Прес-випуск
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
міст та районів області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. На 31 грудня 2017р. загальний
обсяг прямих інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування,
склав 908,6 млн.дол. США.
Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах
міст Івано-Франківська (54,8% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша
(28,6%). Частка капіталу нерезидентів, залученого в економіку Калуського
району, склала 3,2%, Рогатинського – 3,1%, Тисменицького – 2,7%, міста
Коломиї – 2%, Тлумацького району – 1,3%, міста Яремче та Долинського
району – по 1,1%. Частка інших районів не перевищувала 0,7%.
Сукупний обсяг іноземного капіталу на 31 грудня 2017р. порівняно з
обсягом інвестицій на початок року збільшився на 9,9%. Збільшення обсягів
прямих інвестицій спостерігалось у всіх містах обласного значення та більшості
районів області. Найбільше зростання обсягу прямих інвестицій відбулося у
Рожнятівському районі (у 2,2 раза), місті Болехові (на 27,5%), Тлумацькому
районі (на 13,8%), місті Калуші (на 12,8%), Калуському районі (на 12,7%), місті
Яремче (на 11,4%), Надвірнянському (на 10,7%) і Коломийському (на 10,5%)
районах. В обласному центрі обсяг прямих інвестицій збільшився на 9,2%.
Зменшення обсягів іноземного капіталу до початку року відбулося у
Верховинському (у 2,4 раза), Галицькому (на 2,9%) та Богородчанському (на
0,9%) районах.
У 2017р. в економіку області надійшло 3,2 млн.дол. США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу), з них найбільше у підприємства міста
Коломиї – 1156,2 тис.дол. США або 36,5% загальнообласного обсягу
надходжень, Рогатинського району – 802,9 тис.дол. (25,4%) та міста ІваноФранківська – 588,8 тис.дол. США (18,6%).
На 31 грудня 2017р. на одну особу в середньому по області припадало
660,3 дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей
показник у містах Калуші (3888,9 дол.) та Івано-Франківську (1967,2 дол.),
Рогатинському районі (704,1 дол. США).
Найбільший обсяг капіталу (від 70% до 100% загального обсягу
іноземного капіталу міста (району) закордонні інвестори спрямували у
промислові підприємства міста Івано-Франківська, Верховинського району,
міста Коломиї, Тисменицького, Надвірнянського, Рожнятівського, Галицького,
Долинського, Косівського районів та міст Калуша і Болехова.
У Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах
переважна частка прямих іноземних інвестицій залучена у підприємства
сільського, лісового та рибного господарства (65–98%).
У місті Бурштині, Богородчанському і Городенківському районах
найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства
оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
(67–100%), у Снятинському районі – організації, що здійснюють операції з
нерухомим майном (89,6%), у місті Яремче – заклади з тимчасового

розміщування й організації харчування, де зосереджено 96,7% іноземного
капіталу.
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