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WPàYW SSE NA SYTUACJĉ NA POWIATOWYCH
RYNKACH PRACY
– WNIOSKI Z MODELI PANELOWYCH
Streszczenie: Celem artykuáu jest okreĞlenie skali wpáywu funkcjonowania SSE na lokalne rynki pracy. Z wykorzystaniem ekonometrycznych modeli panelowych wskazano kierunek i skalĊ oddziaáywania SSE na wzrost zatrudnienia w gospodarkach powiatów oraz
obniĪenie stopy bezrobocia rejestrowanego. Uzyskane wyniki potwierdziáy pozytywny
wpáyw SSE na poprawĊ obu tych wskaĨników. Utworzone i utrzymane zatrudnienie odznaczaáo siĊ statystycznie istotnym i pozytywnym wpáywem na ogólny poziom zatrudnienia, niezaleĪnie od wielkoĞci badanej grupy powiatów czy podejĞcia do modelowania.
Z kolei wzrost udziaáu SSE o 1 pkt. proc. w lokalnym rynku pracy powodowaá ograniczenie stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach od ok. 0,1 do 0,2 pkt. proc.
Sáowa kluczowe: specjalne strefy ekonomiczne, rynek pracy, zatrudnienie, stopa bezrobocia.

Wprowadzenie
Pierwotnym priorytetem powstających od poáowy lat 90. obszarów uprzywilejowanych w Polsce, tzw. specjalnych stref ekonomicznych (SSE), byáo
przede wszystkim inicjowanie rozwoju regionów sáabiej rozwiniĊtych gospodarczo i infrastrukturalnie. DziĊki preferencyjnym warunkom inwestorzy zachĊcani
byli do podejmowania dziaáalnoĞci gospodarczej na wskazanych obszarach.
W ujĊciu ekonomicznym SSE stanowiáy zatem instrument polityki gospodarczej
paĔstwa, dziĊki któremu stymulowano zagospodarowanie okreĞlonych regionów
i tym samym wspierano rozwój caáej gospodarki [Bazydáo i SmĊtkowski, 2000,
s. 17-55]. Obecnie jednak SSE czĊsto dziaáają w miejscach najbardziej atrakcyj-
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nych z punktu widzenia inwestorów, powodując, Īe dysproporcje pomiĊdzy
obszarami peryferyjnymi i centrami rozwoju gospodarczego stają siĊ jeszcze
wiĊksze [Stawicka, 2012, s. 442].
Kraje tworzące specjalne strefy ekonomiczne na swoich obszarach dokonaáy regulacji ich powstawania i funkcjonowania w aktach prawnych, w których
okreĞliáy równieĪ zachĊty mające stanowiü silny bodziec do lokowania nowych
inwestycji w obrĊbie stref. W Polsce powstawanie i dziaáalnoĞü stref reguluje
Ustawa z dnia 20 paĨdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
[Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych] oraz jej póĨniejsze nowelizacje
[Ambroziak, 2008, s. 112-113; Czempas, 2013, s. 59-60]. Tym, co w pierwszej
kolejnoĞci zachĊca inwestorów do lokowania inwestycji na danym obszarze, jest
moĪliwoĞü korzystania z pomocy publicznej m.in. w postaci ulg, a nawet zwolnieĔ z podatku dochodowego, zmniejszeĔ podatków lokalnych, uproszczonej
procedury prowadzenia ksiąg rachunkowych czy zmniejszenia obciąĪeĔ pracowniczych [Kulikowska, 2010, s. 152]. Warunkiem nabycia prawa do tych
preferencji jest poniesienie odpowiednich nakáadów inwestycyjnych i kreowanie
na obszarze SSE nowych miejsc pracy.
Istnienie uprzywilejowanych obszarów od ponad 50 lat na Ğwiecie, a w Polsce od poáowy lat 90., wywoáuje staáe zainteresowanie wielu ekonomistów tematyką m.in. efektów i wpáywu funkcjonowania SSE nie tylko na dziaáalnoĞü samych podmiotów gospodarczych, rozwój krajów czy poszczególnych regionów,
ale równieĪ na róĪne dziedziny gospodarki. W literaturze Ğwiatowej spotykamy siĊ
z zagadnieniami dotyczącymi roli, jaką SSE odgrywają we wspieraniu przedsiĊbiorczoĞci, wpáywu ich funkcjonowania na wzrost gospodarczy [Zeng, 2010],
przyspieszanie procesów transformacyjnych [Zeng, 2011], promocjĊ uprzemysáowienia w krajach rozwijających siĊ [Chaudhuri i Yabuuchi, 2010], rozwój dziaáalnoĞci skierowanej na eksport [Farole, 2011], wspieranie otwartoĞci gospodarki
[Baissac, 2011], oddziaáywanie na gospodarkĊ lokalną [Wang, 2013, s. 133-147],
czy wreszcie napáyw inwestycji i wzrost zatrudnienia [Madani, 1999].
W Polsce z kolei dominują opracowania odnoszące siĊ do funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych, celów ich utworzenia, a takĪe wybranych skutków ich funkcjonowania [Kozaczka, 2008; Mazur, 2004; Pilarska, 2009]. Wybrane pozycje poĞwiĊcone są poszczególnym strefom ekonomicznym [np. LiziĔska
i Kisiel, 2008], a takĪe ich ogóáowi, z uwagi na niektóre aspekty oddziaáywania
stref na gospodarkĊ lokalną [Przybyáa, 2010], rozwój gospodarczy [Pastusiak,
2011], czy na moĪliwoĞci przenoszenia szoków ekonomicznych pochodzących
z zewnątrz [Nazaczuk, 2013]. Analizą objĊta zostaáa równieĪ krajowa pomoc publiczna w strefach [Ambroziak, 2009], a takĪe efektywnoĞü pomocy publicznej
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[Nazarczuk, 2012], jak i rola SSE w niwelowaniu róĪnic w poziomie rozwoju
poszczególnych obszarów kraju [Godlewska-Majkowska, 2009].
Polska literatura przedmiotu podejmująca tematykĊ oddziaáywania tego instrumentu na poszczególne obszary funkcjonowania regionalnych gospodarek
udowadnia, Īe zgodnie z przewidywaniami strefy miaáy róĪny wpáyw na rozwój
gospodarczy poszczególnych regionów, na terenie których zostaáy ustanowione.
Biorąc pod uwagĊ, iĪ wymiernym efektem ich funkcjonowania jest wartoĞü poniesionych nakáadów inwestycyjnych i liczba utworzonych miejsc pracy (warunek korzystania z pomocy publiczne), wymiaru przestrzennego zróĪnicowania
wpáywu SSE naleĪy upatrywaü równieĪ na regionalnych rynkach pracy. Dyskusji nie podlega tyle sam fakt pozytywnego znaczenia funkcjonowania stref
z punktu widzenia lokalnego rynku pracy, ile siáa i stopieĔ przestrzennego oddziaáywania na ten rynek, czyli odpowiedĨ na pytanie: w jakim stopniu SSE
wpáywają na ograniczenie poziomu bezrobocia w zaleĪnoĞci od obszaru lokalizacji inwestycji, czy teĪ w jakim stopniu generują zatrudnienie w samej strefie
i poza nią?
Celem autorów niniejszego opracowania jest okreĞlenie skali wpáywu funkcjonowania SSE na lokalne rynki pracy (powiatowe). Jego realizacja nastąpiáa
poprzez wskazanie kierunku i skali oddziaáywania SSE na wzrost zatrudnienia
w gospodarkach powiatów oraz obniĪenie stopy bezrobocia rejestrowanego.
Bazując na danych zagregowanych do regionów, moĪna uznaü kierunek
oddziaáywania SSE na stopĊ bezrobocia czy wskaĨnik zatrudnienia za pozytywny. JednakĪe wymiar regionalny analiz wydaje siĊ zbyt ogólny z uwagi na duĪe
wewnĊtrzne zróĪnicowania gospodarek województw. Stąd teĪ dopiero badanie
skutków dziaáalnoĞci SSE na niĪszym poziomie agregacji danych pozwoli na
uchwycenie niejednorodnej skali oddziaáywania SSE w wymiarze przestrzennym i poznanie uwarunkowaĔ przesądzających o zakresie tego oddziaáywania.
Do weryfikacji wpáywu obszarów specjalnego uprzywilejowania na sytuacjĊ na rynku pracy wykorzystano ekonometryczne modele panelowe, a analizą
objĊto dane na temat gospodarek powiatów Polski w latach 2004-2014. Informacje niezbĊdne do zbudowania zbilansowanego panelu danych pozyskano z Ministerstwa Gospodarki oraz Banku Danych Lokalnych GUS.

