
Łódź, grudzień 2015

Koordynacja tematu:

Jacek May

Opracowanie merytoryczne:

Jacek May,

Anna Szymańska

Emilia Modranka

Opracowanie graficzne i techniczne:

Lucyna Cichocka,

Justyna Dolaczyńska,

Marta Rutkowska,

Patrycja Sobieraj



CELE OPRACOWANIA

1. Doraźne

Identyfikacja sytuacji społeczno-gospodarczej 

poszczególnych miast województwa, na 

podstawie:

• obecnego poziomu rozwoju wybranych czynników;

• dynamiki ich zmian w latach 2004-2014;

• typologii miast, stanu oraz tendencji rozwojowych.

2. Perspektywiczne

Wskazanie w przyszłych pracach BPPWŁ:

• ewentualnych kierunków interwencji, niwelującej 

bariery i wzmacniającej potencjały rozwojowe miast;

• możliwości kształtowania potencjalnej roli 

poszczególnych ośrodków, w sieci miast 

województwa.



Liczba ludności [w tys.]

> 700 (1 ,miasto)

15 – 40 (8 miast)

40 – 80 (10 miast)

5 – 15 (12 miast)

< 5 (13 miast) 

ZAKRES PRZESTRZENNY OPRACOWANIA

Ośrodek wojewódzki  (1)

Ośrodki powiatowe (20)

Ośrodki miejskie (3)

Ośrodki miejsko 

- gminne (20)



ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPRACOWANIA

DEMOGRAFIA

Obszary waloryzacji miast województwa łódzkiego

JAKOŚĆ ŻYCIA

ŁAD PRZESTRZENNY

POTENCJAŁ GOSPODARCZY

Zaludnienie i struktura 

wielkościowa miast

Struktura 

demograficzna

Procesy 

demograficzne

Infrastruktura społeczna Warunki mieszkaniowe

CZYNNIKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Poziom rozwoju 

społeczeństwa

Wyposażenie 

inwestycyjne

Wielkość gospodarki
Innowacyjność

gospodarki

Rynek pracy



ŹRÓDŁA DANYCH

Bazy danych i rejestry

• Bank Danych Lokalnych GUS - mierniki i wskaźniki, służące do analiz 
cząstkowych oraz konstrukcji wskaźników syntetycznych;

• Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – powierzchnia podstref ŁSSE 
przeznaczonych do zainwestowania;

• Ministerstwo Finansów oraz Moja Polis – środki przekazane z odpisów 1% 
podatku na organizacje pożytku publicznego;

Ekspertyzy

• „Problemy rozwojowe miast województwa łódzkiego – sytuacja 
gospodarcza” opracowana przez AGERON Polska International Consuling & 
Market Research;

• „Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie 
kapitału ludzkiego  i społecznego” opracowana przez DELTA PARTNER, 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych.

• „Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości 
w regionie łódzkim” opracowana przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku 
Sp. z o. o.



METODA  ANALIZ

Wskaźnik syntetyczny:

• Stanu: suma zunitaryzowanych wskaźników diagnostycznych

• Tendencji: suma zunitaryzowanych współczynników kierunkowych 
wskaźników diagnostycznych

Jakość 

życia

• Infrastruktura 
społeczna (7)

• Warunki 
mieszkaniowe (3)

Ład przestrzenny

• Ład 
przestrzenny (2)

Czynniki rozwoju 
gospodarczego

• Poziomu rozwoju 
społeczeństwa (5)

• Wyposażenie 
inwestycyjne (5)

Potencjał 
gospodarczy

• Wielkość 
gospodarki (3)

• Innowacyjność 
gospodarki (3)

• Rynek pracy (3)

W nawiasie zamieszczono liczbę wskaźników diagnostycznych

Zalety metody: 
• Porządkowanie miast według wielu zmiennych diagnostycznych;

• Ujednolicony zakres wartości unormowany w przedziale 0-100 pkt., gdzie 

wartość 100 oznacza wartość wzorcową o najkorzystniejszych wartościach 

wszystkich. zmiennych diagnostycznych;

• Brak wpływu liczby zmiennych diagnostycznych na wartości wskaźnika 

syntetycznego;





ZAKRES ANALIZ

DEMOGRAFII MIAST

ZAGADNIENIE WSKAŹNIKI
ZAKRES 

CZASOWY

Liczba mieszkańców • Zmiana liczby mieszkańców

2004-2014

Przyrost naturalny
• Urodzenia żywe/ 1000 mieszk.

