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Wstęp 

Niniejsze opracowanie, sporządzone przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Województwa Łódzkiego, jest syntezą regionalnego komponentu ogólnokrajowego Badania 
potencjałów i specjalizacji polskich regionów przygotowywanego przez Krajowe Obserwatorium 
Terytorialne. Wspólne, dla wszystkich części regionalnych, ramy metodologiczne zostały określone 
w „Zarysie metodologicznym badania potencjałów i specjalizacji polskich regionów”. Badanie na 
terenie województwa łódzkiego prowadzone było od kwietnia do września 2013 roku przy 
współudziale naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego (grupa ekspercka).  

Badanie potencjałów i specjalizacji województwa łódzkiego jest elementem projektu 
„Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” i jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałanie 5.2.1. 
„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. 

1. Metodologia badań 

1.1. Metody i techniki badawcze 

Dla potrzeb identyfikacji potencjałów i specjalizacji regionalnych, ich uwarunkowań rozwoju 
oraz wsparcia regionalnego zastosowano triangulację metod badawczych, umożliwiającą pełną 
i obiektywną weryfikację przedmiotu analizy. W opracowaniu wykorzystano szeroką gamę metod, 
zarówno ilościowych jak i jakościowych, sugerowanych w „Zarysie metodologicznym badania 
potencjałów i specjalizacji polskich regionów”. Główne metody i techniki badawcze wykorzystane 
w analizie to: metody statystyczne, analiza SWOT, scenariusze rozwoju, analiza źródeł wtórnych, 
„burza mózgów”, grupa ekspertów, badanie ankietowe w trzech wymiarach, w tym badania 
z zastosowaniem metody „pięciu sił” Portera, seminarium z udziałem ekspertów zewnętrznych. 

Istotną wartością dodaną Badania potencjałów i specjalizacji województwa łódzkiego są 
wyniki trójelementowych badań ankietowych zrealizowanych wśród trzech różnych grup 
respondentów. Najważniejsze z nich to identyfikacja i klasyfikacja cech oraz determinant 
sektorowych, a także regionalnych specjalizacji gospodarczych z zastosowaniem metody „pięciu sił 
Portera” (rozdział 5). Dostosowana do potrzeb opracowania logiczna konstrukcja analizy „pięciu sił” 
stała się przedmiotem badań ankietowych w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego 
w wybranych branżach. Analiza ta koncentrowała się głównie na identyfikacji uwarunkowań 
sektorowych otoczenia przedsiębiorstwa i polegała na określeniu pięciu wzajemnie na siebie 
oddziałujących uwarunkowań: konkurencji w sektorze, sile przetargowej dostawców, sile 
przetargowej nabywców, groźbie nowych wejść, groźbie substytutów. Realizowane badania stały się 
także podstawą do klasyfikacji specjalizacji regionalnych do grupy: obecnych branży kluczowych, 
starterów, bądź specjalizacji inteligentnych.  

Kolejne, wewnętrzne badanie ankietowe zrealizowano wśród członków zespołu badawczego. 
Respondenci – pracownicy ROT – udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące potencjałów uśpionych 
i utraconych (próba zdefiniowania, przykłady). Wyniki z tej ankiety posłużyły, jako materiał 
wejściowy, do „burzy mózgów” zespołu badawczego i zespołu ekspertów. 

Ostatnia tura badań ankietowych została przeprowadzona wśród ekspertów zewnętrznych 
uczestniczących w Letniej Szkole Innowacji. W badaniach udział wzięło 19 ekspertów, 
reprezentujących różne ośrodki akademickie oraz ważne instytucje zajmujące się wspieraniem 
procesów przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii. Celem tych badań była weryfikacja 
siły i charakteru zdiagnozowanych specjalizacji oraz sektorowych i regionalnych uwarunkowań ich 
rozwoju.  
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1.2. Struktura i zakres badania 

Zakres tematyczny, realizowanego badania potencjałów i specjalizacji województwa 
łódzkiego, jest zgodny z „Zarysem metodologicznym badania potencjałów i specjalizacji polskich 
regionów” przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ze względu na specyfikę regionu 
łódzkiego, bogatą paletę i zakres zastosowanych metod i technik badawczych dokonano nieznacznej 
korekty zaproponowanej struktury dokumentu, układu jego treści wraz z poszerzeniem niektórych 
elementów analizy. 

Pierwszy rozdział dokumentu – Metodologia badań – poświęcony jest zastosowanym 
w opracowaniu metodom i technikom badawczym, uzasadnieniu ich wyboru, metodyce 
przeprowadzonych badań oraz ich umiejscowieniu w strukturze niniejszego raportu. W rozdziale tym 
syntetycznie opisano także strukturę dokumentu oraz dokonano uzasadnienia jej modyfikacji 
w stosunku do propozycji zawartej w Zarysie metodologicznym.  

Rozdział drugi - Potencjały regionalne województwa łódzkiego – składa się z pięciu 
podrozdziałów, w których dokonano opisu stanu i trendów rozwoju zachodzących w sferach: 
społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, przestrzennej i przyrodniczo-kulturowej. Każdy 
z podrozdziałów składa się z części diagnostycznej, opisującej zachodzące przemiany 
z uwzględnieniem zalecanego katalogu wskaźników statystycznych, oraz części identyfikującej 
kluczowe potencjały rozwojowe.  

Rozdział trzeci – Analiza strategicznych uwarunkowań rozwoju – zawiera analizę SWOT 
zdiagnozowanych potencjałów regionalnych województwa łódzkiego a także charakterystykę 
uśpionych i utraconych potencjałów regionalnych1. Analizę strategicznych uwarunkowań rozwoju 
kończą trzy prospektywne scenariusze (optymistyczny, realistyczny i pesymistyczny) pokazujące 
możliwe trendy rozwoju potencjałów regionalnych. 

Rozdział czwarty - Komplementarność wsparcia potencjałów regionalnych w dokumentach 
i programach strategicznych – analizuje zakres i formy wsparcia rozwoju potencjałów regionalnych 
w ramach polityki regionalnej realizowanej przez samorząd województwa. Podstawowym narzędziem 
analizy są zestawienia tabelaryczne przedstawiające wsparcie zdiagnozowanych potencjałów w takich 
dokumentach jak: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Strategia 
Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 
2020, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2005-2013, Regionalna 
Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 i Regionalny Program Operacyjny 2007-
2013. W rozdziale tym pokazano zmiany w podejściu do wsparcia potencjałów regionalnych 
w nowym okresie programowania w wybranych dokumentach oraz dokonano oceny sposobu 
wsparcia potencjałów. 

W rozdziale piątym - Identyfikacja i klasyfikacja specjalizacji regionalnych – zidentyfikowane 
i opisane zostały specjalizacje regionalne i determinanty ich rozwoju. W rozdziale tym następuje 
analiza specjalizacji regionalnych zgodnie z metodyką „pięciu sił” Portera, która w połączeniu 
z wiedzą ekspercką pozwoliła na sklasyfikowanie specjalizacji, jako „branży kluczowej”, „startera”, 
bądź „inteligentnej specjalizacji”.  

                                                             
1
 Określenie „uśpionych potencjałów” mieści się w definicji „przyszłych potencjałów regionalnych” zawartej w Zarysie 

metodologicznym, natomiast definicja „potencjałów zmarnowanych” przysparza interpretacyjnych trudności, bowiem 
„nakłada się” ona na definicję przyszłych potencjałów, wszak „poniesienie ogromnych nakładów” (definicja potencjału 
zmarnowanego) może być tożsame z „zaistnieniem pewnych warunków” (definicja przyszłego potencjału) – i tak w istocie 
często bywa. Brak rozłączności definicji spowodował konieczność nowego spojrzenia na te zagadnienia i zaproponowania 
innego rozwiązania. Prócz potencjałów uśpionych (niewykorzystywanych, bądź wykorzystywanych w sposób nieefektywny) 
zaproponowano kategorię potencjałów utraconych, z dwoma podkategoriami: utraconych nietrwale (brak 
w średniookresowej perspektywie możliwości uruchomienia potencjału) i utraconych trwale (nieopłacalność lub trwała 
niemożność uruchomienia czynnika rozwojowego, który w przeszłości był potencjałem). 
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Rozdział szósty - Komplementarność wsparcia specjalizacji regionalnych w dokumentach 
i programach strategicznych – posiada konstrukcję analogiczną do rozdziału czwartego. Pokazuje on 
wsparcie specjalizacji regionalnych w dokumentach strategicznych. 

Rozdział siódmy – Wnioski i rekomendacje – zawiera podsumowujące wnioski oraz wskazuje 
katalog wyzwań i rekomendacji w zakresie wzmacniania rozwoju zdiagnozowanych potencjałów 
i specjalizacji regionalnych. 

2. Potencjały regionalne województwa łódzkiego 

2.1. Sfera społeczna 

2.1.1. Stan i trendy rozwoju w sferze społecznej – wybrane elementy 

Województwo łódzkie na koniec 2012 r. zamieszkiwało 2 524 651 osób, co lokowało region 
na 6. miejscu w kraju. Od 2003 r. w Łódzkiem obserwuje się sukcesywny spadek liczby ludności 
(o 72 443 osoby), co jest efektem m.in. postępującego procesu depopulacji wynikającego przede 
wszystkim z ujemnego przyrostu naturalnego oraz w mniejszym stopniu z ujemnego salda migracji.  

Województwo łódzkie charakteryzuje niekorzystna struktura wiekowa ludności, którą cechuje jeden 
z najniższych w kraju udziałów ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz najwyższy w Polsce udział 
ludności w wieku poprodukcyjnym. Pogłębiają się również problemy demograficzne regionu 
z powodu szybko postępującego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. Łódzkie cechuje 
dodatkowo najniższy w skali kraju wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności (-2,7 na koniec 
2011 r.) oraz szybkie starzenie się społeczeństwa. 

Zjawiskiem niekorzystnym jest bardzo zły stan zdrowia mieszkańców województwa, czego 
efektem jest najkrótsze w kraju przewidywane życie mężczyzn i kobiet (odpowiednio 70,4 lat i 79,5 
w 2011 r.), najwyższy w Polsce współczynnik umieralności ogółem (2. miejsce z powodu chorób 
cywilizacyjnych), wysoki wskaźnik zachorowalności na gruźlicę (3. miejsce w kraju) i nieefektywna 
profilaktyka zdrowotna. 

Poziom służby zdrowia w województwie, zarówno w zakresie personelu medycznego, jak 
i infrastruktury jest wysoki, niewystarczający jednak do potrzeb zdrowotnych mieszkańców. 
Pozytywnym zjawiskiem jest dostępność do Zakładów Opieki Zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców 
i liczba osób przypadająca na 1 lekarza, gdzie w obu przypadkach województwo zajmowało w 2011 r. 
1. miejsce w kraju. Utrudnieniem w regionie jest długie oczekiwanie na wizyty u specjalistów i usługi 
rehabilitacyjne oraz brak specjalistycznych kadr medycznych z zakresu: psychiatrii, reumatologii, 
ortopedii, onkologii, geriatrii i neonatologii, medycyny paliatywnej i ratunkowej.  

Edukacja i szkolnictwo wyższe w regionie stoją przede wszystkim przed wyzwaniami 
związanymi z sytuacją demograficzną oraz tworzeniem gospodarki opartej na wiedzy. W regionie 
występuje upowszechnienie edukacji przedszkolnej, czego efektem jest systematyczny wzrost 
odsetka dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. Upowszechnianie edukacji 
przedszkolnej w Łódzkiem jest wyższe od średniej krajowej i wynosi w województwie łódzkim 
100 miejsc/100 dzieci (Polska 98 miejsc/100 dzieci). Korzystny jest także wskaźnik skolaryzacji na 
poziomie szkoły podstawowej (96,1%) i gimnazjum (94,5%) oraz wyższy od średniej krajowej 
wskaźnik skolaryzacji na poziomie szkoły ogólnokształcącej wynoszący w 2011 r. 48,04% (Polska 
44,39%). Wykształcenie zawodowe natomiast nie cieszy się w województwie łódzkim dużą 
popularnością, mimo że rynek pracy potrzebuje absolwentów kierunków technicznych szkół średnich 
oraz robotników wykwalifikowanych po szkołach zasadniczych. Problemem są także mało elastyczne 
programy nauczania niedostosowane do potrzeb rynku pracy, słaba współpraca szkolnictwa 
zawodowego z przedsiębiorcami, a także organizacja praktyk i staży zawodowych. W 2011 r. prawie 
wszystkie średnie wyniki egzaminów w województwie łódzkim przewyższały średnią krajową i region 
zajmował pod tym względem 6. miejsce w kraju. 
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W województwie funkcjonuje 29 uczelni wyższych, z czego 6 to państwowe szkoły wyższe 
mieszczące się w Łodzi. Udział ludności z wykształceniem wyższym w 2012 r. w Łódzkiem stanowił 
20,7% mieszkańców regionu i był niższy niż przeciętnie w kraju (21,5%) (7. pozycja w Polsce). 

W województwie łódzkim systematycznie wzrasta przeciętny dochód do dyspozycji na 
1 osobę w gospodarstwie domowym (w latach 2003-2011 o 40,64%), mimo tego region w 2011 r. 
zajmował 8. miejsce w kraju. Również samodzielność mieszkaniowa mierzona m.in. liczbą mieszkań 
oddanych do użytku w odniesieniu do 1 000 zawartych małżeństw plasowała region na 12. pozycji 
w kraju. Liczba oddawanych mieszkań w dalszym ciągu nie zaspokaja występujących potrzeb. 
Problemem są również zasoby mieszkaniowe charakteryzujące się złym i wciąż pogarszającym się 
stanem technicznym oraz niewystarczająca liczba przeprowadzanych remontów. 

Ważnym elementem kształtującym świadomość społeczną jest poziom rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. Na tle kraju, województwo łódzkie charakteryzuje średni, 
ale wykazujący tendencję wzrostową, poziom zaangażowania obywatelskiego społeczeństwa. 
W wyborach samorządowych w 2010 r. w regionie zanotowano frekwencję poniżej średniej krajowej 
w obydwu turach (w I turze 10. miejsce, w II turze 14. miejsce w kraju). W wyborach do Sejmu 
województwo pod względem frekwencji zajęło w 2011 r. 6. miejsce w kraju, w wyborach do Senatu, 
11. pozycję w kraju, w wyborach prezydenckich w 2010 r. pozycję 4. Przeciętnym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców województwa cieszyły się wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. 
z frekwencją wynoszącą 23,55% przy średniej krajowej 24,53%. 

Pod względem liczby aktywnych organizacji NON-PROFIT region zajmował w 2010 r. 
6. miejsce w kraju.  

W Łódzkiem od wielu lat obserwuje się wzrost liczby osób i instytucji angażujących się 
w działania filantropijne polegające na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub 
materialnej potrzebującym. W 2011 r. w województwie łódzkim na ten cel wpłynęło ogółem 
26 559 908 zł (7. miejsce w kraju). 

Województwo posiada duży potencjał w zakresie kultury, jednak nie buduje na nim swojej 
przewagi konkurencyjnej w skali kraju. Poziom aktywności kulturalnej w regionie zależy m.in. od 
dostępności do instytucji kultury takich jak kina i biblioteki. Jednym z głównych elementów bazy 
kulturalnej województwa jest kinematografia, której rozwój przez kilkadziesiąt lat stymulowała 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. W 2011 r. 
w województwie funkcjonowały 24 kina stałe, na jedno miejsce w kinie przypadało 221,8 osób, 
co plasowało województwo na 6. miejscu w kraju. Niekorzystną sytuacją w regionie jest spadek liczby 
kin, liczby bibliotek i filii bibliotecznych (o 3,5%), liczby woluminów jak również spadek liczby osób 
korzystających z bibliotek. 

W województwie łódzkim obserwuje się spadek liczby przestępstw stwierdzonych (8. miejsce 
w Polsce) i spadek liczby przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (9. miejsce w kraju). 

2.1.2. Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań społecznych 

Przeprowadzona analiza, wiedza ekspercka oraz informacje z istniejących analiz i opracowań 
naukowych pozwalają na identyfikację następujących potencjałów rozwojowych w sferze społecznej: 

Znaczące zasoby pracy - potencjałem w województwie łódzkim jest dobrze wykształcone 
społeczeństwo, wykazujące się dużą mobilnością zawodową. Wykształcenie średnie i wyższe posiada 
w województwie łódzkim 49,3% osób (Polska 48,5%), (3. miejsce w kraju). Łódź cechuje szeroka 
oferta szkół wyższych kształcących na kierunkach technicznych i artystycznych. W regionie istnieje 
dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe przygotowujące kadry na potrzeby lokalnej gospodarki 
a społeczność województwa łódzkiego wyróżnia się dużą skłonnością do tworzenia nowych 
przedsiębiorstw. 
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Biały sektor2 - Istotnym potencjałem województwa jest dobrze rozbudowana i dostępna baza 
materialna podstawowej opieki medycznej, liczne kadry medyczne i wysokiej klasy specjaliści oraz 
dobrze rozwinięte specjalistyczne usługi medyczne o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 
w Łodzi (pediatria, onkologia, medycyna pracy, ginekologia i położnictwo). 

Zasadniczym czynnikiem w rozwoju „białego sektora” jest Uniwersytet Medyczny - silny 
ośrodek dydaktyczny, naukowy i kliniczny kształcący na różnych kierunkach oraz działające w Łodzi 
unikatowe w skali kraju placówki naukowo-badawcze (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Instytut 
Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Biologii Medycznej PAN. 

Potencjał kultury wyższego rzędu Potencjał kultury wyższego rzędu związany jest 
z instytucjami kultury zlokalizowanymi w Łodzi, których działalność ma charakter ponadlokalny. 
Na potencjał ten składają się wyróżniające się w skali kraju Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
(z największymi w Polsce zbiorami z XX i XXI wieku), Muzeum Kinematografii oraz Centralne Muzeum 
Włókiennictwa. Potencjał stanowią również różnorodne, znaczące w skali kraju teatry z bogatą ofertą 
festiwalową o randze krajowej i międzynarodowej (7 teatrów repertuarowych, Teatr Muzyczny, Teatr 
Wielki i Filharmonia Łódzka) oraz wyższe szkoły artystyczne (Akademia Muzyczna, Akademia 
Plastyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi). 

2.2. Sfera gospodarcza 

2.2.1  Stan i trendy rozwoju sfery gospodarczej – wybrane elementy 

Potencjał regionalny jest ściśle powiązany z pojęciem rozwoju regionalnego, którego jedna 
z definicji brzmi, iż jest to „trwały wzrost trzech elementów: potencjału gospodarczego regionów, 
ich siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców”. 

Według danych Eurostatu w 2010 r. regionalny produkt krajowy brutto (PPS na 
1 mieszkańca w %) w województwie łódzkim w stosunku do średniej unijnej (UE 27) wyniósł 58% 
(43% w 2000 r.). W latach 2000-2010, PKB na 1 mieszkańca w Łódzkiem wzrósł o 15 p.p., 
co zapewniło regionowi pod względem dynamiki 4. pozycję w Polsce. Region łódzki charakteryzuje się 
średnim poziomem rozwoju gospodarczego. Osiągnięte wyniki plasują województwo łódzkie w gronie 
tzw. regionów doganiających - PKB regionu rośnie szybciej niż średnia krajowa, ale cały czas jego 
wartość jest niższa niż przeciętna wartość dla kraju. W 2010 r. PKB na 1 mieszkańca województwa 
wynosił 92,1% średniej krajowej. 

Województwo łódzkie zajmuje szóste 
miejsce w kraju pod względem 
udziału regionu w wypracowywaniu 
wartości dodanej brutto Polski 
(6,1%), natomiast dopiero dziesiąte 
pod względem wydajności pracy 
mierzonej WDB w przeliczeniu na 
1 pracującego. Podregiony 
województwa łódzkiego różnią się 
znacząco pod względem struktury 
WDB. We wszystkich podregionach, 
poza piotrkowskim, największy udział 
w generowaniu WDB ma sektor 
usług. W stolicy województwa sektor 
usług odgrywa dominującą rolę, gdyż 
tworzy aż 70,6% WDB. 

                                                             
2 stanowiska i czynności podejmowane w lecznictwie, ochronie zdrowia, farmaceutyce, w jednostkach medyczno-

opiekuńczych i na stanowiskach paramedycznych oraz w przemysłach wyrobów medycznych. 
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Gospodarka województwa charakteryzuje się mało innowacyjnym i mało wydajnym 
przemysłem, zbyt słabo rozwiniętym sektorem usług oraz stosunkowo wydajnym rolnictwem, mimo 
niezbyt korzystnej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Następuje restrukturyzacja gospodarki 
(przede wszystkim przemysłu), ale proces ten zachodzi zbyt wolno. Obserwuje się narastające 
zjawisko polaryzacji rozwoju gospodarczego. Przemysł województwa cechuje się nadal relatywnie 
niską konkurencyjnością, produktywnością i innowacyjnością z uwagi na znaczący udział branży 
włókienniczo-odzieżowej oraz innych gałęzi o niskiej wartości dodanej oraz dominację mało 
innowacyjnych mikro, małych i średnich firm. W gospodarce regionu istotną rolę odgrywają 
tradycyjne gałęzie przemysłu takie jak: przemysł lekki, przemysł spożywczy wykorzystujący rolnicze 
walory regionu oraz przemysł ceramiczny i materiałów budowlanych rozwijający się w oparciu 
o istniejące w regionie zaplecze surowcowe. Struktura przemysłu regionu zmienia się stopniowo 
i coraz bardziej dywersyfikuje z uwagi na pojawienie się inwestycji zagranicznych w takich branżach 
przemysłu jak m. in. farmaceutyczna i chemiczna, elektroniczna i AGD, należących do wysokich 
technologii. Produkcja przemysłowa będąca specjalnością regionu to: węgiel brunatny, energia 
elektryczna, wyroby włókiennicze i dziewiarskie, odzież, płytki ceramiczne, farmaceutyki, wyroby 
chemiczne (chemia budowlana), maszyny (sprzęt AGD), przyczepy samochodowe, przetwory 
mleczarskie, przetwory owocowe i mięsno-warzywne. Gospodarka województwa charakteryzuje się 
przestrzenną koncentracją: nakładów inwestycyjnych, majątku trwałego przedsiębiorstw oraz 
produkcji przemysłowej, które skupiają się w dwóch powiatach: w łódzkim grodzkim  i powiecie 
bełchatowskim. W 2011 r. na te 2 powiaty przypadło aż 61% nakładów inwestycyjnych poniesionych 
przez wszystkie przedsiębiorstwa regionu. 

Charakterystyczną cechą regionu łódzkiego jest podatność gospodarki regionu na wahania 
koniunkturalne, co zaowocowało bardzo wysokim spadkiem liczby podmiotów w rejestrze REGON 
w 2009 r. oraz zmniejszeniem dynamiki PKB. Na obszarze województwa istnieje duże zróżnicowanie 
poziomu przedsiębiorczości między Łodzią i powiatami w centralnej części województwa, 
a powiatami i gminami położonymi peryferyjnie. Nierównomierne nasycenie przestrzeni 
województwa podmiotami gospodarki narodowej zarejestrowanymi w systemie REGON wpływa na 
poziom zamożności gmin i pogłębienie zróżnicowania między poszczególnymi częściami 
województwa. 

