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Mechanizm wolnego rynku ma wiele ograniczeń związanych głównie z niedoskonałością konkurencji, a w konsekwencji – występowaniem tzw. zawodności rynku.
Nie oznacza to oczywiście braku zdolności rynku do pełnienia funkcji regulacyjnych,
istnieją jednakże takie obszary gospodarki, w których nie pojawiają się warunki niezbędne do osiągnięcia efektywnego rozwiązania. Jeśli nawet rynek działa sprawnie
i maksymalizuje efektywność działania, to pojawiają się sytuacje uzasadniające interwencję państwa. Przykładem takiej zawodności rynku może być znaczące zróżnicowanie regionalne, uznawane za przesłankę dopuszczającą pewną ingerencję państwa
w ramach polityki regionalnej.
Jedną z form interwencjonizmu państwowego w Polsce są specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Ich istnienie uzasadnia się koniecznością wsparcia rozwoju regionów
poprzez stworzenie dogodnych warunków dla przedsiębiorców i w konsekwencji
m.in. ograniczenie bezrobocia oraz zwiększenie powiązań kooperacyjnych. Stosowana w strefach krajowa pomoc regionalna w formie zwolnień od podatku dochodowego powoduje odmienne, w porównaniu do zasad ogólnych, traktowanie przedsiębiorców. Ma to znaczenie nie tylko dla potencjalnych beneficjentów wsparcia, lecz także
dla ich kooperantów i konkurentów. W konsekwencji funkcjonowanie specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce można rozpatrywać na dwóch powiązanych ze sobą
płaszczyznach: prawnej i ekonomicznej. Zmiany legislacji regulującej prowadzenie
działalności gospodarczej w strefach, wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z pewnością wpływały bowiem na ekonomiczne efekty specjalnych stref
ekonomicznych oraz rozwój regionów w Polsce.
Przedstawione względy stały się punktem wyjścia sformułowania głównego celu
niniejszej rozprawy oraz sześciu hipotez badawczych. Podstawowym celem pracy
jest zbadanie wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rozwój polskich regionów w zakresie napływu inwestycji zagranicznych i krajowych, ograniczania
bezrobocia oraz powstawania i rozwoju zakładów kooperacyjnych. Chodzi zatem
o weryfikację, czy specjalne strefy ekonomiczne w Polsce realizują cele polityki
regionalnej i zmniejszają dysproporcje w rozwoju regionalnym, m.in. poprzez
pobudzanie wzrostu endogenicznego, w rozumieniu teorii nowej geografii ekonomicznej. W ramach tak określonego celu postawiono następujące szczegółowe
hipotezy badawcze:
1. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce wpływają pozytywnie na rozwój regionalny poprzez ograniczanie bezrobocia. Dzieje się tak w wyniku oferowania nowych

