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Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 wskazuje 16 inteligentnych specjalizacji 
regionalnych, tworzonych na przecięciu biotechnologii, nanotechnologii i zaawansowanych 
materiałów, mechatroniki i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz: 

 przemysłów: kosmetycznego, farmaceutycznego, medycznego, meblowego, maszy-
nowego i elektromaszynowego, włókienniczego, rolno-spożywczego, materiałów bu-
dowlanych, energetycznego, eko-przemysłów i przemysłów kreatywnych; 

 specjalistycznych usług: dla ochrony zdrowia, eko-usług, logistyki, BPO, IT. 

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, ob-
szary inteligentnych specjalizacji tworzy macierz sześciu obszarów działalności gospodarczej:  

 nowoczesnego przemysłu włókienniczego i mody (w tym wzornictwo), 

 zaawansowanych materiałów budowlanych, 

 medycyny, farmacji, kosmetyki, 

 energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii, 

 innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 informatyki i telekomunikacji.  

i czterech – analogicznych jak w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 – obsza-
rów technologicznych.  

Prezentowane w dalszej części opracowanie jest materiałem roboczym przygotowanym w 
ramach projektu Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników, i prezentuje rezultaty 
analizy przepływów międzygałęziowych i konferencji Delphi, które mogą być inspiracją do 
dalszego poszukiwania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego.  

Rezultaty analizy przepływów międzygałęziowych 

Przedstawione wyniki opierają się na wynikach badań wykorzystujących model przepływów 
międzygałęziowych dla województwa łódzkiego dla lat 2010-2012. Istotą tego modelu jest 
określenie siły powiązań surowcowo-materiałowych w gospodarce regionu, zarówno bezpo-
średnich, jak i tzw. pełnych powiązań surowcowo-materiałowych oraz ich zastosowanie do 
identyfikacji tych rodzajów działalności gospodarczej/ branż, które charakteryzują się naj-
większym potencjałem rozwojowym. Z uwagi na dostępność danych statystycznych analizę 
przeprowadzono na poziomie działów według klasyfikacji działalności PKD 2007 i klasyfika-
cji produktowej PKWiU 2008.  

Miarą potencjału rozwojowego była dynamika zmian produkcji i zatrudnienia (w) danej bran-
ży indukowana dynamiką zmian popytu na produkty oferowane przez tę branże1 obserwowa-
na przy zachowaniu określonych założeń co do struktury kosztów produkcji oraz wydajności 
pracy.  

                                                 

1 Mowa tu o popycie finalnym poszczególnych sektorów instytucjonalnych na określone rodzaje pro-
duktów. Kategoriami popytu finalnego są: spożycie (gospodarstw domowych, instytucji rządowych i 
samorządowych oraz instytucji non-profit), akumulacja (przede wszystkim w zakresie nakładów inwe-
stycyjnych) oraz eksport. 
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Analizę skoncentrowano na branżach, które zostały wskazane jako składowe inteligentnej 
specjalizacji w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego (LORIS 2030) 
i/lub Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (SRWŁ 2020) (Tabela 1). 

Tabela 1: Rozdaje działalności stanowiące specjalizacje regionu wraz ze wskazaniem obszarów inteli-
gentnej specjalizacji 

Rozdaj działalności  Kod  
PKD 2007 

Obszar inteligentnej specjaliza-
cji według LORIS 2030 i/lub 

SRWŁ 2020 

Pogłębianie 
specjalizacji 
w okresie 

2010-2012: 

+ TAK, - 
NIE, +/- 

trudno 
stwierdzić 

Uprawy rolne, chów i hodowla zwie-
rząt, łowiectwo, włączając działal-
ność usługową 

01 innowacyjne rolnictwo i prze-
twórstwo rolno-spożywcze 

(LORIS 2030) 

+ 

Produkcja artykułów spożywczych 10 innowacyjne rolnictwo i prze-
twórstwo rolno-spożywcze 

(LORIS 2030) 

+ 

Produkcja wyrobów tekstylnych 13 nowoczesny przemysł włókien-
niczy i mody, w tym wzornic-

two (LORIS 2030) 

+ 

Produkcja odzieży 14 nowoczesny przemysł włókien-
niczy i mody, w tym wzornic-

two (LORIS 2030) 

+ 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych 
nośników informacji 

18 SRWŁ 2020 +/- 

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i 
produktów rafinacji ropy naftowej 

19 SRWŁ 2020 + 

Produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i pozo-
stałych wyrobów farmaceutycznych 

21 medycyna, farmacja i kosmetyki 
(LORIS 2030) 

+/- 

Produkcja wyrobów z gumy i two-
rzyw sztucznych 

22 zaawansowane materiały bu-
dowlane (LORIS 2030) 

