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SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W POLSCE
A KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO
Streszczenie: W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono wpływowi specjalnych
stref ekonomicznych na poziom kapitału ludzkiego poprzez trzy kanały, tj. generowanie
miejsc pracy, poprawę kwalifikacji i umiejętności pracowników, a także podwyższenie poziomu technologicznego. Za istotną uznano również weryfikację postawionej tezy o skuteczności stref ekonomicznie uprzywilejowanych jako narzędzia służącego rozwojowi społeczno-gospodarczemu, szczególnie w kontekście podnoszenia jakości kapitału ludzkiego.
Słowa kluczowe: specjalna strefa ekonomiczna, kapitał ludzki, efekt społeczny.
DOI: 10.15611/pn.2014.367.09

1. Wstęp
Choć historia specjalnych stref ekonomicznych sięga dużo dalej, ich polski epizod
rozpoczął się dopiero w połowie lat 90. XX w. wraz z ogłoszeniem ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych1. Cytowany akt prawny definiuje specjalną strefę ekonomiczną jako „wyodrębnioną zgodnie z przepisami
ustawy, niezamieszkałą część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie
może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą”2.
Oznacza to, iż przedsiębiorcy zlokalizowani w obrębie strefy, spełniający warunki
w zakresie wielkości nakładów inwestycyjnych i/lub utworzonych nowych miejsc
pracy, mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od
formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej). Ponadto inwestorzy mają
możliwość ubiegania się o zwolnienia z opłat celnych, uproszczenia procedur za-

Zob. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.
2
Tamże, art. 2.
1
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trudnienia oraz finansowania części kosztów zatrudnienia pracowników, stosowania
przyspieszonej amortyzacji czy też uproszczenia prowadzenia ksiąg rachunkowych3.
Główną ideą powołania do życia stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce
było przede wszystkim optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez tworzenie
nowych etatów w regionach zagrożonych bezrobociem strukturalnym. Warto jednak
podkreślić, iż początkowo tereny objęte działalnością specjalnych stref ekonomicznych z reguły nie wyróżniały się wysokim poziomem kształcenia kadr, stąd bardzo
często dochodziło do zachwiania równowagi na rynku pracy. Poza stworzeniem nowych miejsc pracy powstanie obszarów gospodarczo uprzywilejowanych wiązało się
również z efektywnym wykwalifikowaniem ludności regionu, wdrażaniem nowych
metod zarządzania oraz przekazywaniem wiedzy w zakresie umiejętności technicznotechnologicznych4.
Na rozwój specjalnych stref ekonomicznych ma wpływ wiele czynników, począwszy od ich położenia geograficznego i bliskości innych obszarów utworzonych
w podobnym celu, przez czynniki polityczne, a skończywszy na kwestiach infrastrukturalnych i społecznych. Największe znaczenie należy jednak przypisać tym
ostatnim. Istnienie siły roboczej i kadra naukowa tworząca innowacyjny potencjał
danego terenu są warunkami powstania, a w przyszłości – rozwoju specjalnych stref
ekonomicznych5.
Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu obszarów gospodarczo uprzywilejowanych na poziom kapitału ludzkiego poprzez trzy kanały, tj. generowanie nowych
etatów, poprawę kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz podwyższenie poziomu
technologicznego. Źródłem danych liczbowych były raporty Ministerstwa Gospodarki.