Mimo korzystnego położenia komunikacyjnego województwo łódzkie przyciąga zbyt mało 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ); w latach 2008-2010 stanowiły one zaledwie 3,3% 
całości napływu BIZ do Polski. Czynnikiem mającym istotny wpływ na przyciąganie inwestorów 
zagranicznych stały się specjalne strefy ekonomiczne, w tym rozwijająca się dynamicznie Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzięki inwestycjom w tej strefie nastąpiła znacząca dywersyfikacja 
przemysłu w województwie oraz zostało stworzonych wiele nowych miejsc pracy. Mimo wysokiej 
atrakcyjności regionu dla inwestycji zagranicznych, liczba spółek z kapitałem zagranicznym na 100 tys. 
ludności jest w województwie łódzkim niższa od średniej krajowej. 

Gospodarka województwa łódzkiego cechuje się niskim poziomem innowacyjności i region 
zaliczany jest przez Komisję Europejską do słabych innowatorów. Wysoki wzrost nakładów 
na innowacje w województwie w latach 2007-2011 wynikał z rekordowych nakładów inwestycyjnych 
w sektorze paliwowo-energetycznym, a nie ze wzrostu poziomu innowacyjności ogółu 
przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w regionie. O niskiej innowacyjności przemysłu regionu 
świadczy jeden z najniższych w kraju odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych 
wprowadzających innowacje oraz niski udział produktów innowacyjnych w przychodach ze sprzedaży 
ogółem. Głównym źródłem innowacji w gospodarce są zagraniczni inwestorzy, a nie rodzime firmy 
i sektor naukowo-badawczy. 
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Niepokojącym zjawiskiem w ostatnich trzech latach jest spadek liczby pracujących oraz 
wzrost poziomu bezrobocia. Rynek pracy województwa łódzkiego w stosunku do średniej krajowej 
charakteryzuje się przeciętnym 
poziomem bezrobocia, wysoką aktyw-
nością zawodową, przeciętnym po-
ziomem wykształcenia bezrobotnych 
i stosunkowo niskim odsetkiem 
zatrudnionych w usługach, natomiast 
wyższym niż przeciętnie w kraju za-
trudnieniem w sektorach rolniczym 
i przemysłowym. W ostatnich latach 
na regionalnym rynku pracy występuje 
coraz większe zainteresowanie 
zawodami związanymi z obrotem 
nieruchomościami, finansami i ubez-
pieczeniami, telepracą oraz „białym 
sektorem” (ochrona zdrowia i opieka 
społeczna). 

2.2.2 Potencjały regionalne 
wynikające z uwarunkowań gospodarczych 

Przeprowadzona analiza, wiedza ekspercka oraz informacje z istniejących analiz i opracowań 
naukowych pozwalają na identyfikację następujących potencjałów rozwojowych w sferze 
gospodarczej: 

Potencjał rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wyróżnikiem województwa są 
duże zasoby ziemi i znaczący potencjał rolniczy z obszarami intensywnej produkcji ogrodniczej 
(sadowniczej, warzywniczej) i stosunkowo wydajnym rolnictwem, mimo niezbyt korzystnej jakości 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niekorzystnej struktury agrarnej z przewagą małych 
gospodarstw o powierzchni do 5 ha. 

Potencjał rozwoju sektora TSL (transport, spedycja, logistyka). Województwo łódzkie jest 
dobrze wyposażone w drogi publiczne o nawierzchni twardej, rozpoczęto realizację strategicznego 
układu drogowego tworzonego przez autostrady i drogi ekspresowe należące do sieci TEN-T (A-1,  

A-2, S-8). Niekwestionowanym atutem, w międzynarodowych łańcuchach dostaw, jest platforma 
multimodalna w sieci TEN-T (Łódź i Stryków). W tzw. „złotym trójkącie” Stryków-Łódź-Piotrków 
Trybunalski zlokalizowane są największe pod względem powierzchni obiekty magazynowo-
dystrybucyjne. W województwie funkcjonuje duża kolejowa stacja rozrządowo-towarowa Zduńska 
Wola-Karsznice oraz terminale Łódź-Olechów, Radomsko, oraz oddany w 2011 r. terminal w Kutnie. 
W coraz większym stopniu wykorzystywany jest Terminal Cargo na łódzkim lotnisku. W Łodzi 
rozpoczęła się budowa nowoczesnego dworca multimodalnego wraz z tunelem średnicowym Łódź 
Fabryczna - Łódź Kaliska.  

Potencjał rozwoju sektora usług rynkowych wysoko wyspecjalizowanych (BPO, ICT). 
Zapleczem dla rozwoju usług okołobiznesowych – BPO (Business Process Offshoring) w Łodzi jest 
duża podaż absolwentów kierunków ekonomicznych i biznesowych, a także informatycznych, którzy 
co roku kończą studia na licznych uczelniach państwowych i prywatnych. 

Potencjał rozwoju sektora farmaceutyczno - kosmetyczno – medycznego. Potencjał ten 
budują specjalistyczne firmy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak również mniejsze firmy 
działające w poszczególnych branżach tj. przemyśle farmaceutyczny i kosmetycznym, a także 
produkcji materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego. Dodatkowym atutem jest potencjał 
naukowo-badawczy w zakresie ww. branż. 
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Potencjał przemysłów tradycyjnych (przemysł włókienniczy, odzieżowy i meblarski). 
Przemysły te odgrywały w przeszłości kluczową rolę w gospodarce regionu. Branże te przeżywają 
trudności związane z globalnym kryzysem gospodarczym oraz ekspansją na polski rynek 
konkurencyjnych cenowo, ale gorszej jakości wyrobów tekstylnych z Azji. Okręg łódzki cechuje się 
wciąż jednak największą w kraju koncentracją przemysłu odzieżowego i włókienniczego, choć w tej 
branży dominują obecnie małe i mikro firmy. Pomimo znaczącego spadku produkcji tej branży 
przemysłu województwo nadal przoduje w produkcji wielu wyrobów włókienniczych i odzieżowych. 

Potencjał rozwoju sektora energetycznego. Silnym potencjałem o znaczeniu krajowym jest 
energetyka. Województwo łódzkie posiada duży potencjał złóż energetycznych i to zarówno 
konwencjonalnych (węgiel brunatny), jak i niekonwencjonalnych (wody geotermalne). Zespół 
Górniczo-Energetyczny „Bełchatów” jest największym tego typu kompleksem w Europie, a wydobywa 
się tutaj prawie 54% wydobywanego w Polsce węgla brunatnego oraz wytwarza 20% energii 
elektrycznej produkowanej w kraju. 

Potencjał rozwoju sektora przemysłu materiałów budowlanych. Zlokalizowane w regionie łódzkim 
bogate złoża surowców budowlanych stanowią podstawę dla rozwoju przemysłu materiałów 
budowlanych oraz budownictwa, przede wszystkim drogowego. Szczególna koncentracja firm tej 
branży ma miejsce w powiecie opoczyńskim i tomaszowskim. Na tym obszarze działają również 
potentaci w skali krajowej w produkcji płytek ceramicznych: „Ceramika” Opoczno i Grupa „Paradyż”. 

Potencjał rozwoju sektora maszynowego i elektromaszynowego. W ostatnich latach 
w regionie na nowo rozwija się również przemysł maszynowy i elektromaszynowy. Kadry dla tej 
branży kształcone są na Politechnice Łódzkiej oraz w licznych średnich szkołach zawodowych. 
W województwie łódzkim działa największa w Polsce grupa specjalistów w dziedzinie mechatroniki. 
Łódzkie staje się największym w Polsce i w Europie ośrodkiem produkcji sprzętu gospodarstwa 
domowego. 

Potencjał rozwoju biogospodarki. W zakresie biogospodarki województwo łódzkie posiada 
znaczący potencjał zarówno jeśli chodzi o zasoby, jak i sferę badawczo-rozwojową (Instytut 
Ogrodnictwa, Centrum Biologii Medycznej PAN oraz Międzynarodowy Instytut PAN – Europejskie 
Regionalne Centrum Ekohydrologii, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera). Łódź należy do czołowych 
w kraju ośrodków specjalizujących się w biotechnologiach, czego wyrazem jest uruchomienie 
w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Bionanoparku oraz organizowanie od 
2012 r. międzynarodowych kongresów bioekonomii. Województwo charakteryzuje duża liczba 
studentów i absolwentów kierunków: biotechnologia, biologia molekularna, mikrobiologia, chemia. 

Potencjał uzdrowiskowy Potencjałem województwa jest również kształtująca się strefa 
uzdrowiskowa. Obecnie w Poddębicach i Uniejowie następuje silny rozwój usług medycznych 
opartych na wykorzystaniu wód geotermalnych. 

Potencjał przemysłów kreatywnych Przemysły kreatywne postrzegane są, jako znaczący 
potencjał regionu. Koncentrują się przede wszystkim w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, głównie 
w stolicy regionu i ogniskują się na działalności twórczej oraz działalności o dużym wykorzystaniu 
wiedzy. 

2.3. Sfera instytucjonalna 

2.3.1.  Stan i trendy rozwoju w sferze instytucjonalnej 

W 2012 r. w regionie funkcjonowało 29 wyższych uczelni (w 2004 roku 25) oraz 25 filii 
i jednostek zamiejscowych. Na 29 szkół wyższych, 22 stanowiły uczelnie niepubliczne, w których 
studiowało 24 % wszystkich studentów. Uczelnie publiczne koncentrują się w Łodzi – 6 uczelni, 
z których najwyższą renomą posiadają: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, 
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny. Dodatkowo, w Skierniewicach 
mieści się Publiczna Wyższa Szkoła Zawodowa.  
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Województwo wyróżnia się na tle kraju wysokim odsetkiem studiującej młodzieży 
w stosunku do młodzieży ogółem w wieku studenckim. Liczba studentów szkół wyższych liczona na 
10 tysięcy ludności w wieku 19-24 lata lokuje region łódzki na 4. pozycji w kraju. Analiza 
wykształcenia absolwentów wyższych uczelni pod kątem kierunków ukończonych studiów wykazała 
największą popularność ekonomii i administracji; drugim najpopularniejszym kierunkiem studiów są 
kierunki pedagogiczne, a trzecim kierunki społeczne. Mimo wzrostu liczby studentów kierunków 
techniczno-inżynieryjnych i medycznych ich liczba jest niedostateczna w stosunku do potrzeb. 

Województwo łódzkie dysponuje silnym potencjałem B+R, zarówno jeśli chodzi o liczbę 
ośrodków naukowych i badawczych, kompetencje kadr dla B+R, jak i nakładów na działalność 
badawczo-rozwojową. Działalność ta finansowana 
jest ze źródeł krajowych, jak i w dużym stopniu 
zewnętrznych (zagranicznych). W ostatnich latach 
w regionie nastąpiło podwojenie liczby podmiotów 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową 
w sektorze przedsiębiorstw, ale ponoszone tam 
nakłady na działalność B+R są nadal niskie. 

Województwo dysponuje unikalnym w skali 
kraju i specyficznym dla regionu sektorem naukowo-
badawczym w którym wyróżniają się takie dziedziny 
jak: medycyna, włókiennictwo, branża chemiczna 
i ogrodnictwo, a jednostki naukowo-badawcze funkcjonujące w tych sferach uzyskują wysokie 
kategorie naukowe (A, B). 

W regionie łódzkim bardzo prężnie rozwija się sektor biotechnologii. Instytut Medycyny 
Pracy im J. Nofera w Łodzi oraz Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi znalazły się na Polskiej Mapie 
Drogowej Infrastruktury Badawczej, która stanowi polski wkład w rozwój Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej.  

Łódzkie ośrodki naukowe wyróżniają się w Polsce i są coraz częściej zauważalne na świecie 
ze względu na zaawansowane badania m.in. w zakresie: biologii, chemii, fizyki i technologii 
polimerów oraz ich wykorzystania do produkcji tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych. Badania 
naukowe prowadzone w Łódzkiem mają przede wszystkim charakter akademicki; nakłady na B+R 
kierowane są prawie w połowie na badania podstawowe, a w znacznie niższym odsetku na prace 
rozwojowe, mające praktyczne zastosowanie w gospodarce. 

Pod względem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przed-
siębiorstwach (przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją publiczną) 
województwo łódzkie w 2011 r. nieznacznie przewyższało średnią krajową. Wyposażenie 
gospodarstw domowych w komputer osobisty z dostępem do Internetu w województwie łódzkim 
zwiększa się z każdym rokiem, jednak nie osiąga przeciętnych wartości wskaźników krajowych. 

2.3.2  Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań instytucjonalnych 

Przeprowadzona analiza, wiedza ekspercka oraz informacje z istniejących analiz i opracowań 
naukowych pozwalają na identyfikację następujących potencjałów rozwojowych w sferze 
instytucjonalnej: 

Potencjał B+R. Województwo łódzkie dysponuje silnym potencjałem B+R, zarówno jeśli 
chodzi o liczbę ośrodków naukowych i badawczych, kompetencje kadr dla B+R, jak i nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową. 

Potencjał akademicki i duży dorobek naukowy uczelni z województwa łódzkiego są 
niezaprzeczalnymi atutami. Łódzki ośrodek akademicki oferuje duże bogactwo publicznych 
i prywatnych uczelni wyższych, kształcących na wielu kierunkach humanistycznych, społecznych, 
przyrodniczych, technicznych, ścisłych, medycznych i artystycznych. 

Struktura nakładów wewnętrznych na B+R 
według sektorów własności w 2011r. 
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2.4. Sfera przestrzenna 

2.4.1  Stan i trendy rozwoju sfery przestrzennej 

Województwo łódzkie usytuowane jest na przecięciu dwóch, z czterech funkcjonujących 
na terenie Polski, paneuropejskich korytarzy transportowych. Sieć TEN-T, stanowiąca infrastrukturę 
korytarzy transportowych, obejmuje na 
terenie regionu łódzkiego transport: 
drogowy, kolejowy, lotniczy, 
oraz platformy multimodalne. Łódzkie 
należy do województw stosunkowo 
dobrze wyposażonych w drogi 
publiczne, o czym świadczy wysoki 
wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni 
twardej - 108,5 km/100 km2 – 
4. miejsce w kraju (2011 r.) i sieć dróg 
krajowych należąca do jednych 
z najdłuższych w kraju - 1 348,8 km 
(4. miejsce w kraju). Gorzej, 
w porównaniu do innych województw, 
kształtuje się sieć dróg wojewódzkich, 
których długość (1178,6 km), zapewniała 14. miejsce w kraju.  

 
Województwo charakteryzuje się stosunkowo słabo rozwiniętą siecią kolejową: niską 

gęstością sieci kolejowej (na 100 km2 przypada zaledwie 5,8 km linii, przy średniej dla Polski 6,5 km, 
co plasuje region na 10. miejscu 
w kraju) oraz niskimi parametrami 
technicznymi większości linii 
kolejowych. Województwo łódzkie 
posiada dogodne powiązania 
komunikacją autobusową, zarówno 
w ujęciu wewnątrzregionalnym, jak 
i krajowym oraz międzynarodowym. 
Większość dużych miast regionu 
posiada komunikację miejską 
i zarówno liczba obsługiwanych 
pasażerów, jak i długość linii 
komunikacyjnych jest zadowalająca. 
Województwo coraz intensywniej 
wykorzystuje potencjał Portu 
Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta.  

 
W końcu 2010 r. status miejski posiadały w województwie łódzkim 44 jednostki osadnicze, 

przeciętnie na jedno miasto w regionie przypadało 423,7 km2 powierzchni (śr. wskaźnika gęstości sieci 
dla Polski: 346,3 km2). Struktura wielkościowa miast jest słabo zrównoważona, wyraźnie dominuje 
Łódź licząca 718,96 tys. mieszkańców (2012 r.) tj. 44,8% ogółu ludności miejskiej w regionie. Brak jest 
innych miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców. 

W województwie obserwuje się jeden z najintensywniejszych w Polsce procesów depopulacji 
o utrwalonym trendzie. Podobnie jak ogólna liczba ludności, zmniejsza się w województwie liczba 
ludności miejskiej. Na koniec 2012 r. liczba ludności miejskiej w regionie wynosiła 1 606 066 osób 
i w stosunku do 2003 r. zmniejszyła się o 4,6%.  
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Jednocześnie zaobserwowano zmniejszenie udziału ludności miejskiej w ludności ogółem 
z 64,8% w 2003 r. do 63,6% w 2012 r. (śr. dla kraju 60,6%). Pod względem poziomu urbanizacji 
województwo łódzkie znajdowało się w 2012 r. na 6. miejscu w kraju.  

W skali województwa największe natężenie przyjazdów do pracy do Łodzi (2006 r.) 
zanotowano z jednostek osadniczych tworzących Łódzki Obszar Metropolitalny. Przeciętna dzienna 
migracja wahadłowa osób przyjeżdżających do pracy do Łodzi w 2006 r. wynosiła 32 tys.. Wyjazdy do 
pracy z Łodzi w 2006 r. wynosiły ogółem ok. 9 tys. osób, a największym odbiorcą wahadłowego ruchu 
migracyjnego była Warszawa.  

Województwo wyróżnia się znaczącymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi 
pozwalającymi na wypoczynek i uprawianie różnych form turystyki. W ostatnich latach wzrosło 
znaczenie turystyki biznesowej, aktywnej i weekendowej. Dominującym ośrodkiem turystyki 
biznesowej i szkoleniowo-konferencyjnej jest Łódź. Znacząca dla promocji i rozpoznawalności 
województwa jest także turystyka kulturowa i poznawcza oparta na walorach dziedzictwa 
kulturowego, zabytkach. Na bazie wód geotermalnych utworzone zostało uzdrowisko Uniejów 
z szeroką ofertą usług dla turystyki zdrowotnej (balneologia) i wypoczynkowej (baseny termalne).  

W 2010 roku certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, posiadało 11 produktów 
turystycznych. Analizy porównawcze danych z lat 2003-2012 pozwalają stwierdzić, iż w Łódzkiem 
przybyło więcej nowych miejsc noclegowych niż średnio w kraju, jednak wskaźnik liczby miejsc 
noclegowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w województwie w 2012 r. wynoszący 9,2 był 
znacznie niższy od średniej dla kraju (17,5). Do chwili obecnej w województwie nie powstał żaden 
hotel pięciogwiazdkowy (47 w kraju), funkcjonuje 5 hoteli czterogwiazdkowych i 54 hotele 
trzygwiazdkowe.  

W 2011 r. w miastach regionu działały 44 galerie sztuki, w tym 33 w Łodzi. W działalności 
wystawienniczej w regionie największy udział posiadają kolejno: wystawy krajowe, wystawy 
zagraniczne (prezentacja sztuki obcej), międzynarodowe (prezentacja sztuki obcej i polskiej) i polskie 
wystawy za granicą. W 2012 roku Łódzkie zajmowało 3. miejsce w kraju pod względem liczby 
zorganizowanych polskich wystaw, 2. miejsce wśród wystaw zagranicznych w Polsce oraz 6. miejsce 
w wystawach międzynarodowych i wystawach za granicą. Od 2010 r. obserwuje się w regionie wzrost 
wskaźnika zwiedzających wystawy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (69,5 osób), jednakże cały 
czas jest to wartość poniżej średniej dla Polski.  

Województwo łódzkie charakteryzuje się dużą różnorodnością funkcjonalną. Nagromadzenie 
jednolitych endogenicznych potencjałów wynikających z cech fizyczno – geograficznych i strukturalno 
- gospodarczych daje podstawy do stworzenia i wyodrębnienia w skali województwa 
wyspecjalizowanych obszarów 
funkcjonalnych, wśród których 
znajdują się:  

I. Łódzki Obszar 
Metropolitalny - zachodzi tu 
największa koncentracja w 
regionie procesów 
gospodarczych, społecznych i 
przestrzennych mających 
wpływ na rozwój funkcji 
metropolitalnych Łodzi i jej 
związki funkcjonalne z 
pozostałymi miastami. 

II. Zagłębie Górniczo - 
Energetyczne Bełchatów – 
Szczerców – Złoczew – 
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specjalizacją regionu jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. 
Kluczowy potencjał tego obszaru związany jest z węglem brunatnym i największą w Polsce 
i jedną z największych w Europie kopalnią węgla brunatnego Bełchatów i bazującą na tym 
surowcu Elektrownią Bełchatów. 

III. Zagłębie Ceramiczno - Budowlane Opoczno – Tomaszów - występuje tu największa w skali 
regionalnej koncentracja przemysłu materiałów budowlanych. Podstawą dla tego przemysłu 
są miejscowe zasoby surowców skalnych m.in.: złoża piasków szklarskich i formierskich 
(największe w Polsce), złoża piasków filtracyjnych i specjalistycznych. 

IV. Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa – potencjał obszaru tworzy dobrze prosperujące 
rolnictwo bazujące na wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wysokiej kulturze 
rolnej i rozwiniętym towarowym rolnictwie. 

V. Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury - doliny trzech największych rzek 
regionu charakteryzują się nagromadzeniem szeregu atutów i potencjałów w sferze 
przyrodniczej i kulturowej, co stanowi przesłankę dla rozwoju różnych form turystyki 
i rekreacji, w tym m. in. aktywnej, wypoczynkowej, weekendowej, biznesowej, zdrowotnej, 
kulturowej oraz agroturystyki. 

Obszary miejskie, czyli miasta i ich obszary funkcjonalne, będące biegunami wzrostu 
odgrywają bardzo istotną rolę w procesach rozwojowych. Najważniejszymi wyzwaniami rozwojowymi 
na obszarach miejskich jest umiejętność wykorzystywania potencjałów endogenicznych dla 
kreowania wzrostu gospodarczego i budowania przewag konkurencyjnych oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców.  

Obszary wiejskie postrzegane są w sposób kompleksowy i wielofunkcyjny, jako miejsce życia, 
pracy i wypoczynku. Zakłada się rozwój innowacyjnego rolnictwa oraz kształtowanie pozarolniczych 
form działalności gospodarczej, które generować będzie nowe miejsca pracy. Podniesienie poziomu 
cywilizacyjnego tych obszarów będzie następować m. in. poprzez poprawę dostępu do usług 
publicznych, zwiększenie dostępności komunikacyjnej i infrastrukturalnej, poprawę jakości kapitału 
ludzkiego i społecznego. 

2.4.2  Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań przestrzennych 

Wyniki przeprowadzonej analizy oraz wiedza ekspercka i informacje z innych opracowań 
źródłowych pozwalają na identyfikację potencjałów w sferze przestrzennej. 

