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Adam A. Ambroziak

Efekty udzielania pomocy publicznej 
w specjalnych strefach ekonomicznych 
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Wstęp

Okres funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w polsce (sse) po 
10 latach od przystąpienia do unii europejskiej pozwala na wyciągnięcie pewnych 
wniosków na temat zarówno potrzeby, skuteczności, jak i rezultatów interwencji 
publicznej w formie ulg podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących na tych 
obszarach . z szesnastu pierwotnie utworzonych sse do dziś pozostało czternaście 
z wieloma podstrefami . Warto zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych szczegółów 
dotyczących specyfiki ich działania . po pierwsze, są one zarządzane przez tzw . spółki 
strefowe, które pozyskują inwestorów oraz pomagają im w spełnieniu większości 
wymogów administracyjnych . nie ograniczają one jednakże swojej oferty do po‑
szczególnych województw, lecz podążają za preferencjami inwestorów dążących 
do znalezienia odpowiedniego miejsca dla prowadzonej przez siebie działalno‑
ści w większych aglomeracjach miejskich i przemysłowych [ambroziak, 2009] . 
W efekcie istnieje kilkaset tzw . podstref sse rozproszonych na terenie całej polski . 
po drugie, wszystkie warunki uzyskania zezwolenia na funkcjonowanie w strefie są 
identyczne w całym kraju . po trzecie, o wielkości udzielonego wsparcia, będącego 
pochodną dopuszczalnej intensywności pomocy regionalnej, decyduje lokalizacja 
inwestycji i klasyfikacja danego województwa, a nie np . miejsce głównej siedziby 
spółki zarządzającej strefą . W konsekwencji zdecydowano się na analizę rezultatów 
funkcjonowania sse na poziomie województw . Taka forma analizy miała pozwolić 
na lepsze i dokładniejsze powiązanie ewentualnych efektów ich działań z wielkością 
i intensywnością dopuszczalnego wsparcia regulowanego przepisami unijnymi .

Celem niniejszego opracowania jest ocena efektów udzielania pomocy pu‑
blicznej w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) na poziomie województw 
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o uchwycenie bez‑
pośrednich skutków działania stref w postaci nowych inwestycji oraz zatrudnienia 
pracowników, jak i o ocenę możliwych kierunków ich oddziaływania na sytuację 
społeczno ‑gospodarczą regionów .
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1.  Koncepcja pomocy regionalnej w specjalnych strefach 
ekonomicznych w Polsce

O atrakcyjności lokalizacyjnej poszczególnych regionów decyduje wiele czynni‑
ków zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych [ambroziak, 2014] . W niniejszym 
opracowaniu skupiono się na jednym z nich, tj . na ulgach podatkowych oferowanych 
przedsiębiorcom w celu zachęcenia ich do lokowania swoich inwestycji w specjalnych 
strefach ekonomicznych w polsce . W rozumieniu prawa ue instrument ten stanowi 
wsparcie publiczne na poziomie regionalnym, a w związku z akcesją polski do ue 
wymagał on odpowiednich dostosowań do legislacji unijnej [ambroziak, 2003a, 
2003b] . krajowa pomoc regionalna, zgodnie z przepisami unijnymi, może być bowiem 
udzielana w przypadku występowania tzw . zawodności rynku, a więc w regionach 
najsłabiej rozwiniętych, w celu pokrycia dodatkowych kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorców inwestujących w słabiej przygotowanym do tego obszarze (niższa 
jakość kapitału ludzkiego, słaba infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna itp .) . 
przyjmuje się, iż oferowanie względnie większej pomocy przedsiębiorcom działają‑
cym w biedniejszych i mniej rozwiniętych obszarach przyczyni się do tego, że dzięki 
inwestycjom regiony te „dogonią” obszary lepiej rozwinięte .

W związku z tym, że każda interwencja państwa może zniekształcić konkurencję, 
przepisy unijne przewidują ograniczenia dotyczące, oprócz kosztów kwalifikowanych, 
 m . in . maksymalnego poziomu intensywności wsparcia publicznego . O dopuszczalnej 
intensywności pomocy rozstrzyga tzw . mapa pomocy regionalnej, która w ramach 
prowadzonych dostosowań przedakcesyjnych została wprowadzona w polsce już 
w 2001 r . [rm, 2001, 2002] . W związku z tym, że we wszystkich regionach nuTs 2 
(w województwach) w polsce odnotowano pkb per capita poniżej 75 % średniej ów‑
czesnej unii, mapa pomocy regionalnej obowiązująca do końca 2006 r . przewidywała, 
że maksymalny poziom dopuszczalnej pomocy we wszystkich województwach będzie 
wynosił 50 % ekwiwalentu dotacyjnego netto (edn) – nie dotyczyło to jednak pięciu 
aglomeracji: Trójmiasta (40 %), krakowa (40 %), Wrocławia (40 %) oraz Warszawy (30 %) 
i poznania (30 %) (zob . mapa 1)1 [rm, 2004; ambroziak, 2006] . z dniem 1 stycznia 
2007 r . zaczęła obowiązywać nowa mapa pomocy regionalnej, na podstawie której 
poziom 50 % ekwiwalentu dotacyjnego brutto (edb) utrzymano dla najbiedniejszych 
wówczas regionów (o pkb per capita wynoszącym 45 % średniej ue lub mniej), tj . dla 
województw: warmińsko ‑mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, ma‑

1 W części tej wskazano jedynie maksymalne pułapy pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw . 
do końca 2006 r . można je było powiększyć o 15 pkt proc . dla mśp w regionach „a” i o 10 pkt proc . w obsza‑
rach „c” . W latach 2007–2013 dla małych ulegały one zwiększeniu o 20 pkt proc ., a dla średnich o 10 pkt proc .
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łopolskiego, łódzkiego, opolskiego i lubuskiego . do 40 % edb obniżono intensywność 
dopuszczalnej pomocy w nieco lepiej rozwiniętych województwach (o pkb per capita 
od 45 % do 60 % średniej ue włącznie): wielkopolskim, zachodniopomorskim, po‑
morskim i śląskim, natomiast na mazowszu obniżono ten wskaźnik do 40 % w latach 
2007–2010 i do 30 % w okresie 2011–2013 (dla Warszawy przewidziano maksymalny 
pułap 30% w całym okresie 2007–2013) [rm, 2006; ambroziak, 2006] .