2. Specjalne strefy ekonomiczne a miejsca pracy
Kwestia tworzenia nowych miejsc pracy jest wymieniana jako jedna z podstawowych, o ile nie najważniejszych przyczyn decyzji o powołaniu do życia specjalnych
stref ekonomicznych. Strefy ekonomicznie uprzywilejowane lokowane są na obszarach dysponujących odpowiednim kapitałem ludzkim oraz na terenach o dużym
bezrobociu, co pozwala na zapewnienie taniej siły roboczej, m.in. z uwagi na fakt
wąskiej specjalizacji zawodowej mieszkańców pobliskich obszarów. Optymalnie
podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej powinny być też zainteresowane stworzeniem warunków do przyciągnięcia
lub wykształcenia lokalnej kadry naukowej. Jest to jednak cel długofalowy, który
3
Parki Przemysłowe, Technologiczne i Specjalne Strefy Ekonomiczne 2011, raport IPO.pl,
s. 48, http://www.ipo.pl/raporty/raport_parki_przemyslowe_i_strefy_ekonomiczne_2011/ (dostęp:
10.09.2013).
4
Tamże, s. 48.
5
Raport: Parki Przemysłowe, Technologiczne i Specjalne Strefy Ekonomiczne, IPO.pl, s. 23, http://
www.ipo.pl/raporty/parki_przemyslowe_2009.pdf (dostęp: 10.09.2013).
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w związku ze zbliżającym się zakończeniem funkcjonowania obszarów gospodarczo
uprzywilejowanych w Polsce przestał być dla inwestorów strefowych priorytetem6.
Jedną z miar sukcesu istnienia specjalnej strefy ekonomicznej jest tzw. efekt społeczny7. Podstawą oceny jest liczba i rodzaj utworzonych miejsc pracy. Stworzone
etaty powinny być przeznaczone szczególnie dla niewykwalifikowanych pracowników
fizycznych, a także osób z wykształceniem zawodowym, co wynika ze zmniejszonej
mobilności osób gorzej wykształconych oraz dużej liczby bezrobotnych, którzy całe
życie przepracowali w jednym, zacofanym technologicznie zakładzie lub rolnictwie8.
Ze względu na dostępność bardzo taniej siły roboczej na terenach o dużym bezrobociu strefy ekonomicznie uprzywilejowane przyciągają inwestycje związane
z przetwórstwem i pracochłonne gałęzie przemysłu, co zwiększa zapotrzebowanie
na niewykwalifikowanych pracowników. W okresach zwiększonej produkcji firmy
korzystają często z agencji pracy tymczasowej, zatrudniając osoby na bardzo krótkie
umowy. Specjalne strefy ekonomiczne charakteryzują się też niższymi płacami niż
średnia w przemyśle i bardzo niewielkim uzwiązkowieniem9.
Tworzone nowe etaty w strefach ekonomicznie uprzywilejowanych wyzwalają
zapotrzebowanie na pracę w sąsiedztwie strefy. Inwestycje w strefach oddziałują
na wzrost popytu lokalnego na niektóre usługi, tj. usługi pralnicze, cateringowe,
ochrony osób i mienia, służby domowej, opiekunek, nauczycieli, tłumaczy, w zakresie
rozrywki itp. Rozwój specjalnych stref ekonomicznych generuje nowe miejsca pracy
w sąsiedztwie również w związku z obsługą księgową firm, usługami budowlanymi,
geodezyjnymi, projektowymi, logistycznymi i wieloma innymi. W działalności tej
możliwość zatrudnienia znajdują zarówno wykwalifikowani, jak i niewykwalifikowani
pracownicy. Badacze szacują, iż na każde 1000 etatów powstających w strefie rodzi
się w jej otoczeniu dodatkowych 350 miejsc pracy10. Ma to wpływ na rynek pracy
oraz zmniejszenie stopy bezrobocia11.

J. Liszkowska, Specjalne strefy ekonomiczne w procesie kształtowania kapitału ludzkiego,
[w:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.), Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010, s. 201.
7
Pozostałe płaszczyzny oceny sukcesu obszaru gospodarczo uprzywilejowanego to czynniki: ekonomiczny, ekologiczny i przestrzenny.
8
Raport: Parki Przemysłowe, Technologiczne…, s. 21.
9
Specjalne strefy – normalny wyzysk, „Biuletyn informacyjny Koalicji 1 Maja” 2013 Wrocław, s. 4,
za: http://issuu.com/koalicja1majawewroclawiu/docs/biuletyn_1maja_2_export (dostęp: 16.05.2014).
10
M. Kozaczka, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995‒2007, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2008,
s. 159, za: B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995‒2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu, Kraków 2005.
11
H. Godlewska-Majkowska, Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu polityki regionalnej w Polsce, PAiIZ, Warszawa 2009, s. 15.
6
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Pewne znaczenie ma także generowanie dochodów, co oznacza wzrost sum wydawanych na różne towary i usługi w okolicach specjalnych stref ekonomicznych,
takich jak mieszkalnictwo, edukacja, zdrowie czy też transport12.
Tabela 1. Wielkość zatrudnienia ogółem w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
oraz jego dynamika w latach 2008‒2012
Zatrudnienie ogółem
Strefa