Centralne położenie województwa w kraju, na przecięciu dwóch z czterech funkcjonujących 
na obszarze Polski paneuropejskich korytarzy transportowych oraz planowane utworzenie 
Centralnego Węzła Komunikacyjnego i bliskość Warszawy, stwarzają szanse na zdynamizowanie 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Województwo jest dobrze wyposażone w drogi publiczne 
o nawierzchni twardej, rozpoczęto realizację strategicznego układu drogowego tworzonego przez 
autostrady i drogi ekspresowe należące do sieci TEN-T (A-1, A-2, S-8). W Łodzi rozpoczęła się budowa 
nowoczesnego dworca multimodalnego wraz z tunelem średnicowym Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska 
i rozbudowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W aspekcie obsługi krajowych 
i międzynarodowych połączeń kolejowych, szansą dla województwa jest uruchomienie programu 
budowy Kolei Dużych Prędkości relacji Warszawa-Łódź-Wrocław/Poznań. 

Łódź z obszarem metropolitalnym - obszar kumulacji potencjałów rozwojowych, skupiający 
43,7% ludności regionu i 13,7% powierzchni województwa, charakteryzujący się najwyższym 
poziomem urbanizacji oraz największą koncentracją funkcji metropolitalnych, gospodarczych 
i kulturowych. Potencjał Łodzi związany jest m. in. z działalnością akademicką, naukowo-badawczą, 
kulturalno-kongresową. Unikatowym potencjałem Łodzi i obszaru metropolitalnego jest XIX wieczne 
dziedzictwo poprzemysłowe i wielokulturowe tradycje rozwoju ośrodków miejskich. Łódź to ważny 
ośrodek rozwoju sztuki nowoczesnej, przemysłu filmowego i sztuki teatralnej. Funkcje kulturotwórcze 
Łodzi kształtują instytucje teatralne, muzea, wydarzenia i festiwale o randze krajowej 
i międzynarodowej. Gospodarczy potencjał Łodzi i obszaru metropolitalnego związany jest  
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z branżami: farmaceutyczno-medyczno-kosmetyczną, AGD, włókienniczo-odzieżową, materiałów 
budowlanych, BPO, ICT i logistyką. W obszarze tym koncentrują się korytarze transportowe 
o znaczeniu europejskim i krajowym.  

Wyspecjalizowane obszary funkcjonalne tj. Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów 
Szczerców – Złoczew, Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki, Obszar 
Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury. 
Są to obszary wyróżnione ze względu na specyficzne cechy przestrzenne, potencjał endogeniczny, 
koncentrację specjalistycznych funkcji i kształtujące się powiązania funkcjonalne. Na potencjały te 
składają się zarówno zasoby występujące w sferze gospodarczej, społecznej jak i przestrzennej. 
Są to m. in. strategiczne złoża surowców mineralnych (węgiel brunatny, piaski szklarskie i formierskie, 
wody geotermalne), potencjał ziemi użytkowanej rolniczo, potencjał ludzki, instytucji naukowo-
badawczych oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe.  

2.5. Sfera przyrodniczo-kulturowa 

2.5.1.  Stan i trendy rozwoju sfery przyrodniczo-kulturowej 

Województwo łódzkie, ze wskaźnikiem lesistości 21,2%, (2012 r.) należy do najmniej zalesionych 
województw w skali kraju pomimo systematycznego aczkolwiek powolnego wzrostu powierzchni 
leśnej. Rozmieszczenie lasów jest nierównomierne począwszy od praktycznie wylesionej północnej 
części województwa po część południowo-wschodnią, w której wskaźniki lesistości przekraczają 30%. 
Mały udział lasów w ogólnej powierzchni województwa jest następstwem silnej antropopresji 
i znacznych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Dodatkowo niewielkie zróżnicowanie rzeźby, 
położenie województwa na wododziale I rzędu zlewni Wisły i Odry i związana z tym dość uboga sieć 
rzeczna wpływa niekorzystnie na różnorodność przyrodniczą regionu łódzkiego.  

Pod względem powierzchni obszarów cennych przyrodniczo, które zostały objęte ochroną 
prawną województwo łódzkie ze wskaźnikiem 19,7% plasuje się dopiero na 15. miejscu w kraju. 
Korzystnym zjawiskiem, 
odnotowywanym na 
przestrzeni ostatnich lat, jest 
szybsze niż przeciętnie w kraju 
zwiększanie się udziału 
gruntów prawnie chronionych 
w ogólnej powierzchni. Do 
obszarów o najwyższych 
walorach przyrodniczo-
krajobrazowych zaliczyć można 
doliny największych rzek tj. 
Pilicy, Warty i Bzury. Doliny 
tych rzek wraz z ich dopływami 
tworzą „ruszt ekologiczny” 
województwa, który jest 
elementem krajowego systemu 
obszarów chronionych. Są to 
tereny predysponowane do 
rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych.  

Znaczącym elementem potencjału przyrodniczego są złoża surowców mineralnych, z których 
część ma istotne znaczenie dla gospodarki regionu oraz kraju. Do najważniejszych należą złoża węgla 
brunatnego, piasków szklarskich i formierskich, surowców ilastych ceramiki budowlanej, glin 
ceramicznych, wapieni, chalcedonitu i piaskowców. Na terenie województwa występuje również 
duże bogactwo wód geotermalnych, które już obecnie wykorzystywane są do rozwoju funkcji 
uzdrowiskowej, w Uniejowie działa jedyne w kraju uzdrowisko termalne.  
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Działalność kulturalną na terenie województwa prowadzą takie instytucje jak teatry, muzea, 
galerie sztuki zaliczane do instytucji kultury wyższego rzędu, których największa koncentracja 
występuje w Łodzi oraz działające w całym regionie domy kultury i biblioteki. W 2012 r. w regionie 
łódzkim działało 45 muzeów, w tym unikalne w skali kraju, zlokalizowane w Łodzi Muzeum Sztuki, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Kinematografii.  

Działalność domów i ośrodków kultury oraz bibliotek ma szczególne znaczenie na obszarach 
wiejskich, gdzie są one często jedynymi placówkami umożliwiającymi dostęp do działalności 
kulturalnej, aczkolwiek ich rola w dobie powszechnej dostępności do Internetu ulega zmianie. 
Niekorzystnym zjawiskiem jest, odnotowywany w regionie łódzkim, spadek liczby domów i ośrodków 
kultury jak również osób korzystających z ich oferty. Generalnie województwo łódzkie wypada 
znacznie mniej korzystnie niż średnio w kraju pod względem uczestnictwa w kulturze i to zarówno 
w zakresie działalności domów i ośrodków kultury jak i zwiedzających muzea.  

Region łódzki charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym, wynikającym z dużego 
zróżnicowania obiektów pod względem stylu i wieku. Wyróżniające w skali kraju są unikatowe 
obiekty o metryce romańskiej, obiekty zabytkowe w stylu eklektyzmu, historyzmu i secesji w Łodzi. 
Charakterystyczną cechą województwa łódzkiego jest jego wielokulturowość. Mniejszościami 
narodowymi, które wywarły najistotniejszy wpływ na rozwój Łodzi i regionu byli Żydzi, Niemcy 
i Rosjanie. Przejawy ich bytności są wyraźnie widoczne we współczesnej przestrzeni, o czym świadczą 
m. in. historyczne układy rozplanowania miast oraz zabytkowe obiekty jak synagogi, kirkuty, pałace, 
wille fabrykanckie, zespoły fabryczno-rezydencjonalne, kościoły, cerkwie, nekropolie. Do najbardziej 
charakterystycznych elementów należy wyjątkowa zabudowa industrialna, której największa 
koncentracja występuje w Łodzi i obszarze metropolitalnym. W Łodzi ewenement stanowi ulica 
Piotrkowska, jedna z najdłuższych ulic handlowych w Europie, wzdłuż której zlokalizowane są 
kamienice i pałace będące przykładami architektury secesyjnej, historycznej i eklektycznej. 
Problemem jest silna degradacja zabytkowej tkanki historycznej Łodzi, duża liczba terenów 
poprzemysłowych i związane z tym duże potrzeby w zakresie kompleksowej rewitalizacji. 
Prowadzone sukcesywnie działania rewitalizacyjne pozwolą w przyszłości na zmianę wizerunku Łodzi 
i wykorzystanie historycznego dziedzictwa miasta do dalszego rozwoju. 

Duże zróżnicowanie województwa łódzkiego pod względem kultury, tradycji i obyczajów wynika 
m. in. z zasięgu dawnych ziem historycznych: Ziemi Łęczyckiej, Sieradzkiej, Wieluńskiej, Opoczyńskiej, 
Rawskiej oraz Księstwa Łowickiego. Społeczności tych ziem wytworzyły bogatą kulturę ludową. 
Najbardziej charakterystyczny i wyróżniający się w skali kraju i Europy jest folklor łowicki. Mieszkańcy 
podregionu łowickiego wykazują silne poczucie lokalnej tożsamości. To tu, w największym stopniu 
kultywowane są tradycje ludowe i działa największa liczba twórców ludowych. 

2.5.2. Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych 

Przeprowadzona analiza, wiedza ekspercka oraz informacje z istniejących analiz i opracowań 
naukowych pozwalają na identyfikację następujących potencjałów rozwojowych w sferze 
przyrodniczo-kulturowej: 

Walory przyrodniczo – krajobrazowe dolin rzecznych - doliny największych rzek regionu 
Pilicy, Warty i Bzury charakteryzują się największymi w skali regionu walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi oraz bogatym dziedzictwem kulturowym. Dodatkowym walorem tych terenów są 
dwa duże zbiorniki wodne: Sulejów na Pilicy i Jeziorsko na Warcie. Są to tereny atrakcyjne pod 
względem turystycznym, predestynowane do rozwoju różnych form aktywności turystycznej 
i rekreacji. Podstawą do ich rozwoju są liczne szlaki turystyczne, wodne, piesze, rowerowe, konne 
oraz działające obiekty turystyczne i rozwijająca się oferta agroturystyczna.  

Złoża surowców mineralnych. Do najważniejszych należą złoża węgla brunatnego w rejonie 
Bełchatowa stanowiące podstawową bazę surowcową dla rozwoju sektora energetycznego. 
W rejonie Tomaszowa Mazowieckiego zlokalizowane są największe w Polsce złoża piasków  
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szklarskich i formierskich oraz złoża piasków filtracyjnych i specjalistycznych, piasków kwarcowych, 
kaolinu i surowców ilastych ceramiki budowlanej a także złoża wapieni, glin ceramicznych stanowiące 
podstawę dla rozwoju przemysłu ceramicznego i szklarskiego. Na terenie województwa występuje 
również duże bogactwo wód geotermalnych wykorzystywanych w gospodarce komunalnej oraz do 
rozwoju funkcji uzdrowiskowej. Na bazie występujących w Uniejowie wód geotermalnych utworzono 
jedyne w kraju uzdrowisko termalne. Podobne działania rozpoczęto również w rejonie Skierniewic.  

Dziedzictwo kulturowe – charakterystyczną cechą regionu łódzkiego (a zwłaszcza Łodzi) jest 
jego wielokulturowość. W XIX wieku na terenie Łodzi jak również okolicznych miast zamieszkiwali 
Polacy, Rosjanie, Żydzi, Niemcy i Czesi. Takie zróżnicowanie narodowościowe pozostawiło po sobie 
niezwykłe w skali europejskiej dziedzictwo kulturowe, czego przykładem jest zachowana do dzisiaj 
zabudowa sakralna, poprzemysłowa, rezydencjonalna, mieszkalna. Szczególnym walorem Łodzi 
i obszaru metropolitalnego jest unikatowe w skali kraju i Europy dziedzictwo poprzemysłowe. 
Jest ono związane z intensywnym rozwojem przemysłu wielkofabrycznego w II poł. XIX w. 
Prowadzone systematycznie prace rewitalizacyjne pozwalają przywrócić dawną świetność tych 
obiektów i stanowią impuls do rozwoju nowych funkcji. Unikalny w skali europejskiej projekt 
kompleksowej rewitalizacja fabryki I. Poznańskiego pozwolił na stworzenie największego w Polsce 
centrum kulturalno-handlowo-rozrywkowego (pow. ponad 27 ha) - Manufaktury. Wielokulturowość 
stanowi inspirację dla kreowania nowego wizerunku województwa w wymiarze turystycznym.  

Kultura ludowa – w regionie łódzkim można wyodrębnić regiony etnograficzne, które 
w sposób szczególny zarysowują swoją odrębność i autonomię kulturalną m. in. w strojach, 
wycinankarstwie, rzeźbiarstwie, garncarstwie, obrzędach ludowych. Zarówno w skali kraju, 
jak i Europy jednym z najlepiej rozpoznawalnych jest folklor łowicki, który wyróżniają muzyka, taniec, 
oryginalny strój a przede wszystkim rękodzieło ludowe, w tym szczególnie wycinankarstwo. 
Kultywowaniu sztuki ludowej sprzyjają organizowane festiwale, warsztaty twórców ludowych oraz 
skanseny i muzea, w których gromadzone są liczne wytwory ludowej twórczości. Podtrzymywanie 
ludowych tradycji stanowi istotną przesłankę do kształtowania lokalnej tożsamości. Sztuka ludowa 
może być inspiracją dla rozwoju sztuki współczesnej i stanowić ważny element promocji regionu 
i rozwoju turystyki.  

3. Analiza strategicznych uwarunkowań rozwoju 

3.1. Analiza SWOT regionu łódzkiego w kontekście potencjałów 

W ujęciu całościowym analiza strategiczna regionu obejmuje rozpoznanie jego sił i słabości, 
czyli mocnych i słabych stron (analiza wewnętrzna) oraz obecnych i przyszłych szans i zagrożeń 
(analiza zewnętrzna). Zestawienie na jednym poziomie szans, atutów, słabości i zagrożeń 
w odniesieniu do każdego potencjału umożliwia identyfikację wzajemnych zależności między 
wyróżnionymi czynnikami. 

 

SFERA SPOŁECZNA 

Potencjały 

regionalne 
Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Znaczące zasoby 

pracy 

polityka państwa 
wspierająca 
kształcenie 

ustawiczne 

duże zasoby wykwalifikowanej 

siły roboczej 

wysoka aktywność i mobilność 

zawodowa mieszkańców 

wysoka umieralność na 
choroby cywilizacyjne, 
najkrótsze przeciętne 

trwanie życia 

niekorzystna sytuacja 
i świadomość 
zdrowotna 
mieszkańców regionu 

 

 

bliskość Warszawy 
z atrakcyjnym rynkiem 

pracy 

silne ruchy migracyjne 
do ośrodków o wyższej 

konkurencyjności 
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Potencjały 

regionalne 
Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Biały sektor 

umiędzynarodowienie 
popytu na 
specjalistyczne usługi 

medyczne 

dobrze rozwinięte 
specjalistyczne usługi medyczne 
o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym w Łodzi 
(pediatria, onkologia, medycyna 
pracy, ginekologia i położnictwo) 
 
dobrze rozbudowana i dostępna 
baza materialna podstawowej 
opieki medycznej 
 
stosunkowo liczne kadry 
medyczne 
 
tradycje medyczne i potencjał 
akademicki (Uniwersytet 
Medyczny) 
 
unikatowe w skali kraju placówki 
naukowo – badawcze (Instytut 
Centrum Zdrowia Matki Polki, 
Instytut Medycyny Pracy im. 
J. Nofera) 
 

wewnątrzregionalne 
zróżnicowanie 
dostępności do 
specjalistycznych usług 

medycznych 

 

niewystarczające 
zasoby ludzkie 
w niektórych sektorach 
medycznych (medycyna 
ratunkowa, medycyna 

paliatywna, geriatria) 

narastające problemy 
strukturalne w 
krajowym systemie 

ochrony zdrowia 

Potencjał kultury 

wyższego rzędu 

wzrost znaczenia 
kultury jako czynnika 
stymulującego rozwój 
społeczno-

gospodarczy 

 
liczne instytucje kultury wyższej, 
w tym wyróżniające się w skali 
kraju Muzeum Sztuki 
(z największymi w Polsce 
zbiorami z XX i XXI wieku), 
Muzeum Kinematografii, 
Centralne Muzeum 
Włókiennictwa 
 
różnorodne, znaczące w skali 
kraju teatry z bogatą ofertą 
festiwalową o randze krajowej 
i międzynarodowej ( 7 teatrów 
repertuarowych, Teatr 
Muzyczny, Teatr Wielki 
i Filharmonia Łódzka) 
 
wyższe szkoły artystyczne 
(Akademia Muzyczna, Akademia 
Plastyczna, Państwowa Wyższa 
Szkoła Filmowa, Telewizyjna 
i Teatralna im. Leona Schillera 
w Łodzi) 
 
utworzenie centrum kulturalno-
edukacyjnego na terenie 
zrewitalizowanej 
elektrociepłowni EC-1, w tym 
Centrum Festiwalowo-
Kongresowe, Centrum Sztuki 
Filmowej, Centrum Nauki 
i Techniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niewielkie 
zainteresowanie 
mieszkańców regionu 
regionalną ofertą 
kulturalną 

 

słaba promocja oferty 

instytucji kultury 

silna konkurencja innych 

metropolii 
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SFERA GOSPODARCZA 

Potencjały 
regionalne 

Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Potencjał rozwoju 
rolnictwa i 
przemysłu rolno-

spożywczego 

 

rosnący popyt na 
produkcję biomasy 
i biogazu 

wzrost popytu na 
żywność wysokiej 
jakości na rynku 
krajowym 

i europejskim 
 

wzrastające 
zainteresowanie 
żywnością 

ekologiczną 
 

korzystna 
koniunktura na 
produkty 
przetwórstwa 
spożywczego na 
rynkach 

międzynarodowych 

 

duże zasoby ziemi i znaczący 
potencjał rolniczy z obszarami 
intensywnej produkcji rolnej 
(roślinnej, w tym nasiennej 

i zwierzęcej) 
 

wysoka produktywność 

rolnictwa 
 

specjalizacja regionu w produkcji 
owoców i warzyw oraz produkcji 
zwierzęcej 
 

rozwinięty przemysł rolno-

spożywczy 
 

potencjał naukowo – badawczy 
Instytutu Ogrodnictwa w 

Skierniewicach 

pogłębiający się deficyt 
wód powierzchniowych 
i występowanie 
zjawiska stepowienia w 
płn. i płn. – zach. części 
regionu oraz niski 
potencjał jakościowy 
gleb i duży udział gleb 
kwaśnych 
 

niekorzystna struktura 
agrarna, przewaga 
gospodarstw małych do 
5 ha oraz brak integracji 
i współdziałania 
producentów rolnych 

nasilające się 
ekstremalne zjawiska 

pogodowe 
 

polityka rolna 
utrwalająca 
niekorzystną strukturę 

agrarną 

Potencjał rozwoju 
sektora TSL 
(transport, spedycja, 

logistyka) 

bliskość dużych, 
chłonnych rynków 
zbytu Warszawa, 
Śląsk 
 

wzrost zapotrzebowania 
na specjalistyczne usługi 
logistyczne w kraju 
 

rosnące 
zainteresowanie 
usługami transportu 

multimodalnego 
 

wyznaczenie na 
obszarze 
województwa 
2 platform 
multimodalnych 
w ramach rewizji sieci 

TEN-T 

 

centralne położenie przy 
skrzyżowaniu autostrad A-1, A-2 
i dróg ekspresowych S-8, S-12, S-

14, S-74 
 

przebieg magistralnych linii 
kolejowych dedykowanych 
transportowi towarowemu 
w sieci TEN- T 
 

rozrządowe stacje kolejowe Łódź 
– Olechów, Kutno, Zduńska Wola 

– Karsznice 
 

lotnisko cargo w Łodzi 
 

znaczne powierzchnie 
ogólnodostępnych parków 
magazynowych i obiektów 
magazynowo-logistycznych 
(„złoty trójkąt” – Łódź, Stryków, 
Piotrków Tryb.) 