1. Dotychczasowe rezultaty dziaáalnoĞci SSE w Polsce
W chwili obecnej na terenie Polski funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, których rozmieszczenie w ocenie m.in. KrzemiĔskiego [2009, s. 219]
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jest nierównomierne i niekoniecznie zgodne z pierwotnymi zaáoĪeniami ich powstawania. Strefy miaáy przyciągaü inwestorów na obszary znajdujące siĊ poza
terenami opáacalnoĞci prowadzenia dziaáalnoĞci [Trojak i Wiedermann, 2009,
s. 134], miaáy powstawaü na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia strukturalnego, na terenach po zlikwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiĊbiorstwach, z uwagi na kluczowe dla rozwoju kraju kontrakty inwestycyjne czy zagospodarowanie istniejącego zaplecza naukowo-badawczego [Czempas, 2013,
s. 61-62]. Tymczasem najwiĊcej podstref powstaáo w województwach zachodniej
Polski, w których sytuacja ekonomiczna nie byáa wcale najgorsza. Z kolei najsáabiej rozwiniĊte gospodarczo województwa podlaskie czy lubelskie mają tych obszarów stosunkowo niewiele i mimo obniĪenia wymagaĔ co do wielkoĞci nakáadów inwestycyjnych czy utworzonych miejsc pracy borykają siĊ z problemem
pozyskania znaczących inwestorów. W efekcie gáówny cel tworzenia SSE, jakim
byáo wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów Polski, straciá na znaczeniu.
SkutecznoĞü czy efekty funkcjonowania SSE moĪna oceniü, dokonując analizy parametrów odzwierciedlających liczbĊ udzielanych i waĪnych zezwoleĔ,
nakáady inwestycyjne oraz liczbĊ miejsc pracy, zarówno utworzonych, jak
i utrzymanych. W przypadku dwóch ostatnich obie te cechy odznaczaáy siĊ niemalejącym trendem w latach 1998-2014, co wskazywaáo na wzrost znaczenia
SSE dla gospodarki kraju (tabela 1).
Dynamika rozwoju specjalnych stref ekonomicznych do 2007 r. byáa imponująca. W latach 2000-2007 przeciĊtny roczny wzrost nakáadów inwestycyjnych
wynosiá ok. 30%, a liczba miejsc pracy co roku zwiĊkszaáa siĊ o ponad 20%.
NajwiĊkszą dynamikĊ omawianych wskaĨników osiągniĊto w 2005 i 2006 r.,
czyli bezpoĞrednio w latach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To
z kolei wiązaáo siĊ z rozwojem dziaáalnoĞci SSE w Polsce po wyeliminowaniu
groĨby niezgodnoĞci funkcjonowania tych obszarów z prawem wspólnotowym.
Tabela 1. Zatrudnienie i nakáady inwestycyjne w SSE w Polsce
w latach1998-2014 (narastająco)
Rok
1

