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WP YW SSE NA SYTUACJ  NA POWIATOWYCH 
RYNKACH PRACY 

 – WNIOSKI Z MODELI PANELOWYCH 

Streszczenie: Celem artyku u jest okre lenie skali wp ywu funkcjonowania SSE na lokal-

ne rynki pracy. Z wykorzystaniem ekonometrycznych modeli panelowych wskazano kie-

runek i skal  oddzia ywania SSE na wzrost zatrudnienia w gospodarkach powiatów oraz 

obni enie stopy bezrobocia rejestrowanego. Uzyskane wyniki potwierdzi y pozytywny 

wp yw SSE na popraw  obu tych wska ników. Utworzone i utrzymane zatrudnienie od-

znacza o si  statystycznie istotnym i pozytywnym wp ywem na ogólny poziom zatrudnie-

nia, niezale nie od wielko ci badanej grupy powiatów czy podej cia do modelowania.  

Z kolei wzrost udzia u SSE o 1 pkt. proc. w lokalnym rynku pracy powodowa  ogranicze-

nie stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach od ok. 0,1 do 0,2 pkt. proc. 

S owa kluczowe: specjalne strefy ekonomiczne, rynek pracy, zatrudnienie, stopa bezrobocia. 

Wprowadzenie 

Pierwotnym priorytetem powstaj cych od po owy lat 90. obszarów uprzy-

wilejowanych w Polsce, tzw. specjalnych stref ekonomicznych (SSE), by o

przede wszystkim inicjowanie rozwoju regionów s abiej rozwini tych gospodar-

czo i infrastrukturalnie. Dzi ki preferencyjnym warunkom inwestorzy zach cani 

byli do podejmowania dzia alno ci gospodarczej na wskazanych obszarach.  

W uj ciu ekonomicznym SSE stanowi y zatem instrument polityki gospodarczej 

pa stwa, dzi ki któremu stymulowano zagospodarowanie okre lonych regionów 

i tym samym wspierano rozwój ca ej gospodarki [Bazyd o i Sm tkowski, 2000, 

s. 17-55]. Obecnie jednak SSE cz sto dzia aj  w miejscach najbardziej atrakcyj-
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nych z punktu widzenia inwestorów, powoduj c, e dysproporcje pomi dzy

obszarami peryferyjnymi i centrami rozwoju gospodarczego staj  si  jeszcze 

wi ksze [Stawicka, 2012, s. 442]. 

Kraje tworz ce specjalne strefy ekonomiczne na swoich obszarach dokona-

y regulacji ich powstawania i funkcjonowania w aktach prawnych, w których 

okre li y równie  zach ty maj ce stanowi  silny bodziec do lokowania nowych 

inwestycji w obr bie stref. W Polsce powstawanie i dzia alno  stref reguluje 

Ustawa z dnia 20 pa dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

[Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych] oraz jej pó niejsze nowelizacje 

[Ambroziak, 2008, s. 112-113; Czempas, 2013, s. 59-60]. Tym, co w pierwszej 

kolejno ci zach ca inwestorów do lokowania inwestycji na danym obszarze, jest 

mo liwo  korzystania z pomocy publicznej m.in. w postaci ulg, a nawet zwol-

nie  z podatku dochodowego, zmniejsze  podatków lokalnych, uproszczonej 

procedury prowadzenia ksi g rachunkowych czy zmniejszenia obci e  pra-

cowniczych [Kulikowska, 2010, s. 152]. Warunkiem nabycia prawa do tych 

preferencji jest poniesienie odpowiednich nak adów inwestycyjnych i kreowanie 

na obszarze SSE nowych miejsc pracy. 

Istnienie uprzywilejowanych obszarów od ponad 50 lat na wiecie, a w Pol-

sce od po owy lat 90., wywo uje sta e zainteresowanie wielu ekonomistów tema-

tyk  m.in. efektów i wp ywu funkcjonowania SSE nie tylko na dzia alno  sa-

mych podmiotów gospodarczych, rozwój krajów czy poszczególnych regionów, 

ale równie  na ró ne dziedziny gospodarki. W literaturze wiatowej spotykamy si

z zagadnieniami dotycz cymi roli, jak  SSE odgrywaj  we wspieraniu przedsi -

biorczo ci, wp ywu ich funkcjonowania na wzrost gospodarczy [Zeng, 2010], 

przyspieszanie procesów transformacyjnych [Zeng, 2011], promocj  uprzemys o-

wienia w krajach rozwijaj cych si  [Chaudhuri i Yabuuchi, 2010], rozwój dzia al-

no ci skierowanej na eksport [Farole, 2011], wspieranie otwarto ci gospodarki 

[Baissac, 2011], oddzia ywanie na gospodark  lokaln  [Wang, 2013, s. 133-147], 

czy wreszcie nap yw inwestycji i wzrost zatrudnienia [Madani, 1999].  