• Zgony na 1000 mieszk.

Migracje
• Emigracja na 1000 mieszk.

• Imigracja na 1000 mieszk.

Struktura wieku i płci
• Udział w ekonomicznych grupach wieku

• Współczynnik feminizacji

Czynniki przyrostu rzeczywistego ludności: skumulowany przyrost

naturalny oraz skumulowane saldo migracji; w latach 2004-2014;

Wzajemne relacje tych czynników pozwalają na wyróżnienie

w populacji miast województwa 7, spośród 8 klas teoretycznych Webb’a,

według kierunków i czynników przyrostu rzeczywistego

Wskaźniki diagnostyczne

Typologia miast według czynników zmian zaludnienia (metoda 
Webb’a)



TYPOLOGIA MIAST WEDŁUG KIERUNKÓW I CZYNNIKÓW ZMIAN PRZYROSTU 

RZECZYWISTEGO LUDNOŚCI W LATACH 2004-2014 R. (METODĄ WEBB’A)
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Skumulowany współczynnik salda migracji [promil]

Ujemne skumulowane saldo ruchu rzeczywistego Dodatnie skumulowane saldo ruchu rzeczywistego
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A

Przyrost naturalny > odpływ migracyjny – 1 miasto

• Do tej klasy należą tylko Skierniewice. Dodatnia jest również dynamika przyrostu 

naturalnego, ale ujemna salda migracji. Wzrastający odpływ migracyjny może, z upływem 

czasu, przeważyć pozytywne tendencje ruchu naturalnego. 

B Przyrost naturalny > przyrost migracyjny – brak miast

C

Przyrost migracyjny > przyrost naturalny – 2 miasta
• W przypadku Kamieńska ujemna jest dynamika salda migracji, a w przypadku Wolborza

salda migracji i przyrostu naturalnego. 

• Ujemne dynamiki procesów migracyjnych o stosunkowo wysokich wartościach mogą w 

niedalekiej przyszłości odwrócić korzystną sytuację demograficzną obydwu miast.

D

Przyrost migracyjny > odpływ naturalny – 4 miasta
• Do klasy należą trzy bardzo małe i jedno średnie miasto średnie należące do aglomeracji 

łódzkiej. 

• Konstantynów Łódzki i Rzgów mają jednak ujemną dynamikę salda migracji.

• Aleksandrów Łódzki i Sulejów cechują się ujemną dynamiką zarówno salda migracji jak

i przyrostu naturalnego. 

• W miastach tych, a zwłaszcza w dwóch ostatnich, pozytywne sytuacja demograficzna może 

ulec odwróceniu.

SYNTEZA – TYPOLOGIA DEMOGRAFICZNA MIAST

E

Spadek naturalny > przyrost migracyjny – 4 miasta
• Miasta różnej wielkości, należące do aglomeracji łódzkiej. 

• Największe szanse na poprawę sytuacji demograficznej mają Brzeziny, w których obserwuje 

się dodatnią dynamikę, zarówno przyrostu naturalnego, jak i salda migracji, a najmniejszą 

Zgierz, o ujemnej dynamice obydwu procesów. 

• W Strykowie i Tuszynie dodatnia dynamika przyrostu naturalnego może w rezultacie 

zniwelować ujemne saldo migracji, o ile ta ostatnia tendencja ma charakter przejściowy.



F

Spadek naturalny > spadek migracyjny – 8 miast
• Miasta różnej wielkości, z których 4 leżą w aglomeracji łódzkiej, w tym Łódź. 

• Drzewica i Uniejów - największe szanse odwrócenia negatywnej sytuacji demograficznej, 

(dodatnia dynamika salda migracji i przyrostu naturalnego).

• Stosunkowo szybkie odwrócenie niekorzystnej sytuacji jest również możliwe w Pabianicach. 