10

Wstęp

i utrzymywania istniejących miejsc pracy w inwestycjach przedsiębiorców strefowych i rozwoju ich kooperantów.
2. W związku z tym, że podstrefy specjalnych stref ekonomicznych w Polsce są
tworzone coraz częściej na obszarach wskazywanych przez inwestorów, wpływają
na rozwój silnych ośrodków miejskich i przemysłowych. Zwiększa to obecnie dysproporcje w rozwoju regionalnym między silnymi a słabszymi regionami kraju.
3. Rozszerzenie zakresu dopuszczalnej działalności w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce o świadczenie nowoczesnych usług powoduje, że strefy powoli
ewoluują w kierunku pozyskiwania inwestorów dysponujących nowoczesnymi
technologiami.
4. Stosowane zachęty inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w postaci zwolnień podatkowych są najbezpieczniejszym instrumentem pomocy
publicznej ze względu na wydłużone w czasie konsekwencje dla budżetu.
5. Dla efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz postrzegania klimatu inwestycyjnego w Polsce kluczowe znaczenie ma stabilność i jakość
przepisów prawnych.
6. Mimo że specjalne strefy ekonomiczne w Polsce są powoływane i nadzorowane
przez władze centralne, to jednak olbrzymią rolę w kształtowaniu i rozwoju stref
odgrywają władze lokalne.
Główny cel rozprawy oraz weryfikacja przedstawionych hipotez badawczych zadecydowały o przyjęciu w pracy szeregu celów cząstkowych:
• przegląd najważniejszych teorii lokalizacji oraz prowadzenia polityki regionalnej w celu umiejscowienia koncepcji specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
w głównym nurcie rozważań ekonomicznych,
• systematyzacja uprzywilejowanych stref gospodarczych na świecie,
• wskazanie głównych przesłanek oraz analiza celów powoływania specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce,
• wskazanie głównych czynników warunkujących atrakcyjność specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce dla przedsiębiorców jako miejsca lokowania inwestycji,
• analiza dostosowania przepisów regulujących zachęty inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych, w związku z procesem negocjacji przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz wejściem w życie nowych wytycznych
wspólnotowych dotyczących udzielania krajowej pomocy regionalnej na lata
2007–2013,
• oszacowanie wielkości udzielonej krajowej pomocy regionalnej w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce w postaci zwolnień od podatku dochodowego,
• zidentyfikowanie ekonomicznych skutków stosowania zwolnień od podatku dochodowego dla przedsiębiorców oraz systemu finansowego państwa,
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zbadanie zmiany zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce,
stopnia realizacji planów dotyczących liczby pracowników oraz wpływu przedsiębiorców strefowych na lokalny rynek pracy,
• określenie wielkości inwestycji, struktury kapitału ze względu na branże oraz
pochodzenia kapitału w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, a także
stopnia realizacji warunków zezwolenia dotyczących wielkości zainwestowanego
kapitału,
• określenie wpływu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na rozwój przedsiębiorczości w regionie i powiązania kooperacyjne,
• analiza specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście symptomów spowolnienia gospodarczego w związku z kryzysem finansowym w 2008 r.
Tezie głównej, hipotezom badawczym oraz celom szczegółowym podporządkowano czterodzielny układ pracy.
W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu głównych teorii związanych z prowadzeniem polityki regionalnej oraz lokalizacją przedsiębiorstw. Przy założeniu, że
polityka regionalna jest jedną z form interwencji państwa, dokonano analizy podstawowych koncepcji roli państwa w gospodarce. W nurcie ekonomii neoliberalnej
przedstawiono koncepcje lokalizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz czynników
wpływających na decyzje przedsiębiorców o umiejscowieniu ich zakładów. Przy założeniu natomiast, że w ściśle określonych przypadkach wsparcie ze strony państwa
na poziomie regionalnym jest niezbędne, odniesiono się do dwóch podejść, których
wspólnym celem jest ograniczenie zróżnicowania regionalnego: wspierania regionów
najsłabszych lub pomagania wszystkim regionom.
W rozdziale tym zawarto ponadto analizę koncepcji uprzywilejowanych stref
gospodarczych na świecie jako przykładu regionalnego interwencjonizmu państwa
w gospodarce wolnorynkowej. W tym celu dokonano przeglądu literatury traktującej
o rodzajach i rozwoju uprzywilejowanych stref oraz o potencjalnych skutkach ich
funkcjonowania dla regionu, państwa przyjmującego, a także dla współpracy międzynarodowej. Wskazano zarówno pozytywne efekty napływu kapitału zagranicznego oraz prowadzenia działalności gospodarczej na takich obszarach, jak i negatywne
konsekwencje interwencji państwa.
W rozdziale drugim dokonano analizy podstaw prawnych z uwypukleniem
przesłanek i celów tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Skupiono się przede wszystkim na założeniach oraz pierwotnych przyczynach lokalizacji
poszczególnych stref, a następnie zbadano ewolucję tego podejścia. Przedstawiono
również rozproszenie przestrzenne SSE w Polsce oraz problemy wynikające z ich
fragmentaryzacji. Zbadano rozmieszczenie stref względem powiatów charakteryzujących się wysoką atrakcyjnością dla rozwoju przemysłu przetwórczego, usług oraz
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nowych technologii. Odniesiono także lokalizację stref do powiatów o różnej klasie
konkurencyjności.
W rozdziale tym zawarto ponadto syntetyczną ocenę atrakcyjności lokalizacji
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Została ona zmierzona na podstawie
opinii wyrażonych przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli spółek zarządzających strefami. W trakcie przeprowadzonego badania ankietowanego zbadano
zarówno istotność czynników uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w SSE, jak i jakość tych czynników. Chodziło bowiem o zidentyfi kowanie kryteriów, jakimi kierują się przedsiębiorcy decydujący się na inwestycje
w strefie. W związku z tym wyodrębniono 44 czynniki szczegółowe w siedmiu
głównych grupach: społecznej, sytuacji gospodarczej, infrastrukturalnej, nowoczesnych technologii, popytowo-podażowej, usług świadczonych w regionie oraz
prawnej i administracyjnej.
W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę porównawczą legislacji polskiej
regulującej stosowanie preferencji fiskalnych w strefach z podstawami prawnymi
Unii Europejskiej dotyczącymi warunków udzielania krajowej pomocy regionalnej.
Zdefiniowano zakres pojęciowy pomocy publicznej oraz koncepcję krajowej pomocy
regionalnej w Unii i w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.
Następnie zbadano ewolucję ustawodawstwa polskiego i procesu jego dostosowań do wymagań Unii Europejskiej wynikających z członkostwa naszego kraju w jej
strukturach. W pracy porównano kwestionowaną niezgodność przepisów ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych z acquis communautaire oraz zmiany, jakie
zostały wprowadzone kolejnymi nowelizacjami, w tym implementującymi postanowienia Traktatu dotyczącego przystąpienia do Unii Europejskiej, i przepisy nowych wytycznych wspólnotowych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata
2007–2013.
W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badań ekonomicznych konsekwencji udzielania krajowej pomocy regionalnej w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce w latach 2001–2008. Na efekty funkcjonowania stref wpływ miało wiele
czynników, począwszy od czysto ekonomicznych, związanych z koniunkturą, a więc
w dużym stopniu niezależnych od władz polskich, po zmiany w przepisach dotyczących udzielania pomocy publicznej wynikające z integracji z Unią Europejską.
W części tej skorzystano ze zdezagregowanych danych na temat krajowej pomocy
regionalnej udzielonej przedsiębiorcom w strefach w formie zwolnień od podatku
dochodowego. Wartości ogólne odniesiono do tendencji w innych państwach członkowskich Unii, zidentyfikowano również wielkość wsparcia w strefach na poziomie
poszczególnych powiatów. Dokonano ponadto analizy skutków udzielonej krajowej
pomocy regionalnej dla przedsiębiorców strefowych oraz dla systemu finansowego
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państwa na poziomie centralnym i lokalnym, a także jej wpływu na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedstawiono następnie ewolucję zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce z określeniem liczby miejsc pracy w zakładach strefowych oraz
u potencjalnych kooperantów. Poprzez zidentyfikowanie udziału pracowników ze
względu na różne miejsca zamieszkania zarysowano przestrzenne oddziaływanie
