Інформація
щодо обсягу прямих іноземних інвестицій,
внесених в економіку області станом на 31.12.2017 року
За 2017 рік в економіку області іноземними інвесторами вкладено
190 млн дол.США прямих іноземних інвестицій. Станом на 31 грудня 2017
року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій становив 429,7 млн дол.
США (на 1 січня 2017 року – 241,3 млн дол. США). Обсяг прямих іноземних
інвестицій у розрахунку на одну особу складає 422 дол. США. Область за
темпом росту посідає 1 місце, питома вага залучених прямих іноземних
інвестицій у загальному обсязі по Україні складає 1,1% і займає 11 місце.
Динаміка прямих іноземних інвестицій
наростаючим підсумком з початку інвестування, млн. дол. США

Інвестиції надійшли із 39 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування
унесено 408,0 млн дол. інвестицій (95,0% загального обсягу акціонерного
капіталу), з інших країн світу – 22 млн дол. (5,0%).
До основних країн-інвесторів, на які припадає 95% загального обсягу
прямих інвестицій входять: Велика Британія (86,7%), Польща (4,1%), Кіпр
(1,3%), Нідерланди (0,7%), Латвія (0,7%), Туреччина (0,7%)та Вірґінські
Острови (Брит.) (0,5%).

Прямі іноземні інвестиції в область за країнами світу, млн дол. США

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.
На підприємствах промисловості зосереджено 93,3% загального обсягу прямих
інвестицій в області, у сільському господарстві – 2,8%.
Вкладено у промисловість 400,7 млн дол. США у т.ч. переробну –
398,7 млн дол. США. У переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій
унесено у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів –
377,5 млн.дол., виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції – 11,2 млн.дол. США.
Прямі іноземні інвестиції в області за видами економічної діяльності, %

У сільське, лісове та рибне господарство вкладено 11,9 млн дол. США; в
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування залучено
4,9 млн дол. США; в операціях з нерухомим майном – 3,5 млн дол. США; на
підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних
засобів і мотоциклів – 2,1 млн дол. США.
За обсягами вкладеного капіталу провідне місце продовжують
утримувати міста Прилуки – 374,6 млн дол. США (87,2% від загального
обсягу) та Чернігів – 30,3 млн дол. США (7,1%).
З метою збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій та
висвітлення позитивного інвестиційного іміджу області на державному та
міжнародному рівнях здійснюється адміністративний супровід ключових для
області інвестиційних проектів, інвентаризація інвестиційних намірів
підприємств та земельних ділянок для перспективного інвестування,
поширення інвестиційних пропозицій серед закордонних партнерів,
забезпечується участь в міжнародних виставках, ярмарках, форумах тощо.

За даними Головного управління статистики у Чернігівській області