W Polsce z kolei dominuj  opracowania odnosz ce si  do funkcjonowania 

specjalnych stref ekonomicznych, celów ich utworzenia, a tak e wybranych skut-

ków ich funkcjonowania [Kozaczka, 2008; Mazur, 2004; Pilarska, 2009]. Wybra-

ne pozycje po wi cone s  poszczególnym strefom ekonomicznym [np. Lizi ska  

i Kisiel, 2008], a tak e ich ogó owi, z uwagi na niektóre aspekty oddzia ywania 

stref na gospodark  lokaln  [Przyby a, 2010], rozwój gospodarczy [Pastusiak, 

2011], czy na mo liwo ci przenoszenia szoków ekonomicznych pochodz cych  

z zewn trz [Nazaczuk, 2013]. Analiz  obj ta zosta a równie  krajowa pomoc pu-

bliczna w strefach [Ambroziak, 2009], a tak e efektywno  pomocy publicznej 
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[Nazarczuk, 2012], jak i rola SSE w niwelowaniu ró nic w poziomie rozwoju 

poszczególnych obszarów kraju [Godlewska-Majkowska, 2009]. 

Polska literatura przedmiotu podejmuj ca tematyk  oddzia ywania tego in-

strumentu na poszczególne obszary funkcjonowania regionalnych gospodarek 

udowadnia, e zgodnie z przewidywaniami strefy mia y ró ny wp yw na rozwój 

gospodarczy poszczególnych regionów, na terenie których zosta y ustanowione. 

Bior c pod uwag , i  wymiernym efektem ich funkcjonowania jest warto  po-

niesionych nak adów inwestycyjnych i liczba utworzonych miejsc pracy (waru-

nek korzystania z pomocy publiczne), wymiaru przestrzennego zró nicowania

wp ywu SSE nale y upatrywa  równie  na regionalnych rynkach pracy. Dysku-

sji nie podlega tyle sam fakt pozytywnego znaczenia funkcjonowania stref  

z punktu widzenia lokalnego rynku pracy, ile si a i stopie  przestrzennego od-

dzia ywania na ten rynek, czyli odpowied  na pytanie: w jakim stopniu SSE 

wp ywaj  na ograniczenie poziomu bezrobocia w zale no ci od obszaru lokali-

zacji inwestycji, czy te  w jakim stopniu generuj  zatrudnienie w samej strefie  

i poza ni ?

Celem autorów niniejszego opracowania jest okre lenie skali wp ywu funk-

cjonowania SSE na lokalne rynki pracy (powiatowe). Jego realizacja nast pi a

poprzez wskazanie kierunku i skali oddzia ywania SSE na wzrost zatrudnienia  

w gospodarkach powiatów oraz obni enie stopy bezrobocia rejestrowanego. 

Bazuj c na danych zagregowanych do regionów, mo na uzna  kierunek 

oddzia ywania SSE na stop  bezrobocia czy wska nik zatrudnienia za pozytyw-

ny. Jednak e wymiar regionalny analiz wydaje si  zbyt ogólny z uwagi na du e

wewn trzne zró nicowania gospodarek województw. St d te  dopiero badanie 

skutków dzia alno ci SSE na ni szym poziomie agregacji danych pozwoli na 

uchwycenie niejednorodnej skali oddzia ywania SSE w wymiarze przestrzen-

nym i poznanie uwarunkowa  przes dzaj cych o zakresie tego oddzia ywania. 