stref na rynek pracy. Analiza zmian wysokości stopy bezrobocia w powiatach pozwoliła określić wpływ specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na wzrost zatrudnienia. W dalszej części rozdziału przeanalizowano ewolucję napływu kapitału do stref,
w tym w relacji do planów zawartych w zezwoleniach strefowych. Ocenie jakościowej
i ilościowej poddano strukturę branżową kapitału ze wskazaniem zakresu działalności gospodarczej, która ma potencjał rozwojowy. W tej części uwzględniono również pochodzenie kapitału inwestycyjnego w strefach, aby ustalić stopień integracji
gospodarki Polski z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej.
W przypadku analizy zarówno miejsc pracy, jak i kapitału zainwestowanego
w strefach uwzględniono koszty, jakie musiało ponieść państwo, w formie uszczupleń
wpływów do budżetu w związku ze stosowanym zwolnieniem od podatku dochodowego. Zidentyfikowano ponadto wpływ specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
na rozwój przedsiębiorczości poprzez zbadanie zmiany liczby przedsiębiorców w powiatach reprezentujących trzy kluczowe gałęzie: przetwórstwo przemysłowe, usługi
dla biznesu oraz usługi finansowe.
W rozdziale tym przeprowadzono również analizę opinii przedsiębiorców oraz
spółek zarządzających na temat funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce. Na tej podstawie można było zidentyfikować dotychczasowe oraz przyszłe kierunki rozwoju stref z punktu widzenia zakresu prowadzonej działalności
gospodarczej. W związku z oznakami w Polsce światowego kryzysu finansowego
weryfikacji poddano również skuteczność specjalnych stref ekonomicznych w zakresie wspierania przedsiębiorców w Polsce. W tym celu odniesiono rozmieszczenie
stref w stosunku do powiatów, w których na przełomie lat 2008 i 2009 najbardziej
wzrosło bezrobocie.
Pracę zamykają wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz prawnych, badań
statystycznych oraz ekonomicznych, weryfikujące postawioną tezę i towarzyszące jej
hipotezy badawcze. W zakończeniu, oprócz wskazania negatywnych konsekwencji
działania specjalnych stref ekonomicznych, przedstawiono potencjalne kierunki dalszego funkcjonowania i ewentualnego rozwoju stref w Polsce.
Do realizacji postawionych celów i weryfikacji hipotez badawczych wykorzystano
przede wszystkim dane statystyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, groma-
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dzone przez Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki. W zależności od stopnia dezagregacji dane te obejmują różne okresy. Dane zagregowane
na poziomie poszczególnych stref odnoszą się do lat 1995–2008. Dane statystyczne
dotyczące pojedynczych przedsiębiorców prowadzących działalność w specjalnych
strefach ekonomicznych obejmują natomiast okres od roku 2001 do 2008 z wyłączeniem roku 2002 (brak danych).
Zdecydowano się na przetworzenie danych zdezagregowanych, tj. dla poszczególnych przedsiębiorców z lat 2001–2008, co pozwoliło precyzyjniej określić efekty
wpływu stref na regiony i rynki lokalne w wymiarze zatrudnienia, nowych inwestycji
i kooperantów. Tak szczegółowych danych nie ma za lata 1995–2000, nie jest to jednak ograniczenie istotne, w tym bowiem okresie strefy dopiero zaczynały działać,
a ich wpływ na otoczenie był niewielki.
Wybrany okres 2001–2008 obejmuje wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych w Polsce: główne nowelizacje przepisów prawnych, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz pierwsze
objawy spowolnienia gospodarczego wywołane kryzysem finansowym. W związku
z tym, że warunki udzielania pomocy we wszystkich strefach są co do zasady identyczne, a jedyne zróżnicowanie wynika z lokalizacji rozproszonych podstref, zasadne
okazało się analizowanie efektów na poziomie powiatów, a nie poszczególnych stref.
Powiaty są bowiem obszarem zwartym, identyfikowalnym geograficznie, a dane ich
dotyczące umożliwiają statystyczną analizę zmian społeczno-gospodarczych. Każda ze stref natomiast ma co najmniej kilka podstref zlokalizowanych w kilku, niekoniecznie sąsiadujących, województwach, co nie pozwala na choćby przybliżoną
ocenę wpływu całej strefy na jeden region. Przyjęta koncepcja zapewnia jednocześnie przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstw odnośnie do indywidualnych danych
o zatrudnieniu i zrealizowanych inwestycjach.
W obliczeniach dotyczących liczby zezwoleń, zatrudnienia, wielkości zrealizowanych inwestycji oraz uzyskanej krajowej pomocy regionalnej, uwzględniono dane
wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy posiadali ważne zezwolenia w dniu 31 grudnia 2008 r. Wyeliminowano w ten sposób ze zbioru informacje na temat dwóch
rodzajów inwestorów, którym:
• Minister Gospodarki cofnął zezwolenia w związku z niezrealizowaniem warunków wielkości zatrudnienia lub wielkości inwestycji; uwzględnianie tych inwestorów w zestawieniach statystycznych zniekształciłoby realne efekty funkcjonowania stref, zwiększyłoby bowiem liczbę zatrudnionych i wielkość inwestycji
o te, które nie są objęte przepisami strefowymi,
• zezwolenie wygasło ze względu na niepodjęcie działalności w strefie w określonym terminie; do badań nie włączono zatem planów zatrudnienia czy inwestycji,
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które na dzień 31 grudnia 2008 r. nie mogły już zostać zrealizowane w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce.
W konsekwencji, choć wyniki przeprowadzonego badania odbiegają od oficjalnych zestawień Ministerstwa Gospodarki, to jednak precyzyjniej oddają rzeczywiste
efekty specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.
Skorzystano ponadto z danych na temat krajowej pomocy regionalnej udzielonej
poszczególnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008, gromadzonych przez Departament
Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Brak jest wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących pomocy publicznej
w Polsce przed rokiem 2000, gdyż dopiero 1 stycznia 2001 r. weszła w życie Ustawa
z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, przewidująca gromadzenie takich informacji. Ze zbioru
tych danych wyselekcjonowano tylko krajową pomoc regionalną dla przedsiębiorców,
którzy posiadali ważne zezwolenia na koniec 2008 r., na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w formie zwolnień od podatku dochodowego.
W celu zbadania wpływu stref na regiony w Polsce w analizie skorzystano z informacji zawartych w Bazie Danych Regionalnych, zbieranych i przetwarzanych przez
Główny Urząd Statystyczny. Informacje te dotyczą wielkości bezrobocia oraz liczby
przedsiębiorstw z wybranych branż w powiatach w Polsce w latach 2001–2008.
W celu weryfikacji zależności i tendencji uchwyconych w trakcie analiz statystycznych oraz wniosków wyciągniętych na tej podstawie, na potrzeby niniejszego
opracowania przeprowadzono badanie ankietowe. Badaniem tym, prowadzonym
od sierpnia do października 2007 r., objęto wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce oraz przedstawicieli spółek
zarządzających strefami. Uzyskano 21% odpowiedzi od przedsiębiorców i 100%
od zarządzających strefami, co pozwala uznać wypowiedzi i oceny respondentów za
reprezentatywne. Analiza odpowiedzi na postawione pytania umożliwiła poznanie:
• oceny atrakcyjności specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, istotności i jakości czynników lokalizacji inwestycji na poziomie poszczególnych SSE oraz ogólnej oceny inwestycji strefowej,
• opinii przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce na temat zachodzących zmian prawnych oraz atrakcyjności stosowanych instrumentów pomocowych,
• zakresu współpracy przedsiębiorców strefowych z dostawcami komponentów,
• powiązania przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
z lokalnym rynkiem pracy,
• kierunków sprzedaży produkcji strefowej,
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planów przedsiębiorców co do przyszłych inwestycji, w tym ewentualnego wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz oczekiwań odnośnie
do instrumentów zachęty i wsparcia następnych inwestycji.
W pracy wykorzystano, obok wymienionych już badań statystycznych, ankietowych i prawnych, również dorobek współczesnej literatury z zakresu nauk ekonomicznych, szczególnie polityki gospodarczej, interwencji państwa w formie uprzywilejowanych stref gospodarczych, a także z zakresu nauk prawnych w odniesieniu
do legislacji Unii Europejskiej i Polski, regulującej warunki dopuszczalności pomocy
publicznej, w tym krajowego wsparcia regionalnego. Skorzystano ponadto z rządowych raportów źródłowych oraz opracowań instytutów naukowo-badawczych i firm
doradczych na temat funkcjonowania uprzywilejowanych obszarów gospodarczych
na świecie, w tym specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.
W celu opracowania zgromadzonego materiału zastosowano analizę opisową
i porównawczą oraz ekonomiczną i statystyczną.