Mapa 1.  Mapa pomocy regionalnej w Polsce w latach 2001–2006 oraz 2007–2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Wytyczne 98/C 74/06; Wytyczne 2006/C 54/08] .
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główną zachętą do inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych w polsce 
jest zwolnienie z podatku dochodowego (od osób prawnych lub fizycznych prowa‑
dzących działalność gospodarczą) . zróżnicowanie dopuszczalnej intensywności 
pomocy regionalnej wprowadzone od 1 stycznia 2007 r . oznaczało, że w najbiedniej‑
szych i najsłabszych województwach (przede wszystkim polski Wschodniej) przed‑
siębiorcy mogli uzyskiwać wsparcie w postaci np . zwolnienia podatkowego w sse 
w wysokości do 50 % kosztów pierwotnej inwestycji . jak już wspomniano, mimo że 
zasady funkcjonowania stref w całej polsce są identyczne, to w lepiej rozwiniętych 
i bogatszych województwach ograniczono dopuszczalną intensywność pomocy pu‑
blicznej, do odpowiednio 40 % i 30 % edb . Skoro instrument w postaci zwolnień 
podatkowych ma być atrakcyjnym narzędziem dla przedsiębiorców rozważających 
możliwość prowadzenia działalności w Polsce, to powinien on sprawić, że większa 
liczba inwestycji będzie wiązała się z nowymi miejscami pracy w województwach 
najbiedniejszych o najwyższej dopuszczalnej intensywności pomocy2.

Warto jednakże zauważyć, że instrument w postaci ulg podatkowych w sse cha‑
rakteryzuje się pewną specyfiką działania i wiąże się z określonymi konsekwencjami 
zarówno dla beneficjenta, jak i dla dawcy: jego atrakcyjność dla przedsiębiorców oraz 
ryzyko związane z korzyściami, jakie może on przynieść państwu, są dość ograniczone . 
Interwencja państwa następuje bowiem po zrealizowaniu inwestycji i zatrudnieniu 
pracowników, a więc już po najbardziej ryzykownym dla biznesu okresie . zaczyna 
się dopiero z chwilą pojawienia się zysków (nawet nie przychodów) .

2.  Pomoc publiczna w specjalnych strefach ekonomicznych

Tuż po akcesji polski do ue oszacowano wartość udzielonego wsparcia, na pod‑
stawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, na 406,3 mln pln w 2005 r .3 
i na 666,9 mln pln w 2006 r . (zob . wykres 1), co stanowiło średnio aż 39,9 % i 34,8 % 
ogólnej kwoty pomocy regionalnej przyznanej przedsiębiorcom w polsce . Warto 
jednakże zauważyć, że w wielu, szczególnie słabiej rozwiniętych, województwach 
(warmińsko ‑mazurskim, podkarpackim, małopolskim) ulgi strefowe stanowiły pra‑
wie jedyny, a w przypadku nieco lepiej rozwiniętych województw (dolnośląskiego, 
śląskiego, pomorskiego, łódzkiego), główny rodzaj dostępnej pomocy regionalnej 

2 W celu łatwiejszej identyfikacji poszczególnych kategorii regionów (słabo, przeciętnie i lepiej 
rozwiniętych) na wykresach i w tabelach umieszczono nazwy województw z podanymi w nawiasach 
maksymalnymi pułapami intensywności pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw (im niższa 
intensywność, tym lepiej rozwinięty obszar, im wyższa – tym słabiej rozwinięty) .

3 W związku z niepełnymi danymi o małej wiarygodności dla 2004 r . analizę ograniczono do lat 
2005–2013 .
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w ciągu pierwszych 2–3 lat od akcesji (zob . wykres 2) . W kolejnych latach wartość 
udzielonego wsparcia stopniowo wzrastała, za wyjątkiem 2009 r ., kiedy to w okresie 
kryzysu gospodarczego i spadku popytu na polskie towary wśród odbiorców z innych 
państw członkowskich ue zyski, a więc i wielkość zwolnionego podatku, nieco spadły . 
zmianie uległa również struktura pomocy regionalnej, polegająca na zdecydowanym 
obniżeniu wartości pomocy strefowej do poziomu 17,5 % wsparcia regionalnego ofero‑
wanego przedsiębiorcom inwestującym w polskich województwach . było to spowodo‑
wane uruchomieniem funduszy strukturalnych, szczególnie środków z europejskiego 
funduszu rozwoju regionalnego, z których mogli korzystać przedsiębiorcy .

Wykres 1.  Wielkość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w specjalnych 
strefach ekonomicznych w latach 2005–2013
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Źródło: dane urzędu Ochrony konkurencji i konsumentów .

Wykres 2.  Udział pomocy w specjalnych strefach ekonomicznych w ogólnej wartości 
pomocy regionalnej w latach 2005–2013
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Źródło: dane urzędu Ochrony konkurencji i konsumentów .
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siła i kierunek wspomnianych zmian uzależnione są od poziomu rozwoju re‑
gionalnego poszczególnych województw . W przypadku regionów słabiej rozwinię‑
tych inwestorom zaoferowano względnie większe środki unijne, co zaowocowało 
zdecydowanym spadkiem udziału pomocy strefowej w ogólnej kwocie pomocy 
regionalnej . natomiast lepiej rozwinięte regiony odnotowały utrzymanie się względ‑
nie wysokiego odsetka pomocy strefowej we wsparciu regionalnym (np . w 2013 r . 
pomoc utrzymywała się na poziomie 40,9 % w województwie dolnośląskim, 34,8 % 
w województwie lubuskim, 31,1% w województwie śląskim i 29,6 % w województwie 
zachodniopomorskim) . a zatem w biedniejszych regionach pomoc strefowa, mimo 
że właśnie dla nich była ustawowo przeznaczona, przestała stanowić istotną zachętę 
inwestycyjną (w porównaniu z pozostałymi dostępnymi środkami), podczas gdy 
w województwach lepiej rozwiniętych jej udział wciąż pozostał istotny . Wydaje się, 
że wynika to z charakteru pomocy, z której przedsiębiorcy mogli korzystać dopiero po 
zrealizowaniu inwestycji, podczas gdy wsparcie z funduszy europejskich było dostępne 
bardzo często w formie grantów już z chwilą zadeklarowania realizacji projektu i stąd 
było bardziej atrakcyjne dla firm z uboższych regionów, potrzebujących wsparcia na 
etapie początkowym czy na etapie znaczącego rozwoju działalności .

konstatację tę potwierdza również analiza ogólnej wartości pomocy udzielonej na 
podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych . Od czasu akcesji polski do 
unii europejskiej udzielono w strefach pomocy w wysokości 9,8 mld pln . największą 
pomoc przekazano na inwestycje przedsiębiorców działających na śląsku (28,5 %), 
dolnym śląsku (16,7 %), pomorzu (11,3 %) i w województwie łódzkim (10,3 %), 
a zatem w relatywnie lepiej rozwiniętych regionach kraju . zdecydowanie najmniejszy 
udział (nieprzekraczający jednego procenta) w ogólnej kwocie wsparcia strefowego 
udzielono w najbiedniejszych regionach kraju (województwa: opolskie, lubelskie, 
podlaskie, świętokrzyskie) . W konsekwencji pomoc, która miała być ukierunko‑
wana na pobudzenie rozwoju najsłabszych regionów, trafiła w największej kwocie 
(bezwzględnej) do najbogatszych województw .