 

brak strategicznych 
rezerw uzbrojonych 

terenów pod inwestycje 
 

brak zintegrowanego 
systemu transportu 

towarowego 

zakłócenia w procesach 
budowy infrastruktury 

transportowej 
 

opóźnienia procesów 

restrukturyzacji kolei 

Potencjał rozwoju 
sektora usług 
rynkowych wysoko 
wyspecjalizowanych 

(BPO, ICT) 

 

outsourcing usług 
biznesowych 

 

dostępność wykształconych kadr 
dla sektora BPO i ICT 
 

wysoka podaż atrakcyjnych 
i konkurencyjnych cenowo 
powierzchni biurowych 

 

 

 

wysysanie 
wysokospecjalistycznych 
kadr przez inne ośrodki 

krajowe i zagraniczne 

Potencjał rozwoju 
sektora 
farmaceutyczno - 
kosmetyczno -

medycznego 

rosnący popyt na 
farmaceutyki w kraju 

i na świecie 

specjalizacja regionu w produkcji 
farmaceutyków i sprzętu 

medycznego 
 

potencjał naukowo - badawczy 

wysoki poziom innowacyjności 
sektora 
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Potencjały 
regionalne 

Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Potencjał 
przemysłów 
tradycyjnych 
(przemysł 
włókienniczy, 
odzieżowy 

i meblarski) 

rosnące znaczenie 
wzornictwa w kraju 
i na świecie 

duży potencjał dla rozwoju 
wzornictwa i produkcji 
nowoczesnych tkanin 
 

duży odzieżowy rynek hurtowy 

(Rzgów, Tuszyn) 
 

duża koncentracja MŚP w branży 

odzieżowej i meblarskiej 
 

potencjał naukowo – badawczy 
(Instytut Włókiennictwa, Instytut 
Biopolimerów i Włókien 

Chemicznych) 
 

potencjał akademicki 

słabe zaplecze targowo-
wystawiennicze na tle 
innych ośrodków 
metropolitalnych 

w kraju 
 

dominacja branż 
gospodarki o niskiej 

wartości dodanej 

konkurencja produktów 
tekstylnych z rynków 
dalekowschodnich 

Potencjał rozwoju 
sektora 

energetycznego 

rosnące 
zapotrzebowanie na 

energię 
 

rozwijające się 

sektory niskoemisyjne 

duże zasoby konwencjonalnych 
surowców energetycznych 

(węgiel brunatny) 
 

specjalizacja regionu w produkcji 
energii konwencjonalnej 
 

rozbudowana sieć linii przesyłowych 
najwyższego napięcia 220 kV i 400 kV 
oraz stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć 
 

potencjał dla rozwoju OZE: wody 
geotermalne, biogaz, biomasa, 
energia wiatrowa 
 

wysoki udział produkcji energii w 

procesie współspalania biomasy 

degradacja środowiska 
 

wysoka emisja CO2 

 

zły stan techniczny sieci 
linii przesyłowych 
średniego i niskiego 

napięcia 

konieczność redukcji 
emisji CO2 wynikająca z 
pakietu klimatycznego 
UE 

Potencjał rozwoju 
sektora przemysłu 
materiałów 
budowlanych 

utrzymywanie się 
popytu na 

budownictwo 
 

rosnące 
zainteresowanie 
budownictwem 

ekologicznym 

znaczące w skali kraju złoża 

surowców budowlanych 
 

specjalizacja regionu w produkcji 
materiałów budowlanych 
(chemia budowlana, ceramika 

budowlana, materiały izolacyjne) 

  

Potencjał rozwoju 
sektora 
maszynowego i 

elektromaszynowego 

 

specjalizacja regionu w produkcji 
sprzętu AGD i środków 
transportu (przyczep i naczep) 
 

wykwalifikowane, liczne kadry 

(mechatronika) 
 

dynamiczny rozwój stref 
przemysłowych i ekonomicznych 

 

duża konkurencja 
i możliwości 
przeniesienia produkcji 
do krajów o tańszej sile 
roboczej 

Potencjał rozwoju 

biogospodarki 

rozwijające się 

przemysły dla OZE 
 

wzrost popytu 
na alternatywne 
źródła energii 
wynikający z pakietu 

klimatycznego UE 

korzystne warunki dla lokalizacji 
energetyki wiatrowej w 
niektórych częściach 
województwa 

duży potencjał do produkcji 

biomasy 

istniejący potencjał naukowo-
badawczy dla rozwoju 
biogospodarki 

potencjał akademicki dla 
biogospodarki 

dynamicznie rozwijające się 
instytucje otoczenia biznesu 

(Bionanopark) 
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Potencjały 
regionalne 

Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Potencjał 
uzdrowiskowy 

rosnący popyt w sektorze 
usług uzdrowiskowych 
i turystyki specjalistycznej 
z wykorzystaniem wód 
geotermalnych 

znaczne zasoby wód 
geotermalnych (Uniejów, 
Skierniewice, Rogóźno) 
 

jedyne w kraju uzdrowisko 
termalne (Uniejów) 
 

rozwinięta infrastruktura około 
uzdrowiskowa 
 

bogata oferta rekreacyjna 
 

czytelny wizerunek i dobra 
promocja Uzdrowiska Uniejów 

 

brak zainteresowania 
inwestorów prywatnych 
finansowaniem 
inwestycji 
wykorzystujących 
zasoby wód 

geotermalnych 

Potencjał 
przemysłów 

kreatywnych 

dynamiczny rozwój 
sektorów 

kreatywnych w kraju 

unikatowy potencjał wyższych 
uczelni artystycznych 
o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym ( Akademia 
Sztuk Pięknych, Akademia 
Muzyczna, Państwowa Wyższa 
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i 

Teatralna) 

reaktywacja przemysłu 
filmowego i dynamiczny rozwój 

działalności medialnej 

wysoka dynamika przyrostu 
podmiotów działających w 
sektorze kreatywnym 

potencjał naukowy dla 
wzornictwa przemysłowego 
(Centrum Transferu Technologii 

na ASP) 

dezintegracja środowisk 
i grup działających 

w sektorze kreatywnym 
 

SFERA INSTYTUCJONALNA 

Potencjał akademicki 

umiędzynarodowienie 
szkół wyższych 

nowe, unikatowe 
w skali kraju, kierunki 
kształcenia (krajowe 

ramy kwalifikacji) 

dobrze rozwinięte publiczne 
szkolnictwo wyższe (Uniwersytet 
Łódzki, Politechnika Łódzka, 

Uniwersytet Medyczny) 

unikatowy potencjał wyższych 
uczelni artystycznych o 
znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym (Akademia 
Sztuk Pięknych, Akademia 
Muzyczna, Państwowa Wyższa 
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i 

Teatralna 

nowoczesna baza dydaktyczno-
naukowa szkół wyższych 

liczne kadry dydaktyczne 

unikatowe kierunki kształcenia 
związane z biotechnologią, 
nanotechnologią i wzornictwem 

przemysłowym 

niedopasowanie profili 
kształcenia do potrzeb 
regionalnego rynku 

pracy 

brak współpracy między 
uczelniami wyższymi 

w regionie 

brak współpracy między 
uczelniami wyższymi 
a władzami 
samorządowymi 

i biznesem w regionie 

konkurencja ze strony 
innych uczelni wyższych 

w kraju i zagranicą 

konkurencja istniejących 
i nowopowstających szkół 

artystycznych w kraju 

Potencjał sfery B+R 

wprowadzenie me-
chanizmów rynko-
wych i rozwiązań 
systemowych w 
sferze naukowo-
badawczej (polityka 

państwa) 

wzrost znaczenia 
sektora prywatnego 
w finansowaniu 

działalności B+R 

znaczny potencjał badawczy 
sfery B+R szczególnie 
w obszarach przemysłu me-
dyczno – farmaceutycznego, 
biotechnologii i nanotechnologii 
(Centrum Badań Molekularnych 
i Makromolekularnych PAN oraz 
Instytut Biologii Medycznej 
PAN), włókiennictwa (Instytut 
Biopolimerów Włókien Chemicz-
nych, Instytut Włókiennictwa), 
ogrodnictwa (Instytut Ogrodnic-

twa) 

 

brak zaplecza naukowo-
badawczego dla niektó-
rych rozwijających się 
specjalizacji regional-
nych 

niedorozwój ofertowa-
nych usług w parkach 
i inkubatorach techno-
logicznych oraz cen-
trach transferu tech-

nologii 

niski poziom uczestnic-
twa ośrodków B+R 

niewystarczające, 
publiczne i prywatne, 
nakłady finansowe na 
badania i rozwój 
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w procesie tworzenia i 
dyfuzji innowacji do 

gospodarki 
 

słabe umiędzynarodo-
wienie projektów 
realizowanych 

w ośrodkach B+R 
 

niski poziom innowa-
cyjności gospodarki 

regionu 

brak kapitału ryzyka 

 

SFERA PRZESTRZENNA 

Potencjały 
regionalne 

Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Centralne położenie 
województwa w 

kraju 

włączenie 
strategicznego układu 
transportowego 
województwa w sieć 

TEN-T 
 

rosnący popyt 
na nowoczesne 
i szybkie przewozy 

kolejowe 
 

postępująca realizacja 
Programu Budowy 
Dróg Krajowych na 

lata 2011 – 2015 
 

uruchomienie 
Programu Budowy 
Kolei Dużych 
Prędkości w Polsce 
 

Wieloletni Program 
Inwestycji Kolejowych 
do 2013 r. 
z perspektywą 2015 
 

rosnący popyt na 

przewozy lotnicze 
 

wsparcie rozwoju 
transportu 
publicznego ze 
środków UE 

korzystne położenie 
transportowe umożliwiające 
utworzenie centralnego węzła 

komunikacyjnego w oparciu o: 

 autostrady A-1 i A-2, drogi 
ekspresowe S-8, S-12, S-14, 

S-74, 

 modernizowane linie 
kolejowe, 

 budowany multimodalny 
dworzec z tunelem 
średnicowym Łódź Fabryczna 
– Łódź Kaliska, 

 Port Lotniczy Łódź im. 

Władysława Reymonta, 

 budowa Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej 

brak szybkich i 
sprawnych połączeń 
kolejowych z krajem 
i Europą 
 

brak obwodnic 
miejscowości, przez 
które prowadzony jest 
ruch tranzytowy 

o dużym natężeniu 
 

znikomy udział 
komunikacji lotniczej 
w połączeniach 
krajowych 
i międzynarodowych 
 

brak zintegrowanych 
systemów transportu 
pasażerskiego 

opóźnienia w realizacji 
docelowego krajowego 

układu transportowego 
 

bariery społeczne 
i środowiskowe 
w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji 

transportowych 
 

zmiana podejścia do 
rozwoju Kolei Dużych 
Prędkości na poziomie 
krajowym (przesuniecie 
w planach realizacji po 

2030 r.) 
 

brak przesądzeń 
o lokalizacji Centralnego 
Lotniska dla Polski 
miedzy Łodzią 

a Warszawą 

Łódź z obszarem 

metropolitalnym 

bliskość położenia 
Warszawy dająca 
możliwość uzyskania 
efektów synergii 

układu bipolarnego 

trzecie pod względem liczby 
mieszkańców miasto w kraju, 
w którym koncentruje się 
potencjał akademicki, badawczo-
rozwojowy, gospodarczy, kultury 
wyższej, dziedzictwa 

kulturowego 
 

koncentracja korytarzy 
transportowych o znaczeniu 

europejskim i krajowym 
 

budowany multimodalny 
dworzec z tunelem średnicowym 

Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska 

 

 

pogarszająca się 
sytuacja demograficzna 

Łodzi 
 

niewielka koncentracja 
kapitału i funkcji 
kontrolnych korporacji 
międzynarodowych 
w porównaniu z innymi 

metropoliami kraju 
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Potencjały 

regionalne 
Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Wyspecjalizowane 
obszary funkcjonalne 
(Zagłębie górniczo – 
energetyczne 
Bełchatów-
Szczerców-Złoczew, 
Zagłębie ceramiczno 
– budowlane 
Opoczno-Tomaszów 
Mazowiecki, 

Obszar rozwoju 
intensywnego 
rolnictwa, Obszary 
turystyczne dolin 
rzecznych Pilicy, 

Warty i Bzury 

przyszła perspektywa 
finansowa 
ukierunkowana na 
wspieranie projektów 

zintegrowanych 

koncentracja unikalnych 
potencjałów rozwojowych 
występujących w sferze 
gospodarczej, społecznej 
i przestrzennej tkwiących 
w regionie oraz skumulowanych 
w wyznaczonych obszarach 

funkcjonalnych 

brak współpracy władz 
samorządowych 
w tworzeniu i realizacji 
projektów 

zintegrowanych 

 

SFERA PRZYRODNICZO-KULTUROWA 

Walory przyrodniczo-
krajobrazowe dolin 

rzecznych 

wzrost 
zainteresowania 
turystyką 
weekendową, 

biznesową i aktywną 

moda na aktywny styl 
życia 

wzrost 
zainteresowania 

geoturystyką 

naturalne krajobrazy dolin Pilicy, 
Warty i Bzury włączone w 

krajowy system ekologiczny 

największe w regionie zbiorni 
rekreacyjne: Sulejów i Jeziorsko 

bogate zasoby dziedzictwa 
kulturowego, w tym cenne 

zabytki archeologiczne 

unikatowe w skali światowej 
zespoły skamieniałości morskich 
i lądowych sprzed 148 mln lat 

(gm. Sławno, gm. Wieluń) 

rozwinięta sieć szlaków 
turystycznych 

niedobór i niski 
standard infrastruktury 
turystycznej (baza 
noclegowa, 
gastronomia) 

słaba promocja oferty 

turystycznej 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

postępująca 
antropopresja na 
tereny cenne 

przyrodniczo 

postrzeganie 
województwa jako 
regionu nieatrakcyjnego 
turystycznie w skali 

kraju 

brak skutecznych 
uregulowań prawnych 
ograniczających 
zabudowę dolin 

rzecznych 

Złoża surowców 

naturalnych 

Polityka Energetyczna 
Polski do 2030 r. 
stawiająca na czyste 
niskoemisyjne 
technologie oparte na 
bazie 
konwencjonalnych 
źródeł energii 

znaczące w skali kraju 
konwencjonalne zasoby 
surowców naturalnych 

wykorzystywane gospodarczo: 

węgiel brunatny – energetyka, 

surowce budowlane – przemysł 
ceramiczno –budowlany 

wody geotermalne – uzdrowisko, 

gospodarka komunalna 

degradacja środowiska 
związana z eksploatacją 
surowców 

 

Dziedzictwo 

kulturowe 

wzrost 
zainteresowania 
turystyką kulturową 

bogata i zróżnicowana spuścizna 
materialna po dawnych 
mieszkańcach narodowości 
żydowskiej, niemieckiej, 
rosyjskiej (zabudowa 
poprzemysłowa, 
rezydencjonalna, sakralna) 

unikatowe XIX-wieczne 
dziedzictwo poprzemysłowe 

(Łódź, obszar metropolitalny) 

cykliczne imprezy promujące 
wielokulturowość: (Festiwal Łódź 

Czterech Kultur) 

zły stan techniczny 

obiektów zabytkowych 

znaczna powierzchnia 
obszarów 
zdegradowanych 
wymagających 
rewitalizacji, zwłaszcza 
w centrach miast 

nieuregulowane 

stosunki własnościowe 

brak wystarczających 

środków finansowych 

Kultura ludowa 
wzrost 
zainteresowania 

folklorem 

wyraźnie wyodrębniające się 
regiony etnograficzne (łowicki, 

opoczyński) 

żywe i kultywowane tradycje 
ludowe 

liczne skanseny i muzea 

etnograficzne 

cykliczne imprezy promujące 

sztukę ludową 

brak poczucia 

tożsamości regionalnej 
 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim -  synteza 

 

  26 

3.2. Uśpione i utracone potencjały województwa łódzkiego 

3.2.1.  Metodyka badania i klasyfikacja pojęć 

Dla ustalenia definicji i identyfikacji potencjałów uśpionych i utraconych wykorzystano 
trójelementową procedurę badawczą. Pierwszy element procedury to anonimowa ankieta 
przeprowadzona wśród zespołu badawczego. Ankieta pozwoliła na zbadanie subiektywnej 
interpretacji pojęć potencjału uśpionego i utraconego (respondent przedstawiał własne definicje). 
Respondenci zostali także poproszeni o przedstawienie własnych przykładów uśpionych i utraconych 
potencjałów. W drugim etapie badania, definicje i przykłady potencjałów uśpionych i utraconych 
zostały wypracowane przez zespół ekspertów. W ostatnim etapie dokonano „burzy mózgów” 
(w składzie zespołu ekspertów oraz zespołu badawczego), podczas której nastąpiło sformułowanie 
definicji, sklasyfikowanie typów potencjałów oraz wypracowanie katalogu potencjałów uśpionych 
i utraconych.  

Rezultatem przeprowadzonych procedur jest zobiektywizowany katalog potencjałów 
uśpionych, utraconych trwale i nietrwale. W wyniku ustaleń zespołu badawczego z grupą ekspertów 
ustalono, że analiza potencjałów rozpocznie się z początkiem okresu transformacji ustrojowej 
w Polsce. 

Podstawowym pojęciem wymagającym zdefiniowania i interpretacji na potrzeby niniejszej 
części opracowania jest potencjał. Potencjał jest cechą lub zespołem cech określonej przestrzeni 
(miejsca) będącymi obecnie lub mogącymi być w określonej przyszłości czynnikami rozwojowymi tej 
przestrzeni. Obszarem badań jest województwo łódzkie w swych granicach administracyjnych. W tej 
części opracowania nastąpi diagnoza potencjałów uśpionych i utraconych województwa łódzkiego, 
czyli de facto subpotencjałów rozwojowych. W przeciwieństwie do już zdiagnozowanych potencjałów 
w sferach: społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, przestrzennej czy przyrodniczo-kulturowej, 
potencjały uśpione i utracone są niepełnowartościowe, bowiem z określonych powodów nie generują 
czynników rozwojowych lub generują je w niezadowalającej ilości. Przyczyny 
„niepełnowartościowości” oraz sposoby i możliwości konwersji subpotencjałów do roli 
pełnowartościowych potencjałów rozwojowych stanowią o różnicach między nimi. 

Potencjał uśpiony jest potencjałem niewykorzystanym lub wykorzystywanym w sposób 
nieefektywny. Przyczyny niewykorzystania potencjału mogą być różne: np. finansowe (brak funduszy 
na uruchomienie lub lepsze wykorzystanie potencjału), technologiczne (np. brak możliwości lub 
nieopłacalność np. eksploatacji stwierdzonego złoża surowcowego), prawno-administracyjne 
(panujący porządek prawny nie pozwala na wykorzystanie potencjału np. GMO), społeczne (opór 
społeczności lokalnych jest częstym hamulcem inwestycji celu publicznego), etc. Generalnie bariera 
wstrzymująca pełne wykorzystanie danego potencjału musi być jasno określona oraz odwracalna lub 
usuwalna, tj. w krótkoterminowej perspektywie istnieje teoretyczna możliwość wyeliminowania tej 
bariery (np. zgromadzenie zasobu finansowego, zakup technologii, zmiany prawne, zawarcie 
porozumienia społecznego, etc.). 

Potencjały utracone od potencjałów uśpionych różni to, że ich konwersja do 
„pełnowartościowych” potencjałów jest niemożliwa lub skrajnie utrudniona. I tak potencjały 
utracone można podzielić na potencjały utracone trwale oraz potencjały utracone nietrwale. 
W przypadku potencjałów utraconych trwale zasadniczymi kwalifikatorami są niemożność lub 
nieopłacalność przywrócenia im wartości czynnika rozwojowego oraz wątpliwości dotyczące 
spodziewanych czynników rozwojowych. Równie dobrze potencjały utracone trwale można nazwać 
potencjałami historycznymi, tj. potencjałami, które w przeszłości generowały czynniki rozwojowe, 
a obecnie ich rola jest neutralna bądź negatywna, a przywrócenie ich do roli pełnoprawnego 
potencjału - o ile jeszcze jest możliwe - jest nieopłacalne nawet w długiej perspektywie czasowej. 
Natomiast potencjał utracony nietrwale można przywrócić i uruchomić związane z nim czynniki 
rozwojowe, jest więc bardziej zbliżony do potencjału uśpionego. Rożni się jednak od niego tym, 
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że usunięcie bariery jest w chwili obecnej z różnych przyczyn niemożliwe, choć realne w perspektywie 
średnio lub długookresowej. 

Reasumując, należy skupić się na uruchomieniu potencjałów uśpionych, bowiem potencjały 
utracone trwale de facto przestały być potencjałami, natomiast potencjały utracone nietrwale nie 
przyniosą w najbliższym czasie spodziewanych efektów mnożnikowych. 

3.2.2. Identyfikacja potencjałów uśpionych 

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano następujące uśpione potencjały 
województwa łódzkiego: 

Potencjał naukowo-badawczy łódzkich uczelni słabo wykorzystany w procesach 
gospodarczych i społecznych. Zważywszy na możliwości, łódzki ośrodek akademicki pełni w Polsce 
rolę niewspółmiernie małą do możliwości. Pod względem liczby studentów i zasięgu oddziaływania 
(regionalnego) rola Łodzi jest zdecydowanie poniżej możliwości i oczekiwań. Szczególnie nie w pełni 
wykorzystywany jest potencjał Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej oraz spuścizna 
po Wojskowej Akademii Medycznej włączonej do Uniwersytetu Medycznego. Zdiagnozowane bariery 
to m.in.: brak środków finansowych na dokończenie ważnych inwestycji oraz niewielka skłonność do 
współpracy środowisk naukowych. 

Położenie komunikacyjne regionu słabo wykorzystane gospodarczo. Olbrzymi terminal 
kolejowy Łódź-Olechów wykorzystywany jest w ułamku swoich możliwości, nadal brakuje 
ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie tunelu średnicowego przez Łódź i Kolei Dużych Prędkości. 
W ostatnich latach nastąpił impuls pobudzający ten potencjał, poprzez budowę nowych odcinków 
autostrad i dróg ekspresowych, jednak budowa kluczowego odcinka autostrady A1 (Stryków-Tuszyn) 
posuwa się zdecydowanie poniżej potrzeb i oczekiwań, co wpływa także na spowolnienie 
w gospodarce magazynowej. Zdiagnozowane bariery to m.in. brak rozstrzygnięć na szczeblu 
rządowym. 

Niska tożsamość mieszkańców z regionem. Tożsamość występuje przede wszystkim 
na szczeblu lokalnym lub subregionalnym, brakuje identyfikowania się mieszkańców z regionem 
łódzkim. W miastach cechą charakterystyczną są niedostatki kapitału społecznego, w peryferyjnych 
obszarach województwa widoczne są ciążenia w kierunku innych województw. Zdiagnozowane 
bariery to m.in. brak wspólnej klarownej polityki wizerunkowej województwa. 

Zaniedbane dziedzictwo architektoniczno-kulturowe. Region łódzki ma duży potencjał, 
zwłaszcza w zakresie architektury (w tym pofabrycznej) i układów urbanistycznych, jednak w dużej 
mierze substancja miejska jest bardzo zniszczona. Przeprowadzone do tej pory prace rewitalizacyjne 
najczęściej nie mają kompleksowego i wielkoskalowego charakteru. Zdiagnozowane bariery to: opór 
społeczny, brak lokali zastępczych, niewystarczające w stosunku do potrzeb środki finansowe na 
remonty i rewitalizacje. 

Potencjał rekreacyjno-turystyczny słabo zagospodarowany. Także najcenniejsze 
przyrodniczo obszary województwa, związane z dolinami największych rzek regionu, nie są w pełni 
wykorzystane turystycznie. Województwo łódzkie posiada wszelkie predyspozycje do rozwijania 
turystyki kongresowej i aktywnej. Zdiagnozowane bariery to m.in. braki w infrastrukturze 
turystycznej, stereotyp regionu mało interesującego, słaba promocja walorów województwa. 

Degradacja branży mody i wzornictwa. Olbrzymie tradycje i potencjał Łodzi w zakresie mody 
i wzornictwa (w tym szczególnie wzornictwa przemysłowego) nie generują obecnie spodziewanych 
efektów mnożnikowych. Przyczynił się do tego upadek wielkoskalowego przemysłu włókienniczego 
i odzieżowego oraz podupadające targi łódzkie. Główną barierą jest niewystarczająca działalność 
lokalnych władz i brak skutecznej promocji. 

Niewykorzystany potencjał „srebrnej gospodarki”. Proces depopulacji łódzkiego pojawił się 
szybciej niż w kraju i przebiega z większą intensywnością. Jednym z czynników łagodzących  
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gwałtowny proces starzenia się społeczeństwa jest inwestowanie w „srebrną gospodarkę”, 
czyli dostosowywanie się do zmian demograficznych. Obecnie potencjał osób starszych jest 
lekceważony, tymczasem starsi ludzie mogą w przyszłości odegrać olbrzymią rolę na rynku pracy, 
niwelując niedostatek aktywnych zasobów pracy. Zdiagnozowanymi barierami są m.in. 
niewystarczające działania profilaktyczne wśród grupy osób w wieku produkcyjnym, brak troski 
o kondycję zdrowotną, niska świadomość społeczna oraz niedostosowanie miejsc pracy do potrzeb 
osób starszych. 

Zanik wielokulturowości Łodzi. W przeszłości Łódź cechowała się wielokulturowością 
i kosmopolitycznością, co stało u podstaw rozkwitu miasta. Wraz ze wzrostem atrakcyjności regionu 
dla migrantów zewnętrznych istnieje szansa na powrót do wielokulturowości Łodzi, jednak o zupełnie 
innym składzie narodowościowym. Może to być dla miasta szansa na odzyskanie utraconego 
potencjału ludnościowego. 

