
Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXIX, 2009
PL ISSN 0081-6841                      s. 241–252

Mirosław Zajdel• 

bezrobocie w łodzi w okresie  
transformacji (wybrane aspekty)

1. wstęp

Na wstępie naszych rozważań można stwierdzić, iż w okresie polskiej 
transformacji  wystąpiły przeobrażenia strukturalne łódzkiej gospodarki oraz 
pojawiło się od 1990 r. bezrobocie rejestrowane na lokalnym rynku pracy. 
Łódź (stolica woj. łódzkiego) odznacza się nadal w znacznej mierze mono-
kulturą przemysłową, związaną z funkcjonowaniem przemysłu lekkiego. 
Ma to m.in. wpływ na stronę podażową (i jej składowe) łódzkiego rynku 
pracy (będącą przedmiotem zainteresowania tego artykułu).

Zasadniczym celem opracowania jest zatem poszerzenie znajomości 
problematyki dotyczącej wybranych aspektów (problemów) bezrobocia 
w łódzkiej gospodarce w kontekście ilościowym i w pewnym stopniu ja-
kościowym (z uwzględnieniem kwestii bezrobocia, jako przejawu niewy-
korzystania siły roboczej). omówione będą m.in. różnorodne zagadnienia 
związane ze stanem i strukturą bezrobocia. W opracowaniu wykorzystano 
dane z roczników statystycznych i innych publikacji Urzędu Statystyczne-
go w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Głównego Urzędu 
Statystycznego w Warszawie.

* Dr, adiunkt, Katedra Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki.
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2. bezrobocie w łódzkiej gospodarce (wybrane problemy)

Rozważając sytuację odnośnie bezrobocia w Łodzi, można zauważyć, 
iż zależy ona od wielu różnych determinant, z których szczególną rolę 
odgrywa struktura gospodarki i czynnik demograficzny. Łódź jest (jak już 
stwierdzono) w znacznym stopniu tradycyjnym miastem przemysłowym 
o monokulturowym charakterze gospodarki, ciągle dążącym do zróżnico-
wania swojej bazy ekonomicznej. W 2008 r. powierzchnia Łodzi stanowiła 
ok. 0,1% obszaru Polski. Miasto to absorbowało jednak 2% mieszkańców 
kraju, ok. 2% pracujących, 2% bezrobotnych oraz ok. 2% produkcji sprze-
danej polskiego przemysłu – dane wstępne1. Przy tym Łódź jest jądrem 
funkcjonalnym woj. łódzkiego. Województwo to zajmowało do 1998 r. 
jedynie 0,5% ogólnej powierzchni Polski, skupiając jednak 2,9% miesz-
kańców (93% ludności woj. to ludność miejska). od 1.01.1999 r. na skutek 
reformy terytorialnej kraju2, Łódź stała się stolicą nowego samorządowego 
województwa łódzkiego. „Nowe” województwo łódzkie ma powierzchnię 
18219 km2 (5,8% powierzchni kraju, co daje 9 miejsce), na obszarze tym 
znajduje się 177 gmin (18 miejskich, 24 miejsko-wiejskich oraz 135 wiej-
skich). Przy czym można uznać, iż obecnie województwo jest regionem 
funkcjonalnym Łodzi, powstałym na styku historycznych prowincji Polski3. 
Skupia ono 6,9% ludności kraju – tj. 2,6 mln osób (ok. 65% mieszkańców 
woj. to ludność miejska) – dane wstępne za 2008 r. (w opracowaniu wyko-
rzystano informacje statystyczne Urzędu Statystycznego w Łodzi)4.

Region łódzki ma obecnie charakter przemysłowo-rolniczy, jednakże 
z dość znaczącą rolą przemysłu lekkiego (zwłaszcza w Łodzi), którego 
udział w produkcji krajowej ocenia się na około 30%. Innymi rozwinięty-
mi gałęziami przemysłu województwa są przemysł elektroenergetyczny, 
elektromaszynowy, chemiczny, materiałów budowlanych i spożywczy. Przy 
tym sama Łódź będąc znaczącym centrum przemysłowym, równocześnie 
rozwija funkcje handlowe, targowo-wystawiennicze i usługowe, w szczegól-

1 Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w 2008 r., US, Łódź, luty 2009 oraz Bussines 
Guide Łódź 2008/2009, Wydawnictwo Hamal, Łódź 2008.

