
Основні тенденції розвитку м. Одеса за галузями та сферами

Промисловість
У січні-червні 2015 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 7 733,0 млн.грн (36,7% від загального обсягу реалізованої промислової продукції по області), у січні-червні 2014 року - на суму 5 740,5 млн.грн (40,9% від загального обсягу по області).
Зростання частки обсягів реалізації підприємств: з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (+2,6%), металургійного виробництва (+2,2%), виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+1,0%),машинобудування (+0,2%).
Найбільше реалізовано продукції підприємствами з виробництва харчових продуктів та напоїв (17,3% до загального обсягу), машинобудування (12,8%), металургійного виробництва (9,4%), виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (8,1%).
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Обсяг реалізованої промислової продукції по м. Одеса
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Інвестиції *


На 1 липня 2015 року сума прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з країн світу в економіку міста без урахування боргових інструментів склала                               571,3 млн.дол.США. У порівнянні з початком 2015 року зменшення становить                            34,4 млн.дол.США або на 5,7%, у тому числі курсова різниця – 25,3 млн.дол.США                         (по області зменшення на 70,8 млн.дол.США або на 4,9%).
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одну особу населення міста у січні-червні 2015 року становив 571,8 дол. США.
За січень-червень 2015 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1672,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 58,9% від загального обсягу області.

Зовнішньоекономічна діяльність*


У січні–червні 2015 року зовнішньоторговельні операції на ринку товарів здійснювались з партнерами зі 136 країн світу. Спостерігалось зменшення відносно січня-червня 2014 року як експорту товарів на 28,3%, обсяг яких становив 
304,0 млн.дол.США, так і імпорту – на 62,6%, обсяг склав 378,2 млн.дол.США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі 74,2 млн.дол.США.
Головними статтями експорту товарів були: зернові культури - 113,5 млн.дол.США, насіння і плоди олійних рослин – 57,3 млн.дол.США, машини, електротехнічне обладнання –                                     21,5 млн.дол.США.
Імпортовано: механічних, електричних машин на суму 46,7 млн.дол.США, їстівних плодів та горіхів – на 43,8 млн.дол.США, взуття, текстильних матеріалів та текстильних виробів –                               по 36,6 млн.дол.США, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 23,6 млн.дол.США та ін. 
На зовнішньому ринку послуг у порівнянні з січнем-червнем 2014 року                         експорт зменшився на 20,0% та склав 238,0 млн.дол.США (55,9% від загального експорту послуг області). Імпорт скоротився на 21,2% та становив 
52,6 млн.дол.США (75,5% від загального імпорту послуг області). Сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне, в розмірі 185,4млн.дол.США.

Будівництво*

За січень–червень 2015 року введено в експлуатацію 76,4 тис.м2  загальної площі житла.
Динаміка введеного в експлуатацію житла по м. Одеса
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За січень-липень 2015 року виконано будівельних робіт на суму 1074,3 млн.грн, (69,4% до загального обсягу виконаних будівельних робіт по області), до відповідного періоду минулого року відбулося зменшення на 9,4%. 

Частка м. Одеса в обсязі виконаних будівельних робіт по області, %
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Транспорт

Обсяг переробки вантажів Одеським морським торговельним портом за січень-липень                   2015 року становив 14,1 млн.тонн та збільшився на 723,1 тис. тонн (+5,4%).
Показники обробки вантажів ОМТП

Одеський МТП
січень-липень
2015 року,
тис. тонн
січень-липень 2015 року до
 січня-липня 2014 року, %

Всього
14149,0
105,4

експорт
9837,2
116,9

імпорт
1373,4
71,3

транзит
2894,0
94,5

внутрішнє
сполучення
44,4
у 2,4 р.


Обсяги вантажних перевезень збільшились на 17,4% (до 18,7 млн.т) за рахунок збільшення перевезень вантажів залізничним транспортом на 13,4% та автомобільним –                     в 1,9 раза.
Пасажирські перевезення в м. Одеса зменшились на 10,6% (послугами пасажирського транспорту скористалися 149,0 млн. пасажирів) за рахунок зменшення перевезень пасажирів автомобільним транспортом на 17,0%.
Внутрішня торгівля*

Січень-березень 2015 року. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств становив 5 853,8 млн.грн та зменшився порівняно з січнем-березнем 2014 року                  на 14,5% (73,2% до загального обсягу області).
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну особу склав 5 758,7 грн.
Ринок праці*

За січень-червень 2015 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника становила 3747 грн та збільшилась відносно січня-червня                  2014 року на 18,4% (по області на 5,1%).
На кінець липня 2015 року кількість зареєстрованих безробітних становила                  3,1 тис. осіб (на кінець липня 2014 року – 2,9 тис. осіб).




Демографічна ситуація

На 1 липня 2015 року серед трьох міст мільйонників України лідирує м. Київ з чисельністю населення 2 890,5 тис.осіб, у м. Харкові проживало 1 448,3 тис. осіб,                          у місті Одеса – 1012,3 тис.осіб.
Природне скорочення населення міста за січень-червень 2015 року становило                1968 осіб, а міграційне – 2270 осіб.

Житлово-комунальне господарство

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг              у січні–червні 2015 року по місту призначено 16,3 тис. домогосподарствам, що становило 79,0% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями                          (проти 74,5% у цілому по області).
Загальна сума призначених субсидій у січні-червні 2015 року становила                    4819,3 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство становила 295,0 грн (по області – 220,4 грн.).
Населенням міста у січні–червні 2015 року сплачено за житлово-комунальні  послуги, включаючи борги попередніх періодів, 1078,0 млн.грн, що становило 105,9% нарахованих за цей період сум (по області – 103,0%).

* - згідно статистичної методології показник по місту Одеса розраховується щоквартально.


