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Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком 

інвестиційної політики. Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій 

– прямі іноземні інвестиції. 

Упродовж 2017 року в економіку міста надійшло 44,2 млн.дол.США 

іноземних інвестицій. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів 

станом на 31.12.2017 склав 868,8 млн.дол.США. що на 7,0% більше, ніж на 

01.01.2017 (811,7 млн.дол.США).  

В економіку міста залучено 94,9% від обсягу прямих іноземних 

інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 

1167,6 дол.США. 

Приріст інвестицій спостерігався у металургійній галузі на 16,7%, у 

харчовій промисловості - на 8,2%, у сфері транспортного, складського 

господарства, поштовій та кур’єрській діяльності - на 15,1%, у сфері 

тимчасового розміщення й організації харчування - на 62,6%, в сфері 

інформації та телекомунікації - на 16,6%, у сільському, лісовому та рибному 

господарстві - на 26,7%. 

Капітал нерезидентів спрямовано, переважно, у промисловість (68,3% від 

загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: у виробництво 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (20,9%), машинобудування 

(23,2%), металургійне виробництво (9,4%). Крім того, значу частку інвестицій 

спрямовано в сферу оптової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів (14,5%) та в сферу операцій з нерухомим майном (10,8%). 

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із більш, 

ніж 50 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр, Швеція, Республіка Корея, 

Нідерланди, Естонія. 

Станом на 31.12.2017 прями іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з 

м.Запоріжжя в економіку країн світу склали 30,1 млн.дол.США.  
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Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що 

свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 70,8% якого 

складає експорт.   

Підприємства та організації міста у січні-грудні 2017 року експортували 

товарів і послуг на суму 2658,7 млн.дол.США (на 28,0% більше, ніж за 

відповідний період 2016 року), імпортували – 1099,0 млн.дол.США (на 27,7% 

більше, ніж за відповідний період 2016 року). Позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу міста склало 1559,7 млн.дол.США. 

Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили 

товари. На їх долю припадало 94,0% експорту та 95,7% імпорту.   

За січень-грудень 2017 року експорт товарів становив 2499,4 млн.дол. 

США (збільшився на 30,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року), 

імпорт – 1051,7 млн. дол. США (збільшився на 30,1% у порівнянні з 

2016 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 

1447,7 млн. дол. США. 

Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із 

понад 140 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (34,7%) 

була поставлена до країн Азії. До країн Європи та СНД відправлено відповідно 

29,0% та 22,0% від загального експорту товарів. Експорт до Азії збільшився на 

54,6%, до, Європи - на 26,6%, до СНД - на 0,8%. 

Значні експортні поставки товарів здійснювались у  Російську Федерацію 

(17,6% загального обсягу експорту), Туреччину (13,3%), Італію (5,1%), Польщу 

(5,0 %), Болгарію (4,2), Німеччину (2,9%), Єгипет (2,7%), США (2,6%), Ізраїль 

(2,6%), Індію (2,3), Ліван (2,3%),  ОАЕ (2,2%).  

Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з РФ (43,1% від загального обсягу 

імпорту), Німеччини (7,2%), Південної Африки (5,2%), Китаю (5,7%), 

Туреччини (4,5%), Словаччини (2,8%), США (2,8%),  Польщі (2,6%), Норвегії 

(2,1%).    

У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (60,9%); 

машини, обладнання та механізми (19,3%); продукти рослинного походження 

(5,4%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (3,2%) в 

структурі імпорту - мінеральні продукти (45,4%); недорогоцінні метали та  

вироби з них (18,4%); реактори, котли, машини (9,4%); живі тварини, продукти 

тваринного походження (6,0%).  
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