Nakáady inwestycyjne (w mld zá)
2

Liczba miejsc pracy (w tys.)

3

4

5

dynamika (%)

6

dynamika (%)

1998

2,1

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
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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

ObjaĞnienia: wartoĞci nakáadów inwestycyjnych w cenach bieĪących.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.

Relatywnie sáaba koniunktura gospodarcza na rynkach miĊdzynarodowych,
skutki Ğwiatowego kryzysu finansowego i nastĊpującego po nim kryzysu zadáuĪeniowego, a takĪe początkowo relatywnie krótki okres do wykorzystania zwolnienia podatkowego w SSE1 mogáy determinowaü osáabienie dynamiki wzrostu zarówno inwestycji, jak i liczby miejsc pracy w ostatnich latach. Ponadto w ujĊciu
przestrzennym taka sytuacja mogáa byü wynikiem wielu innych czynników, takich
jak np. kryzys w wiodącej na danym terytorium branĪy, cofniĊcie zezwoleĔ czĊĞci
przedsiĊbiorców, czy koniecznoĞü obniĪenia kosztów dziaáalnoĞci firm.
Generalnie jednak, od początku funkcjonowania tego instrumentu, a szczególnie po przystąpieniu do UE, obserwowaliĞmy szybki rozwój SSE w Polsce,
które przyciągaáy coraz wiĊcej inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z roku na rok rosáa liczba udzielanych zezwoleĔ na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej i tylko od momentu rozszerzenia granic UE w 2004 r. skumulowana wartoĞü inwestycji na obszarze stref zlokalizowanych w Polsce
zwiĊkszyáa siĊ piĊciokrotnie, z poziomu 19,9 mld zá do prawie 102 mld zá
w 2014 r. W tym samym okresie liczba miejsc pracy wzrosáa ponad trzykrotnie.
W 2004 r. przedsiĊbiorcy prowadzący dziaáalnoĞü na obszarach uprzywilejowanych
zatrudniali ok. 78 tys. pracowników, pod koniec 2014 r. juĪ przeszáo 296 tys.,
z czego dla prawie 214 tys. stworzyli nowe miejsca pracy. Pozostaáe ok. 81 tys.
stanowiáy miejsca pracy utrzymane, tzn. takie, które istniaáy przed wáączeniem
przedsiĊbiorstwa do strefy, a przedsiĊbiorstwa deklarowaáy ich utrzymanie w przyszáoĞci, w trakcie ubiegania siĊ o pozwolenia na dziaáalnoĞü w SSE.
1

SSE w Polsce miaáy funkcjonowaü do 2020 r., jednakĪe obecnie ich dziaáalnoĞü zostaáa wydáuĪona do 2026 r.
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Rys. 1. Uddziaá zatrudnieenia w SSE w 2004 r. (lewaa strona) i 2014 r. (prawa strrona)
ħródáo: Opracowanie wáassne na podstawiie danych Miniisterstwa Gospoodarki.
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wództwacch: lubuskim
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t przypuszcczaü, iĪ w tycch powiatach
h napáyw inw
westycji przyyciąganych
preferencyyjnymi waruunkami dziaáaalnoĞci przycczyniá siĊ doo záagodzeniia skutków
strukturalnnego bezrobbocia i zagospodarowaniia przynajmnniej w jakim
mĞ stopniu
infrastrukttury przemyssáowej po prrzeprowadzon
nych restrukkturyzacjach ((np. w powiecie mieleckim).
wa Gospodaarki wskazują, iĪ wiĊkszzoĞü inwestyycji zrealiDanee Ministerstw
zowanychh dotychczass w strefach (w 2014 r. ok. 88,9% nakáadów innwestycyjnych), a tym samym
m najwiĊkszyy udziaá w zatrudnieniu
z
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w tradycyjnyych (motoryzzacyjnego,
duĪe przeedsiĊbiorstwaa, i to gáównnie z sektorów
elektroniccznego, metaalowego) (ryys. 2). WiĊk
kszoĞü inweestycji konceentruje siĊ
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n
w miejscach wskazanychh przez inmi. Te z kolei,
westorów
w tworzącychh podstrefy sppecjalnych sttref ekonomiicznych zlokkalizowane
najczĊĞcieej w pobliĪĪu duĪych aglomeracji (Warszawaa, Wrocáaw, Kraków)
[Gryczka,, 2011, s. 24]].
29

