Załącznik nr 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami realizacji celów
strategicznych i operacyjnych
Oznaczenia:
 S1 – wskaźnik 1 realizacji celów strategicznych, S2 – wskaźnik drugi realizacji celów
strategicznych, itd.
 1., 2., 3. itd. – wskaźnik 1, 2, 3 i następne, realizacji celów operacyjnych.
Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych z GUS-BDL i innych źródeł publicznych:
Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,99

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2

0,99
0,99
0,98

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,98

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,97

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym

0,96
0,96
0,95
0,92
0,88
0,87
0,86

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,81
0,79
0,77

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
13. Emisja metanu CH4

0,76
0,75
0,75
-0,79

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
0,97
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,96
0,95
1

19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

0,95

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,95
0,91
0,90
0,89
0,89

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł

0,88
0,82

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych

0,76

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
13. Emisja metanu CH4

0,72
-0,93

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności

0,97
0,97
0,96
0,95
0,94
0,94
0,93

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,92

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

0,89
0,88
0,88
0,88
0,87

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,87
0,87

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,86

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności

0,81
0,73

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków

0,71
-0,73
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13. Emisja metanu CH4

-0,91

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
S4. Udział kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie podlaskim w całkowitej
wartości tego kapitału w Polsce w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
0,90
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
0,89
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
0,71

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
S5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 15-24 lata

0,77

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w zł
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
0,99
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
0,99
32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2

0,99
0,98

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,97
0,95

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

0,94
0,92
0,91
0,88
0,86
0,86
0,78
0,77

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,77

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,75

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:

0,71
0,71

4. Udział nakładów na działalność B+R ponoszonych przez podmioty gospodarcze w
nakładach na działalność B+R ogólem w %

-0,87
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Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
0,98
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
0,97
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
0,97
32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

0,96
0,96
0,96
0,96

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności

0,96
0,95
0,95

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,95

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności

0,94
0,94
0,93
0,91
0,86
0,83

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), ogółem
11. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
13. Emisja metanu CH4

0,79
0,73
0,72
-0,79
-0,86

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

0,88
0,86

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,86
0,83
0,82
0,78
0,78
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Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,96
0,94

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,93

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

0,93

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,91

S4. Udział kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie podlaskim w całkowitej
wartości tego kapitału w Polsce w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej

0,89
0,87
0,85
0,83

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł

0,82
0,81
0,81

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
7. Liczba uzyskanych patentów przez:

0,80
0,80
0,79

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
13. Emisja metanu CH4

0,78
0,77
-0,72

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
4. Udział nakładów na działalność B+R ponoszonych przez podmioty gospodarcze w nakładach
na działalność B+R ogółem w %
8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniach w ogólnej
liczbie ludności w tym wieku (przeciętne w roku)
34. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym

-0,84
-0,87

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
5. Nakłady na działalność innowacyjną na 1 przedsiębiorstwo przemysłoweb, które poniosło
takie nakłady w tys. zł
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

-0,92

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
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15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2

1,00
0,99

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %

0,99

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności

0,99
0,99
0,98

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

0,97

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności

0,97
0,97
0,93

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %

0,92

S4. Udział kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie podlaskim w całkowitej
wartości tego kapitału w Polsce w %
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

0,90
0,88
0,87
0,82
0,82
0,82
0,81
0,79

40. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję i
prokuraturę w %

0,76

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
13. Emisja metanu CH4

0,72
0,71
-0,80

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności

0,92
0,92
0,91
0,90
0,88
0,86

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

0,86

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,82
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43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,82
0,79

37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: nowotwory
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej

0,79
0,78
0,78

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,77

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł

0,76
0,75
0,75
0,71

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,71

8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniach w ogólnej
liczbie ludności w tym wieku (przeciętne w roku)c w %
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków
13. Emisja metanu CH4

