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Прямі інвестиції1 Львівської області
у cічні-вересні 2012 року
У січні-вересні 2012р. в економіку Львівщини вкладено 290 млн.дол.США
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що у 2,4 раза більше, ніж за
відповідний період попереднього року.
У структурі надходження прямих іноземних інвестицій частка грошових
внесків становила 14,6%, у вигляді рухомого і нерухомого майна надійшло 1,9%. За
рахунок придбання корпоративних прав у результаті приватизації державного майна
залучено 83,4% інвестицій.
Вкладення в економіку області у січні-вересні 2012р. здійснили інвестори з 34
країн світу. З країн ЄС надійшло 94,5% загального обсягу інвестицій, з країн СНД –
0,8%, з інших країн світу – 4,7%. Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з
Кіпру – 256,6 млн.дол. (88,5% від загального обсягу надходжень), Гонконгу – 8,5
млн.дол. (3%), Німеччини – 6 млн.дол. (2,1%) та Австрії – 4 млн.лол. (1,4%).
З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у січні-вересні 2012р.,
найбільше спрямовано у промисловість області – 259,5 млн.дол. (89,5% від
загальнообласного обсягу надходження). Зокрема, у виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води залучено 242,2 млн.дол., виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 8,3 млн.дол., машинобудування – 5,4
млн.дол. Також значні обсяги інвестицій надійшли у торгівельні організації – 16,5
млн.грн. (5,7%) та підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном,
орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 6,7 млн.дол. (2,3%).
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у
Львівщину з початку інвестування, на 1 жовтня 2012р. становив 1593,6 млн.дол.США.
У розрахунку на одного мешканця області припало 631,3 дол.США прямих іноземних
інвестицій.
У цілому з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці за січень-вересень
2012р. в економіці області відбувся приріст сукупного обсягу іноземного
акціонерного капіталу на 219,6 млн.дол., або на 16%.
На 1 жовтня 2012р. майже 40% іноземного капіталу області акумульовано на
промислових підприємствах (631,2 млн.дол.), у тому числі у виробництві та
розподіленні електроенергії, газу та води – 244 млн.дол., машинобудуванні – 97,5
млн.дол., виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 74,9
млн.дол., обробленні деревини та виробництві виробів з деревини – 71,5 млн.дол.
Суттєві обсяги інвестицій спрямовані у фінансову діяльність – 484,9 млн.дол.,
операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям –
154,8 млн.дол., сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги – 121
млн.дол., торгівлю – 92,6 млн.дол.
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Сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та
номінальною вартістю акцій, майна тощо. Дані щодо прямих інвестицій є попередніми, їх збір здійснюється на
виконання постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 17.03.2000 №517 “Про
складання платіжного балансу України”.

Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Кіпру – 476,7
млн.дол. (29,9% від загального обсягу інвестицій на 1 жовтня 2012р.), Польщі – 387,2
млн.дол. (24,3%), Австрії – 217,4 млн.дол. (13,6%) та Німеччини – 87 млн.дол. (5,5%).
На ці країни припало майже три чверті від загальнообласного обсягу прямих
іноземних інвестицій.
Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими
кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими
інвесторами-нерезидентами на 1 жовтня 2012р. становила 335,7 млн.дол. Таким
чином, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та боргові
інструменти нерезидентів) в області на 1 жовтня 2012р. склав 1,9 млрд.дол.
Обсяг інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу
станом на 1 жовтня 2012р. становив 25,3 млн.дол. Прямі інвестиції було спрямовано
до Кіпру, Польщі, Російської Федерації та США. Переважну частину вкладень за межі
України здійснили торгівельні підприємства – 82,3% від обсягу інвестицій з області.

Прямі іноземні інвестиції у Львівську область
(тис.дол.США)

Усього
Прямі інвестиції нерезидентів в
області (акціонерний капітал та
боргові інструменти)
на 01.01.2012
Капітал (акціонерний) нерезидентів
на 01.01.2012
Збільшення акціонерного капіталу
нерезидентів
Зменшення акціонерного капіталу
нерезидентів
Курсова різниця
Зміна вартості капіталу, утрати та інші
зміни
Капітал (акціонерний) нерезидентів в
області на 01.10.2012
Боргові інструменти (заборгованість за
кредитами та позиками, зобов’язання за
торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)
на 01.01.2012
на 01.10.2012
Прямі інвестиції нерезидентів в
області (акціонерний капітал та
боргові інструменти)
на 01.10.2012

У тому числі з
країн
країн
інших
ЄС
СНД
країн світу

1670686,1 1360459,8

20869,6

289356,7

1374037,2 1101552,4

20667,5

251817,3

289979,7

273980,2

2379,5

13620,0

72794,3

19450,6

70,2

53273,5

5270,3

5191,7

-4,6

83,2

-2860,2

-2475,5

-73,0

-311,7

1593632,7 1358798,2

22899,2

211935,3

258907,4
298615,6

202,1
247,4

37539,4
36811,2

1929306,9 1657413,8

23146,6

248746,5

296648,9
335674,2

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у Львівську область
за видами економічної діяльності
(тис.дол.США)
Обсяги інвестицій на
01.01.2012р.
01.10.2012р.
у % до
у % до
тис.дол.
тис.дол.
загального
загального
США
США
підсумку
підсумку
Усього

1374037,2

100,0

1593632,7

100,0

116124,9

8,5

121236,2

7,6

-

-

-

-

377939,0

27,5

631249,8

39,6

4823,2

0,3

4823,2

0,3

370832,8

27,0

382406,1

24,0

2283,0

0,2

244020,5

15,3

Будівництво

12196,4

0,9

12464,1

0,8

Торгiвля; ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку

77972,0

5,7

92640,8

5,8

Діяльність готелiв та ресторанів

17083,7

1,2

16892,1

1,1

Діяльність транспорту та зв’язку

58147,7

4,2

59679,2

3,7

Фiнансова діяльність

485177,9

35,3

484945,6

30,4

Операцiї з нерухомим майном,
оренда, інжиніринг та надання послуг
підприємцям

211668,9

15,4

154834,7

9,7

…1

…1

…1

…1

Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги

9167,4

0,7

9237,9

0,6

Надання комунальних та індивідуальних
послуг; діяльність у сфері культури та
спорту

8493,7

0,6

10386,5

0,7

Сiльське господарство, мисливство та
лісове господарство
Рибальство, рибництво
Промисловість
добувна промисловість
переробна промисловість
виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води

Освіта
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