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 W 2014 r. liczba ludności województwa łódzkiego wyniosła 2 508 464, a Łodzi  
708 554 (GUS, stan na 30 VI 2014r.).   

 Między 1995r., a 2014r. liczba ludności województwa łódzkiego spadła o ok. 180 
tys., a Łodzi o 114 tys.   

 W 2035r., zgodnie z prognozami demograficznymi województwo łódzkie ma 
liczyć 2 231 642 osób , a  w 2050 r. liczba ludności regionu  spadnie poniżej  
2 milionów  (1 999 131). Większy, niż województwa łódzkiego, procentowy 
ubytek ludności  dotknie jedynie województwa opolskie i świętokrzyskie. 
Zgodnie z prognozą demograficzną  w 2035r. liczba mieszkańców Łodzi spadnie 
poniżej 600 tys. i wyniesie 577 831.  

 W 2035r. liczba ludności województwa łódzkiego wyniesie 83% stanu  
z  1995r., a Łodzi 70,2%  w porównaniu ze stanem z 1995r. 
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1995r. 2000r. 2005r. 2010r. 2014r. 2020r. 2025r. 2030r. 2035r.

 ŁÓDZKIE 2687761 2627824 2577465 2542436 2508464 2434078 2373697 2306378 2231642

Łódź 823215 798418 767628 730633 708554 671151 641577 610171 577831
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Ludność Łodzi i województwa łózkiego w latach 1995 - 2035 (1995-2014 
stan rzeczywisty; 2020-2035 - prognoza) 



Demografia 

* 2014r. – stan na 30 czerwca 2014r. 
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Demografia 

Następują istotne zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa 
województwa łódzkiego, co można prześledzić analizując strukturę ludności 
według ekonomicznych grup wieku.  Województwo łódzkie ma już obecnie 
najwyższy w kraju odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. Obecnie udział tej 
ludności  w strukturze wiekowej wynosi 20,9% i jest wyższy od odsetka dzieci  
i młodzieży w wieku poniżej 18. lat o 4 % . W 2020r. ludności w wieku 
poprodukcyjnym będzie o ponad 8 %  więcej niż w wieku przedprodukcyjnym, ale 
w 2035r. już dwukrotnie więcej. To zjawisko może być nie tylko zagrożeniem, ale 
również szansą do rozwoju „srebrnej gospodarki” , tworzącej nowe miejsca pracy, 
a także do szerokiego wykorzystania nowoczesnych technologii w telemedycynie  
i teleopiece, jak również sprzyjać wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań  
w polityce społecznej – innowacji społecznych. 



Konwergencja ekonomiczna 

Województwo łódzkie cechuje się postępującą konwergencją zewnętrzną, 
objawiającą się zmniejszaniem dystansu w poziomie PKB na 1 mieszkańca  
(z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej – PPS) między województwem łódzkim, 
a średnią dla Unii Europejskiej. Region w latach 2007-2011 dystans ten zmniejszył  
o 10 % osiągając 60 % średniej unijnej. Według założeń SRWŁ  województwo 
łódzkie w 2020r.  ma osiągnąć PKB per capita na poziomie 72% średniej unijnej. 



Konwergencja ekonomiczna 
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*  Wskaźnik dla 2020r. dla Polski ze „Strategii Rozwoju Kraju do 2020r.”, a dla województwa łódzkiego ze „Strategii 
Rozwoju   Województwa Łódzkiego 2020.” 



Konwergencja ekonomiczna 

W 2011 r. PKB województwa łódzkiego stanowił, podobnie jak w 2010 r., 92,6 % 
średniej krajowej i wyniósł w przeliczeniu na 1 mieszkańca 36 750 zł (Polska – 39 
665 zł). Od  2008r. poziom ten wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym  poziomie 
(2008r. – 92,8).  W latach 2008-2011 dynamika regionalnego PKB była zbliżona do 
średniej krajowej. W okresie 2008-2011 największy wzrost PKB per capita w relacji 
do średniej wojewódzkiej miał miejsce w podregionie piotrkowskim (wzrost o 30 
p.p.). Wewnątrzregionalne zróżnicowanie PKB w latach 2008-2011 utrzymało się; 
PKB per capita w podregionie sieradzkim wyniósł w 2011 r. 71,4% średniej 
wojewódzkiej, a w Łodzi 132,4% tej średniej. 