2 Por. Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa z  24.07.1998 r. (Dz.U. nr 96, poz. 603 z 1998 r.).

3 Zob. S. K r a j e w s k i, Perspektywy restrukturyzacji województwa łódzkiego, [w:] 
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce, ujęcie teoretyczne i prak-
tyczne. Materiały z konferencji, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź 2000, s. 121.

4 Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kw. 2008 r., US, Łódź, luty 2009, 
nr 12.
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ności metropolitalne5. Dla przykładu zgodnie z rankingiem Instytutu Badań 
nad Gospodarką Rynkową pt. „Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast”6, 
omawiany ośrodek zaliczono po raz kolejny do grupy średnio atrakcyjnych 
miast wojewódzkich.

W grudniu 2007 r. liczba ludności Łodzi wyniosła 753,2 tys. (w tym 
kobiety stanowiły ponad 54,5% ogółu) i uległa w ostatnich latach pewnemu 
obniżeniu. Miasto to zajmuje trzecie miejsce pod względem liczebności 
mieszkańców, po Warszawie i Krakowie. Przy tym z danych statystycznych 
wynika, iż w Łodzi od kilku lat notowany jest ujemny przyrost naturalny 
(–6,5‰). W 2007 r. w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn 18–64 lata, dla 
kobiet 18–59 lat) było ok. 65,4% ludności, stanowiąc potencjalne zasoby 
pracy.

Nadmieńmy, iż według danych spisowych, w 1988 r. współczynnik ak-
tywności zawodowej wyznaczony dla ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej 
wynosił w łódzkim 58,3% (dla Polski 65,3%), a w 2002 r. – 53,7% (dla 
Polski 55,5%). oznacza to, że tylko nieco ponad połowa ludności w wieku 
15 lat i więcej jest aktywna zawodowo, podczas gdy w 1998 r. osoby czynne 
zawodowo stanowiły blisko 60% ludności. Mężczyźni odznaczali się wyższą 
aktywnością zawodową niż kobiety (obrazują to współczynniki liczone za-
równo w stosunku do ludności w wieku 15 lat i więcej, jak i w odniesieniu do 
ludności w wieku produkcyjnym). W roku 2002 na 100 mężczyzn w wieku 
15 lat i więcej przypadało przeciętnie 61 aktywnych zawodowo (w 1988 r. 
– 67), a w grupie wieku 18–64 lata, 75. Wśród kobiet 48 na 100 pracowało 
lub poszukiwało pracy (w 1988 r. – 52), a w wieku produkcyjnym – 69 na 
100 kobiet było aktywnych zawodowo. W okresie 1988–2002 zmniejszyła 
się rozpiętość między wskaźnikami aktywności zawodowej wyznaczanymi 
dla mężczyzn i kobiet. W 1988 r. wynosiła ona 14,8 pkt. procentowego, 
w 2002 r. – 13,7 pkt. proc. To wynik szybszego obniżenia się aktywności 
zawodowej mężczyzn niż kobiet (tabela 1).

5 Por. Globalizacja polskich metropolii, pod red. A. Kuklińskiego, J. Kołodziejskiego, 
T. Markowskiego, W. Dziemianowicza, Euroreg, Warszawa 2000, s. 216.

6 P. S w i a n i e w i c z, W. D z i e m i a n o w i c z, Atrakcyjność inwestycyjna dużych 
miast, IBnGR,  Warszawa, styczeń 2001. 
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TABelA 1. Współczynniki aktywności zawodowej ludności (dane ze Spisów Powszech-
nych) według płci w latach 1988 i 2002, (%)

Wyszczególnienie
1988 2002

dla osób w wieku 15 lat i więcej dla osób w wieku produkcyjnym

ogółem 58,3 53,7 71,7

Mężczyźni 66,5 61,3 74,9

Kobiety 51,7 47,6 68,7

źródło: Statystyka Łodzi 2006, US Łódź, s. 152.