pojazdy samocchodowe, przyczeepy i naczepy

22

wyroby z gum
my i tworzyw sztucznych

25

wyroby metaloowe gotowe, z wyyá. maszyn
i urządzeĔ

27

urządzenia elektryczne

26

komputery, wyyroby elektroniczzne i optyczne

wyroby z pozoostaáych surowców
w niemeta23
licznych (gá. szzkáa)
maszyny i urząądzenia, gdzie inddziej nieskla28
syfikowane
31

meble

17

papier i wyrobby z papieru

10

artykuáy spoĪyywcze

Rys. 2. Udzziaá 10 najwaĪĪniejszych brannĪ w zatrudnien
niu oraz nakáaddach inwestycyyjnych SSE
ħródáo: Opracowanie wáassne na podstawiie danych Miniisterstwa Gospoodarki.
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kilku lat polscy
p
przedssiĊbiorcy zajjmują pierwssze miejsce pod
p wzglĊdem
m kapitaáu
ulokowannego w specjalnych strefaach ekonomiicznych (w 2014
2
r. zainw
westowany
kapitaá to 19,4 mld záá). Tym sam
mym generująą oni znacznną liczbĊ mieejsc pracy.
Ich udziaáá w zatrudnieniu w SSE to przeszáo 1/4 pracująccych (w 2014 r. 27%),
którzy w wiĊkszoĞci podejmują zatrudnieniee w nowo uttworzonych miejscach
pracy (ryss. 3).

Rys. 3. Uddziaá zatrudnieenia wg kraju pochodzenia kapitaáu
k
w SS
SE zdekomponnowany
na nowe i utrzym
mane miejsca pracy w 2014
4 r. (11 najwaĪĪniejszych kraajów)
ħródáo: Opracowanie wáassne na podstawiie danych Miniisterstwa Gospoodarki.
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Te elementy z kolei decydują o skali zagospodarowania poszczególnych stref,
jak i stopniu realizacji celów powstawania tego instrumentu, zwáaszcza w kontekĞcie poprawy sytuacji na obszarach cechujących siĊ nagromadzeniem problemów strukturalnych, zapóĨnionych ekonomicznie, z wysokim poziomem
stopy bezrobocia rejestrowanego.

2. Dane i metody badawcze
Dane wykorzystane do analizy opracowano na podstawie informacji zaczerpniĊtych z Ministerstwa Gospodarki oraz Banku Danych Lokalnych GUS,
dla których przygotowano panel dla 379 powiatów w Polsce w latach 20042013(4). Z uwagi na potrzebĊ utrzymania peánego zbilansowania panelu zdecydowano siĊ ponownie wáączyü powiat m. Waábrzych do powiatu waábrzyskiego,
który od 2013 r. wystĊpowaá jako samodzielny powiat. JednakĪe dostĊpnoĞü
danych w ukáadzie powiatów poszczególnych zmiennych byáa zróĪnicowana
(z uwagi na opóĨnienie w publikacji czĊĞci informacji o powiatach), co ograniczyáo zakres czasowy analizy do 10 lat (tabela 2).
Tabela 2. Wybrane statystyki opisowe zmiennych
Zmienna
zatr
sse_zatr
lud_prod

Obs.
4169
4548
4927

ĝrednia
36 024,2
496,6
64 449,7

wyksz_w

4927

12 832,9

wyksz_sz

4927

15 628,8

podm_reg_10k 4927

856,4

ni_pkdpc
st_bezr
u_sse_zatr

4548
4169
4169

2,0
16,4
1,4

u_wyksz_w2

4927

10,1

u_lud_18_24

4548

17,1

4927

14,3

4169

29,1

u_lud_5559/64
u_prac_p

Min.
Maks.
Nazwa zmiennej
5218,0 1 095 587,0 WielkoĞü zatrudnienia
0,0
14 332,0 Zatrudnienie w SSE (etaty)
12 411,8 1 113 623,0 LudnoĞü wieku produkcyjnym
Liczba osób z wyksztaáceniem wyĪszym
1032,0
638 982,7
(szac. na podstawie NSP)
Liczba osób z wyksztaáceniem Ğrednim zawo1917,3
645 237,7
dowym (szac. na podstawie NSP)
Podmioty zarejestrowane w REGON na 10 tys.
344,0
2305,0
mieszkaĔców
0,1
30,1 Nakáady inwestycyjne na mieszkaĔca (tys. PLN)
1,7
42,7 Stopa bezrobocia rejestrowanego (%)
0,0
25,2 Udziaá zatrudnienia w SSE w powiecie (%)
Udziaá osób z wyksztaáceniem wyĪszym
2,7
36,8
(szacunek na podstawie NSP) (%)
Udziaá ludnoĞci w wieku 18-24 w populacji
9,9
24,0
w wieku produkcyjnym (%)
Udziaá ludnoĞci w wieku 55-59/64 (m/k)
3,2
22,0
w populacji w wieku produkcyjnym (%)
0,0
75,4 Udziaá pracujących w przemyĞle (%)