3.2.3. Identyfikacja potencjałów utraconych 

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano następujące utracone potencjały 
województwa łódzkiego: 

Potencjały utracone nietrwale 

Utrata potencjału ludnościowego. W wyniku procesów demograficznych (przede wszystkim 
niskiej dzietności kobiet), począwszy od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wiele 
miast województwa łódzkiego (i sama Łódź) wyludnia się. Osadnictwo na terenach wiejskich 
w obrębie aglomeracji (suburbanizacja) nie kompensuje ubytku ludności aglomeracji. Łódź straciła na 
rzecz Krakowa miano drugiego pod względem zaludnienia miasta w Polsce. Od 1995 do 2012 roku 
województwo łódzkie straciło ponad 163 tys. mieszkańców, z czego z samej tylko Łodzi ubyło ponad 
104 tys. mieszkańców. Jednak odpowiednia polityka prorodzinna, bezpieczeństwo i atrakcyjność 
zatrudnienia oraz wynikająca z tego zamożność gospodarstw domowych jest w stanie podnieść 
wskaźnik dzietności. Polepszenie jakości życia wpłynie także pozytywnie na zjawisko reemigracji. 

Degradacja znaczenia Międzynarodowych Targów Łódzkich. Od lat pozycja MTŁ na targowej 
mapie Polski ulega stopniowemu pogorszeniu. Zmieniająca się liczba i charakter imprez targowych 
wskazują na postępującą marginalizację targów łódzkich. Główną przyczyną były braki 
w infrastrukturze targowej. Otwarta w 2012 roku nowa hala targowa pozwoliła zatrzymać 
niekorzystne trendy, jednak by je odwrócić potrzebne są kolejne inwestycje i działania 
marketingowe. Istotnym i bardzo trudnym do rozwiązania problemem jest brak wystarczającej 
przestrzeni do dalszej rozbudowy bazy MTŁ. 

Obniżenie rangi Łódzkiej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz przemysłu 
filmowego Łodzi. Na łódzki ośrodek filmowy składał się szereg instytucji m.in. Wytwórnia Filmów 
Fabularnych, wytwórnia filmów animowanych SE-MA-FOR, Łódzkie Centrum Filmowe, Wyższa Szkoła 
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. W Łodzi powstało wiele dzieł polskiej sztuki filmowej, jednak po 
okresie transformacji systemowej widoczne jest stopniowa degradacja łódzkiego ośrodka filmowego. 
Przemysł filmowy przeniósł się do Warszawy, Łódź pozostała w zasadzie jedynie ośrodkiem 
kształcenia kadr na potrzeby sztuki filmowej i teatralnej. Odbudowa ośrodka filmowego w Łodzi jest 
możliwa, jednak wymagałaby woli politycznej decydentów i poniesienia trudnych do oszacowania 
kosztów. 

Spadek znaczenia prywatnego szkolnictwa wyższego. W latach 90. ubiegłego wieku 
dynamicznie rozwijał się w województwie łódzkim sektor prywatnego szkolnictwa wyższego. Sytuacja 
taka trwała do 2008 roku, gdy w wyższych szkołach prywatnych kształciło się niemal 60 tys. 
studentów, wobec 67 tys. studentów w wyższych szkołach publicznych. Od 2008 roku nastąpił 
drastyczny spadek liczby studentów (największy w 2010 roku) i obecnie (dane na koniec 2012 roku) 
w prywatnych wyższych szkołach kształci się niespełna 20 tys. studentów, wobec niemal 72 tys. 
studentów w szkołach publicznych. Sektor prywatnego szkolnictwa wyższego w Łodzi nie wytrzymał 
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konkurencji ze strony szkół publicznych wobec zapaści demograficznej i coraz mniej licznych 
roczników młodzieży zdających maturę. Ponowny rozkwit prywatnego szkolnictwa wyższego możliwy 
będzie w sytuacji gdy Polska stanie się krajem atrakcyjnym dla migrantów, lub widoczne będą skutki 
odwrócenia niekorzystnych trendów demograficznych, poprawi się jakość kształcenia, zostaną 
uruchomione nowe kierunki i zwiększy się aktywność naukowa prywatnego szkolnictwa wyższego. 

Potencjały utracone trwale 

Upadek wielkoskalowego przemysłu. Pod tym zagadnieniem rozumiane są przemiany, które 
dokonały się w strukturze gospodarczej województwa łódzkiego w okresie transformacji 
gospodarczej lat 90. ubiegłego wieku. Konsekwencją transformacji był upadek przede wszystkim 
wielkoskalowego przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego. Wraz z upadającymi wielkimi 
fabrykami upadali ich kooperanci. W dalszej kolejności znacznemu osłabieniu (i częściowo likwidacji) 
uległy jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące na rzecz upadających branż przemysłu. 
Likwidacja wielkoskalowego przemysłu spowodowała utratę międzynarodowej pozycji aglomeracji 
łódzkiej jako wiodącego ośrodka włókienniczego. Obecnie przemysł włókienniczy, odzieżowy, 
obuwniczy i skórzany w aglomeracji łódzkiej nadal występują, jednak w formie mikro i małych firm, 
które szybciej i efektywniej są w stanie reagować na zapotrzebowanie rynku. Wydaje się, 
że wielkoskalowy przemysł oparty o monokulturę włókienniczą nie ma szans na przetrwanie silnej 
konkurencji ze strony rynków azjatyckich.  

Utrata funkcji decyzyjnej w elektroenergetyce. Obecność największego w Polsce producenta 
prądu (kombinat górniczo-energetyczny Bełchatów) oraz dwóch bardzo dużych zakładów 
dystrybuujących energię elektryczną (ŁZE-miasto i ŁZE-teren), predestynuje Łódź do zachowania 
funkcji decyzyjnej w elektroenergetyce i stworzenia dużej grupy energetycznej z siedzibą w Łodzi 
(Grupa BOT). W 2006 roku, w wyniku zmiany koncepcji prywatyzacji sektora energetycznego, 
podmioty grupy BOT oraz łódzkie zakłady energetyczne wchodzą w skład grupy PGE z siedzibą 
w Warszawie – w Bełchatowie zostaje ulokowane spółka-córka: Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna. Brak siedziby spółki energetycznej w województwie łódzkim to wymierne straty 
w prestiżu, ale przede wszystkim to niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Prawdopodobieństwo odzyskania funkcji decyzyjnych w elektroenergetyce jest obecnie bliskie zeru. 

3.3. Scenariusze rozwoju potencjałów regionalnych do 2020 r. 

W okresie do 2020 r. region łódzki będzie musiał wypracować taki model rozwoju społeczno-
gospodarczego, który uwzględniałby doświadczenia kryzysu gospodarczego oraz stawiał czoło 
globalnym wyzwaniom. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić trwały rozwój region łódzki 
w sposób optymalny będzie musiał wykorzystać własne potencjały rozwojowe mogące stać się 
podstawą budowania jego atrakcyjności i konkurencyjności w skali kraju.  

Scenariusze rozwoju potencjałów regionalnych opierają się na trendach i strategicznych 
wyzwaniach sformułowanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.  

 
Tabela 3.1: Główne założenia dla poszczególnych scenariuszy  

Wskaźniki 
Scenariusz 

optymistyczny 2020 
Scenariusz 

realistyczny 2020 
Scenariusz 

pesymistyczny 2020 

PKB na 1 mieszkańca (Polska=100) 98 94 90 

Średnioroczne tempo wzrostu PKB (%) 3,7 2,5 1,0 
Wskaźnik zatrudnienia ludności 
w wieku 20-64 lata (%) 

78 73 65 

Stopa bezrobocia (%) 5,0 8,0 16,0 

Udział nakładów na B+R w relacji do PKB 1,7 1,0 0,6 

Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców 32 27 22 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (scenariusz realistyczny) 
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3.3.1.  Scenariusz optymistyczny 2020 

W scenariuszu tym zakłada się, że zmiany strukturalne w gospodarce będą przebiegać 
szybciej niż w innych regionach o podobnej strukturze. Poziom rozwoju gospodarczego województwa 
osiągnie 98% średniej dla Polski, średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 3,7%. 
Do 2020 r. gospodarka regionu łódzkiego stanie się konkurencyjna i innowacyjna. Rozwój 
gospodarczy regionu łódzkiego będzie rozwojem inteligentnym, opartym na wiedzy i innowacjach. 
Dzięki dokonaniom regionalnej sfery B+R nastąpi skok technologiczny w takich branżach jak: 
przemysł włókienniczy, sektor rolno-spożywczy, przemysł medyczny i farmaceutyczny, sektor 
zaawansowanych materiałów budowlanych. Region łódzki stanie się też największym w Europie 
eksporterem sprzętu AGD. Część jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw wypracuje 
własne zaawansowane technologie zwłaszcza w dziedzinach, w których województwo dysponuje już 
pewnym potencjałem rozwojowym takich jak bio i nanotechnologie, mechatronika, zaawansowane 
materiały czy technologie komunikacyjno-informatyczne. 

Wiedza i umiejętności oraz potrzeby ludności w wieku przed i emerytalnym przyczynią się 
do rozwoju „silver economy”. „Biały sektor” będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się sektorów regionalnej gospodarki, a liczba pracowników ochrony zdrowia i opieki społecznej 
znacząco wzrośnie. 

Sytuacja demograficzna regionu się nieco poprawi, dzięki napływowi imigrantów w wieku 
mobilnym. Nastąpi wydłużenie okresu aktywności zawodowej ludności i podniesienie wskaźnika 
zatrudnienia. Liczba pracujących w Łódzkiem wzrastać będzie także dzięki rozwojowi 
przedsiębiorczości indywidualnej na skutek zdecydowanej poprawy warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej. W województwie łódzkim znaczne środki będą skierowane na rozwój 
kapitału ludzkiego: edukację, ochronę zdrowia czy kulturę. W sferze kultury nastąpi szybki rozwój 
mediów opartych na technice cyfrowej. Przyczyni się to do powstania w Łodzi klastra nowych 
mediów i odrodzenia łódzkiej szkoły filmowej. Łódź stanie się też ośrodkiem turystyki sentymentalnej 
związanej z jej korzeniami opartymi na wielokulturowości. Przemysły kreatywne będą miały znaczący 
udział w tworzeniu regionalnego PKB. Nastąpi też rozwój innych potencjałów dla rozwoju specjalizacji 
regionalnych oraz uruchomione zostaną potencjały uśpione i nietrwale utracone takie jak m.in.: 
Międzynarodowe Targi Łódzkie, branża mody i wzornictwo. 

W 2020 r. dostępność transportowa i infrastrukturalna regionu łódzkiego ulegnie radykalnej 
poprawie i przestanie stanowić barierę rozwojową. Łódzkie stanie się najlepiej skomunikowanym 
regionem w kraju. Efektywny system transportowy pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału 
tkwiącego w gospodarce, a wysokiej jakości połączenia transportowe wzmocnią efekt dyfuzji 
procesów rozwojowych i będą sprzyjać spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. 

Region nabierze „impetu cyfrowego”, instytucje publiczne powszechnie będą wykorzystywać 
technologie cyfrowe, stosując bezpieczną infrastrukturę cyfrową. Nastąpi również dynamiczny rozwój 
kompetencji cyfrowych ludności. 

Z sukcesem będzie realizowana rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 
i mieszkaniowych w miastach, a zabytki architektoniczne odzyskają swój dawny blask. 

3.3.2.  Scenariusz realistyczny 2020 

Województwo łódzkie pozostanie na ścieżce rozwoju gospodarczego osiągając w 2020 r. 
poziom PKB równy 94% średniej krajowej. Tempo rozwoju gospodarczego województwa oraz 
dynamika rozwoju produkcji i modernizacji przemysłu pozostaną na poziomie zbliżonym do 
dotychczasowego (2,5% rocznie). Struktura tworzenia WDB pod względem udziału dóbr wysokiej 
technologii w produkcji będzie się zmieniała, ale stopniowo. Kluczową kwestią dla możliwości 
rozwojowych regionu stanie się zdolność do absorpcji przyznanych środków unijnych oraz 
efektywność ich wydatkowania. Województwo będzie lepiej wykorzystywać swoje potencjały 
rozwojowe. Dotyczyć to będzie m.in. potencjałów przemysłów tradycyjnych takich jak przemysł 
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włókienniczo-odzieżowy, przemysł meblarski, przemysł materiałów budowlanych. Wprowadzenie do 
sfery naukowo-badawczej elementów konkurencyjności sprawi, że jakość badań naukowych się 
poprawi. Coraz częściej będą zawiązywane konsorcja naukowo-przemysłowe. Podstawowym 
obszarem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń będą technologie o szczególnie dużej wartości 
dodanej dla całego przemysłu regionu oraz technologie optymalizacji wykorzystania zasobów 
naturalnych oraz oszczędzające środowisko naturalne. Wysoką dynamikę rozwoju będą miały też 
technologie informacyjne i telekomunikacyjne 

Województwo wykorzysta dogodne, centralne położenie oraz poprawiającą się infrastrukturę 
drogową, kolejową i teleinformatyczną, a także znaczne zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, 
aby stać się ważnym w skali kraju centrum usług okołobiznesowych i logistycznych. 

Poprawi się jakość kapitału ludzkiego w zakresie wykształcenia i stanu zdrowia. Zyskają na 
znaczeniu „biały sektor” i „silver economy”. Przemysły kreatywne, przede wszystkim: przemysł 
filmowy i muzyczny, projektowanie i wzornictwo oraz media, staną się istotnym sektorem 
gospodarki. 

Dzięki nakładom na infrastrukturę transportową region zwiększy swą dostępność zewnętrzną 
i wewnętrzną, co wpłynie na pobudzenie mobilności społeczeństwa regionu, a słabiej rozwinięte 
podregiony i powiaty nie będą zwiększać dystansu do tych najlepiej rozwiniętych. Dobre warunki 
komunikacyjne będą też zachętą dla inwestorów zewnętrznych. Nastąpi rozwój e-administracji,        
e -zdrowia, a większość spraw załatwić będzie można przez Internet. Do 2020 r. kontynuowane będą 
procesy rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i mieszkaniowych w miastach; 
uruchomione zostaną także procesy przyczyniające się do poprawy ładu przestrzennego. 

3.3.3.  Scenariusz pesymistyczny 2020 

Zmiany strukturalne w gospodarce województwa łódzkiego przebiegać będą bardzo powoli. 
PKB na 1 mieszkańca do 2020 r. relatywnie spadnie w stosunku do średniej krajowej, do 90% tej 
średniej. Średnioroczne tempo wzrostu PKB wyniesie zaledwie 1%. Do regionu łódzkiego przestaną 
płynąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a obecni już inwestorzy wycofają się na bardziej 
konkurencyjne rynki Azji. Zostanie zahamowany napływ do regionu środków z funduszy unijnych, 
a zadłużone samorządy nie będą nawet w stanie wykorzystać tego zmniejszonego strumienia 
środków z funduszy UE. Na skutek przeciągającego się kryzysu gospodarczego upadnie część 
rodzimych przedsiębiorstw z sektora: włókienniczo-odzieżowego, materiałów budowlanych oraz 
maszynowego i elektromaszynowego. Rola sektora naukowo-badawczego w gospodarce regionalnej 
pozostanie na istniejącym niskim poziomie. Niewykorzystane laboratoria i aparatura badawcza 
pozyskane w latach 2007-2013 i brak współpracy międzynarodowej oraz transferu wiedzy z sektora 
nauki do przedsiębiorstw spowodują systematyczne podupadanie jednostek naukowych. Utrzyma się 
luka technologiczna regionalnej gospodarki. 

Zaostrzenie polityki klimatycznej UE może doprowadzić do znacznego ograniczenia 
wydobycia, szczególnie surowców energetycznych, w tym węgla brunatnego w ZGE „Bełchatów”. 

Mimo spadku potencjalnych zasobów pracy, czyli ludności w wieku produkcyjnym, w regionie 
panować będzie wysokie bezrobocie, a nowe miejsca pracy powstawać będą bardzo powoli. 
Postępować będzie wzrost nierówności społecznych, wzrost skali ubóstwa i wykluczenia społecznego 
oraz dalsza polaryzacja rozwoju społeczno-gospodarczego. Depopulacja regionu będzie postępowała, 
niektóre zdewastowane dzielnice miast i obszary peryferyjne jeszcze bardziej się wyludnią. 
Niekorzystny wizerunek województwa łódzkiego jako regionu o najgorszym w Polsce poziomie 
zdrowotności mieszkańców jeszcze bardziej się utrwali. 

Wybudowana ze środków unijnych infrastruktura transportowa i komunalna w wielu 
elementach nie będzie w pełni wykorzystana, a koszty związane z jej utrzymaniem obciążą budżet 
państwa, budżety samorządów lokalnych i mieszkańców regionu. Nietrafione bądź przeskalowane 
inwestycje unijne nie zapewnią trwałego efektu podażowego dla regionalnej gospodarki. Budowane 
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z wielkim rozmachem obiekty staną się, z uwagi na przeinwestowanie, ogromnym balastem dla ich 
właścicieli. Gdy ustanie unijne finansowanie, zacznie brakować środków na bieżące utrzymanie 
nowych obiektów i infrastruktury.  

Zakłada się, że największe prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się ma scenariusz realistyczny. 

4. Komplementarność wsparcia potencjałów 
regionalnych w dokumentach i programach 
strategicznych 

Zidentyfikowane w województwie łódzkim potencjały rozwojowe w sferach: społecznej, 
gospodarczej, instytucjonalnej, przestrzennej i przyrodniczo-kulturowej były w różnym stopniu 
wspierane w strategiach i programach szczebla regionalnego. Aby ocenić komplementarność 
wsparcia tych potencjałów analizie zostały poddane następujące dokumenty:  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przyjęty uchwałą 

Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przyjęta uchwałą Nr LI/865/2006 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przyjęta uchwałą Nr XXXII/644/13 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. 

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego  LORIS 2005 – 2013 

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 przyjęta uchwałą 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w wersji przyjętej 

uchwałą Nr 462/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 marca 2012 r. 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ przyjęty uchwałą Nr 1086/13 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.  

Zakres wsparcia dla zidentyfikowanych potencjałów rozwojowych województwa łódzkiego 
zależy od charakteru danego dokumentu oraz okresu programowania, na który przygotowany został 
dany dokument strategiczny. Dokumenty nowego okresu programowania (2014 – 2020) w sposób 
bezpośredni wspierają potencjały rozwojowe stanowiące fundament rozwoju inteligentnych 
specjalizacji (SRWŁ 2020) lub specjalizacji regionalnych ( RSI LORIS 2030). Dokumenty starego okresu 
programowania (2007-2013) większość potencjałów rozwojowych regionu wspierają jedynie 
pośrednio. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, z racji charakteru tego 
dokumentu, wspiera bezpośrednio te potencjały, które mają wymiar przestrzenny, a więc m.in.: 
potencjał dla rozwoju TSL (transport, spedycja, logistyka), czy walory przyrodniczo-kulturowe dolin 
rzecznych. W przypadku potencjałów rozwojowych ze sfery gospodarczej wsparcie to ma charakter 
pośredni. W planie wspiera się rozwój wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych i usługowych 
ośrodków miejskich oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, a także tworzenie sieciowej 
struktury powiązań gospodarczych. 

Najpełniejsze wsparcie potencjały ze wszystkich sfer (społecznej, gospodarczej, 
instytucjonalnej, przestrzennej i przyrodniczo-kulturowej) uzyskały w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020, która jest podstawowym dokumentem strategicznym regionu na 
nowy okresu programowania UE 2014-2020.  
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Dokument ten wpisuje się w pełni w założenia Strategii „Europa 2020” oraz wskazane w niej trzy 
główne cele: 
 Rozwój inteligentny: rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, 

 Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, 

 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu; wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą.  

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 opierająca się na trzech filarach (spójność 
gospodarcza, spójność społeczna i spójność przestrzenna) kompleksowo wspiera wszystkie 
zidentyfikowane w poszczególnych sferach potencjały rozwojowe: 
 Sfera społeczna: znaczące zasoby pracy, biały sektor, potencjał dla rozwoju kultury wyższej, 

 Sfera gospodarcza: potencjał rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, potencjał 

rozwoju sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), potencjał rozwoju sektora usług rynkowych 

wysoko wyspecjalizowanych (BPO, ICT), potencjał rozwoju sektora farmaceutyczno – 

kosmetyczno – medycznego, potencjał przemysłów tradycyjnych (przemysł włókienniczy, 

odzieżowy i meblarski), potencjał rozwoju sektora energetycznego, potencjał rozwoju sektora 

maszynowego i elektromaszynowego, potencjał rozwoju biogospodarki, potencjał uzdrowiskowy, 

potencjał przemysłów kreatywnych, 

 Sfera instytucjonalna: potencjał akademicki, potencjał sfery B+R, 

 Sfera przestrzenna: centralne położenie, wyspecjalizowane obszary funkcjonalne, Łódź 

z obszarem metropolitalnym, 

 Sfera przyrodniczo-kulturowa: walory przyrodniczo-krajobrazowe dolin rzecznych, złoża 

surowców naturalnych, dziedzictwo kulturowe, kultura ludowa. 

SRWŁ 2020 wydobywając endogeniczne potencjały rozwojowe rozmieszczone w różnych 
częściach województwa, wspiera ich rozwój nie tylko w ramach polityki horyzontalnej, ale również 
w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej, skierowanej do konkretnych obszarów funkcjonalnych, 
w których te potencjały są skumulowane, np. potencjał akademicki w Łódzkim Obszarze 
Metropolitalnym, potencjał rozwoju sektora energetycznego w Zagłębiu Górniczo - Energetycznym 
Bełchatów-Szczerców-Złoczew, potencjał przemysłu materiałów budowlanych w Zagłębiu 
Ceramiczno-Budowlanym Opoczno-Tomaszów Mazowiecki.  

Drugim dokumentem nowego okresu programowania jest Regionalna Strategia Innowacji 
dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. LORIS 2030 w sposób komplementarny, w stosunku do 
SRWŁ 2020, wspiera potencjały rozwojowe województwa, szczególnie te będące elementami sfery 
gospodarczej i sfery instytucjonalnej. Charakter tego dokumentu powoduje, że wsparcia nie uzyskują 
potencjały ze sfery społecznej i przyrodniczo-kulturowej. W RSI LORIS 2030 największe wsparcie 
uzyskują potencjały stanowiące podstawą rozwoju specjalizacji regionalnych takich jak: branża 
medyczna, farmacja, kosmetyki, energetyka (w tym EE, OZE), nowoczesny przemysł włókienniczy 
i mody, zaawansowane materiały budowlane, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-
spożywcze, informatyka i telekomunikacja. Strategia ta wskazuje również priorytetowe obszary 
technologii mające wspomagać rozwój branż gospodarczych zaliczonych do specjalizacji 
regionalnych. Technologie te to: biotechnologia, mechatronika, nanotechnologie i materiały 
funkcjonalne, technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Potencjały rozwojowe, które nie są 
podstawą specjalizacji regionalnych, wspierane są poprzez działania mające na celu ogólną poprawę 
innowacyjności gospodarki regionu. 