Analizując zaś dane Spisów Powszechnych odnośnie ludności powyżej 15 
lat według poziomu wykształcenia można zauważyć pewne prawidłowości. 
I tak w 1988 r. osoby odznaczające się wyższym wykształceniem stanowiły 
10,4% spośród 693 tys. Ludności, zaś w 2002 r. stanowiły 14,6% spośród 
691,5 tys. ogółu. Udział osób z wykształceniem średnim i policealnym w ana-
logicznym okresie wyniósł odpowiednio: 32,8% i 39,6%, zaś z zasadniczym 
zawodowym 17,% i 16,5%. Najwyższy odsetek ludności w 1988 r. cechował 
się wykształceniem ukończonym podstawowym i niepełnym (jednakże 
w 2002 r. wystąpiła tu znaczna tendencja spadkowa), odpowiednio: 39,8% 
i 29,3%. Zatem może to świadczyć o pewnych pozytywnych przemianach 
jakościowych odnośnie łódzkich zasobów ludnościowych.

W myśl prognozy demograficznej7 przewiduje się zaś, iż w 2020 r. nastąpi 
spadek ogólnej liczby mieszkańców Łodzi o ok. 5% w stosunku do 1995 r. 
Przy tym udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wśród ogółu osób 
faktycznie zamieszkałych w Łodzi, wynoszący w 1995 r. 20,2%, obniży się 
w 2020 r. do 14,3%. Ponadto zakłada się, iż ludność w wieku produkcyjnym 
zmniejszy swą liczebność o 18,3%. W 2020 r. ludność produkcyjna stanowić 
będzie 58,1% ogółu mieszkańców Łodzi, podczas gdy w 1995 r. udział ten 
wynosił 61,3% (wśród mężczyzn 65,6% w 2020 r. wobec 65,9% w 1995 r., 
wśród kobiet 51,8% wobec 57,4%). Znaczne przyrosty odnotowujemy zaś 
w populacji poprodukcyjnej, której liczebność w 2020 r. wzrośnie o 29%. 
Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowić będzie w docelowym roku 
prognozy aż 28% ogółu mieszkańców Łodzi. Zatem stwarza to pewne im-
plikacje dla funkcjonowania łódzkiej gospodarki i rynku pracy. 

Przemiany systemowe w Polsce miały również znaczący wpływ na 
łódzki rynek pracy. Zniknęły niedobory siły roboczej charakterystyczne dla 
gospodarki centralnie planowanej, natomiast wystąpiło zjawisko jawnego 

7 Prognoza ludności Łodzi do roku 2020, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy 
aglomeracji łódzkiej, pod. red. W. Michalskiego, RCSS, PTG, Łódź 1999.
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bezrobocia. odnotowano także m.in. zmiany stanu i struktury zatrudnienia 
(o czym będzie mowa). 

Z drugiej strony członkostwo Polski w Unii Europejskiej może nakreślać 
nowe podejście do problematyki związanej z zasobami ludzkimi i stwarzać 
szanse współfinansowania działań podejmowanych przez samorząd oraz 
inne lokalne instytucje. Szczególną uwagę zwrócić należy m.in. na:8

– rozwój przedsiębiorstw w celu tworzenia nowych miejsc pracy i za-
trudnienia przede wszystkim ludzi młodych,

– promocję edukacji w sferze przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 
elastyczne formy pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarząd-
czej i pracowników przedsiębiorstw, wprowadzanie innowacji i ułatwianie 
dostępu do nowych technologii,

– współpracę z partnerami lokalnymi w celu rozwoju nowych form 
organizacyjnych i zwiększenia poziomu chłonności rynku pracy.

Jak już wspomniano wcześniej, reprezentujemy pogląd, iż łódzki regio-
nalny rynek pracy w znacznej mierze zależy od sytuacji w Łodzi (stolicy 
woj.). Przyjrzyjmy się zatem dokładniej problemowi łódzkiego bezrobocia 
(zawierając dla lepszego zobrazowania również niektóre informacje sprzed 
1999 r.). Nadmieńmy także, iż omawianą problematyką zajmujemy się od 
wielu lat (także w dawnym podziale administracyjnym) i opublikowano cykl 
artykułów z tego zakresu. W naszej pracy staramy się bardziej skoncentrować 
na wątkach wiodących, syntetyzujących (i systematyzujących) oraz o cha-
rakterze kompleksowym, także w kontekście koncepcyjno-teoretycznym.

