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Charakterystyka społeCzno-gospodarCza  
łódzkiego obszaru Metropolitalnego

1. Wprowadzenie

Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM) nie jest jednostką administracyjną, 
lecz skupionym wokół Łodzi układem osadniczym, wykształconym w sposób 
naturalny w procesie rozwoju gospodarczego i wyodrębnianym na podstawie 
określonych powiązań przestrzenno-funkcjonalnych. Ich dobór wpływa na 
zakres terytorialny ŁOM, którym do tej pory zwykle obejmowano metropolię 
(podregion miasto Łódź) i podregion łódzki, tworzony przez powiaty bez-
pośrednio sąsiadujące ze stolicą województwa (zgierski, brzeziński, łódzki 
wschodni, pabianicki)1. 

Szerszą definicję ŁOM zaproponowało Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego (BPPWŁ). Opierając się na szczegółowych bada-
niach powiązań między 85 gminami województwa łódzkiego, dodatkowo 
zaliczyło ono do terytorium ŁOM część powiatu zduńskowolskiego (gmina 
miejska Zduńska Wola i gmina wiejska Zduńska Wola) oraz część powiatu 
łaskiego (gmina miejsko-wiejska Łask i gmina wiejska Wodzierady). Jedno-
cześnie określiło ŁOM jako „potencjalny”, mając na myśli jego otwartość na 
kolejne zmiany zasięgu, możliwe „pod wpływem inicjatywy władz gminnych”2. 

* Prof. zw. dr hab., Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet Łódzki.

1 Zob. Łódzki Obszar Metropolitalny 2008–2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2011, 
s. 45–49 i cytowana tam literatura. 

2 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. Aktualizacja, Zarząd 
Województwa Łódzkiego, s. 48–49, http://bppwl.lodzkie.pl/wysiwyg/FileUpload/files/
Aktualizacja%20Planu%20Woj./3.Uwarunkowania_wewnetrzne.pdf, pobrano 8.08.2012.  
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W artykule zasadniczo starano się uwzględnić definicję BPPWŁ przyjmując 
potencjalny ŁOM jako przedmiot badania. Skąpe dane statystyczne na tym 
szczeblu agregacji powodowały jednak nie tylko konieczność dokonywania 
własnych szacunków, ale czasem odstąpienie od tego założenia i wnioskowanie 
o całości na podstawie sytuacji poszczególnych powiatów, a także niekiedy 
ograniczenie się do tradycyjnego zakresu terytorialnego ŁOM3. Niekonse-
kwentna delimitacja, będąca niewątpliwie słabością przeprowadzonej analizy, 
nie podważa jednak, jak się wydaje, wniosków ogólnych4.

Celem artykułu jest ocena sytuacji społeczno-gospodarczej ŁOM pod ko-
niec I dekady lat 2000, wzbogacona o diagnozę zmian zachodzących w tym za-
kresie. Uwzględniono zatem czynniki mające ważne znaczenie prorozwojowe, 
takie jak praca, inwestycje, przedsiębiorczość, kapitał zagraniczny, innowacje 
i otoczenie instytucjonalne, a pominięto kwestie powiązań zewnętrznych Łodzi 
z innymi metropoliami.

2. powierzchnia i ludność5 

Łódzki Obszar Metropolitalny zajmuje 2862,8 km2, czyli prawie ⅙ po-
wierzchni województwa łódzkiego. Pod względem obszaru tworzące go powia-
ty są małe i tylko zgierski zaliczyć można do średnich w skali województwa. 
Struktura wykorzystania terenów ŁOM była w 2011 r. następująca: 66,5% 
stanowiły użytki rolne, 20,5% grunty leśne i 11,7% tereny zurbanizowane 
i zabudowane. Struktura ta dość szybko zmieniała się. W latach 2009–2011 
powierzchnia terenów zurbanizowanych i zabudowanych wzrosła w ŁOM 
o 1,8%, gruntów leśnych o 0,8%, a użytków rolnych zmalała o 0,5%. 

3 Z konieczności podobnie postępują inni autorzy. Zob. M. Nowak, M. Feltynowski, Łódzki 
Obszar Metropolitalny w liczbach, [w:] Metropolia i jej region, red. C. Brzeziński, Folia 
Oeconomica 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010. To tak, jakby anali-
zować gospodarkę Polski analizując gospodarki poszczególnych województw. 

4 Warto zauważyć, że Urząd Statystyczny w Łodzi nie ułatwia wyciągania i porównywania 
wniosków. Np. w 2010 r. w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie pracowało zaledwie 
0,9% ogółu pracujących w powiecie brzezińskim (wg Łódzki Obszar, op. cit.) i aż 47,4% 
wg Województwo łódzkie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, Urząd Statystyczny w Łodzi, 
Łódź, 2011. Powodem tej rozbieżności jest oczywiści różny sposób klasyfikacji danych. 

5 Wszystkie dane pochodzą z Łódzki Obszar, op. cit. Dotyczą lat 2010 i 2008, o ile nie zazna-
czono inaczej.



charakterystyka społeczno-gospodarcza Łódzkiego obszaru Metropolitalnego 13

Użytki rolne zajmowały relatywnie dużo powierzchni powiatu łaskiego, 
natomiast ponadprzeciętnie zalesione były powiaty pabianicki, zduńskowol-
ski i łódzki wschodni. Co oczywiste, lasy i tereny rolnicze miały najmniejsze 
znaczenie w m. Łodzi. Za sprawą stolicy województwa i takich miast jak 
Pabianice i Zgierz, obszar ŁOM był za to względnie mocno zurbanizowany. 

TABElA 1. Powierzchnia (a) i ludność ŁOM (b) na tle województwa
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Łódzki Obszar 
Metropolitalny 15,7 47,6 421/ 

139(c)
56/ 

57(c)
–3,5/ 

–2,2(c)
0,2/ 

–0,7(c)
brzeziński 2,0 1,2 85 56 –0,4 3,2

łódzki wschodni 2,7 2,6 135 54 –1,3 10,1

pabianicki 2,7 4,7 242 56 –3,2 2,8
zgierski 4,7 6,4 190 57 –1,6 5,1
miasto Łódź 1,6 29,2 2514 55 –4,9 –2,3
łaski (2 gminy) 1,2 1,3 139 54 0,8 1,9
zduńskowolski 
(2 gminy) 0,7 2,2 407 56 1,3 –1,9

(a) 2011 r.; (b) 2010 r.; (c) województwo
Ź r ó d ł o: Łódzki Obszar Metropolitalny 2008–2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2011.

W końcu 2010 r. Łódzki Obszar Metropolitalny zamieszkiwało 1203,9 tys. 
osób, które stanowiły niemal 48% ludności województwa. ludność koncen-
trowała się w miastach (ponad 86,3%), a prawie 54% mieszkańców stanowiły 
kobiety. Największym skupiskiem ludności było m. Łódź (737,1 tys.). Pod 
tym względem potencjał pozostałych powiatów był nieporównanie słabszy. 
Najmniej – zaledwie 30,6 tys. osób – mieszkało w powiecie brzezińskim. 
Zróżnicowanie liczby ludności między powiatami ŁOM (1:40) było zatem 
o wiele wyraźniejsze niż w przypadku powierzchni (1:7). Dysproporcje te 
wpływały na różnice w gęstości zaludnienia. Mierzona liczbą mieszkańców 
na km2 była ona największa w m. Łodzi (2514) i najmniejsza w powiecie brze-
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zińskim (85). Średnia gęstość zaludnienia w ŁOM trzykrotnie przewyższała 
średnią w województwie.

W stosunku do 2008 r. ŁOM stracił 7638 mieszkańców, czyli 0,6%. Wsku-
tek tego wskaźnik gęstości zaludnienia zmalał o 2 osoby, co wynikało przede 
wszystkim z sytuacji w Łodzi (spadek o 34 osoby z 2548 do 2514). Gęstość 
zaludnienia nieznacznie wzrosła natomiast w powiecie łódzkim wschodnim, 
zgierskim i łaskim. 

Dla poziomu dochodów na mieszkańca istotna jest relacja liczby ludno-
ści w wieku nieprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 
W 2010 r. ten tzw. wskaźnik obciążenia demograficznego (56) był w ŁOM nieco 
korzystniejszy niż w województwie (57), ale wzrósł (pogorszył się) o dwie 
osoby w stosunku do 2008 r. Tendencja ta dotyczyła wszystkich powiatów 
poza łaskim i łódzkim wschodnim, gdzie wskaźnik pozostał na takim samym 
poziomie. Pogorszenie wyniknęło ze spadku udziału osób w wieku przedpro-
dukcyjnym i zwiększenia się udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Biorąc 
pod uwagę strukturę wiekową mieszkańców, trzeba oczekiwać, że obciążenie 
demograficzne będzie rosło ograniczając dynamikę rozwoju ŁOM. Niewielką 
pociechą może być fakt, że starzenie się społeczeństwa jest powszechne i do-
tyczy zarówno województwa jak i całej Polski. 

Niekorzystne tendencje demograficzne w ŁOM były efektem ujemnego 
przyrostu naturalnego (większej liczby zgonów niż urodzeń). W przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców wskaźnik ten wprawdzie poprawił się do –3,5 w 2010 r. 
z –4,2 w 2008 r., ale utrzymał się znacznie poniżej średnich dla województwa 
(odpowiednio, –2,2 i –2,3). Poprawę w ŁOM zawdzięczamy wzrostowi liczby 
urodzeń żywych przy spadku liczby zgonów. Zdecydowanie największego 
ubytku naturalnego doświadczyło m. Łódź (–4,9 w 2010 r. i –5,6 w 2008 r.). 
Zmalał on nieco też w powiecie zgierskim i pabianickim, a w łaskim i zduń-
skowolskim w 2010 r. pojawił się nawet przyrost naturalny. Jedynie w po-
wiecie łódzkim wschodnim wskaźnik ubytku utrzymał się poniżej poziomu 
zanotowanego w 2008 r.

Czynnikiem, który mógłby łagodzić sytuację demograficzną, były we-
wnętrzne i zagraniczne migracje ludności na pobyt stały. Z tego tytułu ŁOM 
w 2010 r. zyskał per saldo jednak tylko 214 mieszkańców (różnica miedzy napły-
wem i odpływem) przyciągając ich głównie z terenu województwa. Najwięcej 
osób (netto) przybyło w powiecie zgierskim (828) i w łódzkim wschodnim (675), 
a najwięcej ubyło w Łodzi (1669). Sytuacja metropolii była głównie wynikiem 
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migracji związanych ze zmianą stylu życia (ubytek 1563 osób). Dokonują się 
one bowiem najczęściej wewnątrz samego ŁOM, w związku z przenoszeniem 
się łodzian do sąsiadujących obszarów wiejskich, które należą już do innych 
powiatów. Podobna tendencja dotyczyła mieszkańców pozostałych miast 
(Pabianice, Brzeziny, Zgierz, Zduńska Wola), ale była neutralna dla bilansu 
ludnościowego powiatów, ponieważ odbywała się w ich obrębie. 

