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SPIS TREŚCI

� Ludność

� Wynagrodzenia

� Rynek pracy - zatrudnienie

� Rynek pracy - bezrobocie

� Przemysł

� Budownictwo

� Budownictwo mieszkaniowe

� Podmioty gospodarki narodowej

� Handel

� Bezpieczeństwo publiczne



LUDNOŚĆ ŁODZI (BRAK DANYCH LUDNOŚCI 2015 R. – INF. US W ŁODZI)
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WYNAGRODZENIA W SEKTORZE

PRZEDSIĘBIORSTW (I-VI 2015), W ZŁ
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WYNAGRODZENIA W SEKTORZE

PRZEDSIĘBIORSTW

W okresie I-VI 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3829,2 zł i było o 4,5%
wyższe niż w analogicznym okresie roku 2014.

Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy sekcji
informacja i komunikacja oraz obsługa rynku nieruchomości, odpowiednio
6,1 tys. zł oraz 4,1 tys. zł. Najniższe wynagrodzenie charakteryzowało
branże, administrowanie i działalność wspierająca oraz zakwaterowaniebranże, administrowanie i działalność wspierająca oraz zakwaterowanie
i gastronomia (2,6 i 2 tys. zł.)

Najwyższy wzrost wynagrodzeń w I połowie 2015 r. odnotowano
w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa, handel; naprawa
pojazdów samochodowych, obsługa rynku nieruchomości, przemysł,
budownictwo. W sekcji zakwaterowanie i gastronomia odnotowano
spadek poziomu przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w Łodzi, w I półroczu 2015 r., przewyższało o 173,64 zł,
tj. o 4,8% średni poziom wynagrodzenia wypłacanego w sektorze
przedsiębiorstw województwa łódzkiego.



RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE
styczeń - czerwiec

Zatrudnienie w tys. 2014 r.=100

Sektor przedsiębiorstw 114,4 101,3

przemysł 42,7 100,0

budownictwo 6,1 99,6

handel; naprawa pojazdów handel; naprawa pojazdów 
samochodowych 28,4 100,6

transport i gospodarka magazynowa 6,8 106,9

administrowanie i działalność 
wspierająca 10,5 104,8

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu
2015 r., wyniosło 114,6 tys. osób. W porównaniu z poziomem notowanym
w czerwcu 2014 r. liczba zatrudnionych wzrosła o 1,0%, natomiast w
stosunku do maja 2015 r., pozostała na tym samym poziomie.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 r., ukształtowało się na
poziomie 114,4 tys. osób i było wyższe niż w tym samym okresie roku
poprzedniego o 1,3%.



RYNEK PRACY - BEZROBOCIE
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Stopa bezrobocia w Łodzi, w końcu czerwca 2015 r., wyniosła
10,7% (w województwie łódzkim – 11,1%) i była niższa w stosunku do
poziomu sprzed roku o 1,2 p. proc.(Bank Danych Lokalnych GUS)
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RYNEK PRACY - BEZROBOCIE

W końcu czerwca 2015 r. w ewidencji WUP zarejestrowanych
było o 10,1% mniej osób bezrobotnych niż przed rokiem. Kobiety stanowiły
prawie 47,4% ogółu osób pozostających bez pracy.
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RYNEK PRACY - BEZROBOCIE

czerwiec

2015 2014=100

Bezrobotni ogółem 36676 89,9

Bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy 2656 94,8

Osoby wyłączone z ewidencji 3298 85,7

- w tym z powodu podjęcia pracy 1732 97,2

Osoby zatrudnione przy robotach publicznych 44 275,0Osoby zatrudnione przy robotach publicznych 44 275,0

Osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych 17 x

Osoby, które rozpoczęły szkolenie 62 23,2

Osoby, które rozpoczęły staż u pracodawcy 149 63,9

Wraz ze spadkiem ogólnej liczby osób bezrobotnych spadła
liczba osób nowo zarejestrowanych o 5,2%. Liczba osób bezrobotnych
wyłączonych z ewidencji spadła o 14,3% w porównaniu do czerwca 2014 r.
i wyniosła 3,3 ty. osób.



RYNEK PRACY - BEZROBOCIE

W czerwcu 2015 r. najliczniejszą grupę osób pozostających bez
pracy, stanowiły osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym
(14,4 tys.). W porównaniu do czerwca 2014 r., we wszystkich grupach
nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych.
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RYNEK PRACY - BEZROBOCIE
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Spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił we wszystkich
grupach wiekowych.

Najliczniejszą grupę stanowiły w czerwcu 2015 r. osoby w wieku
55 lat i więcej. Najmniej osób bezrobotnych zarejestrowano w grupie 24
lata i mniej, w tej grupie również odnotowano najwyższy spadek.
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RYNEK PRACY - BEZROBOCIE
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PRZEMYSŁ – PRODUKCJA SPRZEDANA
(DANE W MLN ZŁ)

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) I - VI 2015 zmiana

Ogółem 7436,5 101,6

przetwórstwo przemysłowe 6767,2 101,4

-produkcja artykułów spo żywczych 793,9 116,4

-produkcja napojów 119,9 95,7

-produkcja wyrobów tekstylnych 662,4 99,6

-produkcja odzie ży 381,6 100,3

-produkcja skór i wyrobów skórzanych 9,4 39,5

-produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 17,9 120,1

-produkcja papieru i wyrobów z papieru 72,2 139,5

-poligrafia i reprodukcja zapisanych no śników informacji 395,0 108,2

-produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 57,3 77,5

-produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 981,4 119,8

-produkcja wyrobów z metali 521,4 102,6

-produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznyc h 154,2 104,7

-produkcja maszyn i urz ądzeń 117,3 76,9

-produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 129,0 90,0

-produkcja mebli 139,2 124,5



PRZEMYSŁ

Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu 2015 r. wyniosła
7436,5 mln zł (w bieżących cenach bazowych). W porównaniu do
roku I półrocza 2014 nastąpił wzrost o około 1,6%.

Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano
w działach: produkcja papieru i wyrobów z papieru (o 39,5%),
produkcja mebli (o 24,5%) oraz produkcja wyrobów z drewna, korka,produkcja mebli (o 24,5%) oraz produkcja wyrobów z drewna, korka,
słomy i wikliny (o 20,1%).

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną
(w bieżących cenach bazowych) na 1 zatrudnionego, była w okresie
styczeń-czerwiec 2015 r. o 1,6% wyższa (licząc w cenach stałych) od
uzyskanej w roku poprzednim i wyniosła 174,4 tys. zł, przy
przeciętnym zatrudnieniu w tej sekcji utrzymującym się na tym samym
poziomie.



BUDOWNICTWO – PRODUKCJA SPRZEDANA
(DANE W MLN ZŁ)

Produkcja sprzedana budownictwa
I - VI 
2015

zmiana

Ogółem 1493,2 120,8
sprzeda ż produkcji budowlano-monta żowej 543,5 116,3
budowa budynków 106,9 91,3
budowa budynków in żynierii l ądowej i wodnej 247,5 178,4
roboty budowlane specjalistyczne 189 89,5

Wartość produkcji budowlanej w I połowie 2015 r. wzrosła o prawie
21% w porównaniu do I półrocza 2014 r. i wyniosła około 1,5 mld zł.

Produkcja sprzedana budownictwa na 1 zatrudnionego, mierząca
wydajność pracy, w I półroczu 2015 r., w stosunku do odnotowanego
przed rokiem, była o 21,3% wyższa i wyniosła 245,6 tys. zł, przy spadku
przeciętnego zatrudnienia w tej sekcji o 0,4%.

roboty budowlane specjalistyczne 189 89,5



BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

W I połowie 2015 r. w Łodzi zostało oddanych do użytkowania 828
mieszkań. W porównaniu do tego samego okresu 2014 r. nastąpił wzrost o ponad
17%. Wśród mieszkań oddanych do użytkowania od stycznia do czerwca 2015 r.
przeważały mieszkania inwestorów indywidualnych, stanowiąc 58,0% ogółu.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania
w I półroczu 2015 r. wyniosła 75,6 m2 i była niższa niż przed rokiem o 13,2 m2
(spadek o 14,9%).(spadek o 14,9%).

Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania na Widzewie (44,7% ogółu).
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BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
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W okresie styczeń – czerwiec 2015 r., najwięcej mieszkań oddano
do użytkowania w Warszawie (prawie 7 tys.) oraz Krakowie. Największa
przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w porównywanych miastach
była w Łodzi oraz Poznaniu, natomiast najmniejsza we Wrocławiu oraz
Krakowie.

0

1000

2000

I półrocze 2015



PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Miasto XII 2014 VI 2015

Łód ź 91488 91428

Warszawa
383617 392562

Kraków 126547 128373

Katowice 45559 46083

LublinLublin 43450 43730

Rzeszów 24833 25271

Poznań 107117 107668

Wrocław 110344 111750

Gdańsk 71093 72368

Według stanu na koniec czerwca 2015 r., liczba podmiotów
gospodarki narodowej w Łodzi minimalnie spadła, w porównaniu do
końca 2014 roku i wyniosła 91,4tys.

W innych analizowanych miastach liczba podmiotów
gospodarczych nieznacznie wzrosła.



HANDEL

Sprzedaż detaliczna w Łodzi w okresie styczeń –
czerwiec 2015 r. wzrosła o 9,1%, i stanowiła 64,4% 

obrotu handlu detalicznego w województwie. 

W porównaniu do I połowy 2014 roku wzrost sprzedaży W porównaniu do I połowy 2014 roku wzrost sprzedaży 
odnotowały jednostki prowadzące: pozostałą sprzedaż 

detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach – o 109,6%; 
sprzedaż włókna, odzieży, obuwia – o 16,8%; sprzedaż prasy, 
książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 

– o 13,1%. Największy spadek (o 39,6%) zaobserwowano 
wśród jednostek prowadzących sprzedaż mebli, RTV, AGD.

Jednostki gastronomiczne w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. 
zrealizowały sprzedaż o 2,2% niższą od wartości odnotowanej w roku 

poprzednim. Stanowiła ona 0,6% łącznej sprzedaży detalicznej w 
Łodzi.



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w I półroczu
2015 r. na terenie miasta odnotowano 10,7 tys. przestępstw, tj. o 2,7%
mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. Przestępstwa te stanowiły
40,6% wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie województwa
łódzkiego.

W strukturze przestępstw przeważały przestępstwa o charakterzeW strukturze przestępstw przeważały przestępstwa o charakterze
kryminalnym (73,6% ogółu). Przestępstwa o charakterze gospodarczym
stanowiły 19,6% ogółu przestępstw, natomiast drogowe – 5,0%.

W porównaniu z I półroczem 2014 r. liczba przestępstw
gospodarczych wzrosła o 59,3%, natomiast liczba przestępstw, zarówno
kryminalnych jak i drogowych, zmniejszyła się o 11,1%.

Wskaźnik wykrywalności dla ogółu przestępstw w Łodzi, w okresie
I-VI 2015 r., był wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. o 6,2 p. proc.
i wyniósł 54,6% (wskaźnik dla województwa – 65,9%).



Opracowano na podstawie najnowszych danych statystycznych
pochodzących z Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Banku Danych
Lokalnych GUS.

Biuro Strategii Miasta UMŁ


