ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Одеська область - одна з найпривабливіших областей України для
іноземних інвесторів.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) унесених в
економіку області з початку інвестування на 1 жовтня 2015р становив 1357,7
млн. дол. США, що на 5,1% менше обсягів інвестицій на початок 2015р.
З країн ЄС унесено 976,6 млн.дол. США (71,9% загального обсягу) та з
інших країн світу – 381,1 млн.дол. США (28,1%).
У січні – вересні 2015р. в економіку Одеської області іноземними
інвесторами вкладено 23,5 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу), зменшення капіталу становило 96,2 млн.дол. США (у т.ч. за
рахунок курсової різниці – 75,3 млн.дол. США). До основних країнінвесторів, на які припадає 77,7% загального обсягу прямих інвестицій,
входять: Кіпр (36,3%), Нідерланди (13,9%), Велика Британія (8,8%), Сінґапур
(6,8%), Німеччина (4,6%) , США (3,7%), Франція (3,6%).
На підприємствах промисловості зосереджено 544,6 млн.дол. США
(40,1% загального обсягу прямих інвестицій в область), у т.ч. переробної –
343,6 млн. дол. США. На підприємствах транспорту, складського
господарства, поштової та кур’єрської діяльності зосереджено 304,5 млн. дол.
США (22,4% загального обсягу прямих інвестицій в область). В організаціях,
що здійснюють операції з нерухомим майном прямі інвестиції становлять
151,6 млн. дол. США (11,2%), у фінансову та страхову діяльність
акумульовано 138,0 млн. дол. США (10,2%), на будівельних підприємствах –
63,9 млн.дол. США (4,7%), в оптову та роздрібну торгівлю, ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів – 49,0 млн.дол. США (3,6%), в
організаціях і установах з професійної, наукової та технічної діяльності –
51,0 млн. дол. США (3,8%).
Агентство з питань інвестицій та розвитку ставить своєю метою
формування системного підходу та проведення комплексних практичних
заходів щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, активізації
інвестиційної діяльності в регіоні.
Розроблено та знаходиться на стадії лобіювання Одеський пакет
реформ, націлений на викорінення корупції в державних органах, створення
доступної і зрозумілої інформації для інвесторів, робота над законодавством,
щоб потенційні інвестори змогли побачити в державі надійного партнера.

Географічну структуру країн-донорів інвестицій в Одеську область
наведено у таблиці.
Таблиця
ТОП-10 країн-інвесторів у Одеську область станом на 01.10.2015
року
Обсяги прямих інвестицій
на 01.10.2015р.
(млн. дол. США)
Усього
Кіпр
Нідерланди
Велика Британія
Сінґапур
Німеччина
США
Франція
Інші

Сума інвестицій

1357,7
492,8
188,7
119,5
92,3
62,5
50,2
48,9
302,8

У % до підсумку
100,0
36,3
13,9
8,8
6,8
4,6
3,7
3,6
22,3

Станом на 01.01.2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій у
вигляді акціонерного капіталу нерезидентів в Одеській області склав 1 430,4
млн дол. США. У порівнянні з 01.01.2015 року станом на 01.01.2016 року
зменшення акціонерного капіталу склало 93,07 млн. дол. США. Таке
зменшення відбулось виключно через наявність курсової різниці в обсязі
98,86 млн. дол. США. Водночас, збільшення акціонерного капіталу
нерезидентів за 2015 рік склало 82,95 млн.дол. США, а зменшення
акціонерного капіталу нерезидентів склало 77,16 млн. дол. США, отже
сальдо акціонерного капіталу нерезидентів є позитивним.
Реєстрацію інвестицій в Одеській області у 2015 році виконував
Департамент зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції,
який був ліквідований відповідно до розпорядження Одеської обласної
державної адміністрації від 19.08.2015 № 502/А-2015 «Про заходи щодо
упорядкування структури Одеської обласної державної адміністрації».