Warto zauważyć, że w 2010 r. odpływ netto mieszkańców ŁOM do innych 
województw wynosił 61 osób, a w 2008 r. – 13 osób. Są to wprawdzie nie-
wielkie liczby, ale mogą sygnalizować, że w porównaniu z innymi regionami 
Polski malała atrakcyjność ŁOM jako miejsca do życia.

Saldo migracji zagranicznej było w porównaniu z wewnętrzną nieznaczne, 
a Łódź utraciła w ten sposób 106 mieszkańców w 2010 r. W innych powiatach 
było to od kilku – do kilkunastu osób. Co ciekawe, poza zduńskowolskim 
i łódzkim grodzkim zanotowały one napływ netto migrantów z zagranicy. Dane 
na ten temat wydają się jednak niekompletne, gdyż dla Urzędu Statystycznego 
kryterium stanowią formalności meldunkowe. Tymczasem zapewne często się 
zdarza, że osoby mieszkające i pracujące za granicę pozostają nadal zameldo-
wane w ŁOM. 

3. struktura pracujących wg rodzaju działalności gospodarczej

Udział trzech sektorów w ogólnej liczbie pracujących może w przybliżo-
ny sposób informować o roli tych sektorów w gospodarce ŁOM. Struktura 
zatrudnienia jest wobec tego także podstawowym wskaźnikiem służącym do 
oceny poziomu rozwoju społeczno gospodarczego. 

Zmiany w sektorowej strukturze zatrudnienia (i produkcji) postępują 
zwykle wraz ze zmianami w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
W początkowych fazach opiera się on na sektorze I rolniczym, który w miarę 
rosnących dochodów społeczeństwa traci na znaczeniu na rzecz sektora II 
przemysłowego, natomiast wraz z dalszym ich wzrostem zwiększa się znacze-
nie sektora III usługowego, kosztem spadku roli rolnictwa i przemysłu6. Taka 

6 Jest to tzw. model Fishera-Clarka. Dominacja sektora usług nie musi jednak zapewniać go-
spodarczych sukcesów, o czym świadczy przykład Grecji. Szerzej o zatrudnieniu w trzech 
sektorach zob. W. Kwiatkowska, Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa popytu na 
pracę w województwie łódzkim w latach 1999–2009, [w:] Popytowe i podażowe aspekty 
rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, redakcja naukowa E. Kwiatkowski, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź, 2012.
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ewolucja struktury gospodarki wynika z jednej strony z różnej dynamiki popytu 
na produkty każdego z sektorów, a z drugiej – z niejednakowego tempa wpro-
wadzania postępu technologicznego i innowacji w ich działalności wytwórczej. 

Jak wynika z danych w tab. 2, dzięki dominującej pozycji stolicy woje-
wództwa gospodarka ŁOM opierała się na usługach i przemyśle, przy niewiel-
kim znaczeniu rolnictwa. 

Pozostałe powiaty w różnym stopniu zależały od trzech sektorów, przy 
czym w 2010 r. nasycenie ich gospodarek usługami było niskie lub bardzo 
niskie, jeśli jako punkt odniesienia przyjąć sytuację w Polsce. Tym samym i po-
ziomu rozwoju, który osiągnęły, nie da się określić jako wysoki. Najmniejszy 
pod względem liczby ludności powiat brzeziński, zdominowany przez gminy 
wiejskie, egzystował przede wszystkim dzięki rolnictwu. Powiat pabianicki, 
zduńskowolski, a w mniejszym stopniu zgierski, opierały swoją gospodarkę 
na produkcji przemysłu przetwórczego. Powiat łódzki wschodni korzystał 
z trzech sektorów w sposób najbardziej równomierny. Poszczególne powiaty 
nie osiągnęły więc tego samego etapu rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Dzięki temu gospodarka ŁOM była względnie zdywersyfikowana, co mogłoby 
stanowić pewien atut w okresie pogorszenia się koniunktury, gdyby nie ciągle 
anachroniczna wewnątrzsektorowa struktura produkcji, nie dająca także szans 
na szybki jej wzrost i dodatkowe dochody w czasie prosperity.

TABElA 2. Struktura pracujących wg sektorów w ŁOM w 2005 i 2010 roku (w % ogółem)

Wyszczególnienie 
2005 2010

I II III I II III
Województwo 27,5 29,6 42,9 23,9 29,1 47,0
Łódzki Obszar  
Metropolitalny (a) 10,5 32,6 56,9 8,8 31,3 58,9

brzeziński 49,5 18,8 31,7 47,4 17,9 34,7
łódzki wschodni 32,5 29,3 38,2 23,4 31,8 44,8
pabianicki 14,0 47,2 38,8 14,2 44,6 41,2
zgierski 24,3 36,0 39,7 17,8 37,8 44,4
miasto Łódź 1,0 29,8 69,2 0,9 27,3 71,8
łaski (b) 40,1 30,3 29,6 40,9 26,6 32,5
zduńskowolski (b) 17,2 42,8 40,0 16,9 47,0 36,1

(a) tylko podregion miasto Łódź i podregion łódzki, szacunek własny (b) cały powiat
Objaśnienia: I – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; II – przemysł i budownictwo; 
III – usługi. 
Ź r ó d ł o: Województwo łódzkie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, Urząd Statystyczny w Łodzi, 
Łódź, 2011, II. 
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Dla społeczeństw „doganiających” szczególnie ważny jest kierunek i tempo 
postępu gospodarczego. Zmiany, które w latach 2005–2010 zaszły w sektoro-
wej strukturze zatrudnienia w ŁOM i jego składowych, pozostają zasadniczo 
w zgodzie z koncepcją rozwoju wg trzech sektorów. Były one kontynuacją 
procesów restrukturyzacyjnych trwających od początku transformacji. We 
wszystkich powiatach udział zatrudnienia w usługach zwiększył się o kilka 
punktów procentowych (pp) kosztem rolnictwa lub/i przemysłu, przy czym 
najbardziej w łódzkim wschodnim i w zgierskim. W powiecie brzezińskim 
rolnictwo nadal dominowało w strukturze gospodarki, a w pabianickim utrzy-
mało swoją wysoką pozycję. Ubytek zatrudnienia w rolnictwie nie zawsze 
jednak prowadził do jego wzrostu w przemyśle. Przeciwnie, dane z tab. 2 
sugerują, że w całym ŁOM i w większości powiatów zachodziła stopniowa 
deindustrializacja, rozumiana jako spadek udziału sektora II w ogólnej liczbie 
pracujących. Możemy zatem mówić o „przeskakiwaniu” etapów rozwoju. 
Największy wpływ na ogólny wynik miało oczywiście wycofywanie się prze-
mysłu z granic Łodzi. Umocnił on swoją pozycję jedynie w powiecie łódzkim 
wschodnim i zgierskim, a także w zduńskowolskim. 

Oceniając pozytywnie sam proces serwicyzacji, należy jednak pamiętać 
o niskim pułapie, z jakiego startował. Właśnie z tego powodu, co pokazują 
bardziej szczegółowe dane US w Łodzi7, wzrost zatrudnienia był najszybszy 
w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce ma-
gazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, informacji i komunikacji (sekcje G, 
H, I, J)8. Wzmacniał zatem dziedziny stosunkowo mało wydajne, aczkolwiek 
o podstawowym znaczeniu dla warunków bytowania mieszkańców, usuwając 
zapóźnienia cywilizacyjne z lat poprzednich. Zaległości szczególnie szybko 
nadrabiały powiaty łódzki wschodni i zgierski. 

W finansach i ubezpieczeniach oraz w obsłudze rynku nieruchomości (sek-
cje K, l), czyli w dziedzinach wspierających rozwój produkcji dóbr i innych 
usług, pracujacych przybywało nieporównanie wolniej niż w pierwszej grupie 
usług, a w większości powiatów (brzeziński, pabianicki, zgierski) ich znaczenie 
w strukturze zatrudnienia zmalało. Wskutek tego umocniła się pozycja m. Łodzi 
jako lokalnego centrum dla tej grupy usług. Zasięg jego oddziaływania był 
bowiem ograniczony ze względu na to, że żadna ze 100 największych insty-
tucji finansowych w Polsce nie miała swojej siedziby w stolicy województwa. 

7 Wg Województwo łódzkie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, op. cit.
8 O ile nie zaznaczono inaczej, wykorzystano klasyfikację wg PKD 2007.
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Sektor III zatrudniał najwięcej osób w grupie „pozostałe usługi”, obejmu-
jącej edukację, opiekę zdrowotną i społeczną, kulturę, usługi publiczne i usługi 
profesjonalne. Ta część działalności nie jest domeną sektora prywatnego, 
natomiast w znacznym stopniu podlega kurateli władz centralnych i samorzą-
dów. W ŁOM jej udział w ogólnej liczbie pracujących zmniejszył się w latach 
2005–2010. Jest to o tyle niepokojące, że są wśród nich osoby, które wykonują 
usługi wymagające szczególnie wysokich kwalifikacji i umiejętności. Ogólny 
wynik tej zmiany był pochodną spadku zatrudnienia w poszczególnych powia-
tach i jego wzrostu w m. Łodzi. Stolica województwa zatem i w tej grupie usług 
umacniała swoją pozycję na lokalnym rynku kosztem m.in. Zgierza i Pabianic. 

4. ogólna charakterystyka rynku pracy 

W 2010 r. rynek pracy w całym województwie, w potencjalnym ŁOM 
(rozszerzonym o 4 gminy) jak i w poszczególnych powiatach, charakteryzował 
się przewagą podaży, której przybliżoną miarą jest suma liczby pracujących 
i bezrobotnych zarejestrowanych, nad popytem, którego przybliżoną miarą 
jest liczba pracujących (tab. 3). Głównym pracodawcą w ŁOM był sektor 
prywatny zatrudniający 66,4% wszystkich pracowników. Udział kobiet wśród 
nich wynosił 52,7% 9.