Rozdział 1

UPRZYWILEJOWANE STREFY GOSPODARCZE JAKO
PRZYKŁAD INTERWENCJI PAŃSTWA W LOKALIZACJĘ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W REGIONACH
1.1. Interwencjonizm a lokalizacja działalności
gospodarczej w regionach
Jednym ze stymulatorów rozwoju gospodarczego kraju są inwestycje prowadzone
zarówno przez firmy prywatne, jak i podmioty publiczne. Nowoczesne inwestycje
najczęściej i najszybciej wpływają na rozwój regionalny, poprzez lokalny rynek pracy,
dostawców i odbiorców. Generują one popyt na usługi oraz rozwiązania innowacyjne lub też stają się źródłami ich dyfuzji. W literaturze można znaleźć stwierdzenia, że strumienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych są kierowane nie do poszczególnych krajów, ale do konkretnych regionów. Lokalizacjami atrakcyjnymi dla
korporacji transnarodowych, a także dla mniejszych inwestorów są bowiem przede
wszystkim wybrane regiony1. W konsekwencji następuje wprawdzie rozpraszanie kapitału w skali globalnej, ale towarzyszy temu na ogół koncentracja w skali regionalnej
i lokalnej. Jak zauważa K. Kuciński, integracja międzynarodowa, choć najpierw dokonywana na poziomie państw, prowadzi z czasem do integracji regionów będących
składowymi jednostkami przestrzennymi tych państw. W uznaniu tego mechanizmu
rządy państw starają się prowadzić taką politykę gospodarczą, aby mógł następować
rozwój regionów, który powinien generować wzrost gospodarczy całego kraju.
Pojęcie regionu jest wieloznaczne. W 1954 r. D. Whittlesey określił region jako
obszar zwarty, homogeniczny w zakresie określonych kryteriów, obejmujący zespół
cech, między którymi istnieją związki przyczynowe. W definicji tej podkreśla się
istnienie kryteriów, w ramach których dany obszar może zostać uznany za jednorodny, a które w konsekwencji umożliwiają wyznaczenie część przestrzeni społeczno-ekonomicznej2. Jak natomiast wskazuje I. Pietrzyk, region to zarówno terytoria
1

K. Kuciński, Ewolucja relacji państwo – region [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce.
Nowe doświadczenia polityki regionalnej, red. R. Domański, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2003, s. 42.
2
D. Whittlesey, The Regional Concept and the Regional Method [w:] American Geography. Inventory and Prospects, red. P.E. James, C.F. Jones, Association of American Geographers, Syracuse
University Press, Syracuse 1967, s. 32nn.
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określone historycznie lub kulturowo, obszary wyodrębnione na podstawie kryteriów
organizacji administracyjnej i politycznej, jak i po prostu przestrzeń ekonomiczna3.
Pojawiają się głosy, że głównym wyznacznikiem regionu powinny być obiektywnie występujące więzi na różnych płaszczyznach4 powstałe w wyniku zaistnienia
różnych przesłanek. Terminem „region” określa się więc jednostkę terytorialną powstałą zarówno w wyniku procesu uznawanego za regionalizm, jak i procesu zwanego regionalizacją. Pierwszy jest ruchem, tendencją oddolną, wyrastającą z odrębności
etnicznej, kulturowej, z tradycji, drugi natomiast jest działaniem odgórnym, podejmowanym przez rządy lub inne nadrzędne struktury zarządzające, zmierzającym do
reorganizacji terytorium państwa w celu zrównoważenia rozwoju w poszczególnych
obszarach i stymulowania go poprzez odpowiednią politykę regionalną, czego efektem jest tworzenie m.in. regionów administracyjnych5. W niniejszej pracy region jest
rozumiany właśnie jako jednostka administracyjna kraju.
Specjalnych stref ekonomicznych w Polsce nie można oczywiście utożsamiać
z regionami. Region ekonomiczny to układ:
• zorganizowany celowo – powołany do realizacji określonych celów ekonomiczno-społecznych i świadomie wypełniający wynikające stąd funkcje i zadania,
podczas gdy specjalne strefy ekonomiczne w Polsce są instrumentem realizacji
celów państwa,
• ustrukturyzowany i hierarchiczny − ze względu na wewnątrz- i międzyregionalny podział pracy, funkcji i kompetencji decyzyjnych; specjalne strefy ekonomiczne w Polsce zaś to enklawy prowadzenia działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców,
• względnie wyodrębniony z otoczenia i otwarty w stosunku do otaczającego go
środowiska społecznego, ekonomicznego i przyrodniczego − znajduje to odzwierciedlenie w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce,
• dysponujący zasobami czynników egzogenicznych i endogenicznych, niezbędnych do prowadzenia określonych form działalności i wzajemnie powiązanych, co
również jest zauważalne w przypadku specjalnych stref ekonomicznych w Polsce,
• transformujący czynniki w towary i usługi, aby osiągnąć wyniki zgodne z założonymi celami, co jest w zasadzie istotą ekonomicznego sensu działania w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce,
3