ObjaĞnienia: obs. – liczba obserwacji.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i Banku Danych
Lokalnych.
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W celu okreĞlenia wpáywu funkcjonowania SSE na lokalne rynki pracy
wykorzystano modele panelowe o ogólnej postaci:

ݕ௧ ൌ ߙ  ߚᇱ ܺ௧  ݒ௧  ߝ௧ ,

(1)

gdzie:
i – indeks powiatu, i = 1, 2, …, 379,
t – indeks roku, t = 1, 2, …, 10,
݅ – ݐwartoĞü zmiennej objaĞnianej dla i-tego powiatu w okresie t,
ߚǯ – wektor parametrów,
ܺ݅ – ݐmacierz obserwacji zmiennych objaĞniających,
ߙ݅ – wyraz wolny dla i-tego powiatu,
vt – ustalony efekt okresowy,
ߝ݅ – ݐskáadnik losowy dla i-tego powiatu w okresie t.
KaĪdorazowo szacowano modele panelowe z efektami ustalonymi2 dla
dwóch zmiennych zaleĪnych, tj.: 1) wielkoĞci zatrudnienia w powiatach oraz
2) stopy bezrobocia rejestrowanego. WĞród zmiennych objaĞniających znalazáa
siĊ zmienna sse_zatr, obrazująca wielkoĞü zatrudnienia w SSE, której parametr
strukturalny oraz poziom istotnoĞci wskazywaá na skalĊ i kierunek oddziaáywania SSE na lokalny rynek pracy przy pozostaáych zmiennych oddziaáujących na
zmianĊ wielkoĞci zatrudnienia lub stopy bezrobocia.
Z uwagi na pojawiający siĊ problem heteroskedastycznoĞci, korelacji przekrojowej oraz autokorelacji skáadnika losowego, zdecydowano siĊ dobraü technikĊ estymacji posiadającą korektĊ na ww. zjawiska. Stąd teĪ wybrano modele
regresji z efektami staáymi z báĊdami standardowymi obliczonymi metodą Driscolla-Kraaya3. Analizie poddano zarówno modele jednokierunkowe (efekty
staáe dla poszczególnych powiatów), jak i dwukierunkowe (uwzglĊdniające
efekty staáe oraz okresowe, obrazujące dodatkowo wspólne dla wszystkich po-

2

3

Wyniki testu mnoĪnika Lagrange’a wskazaáy (p < 0,001), Īe model z dekompozycją skáadnika
losowego jest lepszy niĪ model, w którym nie uwzglĊdnia siĊ efektów grupowych. Z kolei wartoĞü p-value testu Hausmana (p < 0,001) oznaczaáa, Īe model z efektami staáymi (FE) cechowaá
siĊ lepszą specyfikacją, niĪ model z efektami losowymi (RE) dla obu zestawów zmiennych zaleĪnych.
Autorzy są Ğwiadomi pewnych ograniczeĔ, jakie niesie ze sobą wykorzystanie tej metody estymacji dla danych, gdy liczba paneli jest mniejsza od liczby okresów. JednakĪe symulacje Monte
Carlo tej metody wykazaáy, Īe w przypadku wystąpienia korelacji przekrojowej miĊdzy panelami dla liczby paneli mniejszej od liczby okresów jest ona bardziej odporna, niĪ wykorzystanie
samego estymatora efektów ustalonych [Hoechle, 2007].
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wiatów efekty w poszczególnych latach – np. zmiany krajowej koniunktury gospodarczej)4 (równanie 1).
Dodatkowo, z uwagi na fakt, Īe SSE mogáy byü czĊĞciej lokowane na obszarach o specyficznych cechach strukturalnych (np. wysokie bezrobocie), co
mogáoby zaburzyü wartoĞci statystyk strukturalnych uzyskiwanych w modelach,
analizie poddano takĪe potencjalny problem endogenicznoĞci doboru powiatów.
Stąd teĪ oszacowano regresje w dwóch grupach: 1) dla caáej zbiorowoĞci powiatów, 2) tylko dla powiatów z SSE. Analiza poziomów istotnoĞci parametrów
strukturalnych modeli przy zmiennych dotyczących wpáywu SSE (sse_zatr)
pozwoliáa oceniü wystĊpowanie tego zjawiska i wpáyw na uzyskane wyniki.
W przypadku braku istotnych róĪnic odnoĞnie do poziomów istotnoĞci przy ww.
zmiennej (w dwóch grupach powiatów) moĪna przyjąü, Īe problem endogenicznoĞci jest nieistotny i nie zaburza uzyskanych oszacowaĔ.