3.  Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych

W 2004 r ., po ośmiu latach od uruchomienia pierwszych stref, ogólna wartość 
inwestycji zrealizowanych w sse wyniosła prawie 26,5 mld pln (zob . wykres 3), 
co oznaczało, że na jeden projekt strefowy przeznaczono średnio ok . 24,3 mln pln 
(zob . wykres 4) . W ciągu dziesięciu lat funkcjonowania stref zmieniła się dynamika 
napływu inwestycji do tych regionów . największą wartość odnotowano w latach 
tuż po akcesji polski do ue (do 37 % w stosunku do roku poprzedniego), natomiast 
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znacznie niższą w okresie kryzysu gospodarczego (do 8,7 % w 2010 r .) oraz tuż po 
nim (5,9 % w 2012 r .) . na koniec 2013 r . zaobserwowano wzrost wartości inwestycji 
w sse (do poziomu 93 mld pln) .

Wykres 3.  Wartość inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w podziale 
na województwa
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Źródło: dane ministerstwa gospodarki .

Wykres 4.  Wartość inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w stosunku 
do liczby ważnych zezwoleń
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Warto jednakże zauważyć, że, podobnie jak w przypadku wartości inwestycji 
w sse, również czterokrotnemu zwiększeniu uległa wartość środków trwałych 
przedsiębiorstw w polsce . W konsekwencji udział inwestycji strefowych w wartości 
środków trwałych nie zmienił się znacząco i pozostał na relatywnie wysokim pozio‑
mie (wzrost z 9,1% w 2004 r . do 11,2–11,4 % w latach 2007–2011 i 10,8 % w 2012 r .4) 
(zob . wykres 5) . W konsekwencji w badanym okresie (lata 2004–2012) nie uchwy‑
cono na poziomie krajowym znaczącego wzrostu inwestycji w SSE w stosunku 
do wszystkich aktywów przedsiębiorstw, co może wskazywać na słaby wpływ 
oferowanych ulg na zwiększenie napływu inwestycji do SSE.

Wykres 5.  Udział inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w ogólnej wartości 
środków trwałych przedsiębiorstw
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Źródło: dane ministerstwa gospodarki oraz banku danych lokalnych gus .

sytuacja na poziomie regionalnym jest jednak znacznie bardziej zróżnicowana . 
Od czasu akcesji polski do ue obserwowany jest wyraźny wzrost znaczenia kilku, 
relatywnie najbogatszych województw w inwestycjach strefowych . należą do nich 
przede wszystkim województwa śląskie i dolnośląskie, w których na koniec 2013 r . 
zlokalizowano prawie połowę wszystkich inwestycji w sse . kolejne miejsca zajmują 
województwa podkarpackie (z pierwszą dobrze rozwijającą się sse w mielcu) [do‑
mański, gwosdz, 2005; dziemianowicz, Hausner, szlachta, 2000] i łódzkie, które mimo 

4 ze względu na brak danych dotyczących wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach 
za 2013 r . analizę ograniczono do okresu 2004‑2012 .
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znacznie słabszych wyników (udziały odpowiednio 9,3 % i 8,5 %) charakteryzują się 
rosnącą liczbą inwestycji strefowych . Udział pozostałych województw, szczególnie 
tych najbiedniejszych, w ogólnej wartości inwestycji strefowych jest niewielki.

W celu uchwycenia względnych efektów funkcjonowania specjalnych stref ekono‑
micznych odniesiono wartość inwestycji do liczby ważnych zezwoleń w danym roku . 
pozwoliło to na ocenę relatywnej wartości poszczególnych inwestycji i na uchwycenie 
kierunków lokowania większych projektów, które w konsekwencji mogą stać się in‑
westycjami bardziej kapitałochłonnymi niż pracochłonnymi . Okazuje się, że również 
i w tym zestawieniu dominują zdecydowanie bogatsze regiony polski, choć wielkość 
zrealizowanych inwestycji w stosunku do liczby zezwoleń wzrosła także w dwóch 
nieco biedniejszych (ale nie najsłabszych) województwach: kujawsko ‑pomorskim 
i opolskim . Wynika to jednak z realizacji niewielkiej liczby projektów i pojedynczych 
inwestycji w tych regionach, a nie z radykalnej poprawy ich atrakcyjności . podobne 
tendencje można zaobserwować w dynamice zmian inwestycji w strefach: bogatsze 
regiony przyciągają inwestycje znacznie szybciej, biedniejsze – zdecydowanie 
wolniej .

O potencjalnej sile wpływu inwestycji strefowych na rozwój regionalny może 
świadczyć ich udział w wartości środków trwałych przedsiębiorstw na poziomie woje‑
wództw . największą wartość relacji inwestycji zrealizowanych w specjalnych strefach 
ekonomicznych do wartości środków trwałych odnotowano w 2004 r . w przypadku 
dwóch dość dobrze rozwiniętych województw: śląskiego i dolnośląskiego (odpowied‑
nio 7,8 % i 9,9 %), a także w przypadku województwa podkarpackiego (7,5 %) . Odsetek 
inwestycji strefowych w wartości aktywów przedsiębiorstw z wymienionych regionów 
wzrósł w badanym okresie do poziomów 9,2 %, 16,1% i 13,4 % w 2012 r .5 do tego grona 
dołączyły nieco słabiej rozwinięte województwa: opolskie (z wynikiem 10,7 %), łódzkie 
(z wynikiem 8,5 %) i warmińsko ‑mazurskie (z wynikiem 7,6 %), choć dla najsłabiej 
rozwiniętych obszarów wciąż inwestycje strefowe nie są istotne, jeśli chodzi o stosunek 
tych inwestycji do środków trwałych funkcjonujących tam przedsiębiorstw . można 
zatem stwierdzić, że wielkość inwestycji strefowych, dynamika ich napływu oraz 
siła potencjalnego wpływu na rozwój gospodarczy regionów zależą od lokalizacji: 
im lepiej rozwinięte województwo, tym więcej większych inwestycji w strefach, 
im słabiej rozwinięty region, tym mniej tego rodzaju projektów . Wyjątkiem od 
tej reguły jest podkarpacie . na tym terenie, w ramach mieleckiej specjalnej strefy 
ekonomicznej, od 1995 r . z dość dużym powodzeniem funkcjonują różnego rodzaju 
przedsiębiorstwa .