Do weryfikacji wp ywu obszarów specjalnego uprzywilejowania na sytu-

acj  na rynku pracy wykorzystano ekonometryczne modele panelowe, a analiz

obj to dane na temat gospodarek powiatów Polski w latach 2004-2014. Informa-

cje niezb dne do zbudowania zbilansowanego panelu danych pozyskano z Mini-

sterstwa Gospodarki oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 

1. Dotychczasowe rezultaty dzia alno ci SSE w Polsce  

W chwili obecnej na terenie Polski funkcjonuje 14 specjalnych stref ekono-

micznych, których rozmieszczenie w ocenie m.in. Krzemi skiego [2009, s. 219] 
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jest nierównomierne i niekoniecznie zgodne z pierwotnymi za o eniami ich po-

wstawania. Strefy mia y przyci ga  inwestorów na obszary znajduj ce si  poza 

terenami op acalno ci prowadzenia dzia alno ci [Trojak i Wiedermann, 2009,  

s. 134], mia y powstawa  na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia struktu-

ralnego, na terenach po zlikwidowanych lub restrukturyzowanych przedsi bior-

stwach, z uwagi na kluczowe dla rozwoju kraju kontrakty inwestycyjne czy za-

gospodarowanie istniej cego zaplecza naukowo-badawczego [Czempas, 2013,  

s. 61-62]. Tymczasem najwi cej podstref powsta o w województwach zachodniej 

Polski, w których sytuacja ekonomiczna nie by a wcale najgorsza. Z kolei najs a-

biej rozwini te gospodarczo województwa podlaskie czy lubelskie maj  tych ob-

szarów stosunkowo niewiele i mimo obni enia wymaga  co do wielko ci nak a-

dów inwestycyjnych czy utworzonych miejsc pracy borykaj  si  z problemem 

pozyskania znacz cych inwestorów. W efekcie g ówny cel tworzenia SSE, jakim 

by o wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów Polski, straci  na znaczeniu. 

Skuteczno  czy efekty funkcjonowania SSE mo na oceni , dokonuj c ana-

lizy parametrów odzwierciedlaj cych liczb  udzielanych i wa nych zezwole ,

nak ady inwestycyjne oraz liczb  miejsc pracy, zarówno utworzonych, jak  

i utrzymanych. W przypadku dwóch ostatnich obie te cechy odznacza y si  nie-

malej cym trendem w latach 1998-2014, co wskazywa o na wzrost znaczenia 

SSE dla gospodarki kraju (tabela 1). 

Dynamika rozwoju specjalnych stref ekonomicznych do 2007 r. by a impo-

nuj ca. W latach 2000-2007 przeci tny roczny wzrost nak adów inwestycyjnych 

wynosi  ok. 30%, a liczba miejsc pracy co roku zwi ksza a si  o ponad 20%. 

Najwi ksz  dynamik  omawianych wska ników osi gni to w 2005 i 2006 r., 

czyli bezpo rednio w latach po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej. To 

z kolei wi za o si  z rozwojem dzia alno ci SSE w Polsce po wyeliminowaniu 

gro by niezgodno ci funkcjonowania tych obszarów z prawem wspólnotowym.  

Tabela 1.  Zatrudnienie i nak ady inwestycyjne w SSE w Polsce  

w latach1998-2014 (narastaj co)

Rok Nak ady inwestycyjne (w mld z ) Liczba miejsc pracy (w tys.) 

1 2 3 4 5 

1998 2,1 dynamika (%) 6 dynamika (%) 

1999 4,6 +119,0 17 +183,3 

2000 6,5 +41,3 32 +88,2 

2001 9,3 +43,1 42 +31,3 

2002 13,1 +40,9 51 +21,4 

2003 15,3 +16,8 62 +21,6 

2004 19,9 +30,1 78 +25,8 



Jaros aw Micha  Nazarczuk, Marlena Cicha-Nazarczuk 120 

cd. tabeli 1 

1 2 3 4 5 

2005 25,7 +29,1 112 +43,6 

2006 35,4 +37,7 146 +30,4 

2007 46,1 +30,2 182 +24,7 

2008 56,7 +22,9 211 +15,9 

2009 66,6 +17,5 209 -0,9 

2010 73,2 +9,9 225 +7,7 

2011 79,7 +8,9 241 +7,1 

2012 85,8 +7,6 247 +2,5 

2013 93,1 +8,5 267 +8,1 

2014 101.9 +9,4 296 +10,9 

Obja nienia: warto ci nak adów inwestycyjnych w cenach bie cych. 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki. 