W 2010 r. w potencjalnym ŁOM zarejestrowano jako bezrobotne prawie 
60 tys. osób. Największą nadwyżkę podaży pracy nad popytem na pracę odno-
tował powiat brzeziński (30%), zgierski (24%) i pabianicki (22%), co pokazują 
dane z tab. 3. Najlepiej pod tym względem sytuacja wyglądała w m. Łodzi 
(15%). Dlatego problem braku miejsc pracy był w poszczególnych powiatach 
relatywnie mniej dotkliwy niż przeciętnie w całym województwie. Pracujący 
w metropolii stanowili bowiem ponad 71% ogółu pracujących w ŁOM, a jej 
mieszkańcy – tylko 61%. Dodatkowe okazje do zatrudnienia dawała także 
większa szara strefa. 

Całkowita liczba pracujących w potencjalnym ŁOM wzrosła w 2010 r. 
w stosunku do 2009 r. o 6 tys. osób. Sprawił to sektor prywatny, który za-
trudniał o 7,2 tys. więcej osób, podczas gdy w sektorze publicznym było ich 
mniej o 1,2 tys. Znoszenie przez władze samorządowe ograniczeń w rozwoju 

9 Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane w tej części tekstu zaczerpnięto z Łódzki Obszar…, op. cit.



charakterystyka społeczno-gospodarcza Łódzkiego obszaru Metropolitalnego 19

przedsiębiorczości wydaje się zatem jedną z dróg do poprawy sytuacji na 
lokalnym rynku pracy.

TABElA 3. Rynek pracy w ŁOM w 2010 r.

pracujący 
(a)

bezrobotni 
zarejestrowani

stopa  
bezrobocia (b)

przeciętne  
wynagrodzenie w zł

Województwo 570362 131617 8,1 3066,02
Łódzki Obszar 
Metropolitalny 324763 59969 7,8 3060,53 (c)

brzeziński 4038 1709 8,7 2379,47
łódzki wschodni 12725 2795 6,4 2554,12
pabianicki 24853 6724 8,8 2622,52
zgierski 32030 9810 9,4 2870,60
miasto Łódź 230983 33727 7,1 3243,15
łaski (2 gminy) 5747 2154 10,4 b.d.
zduńskowolski 
(2 gminy) 14387 3050 8,6 b.d.

(a) bez podmiotów gospodarczych do 9 osób, osób pracujących w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz duchowieństwa

(b) dział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
(c) bez gmin powiatów łaskiego i zduńskowolskiego

Ź r ó d ł o: Łódzki Obszar..., op. cit., s. 106, 108; Województwo łódzkie. Podregiony... 2011, 
op. cit., tabl. 3 (21). 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się w 2010 r. o 42,3% 
w stosunku do 2008 r., co miało niewątpliwie związek z hamowaniem polskiej 
gospodarki, które się rozpoczęło w 2009 r. Najsilniej odbiło się ono na powie-
cie łódzkim wschodnim, w którym stopa bezrobocia była skądinąd najniższa 
w całym ŁOM. Powiat ten bowiem mocno odczuł spadek popytu na usługi 
handlowe i na produkty przemysłu maszynowego. Trudne chwile przeżywał 
powiat pabianicki, w którym ważną rolę odgrywały przemysł lekki, farma-
ceutyczny i materiałów opatrunkowych. 

Najjaśniejszy, ale niestety bardzo niewielki punkt stanowiła na rynku pracy 
część powiatu zgierskiego, mającego jedną z najwyższych stóp bezrobocia 
w ŁOM. W 2 gminach, wiejskiej Ozorków i miejsko-wiejskiej Stryków, uległa 
ona zmniejszeniu w okresie 2008–2010. Przyczyniły się do tego działające na 
ich terenie podstrefy ŁSSE, a w Strykowie dodatkowym atutem była bliskość 
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skrzyżowania autostrad A1 (w budowie) i A2, przyciągająca firmy logistyczne 
i ich centra magazynowo-spedycyjne oraz firmy handlowe z centrami dystry-
bucyjnymi. Ważną część tych miejsc pracy sfinansował kapitał zagraniczny. 
Nie bez znaczenia dla jego napływu była przyjazna polityka miejscowych 
władz samorządowych. 

Siła nabywcza mieszkańców jest jednym z czynników kształtujących poten-
cjalny lokalny popyt konsumpcyjny, decydujący w znacznym stopniu o krótko-
okresowej dynamice produkcji i dochodów. W 2010 r. wynagrodzenie miesięczne 
brutto w ŁOM, dzięki zatrudnionym w m. Łodzi, pokrywało się z przeciętną 
dla województwa10. Pomiędzy powiatami zróżnicowanie było spore – najniższe 
wynagrodzenia uzyskiwano w brzezińskim, a najwyższe w m. Łodzi, co skut-
kowało rozpiętością wynoszącą 36%. Inną prawidłowością była duża przewaga 
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze publicznym nad sektorem prywatnym. 
W powiecie brzezińskim dysproporcja ta była największa osiągając 90%. 

Interesująco wyglądało zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na rodzaj 
działalności gospodarczej. W latach 2009–2010 w ŁOM najhojniej płacił sektor 
I. Ponieważ znaczenie rolnictwa w strukturze zatrudnienia malało, rzutowało to 
ujemnie na poziom przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce, co, jeśli 
tendencje się utrzymają, zahamuje także jego wzrost w najbliższej przyszło-
ści. Wynagrodzenia w tym sektorze były też szczególnie silnie zróżnicowane 
terytorialnie: w powiecie zgierskim w 2010 r. ponad dwukrotnie przewyższały 
wynagrodzenia w brzezińskim, najbardziej uzależnionym od rolnictwa. Wyni-
kało to z rodzaju produkcji: w zgierskim (i w łódzkim wschodnim) przeważały 
wysoko dochodowe uprawy warzyw i owoców. 

Najmniej hojnym pracodawcą był sektor II (przemysł i budownictwo). Tu 
wynagrodzenia wynosiły, w stosunku do osiąganych w rolnictwie, od 60% 
w podregionie łódzkim do 85% w m. Łodzi. Tak skromne zarobki świadczą, że 
w ŁOM w większości zlokalizowano produkcję nisko wydajną i technologicz-
nie mało zaawansowaną. Płace w przemyśle były również mocno zróżnicowane 
terytorialnie. Najwyższe otrzymywali zatrudnieni w fabrykach w m. Łodzi, 
o 80% więcej niż pracujący w powiecie brzezińskim. 

W sektorze III, w którym średni poziom wynagrodzeń plasował się pomię-
dzy przemysłem a rolnictwem, zdecydowanie najgorzej płacił handel i naprawa 

10 Dane o wynagrodzeniach pochodzą z Województwo łódzkie. Podregiony... 2011 i 2010, 
op. cit.
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pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja 
(sekcje G, H, I, J). 

W m. Łodzi, czyli na głównym rynku pracy ŁOM, pod względem płaco-
wym liderowała w usługach działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz 
obsługa rynku nieruchomości (sekcje K i l). Zarobki były tu największe, 
przekraczając o 30% średnią w podregionie łódzkim. Były też o wiele atrak-
cyjniejsze niż w pozostałych grupach usług. Przewyższały o 40% przeciętną 
w handlu itd. (sekcje G, H, I, J) i o 30% w usługach pozostałych, obejmujących 
działalność profesjonalną, naukową i techniczną, administrowanie, admini-
strację publiczną, obronę narodową i obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, 
edukację, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, kulturę, rozrywkę i rekreację 
oraz pozostałą działalność (sekcje M, N, O, P, Q, R, S). Możemy zatem do-
mniemywać, że rynek finansowy i rynek nieruchomości w m. Łodzi oczekiwał 
od pracowników szczególnie wysokich kwalifikacji i umiejętności, za które 
był gotów odpowiednio sowicie – jak na lokalne warunki – ich wynagradzać. 

W pozostałych rejonach ŁOM relacje płacowe w sektorze III układały się 
nieco inaczej niż w stolicy województwa. Finanse i obsługa nieruchomości 
płaciły w powiecie łódzkim wschodnim swoim pracownikom lepiej niż usługi 
pozostałe, w pabianickim – podobnie, zaś w zgierskim i brzezińskim – gorzej. 

Nadwyżka podaży na rynku pracy oznacza niewykorzystanie zasobów 
kapitału ludzkiego ŁOM i konieczność ponoszenia społecznych kosztów bez-
robocia. Łagodzenie nierównowagi zależeć będzie w najbliższej przyszłości 
m.in. od ukierunkowania systemu edukacji na potrzeby pracodawców. Jego 
analiza pokazuje, że jest tu sporo do zrobienia, bo na terenie ŁOM w latach 
2008–201011:

 – systematycznie malała liczba młodzieży w gimnazjach, liceach i za-
sadniczych szkołach zawodowych. Wynikało to zarówno ze zmian demogra-
ficznych, jak i z zamykania przez samorządy niektórych szkół ze względów 
oszczędnościowych. Były one rozłożone nierównomiernie, co wpływało na 
zróżnicowane zagęszczenie młodzieży w skali gmin, a zapewne i na zróżni-
cowanie jakości edukacji;

 – widoczny był wzrost liczby specjalnych szkół przysposabiających do 
pracy i uczącej się w nich młodzieży; rosło też zainteresowanie technikami, 
ale ich liczba zmniejszyła się, co pogorszyło warunki nauki;

11 Zob. Łódzki Obszar..., op. cit.
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 – w szkołach policealnych zmniejszyła się liczba placówek i uczniów, 
inaczej niż w całym województwie;

 – prawie 88% studiujących w województwie uczęszczała do uczelni wyż-
szych zlokalizowanych na terenie ŁOM, czyli praktycznie niemal wyłącznie 
w Łodzi. liczba studentów zmniejszyła się o 21%. Spadek ten wyniknął 
głównie z kłopotów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

liczbę studentów w ŁOM w roku 2010/2011 można szacować na 109 tys. 
Największą popularnością cieszyły się nauki ekonomiczne i o zarządzaniu, 
które studiowało ok. 42 tys. osób. Przydatność tego profilu kształcenia wydaje 
się jednak problematyczna na rynku pracy w świetle informacji WUP o za-
wodach nadwyżkowych i deficytowych. Do pierwszej grupy, w przypadku 
osób z wyższym wykształceniem, należały bowiem pedagog, ekonomista, 
specjalista administracji publicznej, specjalista do spraw marketingu i handlu, 
socjolog, filolog – filologia polska, specjalista do spraw usług gastronomicz-
nych, hotelarskich i turystycznych. Na rynku brakowało natomiast doradcy 
finansowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, pielęgniarki specjalisty 
pielęgniarstwa opieki długoterminowej, archiwisty, nauczyciela przedmiotów 
zawodowych medycznych, wychowawcy małego dziecka12. 