• Dodatnia dynamika przyrostu naturalnego w Krośniewicach Łodzi i Ozorkowie jest zbyt 

słaba aby zniwelować ujemną dynamikę salda migracji. Intensywnie pogłębianie 

niekorzystnej sytuacji demograficznej obserwuje się w Głownie i Warcie, zarówno pod 

względem salda migracji, jak i przyrostu naturalnego mają silną ujemną dynamikę.

G

Spadek migracyjny > spadek naturalny – 13 miast
• Do klasy tej należą głównie średnie i duże miasta, położone przede wszystkim na południe i zachód 

od Łodzi.

• Błaszki, Kutno i Szadek - dynamika salda migracji i przyrostu naturalnego wskazuje szanse na 

stosunkowo szybkie odwrócenie negatywnej sytuacji demograficznej, ze względu na dodatnią 

dynamikę salda migracji i przyrostu naturalnego. 

• Pozytywne zmiany mogą również nastąpić w Łasku, Łęczycy, Piotrkowie Trybunalskim

i Radomsku oraz w Żychlinie.

• W Łowiczu, Przedborzu, Tomaszowie Mazowieckim, Zduńskiej Woli i Zelowie pogłębia się 

niekorzystna sytuacja demograficzna, z powodu ujemnej dynamiki salda migracji i przyrostu 

naturalnego.

H

Spadek migracyjny > przyrost naturalny – 12 miast
• Klasa obejmuje średnie, małe i bardzo małych miasta, położonych na południe i wschód od Łodzi.

• Dynamika procesów migracyjnych wskazuje, że negatywna sytuacja demograficzna może ulec 

poprawie, przede wszystkim w Białej Rawskiej, Pajęcznie, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu i 

Wieruszowie (dodatnia dynamika salda migracji), oraz w Białej Rawskiej (również dodatni przyrost 

naturalny). Poprawa sytuacji demograficznej jest również możliwa w Bełchatowie i Złoczewie 

(dodatnią dynamika przyrostu naturalnego). 

• Najgorsze perspektywy demograficzne mają Działoszyn, Koluszki, Opoczno, Poddębice i Wieluń, 

które charakteryzują się negatywną dynamiką, zarówno salda migracji, jak i przyrostu naturalnego

SYNTEZA – TYPOLOGIA DEMOGRAFICZNA MIAST



Zaledwie w 7 miastach województwa łódzkiego obserwuje się przyrost rzeczywisty ludności;

W pozostałych 37 miastach zachodzą procesy depopulacji i starzenia się społeczeństwa.
W strukturze wiekowej zmniejszają się udziały grup mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
i produkcyjnym, a zwiększają udziały grupy w wieku poprodukcyjnym. Wzrastają również
wskaźniki obciążenia demograficznego;

Procesów tych nie zahamowała zwiększona liczba urodzeń, będąca efektem tzw. „echa
demograficznego”. Niewielki, pozytywny wpływ „echa demograficznego” na strukturę wieku
mieszkańców zaobserwowano jedynie w Łodzi, Strykowie i Wolborzu, ale proces ten miał
charakter przejściowy;

Na zmiany demograficzne miast, coraz większy bezpośredni i pośredni wpływ mają procesy
migracji. W 31 miastach za sytuację demograficzną odpowiedzialne są głównie procesy
migracyjne. Emigracja, obejmując głównie osoby w wieku rozrodczym przyczynia się również
do spadku wskaźnika urodzeń i procesu starzenia się społeczeństwa;

Ze względu na dodatnią dynamikę salda migracji i przyrostu naturalnego, najkorzystniejsze
perspektywy na poprawę sytuacji demograficznej mają Biała Rawska, Błaszki, Brzeziny,
Drzewica, Kutno, Uniejów i Szadek. Odwrócenie negatywnych tendencji demograficznych
może również nastąpić w Łasku, Łęczycy, Pabianicach, Pajęcznie, Piotrkowie
Trybunalskim, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu i Wieruszowie, ze względu na
dodatnią dynamikę salda migracji;

Dynamika procesów demograficznych wskazuje na pogłębianie się procesów depopulacji
w Działoszynie, Głownie, Koluszkach, Łowiczu, Opocznie, Poddębicach, Przedborzu,
Tomaszowie Mazowieckim, Warcie, Wieluniu, Zduńskiej Woli, Zelowie i Zgierzu.