Konwergencja ekonomiczna 



Konwergencja ekonomiczna 

Województwo łódzkie cechuje niższa, aniżeli przeciętnie w kraju produktywność 
pracy mierzona wartością dodaną brutto w przeliczeniu na 1 pracującego. Jednakże 
wydajność pracy w regionie w latach 2008-2011 charakteryzowała się dość wysoką 
dynamiką wzrostu, dzięki czemu w 2011 r. osiągnęła poziom 89,4% średniej dla 
Polski (wzrost o ok. 2% od 2008r.) W tym okresie najwyższą dynamiką wzrostu 
WDB cechował się podregion piotrkowski (139 %), a najniższą podregion sieradzki 
(116,2%). O wzroście produktywności pracy, świadczy też wzrost produkcji 
sprzedanej przemysłu w 2013 r., przy spadku zatrudnienia w tym sektorze (o 2,7 
p.p. w skali roku). 
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Luka w strukturze gospodarki województwa 

Liczba pracujących w rolnictwie regionu łódzkiego systematycznie spada (mapka). 
Tym niemniej jednak w tym dziale gospodarki pracuje nadal aż 19% ogółu 
pracujących. Struktura pracujących wskazuje na to, że region łódzki należy do grupy 
województw przemysłowo-rolniczych, w których odsetek pracujących w przemyśle  
i rolnictwie przekracza średnią krajową. Rodzime firmy przemysłowe funkcjonują 
najczęściej w tradycyjnych branżach, natomiast te z kapitałem zagranicznym  
w branżach wysokiej i średniowysokiej techniki. W usługach pracuje tylko 52,8% 
pracujących ogółem, co jest wskaźnikiem gorszym od średniej krajowej. 

ROLNICTWO PRZEM. I BUDOW. USŁUGI 

 MAZOWIECKIE 13,23 19,51 67,26 

 ZACHODNIOPOMORSKIE 9,90 26,78 63,33 

 POMORSKIE 8,95 28,70 62,34 

 DOLNOŚLĄSKIE 8,77 31,09 60,14 

 LUBUSKIE 11,35 31,29 57,36 

 ŚLĄSKIE 6,22 36,66 57,12 

 KUJAWSKO-POMORSKIE 15,92 29,54 54,54 

 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 16,76 29,05 54,19 

 MAŁOPOLSKIE 21,86 24,20 53,93 

 WIELKOPOLSKIE 15,67 31,26 53,07 

 ŁÓDZKIE 19,39 27,80 52,82 

 OPOLSKIE 16,40 31,38 52,22 

 PODLASKIE 31,90 20,01 48,09 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 32,84 22,87 44,29 

 LUBELSKIE 38,83 17,39 43,78 

 PODKARPACKIE 33,09 24,11 42,80 



Reindustrializacja 

Reindustrializacja może być rozpatrywana jako odwrót od koncepcji gospodarki 
bazującej na usługach, na rzecz bardziej zbalansowanego rozwoju z udziałem usług 
i przemysłu. Ostatni kryzys finansowy szczególnie dotkliwy okazał się dla krajów 
mocno zserwicyzowanych (o bardzo wysokim udziale usług w PKB). Polityka 
reindustrializacji  została wyartykułowana w Strategii Europa 2020, w ramach 
której jedną z siedmiu flagowych inicjatyw stała się Polityka przemysłowa w dobie 
globalizacji.  

Pomimo przemysłowo-rolniczego charakteru regionu, to właśnie sekcje przemysłu  
i przetwórstwa przemysłowego stanowią najmniej efektywny, w stosunku do 
średniej krajowej, element gospodarki województwa łódzkiego. 
Aby  nadgonić ten dystans konieczne jest stworzenie dogodnych warunków  
i przyciągnięcie inwestorów przemysłowych wysokiej i średnio-wysokiej techniki. 