Odrębną kwestią jest jakość badań naukowych i kształcenia na poziomie 
wyższym. Łódzkich uczelni brak w ścisłej czołówce krajowej (np. w rankin-
gu Perspektyw w 2012 r. Politechnika była 8, Uniwersytet Medyczny – 13, 
a Uniwersytet Łódzki – 24), trudno je także znaleźć w rankingach między-
narodowych. 

5. aktywność gospodarcza

Z historycznych doświadczeń wielu krajów wynika, że w gospodarkach, 
którym w okresie powojennym udało się nadrobić cywilizacyjne opóźnienia 
w stosunku do krajów rozwiniętych, ważną rolę odgrywał przemysł przetwór-
czy13. Dzięki analizie struktury zatrudnienia wiemy już, że nie był on głównym 
pracodawcą, a działalność w tym sektorze rozkładała się nierównomiernie 

12 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2011 rok, województwo łódzkie, Łódź, 
kwiecień 2012, http://www.wup.lodz.pl/index.php/statystyka/raporty (pobrano 19.08.2012).

13 Zob. J.Y. Lin, C. Monga, Growth Identification and Facilitation. The Role of State in the 
Dynamics of Structural Change, Policy Research Working Paper 5313, The World Bank, 
May 2010.
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na terenie ŁOM. Potwierdzają to dane o produkcji sprzedanej przemysłu. 
W 2010 r. jej wartość w m. Łodzi (12 155,2 mln zł) była dwukrotnie większa 
niż w całym podregionie łódzkim (6091,9 mln zł). Natomiast w przeliczeniu na 
1 mieszkańca produkcja osiągnęła maksimum w powiecie zgierskim i w pabia-
nickim, niemal dwukrotnie przewyższając poziom w brzezińskim (zob. tab. 4). 

Przemysł przetwórczy relatywnie słabo wspierał też dynamikę gospodarki 
ŁOM. W latach 2007–2010 produkcja sprzedana wzrosła o 13% w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca, podczas gdy w województwie o 28%. W m. Łodzi zwięk-
szyła się o 2 pp, ale przy jednoczesnym spadku liczby ludności w takiej samej 
proporcji. Oznacza to, że w strukturze przetwórstwa nie pojawiły się produkty 
o większej wartości dodanej. Tylko w powiecie łódzkim wschodnim dokonał 
się przemysłowy przełom i awans gospodarczy. Produkcja na 1 mieszkańca 
wzrosła prawie o połowę w 2010 r., do czego bez wątpienia przyczynił się 
napływ inwestorów do gminy Brójce objętej Łódzką Specjalną Strefą Ekono-
miczną. Natomiast powiat zgierski był jedynym, w którym w rozpatrywanych 
latach wartość produkcji sprzedanej na 1 mieszkańca zmalała (o 8,5%) przy 
niemal tej samej liczbie ludności.

Na dynamikę rozwoju gospodarczego oddziałują przede wszystkim in-
westycje przedsiębiorstw. Również aktywność w tej dziedzinie rozkładała się 
nierównomiernie na terenie ŁOM. W 2010 r. wydatki inwestycyjne przedsię-
biorstw były w m. Łodzi w wielkościach absolutnych 3,3 razy większe niż 
w podregionie łódzkim. W efekcie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, nakłady 
w Łodzi bardzo wyraźnie przewyższały wskaźniki w pozostałych powiatach, 
w tym ponad 9 razy w najsłabszym powiecie brzezińskim. Mimo to były o ok. 
10% mniejsze od średniej w całym województwie.

Dynamika nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w przelicze-
niu na 1 mieszkańca między 2005 a 2010 rokiem także nie może napawać 
optymizmem. O ile w województwie wzrosły one o 56%, o tyle w ŁOM 
zaledwie o 10%. Wskutek tego w 2010 r. wartość inwestycji przedsiębiorstw 
na 1 mieszkańca w ŁOM stała się mniejsza niż w całym województwie. Na 
taki wynik wpłynęła oczywiście sytuacja w metropolii, gdzie mimo malejącej 
liczby mieszkańców wskaźnik ten niemal się nie zmienił. 

W pozostałych powiatach, poza brzezińskim, w którym inwestycje 
zmniejszyły się aż o 40%, dynamika wzrostu nakładów w przedsiębiorstwach 
była szybsza niż w m. Łodzi. Wpłynęło to na ograniczenie dysproporcji 
narosłych w OM, ale nie zapobiegło utracie dystansu do województwa 
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łódzkiego. Wynikała ona ze zmieniającej się struktury gospodarczej i wyższej 
dynamiki mniej kapitałochłonnych usług w m. Łodzi, co skądinąd należy 
ocenić pozytywnie. Z drugiej strony wydaje się, że przedsiębiorstwa w ŁOM 
bardzo oszczędnie inwestowały w nowoczesne, a więc i droższe technologie. 

TABElA 4. Produkcja sprzedana przemysłu, nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, 
wartość brutto środków trwałych (na 1 mieszkańca w zł, ceny bieżące)
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Województwo 15549 2034 23025 19956 3180 29201
Łódzki Obszar 
Metropolitalny (b) 14398 2218 23830 16288 2428 32026

brzeziński 8988 508 5941 9208 311 19116
łódzki wschodni 8484 1118 11341 12445 1491 21317
pabianicki 15356 1232 17192 17402 1679 23948
zgierski 19570 1334 14743 17897 2102 23952 (b)
miasto Łódź 13873 2899 30237 16430 2903 39524

(a) 2007; (b) obliczenia własne

Ź r ó d ł o: Województwo Łódzkie Podregion, Powiaty, Gminy 2011, op. cit., Rocznik Statystyczny 
Województwa Łódzkiego 2008, Aneks. 

Pomimo, że inwestycje przedsiębiorstw rosły wolniej, to poziom warto-
ści brutto środków trwałych przypadających na 1 mieszkańca w ŁOM i jego 
dynamika w badanych latach kształtowały się znacznie korzystniej niż w wo-
jewództwie. Wynikało to z większych nakładów na twardą infrastrukturę, 
mocno dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. 
Najlepiej zaopatrzeni w środki trwałe byli mieszkańcy m. Łodzi. Ich przewaga 
wobec reszty ŁOM uległa jednak zmniejszeniu. Jakościowy skok dokonał się 
zwłaszcza w powiecie brzezińskim, w którym wartość środków trwałych na 
1 mieszkańca wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu 5 lat. Dzięki temu rozbudo-
wano m.in. sieć wodociągowo-kanalizacyjną, usuwając wieloletnie zaniedbania 
w tym zakresie. 

Istotnym elementem aktywności gospodarczej jest przedsiębiorczość 
mieszkańców. Przybliżoną jej miarą mogą być zmiany w populacji przedsię-
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biorstw, zwłaszcza jednostek mikro, należących do osób fizycznych prowa-
dzących własną działalność gospodarczą. Sytuację w tym zakresie pokazują 
dane zamieszczone w tab. 5.

W 2010 r. liczba wszystkich podmiotów zarejestrowanych na 10 tys. lud-
ności była w ŁOM większa niż średnio w województwie o 22%, w przypadku 
osób prawnych (umownie podmiotów małych, średnich i dużych) – o 30%, 
a w przypadku osób fizycznych – o 19%. Najwyższe wskaźniki we wszystkich 
grupach uzyskało m. Łódź, zaś najniższe – powiat brzeziński, egzystujący głów-
nie dzięki działalności rolniczej. Przewaga Łodzi nad pozostałymi powiatami 
była szczególnie widoczna w grupie jednostek mających osobowość prawną. 

W okresie 2005–2010 populacja przedsiębiorstw w ŁOM w stosunku do 
liczby ludności zmniejszyła się. Warto zauważyć, że zmiana ta nastąpiła przy 
spadającej liczbie ludności ŁOM. Stało się tak za sprawą osób fizycznych 
prowadzących własną działalność gospodarczą, gdyż spadku w tej grupie nie 
zrekompensował wzrost liczby większych jednostek, który miał miejsce w tym 
samym czasie. W powiecie pabianickim zainteresowanie prowadzeniem własnej 
działalności osłabło w największym stopniu (spadek prawie o 20%). Ponieważ 
w 2010 r. ta grupa tworzyła 76,7% wszystkich podmiotów zarejestrowanych 
w ŁOM, warto się przyjrzeć, jak się zmieniała w poszczególnych powiatach. 

TABElA 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. 
ludności

Wyszczególnienie 
Ogółem

osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające 

osobowości prawnej

osoby fizyczne  
prowadzące działalność 

gospodarczą
2005 2010 2005 2010 2005 2010

Województwo 967,8 911,1 187,0 200,3 780,8 710,8
Łódzki Obszar 
Metropolitalny (a) 1188,7 1111,6 246,7 261,9 942,0 849,2

brzeziński 878,1 872,2 166,7 164,2 711,4 707,9
łódzki wschodni 1067,2 1055,5 167,1 185,3 900,1 870,2
pabianicki 1161,3 988,9 177,9 194,2 983,4 794,7
zgierski 1019,4 907,5 164,5 172,9 854,9 734,6
miasto Łódź 1251,0 1191,5 284,5 304,2 966,5 887,3

(a) obliczenia własne

Ź r ó d ł o: Województwo Łódzkie Podregion, Powiaty, Gminy 2011, op. cit.
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TABElA 6. Dynamika zmian w grupie podmiotów osób fizycznych prowadzących własną 
działalność przypadających na mieszkańca w latach 2005–2010

Powiaty ŁOM
wskaźnik I wskaźnik II

Wartość Tempo zmian Wartość Tempo zmian
Województwo 0,0069 59,9 0,0078 38,1
brzeziński 0,0075 44,3 0,0071 45,7
łódzki wschodni 0,0082 67,4 0,0084 21,0
pabianicki 0,0074 68,7 0,0103 86,1
zgierski 0,0077 44,4 0,0094 23,2
miasto Łódź 0,0084 50,8 0,0096 39,4

Objaśnienie: wskaźnik I – liczba nowo rejestrowanych podmiotów; wskaźnik II – liczba wy-
rejestrowanych podmiotów

Ź r ó d ł o: P. Kaczorowski, Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w wo-
jewództwie łódzkim – ocena dotychczasowego stanu, bariery i perspektywy, [w:] Popytowe 
i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, redakcja naukowa E. Kwiat-
kowski, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź, 2012. 