Dynamika miejsc pracy ogółem

(stan na koniec roku w osobach)

(rok poprzedni = 100%)

2008

2009

2010

2011

4 469

4 087

4 349

4 618

4790

Katowicka

42 593 40 724 43 473 48 541

Kostrzyńsko-Słubicka

16 446 15 601 17 252 19 089

Kamienno
górska

2012

2008 2009

2010

2011

2012

88,8

91,5 106,4

106,2

103,7

49 934

120,7

95,6 106,8

111,7

102,9

20 144

127,6

94,9 110,6

110,6

105,5

138,3 111,6 104,0

109,6

107,9

107,3

92,9 109,0

105,6

102,8

Krakowska

7 699

8 594

8 936

9 790

10 560

Legnicka

8 698

8 079

8 803

9 300

9565

Łódzka

18 983 20 844 23 248 24 824

25 921

128,6 109,8 111,5

106,8

104,4

Mielecka

15 824 15 558 16 516 18 387

20 934

120,8

98,3 106,2

111,3

113,9

Pomorska

17 545 19 013 19 275 18 812

15 536

100,3 108,4 101,4

97,6

82,6

Słupska

2 728

2 383

2 683

3 390

3632

125,1

87,4 112,6

126,4

107,1

Starachowicka

8 030

6 512

6 349

7 270

7104

115,2

81,1

114,5

97,7

5 132

5 026

5 471

100,7

Suwalska

97,5

5 452

5288

97,9 108,9

99,7

97,0

Tarnobrzeska

22 538 23 335 27 832 28 710

30 023

119,9 103,5 119,3

103,2

104,6

Wałbrzyska

30 924 28 473 30 057 31 276

32 392

107,9

92,1 105,6

104,1

103,6

12 616

106,2 109,7 107,7

114,9

104,0

115,5

107,5

102,8

Warmińsko-Mazurska
Razem

8 933

9 799 10 558 12 135

21 0542 20 8028 22 4802 24 1594 24 8439

98,8 108,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.