5 brak danych gus dotyczących wartości brutto aktywów trwałych przedsiębiorstw za 2013 r .
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z przyciągnięciem omawianych powyżej inwestycji wiążą się koszty dla budżetu 
państwa w postaci pomocy publicznej udzielonej w formie ulgi od podatku dochodo‑
wego . generalnie rzecz biorąc, relacja skumulowanej wartości pomocy udzielonej na 
podstawie ustawy o sse w latach 2005–2013 do wielkości inwestycji na koniec badanego 
okresu wyniosła około 10 % (zob . wykres 6) . należy jednakże zwrócić uwagę na tery‑
torialny rozkład (na poziomie województw) wartości tej relacji . W 2004 r . najwyższy, 
ponadprzeciętny pułap odnotowano w relatywnie lepiej rozwiniętych województwach: 
pomorskim (6,2 %), łódzkim (2,3 %) i śląskim (2,1%) . W kolejnych latach skład tej grupy 
województw stopniowo się zmieniał, tak że w 2013 r . ponadprzeciętnego, skumulowa‑
nego w latach 2005–2013, wsparcia w stosunku do wartości zrealizowanych inwestycji 
udzielono zarówno w strefach lepiej rozwiniętych województw: pomorskiego (27,4 %), 
wielkopolskiego (16,9 %), kujawsko ‑pomorskiego (13,3 %), śląskiego (12,7 %) oraz 
łódzkiego (11,7 %), jak i w strefach słabiej rozwiniętych województw: warmińsko‑
‑mazurskiego (16,8 %) i małopolskiego (10,1%), w których pojedynczy inwestorzy 
otrzymali znaczące ulgi podatkowe . a zatem bardziej kosztowne dla budżetu pań‑
stwa było generalnie przyciągnięcie inwestorów do bogatszych regionów niż do 
najsłabszych województw. Biorąc pod uwagę charakter instrumentu pomocowego 
w postaci ulgi podatkowej w SSE, z którego korzystają firmy osiągające zyski, można 
stwierdzić, że pozytywne efekty firm strefowych w bogatszych województwach są 
względnie większe niż w regionach biedniejszych .

Wykres 6.  Intensywność pomocy w specjalnych strefach ekonomicznych w stosunku 
do wartości inwestycji realizowanych w województwach w latach 2005–2013
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Źródło: dane ministerstwa gospodarki oraz urzędu Ochrony konkurencji i konsumentów .
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4.  Zatrudnienie w specjalnych strefach ekonomicznych

jednym z celów zarówno powoływania specjalnych stref ekonomicznych [ustawa, 
1994], jak i udzielania krajowej pomocy regionalnej, oferowanej w ramach sse, jest 
tworzenie miejsc pracy . na koniec 2004 r . w strefach utworzono ponad 82,5 tys . miejsc 
pracy, co stanowiło wówczas około 4,8% liczby pracujących w polsce (zob . wykres 7 i 8) . 
średnio zatrudniano ok . 76 osób w ramach jednej inwestycji strefowej (zob . wykres 9) . 
podobnie jak w przypadku wartości inwestycji, w pierwszych dwóch latach po akcesji 
polski do ue odnotowano znaczący wzrost zatrudnienia w sse (w granicach 25–29 % 
średniorocznie) . W okresie kryzysu i braku stabilności gospodarczej, odnotowano 
fluktuację liczby miejsc pracy . zdecydowany spadek w tym zakresie nastąpił w 2009 r . 
i w 2012 r . (poniżej poziomu z lat poprzednich) . Ostatecznie ogólna liczba zatrudnio‑
nych w sse w polsce wzrosła do prawie 266,5 tys . w 2013 r ., a więc prawie trzykrotnie 
w porównaniu z wyjściowym poziomem z 2004 r ., podczas gdy wartość inwestycji 
strefowych w tym samym okresie zwiększyła się czterokrotnie . liczba miejsc pracy 
w przeliczeniu na jedno ważne zezwolenie jedynie podwoiła się do 151 w 2013 r . po‑
nadto udział liczby miejsc pracy w strefach w ogólnej liczbie pracujących nie zmienił się 
drastycznie i mimo wahań nie przekroczył 6 % . W 2013 r . osiągnął wartość 5 % (a więc 
wzrósł zaledwie o 0,2 pkt proc . powyżej wskaźnika z 2004 r .) . Zatem ogólna liczba 
miejsc pracy w strefach wzrastała z tą samą dynamiką, z jaką wzrastała ogólna liczba 
pracujących w Polsce, co wskazuje na słaby wpływ oferowanych ulg podatkowych 
w SSE na zwiększanie nie tylko inwestycji, ale i miejsc pracy w strefach.

Wykres 7.  Liczba miejsc pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w podziale 
na województwa
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Źródło: dane ministerstwa gospodarki .
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Wykres 8.  Liczba miejsc pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w stosunku 
do liczby pracujących w województwach
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Źródło: dane ministerstwa gospodarki oraz banku danych lokalnych gus .

Wykres 9.  Liczba miejsc pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w stosunku 
do liczby aktywnych zezwoleń
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sytuacja na poziomie województw, podobnie jak w przypadku wartości inwe‑
stycji, była jednak dość zróżnicowana . W 2004 r . największą liczbę miejsc pracy 
w strefach odnotowano w lepiej rozwiniętych województwach śląskim (23,2 tys .) 
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i dolnośląskim (17,9 tys .), ale też w słabiej rozwiniętym województwie podkarpackim 
(14,2 tys .) . Ich prawie 70‑ procentowy udział w liczbie miejsc strefowych wynikał 
przede wszystkim z faktu, że w tych trzech regionach powołano pierwsze strefy już 
w 1995 i 1997 r . W kolejnych latach po akcesji polski do ue liczba zatrudnionych 
w strefach znacząco rosła (24–26 % średniorocznie) aż do 2008 r . największe wzrosty 
odnotowano w wymienionych już regionach najbogatszych, ale też w województwach: 
łódzkim, opolskim i małopolskim . zdecydowanie najgorzej radziły sobie strefy 
w najsłabiej rozwiniętych województwach, co było konsekwencją niewielkiego na‑
pływu inwestycji do sse w tych regionach . na szczególną uwagę zasługuje rok 2008, 
w którym w prawie wszystkich województwach liczba miejsc pracy zmniejszyła się 
w stosunku do roku poprzedniego . biorąc pod uwagę fakt, że dopiero w następnym 
roku pomoc strefowa w formie zwolnień podatkowych była najmniejsza i że wtedy 
przedsiębiorcy odczuli poważne problemy związane z kryzysem gospodarczym, 
można sądzić, że przedsiębiorcy w 2008 r . dopiero przygotowywali się do trudniejszej 
sytuacji gospodarczej i raczej prewencyjnie niż w wyniku problemów gospodarczych 
ograniczali zatrudnienie w sse . Największe redukcje miały miejsce w strefach 
zlokalizowanych w województwach o najmniejszej liczbie pracowników strefo‑
wych, choć i w regionach lepiej rozwiniętych również odnotowano spadki liczby 
zatrudnionych. Może to oznaczać, że mimo wymogu utrzymania odpowiedniej 
liczby miejsc pracy, związanego z otrzymaniem pomocy regionalnej, który powi‑
nien stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie przed zwalnianiem pracowników, 
przedsiębiorcy strefowi zdecydowali się zredukować koszty pracy, ograniczając 
zatrudnienie . Warto jednakże podkreślić, iż mniejsza liczba miejsc pracy wynikała 
również z całkowitego zaprzestania działalności w strefie, związanego z wygaśnięciem 
lub cofnięciem zezwolenia . jednakże już w kolejnych latach przedsiębiorcy ze stref 
w województwach bogatszych szybciej i skuteczniej zwiększali liczbę miejsc pracy, 
podczas gdy dynamika zatrudnienia w uboższych regionach nawet czasami spadała 
(w relacji rok do roku) .

