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Основні тенденції розвитку м. Одеса за галузями та сферами

Промисловість

Промисловий комплекс міста Одеси нараховує майже 600 підприємств.
За січень-жовтень 2017 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 20 556,4 млн.грн (48,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області), що на 23,7% більше аналогічного періоду 2016 року.
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Позитивна тенденція простежується за рахунок збільшення частки обсягів реалізації на підприємствах: металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування (+0,7% в.п.), виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+0,5 в.п.), машинобудування (+0,2% в.п.).
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Інвестиції (щоквартальний показник)
На 01.10.2017 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 1 577,7 млн.дол.США, з них: 
535,9 млн.дол.США – капітал нерезидентів, спрямований до статутних фондів підприємств міста, що складає 34,0% від загальної суми капіталовкладень прямих іноземних інвестицій у місто; 1 041,8 млн.дол.США – боргові інструменти (кредити та позики, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами).
За 9 місяців 2017 року в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 16,0 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу становило 18,8 млн.дол.США, інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів – 5,1 млн.дол.США.
У січні-вересні 2017 року підприємствами та організаціями міста 
за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7 115,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 39,2% від загального обсягу по області.

Зовнішньоекономічна діяльність (щоквартальний показник)

У січні-вересні 2017 року зовнішньоторговельні операції на ринку товарів здійснювались з партнерами із 150 країн світу. При цьому спостерігалось збільшення відносно січня-вересня 2016 року як експорту товарів на 47,6%, так і імпорту – на 35,0%, обсяг яких становив 730,3 млн.дол.США (51,9% загального експорту товарів області) та 730,2 млн.дол.США (66,7% загального імпорту товарів області). Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне у розмірі 
0,1 млн.дол.США. 
На зовнішньому ринку послуг на підприємства міста припадало 55,9% від загального експорту послуг області та 82,0% від загального імпорту. 
У порівнянні з січнем-вереснем 2016 року експорт зменшився на 4,5%, а імпорт збільшився на 46,8%, і становили відповідно 313,9 млн.дол.США та 115,9 млн.дол.США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне у розмірі 198,0 млн.дол.США. 

Будівництво (щоквартальний показник)

У січні-вересні 2017 року введено в експлуатацію 301,5 тис.м2 загальної площі житла.
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За січень-листопад 2017 року виконано будівельних робіт на суму 6 729,5 млн.грн (78,4% до загального обсягу виконаних будівельних робіт по області), до відповідного періоду минулого року збільшення на 52,4%. 


Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт у м. Одеса
(у фактичних цінах)
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Транспорт

У січні-листопаді 2017 року підприємствами транспорту перевезено 
32,6 млн. тонн вантажів, що на 2,8% більше аналогічного періоду 2016 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 253,7 млн. пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі 10,1 млрд.пас.км.

Внутрішня торгівля (щоквартальний показник)

У січні-вересні 2017 року обсяг роздрібного товарообороту підприємств становив 24 880 216,2 тис.грн та збільшився порівняно з січнем-вереснем 
2016 року на 18,7% (73,8% до загального обсягу області).
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну особу склав
24 614,4 грн.

Демографічна ситуація та ринок праці

На 01 листопада 2017 року в місті, за оцінкою, проживало 1 010 485 осіб. 
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по місту у ІІІ кварталі 2017 року становила 6 802 грн, що на 3,3% вище, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області. 