3. Wpáyw SSE na sytuacjĊ na lokalnym rynku pracy
Analiza determinant wielkoĞci zatrudnienia w powiatach wskazuje na dwie
grupy zmiennych posiadających statystycznie istotny wpáyw na jego wielkoĞü,
tj. czynników podaĪowych oraz popytowych. Potencjalna wielkoĞü zasobów
pracy, tj. osób w wieku produkcyjnym, a takĪe liczba osób z wyksztaáceniem
wyĪszym oraz Ğrednim zawodowym, wyznaczaáa ramy pierwszej grupy czynników. WiĊksze zasoby pracy, szczególnie kwalifikowanej, determinowaáy wiĊksze potencjalnie zatrudnienie w powiatach w kraju (tabela 2). Ich statystycznie
istotny wpáyw utrzymywaá siĊ w róĪnych specyfikacjach modeli.
Z kolei liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON relatywizowana liczbą mieszkaĔców, oddająca ogólny poziom przedsiĊbiorczoĞci,
a takĪe nakáady inwestycyjne relatywizowane liczbą mieszkaĔców, zaliczono do
grupy drugiej. Zarówno wzrost nakáadów inwestycyjnych, jak i ww. liczby podmiotów przekáadaá siĊ na ogólny wzrost zatrudnienia. KaĪdy dodatkowy 1 tys. zá
nakáadów inwestycyjnych per capita determinowaá przeciĊtnie wzrost zatrudnienia o 121-181 osób, z kolei wzrost poziomu przedsiĊbiorczoĞci o jednostkĊ powodowaá wzrost zatrudnienia o ok. 5 do 9 osób.
Na tym tle oddziaáywanie zatrudnienia utworzonego i utrzymanego na terenie SSE w Polsce odznaczaáo siĊ statystycznie istotnym i pozytywnym wpáy4

Oszacowane specyfikacje modeli z efektami okresowymi oraz bez nich. JednakĪe wyniki testu
weryfikującego áączny wpáyw zmiennych zero-jedynkowych przypisanych do kolejnych lat analizy pokazaáy, Īe róĪniáy siĊ one statystycznie istotnie od zera, co wskazywaáo na sáusznoĞü wáączenia efektów okresowych do modeli.
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wem na ogólny poziom zatrudnienia, niezaleĪnie od wielkoĞci badanej grupy
powiatów czy podejĞcia do modelowania (modele jedno- i dwukierunkowe).
WartoĞü wspóáczynników kierunkowych przy zmiennej odpowiadającej za zatrudnienie w SSE wskazywaáa na istnienie równieĪ pewnych efektów poĞrednich
istnienia stref. Na kaĪde 10 miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych w SSE
w zaleĪnoĞci od sposobu oszacowania modelu przypadaáo od 14 do 20 miejsc
pracy utworzonych w powiecie (tabela 3). Oznaczaáo to, Īe od 4 do 10 miejsc
pracy byáo utworzonych poza SSE w powiatach, w których istnieją obszary
uprzywilejowane (w grupie powiatów z SSE w modelu dwukierunkowym byáo to
7 miejsc). Mogáy to byü m.in. miejsca pracy utworzone w branĪach komplementarnych, u kooperantów firm zlokalizowanych w SSE lub jako wynik pozytywnego impulsu rozwojowego danego obszaru w wyniku zrealizowanych inwestycji.
Tabela 3. Wyniki oszacowania modelu – zatrudnienie w powiatach
Wszystkie powiaty
(1)
(2)
DK
DK
1.616***
1.438***
(0.115)
(0.0734)

(3)
DK
2.009***
(0.288)

(4)
DK
1.713***
(0.269)

lud_prod

0.334***
(0.0403)

0.350***
(0.0435)

0.249***
(0.0362)

0.322***
(0.0397)

wyksz_w

0.356***
(0.0978)

0.537***
(0.0843)

0.281**
(0.0923)

0.573***
(0.107)

wyksz_sz

0.279***
(0.0299)

0.117***
(0.0146)

0.221***
(0.0252)

-0.0146
(0.0383)

podm_reg_10k

3.651
(1.920)

6.035***
(1.658)

4.781*
(2.389)

9.062***
(2.040)

ni_pkdpc

127.7**
(46.13)

121.5***
(19.82)

187.1*
(72.82)

144.3***
(27.12)