Relatywnie s aba koniunktura gospodarcza na rynkach mi dzynarodowych, 

skutki wiatowego kryzysu finansowego i nast puj cego po nim kryzysu zad u e-

niowego, a tak e pocz tkowo relatywnie krótki okres do wykorzystania zwolnie-

nia podatkowego w SSE1 mog y determinowa  os abienie dynamiki wzrostu za-

równo inwestycji, jak i liczby miejsc pracy w ostatnich latach. Ponadto w uj ciu 

przestrzennym taka sytuacja mog a by  wynikiem wielu innych czynników, takich 

jak np. kryzys w wiod cej na danym terytorium bran y, cofni cie zezwole  cz ci 

przedsi biorców, czy konieczno  obni enia kosztów dzia alno ci firm. 

Generalnie jednak, od pocz tku funkcjonowania tego instrumentu, a szcze-

gólnie po przyst pieniu do UE, obserwowali my szybki rozwój SSE w Polsce, 

które przyci ga y coraz wi cej inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicz-

nych. Z roku na rok ros a liczba udzielanych zezwole  na prowadzenie dzia al-

no ci gospodarczej i tylko od momentu rozszerzenia granic UE w 2004 r. sku-

mulowana warto  inwestycji na obszarze stref zlokalizowanych w Polsce 

zwi kszy a si  pi ciokrotnie, z poziomu 19,9 mld z  do prawie 102 mld z

w 2014 r. W tym samym okresie liczba miejsc pracy wzros a ponad trzykrotnie. 

W 2004 r. przedsi biorcy prowadz cy dzia alno  na obszarach uprzywilejowanych 

zatrudniali ok. 78 tys. pracowników, pod koniec 2014 r. ju  przesz o 296 tys.,  

z czego dla prawie 214 tys. stworzyli nowe miejsca pracy. Pozosta e ok. 81 tys. 

stanowi y miejsca pracy utrzymane, tzn. takie, które istnia y przed w czeniem

przedsi biorstwa do strefy, a przedsi biorstwa deklarowa y ich utrzymanie w przy-

sz o ci, w trakcie ubiegania si  o pozwolenia na dzia alno  w SSE. 

1  SSE w Polsce mia y funkcjonowa  do 2020 r., jednak e obecnie ich dzia alno  zosta a wyd u-

ona do 2026 r.
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Te elementy z kolei decyduj  o skali zagospodarowania poszczególnych stref, 

jak i stopniu realizacji celów powstawania tego instrumentu, zw aszcza w kon-

tek cie poprawy sytuacji na obszarach cechuj cych si  nagromadzeniem pro-

blemów strukturalnych, zapó nionych ekonomicznie, z wysokim poziomem 

stopy bezrobocia rejestrowanego. 

2. Dane i metody badawcze 

Dane wykorzystane do analizy opracowano na podstawie informacji za-

czerpni tych z Ministerstwa Gospodarki oraz Banku Danych Lokalnych  GUS, 

dla których przygotowano panel dla 379 powiatów w Polsce w latach 2004- 

2013(4). Z uwagi na potrzeb  utrzymania pe nego zbilansowania panelu zdecy-

dowano si  ponownie w czy  powiat m. Wa brzych do powiatu wa brzyskiego, 

który od 2013 r. wyst powa  jako samodzielny powiat. Jednak e dost pno

danych w uk adzie powiatów poszczególnych zmiennych by a zró nicowana

(z uwagi na opó nienie w publikacji cz ci informacji o powiatach), co ograni-

czy o zakres czasowy analizy do 10 lat (tabela 2).  

Tabela 2.  Wybrane statystyki opisowe zmiennych 

Zmienna Obs. rednia Min. Maks. Nazwa zmiennej 

zatr 4169 36 024,2 5218,0 1 095 587,0 Wielko  zatrudnienia 

sse_zatr 4548 496,6 0,0 14 332,0 Zatrudnienie w SSE (etaty) 

lud_prod 4927 64 449,7 12 411,8 1 113 623,0 Ludno  wieku produkcyjnym 

wyksz_w 4927 12 832,9 1032,0 638 982,7
Liczba osób z wykszta ceniem wy szym  

(szac. na podstawie NSP) 

wyksz_sz 4927 15 628,8 1917,3 645 237,7
Liczba osób z wykszta ceniem rednim zawo-

dowym (szac. na podstawie NSP) 

podm_reg_10k 4927 856,4 344,0 2305,0
Podmioty zarejestrowane w REGON na 10 tys. 