Z danych w tab. 6 wynika, że aktywność w zakładaniu przedsiębiorstw 
przez osoby fizyczne w powiatach (a tym samym i w całym ŁOM) była wyż-
sza niż przeciętnie w województwie (0,0069). Największą wartość osiągnęła 
w łódzkim wschodnim i w m. Łodzi. Natomiast dynamika zakładania przed-
siębiorstw w ŁOM kształtowała się różnie w porównaniu ze wskaźnikiem 
dla województwa (59,9). Najszybciej mikro przedsiębiorstwa powstawały 
w łódzkim wschodnim i w pabianickim, powiatach stosunkowo mocno nasy-
conych tymi podmiotami, zaś najwolniej w brzezińskim, w których było ich 
relatywnie mało, i w zgierskim. Zatem nowe przedsiębiorstwa „mnożyły się” 
dość sprawnie, dobrze świadcząc o przedsiębiorczości mieszkańców ŁOM. Jed-
nocześnie ich egzystencja trwała krótko. Wyrejestrowywane były częściej niż 
przeciętnie w województwie, przy czym zdecydowanie najszybciej w powiecie 
pabianickim (0,0103 i 86,1). W rezultacie rotacja wśród mikro przedsiębiorstw 
była w ŁOM wysoka, a za zmniejszenie się ich populacji odpowiadała prze-
waga podmiotów zamykających działalność nad otwierającymi. Oczywiście 
zaprzestanie działalności nie jest czymś złym ze społecznego punktu widzenia, 
gdyż w konkurencyjnej gospodarce pozwala zastąpić jednostki nieefektywne 
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efektywnymi. Ogólnie można jednak uważać, że drobni przedsiębiorcy szukali 
swojego miejsca w gospodarce ŁOM bez widocznych sukcesów14. 

Wydaje się, że zadania nie ułatwiała im skromna liczba lokalnych czempio-
nów, dysponujących znaczącym potencjałem kapitałowym ludzkim i badaw-
czym, którzy budując sieć kooperantów wśród mniejszych jednostek, mogliby 
odegrać rolę lokomotyw rozwoju gospodarki ŁOM i całego regionu. W 2011 r. 
na liście 500 największych przedsiębiorstw w Polsce uwzględniono zaledwie 
14 firm z województwa łódzkiego, z których 8 miało siedziby w ŁOM, przy 
czym większość z nich znalazła się dopiero pod koniec rankingu. Jedynym 
pocieszeniem może być fakt, że rok wcześniej połowa tej grupy była nieobec-
na na liście. Najwyżej sklasyfikowano GK Pelion, zajmującą się dystrybucją 
farmaceutyków. Tylko 2 firmy (Indesit i Barry) działały w przetwórstwie 
przemysłowym (zob. tab. 7).

TABElA 7. Największe przedsiębiorstwa w ŁOM

Miejsce  
w 2011 r.

Miejsce  
w 2010 r. Nazwa przedsiębiorstwa Przychody  

ze sprzedaży w tys. zł

27 33 GK Pelion, Łódź 6 569 927

67 68 Rossman Supermarkety Drogeryjne Pol-
ska Sp. z o.o., Łódź 3 609 008

92 80 Indesit Company Polska Sp. z o.o., Łódź 2 882 947

387 – Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 
Mosty Łódź 532 067

430 452 SBS Sp. z o.o., Łódź 456 143
442 – GK Rainbow Tours SA, Łódź 439 779

456 – Barry Cellebout Manufacturing Polska 
Sp. z o.o., Łódź 421 132

484 – GK Redan SA, Łódź 380 336

Ź r ó d ł o: Polityka nr 17/18 2012.

14 Zob. P. Kaczorowski, Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w woje-
wództwie łódzkim – ocena dotychczasowego stanu, bariery i perspektywy, [w:] Popytowe 
i podażowe..., op. cit. s. 257. 
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6. kapitał zagraniczny

Kapitał zagraniczny odegrał niepoślednią i na ogół pozytywną rolę 
w rozwoju wielu gospodarek w okresie powojennym15. Może on pochodzić 
od instytucji publicznych (rządów, organizacji międzynarodowych) i od pod-
miotów prywatnych. 

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej (UE) najważniejszym źródłem za-
granicznego kapitału publicznego stały się dla Polski fundusze strukturalne. 
Są one finansowym instrumentem realizacji unijnej polityki spójności, mającej 
doprowadzić do realnej konwergencji dochodów w słabszych gospodarczo 
regionach UE z dochodami w regionach silniejszych. 

Większość środków w ramach polityki spójności pozyskano w trwającej 
jeszcze perspektywie finansowej 2007–2013. Są one dystrybuowane w ramach 
22 programach operacyjnych. Programy te nie tylko różnią się budżetem, ale 
także kompetencjami władz regionalnych w wyborze kierunków alokacji. 
Największą swobodę i najwięcej środków strukturalnych zapewnia wojewódz-
twu łódzkiemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
(RPO WŁ), przewidujący dopływ ponad 1 mld euro, oraz komponent regional-
ny Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, który udostępni ok. 0,5 mld euro. 
Pod względem wartości projektów i wielkości ich dofinansowania głównymi 
odbiorcami bezzwrotnej pomocy unijnej były w województwie samorządy 
terytorialne i podległe im jednostki, a więc sektor publiczny16. 

Z danych zamieszczonych w tab. 8 wynika, że udział potencjalnego ŁOM 
w wartości unijnych projektów (30%) i w wartości dofinansowania (34%) 
kształtował się na o wiele niższym poziomie od udziału w liczbie ludności 
(48%), co spowodowało, że także wskaźnik dofinansowania na 1 mieszkańca 
w ŁOM był mniejszy o 37% w porównaniu z całym województwem łódzkim. 
Z danych tych wynika też, że udział unijnego dofinansowania w wartości 
projektów był w ŁOM o prawie 1 pp mniejszy niż w regionie. 

15 Zob. A. Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa, Oficyna Wolters Kluwer, 
Warszawa 2012. 

16 Nie jest to oczywiście całość dofinansowania dla województwa. Inne programy operacyjne 
zawierają jednak sporo projektów o zasięgu ponadregionalnym, na które jego władze mają 
niewielki wpływ. Osobną pulą dotacji dysponuje też wspólna polityka rolna. Zob. Rola 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 
w regionie łódzkim, red. naukowa J. Świerkocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2012.



charakterystyka społeczno-gospodarcza Łódzkiego obszaru Metropolitalnego 29

TABElA 8. Wykorzystanie funduszy unijnych w ŁOM

Wyszczególnienie Projekty  
ogółem (tys. zł)

Dofinansowanie 
z UE (tys. zł)

udział dofinanso-
wania (%)

dofinansowanie na 
1 mieszkańca (zł)

województwo 
łódzkie 20 261 073,1 11 190 448, 3 55,2 4 415,4

ŁOM 7 137835,7 3 876 332,4 54,3 3 219,8
powiat brzeziński 151 369, 9 88 975, 0 58,8 2 907,7
powiat łódzki 
wschodni 277 503,2 169 070,0 60,9 2 508,5

powiat pabianicki 541 057,6 290 272,3 53,7 2 439,3
powiat zgierski 941 469, 4 564 832,5 60,0 3 475,9
miasto Łódź 4 932 181, 4 2 587 204,7 52,5 3 510,0
powiat łaski (a) 110 051, 7 73 007,6 66,3 2 295,8
powiat zduńsko-
wolski (a) 184 202,5 102 970,3 55,9 1 857,7

(a) 2 gminy

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych bazy SIMIK (pobrano 2012.07.12) http://
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/Umowy_wg_
Prog_Woj_Pow_Gmin_30_09_2012.xls 

Wskaźnik udziału dofinansowania wskazuje na tzw. efekt dodatkowości, 
czyli ilość środków, które projektodawcy zmobilizowali ponad przyznaną 
dotację unijną. Pełni więc ona rolę dźwigni inwestycyjnej, a im niższy udział 
dofinansowania, tym zapewne lepsze wyniki generowanych przedsięwzięć. 
Wpływa na to nie tylko podwyższona łączna kwota wydatków, ale też domnie-
manie, że projektodawcy angażujący swoje środki lepiej zadbają o racjonalne 
spożytkowanie pieniędzy unijnych. Biorąc pod uwagę, że w większości repre-
zentują oni sektor publiczny, zdolność do współfinansowania zależy od zamoż-
ności powiatów i gmin, a także – może nawet przede wszystkim – od jakości 
zarządzania lokalnym rozwojem przez władze samorządowe17. 

W samym ŁOM wykorzystanie funduszy unijnych było mocno zróżni-
cowane. Prawie 66% całości budżetu zagospodarowała metropolia, jej część 
projektów stanowiła 69% ogółu, tam też był największy efekt dodatkowości 
(57,5%) i najwyższe dofinansowanie na 1 mieszkańca. Pod tym ostatnim 

17 W tej sprawie zob. E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, 
Warszawa 2003, r. 9.
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względem jedynie powiat zgierski dorównywał Łodzi. Stosunkowo duże do-
finansowanie przypadło również ludności powiatu brzezińskiego, mającego 
znaczący sektor rolny, natomiast najmniejsze otrzymali mieszkańcy 4 gmin 
ze zduńskowolskiego i łaskiego. Tak więc fundusze unijne przede wszystkim 
wspierały najbogatszą część ŁOM, co najmniej utrwalając dochodową nie-
spójność na jego terytorium. Może się ona pogłębić, jeśli Łódź nie stanie się 
biegunem wzrostu gospodarczego, który pociągnie za sobą otaczające gminy 
i powiaty. Nie można oczywiście wykluczyć takiego scenariusza, aczkolwiek 
badania wskazują, że, jak dotychczas, w Polsce i w województwie łódzkim 
fundusze unijne w małym stopniu przyczyniają się do kreowania podstaw 
ekonomicznego rozwoju, a w głównej mierze pełnią funkcję socjalną18.

Po wejściu Polski do UE, oprócz funduszy strukturalnych, na większą skalę 
w regionie łódzkim pojawił się też kapitał prywatny w postaci bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ)19. W ich następstwie, jak wynika z danych 
zamieszczonych w tab. 9, w 2008 r. w ŁOM znalazło się ponad 1600 przed-
siębiorstw z kapitałem zagranicznym (PzKZ), a w województwie – prawie 
2100. Stanowiły one poniżej 1 procenta ogółu przedsiębiorstw prywatnych 
zarejestrowanych w systemie REGON20.

W ujęciu bezwzględnym inwestorzy zagraniczni w gospodarce woje-
wództwa byli więc niewidoczni, a na tle całego kraju – stosunkowo nieliczni. 
W 2010 r. na 100 tys. mieszkańców przypadały bowiem 38 PzKZ, w ŁOM 
– 54, podczas gdy w Polsce – 6021. Ponadto dzięki BIZ w ŁOM i w regionie 
powstawały przede wszystkim jednostki mikro (ok. 74%), z natury rzeczy nie-

18 Zob. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., 
2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, 
Kraków oraz Rola funduszy strukturalnych, op. cit. 

