Стан інвестиційної діяльності міста за І півріччя 2012року
У соціально-економічному розвитку кожного міста значну роль
відіграють інвестиції. Вони дають можливість вирішити соціальні проблеми,
забезпечують високий рівень зайнятості населення, дозволяють оновлювати
виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів
підприємств, впроваджувати новітні технології, створювати нові робочі місця і
відповідно поповнювати місцеві бюджети.
За 6 міс. 2012 року освоєно 705,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що
складає 193,4% до відповідного періоду минулого року. Найбільше інвестовано
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у будівництво ліній електропередач, ПП
«Люксбуд» - у будівництво житла.
Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування наведено
на мал.4
Мал. 4. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування
за І півріччя 2012 року:
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Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5 % загального
обсягу) спрямовано у матеріальні активи. Інвестиції у нежитлові будівлі
склали 49,5% загального обсягу капітальних інвестицій, житлові будівлі –
27%, машини, обладнання та інвентар – 10,4%, інженерні споруди – 8,6%,
транспортні засоби – 3,8%.
У нематеріальні активи вкладено 0,5 % загального обсягу
капітальних інвестицій, з яких 76,2% становили витрати на придбання
(створення) засобів програмного забезпечення, 14,2% – права на комерційні
позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права,
ліцензії, концесії тощо.
Частка обласного центру у загальному обсязі капітальних інвестицій
по області склала 39,8%.

Слід відзначити, що м. Івано-Франківськ за обсягом інвестицій в
основний капітал на душу населення, за минулий рік був на другому місці серед
обласних центрів Західної України після м. Львова. Цей показник склав 4425,8
грн.
Мал.5. Динаміка іноземних інвестицій в економіку міста, млн.дол.США
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку міста прямих
іноземних
інвестицій

(акціонерного капіталу) на 1 липня 2012р. становив 199,4 млн.дол. (31,4%
загально обласного показника) і у розрахунку на одну особу населення склав
835,6 долара (по області – 460,6 дол.).
З країн ЄС внесено 172,8 млн.дол. інвестицій (86,7% загального обсягу
акціонерного капіталу), із країн СНД – 7,0 млн.дол. (3,5%), з інших країн світу –
19,5 млн.дол. (9,8%). Інвесторами виступили 44 країни світу, які вклали свої
інвестиції у 202 підприємства міста.
В промисловості зосереджено 156,6 млн.дол. (78,5%) прямих інвестицій,
у підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду,
інжиніринг та надання послуг підприємцям залучено 21,8 млн.дол. (10,9%),
торгівлі – 14,5 млн.дол. (7,3%), будівельної діяльності – 2,7 млн.дол. (1,3%).
Інвестиції за рахунок кредитів та інших зобов’язаннь перед прямими
іноземними інвесторами на 1 липня 2012р. склали 62,5 млн.дол. Сукупний
обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових
інструментів) на 1 липня 2012р. досяг 261,9 млн.дол.

Мал.6. Динаміка росту сукупного капіталу нерезидентів в економіці
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В переробні галузі промислового сектору вкладено 153,5 млн.дол. (77,0%
від загального обсягу інвестицій в промисловість), зокрема, з виробництва
харчових продуктів – 108,1 млн.дол. (54,2%), машинобудування – 39,6 млн.дол.
(19,9%), з оброблення деревини – 3,2 млн.дол. (1,6%), легкої промисловості –
1,9 млн.дол. (0,9%).
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) у 2011р.надійшли в наступні промислові підприємства міста: ТОВ
«Імперово-Фудз», ТОВ «Українська побутова техніка», ТОВ «Електролюкс
Україна», ТОВ «Євроінвестбуд», ТОВ « Панорама Тур», ТОВ « Будівельна
компанія «Галицька», ВАТ«Іст кліппер», ТОВ «Аго текс», ТОВ «Сілекс Лтд»,
ТОВ «Ренко Інвест Прикарпаття».Частка цих підприємств в загальному
обсязі надходження прямих іноземних інвестицій в економіку міста склала
99,4%.
В місті продовжується реалізація ряду важливих інвестиційних проектів.
Так, з метою створення умов для впровадження проекту будівництва заводу з
виготовлення гіпсокартону ТОВ «Сен-Гобен будівельна продукція Україна»
сесією міської ради прийнято рішення «Про сприяння в залученні
інвестиційного проекту», яким визначено ряд конкретних заходів та
відповідальних осіб для сприяння реалізації проекту.
Для презентації економічних та інвестиційних можливостей м. ІваноФранківська в листопаді 2011 року проведено Міжнародний інвестиційноекономічний форум «Партнерство і перспектива». Підсумком форуму стало
підписання ряду угод, зокрема: Меморандум про взаєморозуміння між
Проектом „Реформа міського тепло забезпечення в Україні” (РМТ) та ІваноФранківською міською радою щодо співробітництва в рамках технічної
допомоги для розвитку фінансово життєздатної та стабільної галузі міського
тепло забезпечення», Генеральний договір між NEFCO (через банк „Львів”) та
Івано-Франківською міською радою про отримання цільового пільгового
кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах соціальної
сфери міста Івано-Франківська, тощо.

Схвалено приєднання Івано-Франківська до ініціативи Європейської
Комісії під назвою «Угода мерів» щодо сталого енергетичного розвитку і
захисту клімату», яку підтримали більш ніж 2100 європейських міст, у т.ч. і 19
українських. Підписання цієї угоди у майбутньому сприятиме подальшому
формуванню позитивного іміджу міста Івано-Франківська та області на
міжнародному рівні, зростанню інвестиційної привабливості регіону,
розширенню зовнішньоекономічної співпраці між провідними підприємствами
та науково-дослідними установами регіону з іноземними партнерами,
розвиткові партнерських стосунків у рамках міжрегіонального та
транскордонного економічного і науково-технічного співробітництва. В рамках
Міжнародного економічного форуму також укладено угоду про
співробітництво Державного підприємства Міністерства оборони України (ДП
МОУ) «63 котельно-зварювальний завод» з польською фірмою «Стейнберг» на
поставку продукції
заводу для потреб
фірми, що дало змогу збільшити
обсяги виробництва продукції на заводі і забезпечити роботою працівників
підприємства.
З метою стимулювання підтримки інвестиційної діяльності буде
надаватись всебічне сприяння реалізації в місті інвестиційних проектів на ТОВ
«Електролюкс Україна», ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», ДП ВО
«Карпати», ТОВ «Імперево Фудз», тощо. Також спільно з Державним
агентством з інвестицій та управління національними проектами України та
Івано-Франківським регіональним центром з інвестицій та розвитку
опрацьовується можливість створення в місті індустріальних парків,
здійснюється пошук придатних для цього земельних ділянок. Важливим
завданням на сьогодні є також проведення інвентаризації земельних ділянок і
промислових об’єктів державної і комунальної власності, які тимчасово не
використовуються або можуть використовуватись більш ефективно за участю
приватного партнера.

