Radosław Pastusiak, Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
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Ksia˛żka Radosława Pastusiaka jest bardzo rozbudowana˛ monografia˛, licza˛ca˛ 357 stron, podejmuja˛ca˛ problematyke˛ powstawania, funkcjonowania i konsekwencji działania specjalnych stref
ekonomicznych, z położeniem nacisku na Polske˛. Całościowa, ogólna ocena pracy Specjalne strefy
ekonomiczne jako stymulatory rozwoju gospodarczego jest pozytywna. Niemniej praca nie jest wolna
od słabszych stron. Mocne i słabe strony pracy wzajemnie sie˛ przeplataja˛.
Po pierwsze, silna˛ strona˛ opracowania jest zaje˛cie sie˛ ważna˛ problematyka˛. Jej doniosłość dobrze
wpisuje sie˛ w prowadzona˛ ze szczególnym zainteresowaniem w okresie kryzysu debate˛ na temat
granic poża˛danej interwencji państwa w gospodarke˛, w tym udzielanej przedsie˛biorstwom pomocy
publicznej. Jest to jednocześnie tematyka aktualna w zwia˛zku z poste˛puja˛cymi procesami internacjonalizacji i globalizacji oraz potrzeba˛ prowadzenia porównań mie˛dzynarodowych w tym zakresie.
Ponadto należy zwrócić uwage˛ na różnorodność, a cze˛sto rozbieżność pogla˛dów w tej materii
spotykana˛ w literaturze, co sprawia dodatkowy kłopot badaczom podejmuja˛cym studia w tym
rozległym i trudnym obszarze badawczym.
Po drugie, mocna˛ strona˛ pracy jest szeroki merytorycznie i rozbudowany metodologicznie zakres
przyje˛tego celu badawczego. Podje˛cie sie˛ zadania wytyczonego w pracy wymagało od Autora
z pewnościa˛ dużej odwagi badawczej. Obszar prowadzonych studiów jest bardzo szeroki. Ta ostatnia
opinia znajduje potwierdzenie w sposobie sformułowania celu pracy, który został określony naste˛puja˛co: ,,Zasadniczym celem rozprawy jest przedstawienie specjalnych stref ekonomicznych jako
narze˛dzia wspomagaja˛cego rozwój gospodarczy. Takie sformułowanie celu ma za zadanie uwypuklić
interakcje finansowe przedsie˛biorstw działaja˛cych w SSE z gospodarka˛. Dzie˛ki niemu zostana˛
również podje˛te próby analizy efektywności inwestycji w gospodarce jako stymulatora rozwoju
gospodarczego’’ (s. 10). Przywołany cel pracy można ocenić jako ambitny. Dodatkowo w pracy podje˛to
sie˛ realizacji celu o charakterze praktyczno-normatywnym – celem tym jest: ,,[...] sformułowanie
rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki gospodarczej skutecznie wykorzystuja˛cej SSE do
realizacji założonych zadań’’ (s. 10). Z przytoczonymi celami zwia˛zane sa˛ hipotezy badawcze przyje˛te
w opracowaniu. Jak pisze Autor: ,,Główna hipoteza badawcza przyje˛ła postać stwierdzenia: Specjalne
strefy ekonomiczne sprzyjaja˛ rozwojowi gospodarczemu’’. Tak kategoryczne sformułowanie hipotezy
jest dyskusyjne. Stoi w sprzeczności z wynikami niektórych badań. Wydaje sie˛, że budowanie hipotezy
powinno iść w kierunku jej osłabienia, zrelatywizowania. Hipoteza mogłaby przyja˛ć postać: ,,Przy
spełnieniu określonych warunków specjalne strefy ekonomiczne moga˛ sprzyjać rozwojowi gospodarczemu’’. Jednym z zadań badawczych mogłoby wówczas być sporza˛dzenie katalogu warunków
(okoliczności) sprzyjaja˛cych uzyskiwaniu pozytywnego oddziaływania SSE na rozwój gospodarczy.
Dodatkowo Autor napisał:
W celu rozbudowania wnioskowania postawiono sześć hipotez cza˛stkowych, które sformułowano
w sposób naste˛puja˛cy:
1. SSE stymuluja˛ inwestycje.
2. SSE sa˛ atrakcyjnym miejscem inwestowania, zwłaszcza dla przedsie˛biorstw nowych technologii.
3. Głównym zadaniem SSE jest stworzenie nowych miejsc pracy.
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4. SSE wspieraja˛ konkurencyjność regionu.
5. Modele szacowania wpływu SSE na rozwój gospodarczy stanowia˛ wartościowy sposób pomiaru
efektywności funkcjonowania SSE.
6. SSE na terenie Polski generuja˛ dodatnie przepływy pienie˛żne dla polskiej gospodarki.

Podobnie jak w wypadku głównej hipotezy należy tutaj zakwestionować kategoryczność
i bezwarunkowość zapisanych stwierdzeń兾przypuszczeń. W zaproponowanych sformułowaniach
dostrzegalna jest swego rodzaju fascynacja Autora możliwościami SSE. Wiadomo tymczasem, że
w rzeczywistości istnienie stref prowadzi do efektów, które niejednokrotnie oceniane sa˛ niejednoznacznie, a nawet negatywnie. Gdyby SSE były ,,dobre na wszystko’’, to najlepszym rozwia˛zaniem byłoby prawdopodobnie uczynienie z gospodarki polskiej jednej wielkiej SSE.
Po trzecie, należy zwrócić uwage˛ na kolejna˛ silna˛ strone˛ ocenianej ksia˛żki, która˛ jest jej układ.