Dla maksymalnego wykorzystania instrumentu strefy ekonomicznie uprzywilejowanej ważna jest również możliwość uzyskania zezwoleń na działalność badawczo-rozwojową oraz usługi z zakresu pomocy prawnej, usługi informatyczne oraz z branży
BPO (Business Process Offshoring/Outsourcing), czyli usługi finansowo-księgowe
czy call centers. Możliwość udzielania zezwoleń na tego typu działalność została
wprowadzona dopiero w marcu 2005 r. Była to odpowiedź na duże zainteresowanie
ze strony inwestorów i z uwagi na szansę zapewnienia zatrudnienia absolwentów
A. Aggarwal, Impact of Special Economic Zones on Employment, Poverty and Human Development, Working Paper No. 194, Indian Council for Research on International Economic Relations, May
2007, s. 3.
12
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szkół wyższych13. Objęcie niektórych rodzajów działalności usługowej przywilejami
podatkowymi przyciągnęło do kraju globalne koncerny, które na obszarach specjalnych
stref ekonomicznych ulokowały swoje centra kompetencyjne14. Jednak branża BPO
i ośrodki badawczo-rozwojowe stanowią niewielki procent przedsięwzięć na terenach
stref, a ten właśnie typ działalności gwarantuje Polsce konkurencyjność i powinien
być wyraźnym priorytetem inwestycyjnym w kraju pomimo faktu, że przedsiębiorstwa
z tej branży zatrudniają mniej pracowników niż zakłady produkcyjne15.
Zmiany wielkości zatrudnienia ogółem (w ujęciu narastającym) w strefach ekonomicznie uprzywilejowanych funkcjonujących w Polsce w latach 2008‒2012 przedstawiono w tab. 1.
Rok 2008 przyniósł największy przyrost zatrudnienia ogółem w stosunku do roku
poprzedniego w strefach: krakowskiej (o 38,3%), łódzkiej (o 28,6%) i kostrzyńsko-słubickiej (o 27,6%). Natomiast w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości,
w związku z redukcjami zatrudnienia w wielu podmiotach gospodarczych, nastąpił
spadek liczby miejsc pracy o 11,2%.
Spadek zatrudnienia ogółem we wszystkich specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce w 2009 r. w porównaniu z 2008 r. o 1,2%, przy jednoczesnym wzroście
nakładów inwestycyjnych o 17,4%, był tylko częściowo konsekwencją załamania
koniunktury gospodarczej. Równie istotnym czynnikiem był wzrost liczby inwestycji
innowacyjnych, gdzie stosowane technologie w dużej mierze zastępują pracę ludzką.
Spadek zatrudnienia ogółem w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego odnotowano
w dziewięciu obszarach gospodarczo uprzywilejowanych, tj. w strefach: starachowickiej (o 18,9%), słupskiej (o 12,6%), kamiennogórskiej (o 8,5%), wałbrzyskiej
(o 7,9%), legnickiej (o 7,1%), kostrzyńsko-słubickiej (o 5,1%), katowickiej (o 4,4%),
suwalskiej (o 2,1%), a także mieleckiej (o 1,7%). Z kolei największy przyrost liczby
miejsc pracy wystąpił w Krakowskiej SSE (o 11,6%), Łódzkiej SSE (o 9,8%) oraz
Warmińsko-Mazurskiej SSE (o 9,7%).
W 2010 r. największy przyrost zatrudnienia ogółem w porównaniu z rokiem
2009 odnotowano w strefach: tarnobrzeskiej (o 19,3%), słupskiej (o 12,6%) i łódzkiej (o 11,5%). Spadek liczby miejsc pracy o 2,5% wystąpił jedynie w przypadku
SSE Starachowice.
Rok 2011 przyniósł największy przyrost zatrudnienia ogółem w stosunku do roku
poprzedniego w strefach: słupskiej (o 26,4%), warmińsko-mazurskiej (o 14,9%),
a także starachowickiej (o 14,5%). Spadek liczby miejsc pracy odnotowano tylko
w przypadku Pomorskiej SSE (o 2,4%) i Suwalskiej SSE (o 0,3%).
W. Lizińska, R. Kisiel, Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na
przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 50.
14
Centra księgowe, obsługi transakcji i informatyczne utworzyły w Polsce m.in. takie globalne
koncerny, jak Thomson, Citygroup, Lufthansa, IBM Global Services Delivery Centre Poland Sp. z o.o.,
McKinsey Knowledge Centre Poland Sp. z o.o. czy Hewlett Packard.
15
J. Liszkowska, wyd. cyt., s. 211.
13
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Do końca 2012 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie wszystkich specjalnych stref ekonomicznych w Polsce zatrudniali łącznie
248 439 osób, z czego 75,4% stanowiły nowe miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji nowych inwestycji po uzyskaniu zezwolenia przez przedsiębiorców16.
W 2012 r. największy przyrost zatrudnienia ogółem w porównaniu z rokiem 2011
wystąpił w strefach: mieleckiej (o 13,9%), krakowskiej (o 7,9%) i słupskiej (o 7,1%).
Spadek liczby miejsc pracy odnotowano w przypadku trzech obszarów gospodarczo
uprzywilejowanych, tj. w Pomorskiej SSE (o 17,4%), Suwalskiej SSE (o 3%) oraz
SSE Starachowice (o 2,3%).
Analizując dynamikę tworzenia nowych etatów, można wyciągnąć wnioski dotyczące atrakcyjności poszczególnych stref dla podmiotów gospodarczych oraz oddziaływania strefy na przestrzeń, w jakiej funkcjonuje. Widać, że najpierw zostały
zagospodarowane strefy leżące na terenach zindustrializowanych, tj. strefy: katowicka,
wałbrzyska, mielecka, a następnie, w kolejności, obszary mniej atrakcyjne pod względem położenia oraz infrastruktury technicznej17.
Dostrzegalna jest również zmiana w strukturze firm wchodzących do strefy ekonomicznie uprzywilejowanej, co jest wynikiem kryzysu finansowego i gospodarczego.
Aktualnie są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniać będą mniej
osób18. Z punktu widzenia inwestorów taka sytuacja jest oczywiście dobra, gdyż nie
mają oni większych trudności ze znalezieniem kadry menedżerskiej, inżynierów oraz
robotników i pracowników administracyjnych. Również oceny kwalifikacji pracowników są pozytywne, choć nie powinno to dziwić, skoro o każdy etat na terenach specjalnych stref ekonomicznych ubiega się wielu kandydatów i podmioty gospodarcze
mogą wybierać spośród osób o zróżnicowanych kwalifikacjach tych najlepszych19.