- 

Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicz-
nych 

23 zaawansowane materiały bu-
dowlane (LORIS 2030) 

+ 

Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

26 informatyka i telekomunikacja 
(LORIS 2030) 

+/- 

Produkcja urządzeń elektrycznych 27 SRWŁ 2020 +/- 
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Pozostała produkcja wyrobów  32 nowoczesny przemysł włókien-
niczy i mody, w tym wzornic-

two (LORIS 2030) 

- 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

35 energetyka, w tym odnawialne 
źródła energii (LORIS 2030) 

+ 

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie 
wody 

36 SRWŁ 2020 + 

Handel detaliczny, z wyłączeniem 
handlu detalicznego pojazdami sa-
mochodowymi 

47 nowoczesny przemysł włókien-
niczy i mody, w tym wzornic-

two (LORIS 2030) 

+ 

Transport lądowy oraz transport 
rurociągowy 

49 SRWŁ 2020 + 

Działalność związana z produkcją 
filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i 
muzycznych 

59 SRWŁ 2020 +/- 

Działalność wspomagająca usługi 
finansowe oraz ubezpieczenia i fun-
dusze emerytalne 

66 SRWŁ 2020 +/- 

Pozostała działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

74 informatyka i telekomunikacja 
(LORIS 2030) 

+/- 

Działalność weterynaryjna 75 SRWŁ 2020 - 

Działalność związana z zatrudnie-
niem 

78 SRWŁ 2020 +/- 

Działalność związana z administra-
cyjna obsługą biura i pozostała dzia-
łalność wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej 

79 SRWŁ 2020 +/- 

Opieka zdrowotna 86 medycyna, farmacja i kosmetyki 
(LORIS 2030) 

+/- 

Pomoc społeczna z zakwaterowa-
niem 

87 medycyna, farmacja i kosmetyki 
(LORIS 2030) 

+ 

Pomoc społeczna bez zakwaterowa-
nia 

88 medycyna, farmacja i kosmetyki 
(LORIS 2030) 

+/- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Łodzi oraz GUS 
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Uzyskane rezultaty można podsumować następująco. 

 w obszarach inteligentnych specjalizacji znalazły się branże, których - w świetle tzw. 
prostych ilorazów lokacyjnych nie kwalifikują się do specjalizacji regionu. Przykładem 
może być produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, która została wymieniona 
jako kluczowa w czterech obszarach inteligentnych specjalizacji (zaawansowane mate-
riały budowlane, medycyna, farmacja kosmetyki, nowoczesny przemysł włókienniczy 
oraz energetyka wraz z odnawialnymi źródłami energii). Udział pracujących w tej dzia-
łalności w gospodarce regionu jest niższy niż podobny udział w skali gospodarki na-
rodowej. Nie oznacza to jednak, iż w kolejnych latach nie będzie się on rozwijał dy-
namicznej, chociażby powodu tego, iż jest on silnie związany z przemysłami, w któ-
rych upatruje się szansy dla rozwoju regionu. 

Proste ilorazy lokacyjne wyznaczono na podstawie liczby pracujących w poszcze-
gólnych branżach na poziomie sekcji i działów PKD 2007. O specjalizacji regio-
nalnej wnioskuje się, jeśli udział pracujących w danej działalności w gospodarce 
regionu jest średnio wyższy niż podobny udział wyznaczony na szczeblu gospo-
darki narodowej (GN). Co więcej, im udział pracujących w danej branży w regio-
nie w porównaniu z podobnym udziałem wyznaczonym na szczeblu GN ulega 
zwiększeniu, wówczas możemy wnioskować, iż specjalizacja regionu w zakresie tej 
działalności ulega zwiększeniu. 

 Rozwój branż zaliczonych do obszaru inteligentnej specjalizacji w zakresie nowocze-
snego przemysłu włókienniczego oraz mody (opartej przede wszystkim na dwóch 
działalnościach, które można uznać jednocześnie za najsilniejsze i wciąż pogłębiające 
się specjalizacje województwa łódzkiego, czyli przemysł tekstylny i odzieżowy) przy-
czyni się głównie do rozwoju usług bezpośrednio i pośrednio związanych z działalno-
ścią tych branż. Mowa tu przede wszystkim o usługach w zakresie handlu hurtowego i 
detalicznego, działalności związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elek-
tryczną, gaz i wodę, usługach sklasyfikowanych jako działalność profesjonalna, nau-
kowa i techniczna (głównie usługi w zakresie wzornictwa i projektowania), usługach 
transportu drogowego oraz usługach reklamowych i usługach w zakresie badania opi-
nii publicznej. Jednocześnie, przemysł odzieżowy okazał się być także istotnym sty-
mulatorem wzrostu zatrudnienia w regionie.  