Dokumentami starej generacji, które w związku z uchwaleniem nowych dokumentów już 
prawnie nie obowiązują są: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego  LORIS 2005 - 2013.  
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W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 największy akcent 
położono na tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej oraz na 
zwiększanie dostępności gospodarczej regionu, co przełożyło się na wsparcie dla rozwoju 
gospodarczych potencjałów regionu. Potencjały ze sfery społecznej i przyrodniczo-kulturowej 
uzyskały wsparcie w ramach działań związanych z: poprawą jakości życia, umocnieniem identyfikacji 
mieszkańców z województwem oraz podniesieniem poziomu wykształcenia. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego  LORIS 2005 – 2013 wspierała 
zarówno potencjały gospodarcze będące podstawą rozwoju nowoczesnych branż przemysłu i usług, 
jak i branż tradycyjnych. LORIS 2007-2013 kładła bowiem nacisk na tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi przemysłów wysokich technologii, jak i wzrost poziomu naukochłonności 
tradycyjnych przemysłów. W dokumencie tym, koncentrującym się na gospodarczym 
i proinnowacyjnym rozwoju regionu, nie ma deklaracji wsparcia dla potencjałów ze sfery społecznej, 
czy przyrodniczo-kulturowej. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 jest nadal 
obowiązującym dokumentem operacyjnym, choć środki na jego realizację są na wyczerpaniu. 
Potencjały rozwojowe ze wszystkich sfer (społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, przestrzennej, 
przyrodniczo-kulturowej) wspierane są środkami finansowanymi pozyskanymi z UE w ramach 
RPO WŁ. Oferowane wsparcie dotyczy rozwoju infrastruktury transportowej, edukacyjnej, energetyki, 
zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, rozwoju szeroko pojmowanej przedsiębiorczości, 
innowacyjności oraz społeczeństwa informacyjnego. W RPO priorytetowo potraktowano rozwój 
przedsiębiorczości oraz infrastruktury transportowej, na które przeznaczono najwięcej środków. 

Reasumując, prowadzona przez samorząd województwa łódzkiego polityka rozwoju 
regionalnego, której odzwierciedleniem są zapisy strategicznych dokumentów szczebla regionalnego, 
jest spójna i komplementarna. Stwierdzenie to jest szczególnie adekwatne w odniesieniu do 
dokumentów najnowszej generacji. Konsekwentne wspieranie potencjałów regionalnych powinno 
przyczynić się do poprawy konkurencyjności województwa na arenie krajowej i międzynarodowej. 

5. Identyfikacja i klasyfikacja specjalizacji 
regionalnych 

5.1. Metodologia badania sektorów specjalizacji regionalnych 

Celem badania była pogłębiona analiza potencjału specjalizacji regionalnych województwa 
łódzkiego mająca na celu weryfikację trafności wyboru poszczególnych specjalizacji regionalnych, 
jako strategicznych z punktu widzenia polityki rozwoju województwa oraz ich klasyfikację ze względu 
na poziom rozwoju specjalizacji regionalnych.  

Do sektorów obecnej, potencjalnej specjalizacji gospodarczej województwa łódzkiego 
zaliczono branże: włókienniczą, energetyczną, medyczną, farmaceutyczną, kosmetyczną, rolno-
spożywczą, materiałów budowlanych, IT i telekomunikacji, przemysłów kreatywnych, meblową, 
maszynową i elektromaszynową, usług medycznych, TSL, BPO, eko-przemysłów, eko-usług. 
Przeprowadzona analiza miała na celu wyodrębnienie trzech grup branż: 

 obecnych branż kluczowych, ważnych na obecnym etapie rozwoju regionu, bez względu na 
ich potencjał innowacyjny i rozwojowy w perspektywie najbliższych 10 lat; 

 starterów gospodarczych (przyszłych branż kluczowych), które w perspektywie najbliższych 
10 lat mogą stać się ważnymi obszarami specjalizacji gospodarczej regionu; 

 sektorów uznawanych w regionie za innowacyjne i konkurencyjne, które już na obecnym 
etapie rozwoju regionu, ze względu na ich wysoką innowacyjność, potencjał technologiczny 
i dalsze perspektywy wzrostu, decydują jednocześnie o jego konkurencyjności i stanowią 
o jego specyfice gospodarczej.  
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Przedmiotem analizy było 14. (z 16.) branż uznawanych w polityce rozwoju województwa, jako 
specjalizacje regionalne, z pominięciem eko-przemysłów oraz eko-usług.  

Metodyka badania, zgodnie z założeniem triangulacji badawczej, opierała się na 
zastosowaniu czterech poniżej omówionych elementów. 

1. Analiza podejść teoretycznych umożliwiła wybór metody badania sektorów, bazującej na 
koncepcji „pięciu sił” M. E. Porteta, założeniach teorii ekonomiki regionalnej, ekonomiki bliskości oraz 
koncepcji zakorzenienia relacji społeczno-gospodarczych w sieci powiązań interpersonalnych.  

2. Metody i techniki badawcze. Badanie wykorzystuje zarówno ilościowe (statystyczna 
analizy danych) jak i jakościowe narzędzia badawcze, w tym wiedzę ekspercką. Podstawę analizy 
stanowiła ocena branż pod kontem dwóch grup determinant obejmujących sektorowe i regionalne 
czynniki kształtowania się specjalizacji regionalnych. Determinanty sektorowe obejmowały jedynie 
czynniki związane ze strukturą i zakresem sektora. Determinanty regionalne dotyczyły czynników 
wynikających z potencjałów oraz polityki regionalnej. Wśród determinant regionalnych wyróżniono 
zasoby materialne regionu, regionalny rynek pracy, gęstość relacji sieciowych w regionie, ofertę 
instytucji regionalnych dla sektora oraz zakorzenienie sektora regionie. W przypadku determinant 
sektorowych ich struktura została określona przez uszczegółowienie i operacjonalizację klasycznej 
analizy „pięciu sił” M. E. Portera. Na podstawie analizy scharakteryzowano kontekst strategii 
i rywalizacji przedsiębiorstw danego sektora, siły przetargowe dostawców oraz nabywców, 
zagrożenia nowymi wejściami na rynek (konkurentami) oraz substytutami. Aplikacja modelu Portera 
pozwoliła na uporządkowanie i zobiektyzowanie ocen przedsiębiorców dotyczących sytuacji sektora 
i otoczenia konkurencyjnego, w ramach których prowadzą swoja działalność gospodarczą. Wyniki 
analizy umożliwiły przeprowadzenie dokładniejszych porównań sektorowych. 

3. Źródła danych. Dane pierwotne, które stanowią wartość dodaną badania, zostały 
pozyskane na podstawie odpowiedzi udzielanych podczas wywiadu kwestionariuszowego 
przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w analizowanych 
branżach (próba badania n=180). Celem wywiadu było uzyskanie opinii na temat sytuacji 
konkurencyjnej w danym sektorze z perspektywy wytypowanego przedsiębiorstwa. Celowy dobór 
przedsiębiorstw do próby przeprowadzono według kryterium lokalizacji, wielkości zatrudnienia oraz 
specyfiki sektora danego przedsiębiorstwa. Wywiadu nie przeprowadzono w przedsiębiorstwach 
branży meblarskiej (ze względu na zbyt duże rozdrobnienie sektora – najczęściej firmy 
jednoosobowe, brak wyraźnych liderów), eko-przemysłów i eko-usług (branże skupiające firmy 
o ekospecjalizacji należą do wielu branż działalności gospodarczej), usług medycznych (rynek 
regulowany kontraktami NFZ) oraz energetycznej (dominacja jednego, dużego producenta). 
Drugim źródłem pierwotnych danych jakościowych była dyskusja panelu ekspertów (09.09.2013 r.) 
zajmujących się zagadnieniami polityki przemysłowej, innowacyjnej oraz transferu technologii. 
Podsumowaniem panelu był sondaż przeprowadzony wśród uczestników w formie kwestionariusza 
ankietowego, w którym poproszono uczestników m.in. o przyporządkowanie wybranych sektorów do 
poszczególnych kategorii (sektorów kluczowych, starterów oraz inteligentnych specjalizacji). 
Źródła danych wtórnych wykorzystanych w badaniu stanowiły raporty branżowe (m.in. raport 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, wyniki prac analitycznych i innych dokumentów 
samorządu województwa łódzkiego, diagnozy opracowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2007-2020, Banku Danych Lokalnych GUS, wyniki badań własnych dra 
M. Sokołowicza oraz dra P. Głodka, autorów ekspertyzy dotyczącej uwarunkowań sektorowych 
województwa łódzkiego, Specjalizacje regionalne – metoda 5-sił Portera Łódź, wrzesień 2013r.  

4. Triangulacja prowadzących badanie odpowiadała zadaniom wynikających z realizacji jego 
trzech etapów. Konstrukcja narzędzi badawczych (I etap) stanowiła formę „burzy mózgów” 
ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego. Wywiady kwestionariuszowe (etap II) zostały przeprowadzone przez przeszkolonych 
w tym celu ankieterów. Raporty końcowe (III etap) dla 14 sektorów zostały opracowane przez dwóch 
ekspertów kontrolujących wzajemnie wyniki. (ang. cross-checking). 
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Podsumowanie wyników analizy sektorów pod kątem specjalizacji regionalnej województwa 
zamieszczono poniżej. 

5.2. Analiza specjalizacji sektorowych 

5.2.1.  Sektor kosmetyczny 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Starter, inteligentna specjalizacja 

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 

Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: Zasięg krajowy i międzynarodowy, 
silna orientacja ponadregionalna. Rynek podzielony na szereg 
wyspecjalizowanych podsektorów różniących się między sobą 
specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. 
Strategie w sektorze: Proinnowacyjne, znaczące wykorzy-
stanie rozwiązań technicznych, jako instrumentu walki 
konkurencyjnej. 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoki 

Wykorzystanie szkolnictwa wyższego i zasobów B+R. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Umiarkowana. Dominują długoterminowe i stabilne relacje 
z dostawcami. 

Duża liczba wykwalifikowanych pracowników o kompe-
tencjach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw 
z sektora kosmetycznego. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Umiarkowanie wysoka. Dominują długoterminowe i stabilne 
relacje z odbiorcami. Koncentracja handlu detalicznego 
kosmetykami w sieciach drogerii. 

Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na układy go-
spodarcze o charakterze ponadregionalnym. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Przeciętne 
Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju woje-
wództwa. Istnieją instytucje dedykowane wsparciu tech-
nologii wykorzystywanych przez sektor kosmetyczny. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Przeciętne 
Relatywnie słabe zakorzenienie w regionie. Znaczący po-
tencjał rozwoju. 

5.2.2.  Sektor BPO/SSC 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa   

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 
Zasięg i struktura rynku: Zasięg międzynarodowy, silna 
orientacja ponadregionalna. Rynek podzielony na zróżni-
cowane podsektory. 
Strategie w sektorze: Kosztowe, wsparte wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań IT. 
Poziom specjalizacji sektora: Umiarkowany 

Odpowiednia podaż powierzchni biurowych; Rozwinięta 
infrastruktura telekomunikacyjna. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Niska 
Korzystny dla sektora ze względu na profile kształcenia 

oraz niski poziom płac. 
Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 
Umiarkowanie wysoka. Występują głównie długotermi-
nowe formy relacji z odbiorcami. 

Niewielka, sektor silnie zorientowany na układy gospo-
darcze o charakterze ponadregionalnym. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Umiarkowane 
Niewielkie znaczenie instytucjonalnego otoczenia regio-
nalnego. Potencjał współpracy w przypadku powstania 
BPO/SSC w dziedzinie B+R 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Niskie 
Sektor dynamicznie rosnący. Małe zakorzenienie w re-
gionie. 
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5.2.3.  Sektor farmaceutyczny 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa, inteligentna specjalizacja 

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: zakres krajowy i międzynaro-
dowy, silna orientacja ponadregionalna. Rynek podzielony 
na szereg wyspecjalizowanych sektorów różniących się 
między sobą specyfiką i rodzajem prowadzonej działalno-
ści. 
Strategie w sektorze: Proinnowacyjne, znaczące wykorzy-
stanie rozwiązań technicznych, jako instrumentu walki 
konkurencyjnej. 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoki 

Doskonała dostępność komunikacyjna i telekomunika-
cyjna stolicy regionu. Wykorzystanie szkolnictwa wyż-
szego i zasobów B+R. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Umiarkowana. Dominują długoterminowe i stabilne rela-
cje z dostawcami. Główne czynniki to jakość i termino-
wość dostaw. 

Duża liczba wykwalifikowanych pracowników, o kompe-
tencjach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw 
z sektora farmaceutycznego. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 
Umiarkowana. Dominują długoterminowe i silne relacje z 
odbiorcami. 

Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na układy go-
spodarcze o charakterze ponadregionalnym. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Przeciętne 
Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju woje-
wództwa. Istnieją instytucje dedykowane wsparciu tech-
nologii wykorzystywanych przez sektor farmaceutyczny. 

 

5.2.4.  Sektor produkcji medycznej 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Starter, inteligentna specjalizacja 

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: Zasięg międzynarodowy, silna 
orientacja ponadregionalna. Rynek podzielony na szereg 
wyspecjalizowanych podsektorów różniących się między 
sobą specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. 
Strategie w sektorze: Proinnowacyjne, znaczące wykorzy-
stanie rozwiązań technicznych, jako instrumentu walki 
konkurencyjnej. 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoki 

Doskonała dostępność komunikacyjna i telekomunika-
cyjna stolicy regionu; Wykorzystanie szkolnictwa wyż-
szego i zasobów B+R. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Umiarkowana. Dominują długookresowe i stabilne relacje 
z dostawcami. Główne czynniki to, jakość i terminowość 
dostaw. 

Relatywnie wysoka liczba wykwalifikowanych pracowni-
ków, o kompetencjach dostosowanych do potrzeb 
przedsiębiorstw z sektora. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 
Umiarkowana. Dominują długoterminowe i stabilne rela-
cje z odbiorcami. 

Niewielka. Sektor jest silnie zorientowany na układy go-
spodarcze o charakterze ponadregionalnym. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Niskie – wynik zaawansowania technicznego oraz długo-
terminowych relacji z odbiorcami. 

Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju woje-
wództwa. Istnieją instytucje dedykowane wsparciu tech-
nologii wykorzystywanych przez sektor. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Przeciętne 
Istnieją liczące się podmioty w skali krajowej. Relatywnie 
umiarkowana liczba podmiotów. 
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5.2.5.  Sektor usług medycznych 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa   

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 
Zasięg i struktura rynku: Zasięg regionalny, orientacja lo-
kalna i regionalna. Rynek podzielony na zróżnicowane 
segmenty. 
Strategie w sektorze: Kosztowe, w znacznym stopniu kie-
rowane zasadami narzuconymi przez NFZ. W segmencie 
komercyjnym widoczne strategie dyferencjacji. 
Poziom specjalizacji sektora: Umiarkowany 

Rozwinięta infrastruktura szpitali, przychodni, gabine-
tów. Poważne wyzwania inwestycyjne związane z osią-
gnięciem odpowiednich standardów. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Umiarkowanie niska 
Rozwinięty rynek siły roboczej. Korzystny dla sektora ze 
względu na profile kształcenia. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Dominująca pozycja NFZ. W segmencie komercyjnym – 
niska. 

Duże znaczenie związków regionalnych. Sektor jest silnie 
zorientowany na rynek regionalny. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Umiarkowanie niskie 
Niewielkie znaczenie instytucjonalnego otoczenia regio-
nalnego. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Niskie Duże zakorzenienie w regionie. 

 

5.2.6.  Sektor przemysłów kreatywnych 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Starter  

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: Zasięg, co najmniej krajowy, choć 
wiele podmiotów funkcjonuje już na rynkach międzynaro-
dowych. Rynek bardzo zróżnicowany wewnętrznie, wy-
soce konkurencyjny. 
Strategie w sektorze: Proinnowacyjne 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoki 

Doskonała dostępność komunikacyjna i telekomunika-
cyjna stolicy regionu. Wykorzystanie kompleksów pofa-
brycznych na potrzeby sektora może zapewnić rozwój 
zgodny z „duchem miejsca”. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Niska. Dostawcy funkcjonują na wysoce konkurencyjnym 
rynku, przede wszystkim jakością, terminowością i ela-
stycznością. 

Duża liczba wykwalifikowanych pracowników, o kompe-
tencjach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw 
z sektorów kreatywnych. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Niska 
Niewielka, znajdująca się w fazie początkowej. Konieczne 
działania na rzecz większej integracji środowiska w ra-
mach sektora. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Przeciętne 

Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju woje-
wództwa oraz w polityce promocji Łodzi. Istnieją instytu-
cje dedykowane wsparciu wybranych branż spośród 
przemysłów kreatywnych (przemysłu filmowego i mu-
zycznego, projektowania i wzornictwa oraz mediów). 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Przeciętnie niskie 

W historii wizerunku Łodzi istnieje potencjał dla regio-
nalnego zakorzenienia sektorów kreatywnych. Wyma-
gane są działania na rzecz większej integracji środowiska 
lokalnego. 
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5.2.7.  Sektor meblarski 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Nie posiada  

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: Zasięg międzynarodowy. Struktura 
silnie konkurencyjna. 
Strategie w sektorze: Dominują strategie cenowo-kosztowe. 
Producenci mebli coraz częściej konkurują standardem 
wykonania oraz wysoką jakością projektowania wyrobów. 
Poziom specjalizacji sektora: Sektor silnie zdywersyfikowany. 

Słaba dostępność do drewna w regionie – podstawowego 
surowca ogranicza możliwości rozwoju sektora w regionie. 
Rozwojowi sektora sprzyja dobre położenie komunikacyjne 
województwa łódzkiego. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Niska 

Niski udział pracujących w sektorze w ogólnej wielkości 
zatrudnienia w regionie. Niski poziom wynagrodzeń osłabia 
atrakcyjność tego segmentu rynku pracy. Brak wyraźnie 
dostosowanej do potrzeb sektora oferty edukacyjnej; 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Wyraźnie rosnąca Niewielka 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Umiarkowanie wysokie Słaba –profil oferty niedostosowany do potrzeb sektora. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Umiarkowanie wysokie, zależne od poszczególnych seg-
mentów rynku. 

Niewielkie 

 

 

5.2.8.  Sektor maszynowy i elektromaszynowy 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa   

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 
Zasięg i struktura rynku: Zasięg międzynarodowy, silna 
orientacja ponadregionalna. Rynek podzielony na szereg 
wyspecjalizowanych podsektorów różniących się między 
sobą specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. 
Strategie w sektorze: Zróżnicowane, w zależności od seg-
mentu 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoki 

Doskonała dostępność komunikacyjna i telekomunika-
cyjna regionu; Umiarkowana dostępność bazy B+R. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Umiarkowana. Dominują długoterminowe i stabilne rela-
cje z dostawcami. Główne czynniki to elastyczność i termi-
nowość. 

Rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego. Rosnący 
wpływ sektora na regionalny rynek pracy. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Umiarkowanie wysoka. Występują zróżnicowane formy 
relacji z odbiorcami. 

Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na układy go-
spodarcze o charakterze ponadregionalnym. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Umiarkowany 
Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju woje-
wództwa. Umiarkowany poziom wyposażenia w regio-
nalne instytucje B+R 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Umiarkowanie niski 
Umiarkowane. Relatywnie równomierny rozkład regio-
nalny. 
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5.2.9.  Sektor TSL (transport – spedycja - logistyka) 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa   

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: Zasięg międzynarodowy. Silna 
orientacja ponadregionalna. Rynek podzielony na szereg 
wyspecjalizowanych podsektorów różniących się między 
sobą specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. 
Strategie w sektorze: Kosztowe, wsparte wykorzystaniem 
rozwiązań technicznych, jako instrumentu walki konku-
rencyjnej. 
Poziom specjalizacji sektora: Umiarkowany 

Doskonała dostępność komunikacyjna i telekomunika-
cyjna regionu. Regionalny potencjał firm plasuje region 
na drugim miejscu w skali kraju. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Umiarkowana. Dominują długookresowe i stabilne relacje 
z dostawcami. Główne czynniki to elastyczność i termino-
wość. 

Rosnący. Rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Umiarkowanie wysoka. Występują zróżnicowane formy 
relacji z odbiorcami. 

Niewielka. Sektor jest silnie zorientowany na układy go-
spodarcze o charakterze ponadregionalnym. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Wysokie 
Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju woje-
wództwa. Brak regionalnego B+R. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Przeciętne Sektor dynamicznie rosnący. 

 

5.2.10.  Sektor włókienniczy 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa   

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 

Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: Zasięg globalny. Rynek wysoce 
konkurencyjny. 
Strategie w sektorze: Cenowo-kosztowe; Istotne znaczenie 
konkurowania, w oparciu o jakość, stanowi również 
przestrzeń dla działalności innowacyjnej w sektorze. 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoki; Różnicowanie oferty 
oparte o branding marek. 

Kluczowym czynnikiem atrakcyjności pozostaje centralne 
położenie i dostępność komunikacyjna regionu. Zasoby 
infrastrukturalne na potrzeby produkcji sektora w pełni 
spełniają jego wymagania. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Przeciętna, oparta przede wszystkim na przewadze kosztowo-
cenowej oraz jakości i elastyczności dostaw. Osłabiana przez 
niską skłonność dostawców do współpracy. 

Kompetencje kadry w regionie generale odpowiadają 
zapotrzebowaniu sektora. Występuje jednak deficyt za-
wodów wymagających wysokich kwalifikacji. O ile szkoły 
wyższe zapewniają atrakcyjną ofertę kształcenia kadr dla 
sektora, o tyle brakuje w regionie technik i szkół zawo-
dowych. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Niska 
Niewielka – słaba konsolidacja środowiska. Klastry dzia-
łające w sektorze znajdują się w fazie stagnacji. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Niskie, spowodowana ekonomiką skali, poziomem tech-
nologicznym sektora oraz lojalnością względem istniejących 
marek. 

Silna oferta instytucji B+R, choć słaby stopień transferu 
technologii do przedsiębiorstw. Dobra oferta usług dla 
biznesu i możliwości pozyskania środków finansowych na 
rozwój. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Niskie, spowodowane ekonomiką skali, poziomem tech-
nologicznym sektora. 

Przeciętny – wynikający raczej z wizerunku i tradycji go-
spodarczych niż z silnych relacji sieciowych w regionie. 
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5.2.11.  Sektor rolno-spożywczy 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa   

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: krajowy, przy postępującym 
umiędzynarodowieniu sektora; strategia silnie konkuren-
cyjna. 
Strategie w sektorze: Oparte przede wszystkim na obniżaniu 
cen, choć można doszukiwać się w jego ramach wąskich 
domen specjalizacji regionalnej. 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoki 

Duże zasoby ziemi i znaczący potencjał rolniczy stanowią 
silną bazę dla rozwoju przetwórstwa spożywczego. Infra-
struktura produkcyjna i towarzysząca spełniają oczekiwania 
sektora. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Stosunkowo niska, oparta przede wszystkim na konkuro-
waniu ceną. Wynikająca z niskiego stopnia zorganizowania 
dostawców. 