3. Specjalne strefy ekonomiczne a podwyższanie kwalifikacji
i umiejętności pracowników
Istnieją rozmaite sposoby, za pomocą których strefy ekonomicznie uprzywilejowane
pozytywie przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego. Pierwszym z nich są
szkolenia na poziomie firmy, zaś druga metoda polega na zmianie systemu edukacji
tak, aby zaspokoić potrzeby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w strefie,
np. poprzez zwiększenie naboru uczniów na określone specjalności czy też zmianę
Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2013, s. 12.
17
R. Pastusiak, Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 230.
18
Dopiero koniec 2010 roku będzie lepszy dla stref, Portal Gazety Prawnej, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/365173,dopiero_koniec_2010_roku_bedzie_lepszy_dla_stref.html (dostęp:
10.09.2013).
19
J. Liszkowska, wyd. cyt., s. 204.
16
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profilu nauczania w szkolnictwie zawodowym zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony potencjalnych przedsiębiorców. Sama specjalna strefa ekonomiczna może także
utworzyć instytucje szkoleniowe w celu zwiększenia dostępnej puli wykwalifikowanej siły roboczej. Liczba szkoleń i inicjatyw podnoszenia kwalifikacji pracowników
na obszarach gospodarczo uprzywilejowanych nie jest znacząco wyższa od średniej
krajowej, choć brakuje na ten temat dokładnych informacji. Oznacza to, iż poziom
formalnych kwalifikacji pracowników – poza oczywiście zdobytym doświadczeniem – pozostaje niekiedy przez lata niezmieniony20.
Specjalna strefa ekonomiczna oferuje bardzo korzystne warunki inwestycyjne
mające na celu przyciągnięcie kapitału zagranicznego, bez względu na braki infrastrukturalne oraz niejasne i skomplikowane przepisy prawne. Zazwyczaj kapitał
zagraniczny niesie za sobą transfer technologii, metod zarządzania i innych umiejętności, takich jak marketing czy dystrybucja, które przenoszone są na pracowników21.
Tzw. knowledge spillovers powstają m.in. dzięki kooperacji między producentami
działającymi w strefie a inwestorami zlokalizowanymi w jej sąsiedztwie22.
Istnienie strefy ekonomicznie uprzywilejowanej wzmaga również popyt na szeroko
rozumiane podnoszenie kwalifikacji poza miejscem pracy – komputery, języki obce,
kursy księgowości, marketing itp., co w konsekwencji przyczynia się do rozwoju bazy
szkoleniowej, a nawet powstania nowych szkół wyższych w pobliskich miejscowościach. Natomiast inwestycje wymagające odpowiednio wykwalifikowanej kadry
lokowane są w pobliżu dużych ośrodków naukowo-badawczych mogących zapewnić
odpowiednią podaż wykwalifikowanych pracowników bez potrzeby inwestowania
w nich dla podniesienia kwalifikacji (np. Krakowski Park Technologiczny)23.
Polska ma od dłuższego czasu jeden z najniższych wskaźników uczestnictwa osób
dorosłych w kształceniu ustawicznym w Europie, a specjalne strefy ekonomiczne nie
są w tym aspekcie wyjątkiem, którym przecież być powinny24.