 W obszarze inteligentnych specjalizacji określanych jako zaawansowane materiały bu-
dowlane, głównym motorem rozwoju regionu są dwie działalności zaliczane do prze-
mysłów kluczowych w regionie: produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych su-
rowców niemetalicznych (działalność dla której można zaobserwować pogłębiającą się 
specjalizację regionalną) oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spe-
cjalizacja słabnąca). Obie te działalności charakteryzują się silnymi powiązaniami bez-
pośrednimi i pośrednimi z usługami w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, 
usługami transportu drogowego, sektorem energetycznym i budownictwem. W przy-
padku przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych warto podkreślić silny związek 
bezpośredni i pośredni z przemysłem chemikaliów i wyrobów chemicznych, choć ten 
rodzaj działalności w świetle danych statystycznych nie można uznać za branżę klu-
czową dla rozwoju regionu. 

 W obszarze inteligentnych specjalizacji obejmujących medycynę, farmację i kosmetyki 
niewątpliwie najsilniejszym motorem rozwoju regionu w tym obszarze jest produkcja 
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów far-
maceutycznych. Dynamiczny rozwój ten branży przyczyni się bezpośrednio do roz-



7 

woju w regionie usług w zakresie reklamy, badania rynku i opinii publicznej, usług 
związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą 
prowadzenie działalności (np. usług związanych z organizacją kongresów, targów i 
wystaw) oraz usług związanych z handlem i transportem. Ujęte w tym obszarze usługi 
w zakresie pomocy społecznej staną się stymulatorem działalności związanej z obsłu-
gą rynku nieruchomości oraz mają istotny związek z sektorem rolno-spożywczym w 
regionie. 

 Rozwój sektora energetycznego w obszarze: energetyka wraz z odnawialnymi źródła-
mi energii pozostaje w silnej zależności z górnictwem, sektorem budowlanym, usłu-
gami w zakresie handlu i transportu lądowego i rurociągowego oraz przemysłem mi-
neralnym. Analiza mnożników produkcji pozwala przypuszczać, iż wraz z upływem 
czasu sektor ten będzie odgrywał coraz większą rolę w gospodarce regionu, choć roz-
wój ten nie musi się przełożyć na wzrost miejsc pracy w regionie, głównie ze względu 
na spodziewany wzrost wydajności pracy w tym sektorze. 

 Widoczna jest pogłębiająca się specjalizacja regionu w zakresie produkcji rolno-
spożywczej (obszar inteligentnej specjalizacji w zakresie innowacyjnego rolnictwa i 
przetwórstwa rolno-spożywczego). Rozwój tych branż, silnie ze sobą związanych, naj-
silniej przyczyni się do rozwoju usług w zakresie handlu hurtowego, detalicznego, 
usług transportowych oraz sektora energetycznego, i to zarówno z punktu widzenia 
wzrostu produkcji, jak i zwiększenia liczby miejsc pracy w regionie. Należy także pod-
kreślić, iż ze względu na niską wydajność pracy w tym sektorze wzrost popytu na pro-
dukty rolnictwa stymuluje największy wzrost liczby pracujących w regionie (podobne 
wyniki otrzymano także w odniesieniu do całej gospodarki narodowej), przy nieco 
słabszym wzroście produkcji (choć mnożnik produkcji dla artykułów spożywczych 
był w 2012 r. najwyższy, co oznacza iż wzrost popytu na artykuły spożywcze spowo-
duje największy przyrost produkcji globalnej regionu). 

 Rozwój branży informatycznej w regionie związany z silną koncentracją regionu w za-
kresie produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, poza rozwo-
jem usług tradycyjnych niezbędnych do prowadzenia tego rodzaju działalności (mowa 
tu przede wszystkim o usługach w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, usług 
transportu lądowego oraz usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej) może 
przyczynić się do rozwoju takich branż jak: produkcja urządzeń elektrycznych oraz 
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.  

Powyższe wnioski dotyczą wyłącznie tych rodzajów działalności, które zostały wskazane jako 
składowe regionalnych obszarów inteligentnej specjalizacji w strategii RIS LORIS 2030. Są to 
branże zaliczane do przemysłów tradycyjnych, średnio niskich i niskich technologii, pozosta-
jące w silnych związkach z sektorem usług tradycyjnych, co w efekcie może wciąż oznaczać 
słabą pozycję innowacyjną regionu w porównaniu do innych regionów Polski i UE.  