po dziewięciu latach od akcesji udział poszczególnych województw w ogólnej 
liczbie miejsc pracy stworzonych przez przedsiębiorstwa z sse zmienił się nieznacz‑
nie . W 2013 r . wciąż największe znaczenie w ogólnej liczbie zatrudnionych miały 
strefy zlokalizowane w województwach: śląskim (21,7 %), dolnośląskim (18,5 %), 
podkarpackim (12,3 %), a także łódzkim (9,3 %) . ranking ten pokrywa się z klasy‑
fikacją regionów na podstawie ich udziału w inwestycjach strefowych . W związku 
z tym można stwierdzić, że strefy najprężniej rozwijają się w relatywnie bogatszych 
województwach, podczas gdy w zdecydowanie biedniejszych rejonach kraju 
wyniki stref, mierzone zarówno wartością inwestycji, jak i liczbą miejsc pracy, 
są zdecydowanie gorsze .
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Odniesienie liczby miejsc pracy w zakładach zlokalizowanych w specjalnych 
strefach ekonomicznych do ogólnej liczby zatrudnionych w danym województwie 
powinno umożliwić określenie względnego znaczenia stref dla lokalnego rynku pracy . 
W roku akcesji polski do ue największy odsetek miejsc pracy w specjalnych strefach 
ekonomicznych w stosunku do zatrudnienia w regionie odnotowano w wojewódz‑
twach: podkarpackim (3,8 %), dolnośląskim (3,0 %) oraz świętokrzyskim (2,8 %) . 
W pozostałych rejonach kraju był skrajnie niski i za wyjątkiem województw po‑
morskiego i śląskiego nie przekraczał 2 % . W wymienionych województwach sse 
funkcjonowały już od dłuższego czasu i stąd wynikało większe natężenie miejsc 
pracy w firmach strefowych działających w tych regionach . W 2013 r . udział zatrud‑
nienia stworzonego przez firmy w sse w stosunku do ogólnego zatrudnienia wzrósł 
w dwóch pierwszych wymienionych województwach odpowiednio do poziomów 
7,2 % i 6,7 % . do tej grupy, choć ze zdecydowanie niższymi wartościami, dołączyły 
województwa śląskie (4,6 %) i łódzkie (3,9 %) . z kolei najbiedniejsze regiony ponow‑
nie w tym zestawieniu uplasowały się na ostatnich pozycjach . Oznacza to zatem, 
że specjalne strefy ekonomiczne miały relatywnie większy wpływ na rynek pracy 
w lepiej rozwiniętych regionach kraju, podczas gdy w słabszych i biedniejszych 
województwach ich oddziaływanie na ten rynek było znacznie słabsze.

Wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na ważne zezwolenie strefowe pozwala 
ocenić wyniki projektów inwestycyjnych z punktu widzenia potrzeby zwiększenia 
miejsc pracy na terenach tego wymagających . również i w tym przypadku naj‑
większe zatrudnienie na inwestycję odnotowano we względnie lepiej rozwiniętych 
województwach: dolnośląskim i śląskim oraz wielkopolskim i mazowieckim (choć 
tak duże zatrudnienie na mazowszu wynika z większej liczby zatrudnionych w za‑
ledwie kilku pojedynczych firmach) . Względnie wysokie zatrudnienie na jedno 
zezwolenie osiągnięto w strefach zlokalizowanych w bogatszych województwach: 
łódzkim, kujawsko ‑pomorskim i małopolskim . natomiast strefy w najbiedniejszych 
województwach nie wykazały względnie istotnego zatrudnienia w przeliczeniu 
na ważne zezwolenie .

mniejsze zatrudnienie (zarówno bezwzględne, jak i w przeliczeniu na projekt 
inwestycyjny) w słabszych regionach, przy jednocześnie relatywnie niewielkich in‑
westycjach w nich realizowanych, spowodowało dość znaczne zróżnicowanie między 
województwami, jeśli chodzi o koszty dla budżetu państwa, związane z utworzeniem 
miejsc pracy w sse . biorąc pod uwagę skumulowaną wartość dotychczas udzielo‑
nej pomocy (w postaci ulg podatkowych przyznanych przedsiębiorcom w latach 
2005–2013) oraz zatrudnienie w firmach strefowych na koniec 2013 r ., można stwier‑
dzić, że najbardziej kosztowne dla budżetu było stworzenie miejsc pracy w strefach 
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zlokalizowanych w województwie kujawsko ‑pomorskim (98,9 tys . pln) i pomorskim 
(90,1 tys . pln) . przeciętnie ponad połowę mniej kosztowało budżet utworzenie jed‑
nego miejsca pracy w strefach zlokalizowanych w śląskiem (48,1 tys . pln) i Łódzkiem 
(40,1 tys . pln) . relację zatrudnienia do udzielonej pomocy na średnim poziomie 
krajowym (między 30 tys . a 40 tys . pln) odnotowano w województwach najlepiej 
rozwiniętych: dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim . W słabiej roz‑
winiętych województwach koszt (dla budżetu) stworzenia miejsc pracy nie był już 
tak wysoki i wahał się w okolicach 20 tys . pln . nie dotyczy to jednak województwa 
warmińsko ‑mazurskiego (43,4 tys . pln), w którym o wielkości pomocy decyduje 
wsparcie udzielone jednemu, dużemu inwestorowi . a zatem większą pomoc w prze‑
liczeniu na liczbę zatrudnionych przyznano przedsiębiorcom działającym w dobrze 
prosperujących województwach, podczas gdy wsparcie to miało być udzielane firmom 
inwestującym w słabiej rozwiniętych regionach (zob . wykres 10) . Oznacza to, że, 
co do zasady, dla budżetu państwa przeciętny koszt utworzenia jednego miejsca 
pracy (liczony jako wartość pomocy na liczbę zatrudnionych w strefach) był 
wyższy w województwach relatywnie lepiej rozwiniętych niż w regionach słabiej 
rozwiniętych .

