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Polskie inwestycje zagraniczne w obwodzie tarnopolskim

Łączny poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (kapitał założycielski), które napłynęły do obwodu
tarnopolskiego z Polski według stanu na 31 grudnia 2016 wyniósł 3,0 mln USD, tj. 6% łącznego poziomu
bezpośrednich inwestycji w obwodzie (Polska zajmuje 6. miejsce na 37 krajów- inwestorów).

Na strukturę polskich BIZ w regionie składają się następujące branże:
- 82% (2,5 mln USD) transport, logistyka, usługi pocztowe i kurierskie (1 przedsiębiorstwo);
- 10% (308 tys. USD) – przemysł przetwórczy (15 przedsiębiorstw);
- 6% (177 tys. USD) – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i usługi na rzecz przedsiębiorców (5
przedsiębiorstw);
- 1% (42 tys. USD) – handel oraz usługi remontowe ( 14 przedsiębiorstw);
- 1% (21 tys. USD) – rolnictwo i łowiectwo, gospodarka leśna, rybołówstwo (4 przedsiębiorstwa).

W obwodzie funkcjonuje 42 przedsiębiorstwa z kapitałem polskim, m.in.: TOV «Rikoje Ukraina» (samochodowe
przewozy towarowe, m. Tarnopol); TOV «Wiking» (przetwórstwo mleka, produkcja masła i sera, rejon
czortkiwski); TOV «Ukrainskij stił» (przetwórstwo ryb, rejon lanowecki); TOW «MOST Ukraina» (handel hurtowy,
rejon tarnopolski); TOV «Ukragropol» (uprawa zbóż, rejon zborowski).

Wymiana handlowa obwodu tarnopolskiego z Polską

Obroty handlowe obwodu tarnopolskiego z Polską w 2016 roku osiągnęły wartość 288 mln USD (wzrost o 8% w
porównaniu z 2015 r.), co stanowi 52% łącznej wymiany handlowej obwodu tarnopolskiego z partnerami
zagranicznymi.
W 2016 roku eksport towarów z regionu do Polski osiągnął wartość 159 mln USD (wzrost o 9% w porównaniu z
2015 r.; co stanowi 55,4% łącznego eksportu obwodu), zaś wartość importu towarów z Polski wyniosła 129 mln
USD (spadek o 8%; co stanowi 47,8% łącznego importu obwodu).

Na strukturę towarową eksportu z obwodu tarnopolskiego do Polski składają się:
- maszyny elektryczne i urządzenia (przewody, kable, itp.) – 133 mln USD (84% łącznego poziomu eksportu do
Polski);
- tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (olej gorczycznikowy, rzepakowy, musztargowy) – 7,3
mln USD (5%);
- białka (kazeina, klej z kazeiny) – 5,2 mln USD (3,3%),
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- oświetlenie, polimery, tworzywa sztuczne i inne (7,7%).
Struktura towarowa importowanych z Polski do regionu zdominowana została przez następujące pozycje
towarowe:
- maszyny elektryczne i urządzenia (przewody, kable, urządzenia elektryczne dla komutacji) – 59 mln USD (45%);
- polimery, tworzywa sztuczne – 15,7 mln USD (12%);
- kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne – 7,4 mln USD (5,7%),
- tekstylia, wyroby z gumy, świece, woski syntetyczne, produkty organiczne środki czystości i inne.
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