Braki w ofercie kształcenia na kierunkach zawodowych 
i technicznych. Braki w ofercie kształcenia na wyższych 
kierunkach rolniczych. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Niska 
Relacje sieciowe w fazie początkowej. Silny wkład Klastra 
Owocowo-Warzywnego w Skierniewicach w budowanie 
relacji sieciowych w sektorze. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Wysokie 
Silne zaplecze naukowo-badawcze, głównie Instytut 
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Brak poza Łodzią rynków 
hurtowych produktów rolnych. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Przeciętne, choć z uwagi na dużą wewnętrzną różnorodność 
sektora, opinie przedstawicieli sektora na ten temat są silnie 
zróżnicowane. 

Rosnący poziom zakorzenienia sektora w północno-
wschodnim obszarze województwa („obszar funkcjonalny 
rozwoju intensywnego rolnictwa”). 

 

5.2.12.  Sektor materiałów budowlanych 

Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa   

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: Zasięg: krajowy i europejski. 
Konkurencyjna struktura 
Strategie w sektorze: Proinnowacyjne, nastawione na rozwój 
nowych technologii w budownictwie i wysoka jakość oferty. 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoce wyspecjalizowany 

Złoża kopalin (piasków, kamieni, wapieni) pozostają klu-
czowym czynnikiem rozwoju sektora. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Umiarkowana, choć wzmacniana przez solidność dostawców. 
Problemy z dostępnością wykwalifikowanych kadr. Nie-
dostateczna oferta szkolnictwa zawodowego na potrzeby 
sektora. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Niska, co stanowi o atrakcyjności sektora dla producentów. Niewielka 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Bardzo niskie, powodowane kapitałochłonnością i wysokim 
poziomem technologicznym sektora. 

Dobra w zakresie ogólnego wizerunku regionu. Słaba 
w zakresie oferty podmiotów sektora nauki oraz ośrodków 
wspierania przedsiębiorczości i transferu technologii. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Przeciętne 
Uwarunkowane przede wszystkim dostępnością zasobów 
naturalnych. Niewielkie z punktu widzenia słabych powiązań 
relacyjnych w regionie. 
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5.2.13.  Sektor IT i telekomunikacji 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Starter, inteligentna specjalizacja 

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 
Zasięg i struktura rynku: Sektor IT: zasięg międzynarodowy. 
Sektor telekomunikacji: zasięg międzynarodowy, regulacja 
funkcjonowania na rynku krajowym. Sektor IT: rynek wysoce 
konkurencyjny. Sektor telekomunikacji: oligopol. 
Strategie w sektorze: Proinnowacyjne wymagające wysokich 
nakładów na B+R i wysokiego poziomu kapitału ludzkiego. 
Poziom specjalizacji sektora: Wysoki 

Przeciętne wyposażenie w infrastrukturę teleinformatyczną 
może być barierą rozwoju sektora i wymaga inwestycji 
w tym zakresie. Centralne położenie i bliskość Warszawy 
oznacza dostępność rynków zbytu dla przedsiębiorstw 
z sektora. 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Stosunkowo duża, oparta o jakość i elastyczność oferty. 
Różnorodny i konkurencyjny cenowo rynek pracy, szcze-
gólnie w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Niska 
Niewielka – oparta na sformalizowanych powiązaniach 
w sytuacji dość słabych ocen skłonności do współpracy 
między przedsiębiorstwami. 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Silne, ale ograniczone wysokim poziomem innowacyjności 
sektora. 

Bogata w zakresie oferty instytucji B+R oraz uczelni  
wyższych. Niedostateczna w zakresie popytu na innowacje, 
wspierania przedsiębiorczości oraz komercjalizacji 
technologii. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Przeciętne 
Na obecnym etapie rozwoju branży i regionu stosunkowo 
niewielkie, choć dostrzegalny jest potencjał w obszarze 
kluczowych technologii. 

5.2.14.  Sektor energetyczny 
Klasyfikacja specjalizacji regionu: Obecna branża kluczowa   

DETERMINANTY SEKTOROWE – 5 SIŁ PORTERA DETERMINANTY REGIONALNE 
Kontekst strategii i rywalizacji w sektorze Zasoby materialne regionu 

Zasięg i struktura rynku: Zasięg krajowy. Rynek oligopoli-
styczny, funkcjonujący w warunkach monopolu naturalnego. 
Pozycja producenta energii elektrycznej w oparciu o węgiel 
brunatny – w województwie monopolistyczna. 
Strategie w sektorze: Sektor ukierunkowany na innowa-
cyjność, w najbliższych latach węgiel brunatny pozostanie 
najtańszym źródłem energii (przewaga cenowa). 
Poziom specjalizacji sektora: Sektor wąsko wyspecjalizo-
wany, choć rozwój OZE przyczynia się do jego dywersyfikacji. 

Bogate pokłady węgla brunatnego i wysoki poziom inwe-
stycji w infrastrukturę stanowią podstawę funkcjonowania 
branży w regionie. 
 

Siła przetargowa dostawców Regionalny rynek pracy 

Niska 
Sektor pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych 
i najlepiej wynagradzanych w regionie. Oferta regionalnego 
rynku pracy spełnia oczekiwania sektora. 

Siła przetargowa nabywców Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Niska Niewielka 

Zagrożenie nowymi wejściami Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Niskie 
Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju woje-
wództwa. Wymagane silniejsze dostosowanie oferty  
regionalnych instytucji B+R do potrzeb sektora. 

Zagrożenie substytutami Zakorzenienie sektora w regionie 

Niskie 

Lokalizacja w województwie łódzkim uzależniona od do-
stępności zasobów naturalnych oraz istniejącej infra-
struktury. Z uwagi na duży potencjał w zakresie działalności 
B+R, sektor może stanowić lokomotywę napędową 
gospodarki regionalnej. Sektor ważny dla rozwoju regionu 
w stopniu większym, niż region jest ważny dla sektora. 
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5.2.15.  Eko-usługi  

Klasyfikacja specjalizacji regionu: Starter gospodarczy 

Eko-usługi należy traktować, jako sposób myślenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, 
związany z odkrywaniem nowych rynków lub eksploracją istniejących, związanych z zaspokajaniem 
potrzeb przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w zakresie wprowadzania rozwiązań 
proekologicznych. Województwo łódzkie może stać się obszarem intensywnego rozwoju eko-usług. 
Pomimo, że obecnie, z punktu widzenia udziału energii odnawialnej w ogólnym regionalnym bilansie 
energetycznym zajmuje jedno z ostatnich miejsc w kraju, posiada potencjał rozwoju w tym obszarze 
i duży udział źródeł konwencjonalnych w bilansie energetycznym regionu (z uwagi na lokalizację 
elektrowni „Bełchatów). Ponadto, obszar województwa łódzkiego znajduje się w przeważającej części 
w strefie określanej, jako korzystna do instalacji turbin wiatrowych. Poza rozwojem odnawialnych 
źródeł energii w oparciu o istniejące w regionie zasoby naturalne (wody geotermalne, energia słońca 
i energia wiatru), rozwój eko-usług dotyczyć może w relatywnie równomiernym stopniu całości 
obszaru województwa w zakresie takich działalności, jak unieszkodliwianie odpadów, 
czy wprowadzanie technologii proekologicznych w budownictwie. 

5.2.16.  Eko-przemysły   

Klasyfikacja specjalizacji regionu: Starter gospodarczy 

Eko-przemysły podobnie jak eko-usługi trudno zaklasyfikować, jako odrębny sektor 
czy branżę gospodarki narodowej. Należy je traktować, jako sposób myślenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej, związany z odkrywaniem nowych rynków lub eksploracją istniejących, 
związanych z zaspokajaniem potrzeb przedsiębiorstw i gospodarstw domowych przy udziale 
wprowadzania rozwiązań proekologicznych. W województwie łódzkim rozwiązania odnoszące się 
do eko-przemysłów można odnaleźć w różnych dziedzinach gospodarki: przemysłowej utylizacji 
odpadów niebezpiecznych (Eratech), produkcji i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
(EKOPOL, Wobet-Hydret). Instytucje publiczne rozpoczynają działalność nastawioną na promowanie 
idei eko-przemysłów. Zaplecze B+R stanowią: relatywnie niewielkie jednostki badawcze (Zakład 
Ekologii Przemysłowej, Politechnika Łódzka), duży potencjał laboratoryjny i ludzki. 

6. Wsparcie specjalizacji regionalnych w programach 
i dokumentach strategicznych 

Przegląd podstawowych dokumentów szczebla regionalnego (analogicznych jak w analizie 
wsparcia potencjałów), które mają decydujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 
województwa pozwolił na ocenę wparcia w ramach zidentyfikowanych specjalizacji regionalnych. 
Dokumenty te powstały w różnym czasie i formułują politykę regionalną dla dwóch okresów 
programowania tj. 2007-2013 i 2014-2020.  

W 2013 roku Sejmik Województwa zatwierdził dwa dokumenty SRWŁ 2020 i RSI LORIS 2030, 
które zostały przygotowane na nowy okres programowania 2014-2020 i zawierają katalog 
priorytetów, celów i kierunków wsparcia służących realizacji polityki regionalnej.  

Ocenie wsparcia w programach i dokumentach strategicznych poddano 16 inteligentnych 
specjalizacji regionalnych, które zostały wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 
2020. Są to: 

 kluczowe przemysły regionu tj.: kosmetyczny, farmaceutyczny, medyczny, meblowy, 
maszynowy i elektromaszynowy, włókienniczy, rolno-spożywczy, materiałów budowlanych, 
energetyczny i eko-przemysły; 

 specjalistyczne usługi: usługi dla ochrony zdrowia, eko-usługi, TSL, BPO, IT; 

 przemysły kreatywne. 
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W zapisach Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 
wskazano 6 specjalizacji regionalnych, które mają szczególny potencjał innowacyjny i mogą stać się 
regionalnymi lokomotywami wzrostu. Są to:  

 branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa); 

 energetyka (w tym EE, OZE); 

 nowoczesny przemyśl włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); 

 zaawansowane materiały budowlane (w tym wzornictwo); 

 innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; 

 informatyka i telekomunikacja. 

W SRWŁ 2020 wsparcie dla inteligentnych specjalizacji regionalnych znajduje 
odzwierciedlenie zarówno w zapisach polityki horyzontalnej, realizowanej w całym województwie, 
jak i terytorialno-funkcjonalnej skierowanej do określonych obszarów regionu. W wymiarze 
horyzontalnym obejmuje ono takie działania jak rozwój nowoczesnych technologii na rzecz 
inteligentnych specjalizacji regionalnych, kształtowanie i rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej, 
kształtowanie innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych ora rozwój MŚP 
i sektora rolnego. Szczególnie istotne są działania wspierające rozwój sfery B+R, rozwój technologii 
mających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu oraz kształtowanie sieci współpracy między 
wyższymi uczelniami, instytucjami badawczymi, władzami publicznymi i przedsiębiorcami. 
Za technologie strategiczne uznano: biotechnologię, mechatronikę, nanotechnologię, materiały 
funkcjonalne oraz technologie komunikacyjne i informatyczne. Szczególną rolę w pobudzaniu 
rozwoju nowoczesnych technologii w regionie będzie odgrywał sektor kreatywny. 

Polityka terytorialno-funkcjonalna wspiera rozwój wybranych inteligentnych specjalizacji 
w wyodrębnionych w przestrzeni województwa obszarach funkcjonalnych. Dla wskazanych 
w Strategii obszarów funkcjonalnych: Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Zagłębia Górniczo-
Energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew, Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-
Tomaszów Mazowiecki, Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, Obszarów Turystycznych Dolin 
Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury określono kierunki działań wspierające m. in. rozwój sfery B+R na 
rzecz nowoczesnych technologii, stworzenie sieci współpracy środowiska akademickiego dla 
kreowania kierunków nauczania o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zgodnych z potrzebami 
rynku pracy, wspieranie rozwoju specjalistycznego szkolnictwa zawodowego, wspieranie działań 
związanych z rozwojem gospodarki kreatywnej, inicjowanie działań na rzecz tworzenia klastrów, 
wspieranie działań na rzecz wykreowania marki i popytu na usługi balneologiczne, uzdrowiskowe 
i rehabilitacyjne oraz stworzenie zintegrowanego węzła transportowego o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym, wspieranie działań na rzecz agrobiznesu międzynarodowego i utworzenia 
rynków hurtowych produktów rolnych, wspieranie działań na rzecz rozwoju „zielonych przemysłów” 
i niskoemisyjnych technologii węglowych. 

Celem RSI LORIS 2030 jest zbudowanie przewag konkurencyjnych regionu na bazie 
specjalizacji regionalnych. Zapisy celów operacyjnych nawiązują do budowania innowacyjnej 
świadomości i współpracy w zakresie specjalizacji regionalnych. Obejmują one budowę potencjału 
intelektualnego i poprawę komunikacji środowiska w obszarze specjalizacji, wsparcie projektów 
współpracy w ramach klastrów, finansowanie projektów mających na celu rozwój specjalizacji 
regionalnych. W odniesieniu do wszystkich specjalizacji mówi się o poprawie zarządzania 
specjalizacjami. Wsparcie kluczowych specjalizacji, które nie mają charakteru innowacyjnego i nie 
zaliczono ich do regionalnych lokomotyw rozwoju regionu kierowane jest w priorytecie stawiającym 
na promowanie wiedzy o innowacjach i podnoszenie świadomości o korzyściach płynących ze 
specjalizacji, budowanie platformy wymiany doświadczeń, rozwijanie współpracy i kooperacji 
podmiotów gospodarczych. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu ma odbywać się przy udziale 
skutecznego zarządzania i zintegrowanego systemu finansowania innowacji. 

 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim -  synteza 

 

  45 

PZPWŁ, który jest wyrazem polityki przestrzennej województwa prowadzonej przez 
Samorząd Województwa z perspektywą 20 lat, również formułuje pośrednie wsparcie dla wybranych 
specjalizacji regionalnych. Zapisane ono jest w działaniach określających kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji wyspecjalizowanych, wykorzystanie specjalizacji sektorowych regionu 
i potencjału ludzkiego, materialnego i zasobów naturalnych w celu rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów, przekształcenie województwa w region oparty na wiedzy, rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów zrostu i społeczno-ekonomiczny rozwój miast zagrożonych peryferyzacją 
oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.  

Dokumentami starej generacji, które w związku z uchwaleniem nowych dokumentów już 
prawnie nie obowiązują są: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz 
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego  LORIS 2005 - 2013.  

SRWŁ 2007-2020 zawierała zestaw działań określonych dla horyzontu czasowego 2007-2013 
odpowiadającego programowaniu polityki regionalnej mijającej perspektywy UE. Prezentowany 
dokument w sposób pośredni przewidywał wsparcie dla specjalizacji regionalnych, poprzez 
wskazanie działań dla tworzenia nowoczesnej, prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej, 
podniesienie poziomu życia, zwiększenie dostępności gospodarczej regionu, trwałego 
i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

RSI LORIS 2005-2013 również w sposób pośredni wspierała specjalizacje regionalne poprzez 
takie działania jak m. in. wzrost poziomu naukochłonności tradycyjnych przemysłów. Wyraźnie 
akcentowała również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przemysłów wysokich 
technologii oraz promocję innowacji i przedsiębiorczości. 

RPO WŁ na lata 2007-2013 jest dokumentem o charakterze operacyjnym, określającym 
główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności 
gospodarczej województwa łódzkiego, promowania zrównoważonego rozwoju regionu i zapewnienie 
większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej. RPO wspiera w sposób bezpośredni lub 
pośredni specjalizacje regionalne kończącej się perspektywy planistycznej. Działania skierowane do 
beneficjentów zapisane są w celach priorytetowych i odnoszą się do: podnoszenia innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju B+R, w przedsiębiorstwach, rozwoju mikro i małych 
przedsiębiorstw, otoczenia biznesu, technologii dla przedsiębiorstw, infrastruktury transportowej, 
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska, zapobiegania zagrożeniom 
i energetyki. 

W nowych dokumentach strategicznych, z perspektywą wykraczającą poza rok 2013, dostrzec 
można zmianę podejścia do rozwoju regionalnego, która wynika między innymi z weryfikacji 
dokumentów strategicznych, zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym. Przyszłej 
perspektywie (2014-2020) przyświeca większe ukierunkowanie na wsparcie lokalnych potencjałów. 
Nowym elementem polityki Unii Europejskiej wobec regionów jest inteligentna specjalizacja, która 
zakłada innowacyjny rozwój poszczególnych obszarów czerpiących z ich naturalnych zasobów, 
przemysłów tradycyjnych, itp., czyli tego wszystkiego, co stanowi o ich specyfice i wyjątkowości. 
Powyższe przesłanki miały znaczący wpływ na konstruowanie najważniejszych priorytetów w polityce 
rozwoju regionu i znalazły odzwierciedlenie w zapisach zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego 
LORIS 2030. 
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7. Wnioski i rekomendacje 

7.1. Potencjały i specjalizacje regionalne – wnioski z analizy  

Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na identyfikację kluczowych potencjałów 
regionalnych, stanowiących podstawę budowania trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 
tworzenia przewag konkurencyjnych regionu łódzkiego. Dokonana diagnoza i delimitacja wskazuje na 
następujące potencjały regionalne: 

1. Potencjały w sferze społecznej: 

 Znaczące zasoby pracy; 

 Biały sektor; 

 Potencjał kultury wyższego rzędu. 
2. Potencjały w sferze gospodarczej: 

 Potencjał rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego; 

 Potencjał rozwoju sektora TSL (transport, spedycja, logistyka); 

 Potencjał rozwoju sektora usług rynkowych wysoko wyspecjalizowanych (BPO, ICT); 

 Potencjał rozwoju sektora farmaceutyczno - kosmetyczno – medycznego; 

 Potencjał przemysłów tradycyjnych (przemysł włókienniczy, odzieżowy i meblarski); 

 Potencjał rozwoju sektora energetycznego; 

 Potencjał rozwoju sektora przemysłu materiałów budowlanych; 

 Potencjał rozwoju sektora maszynowego i elektromaszynowego; 

 Potencjał rozwoju biogospodarki; 

 Potencjał uzdrowiskowy; 

 Potencjał przemysłów kreatywnych. 
3. Potencjały w sferze instytucjonalnej: 

 Potencjał akademicki; 

 Potencjał sfery B+R. 
4. Potencjały w sferze przestrzennej: 

 Centralne położenie województwa w kraju; 

 Wyspecjalizowane obszary funkcjonalne: Zagłębie Górniczo - Energetyczne Bełchatów -
Szczerców-Złoczew; Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki; 
Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa; Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, 
Warty i Bzury; 

 Łódź z obszarem metropolitalnym  
5. Potencjały w sferze przyrodniczo-kulturowej: 

 Walory przyrodniczo-krajobrazowe dolin rzecznych 

 Złoża surowców naturalnych; 

 Dziedzictwo kulturowe; 
 Kultura ludowa. 

W ramach przeprowadzonych prac analitycznych dokonano również oceny determinant 
sektorowych i regionalnych dla szesnastu sektorów uznanych w dokumentach polityki rozwoju 
województwa łódzkiego, za specjalizacje regionalne. Ich efektem jest ocena znaczenia determinant 
dla poszczególnych specjalizacji oraz typologia specjalizacji, pozwalająca na przypisanie ich do trzech 
grup: (i) obecnego sektora kluczowego, (ii) startera gospodarczego, lub (iii) inteligentnej specjalizacji.  
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie z szesnastu analizowanych sektorów wraz z ich 
przyporządkowaniem do konkretnej kategorii. Dziewięć analizowanych sektorów oceniono jako 
kluczowe dla gospodarki regionu, cztery sektory zostały wskazane, jako specjalizacje inteligentne, 
a cztery sektory wskazano jako startery gospodarcze. Dodatkowo dwa analizowane sektory            
eko-przemysły oraz eko-usługi zostały także wskazane w analizie jako startery gospodarcze. 
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Tabela: Możliwości oddziaływania polityki regionalnej na sektory regionalne według ich rodzajów 

Sektory Obecne sektory 
kluczowe 

Specjalizacje 
inteligentne 

Startery 
gospodarcze  

Przemysł włókienniczy 3   

Przemysł materiałów budowlanych 3   

Przemysł rolno-spożywczy 3   

BPO 2   
TSL (transport-spedycja-logistyka) 2   

Usługi dla ochrony zdrowia 3   

Przemysł maszynowy i elektromaszynowy 1   

Przemysł energetyczny 2   

Przemysł farmaceutyczny 2 2  

Przemysł medyczny  1 1 

Przemysł kosmetyczny  2 2 
Informatyka i telekomunikacja  1 1 

Przemysły kreatywne   3 

Przemysł meblarski 3   

Eko-przemysły   2 

Eko-usługi   2 

Legenda: 3 – oznacza duże możliwości oddziaływania polityki regionalnej; 2 – umiarkowane możliwości oddziaływania 
polityki regionalnej; 1 – niewielkie możliwości oddziaływania polityki regionalnej. 

Źródło: opracowanie własne 

Możliwości oddziaływania polityki regionalnej na sytuację i perspektywy rozwojowe 
poszczególnych specjalizacji regionalnych nie są jednakowe. Stosunkowo największe szanse 
oddziaływania istnieją w odniesieniu do czterech obecnych sektorów kluczowych: włókienniczego, 
materiałów budowlanych, rolno-spożywczego i usług dla ochrony zdrowia oraz w pewnym zakresie 
do przemysłu energetycznego i farmaceutycznego. Z wyjątkiem przemysłu farmaceutycznego, są to 
sektory nie zaliczane do dziedzin inteligentnej specjalizacji.  

Umiarkowane możliwości oddziaływania mogą występować dla dwóch sektorów wskazanych jako 
startery gospodarcze, a mianowicie dla eko-przemysłów oraz eko-usług. W przypadku przemysłów 
kreatywnych, zaliczanych do starterów gospodarczych, możliwości stymulowania rozwoju w ramach 
polityki gospodarczej wydają się być stosukowo duże. Dla sektorów wskazanych jednocześnie jako 
inteligentne specjalizacje jak i startery gospodarcze, możliwości oddziaływania polityki regionalnej są 
ograniczone. Wyjątkiem jest tutaj przemysł kosmetyczny.  

Reasumując, oddziaływanie regionalnej polityki na przemiany struktury gospodarczej 
w regionie w kierunku rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz wzmacniania ich kluczowego 
znaczenia gospodarczego może być ograniczone. Większe możliwości stymulowania rozwoju 
występują w ramach kluczowych sektorów o tradycyjnym charakterze.  