Staáa

1054.6
(2948.4)
3790
0.706
TAK
NIE

0
(.)
3790
0.742
TAK
TAK

10081.9***
(2739.2)
1457
0.615
TAK
NIE

0
(.)
1457
0.659
TAK
TAK

sse_zatr

N
R2
Efekty staáe
Efekty okresowe

Powiaty z SSE

ObjaĞnienia: W nawiasach podano odporne báĊdy standardowe; *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
W tabeli pominiĊto prezentacjĊ indywidualnych efektów okresowych dla poszczególnych lat z uwagi na duĪą liczbĊ okresów (10). DK – modele regresji z efektami staáymi
z báĊdami standardowymi obliczonymi metodą Driscolla-Kraaya.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i GUS.
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Pozytywny wpáyw SSE na zatrudnienie znalazá takĪe odzwierciedlenie
w redukcji stopy bezrobocia. Oszacowane modele przy innych czynnikach determinujących przestrzenny rozkáad poziomu bezrobocia, tj.: udziaá ludnoĞci
w wieku 18-24 w populacji w wieku produkcyjnym, udziaá ludnoĞci w wieku
55-59/64 (kobiety/mĊĪczyĨni) w populacji w wieku produkcyjnym, udziaá osób
zatrudnionych w II sektorze gospodarki, udziaá osób z wyksztaáceniem wyĪszym, a takĪe liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkaĔców, nakáady inwestycyjne w przedsiĊbiorstwach per capita, pozwoliáy zidentyfikowaü
dodatni i statystycznie istotny wpáyw lokalizacji SSE w powiatach kraju na sytuacjĊ na rynku pracy (tabela 4). Skala tego wpáywu byáa uwarunkowana udziaáem
zatrudnienia w SSE w gospodarce powiatu (zaleĪnoĞü odwrotnie proporcjonalna). PrzeciĊtnie wzrost udziaáu SSE o 1 pkt. proc. w lokalnym rynku pracy powodowaá ograniczenie stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach od ok. 0,1
do 0,2 pkt. proc.
Tabela 4. Wyniki oszacowania modelu – stopa bezrobocia w powiatach

u_sse_zatr

Wszystkie powiaty
(1)
(2)
DK
DK
-0.228***
-0.182***
(0.0189)
(0.00975)

Powiaty z SSE
(3)
(4)
DK
DK
-0.179***
-0.110***
(0.0423)
(0.0193)

u_lud_18_24_prod

-1.907**
(0.667)

0.382***
(0.0408)

-1.362*
(0.570)

0.416***
(0.0929)

u_lud_55_59/64_prod

-2.600***
(0.612)

-0.527*
(0.206)

-2.122***
(0.605)

-0.00578
(0.128)

u_prac_p

-0.327***
(0.0726)

-0.134**
(0.0411)

-0.398***
(0.0930)

-0.175***
(0.0488)

u_wyksz_w

-0.0470
(0.133)

0.278***
(0.0676)

-0.0230
(0.132)

0.270***
(0.0755)

podm_reg_10k

-0.00765*
(0.00330)

-0.00613***
(0.00148)

-0.00132
(0.00228)

-0.00386***
(0.000880)

ni_pkdpc

-0.212*
(0.0865)

-0.0438*
(0.0203)

-0.260*
(0.130)

-0.0120
(0.0329)

staáa

105.1***
(24.92)
3790
0.454
TAK
NIE

0
(.)
3790
0.798
TAK
TAK

86.99***
(23.34)
1457
0.396
TAK
NIE

0
(.)
1457
0.813
TAK
TAK

N
R2
Efekty staáe
Efekty okresowe

ObjaĞnienia: W nawiasach podano odporne báĊdy standardowe; *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
W tabeli pominiĊto prezentacjĊ indywidualnych efektów okresowych dla poszczególnych lat z uwagi na duĪą liczbĊ okresów (10).
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i GUS.
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NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe istnieje duĪe przestrzenne zróĪnicowanie
udziaáu zatrudnienia w SSE, gdzie dla wiĊkszoĞci powiatów wkáad SSE byá zerowy lub marginalny (poniĪej 0,5%) (por. rys. 1), a w przypadku dwudziestu
trzech powiatów w 2014 r. udziaá ten byá znaczny i wynosiá ponad 10%. Stąd teĪ
uzyskane powyĪej wyniki, bĊdące uĞrednieniem wystĊpowania tego zjawiska,
naleĪy odczytywaü z pewną rezerwą, bĊdąc Ğwiadomym faktu duĪego zróĪnicowania kontrybucji SSE w lokalnym rynku pracy oraz samej sytuacji na rynku
pracy (np. mierzonej stopą bezrobocia rejestrowanego), która w latach 20042014 przeszáa znaczną ewolucjĊ.
Na początku tego okresu przeciĊtna stopa bezrobocia rejestrowanego byáa
wyĪsza w powiatach z SSE (m.in. jako wynik celowej lokalizacji SSE na obszarach o trudnej sytuacji na rynku pracy). JednakĪe od 2010 r. to obszary z SSE do
2014 r. cechowaáy siĊ niĪszą stopą bezrobocia rejestrowanego w porównaniu
z powiatami bez SSE. Poniekąd byá to wynik pozytywnego oddziaáywania SSE
i kreowanego w nich zatrudnienia, a takĪe pozytywnych efektów wzrostu związanych z lokowanymi na ich terenie inwestycjami. JednakĪe równie istotnym
elementem w tym wzglĊdzie byá wzrost liczby obszarów posiadających na swoim terenie SSE (trzykrotny wzrost liczby powiatów z firmami funkcjonującymi
w SSE), a takĪe coraz czĊĞciej bardziej rynkowe podejĞcie do lokowania nowych podstref SSE. W mniejszym stopniu uwzglĊdniaáo ono początkowe zaáoĪenia odnoĞnie do speániania przez obszary okreĞlonych obiektywnych kryteriów (m.in. poziom stopy bezrobocia, którego minimalny poziom umoĪliwiający
lokalizacjĊ SSE ulegá obniĪeniu) na rzecz doboru miejsc lokalizacji SSE na podstawie decyzji inwestorów speániających wymogi co do minimalnej wartoĞci
zainwestowanego kapitaáu.