I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 213.
4
J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji,
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007, s. 39–40.
5
Por.: I. Sagan, Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie [w:] Rozwój, region,
przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007,
s. 105.

1.1. Interwencjonizm a lokalizacja działalności gospodarczej w regionach

19

•

zdolny do samodzielnego określania i wyboru oraz modyfikowania celów, co nie
znajduje odzwierciedlenia w przypadku specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, gdyż kwestie te są podejmowane na szczeblu centralnym, a nie lokalnym
– regionalnym6.
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce nie wypełniają wszystkich przywołanych
warunków, są bowiem wyłącznie enklawami z określonymi przywilejami i ograniczeniami prawnymi dla przedsiębiorców funkcjonujących w ramach stref. Stanowią
więc one istotny instrument realizacji niektórych celów regionów, wpływają na ich
pozycję konkurencyjną, a w efekcie na rozwój społeczno-gospodarczy.
Koncepcja wspierania rozwoju regionalnego stanowi od wielu lat przedmiot
sporu między neoliberałami, odrzucającymi ingerencję państwa w regionach i akceptującymi wolny wybór przedsiębiorców zgodnie z licznymi teoriami lokalizacji
działalności gospodarczej, a neokeynesistami, opowiadającymi się za prowadzeniem
aktywnej polityki regionalnej, będącej interwencją państwa na poziomie regionów7.
Jeśli chodzi o koncepcje neoliberalne, to w zasadzie odrzuca się w nich wszelką
interwencję państwa w porządek gospodarczy i pozostawia podmiotom pełną wolność podejmowania decyzji, m.in. w odniesieniu do lokalizacji działalności gospodarczej. W nurcie tym stworzono wiele teorii lokalizacji działalności gospodarczej,
które wyjaśniają zachowania przedsiębiorców w sytuacji braku interwencji państwa.
Oznacza to, że również polityka regionalna, która ze swej natury stanowi ingerencję
państwa, nie mieści się w podejściu neoliberalnym.
W podejściu neokeynesistowskim natomiast akceptuje się prowadzenie polityki
regionalnej rozumianej jako całokształt czynności państwa i występujących w jego
imieniu władz centralnych i regionalnych w zakresie świadomego i celowego oddziaływania na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów kraju8. Polityka regionalna
może służyć do realizacji celów ekonomicznych, społecznych (w tym do zaspokajania
materialnych i socjalnych potrzeb ludności), przestrzennych oraz ekologicznych9.
Ubocznym efektem realizacji głównego − ekonomicznego − celu krajowej polityki
regionalnej, jakim jest wzrost całej gospodarki, często zresztą nieuniknionym, może
6

A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003, s. 12.
7
J. Szlachta, J. Zalewski, Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 4, s. 92.
8
J. Szlachta, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, red. J. Szlachta, Fundacja im.
Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1996, s. 16; B. Winiarski, F. Winiarska, Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 340–342.
9
P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji
z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 34.
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być wzrost zróżnicowań regionalnych10. Występowanie zróżnicowań w poziomie
rozwoju regionów wynika głównie z uwarunkowań mechanizmu rynkowego, decyzji
inwestorów oraz czynników geograficznych.
Polityka regionalna wpisuje się w nurt interwencjonizmu państwa na rzecz wspierania rozwoju regionów m.in. poprzez poprawę ich atrakcyjności pod względem lokalizacji inwestycji przedsiębiorców. W takiej sytuacji podmioty gospodarcze są ukierunkowywane na prowadzenie inwestycji na obszarze określonym przez państwo (np.
w ramach uprzywilejowanych stref gospodarczych oferujących zachęty inwestycyjne).
Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, czy inwestycje te powinny być zlokalizowane w regionach najsłabszych, czy też najsilniejszych. W efekcie nie można jednoznacznie określić, czy polityka regionalna, wspierająca rozwój przedsiębiorczości i zapewniająca atrakcyjność inwestycyjną, powinna promować regiony najlepiej
rozwinięte, które dają nadzieję na właściwe wykorzystanie napływającego kapitału,
czy też obszary najsłabsze, wymagające szybkiego wzrostu w celu zapewnienia wyrównanego poziomu w całym kraju.