Wykres 10.  Wielkość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w stosunku 
do wartości inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
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Źródło: dane ministerstwa gospodarki oraz urzędu Ochrony konkurencji i konsumentów .
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Warto jednakże podkreślić, że to nie pomoc publiczna, a inwestycje prowadzone 
przez przedsiębiorców tworzą miejsca pracy . Odnosząc wartość zrealizowanych in‑
westycji do liczby zatrudnionych w strefach, można ocenić charakter przedsięwzięcia 
z punktu widzenia kapitało‑ i pracochłonności . na początku badanego okresu war‑
tość inwestycji w przeliczeniu na jedno miejsce pracy kształtowała się na poziomie 
średnio 230 tys . pln . zdecydowanie najwięcej inwestycji kapitałochłonnych poja‑
wiło się wówczas w województwach względnie najlepiej rozwiniętych, tj . śląskim 
(351,7 tys . pln) i dolnośląskim (322,7 tys . pln), ale też i w regionie tylko nieco słabiej 
od nich rozwiniętym, czyli w województwie łódzkim (380 tys . pln) (zob . wykres 11) . 
W kolejnych latach wartość miejsc pracy, liczona wielkością inwestycji na jednego 
zatrudnionego, wzrastała w bogatszych regionach znacznie szybciej, niż miało to 
miejsce w województwach biedniejszych . Wyjątkami od tej reguły są województwa 
opolskie i lubelskie, w których inwestycje pojedynczych przedsiębiorców znacząco 
zmieniły obraz sytuacji . W konsekwencji można stwierdzić, że lepiej rozwinięte woje‑
wództwa pozyskały więcej inwestycji kapitałochłonnych (wysoki wskaźnik wartości 
inwestycji na jedno miejsce pracy), natomiast w słabiej rozwiniętych regionach 
pojawiły się mniejsze inwestycje w stosunku do liczby zatrudnionych, co może 
świadczyć o większej pracochłonności realizowanych tam przedsięwzięć .

Wykres 11.  Wartość inwestycji w odniesieniu do stworzonych miejsc pracy 
w specjalnych strefach ekonomicznych w latach 2004–2013
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Źródło: dane ministerstwa gospodarki .
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5.  Konwergencja efektów SSE

W celu uchwycenia zmian stopnia zróżnicowania bezpośrednich efektów funk‑
cjonowania specjalnych stref ekonomicznych w poszczególnych województwach 
polski dokonano analizy porównawczej wskaźnika zmienności (ilorazu odchylenia 
standardowego i średniej arytmetycznej) wybranych danych dotyczących efektów 
sse (zob . tabela 1) .

Tabela 1.  Wskaźnik zmienności danych dotyczących funkcjonowania specjalnych 
stref ekonomicznych w Polsce w podziale na województwa w latach 
2004–2013 (w %)

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wartość pomocy w SSE b.d. 185 130 115 131 129 127 122 126 121

Wielkość pomocy w SSE w przeliczeniu na 
ważne zezwolenie b.d. 167 105 130 128 87 98 93 101 80

Liczba zezwoleń aktywnych 93 90 90 90 89 87 85 82 82 79

Wartość inwestycji w SSE 218 161 154 146 136 125 118 117 121 120

Udział wartości inwestycji w SSE 
w ogólnej wartości środków trwałych 
przedsiębiorstw

149 125 114 100 84 73 70 70 75 b.d.

Wartość inwestycji w SSE w przeliczeniu 
na ważne zezwolenie 156 98 84 57 59 78 87 74 68 64

Wielkość pomocy w SSE w stosunku do 
wartości inwestycji w SSE b.d. 124 95 96 119 104 94 85 69 65

Liczba miejsc pracy w SSE 140 113 115 111 107 101 105 105 104 101

Udział miejsc pracy w SSE w ogólnej 
liczbie pracujących 116 101 96 87 78 72 73 72 73 b.d.

Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na 
ważne zezwolenie 93 79 71 55 45 48 44 42 42 41

Wartość pomocy w SSE w przeliczeniu na 
jedno miejsce pracy w SSE b.d. 128 100 76 92 84 80 78 76 78

Wartość inwestycji w SSE w przeliczeniu 
na jedno miejsce pracy w SSE 110 58 90 87 75 70 73 64 56 56

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ministerstwa gospodarki, urzędu Ochrony konkurencji 
i konsumentów oraz głównego urzędu statystycznego .

W 2004 r . największą zmiennością charakteryzowały się dane obrazujące bez‑
względną wartość zrealizowanych inwestycji w strefach (218 %), a także wartość 
tych inwestycji w stosunku do wartości aktywów przedsiębiorstw (156 %) oraz liczby 
zezwoleń (149 %) . W efekcie również wielkość udzielonej pomocy strefowej oraz 
liczba miejsc pracy w sse znacznie różniły się w poszczególnych województwach . 
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Oznacza to, że tuż po akcesji polski do ue koncentracja inwestycji strefowych w nie‑
których tylko województwach była dość duża, a w pozostałych regionach inwesty‑
cje strefowe były skrajnie niewielkie lub ich w ogóle nie było . W kolejnych latach 
można było zaobserwować malejący wskaźnik zmienności w przypadku wszystkich 
analizowanych danych . jedynie w 2009 r . wskaźnik ten wykazał niewielki wzrost, 
a zatem w trakcie kryzysu niektóre województwa silniej odczuły zmiany wartości 
inwestycji strefowych: przedsiębiorcy decydowali się inwestować więcej w bogatszych 
regionach niż w biedniejszych województwach, mimo dopuszczalnej tam większej 
intensywności wsparcia .