Jeśli chodzi o pozostałe składowe regionalnych obszarów inteligentnej specjalizacji, wskazane 
w SRWŁ 2020, to:  

 Rozwój branż zaliczanych do przemysłów kreatywnych, w szczególności działalności 
związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych jest silnie związana nadawaniem programów, działalno-
ścią w zakresie reklamy i badania rynku i opinii publicznej, z poligrafią i reprodukcją 
zapisanych nośników informacji (która to działalność także stanowi pewną specjaliza-
cję regionalną, silnie powiązaną z przemysłem papierniczym i tradycyjnymi usługami) 
oraz – pośrednio –z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. 

 W zakresie eko-przemysłów, należy zwrócić uwagę na działalności związane z dosta-
wą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalności związane z rekul-
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tywacją. Pogłębiająca się specjalizacja regionu w tym zakresie pozwala przypuszczać, 
iż w najbliższych latach tendencja ta zostanie zachowana, a zatem zachodzi potrzeba 
wskazania tych rodzajów działalności, które są silnie związane z eko-przemysłami. Z 
analizy powiazań wynikają przede wszystkim silne powiązania bezpośrednie i pośred-
nie w obrębie działalności składających się na eko-przemysł, silny związek z sektorem 
energetyczny, budownictwem oraz usługami w zakresie transportu lądowego i ruro-
ciągowego. 

 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytal-
ne ma silny związek z samymi usługami finansowymi, a także z usługami w zakresie 
reklamy, badania rynku i opinii publicznej oraz usługami sklasyfikowanymi jako pozo-
stałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne. W przypadku usług związanych z 
zatrudnieniem można wskazać silny związek tej działalności z usługami związanymi z 
obsługą rynku nieruchomości oraz usługami wynajmu i dzierżawy. Rozwój usług 
związanych z administracyjną obsługą biura pociąga za sobą wzrost aktywności go-
spodarczej w przemyśle papierniczym, usługach związanych z reklamą, badaniem ryn-
ku i opinii publicznej.  

Rezultaty konferencji Delphi 

Konferencja Delphi była formą warsztatów zorganizowanych 25 kwietnia 2014 r. Punktem 
wyjścia warsztatów była ankieta delficka składająca się z dziesięciu hipotez przygotowanych 
na podstawie analizy strategii rozwoju województwa, regionalnej strategii innowacji, raportów 
i tym podobnych materiałów, i przedstawiających różne mini scenariusze rozwoju wojewódz-
twa łódzkiego (Tabela 2). 

Tabela 2: Scenariusze rozwoju dla województwa łódzkiego 

Lp. Hipoteza Opis 

1 Działalność przedsiębiorstw 
przemysłu włókienniczo-
odzieżowego obecnych w woje-
wództwie łódzkim, nie stanie się 
jednym ze czynników dynamizują-
cych rozwój gospodarczy regionu  

W województwie łódzkim zauważalny jest  niski poten-
cjał rozwoju tej części sfery B+R, która może być do-
stawcą rozwiązań dla przedsiębiorstw włókienniczo – 
odzieżowych. Z drugiej strony,  firmy te charakteryzują 
się niskim poziomem możliwości absorpcyjnych rozwią-
zań B+R – nawet w przypadku ich dostępności. Taka 
sytuacja utrzyma się, powodując, że zjawiska polegające 
na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w przedsiębior-
stwach włókienniczo – odzieżowych z terenu wojewódz-
twa łódzkiego posiadać będą charakter incydentalny. Tak 
niska skala działań innowacyjnych, nie będzie miała w 
konsekwencji przełożenia na poprawę dynamiki rozwoju 
województwa łódzkiego.  

2 Ani energetyka konwencjonalna, 
ani energetyka oparta o Odnawial-
ne Źródła Energii,    nie staną się 
obszarami, które będą wpływać na 
dynamikę rozwoju województwa 
łódzkiego  