mieszka ców 

ni_pkdpc 4548 2,0 0,1 30,1 Nak ady inwestycyjne na mieszka ca (tys. PLN) 

st_bezr 4169 16,4 1,7 42,7 Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 

u_sse_zatr 4169 1,4 0,0 25,2 Udzia  zatrudnienia w SSE w powiecie (%) 

u_wyksz_w2 4927 10,1 2,7 36,8
Udzia  osób z wykszta ceniem wy szym 

(szacunek na podstawie NSP) (%) 

u_lud_18_24 4548 17,1 9,9 24,0
Udzia  ludno ci w wieku 18-24 w populacji  

w wieku produkcyjnym (%) 

u_lud_55-

59/64 
4927 14,3 3,2 22,0

Udzia  ludno ci w wieku 55-59/64 (m/k)  

w populacji w wieku produkcyjnym (%) 

u_prac_p 4169 29,1 0,0 75,4 Udzia  pracuj cych w przemy le (%) 

Obja nienia: obs. – liczba obserwacji.

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i Banku Danych 

Lokalnych. 
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W celu okre lenia wp ywu funkcjonowania SSE na lokalne rynki pracy 

wykorzystano modele panelowe o ogólnej postaci: 

,                                (1) 

gdzie:

i – indeks powiatu, i = 1, 2, …, 379,  

t – indeks roku, t = 1, 2, …, 10,  

 – warto  zmiennej obja nianej dla i-tego powiatu w okresie t,

 – wektor parametrów,

 – macierz obserwacji zmiennych obja niaj cych,  

 – wyraz wolny dla i-tego powiatu,  

vt – ustalony efekt okresowy, 

 – sk adnik losowy dla i-tego powiatu w okresie t.

Ka dorazowo szacowano modele panelowe z efektami ustalonymi2 dla 

dwóch zmiennych zale nych, tj.: 1) wielko ci zatrudnienia w powiatach oraz  

2) stopy bezrobocia rejestrowanego. W ród zmiennych obja niaj cych znalaz a

si  zmienna sse_zatr, obrazuj ca wielko  zatrudnienia w SSE, której parametr 

strukturalny oraz poziom istotno ci wskazywa  na skal  i kierunek oddzia ywa-

nia SSE na lokalny rynek pracy przy pozosta ych zmiennych oddzia uj cych na 

zmian  wielko ci zatrudnienia lub stopy bezrobocia. 

Z uwagi na pojawiaj cy si  problem heteroskedastyczno ci, korelacji prze-

krojowej oraz autokorelacji sk adnika losowego, zdecydowano si  dobra  tech-

nik  estymacji posiadaj c  korekt  na ww. zjawiska. St d te  wybrano modele 

regresji z efektami sta ymi z b dami standardowymi obliczonymi metod  Dri-

scolla-Kraaya3. Analizie poddano zarówno modele jednokierunkowe (efekty 

sta e dla poszczególnych powiatów), jak i dwukierunkowe (uwzgl dniaj ce

efekty sta e oraz okresowe, obrazuj ce dodatkowo wspólne dla wszystkich po-

2  Wyniki testu mno nika Lagrange’a wskaza y (p < 0,001), e model z dekompozycj  sk adnika 

losowego jest lepszy ni  model, w którym nie uwzgl dnia si  efektów grupowych. Z kolei war-

to p-value testu Hausmana (p < 0,001) oznacza a, e model z efektami sta ymi (FE) cechowa

si  lepsz  specyfikacj , ni  model z efektami losowymi (RE) dla obu zestawów zmiennych za-

le nych. 
3  Autorzy s wiadomi pewnych ogranicze , jakie niesie ze sob  wykorzystanie tej metody esty-

macji dla danych, gdy liczba paneli jest mniejsza od liczby okresów. Jednak e symulacje Monte 

Carlo tej metody wykaza y, e w przypadku wyst pienia korelacji przekrojowej mi dzy pane-

lami dla liczby paneli mniejszej od liczby okresów jest ona bardziej odporna, ni  wykorzystanie 

samego estymatora efektów ustalonych [Hoechle, 2007].
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wiatów efekty w poszczególnych latach – np. zmiany krajowej koniunktury go-

spodarczej)4 (równanie 1). 