Podsumowanie
Funkcjonowanie SSE budzi wiele kontrowersji. Ich powstanie, a takĪe oferowane na ich terenie przywileje podlegają czĊstym dyskusjom naukowym na
arenie miĊdzynarodowej, szczególnie z punktu widzenia efektywnoĞci ich zastosowania w dáugim okresie. Przeprowadzona w tym artykule analiza funkcjonowania SSE w Polsce w latach 2004-2014 pozwoliáa zidentyfikowaü pozytywny
wpáyw SSE zarówno na wielkoĞü zatrudnienia w powiatach, jak i na poprawĊ
sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez ograniczanie stopy bezrobocia w tych
powiatach.
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-HGQą] QDMZLĊNV]\FK]DOHWMDNDZLąĪHVLĊ]XWZRU]HQLHPQD danym terenie
VSHFMDOQHM VWUHI\ HNRQRPLF]QHM MHVW EH] ZąWSLHQLD NUHRZDQLH QRZ\FK PLHMVF
SUDF\NWyUHVWDQRZLąZLĊNV]RĞü] XWZRU]RQ\FK PLHMVFSUDF\Z 66(Z Polsce.
Dodatkowo utworzRQH ]DWUXGQLHQLH ]JRGQLH ] RERZLą]XMąF\PL Z badanym
RNUHVLHSU]HSLVDPLFHFKRZDáRVLĊGXĪąVWDáRĞFLą]XZDJLQDNRQLHF]QRĞüXWU]yPDQLDRGSRZLHGQLHMZLHONRĞFL]DWUXGQLHQLD]JRGQLH] przyznanym zezwoleniem
na funkcjonowanie na terenie SSE.
Po ponad dwudziestu latach funkcjonowania SSE w Polsce ich rola dla wyEUDQ\FKORNDOQ\FKU\QNyZSUDF\MHVW]QDF]ąFD SU]\GXĪ\PMHJRSU]HVWU]HQQ\P
]UyĪQLFRZDQLX FR]QDMGXMHRG]ZLHUFLHGOHQLHZNRQWU\EXFML]DWUXGQLHQLDZ66(
ZJRVSRGDUNDFKSRZLDWyZNWyUDZSU]\SDGNXNLONX SRZLDWyZSU]HNUDF]D
DGODSRQDGGZXG]LHVWXMHVWZLĊNV]DQLĪ
:\QLNL X]\VNDQH SRGF]DV PRGHORZDQLD HNRQRPHWU\F]QHJR ZVND]XMą QD
ZDĪQąUROĊ66(ZWZRU]HQLX]DWUXGQLHQLDFRMHGQRF]HĞQLHLPSOLNXMHLVWRWQąUROĊ
tego instrumentu w poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy (kreacja zatrudQLHQLDRUD]UHGXNFMDVWRS\EH]URERFLD -HGQDNĪH] XZDJLQDREMĊFLHZ\EUDQ\FK
SRGPLRWyZJRVSRGDUF]\FKSRPRFąSXEOLF]QąNWyUDRGG]LDáXMHQDNRQNXUHQF\jQRĞü SURZDG]RQHM G]LDáDOQRĞFL JRVSRGDUF]HM PRJą VLĊ SRMDZLü SHZQH efekty
WUXGQHGRXFKZ\FHQLDSROHJDMąFHQDZ\S\FKDQLXOXESU]HQRV]HQLXG]LDáDOQRĞFL
JRVSRGDUF]HM]WHUHQXVSR]D66(GR66(DWDNĪHPRĪOLZRĞFLREMĊFLDSRGVWUHIą
66( WHUHQyZ QD NWyU\FK IXQNFMRQXMH SRGPLRW GHNODUXMąF\ RGSRZLHGQLR Z\VoNLH QDNáDG\ LQZHVW\F\MQH EąGĨ ]DWUXGQLHQLH 6WąG WHĪ RFHQD NRPSOHNVRZHJR
ZSá\ZX 66( Z\PDJD QDGDO SRJáĊELRQHM DQDOL]\ ] XZ]JOĊGQLHQLHP SRWHQFMDlQ\FKHIHNWyZSU]HVWU]HQQ\FKLFKG]LDáDOQRĞFL
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SEZs¶,1)/8(1&(21329,$76¶/$%2850$5.(76,TUATION:
IMPLICATIONS FROM PANEL MODELLING PERSPECTIVE
Summary: The aim of the article ZDVWRHVWLPDWHWKHLQIOXHQFHRI6(=V¶RSHUDWLRQRQORFDO
labour markets. With the use of panel models we present the direction and strength of
6(=V¶ LQIOXHQFH RQ HPSOR\PHQW FUHDWLRQ RU GHFUHDVH LQ XQHPSOR\PHQW UDWH 7KH UHVXOWV
has affirmed the positive S(=V¶LQIOXHQFHRQERWKRIWKHDERYHPHQWLRQHGLQGLFDWRUV7KH
employment located within SEZs in Poland had positive and statistically significant influence on the number of workplaces in poviats, independently of the sample size or way of
estimating resultV,QWXUQLQFUHDVHLQ6(=V¶HPSOR\PHQWVKDUHRISRYLDWV¶ODERXUPDUNHW
determined the decrease in unemployment rate from 0.1 to 0.2 pp.
Keywords: special economic zones, labour market, employment, unemployment rate.