Praca składa sie˛ ze wste˛pu, czterech rozdziałów, podsumowania, bibliografii i zała˛czników. Wste˛p
obejmuje wszystkie niezbe˛dne elementy. Zawiera jasno napisane uzasadnienie wyboru problematyki
badań, prezentuje cele postawione pracy oraz przedstawia liste˛ przyje˛tych hipotez badawczych wraz
z dość szerokim ich omówieniem. We wste˛pie streszczono również zawartość poszczególnych
rozdziałów ksia˛żki. Jeśli chodzi o zasadniczy układ pracy (nazwy, treści, strukture˛ wewne˛trzna˛ oraz
sekwencje˛ poszczególnych czterech rozdziałów pracy), to nie budzi on wie˛kszych wa˛tpliwości i w pełni
zasługuje na wysoka˛ ocene˛. Należy podkreślić, że przyje˛ty tok rozumowania, odzwierciedlony
w tytułach i zawartości poszczególnych rozdziałów, jest jasny i zrozumiały. Syntetycznie strukture˛
ksia˛żki można uja˛ć jako sekwencje˛ czterech zagadnień – rozwój gospodarczy a polityka ekonomiczna
państwa, specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki gospodarczej, specjalne strefy
ekonomiczne w Polsce oraz efekty rozwojowe specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W mojej
ocenie zarysowany układ pracy klarownie, prosto i przekonuja˛co oddaje najważniejsze aspekty
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w niektórych regionach兾państwach świata oraz
w Polsce. W rozdziale pierwszym Autor zawarł ogólne uwagi na temat polityki gospodarczej,
naste˛pnie zaprezentował pie˛ć grup stymulatorów rozwoju gospodarczego, a ostatni podrozdział
poświe˛cił zagadnieniu inwestycji i ich roli w gospodarce. W rozdziale drugim zamieszczono omówienie
genezy SSE, powstanie i rozwój SSE, zache˛ty dla inwestorów stosowane w SSE w wybranych krajach,
znaczenie SSE w stymulowaniu rozwoju gospodarczego wybranych krajów oraz modele szacowania
wpływu specjalnych stref ekonomicznych na wzrost gospodarczy. W rozdziale trzecim skoncentrowano uwage˛ na trzech aspektach SSE: funkcjonowanie w Polsce, charakterystyka polskich SSE oraz
przedsie˛biorstwa inwestuja˛ce w polskich SSE. Czwarty, ostatni rozdział został poświe˛cony analizie
wpływu polskich SSE na wzrost gospodarczy kraju i regionów. Podsumowanie pracy zawiera
prezentacje˛ wniosków z rozważań prowadzonych w poszczególnych rozdziałach.
Po czwarte, ważna˛, odre˛bna˛ w pewnym sensie, silna˛ strona˛ rozprawy jest jej podbudowa bibliograficzna. Bibliografia pracy nie jest szczególnie rozbudowana, ale zawiera trafnie dobrane najważniejsze pozycje literatury światowej i polskiej wia˛ża˛ce sie˛ z podje˛tymi rozważaniami. Niemniej
zdarzyły sie˛ tutaj pewne przeoczenia – dziwi na przykład niezauważenie przez Autora pracy Andrzeja
Cieślika Geografia inwestycji zagranicznych: Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału
zagranicznego w Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005). W ksia˛żce tej
zaprezentowano interesuja˛ce wyniki badań dotycza˛cych lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.
Po pia˛te, szczególnie wartym zauważenia osia˛gnie˛ciem recenzowanej ksia˛żki jest podje˛cie w rozdziale czwartym próby określenia wpływu polskich SSE na wzrost gospodarczy kraju i regionu. Na
pozytywna˛ ocene˛ zasługuja˛ zarówno metodyka, przedmiot, jak i skala zrealizowanych badań. Należy
tutaj podkreślić, że oceny prezentowane przez Autora sa˛ dalekie od jednostronności, co do której
przypuszczenia pojawiły sie˛ przy omawianiu hipotez zawartych we wste˛pie pracy. Przeciwnie,
prezentowane oceny bazuja˛ na uwzgle˛dnieniu wielu metod i źródeł oraz w pełni zasługuja˛ na
stwierdzenie, że sa˛ wyważone.
Po szóste, z czysto edytorskiego punktu widzenia na podkreślenie zasługuje da˛żenie Autora do
prowadzenia przejrzystego wywodu i do syntezy prezentowanych argumentów w formie tabelarycznej
lub rysunkowej. Posługuje sie˛ On tymi narze˛dziami w sposób powścia˛gliwy i uzasadniony.
Zgłoszone uwagi krytyczne i sugestie maja˛ cze˛ściowo dyskusyjny charakter i nie wpływaja˛ na
istotne obniżenie wysokiej oceny ksia˛żki. W konkluzji należy stwierdzić, że ogólna, całościowa oceny
pracy R. Pastusiaka wypada pozytywnie – niżej wyszczególniono przesłanki tej oceny:
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– podje˛cie problemu badawczego, który jest istotny zarówno z teoretycznego (poznawczego), jak
i z praktycznego (normatywnego) punktu widzenia,
– podje˛cie problemu badawczego, który jest postrzegany jako trudny i ambitny,
– zasadny wybór podstaw teoretyczno-metodologicznych prowadzonych rozważań – Autor słusznie
przyja˛ł, że zagadnienie SSE jest szczególnym przypadkiem polityki gospodarczej państwa,
– poprawna identyfikacja i umieje˛tne wykorzystanie światowej i polskiej literatury przedmiotu,
– właściwy układ pracy pod wzgle˛dem zawartości, sekwencji oraz liczby rozdziałów i podrozdziałów,
– uzyskanie znacza˛cych rezultatów badawczych – na szczególna˛ uwage˛ zasługuja˛ wyniki
szacowania wpływu SSE na rozwój gospodarczy w Polsce.
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