
Załącznik: Opis wyzwań rozwojowych  

Wyzwania rozwojowe 

Luka w strukturze gospodarki 

województwa 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego zakłada 

stopniową redukcję zatrudnienia w tradycyjnych, nisko 

produktywnych sektorach i gałęziach gospodarki, 

szczególnie w rolnictwie, i wzrost zatrudnienia w branżach 

średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie i 

usługach wiedzochłonnych. Zagrożeniem jest jednak słaby, 

znacznie odbiegający od średniej unijnej, rozwój 

niefinansowych usług  rynkowych (udział zatrudnionych w 

tych usługach w województwie łódzkim wynosi aktualnie 

nieco ponad 50% gdy tymczasem w Unii Europejskiej 

wynosi on blisko 65%) plasujący województwo wśród 

regionów o najniższej wartości tego wskaźnika. 

Demografia Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego przewiduje 

znaczny rozwój kapitału ludzkiego w województwie i 

wzrost poziomu wykształcenia, przyczyniający się do 

rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach. 

Z drugiej jednak strony województwo należy do 81 

regionów unijnych o ujemnym przyroście rzeczywistym i 

jednym z najniższych wskaźników dzietności. Efektem 

będzie pogłębienie do 2020 r. niekorzystnej sytuacji 

demograficznej, spadek zaludnienia o ponad 110 tys. 

mieszkańców, wyludnianie województwa, stanowiące 

zagrożenie zarówno dla obszarów miejskich, jak i 

wiejskich, włącznie ze stolica województwa. 

Konwergencja ekonomiczna Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego przewiduje, 

że region będzie doganiać najbardziej rozwinięte regiony 

Polski i będzie sukcesywnie zmniejszać dystans 

rozwojowy do bardziej rozwiniętych regionów unijnych. 

Procesowi konwergencji zagrażają jednak (i) obserwowany 

w latach 2004-2009 spadek PKB per capita w stosunku do 

średniej krajowej z 91,9 % w 2004 r. do 91,3% w 2009 r.; 

(ii) niska, w stosunku do średniej krajowej, wydajność 

pracy we wszystkich, poza rolnictwem, sektorach 

regionalnej gospodarki; (iii) pogłębiające się wewnętrzne 

zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w 

podregionach 

Postęp technologiczny i 

innowacja jako źródło trwałego 

rozwoju 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego zakłada, że 

kluczowym czynnikiem wzrostu produktywności 

gospodarki stanie się postęp technologiczny. Nastąpi 

unowocześnienie technologiczne kluczowych branż 

przemysłów i rolnictwa oraz rozwój inteligentnych 



specjalizacji. Przedsiębiorstwa będą wdrażać procesy 

modernizacyjne i innowacje, włączając ekoinnowacje. 

Zagrożeniem jest jednak niski poziom nakładów na 

działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną. 

Województwo plasuje się w ostatniej grupie regionów 

zarówno pod względem wielkości nakładów na badania i 

rozwój, jak i pod względem liczby patentów zgłoszonych 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Co więcej, województwo 

zalicza się do słabych dyfuzorów w zakresie innowacji 

(źródłem postępu technologicznego jest zakup nowych 

maszyn i urządzeń a nie tworzenie innowacyjnych 

technologii a odsetek przedsiębiorstw wprowadzających 

innowacje należy do jednego z najniższych w Polsce). Poza 

tym województwo charakteryzuje się niskim poziomem 

współpracy między sektorem naukowym i badawczo-

rozwojowym a gospodarką i, w konsekwencji, 

ograniczonym potencjałem tworzenia i dyfuzji innowacji, i 

to mimo posiadania znaczącego i wyspecjalizowanego 

potencjału naukowego i badawczo-rozwojowego. 

Niepożądane efekty 

globalizacji 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego przewiduje, 

że w średniej perspektywie głównym źródłem innowacji 

będzie absorbcja i adaptacja technologii z zewnątrz. 

Dlatego zakłada tworzenie warunków dynamizujących 

bezpośrednie inwestycje zewnętrzne, w tym zagraniczne 

(rozwój środowiska przyjaznego przedsiębiorczości, 

dostępność terenów inwestycyjnych, lepsza dostępność 

komunikacyjna, rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr). 

Zagrożeniem jest jednak niska produktywność i relatywnie 

niska zdolność absorpcyjna regionalnej gospodarki, co 

może prowadzić do powstania dychotomicznej struktury 

gospodarki, mająca z jednej strony efektywny, szybko 

rosnący ale zdominowany przez firmy międzynarodowe 

sektor wysokiej techniki, z drugiej zaś mniej 

konkurencyjny przemysł lokalny. 

Scenariusze 

Przeć do przodu Scenariusz zakłada kontynuację dotychczasowych trendów 

i utrzymanie ważności celów przyjętych w strategii Europa 

2020 (rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny) 

również po 2020 roku. 

Spojrzeć poza Scenariusz zakłada bardziej radykalną transformację, 

opartą na przejściu do cyrkulacyjnego modelu 

biznesowego prowadzącego do z jednej strony – 

przełomowych osiągnięć w zakresie wzrostu efektywności 

wykorzystania zasobów i redukcji barier hamujących 

zrównoważony rozwój, z drugiej zaś – do większej 

spójności społecznej. 



Działania związane z realizacją tych scenariuszy:  

 Plany, akcje, programy itp. zwiększające prawdopodobieństwo realizacji scenariusza, 

 Cele proponowanych akcji/ programów,  

 Interesariusze (typy organizacji, instytucji itd.), którzy powinni być włączeni w określanie 
konkretnego kształtu proponowanych akcji/ programów, 

 Interesariusze którzy powinien być liderem/ odgrywać wiodącą rolę, 

 Grupy beneficjentów, do których te akcje/ programy powinny być adresowane, 

 Oczekiwane rezultaty proponowanych akcji/ programów, 

 Formalne i nieformalne kompetencje wymagane od interesariuszy,   

 Przestrzenie, które stanowić będą  obszar realizacji akcji/programów (np. obszary 
administracyjne, regiony funkcjonalne; maks. 500 znaków) 

 Najważniejsze zewnętrzne czynniki sprzyjające efektywnemu wdrożeniu proponowanych akcji/ 
programów 

 Najważniejsze zagrożenia (wewnątrz regionu, jak i poza nim) dla efektywnego wdrożenia 
proponowanych akcji/ programów 

 

 

 

  

 


