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Прямі інвестиції у Київську область у 2016 році
У 2016 році в економіку Київської області іноземними інвесторами вкладено
75,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 74,4 млн.дол.
у 2015 році.
Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у Київську
область у 2015-2016рр.
(наростаючим підсумком з початку року)
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У 2016 році надходження прямих інвестицій здійснили інвестори 62 країн світу.
До основних країн-інвесторів, на які припадає 83% загального обсягу
надходжень інвестицій, належать Нідерланди – 29,1 млн.дол., Кіпр – 18,6 млн.дол.,
Німеччина – 8,0 млн.дол. та Велика Британія – 6,8 млн.дол.
Із країн ЄС в економіку Київської області інвестовано 68,6 млн.дол., або майже
92% загального обсягу вкладень.
Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до
підприємств промисловості – 38,8 млн.дол., з оптової та роздрібної торгівлі, ремонту
автотранспортних засобів та мотоциклів – 15,7 млн.дол., у транспорт, складське
господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 6,7 млн.дол., в організації, що
здійснюють операції з нерухомим майном – 5,9 млн.дол. США.
Більше інформації щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності буде
оприлюднено 31 березня п.р.

Географічне охоплення
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Пряма інвестиція (акціонерний капітал) – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка
відображає прагнення інституційної одиниці - резидента однієї країни здійснювати контроль або
істотний вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є прямою, якщо
капітал/право власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу
підприємства-резидента або нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємстварезидента. До прямих інвестицій також відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних
договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Інформація підготовлена за даними державного статистичного спостереження "Інвестиції
зовнішньоекономічної діяльності", яке охоплює юридичні особи-резиденти та постійні
представництва нерезидентів в Україні.
Показники щодо обсягів прямих інвестицій розраховуються по Україні в цілому, по країнах світу
відповідно до Класифікації країн світу (КС – http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm),
країнах ЄС-28, за видами економічної діяльності (на рівні секцій, розділів та груп) відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД – http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar),
по регіонах.
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/284/mp_izd.zip.
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