Pomimo znacznej zasobności województwa w węgiel 
brunatny, województwo nie posiada szans  na rozwój 
technologii w  zakresie jego wydobycia i wykorzystania 
dla potrzeb energetyki,  w oparciu o które energetyka 
węglowa województwa  mogła by stać się specjalizacją 
regionu. W związku z powyższym, województwo łódzkie 
pozostanie w dalszym ciągu dysponentem zasobów wę-
gla, które wykorzystywane będą w dotychczasowy spo-
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sób, bez wypracowywania i następnie angażowania zaa-
wansowanego potencjału B+R w tej dziedzinie. Podob-
na sytuacja będzie miała miejsce w przypadku energetyki 
opartej o odnawialne źródła energii (OZE). Działania 
łódzkich firm aktywnych w sferze OZE, będą koncen-
trować się niemal całkowicie na roli „naśladowców” 
bądź importerów rozwiązań zagranicznych, często w 
krajach rodzimych znajdujących się w schyłkowej fazie 
cyklu życia (zarówno produktu, jak i technologii), a 
głównym celem wykorzystania tych rozwiązań, będzie 
sprostanie wymogom środowiskowym określonym przez 
Komisję Europejską. Przykładem takiego „wtórnego” 
wykorzystania, będą zwłaszcza technologie i produkty 
służące produkcji biopaliw drugiej generacji, które nie 
rozwiną się na terenie województwa jako „rodzime” 
rozwiązania, ze względu na brak zaplecza B+R i kadr. 
Skutkiem powyższych zjawisk, będzie  stagnacja – tj. 
utrzymanie roli dotychczasowego udziału energetyki w 
zjawiskach rozwojowych województwa, przy jednocze-
snym braku ze strony tego sektora nowych, znaczących 
impulsów przekładających się na dynamiczny wzrost 
PKB województwa.    

3 Rozwój nowych technologii w 
obszarze produkcji i przetwórstwa 
roślin, nie stanie się początkiem 
wykształcenia w tym zakresie w 
województwie łódzkim specjaliza-
cji, która będzie katalizatorem 
dalszego rozwoju gospodarczego 
województwa   

Województwo łódzkie posiada szanse na rozwój (w 
oparciu o istniejące już zasoby B+R) potencjału techno-
logicznego w zakresie produkcji roślin (owoce, warzywa, 
zboża). W przyszłości, nie zostanie jednak uruchomiony 
zostanie żaden zaawansowany program badawczy, do 
którego zostali by włączenie  włączeni (poza przedstawi-
cielami sfery nauki), także producenci roślin i przetwórcy 
(jako przedstawiciele sfery „popytu” na zaawansowane 
rozwiązania). W konsekwencji, nie dojdzie do przygoto-
wania  i wdrożenia  technologii, które obniżą wodo-
chłonność i kosztochłonność upraw i przetwórstwa. To 
uniemożliwi zwiększenie pozycji konkurencyjnej produ-
centów i przetwórców roślin z terenu województwa 
łódzkiego i spowoduje, że sfera produkcji i przetwórstwa 
roślin, nie będzie posiadała wpływu na rozwój gospo-
darczy województwa.    

4 Przemysł produkcji materiałów 
budowlanych województwa nie 
będzie jednym ze źródeł dynami-
zujących rozwój gospodarczy 
regionu 

W województwie łódzkim nie istnieją warunki dla roz-
woju sektora materiałów budowlanych, jako specjalizacji. 
W sferze produkcji materiałów budowlanych, przewagi 
konkurencyjne budowane są bez konieczności angażo-
wania wysublimowanych rozwiązań technologicznych. 
Skutkiem takiej sytuacji będzie zachowanie w sektorze 
budowlanym dotychczasowych tendencji, a w konse-
kwencji, brak wpływu tej sfery na rozwój województwa.  

5 Rozwiązania w zakresie technolo-
gii mechatronicznych wypraco-
wywane w województwie łódzkim,  
nie znajdą zastosowania wśród 
firm obecnych w regionie, wsku-
tek czego mechatronika nie stanie 
się specjalizacją regionu w tym 

W województwie łódzkim istnieją dobre warunki dla 
rozwoju technologii mechatronicznych, jeżeli chodzi o 
potencjał B+R. Istnieją także duże możliwości wykorzy-
stana w tym zakresie placówek edukacyjnych (szkół za-
wodowych / techników) oraz szkół wyższych. Niemniej 
jednak, pomimo tego potencjału, technologie mechatro-
niczne nie rozwiną się na terenie województwa, ze 
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zakresie   względu na brak popytu na tego typu rozwiązania. Przy-
czyną tego będzie dominacja wśród kluczowych firm 
branży mechatronicznej, przedsiębiorstw będących wła-
snością kapitału zagranicznego oraz skali działalności 
tych przedsiębiorstw, które mogłyby nabywać takie wy-
pracowane w Łódzkim technologie, polegającej na zdo-
minowaniu tej struktury przez duże zakłady zagraniczne, 
dysponujące własnymi rozwiązaniami B+R w zakresie 
mechatroniki, opracowanymi za granicą. Z drugiej stro-
ny, potencjał małych, polskich firm, będzie zbyt mały 
aby stanowić partnerów dla rozwoju i przyjmowania 
technologii mechatronicznych (będą one co najwyżej 
kupować zagraniczne, już istniejące rozwiązania). Skut-
kiem tego będzie brak rozwoju, a w konsekwencji wpły-
wu działań podejmowanych w związku z rozwojem 
technologii mechatronicznych na rozwój województwa 
łódzkiego.  