4. Specjalne strefy ekonomiczne a transfer technologii i innowacje
Strefy ekonomicznie uprzywilejowane nastawione są na eksport, przyciąganie kapitału zagranicznego oraz wspieranie innych form współpracy między lokalnymi
a międzynarodowymi firmami.
Globalne standardy, konkurencja i rozwój technologii stanowią dla specjalnych
stref ekonomicznych wyzwania w międzynarodowych łańcuchach wartości. Stymuluje to ustawiczne uczenie się i innowacje, które są podstawowymi aspektami
ludzkiego rozwoju. W związku z szerokimi kontaktami podmiotów gospodarczych
Tamże, s. 205, 211.
A. Aggarwal, wyd. cyt., s. 3.
22
J. Liszkowska, wyd. cyt., s. 205.
23
Tamże, s. 205‒206.
24
Tamże, s. 206.
20
21
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zlokalizowanych w strefach z inwestorami ulokowanymi poza nimi mają miejsce
także tzw. technology spillovers25.
Wraz z nowymi inwestycjami pojawiają się nowe technologie, których znajomość szerzy się wśród pracowników. Nauka i wiedza zdobyte w przedsiębiorstwach
działających w specjalnych strefach ekonomicznych są ostatecznie przekazywane
inwestorom funkcjonującym poza nią poprzez sieć powiązań zwrotnych26. Również
wdrażanie przez zagraniczne firmy nowych form zarządzania i organizacji pracy
przyczynia się do rozwoju kultury biznesu, unowocześnienia struktur organizacyjnych
i systemów zarządzania27.
Kapitał zagraniczny, zasoby ludzkie, wiedza techniczna,
system zarządzania

SSE

1. Bezpośrednie
generowanie
miejsc pracy
2. Pośrednio
wytworzone
miejsca pracy

Generowanie dochodów

Wydatki na opiekę
zdrowotną, edukację

1. Szkolenia,
podnoszenie
kwalifikacji
2. Knowledge
spillovers

Poprawa efektywności
i produktywności

1. Transfer technologii
2. Technology
spillovers

Poprawa efektywności
i produktywności

Rozwój kapitału ludzkiego
i poprawa warunków życia

Rys. 1. Specjalne strefy ekonomiczne a kapitał ludzki
Źródło: J. Liszkowska, Specjalne strefy ekonomiczne w procesie kształtowania kapitału ludzkiego,
[w:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.), Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref
ekonomicznych i klastrów w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010, s. 207.