Reindustrializacja 
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WDB na 1 pracującego wg sekcji (ceny bieżące) w zł 



Reindustrializacja 



Reindustrializacja 

Rolnictwo 
19% 

Przemysł i 
budownictwo 

28% 
Usługi rynkowe 
niefinansowe 

23% 

Uslugi finansowe 
i 

ubezpieczeniowe 
4% 

Usługi  
nierynkowe 

26% 

Struktura pracujących w woj. łódzkim w 2013r. 



Postęp technologiczny i  innowacja jako źródło trwałego rozwoju 

Silny potencjał B+R województwa łódzkiego zarówno jeśli chodzi liczbę 
ośrodków naukowych i badawczych, kompetencje kadr dla B+R, jak i wielkość 
nakładów na działalność badawczo-rozwojową. 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.  

Unikalny w skali kraju i specyficznym dla regionu sektor naukowo-badawczy,         
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). 

Dynamicznie rozwijający 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.  



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



Niepożądane efekty globalizacji 

Globalizacja w sensie ogólnym może być rozumiana jako proces, który jest  
tworzony przez zjawiska lub działania o wymiarze ogólnoświatowym. 
Globalizacja to historyczny i spontaniczny proces liberalizacji i postępującego wraz  
z nią scalania funkcjonujących rynków towarów, kapitału i siły roboczej oraz 
technologii i informacji w jeden współzależny rynek.  
Jednym z negatywnych zjawisk globalizacji  jest rozprzestrzenianie się wszelkiego 
rodzaju kryzysów, np.  globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego z 2009r. 
Gospodarka województwa łódzkiego bardzo odczuła ten kryzys, gdyż przyczynił się 
on do największego  w skali kraju spadku liczby podmiotów gospodarczych  
w rejestrze REGON. W 2009 r. nastąpiło zmniejszenie się liczby podmiotów 
gospodarczych o około 10%, co się przełożyło na zmniejszenie dynamiki 
regionalnego PKB i obniżenie relatywnego poziomu PKB w stosunku do średniej 
krajowej. W kolejnych  następował wzrost liczby pomiotów gospodarki narodowej 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, ale województwo nie odrobiło dystansu pod 
tym względem w stosunku do średniej krajowej. 



Niepożądane efekty globalizacji 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w Polsce 
i w województwie łódzkim 
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 ŁÓDZKIE POLSKA

Innymi niekorzystnymi zjawiskami związanymi z globalizacją jest ekspansja 
ponadnarodowych korporacji, która często prowadzi do upadku rodzimych 
przedsiębiorstw oraz wzrost bezrobocia, związany z przenoszeniem produkcji do 
krajów o najniższych kosztach pracy (Chiny, Indie). 



STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020  
Inteligentne specjalizacje 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 wskazano  16 inteligentnych 
specjalizacji regionalnych, które będą się rozwijać w oparciu o nowoczesne 
technologie (biotechnologie, nanotechnologie i zaawansowane  materiały, 
mechatronika, technologie komunikacyjne i informatyczne) 
 
Zaliczono do nich:  
• 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, logistyka, BPO, 
IT; 

•  przemysły kreatywne. 



W RSI LORIS dokonano identyfikacji kluczowych specjalizacji (branż)  
i obszarów technologicznych dla regionu. Proces wyboru kluczowych specjalizacji 
regionalnych składał się  z trzech etapów:  
I. Identyfikacji branż występujących w województwie łódzkim.  
II. Oceny potencjału branż występujących w województwie łódzkim.  
III. Wskazania specjalizacji regionu (w ramach tego etapu zestawiono potencjał 

zidentyfikowanych branż z potencjałem technologicznym województwa) 
 
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 przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); 
•  zaawansowane materiały budowlane (w tym wzornictwo); 
•  innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; 
•  informatyka i telekomunikacja 
 

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO LORIS 2030 
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