6 Sfera usług medycznych świad-
czonych przez placówki medyczne 
w województwie nie stanie się 
katalizatorem zmian, prowadzą-
cych do uzyskania przez ten sektor 
jednej z wiodących funkcji w wo-
jewództwie  

W województwie łódzkim  w przyszłości, pomimo: 

 rozwoju   kilkudziesięciu placówek medycznych 
- niepublicznych oraz „komercyjnej” sfery działalno-
ści jednostek publicznych, nakierowanych na świad-
czenie usług medycznych klientom zagranicznym,  

 posiadania przez województwo łódzkie, zaso-
bów wód geotermalnych, możliwych do wykorzy-
stania dla celów leczniczych,  

nie dojdzie – ze względów: 

 niskiej atrakcyjności komunikacyjnej Łodzi w 
porównaniu do Warszawy,  

 braku działań związanych z „uzdatnieniem” za-
sobów geotermalnych województwa, poprzez od-
powiednie działania inwestycyjne,  

do rozwoju tego rodzaju niszy, jaką są usługi sektora 
medycznego, w skalę, która będzie miała wpływ na roz-
wój całego województwa.  

7 Dotychczasowa struktura i profil 
działalności firm IT z wojewódz-
twa łódzkiego nie ulegną zmianie, 
co spowoduje brak rozwoju tej 
sfery gospodarki,  i brak jej wpły-
wu na rozwój gospodarczy woje-
wództwa    

W województwie łódzkim, pomimo występowania dużej 
liczby firm działających w branży IT, brak jest zaplecza 
B+R, które mogłoby stanowić wsparcie dla ich rozwoju. 
W przyszłości, obecne dotąd w województwie łódzkim 
międzynarodowe firmy informatyczne oraz polskie firmy 
informatyczne, które rozwinęły swą działalność jako 
niezależni dostawcy oprogramowania/rozwiązań infor-
matycznych lub podwykonawcy firm globalnych,  
utrzymają swe dotychczasowe działania (zakres usług), 
bez angażowania się w prace B+R, dokonując jedynie 
(m.in. ze wsparciem środków RPO WŁ 2014-2020), 
ewentualnej modernizacji sprzętu. Takie działania nie 
doprowadzą  jednak do osiągnięcia stanu, w  którym 
sektor IT województwa (a także powiązane z nim obsza-
ry), będzie mógł rozwinąć swą działalność w skali posia-
dającej wpływ na zwiększenie dynamiki PKB wojewódz-
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twa.  

8 Sektor produkcji farmaceutyków 
w województwie łódzkim, w dal-
szym ciągu  będzie skoncentrowa-
ny na produkcji leków generycz-
nych,  co uniemożliwi wejście 
firmom z tej branży z wojewódz-
twa łódzkiego na szybką ścieżkę 
wzrostu   

W województwie łódzkim nie występuje potencjał (za-
równo finansowy, jak i technologiczny), pozwalający na 
opracowywanie i wdrażanie do produkcji przez firmy 
farmaceutyczne z województwa, nowych lekarstw (tj. 
leków niegenerycznych). W przyszłości dotychczasowa 
pozycja obecnych w regionie i kontrolowanych przez 
rodzimy kapitał producentów farmaceutyków  (kilka 
podmiotów) na rynku polskim i zagranicznym utrzyma 
się i nie dojdzie do jej dalszego wzrostu. Wypracowywa-
ne zyski będą bowiem dostateczne dla kontynuacji pro-
dukcji wspomnianych wcześniej leków o charakterze 
generycznym (a zatem takich, których okres ochrony 
patentowej już minął /okres ten wynosi od 20-25 lat/). 
Zjawiska wypracowywania przełomowych, nowych roz-
wiązań, zapewniających wejście na rynek światowy (no-
wych lekarstw) nie będą występować.  Genezą tego zja-
wiska będzie fakt, że wsparcie finansowe procesów roz-
wojowych, wynikające z zaliczenia tego sektora do grupy 
regionalnych specjalizacji przez władze regionu, okaże 
się niemożliwe, ze względu na fakt   iż rozwój produk-
tów w tej branży cechuje się wysokim poziomem kosz-
tochłonności, i realizacja zamiaru wsparcia tego rodzaju 
działalności, oznaczała by konieczność wydatkowania 
całego budżetu RPO 2014-2020 tylko na ten cel. W kon-
sekwencji, sfera produkcji farmaceutyków w wojewódz-
twie łódzkim, utrzyma swój dotychczasowy udział w 
strukturze PKB regionu, i w sferze tej nie dojdzie do 
osiągnięcia masy krytycznej, która spowodowała by 
znaczny wzrost dynamiki przychodów w tej branży w 
województwie i tworzenie nowych powiązań koopera-
cyjnych.  