DEMOGRAFIA - WNIOSKI





ZAKRES ANALIZ

JAKOŚCI ŻYCIA

Wskaźniki diagnostyczne

Wskaźnik syntetyczny jakości życia (statyczny i dynamiczny)

- Wskaźnik syntetyczny infrastruktury społecznej (statyczny)

- Wskaźnik syntetyczny stanu warunków mieszkaniowych (statyczny)

ZAGADNIENIA WSKAŹNIKI
ZAKRES 

CZASOWY
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Ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna

• Liczba przychodni na 1000 mieszkańców 2004-2014

• Liczba miejsc w domach pomocy społecznej na 1000 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
2004-2014

Edukacja i szkolnictwo

• Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 osób 

w wieku 3-6 lat
2004-2014

• Liczba szkół artystycznych na 1000 osób 

w wieku 13-19 lat
2004-2014

• Liczba szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych oraz 

liceów dla dorosłych na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym

2004-2014

Kultura
• Miejsca na widowni w kinach na 1000 mieszkańców 2004-2014

• Liczba zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców 2004-2014

Warunki mieszkaniowe

• Powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 mieszkańca 2004-2014

• Udział mieszkań wyposażonych w łazienkę, ustęp 

spłukiwany i kanalizację
2004-2014

• Mieszkania oddane do użytku na 1000 mieszkańców 2004-2014



Składowe wskaźnika syntetycznego 

w 2014 roku

Dostępność do infrastruktury 

społecznej z zakresu edukacji 

i szkolnictwa

Dostępność do infrastruktury 

społecznej z zakresu ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej

Dostępność do infrastruktury 

społecznej z zakresu instytucji kultury

Ośrodki o wysokim poziomie rozwoju 

infrastruktury społecznej

Poziom

Średni 33,3 – 66,7

Wysoki 66,7 – 100,0

Niski 0,0 – 33,3

Wartość wskaźnika syntetycznego

33,3

66,7

100,0

0,0

WARTOŚĆ I STRUKTURA WSKAŹNIKA SYTETYCZNEGO DOSTĘPNOŚCI DO 

INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU



Składowe wskaźnika syntetycznego 

w 2014 roku

Powierzchnia użytkowa mieszkań 

na 1000 mieszkańców

Udział mieszkań wyposażonych w 

łazienkę w liczbie mieszkań ogółem 

(%)

Liczba mieszkań oddanych do 

użytku na 1000 mieszkańców 

Ośrodki o wysokim poziomie 

warunków mieszkaniowych 

Poziom

Średni 33,3 – 66,7

Wysoki 66,7 – 100,0

Niski 0,0 – 33,3

Wartość wskaźnika syntetycznego

33,3

66,7

100,0

0,0

WARTOŚĆ I STRUKTURA WSKAŹNIKA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W 2014 ROKU



WARTOŚCI WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO 

STANU JAKOŚCI ŻYCIA W 2014 R. TENDENCJI ZMIAN JAKOŚCI ŻYCIA



Liczba ludności w 2014 roku [tys.]
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niekorzystna stagnująca korzystna

Tendencja zmian w latach 2004-2014

W nawiasach zamieszczono liczbę miast

należących do klasy

STAN I TENDENCJA ZMIAN JAKOŚCI ŻYCIA



Do grupy miast o niskim poziomie jakości życia w 2014 r. zaliczono 22 miasta. 
Największy udział w tej grupie posiadały ośrodki o najniższym poziomie 
zaludnienia;

Miasta o niskim poziomie warunków mieszkaniowych charakteryzowały się 
również niskim  udziałem poziomu atrakcyjności inwestycyjnej w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego, określoną na podstawie liczby mieszkań 
oddanych do użytku na 1000 mieszkańców;

Istniała odwrotna zależność pomiędzy wielkością wyposażenia w infrastrukturę 
społeczną a warunkami mieszkaniowymi. Prawidłowość ta była szczególnie 
widoczna w przypadku miast należących do grupy ośrodków o niskim poziomie 
jakości życia;