1.1.1. Koncepcje interwencjonizmu państwowego w gospodarce
Pojęcie interwencjonizmu państwa
Teorię interwencjonizmu państwowego11 opisał J.M. Keynes12, który twierdził, że
w warunkach leseferyzmu uniknięcie znacznych wahań zatrudnienia może się okazać niemożliwe bez zwiększenia roli państwa w gospodarce13. Istnieje wiele definicji
interwencjonizmu państwowego. Zdaniem L. Lisieckiego interwencjonizm jest to
system metod i środków aktywnego oddziaływania państwa na procesy gospodarcze
10

G. Gorzelak, Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, „Studia Regionalne i Lokalne” 2004, nr 4.
11
Oprócz pojęcia „interwencjonizm państwowy” używa się też określeń: „polityka makroekonomiczna”, „regulowanie przez rząd”, „polityka stabilizacyjna”, „wydatki rządowe”. Por.: K. Markowski,
Rola państwa w gospodarce rynkowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 13.
12
Keynesowska teoria popytowa zakładała aktywną rolę państwa i banku centralnego w gospodarce. Warto podkreślić, że proponowane przez J.M. Keynesa bezpośrednie środki interwencji
państwa związane z inwestycjami publicznymi miały nie tyle wywoływać nadprodukcję, ile jedynie wpływać na wzrost zatrudnienia, dochodów i popytu na rynku. A zatem Keynes miał na myśli
krótkotrwałe działanie państwa, które samo nie było podmiotem obrotu gospodarczego. Por.: J.M.
Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003, s. 289.
13
Wielu ekonomistów podziela pogląd, że wielkim intelektualnym osiągnięciem J.M. Keynesa
było powiązanie dwóch przeciwstawnych teorii: A. Smitha, z wiarą we wszechogarniającą rolę rynku
w koordynowaniu działań indywidualnych podmiotów gospodarczych i zapewnieniem optymalnej
alokacji zasobów, oraz K. Marksa, wskazującego na sprzeczności gospodarki kapitalistycznej, które
w wyniku kumulacji prowadzą do jej upadku. Por.: A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt
ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 68.
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i społeczne, zmierzających do realizacji określonych celów w określonym czasie14.
Według innych autorów podstawowym celem interwencjonizmu państwa na rynku
jest tworzenie warunków skłaniających podmioty gospodarcze do działań zgodnych
z polityką państwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom i procesom, które odbiegają od
jej założeń15.
Jak podkreślił L. von Mises, interwencja jest pojedynczym zleceniem państwa
dysponującego różnymi możliwościami wywierania presji na gospodarkę, co zmusza
producentów i właścicieli środków produkcji do ich użycia w sposób inny niż pod
presją rynku16. W ten sposób państwo działa na gospodarkę pośrednio, bez angażowania się bezpośrednio w funkcjonowanie rynku.
Wydaje się, że poza twórcami i reprezentantami liberalizmu gospodarczego we
wszystkich innych szkołach i nurtach w mniejszym lub większym stopniu wskazywano na rolę państwa jako ważnego czynnika stabilizującego rozwój gospodarczy, będący warunkiem koniecznym zachowania pokoju społecznego17. Jak zauważa M. Levinson, w gospodarce realnej nie istnieją warunki idealnej konkurencji, w której każdy
orientuje się na maksymalizację zysków, a podmioty gospodarcze mają całkowity
dostęp do niezbędnych informacji i mogą bez ograniczeń decydować o swojej ofercie
sprzedaży i źródłach zakupu. Równocześnie jednak zsumowanie efektów wielkiej
liczby indywidualnych decyzji niekoniecznie musi oznaczać najzdrowszą gospodarkę albo najwyższe tempo wzrostu. W rzeczywistości występuje połączenie obydwu
modeli, czyli tzw. gospodarka mieszana z działającym mechanizmem rynkowym
i interwencją państwa poprzez zestaw zakazów i nakazów18. Żadna gospodarka nie
dopasuje się bowiem całkowicie do wyidealizowanego świata działającej bez przeszkód „niewidzialnej ręki” A. Smitha19.
14

