Основні тенденції розвитку м. Одеса за галузями та сферами

Промисловість
Промисловий комплекс міста Одеси нараховує майже 600 підприємств, на яких працює більше 27 тис. осіб, із середньомісячною заробітною платою 7105 грн. 
За 2016 рік промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 21612,3 млн.грн. (47,7% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області), що на 27,5% більше аналогічного періоду 2015 року.
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Позитивна тенденція простежується за рахунок збільшення частки обсягів реалізації на підприємствах: машинобудування (+1,2 в.п.), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+0,8 в.п.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (+0,7 в.п.), текстильного виробництва (+0,2 в.п.).
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Інвестиції (за оперативними даними) 
На 31 грудня 2016 року сума прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку міста, включаючи боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами), становила 1 574,4 млн.дол.США; з них: 537,7 млн.дол.США – капітал нерезидентів, спрямований до статутних фондів підприємств міста, що становить 34,2% від загальної суми капіталовкладень прямих іноземних інвестицій; 1 036,7 млн.дол.США – боргові інструменти (кредити та позики, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами). 
У 2016 році в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 22,7 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 15,5 млн.дол.США. Інші зміни вартості капіталу – 16,5 млн.дол.США (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 9,4 млн.дол.США).
У січні-грудні 2016 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 8153,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 54,4% від загального обсягу по області.

Зовнішньоекономічна діяльність
У 2016 році зовнішньоторговельні операції на ринку товарів здійснювались з партнерами із 150 країн світу. При цьому експорт товарів становив 747,1 млн.дол.США (49,2% загального експорту товарів області), імпорт - 766,0 млн.дол.США (61,7% загального імпорту товарів області). 
У 2016 році на зовнішньому ринку послуг на підприємства міста припадало 59,2% від загального експорту послуг області та 78,8% від загального імпорту. Експорт послуг склав 460,1 млн.дол.США, імпорт - 105,0 млн.дол.США. Підприємства міста співпрацювали з партнерами з 
170 країн світу. 

Будівництво   

У 2016 році введено в експлуатацію 263,0 тис.м2 загальної площі житла.
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За 2016 рік виконано будівельних робіт на суму 4 210,6 млн.грн (69,4% до загального обсягу виконаних будівельних робіт по області) до відповідного періоду минулого року збільшення на 15,6%. 
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Транспорт

У 2016 році підприємствами транспорту перевезено 34,7 млн. тонн вантажів, що на 0,4% більше, ніж у 2015 році. Послугами пасажирського транспорту скористалися 308,2 млн. пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі 11,8 млрд.пас.км.

Внутрішня торгівля
Січень-вересень 2016 року. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств становив 21 814 621,8 грн та збільшився порівняно з січнем-вереснем 2015 року на 15,8% (69,9% до загального обсягу області).
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну особу склав
 21 581,5 грн.

Демографічна ситуація та ринок праці
На 1 січня 2017 року у місті, за оцінкою, проживало 1 010 783 особи. 
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по місту в 2016 році становила 5051 грн, що на 5,0% вище, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області, та у 3,2 рази більше мінімальної заробітної плати (1600 грн). 
У порівнянні з 2015 роком заробітна плата збільшилась на 23,5%. 

Житлово-комунальне господарство
	Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2016 році по місту призначено 66,1 тис. домогосподарствам, що становить 91,6% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (проти 100,1% у цілому по області).
	Загальна сума призначених субсидій становила 32 272,8 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство становила 488,6 грн. Населенням міста у 2016 році сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи борги попередніх періодів, 1 818,9 млн.грн, що становило 90,5% нарахованих за цей період сум (по області разом з газопостачанням - 82,5%).