-0,71
-0,77
-0,95

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniach w ogólnej liczbie
ludności w tym wieku (przeciętne w roku)c w %
13. Emisja metanu CH4
0,86
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
-0,71
4. Udział nakładów na działalność B+R ponoszonych przez podmioty gospodarcze w
nakładach na działalność B+R ogółem
-0,84
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

-0,99

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,99

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,94

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
34. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym %
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
13. Emisja metanu CH4

0,83
0,75
0,74
0,72
-0,75
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Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,99

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2

0,98
0,98
0,97
0,96
0,96

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,95
0,95
0,94
0,93

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,92

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności

0,91
0,91
0,91

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności

0,88
0,87
0,86
0,85

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej

0,77
0,76

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
13. Emisja metanu CH4

0,71
-0,84

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
11. Zwiedzający muzea i wystawy na 1000 ludności
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,90

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
11. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

-0,75

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

-0,79
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16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

-0,81

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
11. Zwiedzający galerie sztuki na 1000 ludności
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2

0,98

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

0,98
0,97
0,96
0,96

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,95

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności

0,94
0,93
0,92

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,91
0,89
0,87
0,85
0,81
0,81

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym

0,79
0,78
0,78

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %

0,72

S4. Udział kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie podlaskim w całkowitej
wartości tego kapitału w Polsce w %
13. Emisja metanu CH4

0,71
-0,90

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
13. Emisja metanu CH4
8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniach w ogólnej
liczbie ludności w tym wieku (przeciętne w roku)c w %
31. Przyrost naturalny na 1000 ludności
34. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym %

0,86
0,75
0,73
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3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

-0,72

37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: nowotwory

-0,72

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

-0,73

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł

-0,74
-0,75
-0,78
-0,79
-0,80

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności

-0,81
-0,84

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

-0,86
-0,90

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności

-0,90
-0,91
-0,92
-0,93
-0,93
-0,95
-0,97

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł

1,00

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

1,00
1,00
0,99
0,99
0,98

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %

0,97

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,96

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

0,96
0,95

37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: nowotwory

0,92
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33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,92
0,91

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych

0,91

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
11. Zwiedzający muzea i wystawy na 1000 ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności

0,90
0,90
0,87
0,86

37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: choroby
układu krążenia
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,85
0,82
0,82
0,80
0,79

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
13. Emisja metanu CH4

0,75
-0,73

42. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych (w ciągu roku;
z wyłączeniem odpadów komunalnych) w %
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków

-0,76
-0,88

5. Nakłady na działalność innowacyjną na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe, które poniosło
takie nakłady w tys. zł

-0,92

40. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję i
prokuraturę w %

-0,98

8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniach w ogólnej
liczbie ludności w tym wieku (przeciętne w roku)c w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 15-24 lata

-0,99
-0,99

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu
w%
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
0,97
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
0,97
S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,97

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2

0,95
0,95

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności

0,95
0,93
0,92
0,92
0,91
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12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej
13. Emisja metanu CH4
35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności
11. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności

0,91
0,90
0,88
0,85
0,83
0,80
0,77
0,73
-0,81
-0,81
-0,81

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,96
0,96

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

0,95
0,94
0,93
0,93
0,92
0,91
0,91

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,85

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,80

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %

0,74

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
13. Emisja metanu CH4

0,73
-0,97

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %

0,91

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %

0,91
0,86
0,83
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22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków

0,80
0,76
0,75
0,71
-0,72

40. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję i
prokuraturę w %

-0,79

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,97
0,96

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności

0,95
0,95
0,93

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2

0,92
0,92
0,91
0,91
0,85
0,84

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,82

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

0,82
0,79
0,79

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,77

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej
11. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków
13. Emisja metanu CH4

0,77
0,71
-0,75
-0,77
-0,92

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,96
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9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