W okresie 1990–1993 miał miejsce dynamiczny przyrost liczby zarejestro-
wanych bezrobotnych w Łodzi. W 1990 r. wyniosła ona 37 946 osób, z tego 
41,9% stanowiły kobiety, a 58,1% mężczyźni. W 1991 r. omawiana liczba 
powiększyła się znacznie do 68 413 osób, co stanowiło 15,1% zawodowo 
czynnych. Udział kobiet w grupie bezrobotnych wzrósł do 47,7%. W kolejnym 
1992 r. przybyło około 4,2 tys. zarejestrowanych osób będących bez pracy, 
co podniosło stopę bezrobocia do 18,4%. W tymże roku kobiety stanowiły 
47,3% ogółu. W 1993 r. tempo przyrostu bezrobotnych zwiększyło się. Przy-
było ich 13,7 tys. Stopa bezrobocia wyniosła zaś 21,3% (będąc najwyższą z 
całego analizowanego okresu). Struktura zarejestrowanych osób pozostają-
cych bez pracy wg płci była zbliżona do roku poprzedniego. od II kwartału 
1994 r. aż do 1998 r. notowany był spadek ogólnej liczby bezrobotnych w 
Łodzi, jednakże w 1999 r. miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych o 21,1% 

8 Zob. Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku 
pracy na lata 2003–2006 dla miasta Łodzi, UMŁ, Łódź 2003, s. 17.



246 MIRoSŁAW ZAJDEL

w stosunku do roku poprzedniego, a w 2000 r. o 24,5%, w 2001 r. o 11,6% 
i w 2002 r. o 5,2%. Natomiast w 2003 r. bezrobocie wzrosło nieznacznie 
o 0,1% zaś w 2004 r. spadło o 5,3% w stosunku do poprzedniego roku (ta-
bela 2). W 1999 r. zarejestrowano 44,6 tys. osób będących bez pracy (z tego 
53,8% to kobiety), natomiast w 2001 r. 61,9 tys. (z tego 51,3% to kobiety), a 
w 2002 r. 65 137 tys. (z tego 50,4% to kobiety) oraz w 2005 r. 54 679 (z tego 
49,7 % to kobiety). Stopa bezrobocia wyniosła zaś w 1999 r. 12,5%, a w 2003 r. 
19,1 i 18,2% w 2004 r. W okresie 1992–2003 (za wyjątkiem 1999 r.) była ona 
wyższa w łódzkiej gospodarce od analogicznego wskaźnika w Polsce9. Można 
by dodać jednak, iż według danych dla 2007 r. stopa ta spadła o 3,2 pkt. proc. 
(w stosunku do roku poprzedniego) i wyniosła 8,7%, zaś w 2008 r. wyniosła 
6,7% (spadek o 2 pkt. proc.). Przy czym łódzcy bezrobotni to w przeważającej 
mierze osoby w wieku produkcyjnym mobilnym (49,1 % ogółu w 2007 r. 
i 53,4% w 2008 r.) oraz z wykształceniem podstawowym (i niepełnym) oraz 
zasadniczym zawodowym (59,2 % ogółu w 2007 r. i 56,4% w 2008 r.). 
TABelA 2. Wybrane charakterystyki odnośnie bezrobocia w Łodzi w latach 1993–2008

Wyszczególnienie 1993 1998 1999 2000 2002 2004 2006 2007 2008

Bezrobotni zare-
jestrowani
(stan w dniu 
31.XII.)

