництва меблів, іншої продукції; ремонт і
монтаж машин і устатковання унесено 114,5 млн.дол. США прямих інвестицій, виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів – 64,4 млн.дол. США, виробництво автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів та інших транспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів –
52,6 млн.дол. США.
У транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності акумульовано 29,5 млн.дол.
США (6,6%), у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –
26,7 млн.дол. США (5,9%), тимчасовому розміщуванні й організації харчування – 19,2 млн.дол. США (4,3%),
операціях з нерухомим майном – 17,0 млн.дол. США (3,7%).
Заборгованість підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями
(борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2013р. становила
97,9 млн.дол. США.

1
Дані про прямі інвестиції в регіон є попередніми і згідно міжнародної статистичної методології можуть
уточнюватись протягом двох років.
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