W okresie 2004–2013 (ewentualnie 2004–2012 lub 2005–2013, w zależności od 
dostępności wiarygodnych danych) największą redukcję wskaźnika zmienności, 
a więc zróżnicowania między województwami, odnotowano w przypadku danych 
dotyczących pomocy publicznej, a także, w następnej kolejności, inwestycji i za‑
trudnienia w strefach . generalnie należy podkreślić, że w prawie całym badanym 
okresie wskaźnik zmienności przyjmował wartości powyżej 60 %, co oznacza bardzo 
duże zróżnicowanie . W 2013 r . spadł on do poziomu wskazującego na duże zróż‑
nicowanie (od 40 % do 60 %) w przypadku liczby miejsc pracy w przeliczeniu na 
jedno zezwolenie (41%) oraz wartości inwestycji w przeliczeniu na jedno miejsce 
pracy (56 %) . Odnotowano zatem stopniowe zmniejszanie się zróżnicowania między 
województwami, jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia w ramach poszczególnych firm 
w strefach oraz wielkość zainwestowanego kapitału w przeliczeniu na jedno miejsce 
pracy w sse .

analiza ta potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia, że wciąż występuje znaczne 
zróżnicowanie między poszczególnymi województwami, tak pod względem in‑
westycji i udzielonej pomocy publicznej, jak i pod względem zatrudnienia w SSE . 
dotyczy to jednakże przede wszystkim wartości bezwzględnych . biorąc jednak pod 
uwagę zarówno wielkość zaangażowanego kapitału, jak i liczbę oferowanych miejsc 
pracy, w sse w stosunku do odpowiednio środków trwałych brutto oraz liczby 
pracowników w danym województwie można zauważyć stopniowe zmniejszanie 
się zróżnicowania terytorialnego efektów funkcjonowania specjalnych stref eko‑
nomicznych . nie oznacza to jednak, że wciąż dyspersja pomiędzy województwami 
nie jest istotna . Wydaje się, że obecnie można jedynie zasygnalizować pewien trend, 
polegający na tym, że w związku z coraz wyższymi kosztami działalności gospodarczej 
w lepiej rozwiniętych regionach kraju (a głównie w nich powstawały dotychczas sse) 
inwestorzy mogą zacząć interesować się słabszymi regionami, które dzięki funduszom 
europejskim stopniowo zyskują na atrakcyjności .
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6.  Potencjalny wpływ SSE na sytuację społeczno‑
‑gospodarczą w regionie

analizując efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, warto 
zbadać nie tylko bezpośrednie skutki stosowania zachęt inwestycyjnych w postaci 
napływu inwestycji i związanego z tym tworzenia nowych miejsc pracy, lecz także 
potencjalny wpływ tych stref na rozwój regionu . należy jednakże poczynić kilka 
zastrzeżeń . niemożliwe jest wydzielenie efektów działania stref od konsekwencji 
stosowania innych instrumentów, tym bardziej że po akcesji polski do ue ich liczba 
i wartość znacząco wzrosły . ponadto rola pomocy strefowej, o czym już wspomniano, 
stale malała w badanym okresie . niezmiernie trudno jest również podać, w jakim 
wymiarze i na które składowe rozwoju regionalnego miały wpływ inwestycje stre‑
fowe na poziomie województw . W związku z tym, w celu dokonania przybliżonej 
oceny efektów funkcjonowania stref, zweryfikowano powiązania między wartością 
inwestycji i liczbą miejsc pracy w strefach a wybranymi parametrami województw, 
przedstawiającymi poziom rozwoju społeczno ‑gospodarczego .

Wraz z napływem inwestycji do specjalnych stref ekonomicznych należałoby się 
spodziewać wzrostu wartości środków trwałych przedsiębiorstw w poszczególnych 
województwach . po pierwsze, nowy kapitał wprowadzony do stref zwiększa bezpo‑
średnio ich wartość . powinien także – zgodnie z teorią nowej geografii ekonomicz‑
nej i koncepcją aglomeracji przedsiębiorstw – przyciągać nowych przedsiębiorców, 
zarówno dostawców i odbiorów towarów i usług, jak i konkurentów, poszukujących 
sposobów redukowania kosztów . analiza współczynnika korelacji wykazała silną 
relację między wartością inwestycji strefowych a wartością środków trwałych firm, 
choć skala tego zjawiska różni się w zależności od województwa (zob . tabela 2) . 
W przypadku uboższych województw (podlaskiego, warmińsko ‑mazurskiego, lu‑
belskiego) korelacja jest nieco słabsza niż w regionach bogatszych (województwo 
dolnośląskie, zachodniopomorskie) lub też tych, w których strefy funkcjonują od 
wielu lat (województwo podkarpackie) . na uwagę zasługuje województwo śląskie, 
w którym ta korelacja jest niższa od przeciętnej, co jest spowodowane tym, że ogólna 
wartość środków trwałych w tym województwie wzrasta dość wolno, natomiast 
rozwój zlokalizowanych tam stref następuje dość szybko .

W celu uchwycenia ewentualnego powiązania między napływającymi inwesty‑
cjami strefowymi a wzrostem w czasie wartości środków trwałych przedsiębiorstw 
z danego województwa przeanalizowano te ostatnie dane, przy czym uwzględniono 
opóźnienie o jeden rok (t+1) i dwa lata (t+2) . na podstawie tak skonstruowanej 
macierzy relacji można zauważyć najsilniejsze powiązanie między analizowanymi 
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wartościami z opóźnieniem o jeden rok w przypadku prawie wszystkich województw . 
może to wskazywać na napływ nowego kapitału z rocznym opóźnieniem w stosunku 
do inwestycji realizowanych w sse, co jest zgodne z teorią przestrzennej koncentracji 
firm . Obserwacje te potwierdza analiza korelacji inwestycji w specjalnych strefach 
ekonomicznych i liczby podmiotów gospodarczych . W tym przypadku również 
najsilniejszą relację między analizowanymi danymi można zauważyć w przypadku 
lepiej rozwiniętych województw i z uwzględnieniem rocznego opóźnienia . relatyw‑
nie słabszą korelację można zaobserwować ponownie w przypadku województw 
biedniejszych .

Tabela 2.  Korelacja wartości inwestycji i liczby miejsc pracy w specjalnych strefach 
ekonomicznych oraz wartości aktywów firm, liczby podmiotów gospodarczych 
oraz stopy bezrobocia

Województwo

Korelacja inwestycji 
w SSE i wartości aktywów 

przedsiębiorstw

Korelacja inwestycji 
w SSE i liczby 

przedsiębiorstw

Korelacja inwestycji 
w SSE i stopy bezrobocia

Korelacja liczby miejsc 
pracy i stopy bezrobocia

t t+1 t+2 t t+1 t+2 t t+1 t+2 t t+1 t+2

Podkarpackie (50 %) 0,9901 0,9895 0,9901 0,9541 0,9709 0,9690 –0,4983 –0,2500 0,2543 –0,4983 –0,2500 0,2543

Podlaskie (50 %) 0,9483 0,9583 0,9272 0,6722 0,7996 0,8020 –0,4150 0,0316 0,7284 –0,4150 0,0316 0,7284

Warmińsko‑
‑Mazurskie (50 %) 0,8775 0,9381 0,9612 0,8769 0,8892 0,9086 –0,8847 –0,6991 –0,1907 –0,8847 –0,6991 –0,1907

Lubelskie (50 %) 0,9048 0,9592 0,9534 0,9473 0,9258 0,9136 –0,4887 –0,1271 0,2420 –0,4887 –0,1271 0,2420

Świętokrzyskie 
(50 %) 0,8097 0,8771 0,9151 0,7755 0,6412 0,4471 –0,8618 –0,7082 –0,3453 –0,8618 –0,7082 –0,3453