Dodatkowo, z uwagi na fakt, e SSE mog y by  cz ciej lokowane na ob-

szarach o specyficznych cechach strukturalnych (np. wysokie bezrobocie), co 

mog oby zaburzy  warto ci statystyk strukturalnych uzyskiwanych w modelach, 

analizie poddano tak e potencjalny problem endogeniczno ci doboru powiatów. 

St d te  oszacowano regresje w dwóch grupach: 1) dla ca ej zbiorowo ci powia-

tów, 2) tylko dla powiatów z SSE. Analiza poziomów istotno ci parametrów 

strukturalnych modeli przy zmiennych dotycz cych wp ywu SSE (sse_zatr)

pozwoli a oceni  wyst powanie tego zjawiska i wp yw na uzyskane wyniki.  

W przypadku braku istotnych ró nic odno nie do poziomów istotno ci przy ww. 

zmiennej (w dwóch grupach powiatów) mo na przyj , e problem endogenicz-

no ci jest nieistotny i nie zaburza uzyskanych oszacowa .

3. Wp yw SSE na sytuacj  na lokalnym rynku pracy

Analiza determinant wielko ci zatrudnienia w powiatach wskazuje na dwie 

grupy zmiennych posiadaj cych statystycznie istotny wp yw na jego wielko ,

tj. czynników poda owych oraz popytowych. Potencjalna wielko  zasobów 

pracy, tj. osób w wieku produkcyjnym, a tak e liczba osób z wykszta ceniem 

wy szym oraz rednim zawodowym, wyznacza a ramy pierwszej grupy czynni-

ków. Wi ksze zasoby pracy, szczególnie kwalifikowanej, determinowa y wi k-

sze potencjalnie zatrudnienie w powiatach w kraju (tabela 2). Ich statystycznie 

istotny wp yw utrzymywa  si  w ró nych specyfikacjach modeli. 

Z kolei liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON rela-

tywizowana liczb  mieszka ców, oddaj ca ogólny poziom przedsi biorczo ci,

a tak e nak ady inwestycyjne relatywizowane liczb  mieszka ców, zaliczono do 

grupy drugiej. Zarówno wzrost nak adów inwestycyjnych, jak i  ww. liczby pod-

miotów przek ada  si  na ogólny wzrost zatrudnienia. Ka dy dodatkowy 1 tys. z

nak adów inwestycyjnych per capita determinowa  przeci tnie wzrost zatrudnie-

nia o 121-181 osób, z kolei wzrost poziomu przedsi biorczo ci o jednostk  powo-

dowa  wzrost zatrudnienia o ok. 5 do 9 osób.  

Na tym tle oddzia ywanie zatrudnienia utworzonego i utrzymanego na tere-

nie SSE w Polsce odznacza o si  statystycznie istotnym i pozytywnym wp y-

4  Oszacowane specyfikacje modeli z efektami okresowymi oraz bez nich. Jednak e wyniki testu 

weryfikuj cego czny wp yw zmiennych zero-jedynkowych przypisanych do kolejnych lat ana-

lizy pokaza y, e ró ni y si  one statystycznie istotnie od zera, co wskazywa o na s uszno  w -

czenia efektów okresowych do modeli.
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wem na ogólny poziom zatrudnienia, niezale nie od wielko ci badanej grupy 

powiatów czy podej cia do modelowania (modele jedno- i dwukierunkowe). 

Warto  wspó czynników kierunkowych przy zmiennej odpowiadaj cej za za-

trudnienie w SSE wskazywa a na istnienie równie  pewnych efektów po rednich

istnienia stref. Na ka de 10 miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych w SSE  

w zale no ci od sposobu oszacowania modelu przypada o od 14 do 20 miejsc 

pracy utworzonych w powiecie (tabela 3). Oznacza o to, e od 4 do 10 miejsc 

pracy by o utworzonych poza SSE w powiatach, w których istniej  obszary 

uprzywilejowane (w grupie powiatów z SSE w modelu dwukierunkowym by o to 

7 miejsc). Mog y to by  m.in. miejsca pracy utworzone w bran ach komplemen-

tarnych, u kooperantów firm zlokalizowanych w SSE lub jako wynik pozytywne-

go impulsu rozwojowego danego obszaru w wyniku zrealizowanych inwestycji. 