19 Zob. szerzej: A. Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce re-
gionu. Teoria i praktyka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010 oraz Rola 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu 
gospodarczego województwa łódzkiego, redakcja naukowa J. Świerkocki, Łódzkie Towa-
rzystwo Naukowe, Łódź 2011.

20 Były to przedsiębiorstwa zarejestrowane w województwie, jak i jednostki lokalne przedsię-
biorstw z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w innych województwach (stanowiące 
łącznie ok. 75% liczby podawanej przez REGON dla województwa łódzkiego). Około ⅔ 
z nich prowadziło działalność gospodarczą. Natomiast liczba przedsiębiorstw, które złożyły 
sprawozdania statystyczne do US, wynosiła 867 w 2008 r. Zob. Działalność gospodarcza 
podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2008–2010, US w Łodzi, Łódź 2012. 

21 Te i dalsze dane porównawcze o województwie na podstawie Działalność gospodarcza..., 
op. cit. oraz Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2011, op. cit.



charakterystyka społeczno-gospodarcza Łódzkiego obszaru Metropolitalnego 31

dysponujące znaczącym kapitałem finansowym, bez silnego technologicznego 
zaplecza i tworzące niewiele nowych miejsc pracy. Część z nich – prawdopo-
dobnie ok. połowy – była nieaktywna. Przedsiębiorstwa duże, zatrudniające 
powyżej 250 osób, stanowiły margines (wyjątkiem był powiat zduńskowolski, 
zob. tab. 9). W tej grupie tylko 138 dysponowało kapitałem podstawowym 
o wartości przekraczającej 1 mln USD. Trzy czwarte wszystkich PzKZ w wo-
jewództwie mieściło się w ŁOM, a trzy czwarte z nich – w powiecie m. Łódź.

Gospodarcze znaczenie BIZ było jednak niewspółmiernie duże w stosun-
ku do ich liczby, o czym, ze względu na brak szczegółowych danych, można 
wnioskować tylko w odniesieniu do województwa. W 2010 r. w grupie przed-
siębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób przychody PzKZ stanowiły 32%, 
wynik finansowy – 27%, koszty uzyskania przychodów – 33%, liczba pracu-
jących – 10%, a wydatki na środki trwałe – 20%. Ponad połowa zajmowała 
się eksportem lub/i importem, co było zaangażowaniem niespotykanym wśród 
przedsiębiorstw z kapitałem krajowym. Znaczenie BIZ – podkreślmy jeszcze 
raz – nie wynikało ze szczególnie dużego napływu kapitału, lecz z relatywnie 
małej wartości produkcji gospodarki regionu. 

TABElA 9. Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym wg liczby zatrudnionych w 2008 r. 

Wyszczególnienie ogółem do 9 10–49 50–249 od 250
województwo łódzkie 2 089 1 512 355 162 60
ŁOM 1 623 1 199 275 117 32
Powiat brzeziński 10 8 1 1 0
Powiat łódzki wschodni 106 91 13 2 0
Powiat pabianicki 111 78 24 9 0
Powiat zgierski 123 77 28 15 3
Miasto Łódź 1 229 927 198 79 25
powiat łaski (a) 13 7 3 3 0
powiat zduńskowolski (a) 31 11 8 8 4

(a) 2 gminy
Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych WUS w Łodzi 

Jak pokazują dane zamieszczone w tab. 10, inwestorów zagranicznych 
w ŁOM interesował niemal wyłącznie sektor usług (72%) oraz przemysł 
i budownictwo (28%). O takim ukierunkowaniu zadecydowała stolica wo-
jewództwa, gdzie znalazło się 71% wszystkich BIZ przemysłowych i 78% 
usługowych. Jednak względnie najbardziej atrakcyjny dla usług okazał się 
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powiat łódzki wschodni (87%), będący ośrodkiem handlu hurtowego i deta-
licznego. Pozwala to przypuszczać, że inwestycje krajowe przyciągają zagra-
niczne. Jedynie w powiecie łaskim i zduńskowolskim ulokowało się więcej 
BIZ w przemyśle niż w usługach

TABElA 10. Liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym wg sektorów gospodarki (PKD 
2004)

Wyszczególnienie ogółem I II III
województwo łódzkie 2 089 16 647 1 426
ŁOM 1 623 8 451 1 164
Powiat brzeziński 10 3 3 4
Powiat łódzki wschodni 106 0 14 92
Powiat pabianicki 111 2 38 71
Powiat zgierski 123 0 51 72
Miasto Łódź 1 229 3 320 906
Powiat łaski (a) 13 0 8 5
Powiat zduńskowolski (a) 31 0 17 14

Ź r ó d ł o  i uwagi jak w tab. 8.

W przetwórstwie przemysłowym (tab. 11) najwięcej przedsiębiorstw z ka-
pitałem zagranicznym zainteresowało się stanowiącymi niegdyś specjalność 
regionu artykułami włókienniczymi i odzieżowymi (25%), wyrobami z gumy 
i z tworzyw sztucznych (11%), a także artykułami spożywczymi i tytoniowymi, 
wyrobami metalowymi oraz produkcją maszyn i urządzeń gdzie indziej nieskla-
syfikowanych (po 9%). W tych tradycyjnych gałęziach znalazło się 63% BIZ. 
Z kolei w branżach zaliczanych do nowoczesnych (komputery, maszyny 
elektryczne, sprzęt radiowy, instrumenty medyczne, pojazdy samochodowe) 
pojawiło się zaledwie 13% BIZ. Obcy kapitał nie zmieniał zatem rzeczowej 
struktury przemysłu na bardziej produktywną, a modernizacja gospodarki 
ŁOM sprowadzała się do importu wydajniejszych technologii produkcji do 
tradycyjnych gałęzi. Rodzimi producenci nie odnosili jednak z tego korzyści, 
zarówno ze względu na niewielki udział joint ventures, jak i napływających 
zagranicznych kooperantów. W dodatku w branżach nowoczesnych lokali-
zowano nierzadko sam montaż wykorzystujący jedynie tanią siłę roboczą, 
wskutek czego efekty uczenia się od inwestorów były ograniczone, a wartość 
dodana powstająca w regionie – niewielka.
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TABElA 11. Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym w sekcji przetwórstwo przemysłowe 
D (PKD 2004)
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ogółem 524 358 1 14 32 47 240 8 16
15+16 52 34 1 2 2 3 23 2 1
17+18 102 88 0 3 10 11 57 2 5

19 7 5 0 0 0 1 4 0 0
20 18 8 0 0 2 1 4 1 0
21 12 8 0 1 0 4 3 0 0
22 18 14 0 0 0 0 14 0 0
23 3 3 0 0 0 0 2 0 1
24 31 20 0 2 3 3 12 0 0
25 59 41 0 1 7 6 24 0 3
26 21 8 0 0 0 2 5 0 1

27+28 55 33 0 0 4 1 25 2 1
29 47 32 0 3 0 3 24 0 2
30 5 5 0 0 0 0 5 0 0
31 21 17 0 2 2 2 10 0 1
32 13 8 0 0 0 0 8 0 0
33 12 11 0 0 0 3 7 0 1
34 11 4 0 0 0 2 2 0 0
35 4 2 0 0 0 1 1 0 0
36 28 16 0 0 1 4 10 1 0
37 5 1 0 0 1 0 0 0 0

Ź r ó d ł o  i  uwagi jak w tab. 8.

Działy sekcji D (PKD 2004): 
15. produkcja artykułów spożywczych i napojów 
16. produkcja wyrobów tytoniowych 
17. włókiennictwo 
18. produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich 
19. produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 
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20. produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), 
wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

21. produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 
22. działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 

informacji 
23. wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych 
24. produkcja wyrobów chemicznych 
25. produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 
26. produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 
27. produkcja metali
28. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 

i urządzeń 
29. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 
30. produkcja maszyn biurowych i komputerów 
31. produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
32. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 
33. produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów 

i zegarków 
34. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 
35. produkcja pozostałego sprzętu transportowego 
36. produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
37. przetwarzanie odpadów

Najważniejszym sektorem w gospodarce ŁOM były usługi i one też cie-
szyły się największym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów. Wg da-
nych z tab. 12 chodziło głównie o handel i naprawy (G), gdzie pojawiły się 
liczne sieci handlowe, i o obsługę nieruchomości (K). Ta sekcja PKD 2004 
uwzględniała także centra usług biznesowych (BPO), zatrudniające osoby 
z wykształceniem średnim i wyższym, choć niekoniecznie do wykonywania 
czynności skomplikowanych i wysoko płatnych. Usługi te świadczone były 
niemal wyłącznie w metropolii. Natomiast niewielka liczba kapitału napły-
nęła do pośrednictwa finansowego (J), co zdaje się potwierdzać wcześniejszy 
wniosek, że Łódź w tej dziedzinie może aspirować do roli centrum, ale jedynie 
w skali regionalnej. 
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TABElA 12. Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym wg sekcji w sektorze usługi (PKD 
2004)

Wyszczególnienie Ogółem G H I J K M N O
Województwo 
łódzkie 1 426 899 69 78 16 324 7 11 22

ŁOM 1 164 723 58 62 14 275 5 11 16

Powiat brzeziński 4 3 0 0 0 0 0 0 1
Powiat łódzki 
wschodni 92 80 4 0 1 6 0 0 1

Powiat pabianicki 71 51 3 5 0 10 0 2 0

Powiat zgierski 72 50 1 6 0 13 0 0 2

Miasto Łódź 906 528 50 48 13 241 5 9 12

Powiat łaski (a) 5 1 0 2 0 2 0 0 0
Powiat zduńsko-
wolski (a) 14 10 0 1 0 3 0 0 0

Ź r ó d ł o i uwagi jak w tab. 8.

Sekcje sektora usługi (PKD 2004):
G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, mo-

tocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
H  – hotele i restauracje
I  – transport, gospodarka magazynowa i łączność
J  – pośrednictwo finansowe
K  – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej
M  – edukacja
N  – ochrona zdrowia i pomoc społeczna
O  – działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

7. innowacje

Znaczenie innowacji w rozwoju gospodarczym jest tym większe, im 
niższa jest krańcowa produktywność tradycyjnych czynników wytwórczych: 
pracy i kapitału. Innowacyjność nie jest przy tym „przypisana” ani do kra-
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jów rozwiniętych, ani do nowoczesnych dziedzin działalności gospodarczej, 
wykorzystujących najnowsze technologie, czego dowodzą liczne przykłady 
z ostatnich lat22. 