a 86309 36794 44562 55478 61700 65137 28635 28635 22548

b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

c 118,8 95,9 121,1 124,5 94,7 105,2 74,1 74,1 78,7

w tym: Kobiety

a 40409 20151 23974 29520 30390 32820 15034 15034 11716

b 46,8 54,8 53,8 53,2 49,3 50,4 52,5 52,5 52,0

c 117,6 94,4 119,0 123,1 99,0 103,3 75,1 75,1 77,9

Bezrobotni nowo 
zarejestrowani

a 58700 53945 62357 54626 53928 51074 44711 44711 40883

c 93,0 99,5 115,6 87,6 99,8 100,5 90,9 90,9 91,4

Bezrobotni 
wyrejestrowani

a 45000 55533 54589 43710 57405 47869 54734 54734 46970

c 76,4 75,8 98,3 80,1 103,6 108,0 84,0 84,0 85,8

Stopa bezrobocia* 21,3 10,5 12,5 15,8 18,2 18,8 8,7 8,7 6,7

źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie: Sytuacja społeczno-gospodarcza 
Łodzi w 2008 r., US, Łódź, luty 2009, s. 92–93 oraz Statystyka Łodzi 2002 i 2008, US, 
Łódź 2002, 2008.
a - ilość,
b - struktura w %,
c - dynamika, rok poprzedni = 100%.
* bezrobotni/aktywni ekonomicznie x 100%.

9 Szerzej na ten temat zob. m.in.: E. K r y ń s k a, Bezrobocie w wielkim mieście. Stu-
dium przypadku Łodzi, „Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta”, Wrocław 2002, 
z. 3 (44).
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Analizując dokładniej strukturę bezrobotnych w Łodzi w latach 1991–
2008 według poziomu wykształcenia zauważamy, iż wyraźnie dominującą 
grupę stanowiły osoby bezrobotne z wykształceniem pełnym i niepełnym 
podstawowym. W badanym okresie udział ich wzrósł z 41,7% w 1991 r. do 
42,6% w 1999, zaś w 2007 r. wyniósł 39,4% i 37,2% w 2008 r. Najmniejszy 
udział wśród zarejestrowanych osób chcących podjąć pracę miały osoby 
z wykształceniem wyższym (choć ostatnio wzrastający), kształtował się 
on od 5,6% ich ogółu w 1991 r. do 3,9% w 1999 r. oraz 10,1% w 2007 r. 
i 11,8% w 2008 r. W 2007 r. osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowiły 
41,9% bezrobotnych i 40,1% w 2008 r. Wzrósł odsetek osób bezrobotnych 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – z 17,8% w 1991 r. do 28,4% 
w 1994 r. Następnie spadł on do 23,4% w 1996 r. i 21,9% w 1997 r., potem 
oscylował zaś od 25,3% w 1998 r. do 24,5% w 1999 r. oraz 19,8% w 2007 r. 
i 19,2% w 2008 r. Tak więc, można by wysnuć wniosek o potrzebie dalszych 
zmian w systemie kształcenia w omawianym mieście w kontekście potrzeb 
lokalnego rynku pracy. Stwierdzić należy również, iż wykształcenie staje 
się czynnikiem, który w dużym stopniu może chronić przed bezrobociem. 
Z drugiej strony problem niskich i nieelastycznych kwalifikacji zawodowych 
na poziomie elementarnych będzie nadal stanowić jedno z podstawowych 
wyzwań, jakie ma do rozwiązania polityka kształcenia wobec potrzeb rynku 
pracy.

Natomiast udział bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku 
w stosunku do ich ogółu wyniósł w 1992 r. 40,6%, zaś w 2007 r. 86,8% 
i 83,3% w 2008 r. odsetek długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) 
w analogicznym okresie kształtował się odpowiednio: 25,3% oraz 41,5% 
w 2007 r. i 28,8% w 2008 r. Natomiast według stażu pracy najliczniejszą 
grupą bezrobotnych w 2008 r. były  osoby ze stażem 20–30 lat (16,8% ogółu) 
oraz osoby poprzednio pracujące krócej niż 1 rok (19,8% ogółu). Najmniej 
liczną populację utworzyły osoby ze stażem pracy 30 lat i więcej (3,9% 
ogółu). Poza tym w 2003 r. bezrobotni absolwenci stanowili 3,2% ogółu. 
Natomiast w 2008 r. osoby zarejestrowane w okresie 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki stanowiły 3,3% ogółu bezrobotnych, zaś absolwenci szkół 
wyższych (którzy nie ukończyli 27 lat) – 1,6%. Zatem wynika z tego m.in., iż 
coraz trudnej jest znaleźć pracę osobą zaczynającym karierę zawodową oraz 
długotrwale bezrobotnym (zwłaszcza o niskich kwalifikacjach zawodowych 
i słabo wykształconych). W tej sytuacji często jedyną alternatywą pozostaje 
działalność w „szarej strefie” bądź zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Pojawia się tu również kwestia zakresu „uelastyczniania” i liberalizacji 
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rynku pracy w kontekście zagospodarowania podaży siły roboczej. Czasami 
ma też miejsce problem „humanizacji czy raczej dehumanizacji” pracy oraz 
postaw etycznych w kontekście relacji na rynku pracy.