Rozkład miast województwa łódzkiego według wartości syntetycznej miary 
dynamiki tendencji jakości życia, wskazuje na występowanie odwrotnej 
zależności w relacji do wielkości miast;

JAKOŚĆ ŻYCIA - WNIOSKI





ZAKRES ANALIZ

ŁADU PRZESTRZENNEGO

Wskaźniki diagnostyczne

Wskaźnik syntetyczny ładu przestrzennego (statyczny)

ZAGADNIENIA WSKAŹNIKI
ZAKRES 

CZASOWY

Ład przestrzenny

• Udział powierzchni miasta objętej MPZP (%) 2014

• Udział powierzchni zrewitalizowanej i w trakcie 

rewitalizacji w ogólnej powierzchni miasta (%)
2014

Korelacja pomiędzy jakością życia a poziomem ładu przestrzennego



WARTOŚCI WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO 



Liczba ludności w 2014 roku [tys.]

Powyżej 80 

15 - 40

40 - 80

5 - 15

Poniżej 5 

Niski (poniżej 33,3)

Średni (33,3 – 66,7)

Wysoki (powyżej 66,7)

Stan czynników rozwojowych

STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO



Miasta charakteryzowały się znacznymi dysproporcjami pod względem oceny 
ładu przestrzennego.

Czynnikiem dominującym o ocenie ładu przestrzennego Łodzi, wszystkich 
miast dużych oraz trzech miast średnich (liczących od 40 do 100 tys. 
mieszkańców) był udział powierzchni miast objęty miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego.

Dominacja udziału powierzchni zrewitalizowanej w powierzchni miasta 
charakteryzowała przede wszystkim miasta małe (poza Łaskiem, 
Aleksandrowem Łódzkim, Wieluniem oraz Opocznem – miastami średnimi), 
liczące od 5 do 15 tys. oraz bardzo małe.

Wskazana zależność stanowi o wpływie wielkości miast na możliwość objęcia 
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi względnie większej powierzchni miasta.

ŁAD PRZESTRZENNY- WNIOSKI



Liczba ludności w 2014 roku [tys.]

Powyżej 80 

15 - 40

40 - 80

5 - 15

Poniżej 5 

Stan ładu przestrzennego i jakości 

życia w 2014 roku
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niekorzystna stagnująca korzystna

W nawiasach zamieszczono liczbę miast

należących do klasy

Stan ładu przestrzennego

STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I JAKOŚCI ŻYCIA



Na podstawie przeprowadzonych analiz, wykazano brak miast 
charakteryzujących się wysokim stanem ładu przestrzennego i wysokim 
poziomem ładu przestrzennego. 

Średnim poziomem ładu przestrzennego i wysokim poziomem jakości życia 
charakteryzowała się Łęczyca, natomiast wysoka jakość życia przy niskim 
poziomie ładu przestrzennego cechowała Uniejów. 

Średni poziomi jakości życia i ładu przestrzennego obserwowano trzech 
miastach: Głownie, Brzezinach oraz Rawie Mazowieckiej. 

Najliczniejsza grupa miast (25) charakteryzowała się średnim poziomie 
jakości życia oraz niskim poziomem ładu przestrzennego

Do grupy miast o średnim poziomie ładu przestrzennego oraz niskiej jakości 
życia należały Pabianice oraz Łask. Niekorzystna sytuacja pod względem 
poziomu jakości życia oraz ładu przestrzennego dotyczyła 12 miast.

KORELACJA JAKOŚCI ŻYCIA I ŁADU PRZESTRZENNEGO





ZAKRES ANALIZ 

CZYNNIKÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Wskaźniki diagnostyczne

Wskaźnik syntetyczny czynników rozwoju gospodarczego (statyczny)

− Wskaźnik syntetyczny poziomu rozwoju społeczeństwa (statyczny)

− Wskaźnik syntetyczny wyposażenia inwestycyjnego (statyczny)