L. Lisiecki, Perspektywy interwencjonizmu państwowego. Tezy i dylematy [w:] Państwo i rynek
w gospodarce Unii Europejskiej, red. Z. Bombera, H. Szczerbiński, J. Telep, Wydawnictwo Almamer
– Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2008, s. 101.
15
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Interwencjonizm państwa na rynku, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 1994, s. 8.
16
L. von Mises, Interwencjonizm, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2000, ss. 26, 123.
17
H. Szczerbiński, Integracyjne i gospodarcze funkcje państwa we współczesnej myśli ekonomicznej [w:] Państwo i rynek…, op. cit., s. 83.
18
M. Levinson, Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 19.
19
Nurt neoklasyczny zakłada, że najskuteczniejszym modelem gospodarki jest konkurencja doskonała, prowadząca gospodarkę do takiego poziomu oraz sposobu alokacji nakładów i czynników,
przy których gospodarka jest efektywna, tzn. znajduje się na granicy swoich możliwości produkcyjnych. Ta koncepcja wynika z modelu przedstawionego przez A. Smitha. W modelu tym konkurencja
i motyw zysku sprawiają, że działania jednostek (zasada indywidualizmu poznawczego) dążących
do realizacji własnych interesów służą jednocześnie interesowi całego społeczeństwa (zasada zgodności interesu osobistego z interesem społecznym). W takich warunkach gospodarka prowadzona
przez „niewidzialną rękę” doszłaby do punktu, w którym popyt zrówna się z podażą, a wszystkie
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Na podstawie obserwacji zaangażowania organów publicznych w sprawy gospodarcze w długim okresie B. Winiarski wykazał, że występują tu swego rodzaju „przypływy” i „odpływy” natężenia interwencji państwa. Jej nasilenie wywołuje zwykle po
jakimś czasie reakcję w postaci wzmacniania się głosów postulujących ograniczenie
roli państwa, do czego w pewnym stopniu dostosowują się rządy. Następnie oddziaływanie rządów na gospodarkę znów zaczyna się zwiększać, a o wsparcie organów
publicznych z czasem zaczynają zabiegać również te kręgi gospodarcze, które wcześniej krytykowały ingerencję rządu20.
Współczesne gospodarki rozwinięte należą do modelu gospodarczego rozbudowanego państwa quasi-liberalnego21. Ekspansja państwa polega w tym przypadku
na wprowadzaniu różnych kombinacji regulacji prawnych i form redystrybucji, co
wiąże się z pewnym ograniczeniem wolności gospodarczej, nie podważa jej jednak 22.
Z pierwszego podstawowego twierdzenia ekonomii dobrobytu wynika, że każda
gospodarka, w której istnieje konkurencja rynkowa, jest efektywna w rozumieniu Pareta23. W konsekwencji przy podejmowaniu decyzji o interwencji należy wykazać, że
istnieje, przynajmniej co do zasady, taki sposób ingerencji rządu na rynku, który polepsza czyjąś sytuację, nie pogarszając jednocześnie sytuacji nikogo innego, czyli zapewnia
osiągnięcie korzyści w rozumieniu Pareta. Po drugie, należy udowodnić, iż rzeczywisty
proces polityczny oraz struktury biurokratyczne są w stanie skorygować zawodność
rynku i zapewnić osiągnięcie korzyści w rozumieniu Pareta24. Można zatem uznać,
że działania rządu − jak to zostało określone w literaturze − powinny być adekwatne
do zawodności rynku. Podkreśla się, że w niektórych sytuacjach samo wystąpienie
zawodności rynku nie powinno stanowić podstawy do podjęcia działań rządu. Mogą
się bowiem pojawić sytuacje, w których lepszym rozwiązaniem są krótkookresowe
straty dla przedsiębiorcy prywatnego niż koszty wynikające z interwencji państwa25.
dobra będą wytwarzane w możliwie najlepszy sposób. Sprowadza się to do wniosku, że w warunkach
konkurencyjnych rynków i pod nieobecność interwencji rządowych, wynikające z procesów dostosowawczych ceny prowadzą do optymalnej alokacji zasobów (kapitału i pracy), wyrażającej się w tym,
że konsumenci otrzymują dobra, których potrzebują, przy możliwie najniższym koszcie, i że zapewnione zostaną najwyższe stopy wzrostu. Por.: A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa
narodów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954, t. 2, s. 45–46.
20
B. Winiarski, „Granice konkurencji”. Globalizacja polityki ekonomicznej? [w:] Polityka gospodarcza, red. idem, op. cit., s. 237.
21
L. Balcerowicz, W kierunku ograniczonego państwa, World Bank Group, Washington 2004,
s. 16–17.
22
Por.: idem, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998,
s. 129.
23
B. Salanié, Microeconomics of Market Failures, MIT Press, Cambridge – London 2000, s. 13;
J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 73.
24
J.E. Stiglitz, op. cit., s. 106.
25
B. Salanié, op. cit., s. 8.
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Konieczne jest zatem właściwe zdefiniowanie sytuacji, które uzasadniałyby ingerencję rządu (sytuacji tzw. zawodności rynku) przy uwzględnieniu ewentualnych
kosztów po stronie państwa (sytuacji tzw. zawodności państwa). Pojęcie zawodności
rynku26 pojawiło się tuż po kryzysie gospodarczym lat trzydziestych XX w., kiedy to
panowało powszechne − a jak komentuje J.E. Stiglitz, „słuszne” − przekonanie o tym,
że mechanizm rynkowy wyraźnie zawiódł. Na rządy wywierano wówczas ogromną
presję, aby w jakiś sposób przeciwdziałały one niezdolności gospodarki do tworzenia
nowych miejsc pracy27. Zdaniem keynesistów rynek jest zawodny w rozwiązywaniu
podstawowych problemów społeczno-gospodarczych. Wynikała stąd konieczność
aktywnej roli państwa korygującego niedoskonałości samoregulującego mechanizmu rynkowego. Neoklasycy twierdzili natomiast, że wszystkie problemy społeczno-gospodarcze najlepiej rozwiązuje wolny rynek, zapewnia on bowiem największą
efektywność. Dlatego też interwencja państwa jest zbędna, a nawet szkodliwa, co
wynika z zawodności rządu28.
Nie każda interwencja państwa jest zatem w stanie eliminować zjawiska negatywne. Długą listę elementów życia polityczno-gospodarczego składających się na
zawodność państwa wymienia N. Acocella. Są to: marnotrawstwo, błędy w obliczeniach, nadużycia władzy popełniane przez polityków i urzędników, oddziaływanie partykularnych interesów oraz trudności w reagowaniu na nowe problemy29.
Przeciwnicy interwencji rządu wskazują, że nawet jeśli zawodności rynku nie pozwalają
26

Zawodność rynku (ang. market failure) – pojęcie wprowadzone przez F.M Batora (F.M. Bator,
The Anatomy of Market Failure, “Quarterly Journal of Economics” 1958, Vol. 72, No. 8, s. 351; A. Lipowski, Teoria zawodności rynku (market failures) a polityka gospodarcza [w:] Jaka polityka gospodarcza dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, z. 9, s. 4). Czasami „zawodność
rynku” jest nazywana:
− „błędami rynku” (L. Zacher, Państwo i rynek w wielowymiarowym kontekście – miedzy ideologią
a pragmatyzmem [w:] Państwo i rynek…, op. cit., s. 25; J. Telep, Rynek i państwo w poglądach na
wzrost i rozwój gospodarczy [w:] ibidem, s. 55),
− „ułomnościami rynku” (L. Balcerowicz, Wolność…, op. cit., s. 139; J. Telep, Rynek…, op. cit., s. 49),
− „niepowodzeniami rynku” (W. Karsz, O twierdzeniu Coase’a i związanej z nim problematyce [w:]
Niektóre problemy współczesnej zachodniej myśli ekonomicznej, red. M. Belka, „Studia i Materiały Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk” 1988, nr 12, s. 27),
− „defektem rynku” (M. Friedman, R. Friedman, Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec
2006, s. 28),
− „niesprawnoścą rynku” (P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004, t. 1, s. 72; E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 348; N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. Wartości
i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 110),
− „niedoskonałościami rynku” (K. Markowski, Rola…, op. cit., s. 23).
27
J.E. Stiglitz, op. cit., s. 7–8.
28
M. Nasiłowski, Zarys historii myśli ekonomicznej (od XVIII do końca XX wieku), Wydawnictwo
Key Text, Warszawa 2003, ss. 111, 163.
29
N. Acocella, op. cit., s. 255.