Należy również tu odnotować fakt, iż w badanym przez nas okresie 
(głównie lata 1999–2008) miały miejsce zmiany legislacyjne dotyczące 
problematyki zatrudnieniowej i bezrobocia. W związku z tym początkowo 
ustawodawstwo to dawało prawo do zasiłku wszystkim osobom pozosta-
jącym bez pracy a gotowym do jej podjęcia z wyłączeniem emerytów, 
rencistów, rolników indywidualnych, osób prowadzących działalność go-
spodarczą lub podlegających ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu10. 
Zaś w kolejnych latach legislacja stawała się coraz bardziej restrykcyjna 
wobec przyznawania statusu osoby bezrobotnej, co wywołało określone 
implikacje dla polityki rynku pracy.

Nadmieńmy także, iż zasób bezrobocia (świadczący o nierównowadze 
na rynku pracy) zmienia się w zależności od relacji pomiędzy strumieniami 
napływu osób rejestrujących się w urzędach pracy a strumieniami odpływu 
tych, którzy wyrejestrowują się z ewidencji bezrobotnych. Zanalizujmy 
strumienie napływów i odpływów na łódzkim rynku pracy w okresie 
1992 r.–2008 r. Strumienie te określają napływ i odpływ w wymiarze rocz-
nym. Można zauważyć, iż w latach 1992–1993 oraz w latach 1999–2003 
napływy do bezrobocia przewyższały odpływy z niego, powodując jego 
wzrost. Na lokalnym rynku pracy w latach 1994–1998 stopniowo spadał 
udział odpływów do zatrudnienia w stosunku do ich ogółu (za wyjątkiem 
1995 r.). W 1994 r. udział ten wyniósł 35 tys., w 1995 r. – 35,1 tys., w 1996 r. 
– 30,1 tys., w 1997 r. – 28,2 tys. oraz w 1998 r. – 21,2 tys. Zatem przedsta-
wiona relacja między strumieniami napływów a strumieniami odpływów 
miała wpływ na aktywność ekonomiczną w Łodzi. 

Zaznaczmy również, iż w 2007 r. (i w 2008 r.) sytuacja na łódzkim 
rynku pracy w porównaniu do innych dużych miast Polski była wciąż dość 
niekorzystna, ale uległa polepszeniu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 
w Łodzi spadła wprawdzie w znacznym stopniu wobec 2006 r., ale osiągnęła 
jeden z najwyższych poziomów spośród innych dużych miast (tabela 3). 

10 Wg Ustawy o zatrudnieniu z 29.12.1989 r. (Dz.U. nr 75, poz. 446, z 1989 r.).



 BEZRoBoCIE W ŁoDZI W oKRESIE TRANSFoRMACJI... 249

TABelA 3. Wybrane kwestie łódzkiego bezrobocia na tle dużych miast, w latach 2002–
2008.

Stan na 31.XII

Wyszczególnienie lata Warszawa Łódź Kraków Poznań Wrocław

Zarejestrowani 
bezrobotni 
(w tys.) 

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

65,1
62,5
64,6
58,4
49,4
31,9
20,7

65,1
65,2
61,7
54,7
38,7
28,6
22,5

30,1
29,9
26,9
25,3
20,3
14,4
10,6

21,7
21,9
21,5
19,6 
15,8
9,3
5,6

35,4
37,0
35,4
31,4
23,3
13,5
10,6

Stopa bezrobocia 
w %

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

6,3
6,1
6,5
5,6
4,6
3,0
1,9

18,8
19,1
18,2
16,4
11,9
8,7
6,7

8,4
8,4
7,5
6,9
5,5
3,8
2,8

7,1
7,1
7,0
6,1
4,9
2,9
1,7

12,2
12,9
12,4
11,0
8,1
4,7
3,5

źródło: opracowanie własne na podstawie: Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w 2008 r., 
US, Łódź, luty 2009, s. 92–93 oraz Statystyka Łodzi 2002 i 2008, US, Łódź 2002, 2008.