ZAGADNIENIA WSKAŹNIKI
ZAKRES 

CZASOWY
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a Kapitał społeczny

Frekwencja w wyborach samorządowych
2006, 2010, 

2014

Suma środków przekazanych z odpisów 1% na OPP na 1 

mieszkańca 
2008-2014

Liczba organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń

i organizacji społecznych - NGO's) na 10 tys. mieszkańców
2005-2014

Kapitał ludzki

Średnia liczba punktów uzyskanych przez maturzystę na 

egzaminie maturalnym
2004-2014

Liczba nowozarejestrowanych osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (sektor prywatny)

2009-2014
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Instytucje 

wspomagające 

przedsiębiorczość

Liczba jednostek badawczo-rozwojowych 2014

Liczba instytucji otoczenia biznesu 2014

Tereny inwestycyjne

Udział powierzchni podstref ŁSSE przeznaczonych do 

zainwestowania w powierzchni podstref ogółem (%)
2014

Udział powierzchni dostępnych terenów inwestycyjnych 

w miastach w powierzchni terenów przemysłowo-usługowych (%)
2014

Dostępność 

transportowa

Czas dojazdu z miasta do najbliższego terminala multimodalnego 

w Kutnie, Łodzi lub Radomsku (min.)
2014



Składowe wskaźnika syntetycznego 

w 2014 roku

Wskaźnik syntetyczny kapitału 

społecznego

Wskaźnik syntetyczny kapitału 

ludzkiego

Ośrodki o wysokim poziomie 

rozwoju społeczeństwa

Poziom

Średni 33,3 – 66,7

Wysoki 66,7 – 100,0

Niski 0,0 – 33,3

Wartość wskaźnika syntetycznego

33,3

66,7

100,0

0,0

WARTOŚĆ I STRUKTURA SYNTETYCZNEGO 

POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA W 2014 ROKU



Składowe wskaźnika syntetycznego 

w 2014 roku

Instytucje wspomagające 

przedsiębiorczość

Tereny inwestycyjne

Dostępność transportowa

Ośrodki o wysokim poziomie 

rozwoju wyposażenia 

inwestycyjnego

Poziom

Średni 33,3 – 66,7

Wysoki 66,7 – 100,0

Niski 0,0 – 33,3

Wartość wskaźnika syntetycznego

33,3

66,7

100,0

0,0

WARTOŚĆ I STRUKTURA WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO

POZIOMU ROZWOJU WYPOSAŻENIA INWESTYCYJNEGO W 2014 ROKU



WARTOŚCI WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO STANU CZYNNIKÓW ROZWOJU W 2014 R. 



Liczba ludności w 2014 roku [tys.]

Powyżej 80 

15 - 40

40 - 80

5 - 15

Poniżej 5 

Niski (poniżej 33,3)

Średni (33,3 – 66,7)

Wysoki (powyżej 66,7)

Stan czynników rozwojowych

STAN CZYNNIKÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO



Poziom rozwoju społecznego jest słabo zależny od wielkości miast;

Większość miast województwa charakteryzowała się średnim poziomem rozwoju 
społecznego, a najwyższym poziomem Łódź i 8 innych miast różnej wielkości i jest 
on niezależny od wielkości miasta;

Większość miast cechowała się również średnim poziomem wyposażenia inwestycyjnego 
i  podobnie, było ono  niezależne od wielkości miasta.

20 miast województwa miało niski, a 23 średni poziom czynników rozwoju gospodarczego;

Największy poziom rozwoju czynników obserwowano głównie w miastach dużych i 
średnich, a najmniejszy w miastach małych i bardzo małych.

Wartość syntetycznego  wskaźnika stanu czynników rozwoju gospodarczego w większym 
stopniu była determinowana poziomem rozwoju społecznego, niż wyposażeniem 
inwestycyjnym.

CZYNNIKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

- WNIOSKI





ZAKRES ANALIZ 

POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO

Wskaźniki diagnostyczne

Wskaźnik syntetyczny potencjału gospodarczego (statyczny i dynamiczny):

− Wskaźnik syntetyczny wielkości gospodarki (statyczny i dynamiczny)

− Wskaźnik syntetyczny innowacyjności gospodarki (statyczny i dynamiczny)

− Wskaźnik syntetyczny stanu rynku pracy (statyczny i dynamiczny)

ZAGADNIENIA WSKAŹNIKI
ZAKRES 

CZASOWY

Wielkość 

gospodarki

Liczba podmiotów gospodarczych/ 1000 mieszkańców 

(podm. gosp./1000 mieszk.)
2004-2014

Wartość dochodów własnych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł/mieszk) 2004-2014

Wartość dochodów z podatku CIT na podmiot gospodarczy (zł/podm. gosp.) 2004-2014

Innowacyjność 

struktury 

gospodarki

Udział podmiotów należących do sektora usług wysokiej techniki i usług 

rynkowych i finansowych opartych na wiedzy w liczbie podmiotów usługowych 

(działy: 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 80) (%)

2009-2014

Udział podmiotów należących do sektora przemysłu wysokiej i średniowysokiej 

techniki w liczbie podmiotów przemysłowych (działy: 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 32) (%)

2009-2014

Udział spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie 

spółek prawa handlowego ogółem (%)
1995-2014

Rynek pracy

Wskaźnik bezrobocia – liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

osób w wieku produkcyjnym (%)
2004-2014

Udział pracujących w liczbie osób w wieku produkcyjnym (%) 2004-2014

Udział liczby dojeżdżających do pracy do miasta w ogólnej liczbie 

dojeżdżających do pracy w miastach województwa (%)
2006-2011



Składowe wskaźnika syntetycznego 

w 2014 roku

Liczba podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców

Wartość dochodów własnych gmin w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca

Wartość dochodów własnych 

z CIT na 1 podmiot gospodarczy 

Ośrodki o wysokim poziomie rozwoju 

gospodarki 

Poziom

Średni 33,3 – 66,7

Wysoki 66,7 – 100,0

Niski 0,0 – 33,3

Wartość wskaźnika syntetycznego

33,3

66,7

100,0

0,0

WARTOŚĆ I STRUKTURA WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO

WIELKOŚCI GOSPODARKI W 2014 ROKU



Składowe wskaźnika syntetycznego 

w 2014 roku

Udział podmiotów należących do 

sektora usług wysokiej techniki na 

100 podmiotów usługowych (%)

Udział podmiotów należących do 

sektora przemysłu wysokiej 

i średniej techniki na 100 

podmiotów przemysłowych (%)

Udział spółek prawa handlowego z 

udziałem kapitału zagranicznego 

w liczbie spółek prawa handlowego 

ogółem (%)

Ośrodki o wysokim poziomie 

rozwoju innowacyjności 

gospodarki (brak)

Poziom

Średni 33,3 – 66,7

Wysoki 66,7 – 100,0

Niski 0,0 – 33,3

Wartość wskaźnika syntetycznego

33,3

66,7

100,0

0,0

WARTOŚĆ I STRUKTURA WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO

INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI W 2014 ROKU



Wartość wskaźnika syntetycznego

Poziom

33,3

66,7

100,0

0,0

Średni 33,3 – 66,7

Wysoki 66,7 – 100,0

Niski 0,0 – 33,3

Składowe wskaźnika syntetycznego 

w 2014 roku

Wskaźnik bezrobocia (%)

Udział osób pracujących 

w liczbie osób w wieku 

produkcyjnym (%)

Udział osób dojeżdżających do 

pracy do miast w ogólnej liczbie 

dojeżdżających do pracy do miast 

(%)

Ośrodki o wysokim poziomie 

rozwoju rynku pracy (brak)

WARTOŚĆ I STRUKTURA WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO

RYNKU PRACY W 2014 ROKU



WARTOŚCI WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO 

STANU POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO W 2014 R. TENDENCJI ZMIAN POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO



Liczba ludności w 2014 roku [tys.]

Powyżej 80 

15 - 40

40 - 80

5 - 15

Poniżej 5 

Stan i tendencja zmian potencjału 

gospodarczego (pkt.)

100,0

66,7

33,3

0,0

0,0 33,3 66,7 100,0
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niekorzystna stagnująca korzystna

Tendencja zmian w latach 2004-2014
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W nawiasach zamieszczono liczbę miast

należących do klasy

STAN I TENDENCJA ZMIAN POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO



Liczba ludności w 2014 roku [tys.]