0,94
0,81

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych

0,80

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności

0,78
0,77

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności

0,77
0,76

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
13. Emisja metanu CH4

0,76
0,72
0,72
0,71
0,70
-0,90

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

1,00

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,99
0,99
0,98
0,98

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,98

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności

0,96
0,96

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym

0,95
0,94
0,94
0,89
0,88
0,84
0,81
0,80
0,78

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:

0,76
0,75
14

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
13. Emisja metanu CH4

0,70
-0,78

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
31. Przyrost naturalny na 1000 ludności
13. Emisja metanu CH4

0,75

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i
zespoły przedszkolne) w %
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł

1,00
0,99
0,99
0,99

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %

0,99
0,98

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

0,96

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
2. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w sektorze prywatnym
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %

0,95
0,95
0,93
0,89
0,88
0,86
0,82
0,80

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %

0,78

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
13. Emisja metanu CH4

0,78
0,76
0,74
-0,74

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), ogółem
1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności

0,72
-0,85
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Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 15-24 lata
S5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności
0,77
35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności
-0,80
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

-0,99

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %

0,92

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,92

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności

0,86
0,83
0,78
0,76

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

0,73

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków

0,73
0,71
-0,76

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
34. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym %
9. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (w IV kwartale) w %
13. Emisja metanu CH4

0,74
0,73

4. Udział nakładów na działalność B+R ponoszonych przez podmioty gospodarcze w
nakładach na działalność B+R ogółem w %

-0,87

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
35. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 15-24 lata
-0,80
16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), ogółem

-0,81
-0,85

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: nowotwory
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,92
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7. Liczba uzyskanych patentów przez:
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
13. Emisja metanu CH4
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków

0,79
0,76
-0,72
-0,74

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: choroby ukladu
krążenia
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

0,85

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
38. Liczba zabitych w wypadkach drogowych na 100 wypadków
brak istotnych zależności

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków
18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

-0,72
-0,73

37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: nowotwory

-0,74

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

-0,75
-0,76
-0,77
-0,77

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

-0,88

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
40. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję i prokuraturę w
%
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł
0,76
42. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych (w ciągu roku;
z wyłączeniem odpadów komunalnych) w %

0,71

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych

-0,79

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

-0,98

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
17

S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem

0,96
0,93

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

0,91
0,91
0,91
0,88

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %

0,88

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł

0,86

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł

0,86
0,85
0,82

43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2

0,82
0,81
0,81

16. Odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do szerokopasmowego
Internetu w %

0,80

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu

0,76

37. Zgony według przyczyn (choroby cywilizacyjne) na 100 tys. mieszkańców: nowotwory

0,76

18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
11. Widzowie w kinach na 1000 ludności
13. Emisja metanu CH4

0,75
0,74
-0,93

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
42. Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych (w ciągu roku; z
wyłączeniem odpadów komunalnych) w %
40. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez policję i
prokuraturę w %

0,71

15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %

-0,76

Współczynnik korelacji ze wskaźnikiem
43. Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych
zebranych w ciągu roku w %
15. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w %
33. Współczynnik aktywności zawodowej (w IV kwartale), osób w wieku 55 lat i więcej
6. WDB na 1 pracującego w tys. zł

0,97
0,92
0,92
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18. Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych
10. Liczba podmiotów trzeciego sektora na 10 tys. ludności
3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do PKB (ceny bieżące) w %
7. Liczba uzyskanych patentów przez:
41. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności
S3. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,91
0,88
0,82
0,82
0,82
0,81

1. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych
posiadających certyfikat w ogólnej powierzchni użytków rolnych w %

0,79

32. Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola,
punkty i zespoły przedszkolne) w %
19. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem
27. Drogi o twardej nawierzchni na 100km2
S1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

0,78
0,77
0,76
0,76

22. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według lokalizacji siedziby
zarządu
17. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności
12. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w %
S2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

0,76
0,73
0,72
0,72

S6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w
zł
39. Liczba rannych w wypadkach drogowych na 100 wypadków

0,71
-0,75
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