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2007 r. wynosiła w Łodzi 8,7% i była 
o 3,2 pkt. procentowego niższa w stosunku do roku poprzedniego. Przy tym 
jednak nadal jest ona najwyższa na tle innych dużych miast. We Wrocła-
wiu, drugim pod względem wielkości stopy bezrobocia, była ona o prawie 
4 punktów procentowych niższa niż w Łodzi. W innych dużych miastach 
Polski jej wartość nie przekroczyła 3,8%. Choć w 2008 r. stopa bezrobocia 
w Łodzi spadła o 2 p.p. w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 6,7%, 
to i tak była o 3,2 p.p. wyższa niż we Wrocławiu.

Głównymi przyczynami stosunkowo złej sytuacji na rynku pracy 
w Łodzi, która utrzymywała się w dużej mierze także w 2004 r., mogły być 
m.in.: realizacja programów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach, 
wysokie koszty pracy oraz bardzo duża liczba absolwentów szkół, rozpo-
czynających „życie zawodowe 11. Poza tym bezrobocie w Łodzi wykazuje 
w dużym stopniu strukturalny charakter. Jednakże w 2005 r. odnotowano 
w Łodzi duży spadek liczby osób bezrobotnych, ale równocześnie obniżyło 
się przeciętne zatrudnienie i liczba osób pracujących w sektorze łódzkich 
przedsiębiorstw. Przy tym w pewnej mierze było to związane ze wzrostem 
emigracji zarobkowej łodzian do niektórych państw UE. Istotną barierą 

11 Por. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2005 rok, Wydział Strategii i Analiz 
Urzędu Miasta , Łódź, czerwiec 2006, s. 6 i nast.
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hamującą wzrost zatrudnialności w łódzkiej gospodarce pozostawały stosun-
kowo wysokie pozapłacowe, koszty pracy ponoszone przez pracodawców. 
Tym niemniej należy również zaznaczyć, iż zgodnie z danymi dla grudnia 
2007 r. bezrobocie wyniosło 28,6 tys. osób i znacznie spadło w stosunku 
do 2006 r. (o 25,9%). Także raport UMŁ prognozuje, iż w przyszłości może 
wystąpić umocnienie pozytywnych tendencji na łódzkim rynku pracy, 
a w konsekwencji dalszy spadek liczby osób bezrobotnych. Spełnienie rzą-
dowych zapowiedzi zmian w niektórych ustawach, warunkujących rozwój 
przedsiębiorczości, fundusze pomocowe UE oraz napływ nowych inwestycji 
do Łodzi, pozwala zakładać, iż sytuacja na łódzkim rynku pracy będzie się 
polepszać12. Z drugiej zaś strony w kontekście symptomów (i objawów) 
globalnego kryzysu (zwłaszcza od 2008 r.) istnieje zagrożenie pogorsze-
nia się także sytuacji na rynku pracy Łodzi i regionu). Jednakże w 2008 r. 
bezrobocie wyniosło 22,5 tys. osób i odnotowano jego spadek o 21,3% 
w stosunku do roku poprzedniego. Rozpatrywana problematyka jest przy 
tym kwestią wielowątkową, dość skomplikowaną, m.in. z powodu pewnych 
rozbieżności, chwilami różnych postaw aktywizacji danych grup społecz-
ności lokalnej (w drodze do społeczeństwa obywatelskiego) w kontekście 
wzrostu konkurencyjności i komercjalizacji oraz potrzeby przeciwdziałania 
dehumanizacji życia społeczno-ekonomicznego.

Również zgodnie z opracowaniem raportem badawczym przez ŁSSE 
i Agencję Zatrudnienia „Randstad”  w połowie 2006 r., wynika, iż 46% łódz-
kich pracodawców objętych analizą oceniło lokalny rynek pracy wysoko bądź 
bardzo wysoko pod względem atrakcyjności dla prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wśród najczęściej wymienionych atutów podawano położenie 
geograficzne, ulgi i korzyści podatkowe, dostępność wykwalifikowanych 
i wyedukowanych pracowników oraz relatywnie niski poziom wynagrodzeń 
w Łodzi i regionie. W chwili badania plany rozwoju biznesu w łódzkiej 
gospodarce w ciągu dwóch lat deklarowało 46% pytanych, zaś prawie 94% 
respondentów zakładało dalszy wzrost zatrudnienia w 2007 r.13

Poza tym m.in. prowadzenie aktywnych programów walki z bezrobociem 
może w pewnym stopniu łagodzić ten problem. Dla przykładu w ciągu 2007 r. 
przy pracach interwencyjnych zaangażowano 942 bezrobotnych, przy robo-
tach publicznych 295 osób, zaś 4 426 osób rozpoczęło szkolenia. W ciągu 
2008 r. z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 7,4 tys. 