9 Rozwój  nanotechnologii w woje-
wództwie łódzkim, nie stanie się 
czynnikiem rozwoju firm branży 
mleczarskiej oraz produkcji opa-
kowań      

W województwie łódzkim występują dobre możliwości 
rozwoju nanotechnologii.. W przyszłości, wypracowane 
w województwie łódzkim rozwiązania nanotechnolo-
giczne, nie znajdą jednak znajdą zastosowanie wśród y 
tych firm z województwa łódzkiego, które działają w 
branży mleczarskiej (powłoki urządzeń produkcyjnych) 
oraz produkcji opakowań (poprawa własności fizycz-
nych produktów), i które mogłyby stanowić odbiorców 
tych rozwiązań. W konsekwencji, firmy te nie wzmocnią  
swej dotychczasowej pozycji konkurencyjnej  i nie nastą-
pi ich dalszy dynamiczny rozwój, który miałby znaczenie 
z punktu widzenia wzrostu PKB województwa łódzkie-
go.  

10 Rozwiązania w zakresie biotech-
nologii wypracowane przez jed-
nostki naukowe województwa 
łódzkiego nie zostaną zaadapto-
wane przez firmy z terenu woje-
wództwa, wobec czego nie dojdzie 
do ich rozwoju w skali posiadają-
cej znaczenie z punktu widzenia 

W województwie łódzkim występuje potencjał  po stro-
nie sfery naukowej, w zakresie wypracowywania nowych 
rozwiązań biotechnologicznych. W przyszłości, choć 
dojdzie do wypracowania tego rodzaju rozwiązań, to nie 
zostaną one zaadaptowane przez firmy, działające na 
obszarze województwa łódzkiego. W konsekwencji, nie 
dojdzie do rozwoju tych firm w oparciu o biotechnolo-
gie , a co za tym idzie – biotechnologia nie stanie się 



12 

rozwoju regionu.   czynnikiem ważnym dla rozwoju regionu. 

Hipotezy podzielono na dwie grupy: 

 hipotezy posiadające kontekst negatywny (tzn. wskazujący na brak możliwości rozwo-
ju województwa w oparciu o określony sektor / obszar technologii),  

 hipotez posiadające kontekst pozytywny (tzn. wskazujący na możliwości rozwoju wo-
jewództwa w oparciu o określony sektor / obszar technologii). 

Każda z hipotez była oceniana pod kątem: 

 roli/znaczenia sektora/obszaru technologii, stanowiącego przedmiot hipotezy dla 
przyszłej dynamiki rozwoju gospodarczego danego województwa (brak znaczenia, 
małe znaczenie, średnie znaczenie, duże znaczenie, bardzo duże znaczenie), 

 prawdopodobieństwa realizacji danej hipotezy (w skali od 0% do 100%, gdzie 0 ozna-
cza brak  możliwości  realizacji scenariusza a 100 pewność realizacji  scenariusza). 

Dodatkowo: 

 w przypadku: (i) hipotez o kontekście negatywnym, o prawdopodobieństwie realizacji 
oszacowanym przez eksperta na poziomie minimum 50% i (ii) hipotez o kontekście 
pozytywnym, o prawdopodobieństwie realizacji oszacowanym przez eksperta na po-
ziomie poniżej 50% oceniano bariery utrudniających urzeczywistnienie danej hipotezy; 

 w przypadku: (i) hipotez o kontekście negatywnym, o prawdopodobieństwie realizacji 
oszacowanym przez eksperta na poziomie poniżej 50% i (ii) hipotez o kontekście po-
zytywnym, o prawdopodobieństwie realizacji oszacowanym przez eksperta na pozio-
mie minimum 50% wybierano najbardziej pożądanych instrumentów wsparcia. 

Rezultaty konferencji Delphi wskazały, że największe (aktualnie) znaczenie dla rozwoju woje-

wództwa łódzkiego ma przemysł włókienniczo-odzieżowy (H1), określony przez blisko 60% 

ekspertów jako bardzo ważny lub ważny. 

Za nim plasują się: 

 usługi medyczne (H6),  

 technologie informacyjno-komunikacyjne (H7),  

 technologie przetwórstwa i produkcji roślin (H3) oraz  

 biotechnologie (H10), 

mające aktualnie w ocenie od 35% do 45% ekspertów bardzo duże lub duże znaczenie dla 
rozwoju regionu. 