Powyżej 80 

15 - 40

40 - 80

5 - 15

Poniżej 5 

Poziom rozwoju gospodarczego 

w 2014 roku

100,0

66,7

33,3

0,0

0,0 33,3 66,7 100,0
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niski średni wysoki

Stan czynników rozwoju gospodarczego
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W nawiasach zamieszczono liczbę miast

należących do klasy

STAN I CZYNNIKI ROZWOJU POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO W 2014 ROKU



Większość miast województwa charakteryzuje się niskim poziomem wielkości 
gospodarki. Największą gospodarkę posiadały dwa miasta bardzo małe, Stryków oraz 
Rzgów. W Strykowie zlokalizowane są nieliczne podmioty gospodarcze o dużej 
dochodowości. W Rzgowie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw niskodochodowych.

Wielkość gospodarki jest w pewnym stopniu zależna od wielkości miast. Najmniejsze 
wartości wskaźnika syntetycznego obserwuje się głównie w miastach małych i bardzo 
małych, a największe głownie w miastach dużych i średnich;

Pod względem poziomu innowacyjności, żadne miasto nie charakteryzuje się wysokimi 
wartościami wskaźnika syntetycznego. W większości miast poziom innowacyjności jest 
średni, a w 16 miastach niski;

Poziom innowacyjności gospodarki miast zależy od ich wielkości. Najwyższe 
wartości wskaźników zaobserwowano w Kutnie, Łodzi i pozostałych dużych 
miastach; Niska innowacyjność przemysłu i usług w miastach o znaczącym udziale 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego wskazuje, że rola inwestycji zagranicznych w 
procesach dyfuzji innowacji jest ograniczona

W strukturze gospodarczej miast, innowacyjny sektor wysokich technologii 
i gospodarki opartej na wiedzy odgrywa coraz większą rolę, ale dominujące znaczenie 
mają nadal sektory tradycyjne. 

Stosunkowo niskie wartości z podatku CIT przy relatywnie dużej liczbie podmiotów 
gospodarczych oraz średnim poziomie innowacyjności w większości miast województwa 
wskazują na tzw. „pułapkę średniego wzrostu” w jakiej znalazła się gospodarka tych miast. 
W gospodarce tej znaczącą rolę odgrywa mało dochodowa produkcja i tradycyjne 
usługi, głównie handel, które nie pozwalają na uzyskanie środków finansujących 
wdrażanie własnych innowacji.

POTENCJAŁ GOSPODARCZY - WNIOSKI



Prawie połowa miast województwa, w tym wszystkie miasta duże i większość średnich 
charakteryzowała się średnim poziomem rozwoju potencjału i stanem czynników 
rozwoju gospodarki;

Pozostałe miasta o średnim poziomie potencjału gospodarczego oraz Stryków i Rzgów, 
charakteryzujące się wysokim poziomem tego potencjału, miały niski poziom czynników 
rozwoju gospodarczego;

Niski poziom czynników rozwoju gospodarczego w tych miastach był na ogół skutkiem 
niskiego poziomu zarówno rozwoju społecznego, jak i wyposażenia inwestycyjnego;

Niski poziom czynników rozwoju gospodarczego wskazuje na słabe podstawy rozwoju 
gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy, jak również sieciowych struktur gospodarczych.;

Niski poziom gospodarki innowacyjnej potwierdza średni i niski udział przemysłowych 
podmiotów wysokich technologii oraz usług opartych na wiedzy;

Niski poziom czynników rozwoju gospodarczego, w tym poziomu rozwoju społecznego w 
miastach aglomeracji łódzkiej wskazuje z jednej strony na przewagę w strukturze 
gospodarczej tradycyjnych, mało wiedzochłonnych działów gospodarki, a z drugiej strony na 
korzystanie z zasobów Łodzi, w zakresie kapitału ludzkiego i instytucji badawczo-
rozwojowych.

KORELACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU I POZIOMU POTENCJAŁU 

GOSPODARCZEGO



DEMOGRAFIA

Wartość rzeczywistego 

przyrostu skumulowanego 

w latach 2004 - 2014
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Stan na 2014 rok
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Wysoki
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KORELACJA SKŁADNIKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

W MIASTACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2014 ROKU
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