12 Tamże, s. 6–9.
13 Zob. Rynek pracy i zasobów ludzkich w Łodzi i regionie, Łódzka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna SA, Agencja Zatrudnienia „Randstad”, 15 luty 2007, s. 3–4.
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osób (z czego 1,7 tys. osób w IV kwartale), to jest o 6,8% mniej niż w roku 
poprzednim. Przy tym własne miejsca pracy, poprzez rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej zorganizowało o 8,2% mniej bezrobotnych niż w 2007 r. 
(było ich 1,1 tys. osób). Niestety przy 22,5 tys. (prawie 29 tys. w 2007 r.) 
zarejestrowanych bezrobotnych omawiana skala pomocy urzędów pracy w 
tym zakresie jest generalnie niewystarczająca. Uzależnione jest to jednak 
przede wszystkim od wysokości środków Funduszu Pracy, które w świetle 
reformy finansów publicznych podlegają również przegrupowaniom. Pewną 
szansę na pewną poprawę sytuacji w tym względzie mogą stanowić jednak 
m.in. środki pomocowe UE.

3. zakończenie

Reasumując stwierdzamy, iż w badanym okresie (głównie lata 1990–
2008) wystąpiły różnorodne zmiany stanu i struktury bezrobocia w łódzkiej 
gospodarce. W opracowaniu przeanalizowaliśmy jedynie niektóre problemy. 
Zauważyć można m.in. fakt, iż od 1994 r. do 1998 r. bezrobocie (będące prze-
jawem niezaspokojonej – niewykorzystanej części podaży pracy) w Łodzi 
sukcesywnie się zmniejszało, jednak od 1999 r. wzrosło (do 2003 r.). Ponadto 
ma miejsce utrwalanie się w dużej mierze jego długotrwałego strukturalnego 
charakteru. Bezrobocie dotyczy zwłaszcza osób o niskich kwalifikacjach 
oraz w wieku mobilnym, a także osób mało zaradnych życiowo (bądź mało 
przedsiębiorczych). Jednakże ostatnio można zauważyć pewne symptomy 
poprawy sytuacji na łódzkim rynku pracy, kiedy to odnotowano znaczny 
spadek bezrobocia (m.in. według danych dla 2008 r.). Wydaje się również, iż 
potrzebne jest dalsze m.in. kompleksowe unowocześnianie struktury zatrud-
nienia oraz zwiększanie absorpcyjności rynku pracy, co może pozytywnie 
wpłynąć na kwestię zmniejszania bezrobocia (i przeciwdziałania alienacji 
społecznej). Zatem należy wciąż dążyć do stymulowania rozwoju gospo-
darczego Łodzi i regionu oraz kreacji skutecznej i kompleksowej lokalnej 
polityki na rynku pracy. 
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Mirosław Zajdel

UNEMPLoyMENT IN ŁÓDź IN TRANSFoRMATIoN PERIoD  
(SELECTED ASPECTS)

(Summary)

The process of socio-economic transformation in Poland generates many changes 
both of local and national character. In this situation, the role of the Łódź labour market 
undergoes a constant evolution.

This paper concerns the analysis of the selected aspects of unemployment in Łódź. 
The main goal is to present various problems concerning the condition and the structure 
of unemployment in Łódź. 

The report is based on statistical data and informations provided by the Provincial Sta-
tistical office in Łódź and the Provincial Labour office, as well as by the Central Statistical 
office in Warszawa. The data were helpful when analyzing unemployment in Łódź. It should 
be noted also that a number of different issues connected with the Łódź local labour market 
are open. Hence, it would seem advisable to continue the research in this field.