Kujawsko-
‑Pomorskie (50 %) 0,8972 0,9761 0,9757 –0,1160 –0,1863 0,0345 –0,5192 –0,0938 0,4268 –0,5192 –0,0938 0,4268

Lubuskie (50 %) 0,9915 0,9542 0,9344 0,6502 0,5054 0,4982 –0,7345 –0,4754 0,0086 –0,7345 –0,4754 0,0086

Łódzkie (50 %) 0,9689 0,9552 0,9422 –0,6417 –0,6110 –0,3446 –0,6191 –0,3558 0,1576 –0,6191 –0,3558 0,1576

Małopolskie (50 %) 0,9537 0,9778 0,9506 0,9132 0,9576 0,9803 –0,5677 –0,1297 0,5465 –0,5677 –0,1297 0,5465

Opolskie (50 %) 0,9562 0,8998 0,7443 0,8828 0,8476 0,8109 –0,4100 –0,0936 0,3004 –0,4100 –0,0936 0,3004

Pomorskie (40 %) 0,9931 0,9954 0,9897 0,9816 0,9808 0,9782 –0,6195 –0,4362 0,0449 –0,6195 –0,4362 0,0449

Śląskie (40 %) 0,9009 0,8206 0,7349 0,8746 0,8856 0,8303 –0,4537 –0,0530 0,5639 –0,4537 –0,0530 0,5639

Wielkopolskie (40 %) 0,9935 0,9913 0,9844 0,9836 0,9940 0,9687 –0,5614 –0,3834 0,1145 –0,5614 –0,3834 0,1145

Zachodniopomorskie 
(40 %) 0,9934 0,9745 0,9380 0,9259 0,8862 0,7612 –0,6460 –0,4384 –0,0288 –0,6460 –0,4384 –0,0288

Dolnośląskie (40 %) 0,9866 0,9934 0,9750 0,9221 0,9506 0,9450 –0,8271 –0,6417 –0,1626 –0,8271 –0,6417 –0,1626

Mazowieckie (30 %) 0,9870 0,9939 0,9857 0,9599 0,9529 0,9813 –0,6494 –0,3634 0,1085 –0,6494 –0,3634 0,1085

Polska 0,9917 0,9936 0,9806 0,7035 0,7219 0,7208 –0,6423 –0,3561 0,1990 –0,6423 –0,3561 0,1990

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ministerstwa gospodarki oraz głównego urzędu statystycz‑
nego .
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drugim badanym zjawiskiem, oprócz zmiany liczby przedsiębiorców w woje‑
wództwach spowodowanej napływem inwestycji, jest fluktuacja stopy bezrobocia . 
Odniesienie zarówno wielkości inwestycji, jak i liczby miejsc pracy w strefach do stopy 
bezrobocia w województwie pozwoliło dostrzec ujemną silną i średnio silną korelację 
w województwach lepiej rozwiniętych, jak również negatywną średnio silną i słabą 
korelację w regionach biedniejszych . może to oznaczać, że napływowi kapitału do 
stref i tworzeniu nowych miejsc pracy towarzyszy generalnie spadek bezrobocia .

Podsumowanie

podsumowując analizę efektów wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w spe‑
cjalnych strefach ekonomicznych na poziomie województw, można zauważyć kilka 
zależności:

strefy najprężniej rozwijały się w relatywnie bogatszych województwach, podczas •	
gdy w zdecydowanie biedniejszych rejonach kraju wyniki stref, mierzone zarówno 
wartością inwestycji, jak i liczbą miejsc pracy, są zdecydowanie gorsze;
najwięcej inwestycji i najbardziej kapitałochłonne inwestycje zlokalizowano w sse •	
w najlepiej rozwiniętych regionach polski;
najszybciej zwiększała się wartość inwestycji strefowych (mowa tu zarówno •	
o wartości bezwzględnej, jak i o wartości w odniesieniu do środków trwałych 
przedsiębiorstw) w najbogatszych województwach;
najwięcej pomocy (mowa tu zarówno o wartości bezwzględnej, jak i o wartości •	
w stosunku do pozyskanego kapitału) udzielono przedsiębiorcom inwestującym 
w relatywnie bogatszych województwach;
najlepsze wyniki finansowe, oceniane na podstawie wielkości zwolnień podatko‑•	
wych w stosunku do zrealizowanych inwestycji, odnotowano w lepiej rozwiniętych 
województwach, mimo że intensywność pomocy regionalnej była w nich niższa 
niż w biedniejszych regionach kraju;
największe redukcje zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego miały miejsce •	
w strefach zlokalizowanych w województwach o najmniejszej liczbie pracowników 
strefowych;
względnie wysokie zatrudnienie na jedno zezwolenie osiągnięto w strefach zlo‑•	
kalizowanych w bogatszych województwach;
dla budżetu państwa koszt przyciągnięcia inwestycji (liczony jako wartość pomocy •	
na liczbę zatrudnionych albo wartość zainwestowanego kapitału w strefach) był 
wyższy w województwach relatywnie lepiej rozwiniętych, a zdecydowanie niższy 
w regionach słabiej rozwiniętych;
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lepiej rozwinięte województwa pozyskały więcej inwestycji kapitałochłonnych •	
(wysoki wskaźnik wartości inwestycji w przeliczeniu na jedno miejsce pracy) 
niż regiony słabiej rozwinięte, w których pojawiły się mniejsze inwestycje w sto‑
sunku do liczby zatrudnionych, co może świadczyć o większej pracochłonności 
realizowanych tam przedsięwzięć .
podsumowując, można stwierdzić, że wciąż występuje znaczne zróżnicowanie 

między poszczególnymi województwami, tak pod względem inwestycji i udzielonej 
przedsiębiorcom pomocy publicznej, jak i pod względem wielkości zatrudnienia 
w sse – w relatywnie bogatszych województwach znacznie prężniej rozwijają się 
strefy; są one też bardziej kosztowne dla budżetu państwa . natomiast w zdecydowanie 
biedniejszych regionach kraju wyniki stref, mierzone zarówno wielkością inwestycji, 
jak i liczbą miejsc pracy czy wartością udzielonej przedsiębiorcom pomocy, są zde‑
cydowanie gorsze . Wydaje się zatem, że w dalszej perspektywie do rozstrzygnięcia 
pozostają trzy kwestie: 1) czy specjalne strefy ekonomiczne powinny dalej funk‑
cjonować, 2) czy ulgi w sse powinny być oferowane przedsiębiorcom działającym 
we wszystkich województwach, 3) czy celem wsparcia powinno być pozyskiwanie 
innowacyjnych inwestycji czy może wciąż powinno być ono prostym instrumentem 
służącym do oferowania przedsiębiorcom środków publicznych .
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