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Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – ogólny zarys 

Założenia: 
 Cele: przyciąganie nowych, 

zaawansowanych technologicznie lub 
innowacyjnie przedsięwzięć, czego 
efektem ma być trwała modernizacja 
struktury gospodarczej regionu, 
aktywizacja rynku pracy, stworzenie sieci 
współpracy na styku nauka-gospodarka  

 Obszary: słabo rozwinięte, peryferyjnie 
położone względem ośrodków 
przemysłowych, zagrożone recesją 
wskutek monokultury przemysłowej 

 
Stan na koniec 2012 r. 
 356 gmin 
 16 tys. ha zagospodarowanych 
 1545 zezwoleń 
 
Pomoc publiczna 
 Regionalna pomoc inwestycyjna 

 



Specjalne strefy ekonomiczne – efekty 
funkcjonowania 

 186,3 tys. nowych miejsc pracy 
 61,2 tys. utrzymanych miejsc pracy 
 2% udziału w liczbie pracujących 

85,8 mld zł nowych inwestycji, w tym: 
 72,45 mld zł inwestycje zagraniczne 
  22 mld zł inwestycje w branży motoryzacyjnej 
  17,15 mld zł inwestycje na terenie gmin wiejskich  

7% nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce 
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Ryzyko otoczenia lokalnego 
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Strefa  - ziemia obiecana przedsiębiorcy 

Wymagania wobec przepisów prawa: 

 Stabilność i jednoznaczność przepisów pomocy publicznej 

 Precyzyjne przepisy prawa podatkowego 

 Długi okres działania/ bezterminowość SSE 
 
Wymaganie wobec otoczenia lokalnego: 

 Odpowiednie zasoby pracy 

 Zagospodarowanie infrastrukturalne 

 

Wymagania wobec otoczenia makro: 
 Kooperanci 
 Instytucje otoczenia biznesu 
 Popyt na usługi/ dobra 

 



Strefa - ziemia obiecana otoczenia lokalnego 

Wymagania wobec SSE:  

 dynamicznie rozwijające się branże 

 branże absorbujące potencjał endogeniczny otoczenia lokalnego 

 Branże integrujące się z otoczeniem lokalnym/ regionalnym tj. tworzące sieci powiązań 
 
Wpływ na gospodarkę lokalną: 

 Zagospodarowanie zasobów pracy, majątku produkcyjnego 

 Poprawa dobrobytu 

 Popyt na nowe dobra i usługi 

 

Wpływ na gospodarkę regionalną: 
 Transfer technologii, nowych metod zarządzania 
 Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej 
 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

 
Katalizator zmian: infrastruktura okołobiznesowa, ukierunkowana na tworzenie sieci współpracy 

 
Rekomendacje:  

 Dobór terenów ze względu na potencjał inwestycyjny 

 Stałe prognozowanie dynamiki rozwoju branż 

 Różnicowanie celu i pożądanego profilu SSE w zależności od problemów 

 Selektywne podejście do branż 



Specjalne strefy ekonomiczne – co dalej? 

Klastry 

 klaster „Dolina Lotnicza” na obszarze Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park 
Mielec 

 zalążek klastra motoryzacyjnego w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,  

 inicjatywa budowy Polskiego Klastra Drzewnego w Suwalskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej 

 Pomorski klaster ICT w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 

 Crystal Park w Łysomicach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

 Klaster „Mebel Elbląg” w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

Potencjał: 

 klastry AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

 klaster budowlany w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

 klaster ICT w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 



Dziękuję za uwagę! 
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