Tabela 3.  Wyniki oszacowania modelu – zatrudnienie w powiatach 

 Wszystkie powiaty Powiaty z SSE 

 (1) (2) (3) (4) 

 DK DK DK DK 

sse_zatr 1.616*** 1.438*** 2.009*** 1.713***

 (0.115) (0.0734) (0.288) (0.269) 

     

lud_prod 0.334*** 0.350*** 0.249*** 0.322***

 (0.0403) (0.0435) (0.0362) (0.0397) 

     

wyksz_w 0.356*** 0.537*** 0.281** 0.573***

 (0.0978) (0.0843) (0.0923) (0.107) 

     

wyksz_sz 0.279*** 0.117*** 0.221*** -0.0146 

 (0.0299) (0.0146) (0.0252) (0.0383) 

     

podm_reg_10k 3.651 6.035*** 4.781* 9.062***

 (1.920) (1.658) (2.389) (2.040) 

     

ni_pkdpc 127.7** 121.5*** 187.1* 144.3***

 (46.13) (19.82) (72.82) (27.12) 

     

Sta a 1054.6 0 10081.9*** 0 

 (2948.4) (.) (2739.2) (.) 

N 3790 3790 1457 1457 

R2 0.706 0.742 0.615 0.659 

Efekty sta e TAK TAK TAK TAK 

Efekty okresowe NIE TAK NIE TAK 

Obja nienia:  W nawiasach podano odporne b dy standardowe; *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 

W tabeli pomini to prezentacj  indywidualnych efektów okresowych dla poszczegól-

nych lat z uwagi na du  liczb  okresów (10). DK – modele regresji z efektami sta ymi 

z b dami standardowymi obliczonymi metod  Driscolla-Kraaya.  

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki  i GUS. 
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Pozytywny wp yw SSE na zatrudnienie znalaz  tak e odzwierciedlenie  

w redukcji stopy bezrobocia. Oszacowane modele przy innych czynnikach de-

terminuj cych przestrzenny rozk ad poziomu bezrobocia, tj.: udzia  ludno ci

w wieku 18-24 w populacji w wieku produkcyjnym, udzia  ludno ci w wieku 

55-59/64 (kobiety/m czy ni) w populacji w wieku produkcyjnym, udzia  osób 

zatrudnionych w II sektorze gospodarki, udzia  osób z wykszta ceniem wy -

szym, a tak e liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszka ców, nak a-

dy inwestycyjne w przedsi biorstwach per capita, pozwoli y zidentyfikowa

dodatni i statystycznie istotny wp yw lokalizacji SSE w powiatach kraju na sytu-

acj  na rynku pracy (tabela 4). Skala tego wp ywu by a uwarunkowana udzia em 

zatrudnienia w SSE w gospodarce powiatu (zale no  odwrotnie proporcjonal-

na). Przeci tnie wzrost udzia u SSE o 1 pkt. proc. w lokalnym rynku pracy po-

wodowa  ograniczenie stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach od ok. 0,1 

do 0,2 pkt. proc.  

Tabela 4.  Wyniki oszacowania modelu – stopa bezrobocia w powiatach 

 Wszystkie powiaty Powiaty z SSE 

 (1) (2) (3) (4) 

 DK DK DK DK 

u_sse_zatr -0.228*** -0.182*** -0.179*** -0.110***

 (0.0189) (0.00975) (0.0423) (0.0193) 

     

u_lud_18_24_prod -1.907** 0.382*** -1.362* 0.416***

 (0.667) (0.0408) (0.570) (0.0929) 

     

u_lud_55_59/64_prod -2.600*** -0.527* -2.122*** -0.00578 

 (0.612) (0.206) (0.605) (0.128) 

     

u_prac_p -0.327*** -0.134** -0.398*** -0.175***

 (0.0726) (0.0411) (0.0930) (0.0488) 

     

u_wyksz_w -0.0470 0.278*** -0.0230 0.270***

 (0.133) (0.0676) (0.132) (0.0755) 

     

podm_reg_10k -0.00765* -0.00613*** -0.00132 -0.00386***

 (0.00330) (0.00148) (0.00228) (0.000880) 

     

ni_pkdpc -0.212* -0.0438* -0.260* -0.0120 

 (0.0865) (0.0203) (0.130) (0.0329) 

     

sta a 105.1*** 0 86.99*** 0 

 (24.92) (.) (23.34) (.) 