Najmniejsze znaczenie dla rozwoju województwa mają obecnie: 

 nanotechnologie (H9),  

 energetyka (H2) oraz 

 przemysł produkcji materiałów budowlanych (H4)  

najrzadziej wskazywane jako obszary o dużym aktualnie znaczeniu dla rozwoju regionu (od-
powiednio przez blisko 10%; ok. 20% i ok. 25% ekspertów) i jednocześnie relatywnie często 
wskazywane jako obszary o aktualnym braku lub niewielkim znaczeniu dla rozwoju woje-
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wództwa (odpowiednio przez ponad 40% ekspertów dla nanotechnologii, 35% dla energetyki 
i 30% dla produkcji materiałów budowlanych). 

W przypadku  

 mechatroniki (H5) i 

 produkcji farmaceutyków (H8) 

rozkład wskazań ekspertów nie daje podstaw do jednoznacznego uchwycenia kierunku oceny. 
Mechatronika w opinii nieco ponad 20% ekspertów jest obszarem o bardzo dużym lub dużym 
znaczeniu dla rozwoju województwa. Jednocześnie w opinii ponad 30% ekspertów jest jednak 
obszar o małym lub żadnym znaczeniu dla rozwoju regionu. W przypadku produkcji farma-
ceutyków liczba wskazań tego obszaru jako bardzo ważnego lub ważnego dla rozwoju woje-
wództwa sięga 40% przy jednoczesnej liczbie wskazań tego obszaru jako mało ważnego dla 
rozwoju regionu, sięgającej 30%. 

Jednak przyszłość województwa może być kształtowana przez nieco innych liderów. Jak bo-
wiem wynika z oceny prawdopodobieństwie realizacji scenariuszy opisanych poszczególnymi 
hipotezami najniższe prawdopodobieństwo przypisano hipotezom mówiącym o tym, że: 

 rozwój nanotechnologii w województwie łódzkim, nie stanie się czynnikiem rozwoju 
firm branży mleczarskiej oraz produkcji opakowań (H9), 

 działalność przedsiębiorstw przemysłu włókienniczo-odzieżowego obecnych w woje-
wództwie łódzkim, nie stanie się jednym ze czynników dynamizujących rozwój go-
spodarczy regionu (H1), 

 sfera usług medycznych świadczonych przez placówki medyczne w województwie nie 
stanie się katalizatorem zmian, prowadzących do uzyskania przez ten sektor jednej z 
wiodących funkcji w województwie (H6), 

 sektor produkcji farmaceutyków w województwie łódzkim w dalszym ciągu będzie 
skoncentrowany na produkcji leków generycznych, co uniemożliwi wejście firmom z 
tej branży z województwa łódzkiego na szybką ścieżkę wzrostu (H8). 

A ponieważ są to hipotezy o kontekście negatywnym (wskazującym na brak możliwości roz-
woju województwa w oparciu o dany sektor / obszar technologii opisany hipotezą), to niskie 
prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza (na poziomie mniejszym lub równym 
50%) oznacza, że sektor/ obszar technologii opisany hipotezą ma (relatywnie) duży potencjał 
generowania przyszłej dynamiki rozwoju regionu. 

W efekcie, lista lokomotyw rozwoju województwa do 2020 r. może ulec zmianie. Z jednej 
strony wypadną z niej: 

 technologie informacyjno-komunikacyjne (H7) oraz 

 biotechnologie (H10), 

Z drugiej jednak, rozszerzy się ona o: 

 nanotechnologie (H9) i  

 produkcję farmaceutyków (H8). 

Mniej jednoznaczną sytuację obserwujemy w odniesieniu do:  

 technologii przetwórstwa i produkcji roślin (H3),  

 przemysłu produkcji materiałów budowlanych (H4) i 
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 mechatroniki (H5), 

bo tutaj oceny ekspertów dzielą się po połowie (50% z nich szacuje prawdopodobieństwo 
realizacji hipotezy na relatywnie niskie a drugie 50% na relatywnie wysokie). 

Przypisanie najwyższego prawdopodobieństwa realizacji hipotezom mówiącym o tym, że: 

 ani energetyka konwencjonalna, ani energetyka oparta na odnawialnych źródłach 
energii nie staną się obszarami, które będą wpływać na dynamikę rozwoju wojewódz-
twa łódzkiego (H2) oraz 

 rozwiązania w zakresie biotechnologii wypracowane przez jednostki naukowe woje-
wództwa łódzkiego nie zostaną zaadaptowane przez firmy z terenu województwa, 
wobec czego nie dojdzie do ich rozwoju w skali posiadającej znaczenie z punktu wi-
dzenia rozwoju regionu (H10) 

oznacza, że te sektory/ obszary technologii mogą w perspektywie najbliższym kilku lat tracić 
na znaczeniu z punktu widzenia potencjału generowania wzrostu gospodarczego wojewódz-
twa.  


