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ПРЕС-ВИПУСК 

Прямі іноземні інвестиції 

у січні–червні 2016 року 
 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 

іноземних інвестицій на 1 липня 2016р. становив 7132,5 млн.дол. США, що на 

0,3% менше обсягів інвестицій на початок року.  

У січні–червні 2016р. в економіку Дніпропетровщини іноземними 

інвесторами вкладено 23,4 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). 

Зменшення капіталу за цей період становить 43,8 млн.дол. (у т.ч. за рахунок 

курсової різниці – 23,4 млн.дол.). 

Інвестиції надійшли з 60 країн світу. Серед основних країн-інвесторів: 

Німеччина – 4299,4 млн.дол., Кіпр – 1320 млн.дол., Вірґінські Острови (Брит.) – 

652,1 млн.дол., Нідерланди – 170,9 млн.дол., Беліз – 105,2 млн.дол., Австрія –  

101,9 млн.дол., Російська Федерація – 68,5 млн.дол. 

На підприємствах промисловості зосереджено 5329 млн.дол. прямих 

іноземних інвестицій (74,7% загального обсягу), у т.ч. переробної –  

5037,8 млн.дол. (70,6%), добувної промисловості і розроблення кар’єрів –  

259,4 млн.дол. (3,6%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря – 27,2 млн.дол. (0,4%), з водопостачання; каналізації, поводження  

з відходами – 4,6 млн.дол. (0,1%). 

У січні–червні 2016р. з області в економіку 8 країн світу у вигляді прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу) було спрямовано 72,9 млн.дол. (у т.ч. до країн 

ЄС – 68,1 млн.дол., в інші країни світу – 4,8 млн.дол.). Значні внески капіталу 

здійснено до підприємств Латвії та Естонії (72,7% та 20,7% загального обсягу 

відповідно). Основна частка інвестицій з області (72,7% загального обсягу на суму 

53 млн.дол.) припадає на підприємства, що займаються фінансовою та страховою 

діяльністю. 
 

Примітка. Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись  

у наступних виданнях.  
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