EXECUTIVE SUMMARY

Najwyższe wynagrodzenie za przepracowaną godzinę otrzymali zatrudnieni w sekcjach informacja i komunikacja – 31,10 zł
oraz obsługa rynku nieruchomości – 29,35 zł, a najniższe w administrowaniu i działalności wspierającej – 16,63 zł, a także
w zakwaterowaniu i gastronomii – 17,47 zł.

Budownictwo mieszkaniowe
Residential construction
W 2017 r. na terenie Białegostoku oddano do użytkowania 2033 mieszkania, tj. o 13,3% więcej niż w poprzednim roku.
Podmioty budujące na sprzedaż lub wynajem przekazały do użytkowania 1772 mieszkania (o 27,8% więcej niż rok
wcześniej), inwestorzy indywidualni – 229 (o 3,8% mniej) oraz gminy – 32 (o 68,3% mniej).
Wykres 7.
Chart 7.

Mieszkania oddane do użytkowania
Dwellings completed

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania wyniosła 72,3 m2, (o 0,5 m2 mniej niż w 2016 r.),
przy czym w budownictwie indywidualnym – 163,2 m2 (przed rokiem – 174,9 m2), przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem
– 61,0 m2 (rok wcześniej – 58,4 m2) oraz komunalnym – 45,3 m2 (w roku poprzednim – 44,9 m2).
W omawianym okresie w Białymstoku rozpoczęto budowę 2507 mieszkań (o 65,6% więcej niż rok wcześniej), z tego
w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 2209 (o 68,4% więcej), indywidualnym – 231 (o 14,4% więcej),
zakładowym – 43 i społecznym czynszowym – 24 (przy braku oddanych mieszkań w 2016 r. w obu prezentowanych formach
budownictwa). Równocześnie wydano pozwolenia na budowę 1742 mieszkań (o 18,8% więcej niż w roku poprzednim),
z tego podmiotom budującym z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem – 1347 (o 15,3% więcej) oraz inwestorom
indywidualnym – 395 (o 32,6% więcej).

Przemysł
Industry
Duże i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Białegostoku, zaliczane według PKD 2007 do czterech sekcji
przemysłowych (górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja)
w 2017 r. dokonały sprzedaży produkcji o wartości 3327,0 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 15,7% (w cenach stałych) wyższej
niż przed rokiem.
W strukturze przemysłu w 2017 r. dominowały trzy działy, z których pochodziło 34,1% wartości produkcji sprzedanej. Należały do nich: produkcja artykułów spożywczych (14,2%), produkcja urządzeń elektrycznych (11,5%) oraz produkcja maszyn
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