N 3790 3790 1457 1457 

R2 0.454 0.798 0.396 0.813 

Efekty sta e TAK TAK TAK TAK 

Efekty okresowe NIE TAK NIE TAK 

Obja nienia:  W nawiasach podano odporne b dy standardowe; *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 

W tabeli pomini to prezentacj  indywidualnych efektów okresowych dla poszczegól-

nych lat z uwagi na du  liczb  okresów (10).  

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i GUS. 
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Nale y jednak zauwa y , e istnieje du e przestrzenne zró nicowanie

udzia u zatrudnienia w SSE, gdzie dla wi kszo ci powiatów wk ad SSE by  ze-

rowy lub marginalny (poni ej 0,5%) (por. rys. 1), a w przypadku dwudziestu 

trzech powiatów w 2014 r. udzia  ten by  znaczny i wynosi  ponad 10%. St d te

uzyskane powy ej wyniki, b d ce u rednieniem wyst powania tego zjawiska, 

nale y odczytywa  z pewn  rezerw , b d c wiadomym faktu du ego zró nico-

wania kontrybucji SSE w lokalnym rynku pracy oraz samej sytuacji na rynku 

pracy (np. mierzonej stop  bezrobocia rejestrowanego), która w latach 2004- 

2014 przesz a znaczn  ewolucj .

Na pocz tku tego okresu przeci tna stopa bezrobocia rejestrowanego by a

wy sza w powiatach z SSE (m.in. jako wynik celowej lokalizacji SSE na obsza-

rach o trudnej sytuacji na rynku pracy). Jednak e od 2010 r. to obszary z SSE do 

2014 r. cechowa y si  ni sz  stop  bezrobocia rejestrowanego w porównaniu  

z powiatami bez SSE. Poniek d by  to wynik pozytywnego oddzia ywania SSE  

i kreowanego w nich zatrudnienia, a tak e pozytywnych efektów wzrostu zwi -

zanych z lokowanymi na ich terenie inwestycjami. Jednak e równie istotnym 

elementem w tym wzgl dzie by  wzrost liczby obszarów posiadaj cych na swo-

im terenie SSE (trzykrotny wzrost liczby powiatów z firmami funkcjonuj cymi 

w SSE), a tak e coraz cz ciej bardziej rynkowe podej cie do lokowania no-

wych podstref SSE. W mniejszym stopniu uwzgl dnia o ono pocz tkowe za o-

enia odno nie do spe niania przez obszary okre lonych obiektywnych kryte-

riów (m.in. poziom stopy bezrobocia, którego minimalny poziom umo liwiaj cy

lokalizacj  SSE uleg  obni eniu) na rzecz doboru miejsc lokalizacji SSE na pod-

stawie decyzji inwestorów spe niaj cych wymogi co do minimalnej warto ci 

zainwestowanego kapita u.

Podsumowanie

Funkcjonowanie SSE budzi wiele kontrowersji. Ich powstanie, a tak e ofe-

rowane na ich terenie przywileje podlegaj  cz stym dyskusjom naukowym na 

arenie mi dzynarodowej, szczególnie z punktu widzenia efektywno ci ich zasto-

sowania w d ugim okresie. Przeprowadzona w tym artykule analiza funkcjono-

wania SSE w Polsce w latach 2004-2014 pozwoli a zidentyfikowa  pozytywny 

wp yw SSE zarówno na wielko  zatrudnienia w powiatach, jak i na popraw

sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez ograniczanie stopy bezrobocia w tych 

powiatach.
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  danym terenie 

 Polsce. 

Dodatkowo utworz  badanym 

y-

 przyznanym zezwoleniem 

na funkcjonowanie na terenie SSE.  

Po ponad dwudziestu latach funkcjonowania SSE w Polsce ich rola dla wy-

 

 

tego instrumentu w poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy (kreacja zatrud-
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SEZs TUATION:  

IMPLICATIONS FROM PANEL MODELLING PERSPECTIVE 

Summary: The aim of the article 

labour markets. With the use of panel models we present the direction and strength of 

has affirmed the positive S

employment located within SEZs in Poland had positive and statistically significant influ-

ence on the number of workplaces in poviats, independently of the sample size or way of 

estimating result

determined the decrease in unemployment rate from 0.1 to 0.2 pp.  
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