Tamże, s. 206.
A. Aggarwal, wyd. cyt., s. 6.
27
J. Liszkowska, wyd. cyt., s. 207.
25
26
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5. Podsumowanie
Specjalne strefy ekonomiczne stanowią jeden z istotnych instrumentów polityki pozyskiwania inwestorów zagranicznych do kraju oraz stymulują dynamiczny
rozwój działalności przemysłowej skierowanej na eksport28. Strefy ekonomicznie
uprzywilejowane promują nietradycyjne branże wytwarzania, zachęcają do rozwoju
krajowej przedsiębiorczości29, a także sprzyjają wzrostowi otwartości gospodarki30.
Wśród korzyści związanych z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych
należy wymienić zarówno korzyści bezpośrednie (przychody dewizowe, napływ
BIZ, wzrost dochodów budżetowych, wzrost eksportu), jak i korzyści pośrednie
(podnoszenie umiejętności, transfer technologii, efekt naśladownictwa, dywersyfikację eksportu, wzrost efektywności firm krajowych)31. Ich oddziaływanie jest
szczególnie widoczne na poziomie lokalnym, gdzie przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, napływu inwestycji kapitałowych oraz transferu technologii, a także do
zmniejszenia wydatków na pomoc społeczną32.
Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach gospodarczo uprzywilejowanych wpływają na rynek pracy. Na podstawie przeprowadzonych studiów
literaturowych oraz analizy danych źródłowych można stwierdzić, że specjalne strefy
ekonomiczne nie okazały się wystarczająco skutecznym instrumentem walki z bezrobociem. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe
prowadzące działalność gospodarczą na terenach stref ekonomicznie uprzywilejowanych utworzyły do końca 2012 r. znaczną liczbę nowych etatów, przyczyniając się
w ten sposób do poprawy sytuacji na rynku pracy w wielu regionach kraju. Należy
jednak pamiętać, że te nowe miejsca pracy powstały nie tam, gdzie były najbardziej
potrzebne, tj. w regionach obciążonych największym bezrobociem, ale przede wszystkim w tych regionach kraju, w których bezrobocie nie stanowiło istotnego problemu.
28
The Impact of Special Economic Zones in India: A Caste Study of Polepally SEZ, Global Land
Grabbibg, Sussex, 6‒8 April 2011, s. 6; T. Farole, Special Economic Zones in Africa. Comparing Performance and Learning from Global Experience, The World Bank, Washington 2011, s. 17; FIAS,
Special Economic Zones. Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development, The
World Bank, Washington 2008, s. 1.
29
A. Sołoma, Specjalne strefy ekonomiczne – sukcesy i porażki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 11, s. 22.
30
C. Baissac, Brief History of SEZs and Overview of Policy Debates, The World Bank, Washington
2011, s. 26.
31
D.Z. Zeng, How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s Rapid Development?, [w:] D.Z. Zeng (red.), Building Engines for Growth and Competitiveness in China Experience with
Special Economic Zones and Industrial Clusters, The World Bank, Washington 2010, s. 4. Przykładowo
w 2006 r. 5 pierwszych specjalnych stref ekonomicznych w Chinach tworzyło 5% PKB ich gospodarki narodowej. Na terenie SSE znalazło zatrudnienie 2% pracujących w Chinach, zostało zlokalizowanych 9,1%
BIZ kraju, a przedsiębiorstwa w strefach wygenerowały 22,1% ogółu eksportu gospodarki narodowej.
32
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania specjalnych
stref ekonomicznych w latach 2006‒2008, Najwyższa Izba Kontroli, Bydgoszcz 2009, s. 4.
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W badanym okresie najwięcej nowych etatów wykreowali inwestorzy funkcjonujący
w specjalnych strefach ekonomicznych zlokalizowanych w województwach dolnośląskim i śląskim, zaś najmniej przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
w strefach położonych w województwach lubelskim i opolskim.
Uruchomienie przez przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe działalności gospodarczej w strefach ekonomicznie uprzywilejowanych oznacza powstanie relacji typu
backward linkages oraz forward linkages, co w konsekwencji łączy się ze wzrostem
zatrudnienia u dostawców i odbiorców. Rozszerzając skalę swojej działalności, lokalni
kooperanci zgłaszają na rynku pracy dodatkowy popyt na określone kwalifikacje.
W przypadku braku odpowiednich pracowników na lokalnym rynku pracy sięga się na
inne rynki lub też stymuluje rozwój szkoleń i kształcenia w takim kierunku33.
Przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe prowadzące działalność gospodarczą
na obszarze specjalnych stref ekonomicznych reprezentują wiele branż wytwarzających
produkty o zróżnicowanym poziomie zaawansowania technologicznego i przetwórczego. Bez względu na złożoność technologiczną oraz procesową produktów firmy
działające w strefach ekonomicznie uprzywilejowanych reprezentują wysoki, często
światowy poziom wytwarzania, sprawności organizacyjnej oraz marketingowej34.
Specjalne strefy ekonomiczne przyciągają inwestorów z branż wysoce kapitałochłonnych, inwestujących w nowe technologie, o dużej skali przedsięwzięć, zatrudniających wielu wykwalifikowanych pracowników. Rozwój aktywności gospodarczej
w tychże strefach tworzy sieć wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych, które
przekładają się na rozmiary popytu w lokalnej i regionalnej gospodarce35.
Przedstawiona w niniejszej artykule problematyka jest bardzo szeroka i nie zaprezentowane wątki nie wyczerpują jej w pełni. W związku z tym autor zamierza kontynuować badania w tym zakresie, a szczególnie w aspekcie analizy wpływu specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce na otaczającą przestrzeń społecznoekonomiczną. Pełna
weryfikacja zjawiska będzie bowiem możliwa do przeprowadzenia dopiero wtedy,
gdy zakończy się określony czas funkcjonowania zastosowanego instrumentu polityki
regionalnej. Aktualne już dzisiaj pytanie o przyszłość przedsiębiorców inwestujących
na obszarach uprzywilejowanych otwiera nowy etap w historii badań nad specjalnymi
strefami ekonomicznymi.
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SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLAND
AND THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL
Summary: In this article, special attention was paid to the influence of special economic
zones on the level of human capital through three channels, namely the generation of jobs,
improvement of qualifications and skills of employees and the increase of technological level.
It was also important to verify the thesis of the effectiveness of economically disadvantaged
areas as a tool for socio-economic development, particularly in the context of improving the
quality of human capital.
Keywords: special economic zone, human capital, social effect.
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