Obecna faza rozwoju Polski, a ŁOM w szczególności, cechująca się wysoką 
produktywnością kapitału, o której świadczyć może napływ BIZ, ich struktura 
przedmiotowa i wyniki eksportowe przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, 
nie wymusza tworzenia i wprowadzania innowacji. Nowe pomysły w technice 
i biznesie nabiorą jednak kluczowego znaczenia wraz ze wzrostem płac i wy-
czerpywaniem się możliwości osiągania zysków dzięki niskim kosztom pracy, 
alternatywą byłaby bowiem stagnacja, a nawet regres w poziomie dochodów 
i życia mieszkańców. 

O stanie gotowości do przejścia do fazy rozwoju opartego na innowacjach 
możemy wnioskować opierając się na danych zawartych w tablicy regionalnych 
wyników innowacyjności (Regional Innovation Scoreboard, RIS) sporządza-
nej okresowo dla Komisji Europejskiej przez grono ekspertów23. Wprawdzie 
ranking dotyczy województw, a nie podregionów, ale nie ma podstaw, aby 
przypuszczać, że jego wyniki nie są miarodajne dla sytuacji ŁOM. 

Pod względem innowacyjności RIS wyróżnia cztery klasy: liderów 
(leaders), doganiających (followers), umiarkowanych (moderate) i słabeuszy 
(modest). Są one przypisywane krajom i regionom. Każda klasa dzieli 
się następnie na trzy poziomy: wysoki, średni, niski (high, medium, low). 
Zaklasyfikowanie kraju nie musi przy tym przesądzać o zaklasyfikowaniu jego 
regionu, np. Czechy są umiarkowanym innowatorem, ale Praga – liderem na 
poziomie low.

Polskę zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów, podobnie jak 
Czechy, Grecję, Węgry, Hiszpanię, Włochy, Portugalię i Słowację. Wszyst-

22 Mimo zapóźnienia technicznego i naukowego, kraje rozwijające się mają światu coraz 
więcej do zaoferowania w postaci nowych produktów, nowych usług a przede wszystkim 
innowacyjnych metod produkcji i dystrybucji rewolucjonizujących dotychczasowe podejście 
do zarządzania biznesem stosowane w gospodarkach rozwiniętych. Konkretnymi efektami 
tej innowacyjności są samochody osobowe za 3000 dolarów, komputery za 300 dolarów 
i krajowa telefonia komórkowa, w której połączenie kosztuje 2 centy za minutę, a aparat 
– 30 dolarów. Zob. The world turned upside down, The Economist April 17th, 2010. Rów-
nież dzięki innowacjom firmy z krajów rozwiniętych działające w tradycyjnych branżach 
są w stanie skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych (np. niemiecki Faber 
Castell produkujący ołówki). 

23 Zob. Regional Innovation Scoreboard 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innova-
tion/files/ris-2012_en.pdf, pobrano10.11.2012. Ranking obejmuje rok 2007, 2009 i 011. 
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kie województwa znalazły się natomiast wśród słabych innowatorów, poza 
mazowieckim, które było innowatorem umiarkowanym. W gronie słabeuszy 
województwo łódzkie osiągnęło w 2011 r. poziom średni. lepsze było woje-
wództwo pomorskie, dolnośląskie i małopolskie, którym przypisano poziom 
wysoki. Miejsce drugie od końca region łódzki zajmował także w 2007 r., 
a więc pod względem innowacyjności nie dokonał się w nim żaden postęp 
w tym okresie. 

Miejsce w rankingu RIS jest funkcją 12 wskaźników połączonych w 3 gru-
py. Pierwsza, o wadze 0,25, to czynniki umożliwiające innowacyjność (ena-
blers), do których zaliczono odsetek osób z wyższym wykształceniem i wyso-
kość wydatków na B+R w sektorze publicznym. Druga, o wadze 0,435, dotyczy 
działalności przedsiębiorstw na polu innowacji (firm activities), uwzględniając 
wydatki na B+R i na innowacje w sektorze prywatnym, odsetek innowacyjnych 
MŚP i intensywność ich wzajemnej współpracy, wspólne publikacje sektora 
prywatnego i publicznego, liczbę zgłoszeń patentowych. Trzecia grupa, o wa-
dze 0,315 obejmuje efekty wprowadzania innowacji (outputs) w postaci liczby 
innowacji technologicznych i organizacyjnych, liczbę pracujących w usługach 
wiedzochłonnych i przetwórstwie high-tech, sprzedaż nowości rynkowych. 

Badanie wykazało, że w 2011 r., nawet jeśli pominiemy województwo 
mazowieckie, które wyraźnie „uciekło” pozostałym regionom, województwo 
łódzkie nie było w Polsce liderem w żadnym z 12 wskaźników. Jego relatyw-
nie silną stronę stanowiły czynniki umożliwiające innowacje. Słabszą była 
aktywność przedsiębiorstw (tu najwyżej oceniono wydatki biznesu na B+R 
i na innowacje, liczbę patentów, a najniżej innowacyjną działalność MŚP). 
Stosunkowo najsłabiej wypadły efekty wprowadzania innowacji. Można by 
zatem, uogólniając, stwierdzić, że potencjał innowacyjny w województwie jest 
– ilościowo biorąc – spory, nakłady na innowacje nie należą do najmniejszych, 
ale posiadane zasoby i pozostawiający do życzenia sposób ich wykorzystania 
nie przekładają się na komercjalizację, czyli na wyniki ekonomiczne. Gospo-
darka ŁOM nie wydaje się zatem jeszcze gotowa do przejścia do fazy rozwoju 
opartej na wiedzy. 
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8. instytucje

Znaczenie instytucji w gospodarce i jej procesach rozwojowych było od 
wielu lat przedmiotem zainteresowania tych ekonomistów, którzy zwracali 
uwagę, że tworzą one ramy determinujące racjonalność decyzji podejmowa-
nych przez uczestników rynku. Decyzje te zapadają bowiem w konkretnym 
kontekście historycznym (kulturowym). Pozwala on wyjaśnić, dlaczego 
gospodarki dysponujące podobnym zasobem sił wytwórczych znajdują się 
na różnych poziomach rozwoju24. Od obsługujących rynek instytucji zależy 
albowiem skuteczność koordynacji indywidualnych działań, a tym samym 
poziom kosztów transakcyjnych rzutujących na całościowe wyniki gospodarcze 
osiągane przez społeczeństwo. Z tego punktu widzenia sprawnie funkcjonująca 
administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, organizacje gospodarcze są 
równie ważne na poziomie globalnym, co na krajowym i regionalnym. 

Z braku innych danych, ostrożne wnioski o jakości instytucji w ŁOM moż-
na sformułować opierając się na badaniach dotyczących ich funkcjonowania 
w Łodzi i w powiatach województwa łódzkiego. 

Analiza 11 największych miast Polski pod kątem sprawności władz, stanu 
bezpieczeństwa i aktywności obywatelskiej wskazuje, że w Łodzi, w porów-
naniu z badaną zbiorowością25:
• Sprawność działania władz (80) jest sporo poniżej poziomu średniego 

(100) mimo stosunkowo wysokich nakładów na administrację w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca;

• Stan bezpieczeństwa publicznego, mimo poprawy, pozostawia nadal spo-
ro do życzenia, choć nakłady na tę sferę życia (105,7) są wyższe od śred-
niej (100), podobnie jak wykrywalność sprawców przestępstw;

• liczba instytucji pozarządowych i ich aktywność (83,7) jest wyraźnie 
mniejsza od średniej (100). 
W efekcie autorzy badania oszacowali kapitał instytucjonalno-demokra-

tyczny Łodzi na 89,7 (przy średniej 100) uznając jego niedobór za drugą pod 
względem znaczenia słabość (po kapitale ludzkim i społecznym) utrudniającą 
osiągnięcie długookresowego wzrostu gospodarczego. 

Wobec tej diagnozy należy sądzić, że nie tylko sprawność władz admini-
stracyjnych, ale również obojętność mieszkańców na bieg spraw publicznych 

24 R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003, r. 14.
25 Raporty na temat wielkich miast Polski. Łódź, PwC, www.pwc.com/pl
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będzie szczególnie uciążliwą przeszkodą w przyspieszeniu rozwoju Łodzi. 
Badanie województwa łódzkiego pod kątem zasobów kapitału ludzkiego i spo-
łecznego sugeruje, że wniosek ten dobrze ilustruje także sytuację w ŁOM26: 
• Znajomość norm prawnych, bez której trudno sobie wyobrazić aktyw-

ność obywatelską, wymuszającą poprawę pracy administracji, jest naj-
wyższa w powiatach łaskim i zduńskowolskim, będących na obrzeżach 
ŁOM, a także w m. Łodzi i w powiecie zgierskim, natomiast przeciętna 
w pozostałych powiatach;

• Tylko 7% populacji województwa łódzkiego deklaruje formalne związki 
z różnymi organizacjami (towarzystwa, komitety, partie polityczne, związ-
ki zawodowe), będące miarą zaangażowania w sprawy publiczne, przy 
przeciętnej w Polsce 10–15% (w zależności od badania). W ŁOM odsetek 
ten był poniżej średniej wojewódzkiej w powiecie łódzkim wschodnim, 
zgierskim zduńskowolskim i m. Łodzi (4,2%–6,8%), natomiast powyżej 
tej średniej w brzezińskim, łaskim i pabianickim (10,3%–13,8%);

• Zasoby sieci kontaktów społecznych ludności ŁOM były najniższe w po-
wiecie brzezińskim zaś najwyższe w pabianickim. Pozostałe powiaty 
różniły się pod tym względem niewiele od siebie, a w najważniejszym 
m. Łódź zasób ten plasował się poniżej średniej dla województwa. Trud-
no zatem liczyć, że mieszkańcy ŁOM będą się w stanie zorganizować do 
działania w sprawach dotyczących interesu ogólnego, są bowiem raczej 
indywidualistami; 

• Przestrzeganie norm społecznych jest istotne dla tworzenia i dbania o do-
bro wspólne, jak też dla realizacji wspólnych zamierzeń. W tym zakre-
sie mieszkańcy powiatu brzezińskiego oraz zgierskiego, pabianickiego 
i m. Łódź wykazywali najwyższy i względnie wysoki – na tle wojewódz-
twa – poziom aprobaty porządku aksjonormatywnego, natomiast w pozo-
stałych powiatach ŁOM był on względnie niski;

• Zaufanie do instytucji życia publicznego wpływa na możliwość mobili-
zowania mieszkańców do współpracy z władzami w zakresie propono-
wanych inicjatyw rozwojowych. W województwie łódzkim najbardziej 

26 Zob. K. Przybylski, Znajomość prawa jako komponent kapitału ludzkiego; P. Starosta, 
Sieciowy komponent kapitału ludzkiego; A. Michalska-Żyła, Poziom kapitału aksjonor-
matywnego jako komponent kapitału społecznego mieszkańców województw łódzkiego; 
K. Brzeziński, Zaufanie społeczne w regionie łódzkim, [w:] Zróżnicowanie zasobów kapitału 
ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, redakcja naukowa P. Starosta, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
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ufano instytucjom edukacyjnym (59,2%) i policji (47,4%), a najmniej 
marszałkowi województwa (22,3%) i firmom prywatnym w mieście/
gminie (28,6%). Prezydent miasta/wójt gminy uzyskał odsetek 41,6%, 
zaś rada miasta/gminy – 37,6%, co wydaje się słabym wynikiem, wska-
zującym na oderwanie władzy samorządowej od obywateli. Mieszkańcy 
województwa łódzkiego są przy tym sceptyczni wobec władzy bardziej 
niż gdzie indziej – w Polsce policji ufało aż 75% obywateli. 