7.2. Wyzwania dla istniejących i przyszłych potencjałów 
i specjalizacji regionalnych 

W kontekście nowych celów i zasad polityki spójności, przed województwem łódzkim stoją 
istotne wyzwania w zakresie wspierania rozwoju i optymalnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych. Konieczne jest z jednej strony stymulowanie rozwoju silnych potencjałów regionalnych, 
decydujących już dziś o pozycji konkurencyjnej województwa, z drugiej zaś dokapitalizowanie, 
„wydobycie” i ożywienie uśpionych i nietrwale utraconych potencjałów, mogących w przyszłości 
istotnie dynamizować rozwój regionu. Nadchodzący okres programowania do roku 2020 będzie 
kluczowy dla rozwoju regionu i jego pozycji w strukturze gospodarczej w Polsce i UE.  
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W tym kontekście główne wyzwania w sferze społecznej, to: 

Wyzwanie 1: wspieranie rozwoju nowoczesnych zasobów ludzkich i rozwój kapitału ludzkiego 
w regionie (głównie poprzez edukację, rozwój infrastruktury i usług społecznych). 

Wyzwanie 2: wzmacnianie tożsamości regionalnej i kapitału społecznego regionu, budowanie 
partnerstwa, integracja i aktywizacja społeczna.  

Wyzwanie 3:  rozwój usług społecznych wyższego rzędu (m.in. usług medycznych oraz usług kultury) 
decydujących z jednej strony o jakości życia mieszkańców, z drugiej zaś tworzących silny potencjał 
gospodarczy, powiązany i tworzący bazę dla rozwoju wielu specjalizacji regionalnych. 

Wyzwanie 4: wykorzystanie potencjału „srebrnej gospodarki” umożliwiającego z jednej strony 
poprawę regionalnego rynku pracy i dynamizację procesów gospodarczych, z drugiej zaś ograniczanie 
niekorzystnych zjawisk społecznych związanych z szybkim starzeniem się mieszkańców regionu. 

Główne wyzwania w sferze gospodarczej, to: 

Wyzwanie 5: budowanie zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji z wykorzystaniem 
kluczowych potencjałów regionalnych i instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu.  

Wyzwanie 6: wzmacnianie więzi kooperacyjnych i rozwój współpracy między przedsiębiorstwami, 
instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządu terytorialnego oraz sferą naukowo – 
badawczą. 

Wyzwanie 7:  wspieranie rozwoju „młodych” sektorów nowoczesnych usług rynkowych, będących 
szansą na restrukturyzację gospodarki regionu (BPO, IT, logistyka, media, balneologia, opieka 
zdrowotna). 

Wyzwanie 8:  odtworzenie potencjału branży mody i wzornictwa mogących stanowić silny impuls 
rozwojowy dla przemysłu kreatywnego, włókienniczego i odzieżowego oraz innych sektorów 
gospodarki regionu. 

Wyzwanie 9: rozwój potencjału dla specjalistycznego rolnictwa, w tym poprawa jakości produkcji 
rolnej, rozwój kooperacji wśród rolników, zdobycie nowych rynków zbytu. 

Wyzwanie 10: odbudowa pozycji i znaczenia Międzynarodowych Targów Łódzkich na mapie Polski 
(poprzez rozwój infrastruktury, działania marketingowe oraz poprawę charakteru i zasięgu 
oddziaływania realizowanych imprez targowych). 

Wyzwanie 11:  rozwój „zielonych przemysłów” i usług na rzecz wykorzystania OZE. 

Wyzwanie 12:  budowanie nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu na bazie bogactw naturalnych 
(węgiel brunatny, wody geotermalne, piaski szklarskie i formierskie, glinki ceramiczne, surowce 
budowlane). 

Wyzwanie 13: rozwój potencjału usług uzdrowiskowych, budowanie ich marki i pozycji na arenie 
krajowej i międzynarodowej. 

Główne wyzwania w sferze instytucjonalnej to:  

Wyzwanie 14: wzmocnienie roli i znaczenia ośrodków akademickim - rozwój publicznego 
i prywatnego szkolnictwa wyższego, rozwój aktywności naukowej, umiędzynarodowienie działania 
i poprawa jakości kształcenia; 

Wyzwanie 15: podniesienie rangi i odbudowa pozycji Łódzkiej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i  Teatralnej, stanowiącej istotny filar dla dynamizacji rozwoju przemysłów kreatywnych i budowania 
wizerunku Łodzi i regionu. 

Wyzwanie 16:  powstanie w regionie silnego zaplecza naukowo-badawczego dla rozwoju specjalizacji 
regionalnych. 
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Główne wyzwania w sferze przestrzennej to: 

Wyzwanie 17: zwiększenie dostępności transportowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, 
umożliwiającej optymalne wykorzystanie centralnego położenia i rozwoju wielu potencjałów 
regionalnych.  

Wyzwanie 18: wzmocnienie rangi Łodzi i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, głównie w wymiarze 
gospodarczym, akademickim, naukowym, targowym i infrastrukturalnym. 

Wyzwanie 19:  wzmacnianie powiązań funkcjonalnych w obszarach wyspecjalizowanych, tworzących 
siłę i różnorodność specjalizacji regionalnych. 

Główne wyzwania w sferze przyrodniczo-kulturowej to: 

Wyzwanie 20: odtworzenie i włączenie w mechanizmy rozwoju społeczno-gospodarczego 
zdegradowanego potencjału architektoniczno-kulturowego regionu związanego głównie 
z dziedzictwem poprzemysłowym. 

Wyzwania 21:  wzmacnianie kultury ludowej (występującej głównie w łowickim i opoczyńskim 
regionie etnograficznym) i jej wkomponowanie w rozwój społeczno-gospodarczy. 

Wyzwanie 22:  ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych związanych z dolinami głównych 
rzek: Warty, Pilicy, Bzury.  

Wyzwanie 23:  wykorzystanie potencjału przyrodniczego-kulturowego na rzecz rozwoju turystyki 
i rekreacji. 

7.3. Wyzwania dla specjalizacji regionalnych 

Analiza i ocena struktury oraz tendencji w zakresie specjalizacji regionalnych stawia nowe 
wyzwania dla regionalnej polityki rozwoju w nowym okresie programowania do roku 2020. 
Chodzi z jednej strony o sprawne i efektywne przekształcenia strukturalne w gospodarce regionu, 
zgodne z zamierzeniami polityki gospodarczej. Z drugiej strony chodzi o rzeczywiste możliwości 
oddziaływania na przemiany struktury gospodarczej, z uwzględnieniem barier i ograniczeń istotnych 
dla rozwoju specjalizacji regionalnych. Kluczowe wyzwania dotyczące przekształceń strukturalnych 
związanych z istniejącymi i przyszłymi specjalnościami regionalnymi, to: 

Wyzwanie 1: dokonanie przekształceń w strukturze istniejących specjalizacji regionalnych ocenianych 
jako kluczowe dla gospodarki regionu, w kierunku ich proinnowacyjnego rozwoju, w oparciu 
o regionalny i poza regionalny potencjał, w tym technologiczny i badawczy. Dotyczy to zwłaszcza 
przemysłów energetycznego (w tym EE, OZE), maszynowego i elektromaszynowego, rolno-
spożywczego (nowoczesne rolnictwo, zastosowanie biotechnologii), materiałów budowlanych 
(zaawansowanie materiały budowlane), usług medycznych (zawansowane procedury medyczne), 
BPO (usługi B+R), TSL oraz włókienniczego (nowoczesny przemysł mody, inteligentne tekstylia). 
Może to w efekcie poszerzyć wachlarz inteligentnych specjalizacji w regionie. 

Wyzwanie 2:  wzmocnienie sektorów ocenionych jako inteligentne specjalizacje. Dotyczy to obecnych 
czterech sektorów, a mianowicie przemysłu farmaceutycznego, produkcji medycznej, sektora 
kosmetycznego oraz sektorów informatycznego i telekomunikacyjnego.  

Wyzwanie 3:  przekształcenia specjalizacji ocenionych jako inteligentne w specjalizacje kluczowe 
w regionie poprzez wykorzystanie ich potencjalnych możliwości wzrostowych. Dotyczy to trzech 
sektorów, a mianowicie: informatyki i telekomunikacji, przemysłu medycznego i kosmetycznego.  

Wyzwanie 4: przekształcenia się specjalizacji inteligentnych w branże o charakterze 
ponadregionalnym. Dotyczy to przede wszystkim przemysłu farmaceutycznego. 

Wyzwanie 5:  przekształcenie specjalizacji wskazanych jako startery gospodarcze, nie będących 
zarazem specjalnościami inteligentnymi w specjalizacje kluczowe w regionie. Dotyczy to przemysłu 
kreatywnego oraz eko-przemysłu i eko-usług.  
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Wyzwanie 6:  wykorzystanie potencjalnych możliwości wzrostowych przemysłu meblarskiego, 
głównie poprzez wsparcie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw na bazie napływu know-how oraz 
rozwoju sfery instytucji otoczenia biznesu. 

Ważne wyzwania wiążą się także z wdrażaniem i realizowaniem polityki regionalnej. Wyniki 
obserwacji wskazują na dobre kompetencje i umiejętności w tworzeniu dokumentów strategicznych. 
Problemem pozostaje natomiast ich wdrażanie oraz budowa systemu wsparcia przemian 
strukturalnych, który powiązałby wszystkie uwarunkowania i podmioty oraz wskazał na ich zadania 
i odpowiedzialność. Przeprowadzone analizy wskazują na kolejne wyzwania: 

Wyzwanie 7: poprawa skuteczności oddziaływania w zakresie konkurencyjności i innowacyjności 
sektorów kluczowych. 

Wyzwanie 8: poprawa skuteczności oddziaływania na przekształcenia sektorów wskazanych 
jednocześnie jako inteligentne specjalizacje, jak i startery gospodarcze. Dotyczy to przemysłów 
produkcji medycznej, kosmetycznego oraz informatycznego i telekomunikacyjnego. 

Wyzwanie 9: poprawa skuteczności oddziaływania na przekształcenia sektorów wskazanych jako 
startery gospodarcze, a mianowicie dla eko-przemysłów oraz eko-usług o słabo rozpoznanej 
specyfice, uwarunkowaniach i potrzebach.  

Wyzwanie 10: wzmocnienie regionalnych powiązań przedsiębiorstw z sektorów kluczowych oraz 
inteligentnych specjalizacji z regionem. Odnosi się to w szczególności do sektorów, które dotychczas 
wykształciły słabe relacje z otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym (w tym B+R) regionu. 
Rozwój sieci powiązań sprzyja swego rodzaju zakotwiczeniu podmiotów w regionie i ogranicza 
tendencje związane z przeniesieniem działalności w inne miejsca (np. widoczne są tego typu działania 
w szeroko rozumianym sektorze BPO), czy też z przeniesieniem ciężaru rozwoju przedsiębiorstw 
w inne regiony (np. centrów B+R firm informatycznych). 

7.4. Rekomendacje dla polityki regionalnej w zakresie 
wzmacniania potencjałów regionalnych 

Wyzwaniem nadrzędnym dla władz regionalnych jest optymalne wykorzystanie istniejących 
potencjałów na rzecz budowania trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz silnych przewag 
konkurencyjnych regionu. Konieczne jest z jednej strony stymulowanie pozytywnych przemian, 
z drugiej zaś niwelowanie kluczowych barier utrudniających lub blokujących optymalne 
wykorzystanie posiadanych zasobów. 

Warunkiem niezbędnym dla budowania konkurencyjności regionu łódzkiego jest skuteczna 
i efektywna polityka regionalna oparta na sprawnym systemie zarządzania w sektorze publicznym. 
Podejmowana interwencja publiczna powinna koncentrować się na dwóch grupach działań:              
(1) na działaniach bezpośrednio wzmacniających potencjały regionalne; (2) na działaniach 
usprawniających sposób prowadzenia polityki regionalnej (zwiększających jej efektywność 
i skuteczność). 

7.4.1.  Rekomendacje w zakresie wzmacniania potencjałów regionalnych 

Rekomendacja 1:  wzmacnianie współpracy gospodarczej i rozwój powiązań sieciowych m.in. poprzez 
tworzenie klastrów, wspieranie różnych form kooperacji gospodarczej, poprawę komunikacji 
i integracji środowisk gospodarczych. 

Rekomendacja 2:  poprawa jakości działania i infrastruktury instytucji wspierania przedsiębiorczości, 
innowacyjności i transferu technologii (m.in. takiej jak: parki naukowo-technologiczne, inkubatory 
innowacji i przedsiębiorczości, centra transferu technologii). 

Rekomendacja 3: wspieranie rozwoju instrumentów finansowych wspierających rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki, m.in. takich jak: fundusze venture capital i anioły 
biznesu, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.  
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Rekomendacja 4:  promowanie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości i lokowania 
inwestycji w branżach uznawanych za specjalizacje regionalne m.in. w ramach Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i pozostałych stref przemysłowych w regionie. 

Rekomendacja 5:  wzmacnianie potencjału badawczo-rozwojowego regionu, głównie związanego 
ze specjalizacjami regionalnymi poprzez realizacje wspólnych projektów badawczych, transfer 
technologii  oraz wymianę wiedzy, doświadczeń i kadr pomiędzy światem nauki i biznesu.  

Rekomendacja 6. wspieranie potencjału akademickiego, zwłaszcza unikatowych aktywności 
naukowych i dydaktycznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, wzmacnianie wewnętrznej – 
regionalnej współpracy wyższych uczelni oraz pogłębianie kooperacji z gospodarką i administracją.  

Rekomendacja 7:  dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb nowoczesnego rynku pracy m.in. 
poprzez rozwój form kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, wprowadzanie nowych 
kierunków nauczania, reorientację kształcenia na zdobywanie umiejętności praktycznych. 

Rekomendacja 8: tworzenie spójnego i wyrazistego wizerunku regionu łódzkiego opartego na 
czytelnych potencjach regionalnych, głównie poprzez spójne i komplementarne narzędzia 
marketingowe. 

Rekomendacja 9:  wspierania przygotowania i realizacji zintegrowanych produktów turystycznych 
opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych regionu; 

Rekomendacja 10:  wspieranie aktywności społecznej służącej budowaniu powiązań i tożsamości 
regionalnej z uwzględnieniem różnorodności kulturowej regionu. 

Rekomendacja 11:  wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców, integracji i postaw 
partycypacji m. in. poprzez rozwój aktywności i zaplecza instytucjonalnego organizacji 
pozarządowych.  

Rekomendacja 12: rozwój dostępności i jakości usług medycznych oraz poprawę świadomości 
(kampanie społeczne i liczne programy profilaktyki zdrowotnej) w celu poprawy stanu zdrowotności 
mieszkańców.  

Rekomendacja 13: wspieranie działań na rzecz podniesienia atrakcyjności i wzbogacania oferty 
kulturalnej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym wraz z promocją uczestnictwa w kulturze.  

Rekomendacja 14:  poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu poprzez 
rozwój i integrację systemów infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, tak dla potrzeb 
gospodarczych, jak i ruchu pasażerskiego.  

Rekomendacja 15:  przygotowanie strategicznych rezerw uzbrojonych terenów pod duże inwestycje 
zwłaszcza na obszarach o dużej atrakcyjności inwestycyjnej (m.in. wokół węzłów komunikacyjnych 
i w obszarach oddziaływania ośrodków miejskich). 

Rekomendacja 16:  rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego poprzez rozwój szkolnictwa 
wyższego i sektora B+R, rozwój gospodarki kreatywnej i innych wiodących i innowacyjnych 
specjalizacji, rozwój funkcji targowych, sektora usług medycznych i  kultury o znaczeniu krajowym i 
 międzynarodowym.  

Rekomendacja 17:  promowanie i wdrażanie działań związanych z obniżeniem energochłonności, 
redukcją emisji CO2, rozwojem zasobów dla OZE (głównie biogazu i biomasy) i zwiększeniem 
wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

Rekomendacja 18:  podejmowanie kompleksowych działań rewitalizacyjnych (głównie w miastach 
ŁOM), umożliwiających zdyskontowanie bogactwa i dziedzictwa architektonicznego, kulturowego, 
społecznego i  gospodarczego regionu. 

Rekomendacja 19:  zagospodarowanie i wykorzystanie potencjałów kulturowo i przyrodniczo 
cennych i atrakcyjnych dla rozwoju turystyki głównie poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz 
pakiet działań o charakterze marketingowym. 
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Kluczowe rekomendacje w zakresie zasad, metod i narzędzi – sposobu prowadzania polityki 
regionalnej to: 

Rekomendacja 20: upowszechnianie zintegrowanego planowania strategicznego, zarówno na 
poziomie regionalnym i lokalnym oraz w układach funkcjonalnych, zapewniającego efektywne 
wykorzystanie środków publicznych. 

Rekomendacja 21:  wzmacnianie wewnętrznej spójności strategicznych planów rozwoju, nie tylko na 
poziomie celów, ale także na poziomie działań i projektów strategicznych.  

Rekomendacja 22:  wprowadzanie nowoczesnego modelu współrządzenia (multi-level governance) 
opartego na partnerstwie i współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli, podmiotami administracji rządowej, podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia 
biznesu i  sektorem NGO’s. 

Rekomendacja 23:  koncentracja działań (nie rozpraszanie) na strategicznych problemach i celach 
rozwoju, wspieranie w pierwszej kolejności zasobów, potencjałów, projektów uznanych za kluczowe 
z punktu widzenia budowania trwałego rozwoju. 

Rekomendacja 24: orientacja na wyniki wraz ze wzmocnieniem wykorzystania metod ewaluacji 
i monitoringu, tak dla poszczególnych projektów strategicznych, jak i całej polityki regionalnej. 

Rekomendacja 25:  promowanie innowacyjnych i elastycznych instrumentów, projektów i działań na 
rzecz budowania rozwoju potencjałów regionalnych; propagowania kreatywnego i innowacyjnego 
podejścia do kształtowania procesów rozwoju. 

Rekomendacja 26:  prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki rozwoju – 
eksponowanie zróżnicowania polityki rozwoju - wprowadzanie działań i instrumentów adresowanych 
do konkretnych  obszarów funkcjonalnych. 

7.4.2.  Rekomendacje w zakresie wzmacniania specjalizacji regionalnych 

Strategicznym celem polityki regionalnej (określonym w Strategii LORIS 2030) jest 
zbudowanie przewag konkurencyjnych regionu na bazie specjalizacji regionalnych. Zatem, region 
powinien tworzyć przyjazne warunki dla rozwoju specjalizacji regionalnych i poszukiwać innowacji, 
wzmacniać transfer technologii, wzmacniać prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we 
wskazanych obszarach specjalizacji. Konieczne jest także wspomaganie rozwoju specjalizacji 
regionalnych poprzez tworzenie sieci współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Główne 
rekomendacje działań w zakresie wzmacniania specjalizacji regionalnych, to: 

Rekomendacja 1:  wsparcie rozwoju priorytetowych obszarów technologii i kompetencji 
w gospodarce województwa łódzkiego (biotechnologia, mechatronika, nanotechnologia i materiały 
funkcjonalne, technologie komunikacyjne i informatyczne). Powyższe obszary mają znaczenie dla 
ogółu specjalizacji regionalnych, ale przede wszystkim dziedzin inteligentnej specjalizacji – 
przemysłów: farmaceutycznego, kosmetycznego, produkcji medycznej oraz informatyki 
i telekomunikacji. 

Rekomendacja 2:  budowa świadomości innowacyjnej i współpracy w zakresie specjalizacji 
regionalnych. Obejmuje ona integrację środowiska, programy wymiany doświadczeń na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, wsparcie szkoleń i doradztwa, promocję sektorów. Procesowi 
budowania świadomości powinny towarzyszyć działania z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego 
marketingu. W pierwszym przypadku, działania ukierunkowane powinny być na budowę 
pozytywnego klimatu społecznego oraz prezentowanie dobrych praktyk i sukcesów. W drugim 
powinny się stać elementem kształtowania wizerunku regionu, jako miejsca perspektyw dla 
specjalizacji regionalnych. Powyższe działania mają znaczenie dla ogółu specjalizacji regionalnych, 
ale przede wszystkim specjalności ocenionych jako kluczowe i stosunkowo słabo innowacyjne.          
Są to przemysły: włókienniczy, materiałów budowlanych, rolno-spożywczy, BPO, TSL, usług dla 
ochrony zdrowia, a pewnym zakresie także energetyczny, maszynowy i elektromaszynowy.  
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Rekomendacja 3:  budowa świadomości dla specjalizacji regionalnych wskazanych jako przyszłe 
specjalności regionalne. Obejmuje ona przełamanie stereotypów myślenia, upowszechnianie dobrych 
międzynarodowych doświadczeń, integrację nowych środowisk lokalnych i regionalnych, wsparcie 
w zakresie szkoleń i doradztwa, promocję nowych sektorów. Dotyczy to przemysłów kreatywnego, 
eko-przemysłów i eko-usług. 

Rekomendacja 4:  budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnych. 
Obejmuje ona programy kształcenia głównie zawodowego i technicznego, programy wymiany kadr 
między nauką i biznesem, rozwój orientacji badawczej regionalnych jednostek sfery B+R 
nakierowanej na specjalizacje regionalne, wsparcie potrzeb szkoleniowych i doradczych firm 
funkcjonujących w ramach specjalizacji regionalnych. Powyższe obszary mają znaczenie dla ogółu 
specjalizacji regionalnych, ale przede wszystkim dla starterów o innowacyjnym charakterze - 
przemysłu produkcji medycznej, kosmetycznego oraz informatyki i telekomunikacji. 

Rekomendacja 5:  poprawa komunikacji w obszarach specjalizacji regionalnej. Obejmuje ona 
przygotowanie oferty współpracy sektora nauki z biznesem, przygotowywanie dedykowanych 
spotkań szkoleniowo-brokerskich oraz wdrażanie działań na rzecz profesjonalizacji procedur 
współpracy jednostek B+R z przedsiębiorstwami, w szczególności uczelni wyższych. Powyższe obszary 
mają znaczenie dla ogółu specjalizacji regionalnych, ale przede wszystkim dziedzin inteligentnej 
specjalizacji – przemysłów: farmaceutycznego, kosmetyczny, produkcji medycznej, oraz informatyki 
i telekomunikacji. 

Rekomendacja 6:  wsparcie inicjatyw klastrowych w obszarach specjalizacji regionalnych. Obejmuje 
ono ustalenie przejrzystych reguł współpracy, realizację wspólnych projektów badawczych oraz 
rozwojowych, wsparcie procesu transferu technologii z nauki do biznesu oraz wsparcie 
międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy. Powyższe obszary mają znaczenie dla ogółu 
specjalizacji regionalnych.  

Rekomendacja 7:  wspieranie finansowania projektów mających na celu rozwój specjalizacji 
regionalnych. Dotyczy to ogółu specjalizacji regionalnych, a w szczególności starterów gospodarczych, 
dziedzin o wysokiej niepewności i ryzyku. Uwaga władz publicznych skupiona być powinna na 
wspieraniu wdrożeń nowoczesnych rozwiązań, wsparciu transferu wiedzy i technologii, jak również 
różnych form mobilności pracowników B+R w przedsiębiorstwach (m. in. mobilności 
wewnątrzregionalnej, międzyregionalnej, międzynarodowej). 
 