• W ŁOM syntetyczny poziom zaufania społecznego (obejmujący ogół in-
stytucji) wydawał się szczególnie niski. Relatywnie najwyższy poziom 
jego braku stwierdzono bowiem w powiecie łaskim, zduńskowolskim, 
m. Łodzi i zgierskim, gdzie mieszka większość ludności. W pozostałych 
powiatach poziom zaufania był przeciętny.

9. poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 

Miarą wielkości gospodarek jest produkt krajowy brutto (PKB). W podre-
gionie łódzkim w 2009 r. jego wartość wynosiła 11 051 mln zł, a w m. Łodzi 
31 864 mln, co oznacza, że w metropolii powstało ¾ produkcji ŁOM, stanowią-
cej 52,5% produkcji całego województwa27. Wartość PKB była w ŁOM większa 
o 13% w stosunku do 2007 r. W tym czasie PKB Polski wzrósł jednak o 14%. 

Z kolei syntetycznym miernikiem poziomu rozwoju gospodarczego jest 
wielkość PKB przypadająca na 1 mieszkańca. W 2009 r. w podregionie łódz-
kim wskaźnik ten osiągnął 29 264 zł, a w m. Łodzi 42 796 zł. Dawało to obu 
podregionom, odpowiednio, dwudzieste ósme i jedenaste miejsce wśród 64 pod-
regionów Polski. Biorąc pod uwagę, że w 2007 r. znalazły się one na miejscach 
dwudziestym piątym i dziesiątym, względne pogorszenie sytuacji materialnej 
ludności ŁOM jest ewidentne, co sugeruje, że jego gospodarka okazała się re-
latywnie mało odporna na spowolnienie koniunktury, które nastąpiło w 2009 r. 
Ewidentny jest też wzrost wewnętrznych dysproporcji w dochodach – o ile 
w 2007 r. PKB przypadający na mieszkańca m. Łodzi był większy o 10 581 zł 
niż w podregionie łódzkim, to w 2009 r. różnica wyniosła już 13 532 zł. 

Innym sposobem oceny względnego poziomu rozwoju, uwzględniającym 
obok ekonomicznego jego wymiar społeczny, jest ranking wg wybranych 
wskaźników ilustrujących sytuację demograficzną, poziom życia mieszkań-

27 Dane o PKB zaczerpnięto z Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne 2009, GUS, 
Katowice 2011, tabl. 14 i 16.
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ców, stan gospodarki, wykorzystanie środków z UE i dochody własne gmin. 
Suma miejsc we wszystkich kategoriach określa wówczas pozycję badanych 
jednostek w rankingu (im suma mniejsza, tym wynik lepszy). Niestety, wobec 
niekompletności statystyk, pozostaje wyciągać wnioski o ŁOM na podstawie 
informacji o poszczególnych powiatach. 

Badanie tą metodą oparte na 12 wskaźnikach z 2009 r. pozwoliło przy-
pisać najwyższy poziom rozwoju powiatowi m. Skierniewice (87 punktów), 
a najniższy powiatowi sieradzkiemu (24 miejsce, 191 punktów)28. Większość 
jednostek tworzących ŁOM, poza powiatem brzezińskim, a także łaskim i zduń-
skowolskim, niewiele różniła się sumą uzyskanych punktów, a tym samym 
ŁOM należał do czołówki województwa, przy czym dystans punktowy dzielący 
go od m. Skierniewice i drugiego w rankingu powiatu bełchatowskiego był 
stosunkowo duży. Przyczyniły się do tego niekorzystne warunki demograficzne 
i mieszkaniowe oraz wysoka stopa bezrobocia, których nie zrekompensowały 
dobre wskaźniki gospodarcze. 

TABElA 13. Względny poziom i względna dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego po-
wiatów ŁOM

Wyszczególnienie
2009 2004–2007 2007–2010

liczba punktów Miejsce Miejsce
Powiat brzeziński 168 16 16 22
Powiat łódzki 
wschodni 118 5 3 1

Powiat pabianicki 124 6 13 20
Powiat zgierski 127 7 9 10
Miasto Łódź 112 3 19 15
Powiat łaski 160 13 2 12
Powiat zduńskowolski 180 22 15 24

Ź r ó d ł o: A. Krajewska, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powia-
tów w województwie łódzkim, [w:] Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego 
w regionie łódzkim, redakcja naukowa E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, 
Łódź, 2012, tab. 1.18; Ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego. Raport końcowy, 
Agrotec, IGiPZ PAN, Warszawa 2011, tab. 3.6.1.

28 A. Krajewska, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów w wo-
jewództwie łódzkim, w: Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie 
łódzkim, redakcja naukowa E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź, 
2012.
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Osiągnięty poziom rozwoju warto skonfrontować z jego tendencjami w dłu-
gim okresie (tab. 13). Służyć do tego może wskaźnik względnej dynamiki rozwo-
ju powiatu opracowany z wykorzystaniem metody Hellwiga i uwzględniający 
wymiar ekonomiczny, techniczny i społeczny zachodzących zmian29. Wyniki 
uzyskane przy pomocy tego narzędzia wskazują, że w latach 2004–2010 gros 
powiatów tworzących ŁOM rozwijało się w relatywnie wolnym tempie mimo 
działania prowzrostowego impulsu w postaci akcesji Polski do UE. Co istotne, 
w podokresie 2007–2010, bardziej wspieranym przez fundusze strukturalne niż 
2004–2007, pozycję poprawiły tylko łódzki wschodni i m. Łódź, przy czym 
w przekroju powiatów tempo rozwoju stolicy województwa nadal pozostało 
na względnie niskim poziomie. Potwierdzałoby to sformułowaną wcześniej 
sugestię, że nie była ona ośrodkiem wzrostu zdolnym do zdynamizowania 
gospodarki całego ŁOM. 

10. podsumowanie

Ocenę sytuacji społeczno – gospodarczej Łódzkiego Obszaru Metropolital-
nego utrudnia wyjątkowo skąpy zasób informacji statystycznych traktujących 
go jako całościowy organizm, a nie jako sumę wchodzących w skład powiatów 
i gmin. Dotyczy to zwłaszcza gospodarki. W przekroju powiatowym ŁOM jest 
całością mocno zróżnicowaną wewnętrznie pod względem poziomu rozwoju, 
a zatem mającą rozbieżne priorytety i niejednakowe środki działania. Biorąc 
pod uwagę niską skłonność mieszkańców do podejmowania dobrowolnej 
współpracy i niewielki poziom społecznego zaufania trudno oczekiwać, że 
reprezentujące ich władze samorządowe będą się pod tym względem istotnie 
różnić. Czynniki ekonomiczne i społeczne utrudniają zatem realizowanie 
wpólnych przedsięwzięć w sektorze publicznym. Niepowodzenie budowy 
szybkiego tramwaju łączącego Zgierz z Łodzią i Pabianicami jest tego wymow-
nym przykładem, a słabość połączeń komunikacyjnych nie sprzyja budowaniu 
ŁOM na poziomie rynków (brakuje choćby tras szybkiego ruchu w Łodzi). 

Stosunkowo najlepiej zintegrowany wydaje się rynek pracy, zdominowany 
przez sektor prywatny i uzależniony od ruchliwości mieszkańców. Dlatego 
tworzenie przez władze dobrych warunków dla prowadzenia biznesu może 

29 Zob. Ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego. Raport końcowy, Agrotec, IGiPZ 
PAN, Warszawa 2011, rozdział 3.6. 
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w naturalny sposób, na zasadzie przenikania (spillover), zachęcać do ponad-
lokalnej współpracy w różnych obszarach życia społecznego. 

Przy rosnącym poziomie dochodów materialne dysproporcje pogłębiały się 
na korzyść powiatu m. Łódź, m.in. za sprawą środków unijnych i BIZ. Dając 
większe możliwości ekspansji gospodarczej, ŁOM nie gwarantował jednak 
wyższego poziomu i szybszego tempa rozwoju, o czym świadczy pozycja 
osiągnięta przez powiat m. Skierniewice i powiat bełchatowski. Z punktu wi-
dzenia przyszłości główne zagrożenia stwarza trudna sytuacja demograficzna, 
niska innowacyjność i słabość szeroko rozumianych instytucji, zaś atutem jest 
przedsiębiorczość mieszkańców ŁOM.
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soCio-eConoMiC profile of the lodz Metropolitan area

( S u m m a r y )

The lodz Metropolitan Area (lMA) is usually singled out based on functional and spatial 
relations among the city of lodz and 4 neighboring counties (poviats). The statistics on the lMA 
are generally available for the counties and sub regions but are scarce for the area as a whole. 
Therefore the article aims to present the socio-economic situation of the lMA at the end of the 
last decade and assessing trends in its development. It analyses factors that are important for 
economic growth, namely structure of the economy, labor market, investment, entrepreneur-
ship, foreign capital inflows, innovations and institutional environment. The level of economic 
development within the lMA differs a lot, meaning that its counties have different resources 
and objectives. These disproportions have increased in recent years due to spatially dispersed 
inflows of the EU structural funds and of FDI. The growth prospects will be threatened by an 
adverse demographic situation, low innovativeness and weak institutions but will be supported 
by good entrepreneurial spirit of the local inhabitants.


	1_Janusz Świerkocki_15-01+2013
	Spis treści_15-01+2013
	Str 1-3
	Wstęp_15-01+2013