24

Rozdział 1. Uprzywilejowane strefy gospodarcze jako przykład interwencji państwa...

mu maksymalizować efektywności wykorzystania czynników produkcji, to jednak
działania rządu mogą tylko pogorszyć sytuację. W konsekwencji problemy na rynku
nie wynikają ze swobody i konkurencji, jaka powinna istnieć w jego ramach, ale
z działań rządu zniekształcających te elementy30.
Można wskazać wiele klasyfikacji przyczyn systematycznej zawodności państwa,
dążącego do osiągnięcia postawionych sobie celów. Najczęściej wymienia się następujące przyczyny:
• ograniczony zasób informacji posiadanych przez państwo, gdyż potrzeby gospodarki oraz skutki wielu działań państwa są bardzo skomplikowane i trudne do
przewidzenia,
• ograniczona kontrola państwa nad działaniami rynków prywatnych, występująca wówczas, gdy nie jest ono w stanie kontrolować sposobu wykorzystywania
środków,
• niepełna kontrola nad biurokracją, gdyż struktury biurokratyczne nieuchronnie
prowadzą do nieracjonalnego wykorzystania zasobów, niepotrzebnych wydatków
i permanentnej nadprodukcji usług publicznych,
• ograniczenia o charakterze politycznym31.
Przeciwnicy interwencji państwa uważają, że cztery wymienione źródła zawodności państwa są wystarczającym argumentem za tym, aby państwo powstrzymało
się od ingerencji w gospodarkę i nie próbowało naprawiać rzeczywistych lub pozornych wad mechanizmu rynkowego. W konsekwencji, wobec ograniczonych możliwości państwa, każda propozycja interwencji powinna być analizowana w kategoriach
kosztu alternatywnego, tzn. oceniana z punktu widzenia innych możliwych działań
państwa, z których trzeba będzie zrezygnować32.
Jak zauważa L. Balcerowicz za C. Wolfem33, nie ma żadnego wzoru, który pomógłby wyznaczyć minimalny poziom działań rządu i ich skutków34. Każdy interwencjonizm powinien odpowiadać kryteriom nie tylko użyteczności, lecz także
30

R.E. Cordato, The Austrian Theory of Efficiency and the Role of Government, “Journal of Libertarian Studies” 1980, Vol. 4, No. 4, s. 400.
31
J.E. Stiglitz, op. cit., s. 10; K.G. Sobiech, Rola państwa w gospodarce rynkowej [w:] Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, red. E. Skawińska, K.G. Sobiech, K.A.
Nawrot, M. Szczepański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 81; L. Garbarski,
Niesprawność rynku a interwencja państwa, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 1991, s. 27–28; N. Acocella, op. cit., s. 255.
32
Zdaniem L. Balcerowicza państwo jest spychane przez potężne siły ignorancji i partykularyzmu w sferę swojej naturalnej niekompetencji. Por.: L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 206–207.
33
C. Wolf Jr., Markets or Governments. Choosing between Imperfect Alternatives, MIT Press,
Cambridge 1988, s. 153.
34
L. Balcerowicz, W kierunku…, op. cit., s. 11.
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efektywności. Przedsięwzięcia interwencyjne powinny być zatem podejmowane tylko
wówczas, gdy wymagają od państwa ponoszenia kosztów mniejszych niż te wynikające z faktu funkcjonowania rynku, niezapewniającego sprawnego i racjonalnego
podziału dochodów i zasobów w gospodarce35.
Wydaje się, że w celu uniknięcia zawodności rządu oraz zapewnienia skuteczności formuły interwencjonizmu powinna się ona cechować kompleksowością, powiązaniem z przebiegiem realnych procesów gospodarczych oraz względną stabilnością. W przeciwnym razie interwencja państwa zamienia się w zbiór przypadkowych
przedsięwzięć, które rzeczywiście mogą, poprzez korygowanie procesu funkcjonowania rynku w pewnych segmentach, wywoływać negatywne skutki w innych, a także
prowadzić do pogłębienia stopnia zróżnicowania pozycji poszczególnych podmiotów
na rynku36.
Główną − dopuszczalną z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia − przesłanką interwencji państwa jest wystąpienie wspomnianych już zawodności rynku.
Jak tłumaczy F.M. Bator, zawodność owa oznacza zawodność bardziej lub mniej
wyidealizowanego systemu gospodarki rynkowej do utrzymania pożądanych form
działalności (konsumpcji i/lub produkcji) lub zatrzymania form niepożądanych
(konsumpcji i/lub produkcji)37.
Istnieje wiele klasyfikacji zawodności rynku, do głównych przyczyn uzasadniających interwencję państwa zalicza się jednak zazwyczaj:
• konieczność istnienia systemu prawnego regulującego problem własności i zasady
zawierania umów między podmiotami gospodarczymi,
• niedoskonałości rynku, które wynikają przede wszystkim z występowania niedoskonałej konkurencji związanej z wykorzystaniem przez firmy pozycji monopolistycznej,
• występowanie efektów zewnętrznych,
• występowanie tzw. dóbr publicznych,
• istnienie dóbr społecznie korzystnych i niekorzystnych,
• wymóg bardziej sprawiedliwego podziału dochodu narodowego,
• niestabilność gospodarki i brak samoczynnego mechanizmu przywracania jej
równowagi38.
35

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, op. cit., s. 6–7.
Ibidem, s. 9–10; A. Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990, s. 51–52.
37
F.M. Bator, op. cit., s. 351.
38
A. Wojtyna, Nowoczesne…, op. cit., s. 42–44; L. Lisiecki, op. cit., s. 101; P.A. Samuelson,
W.D. Nordhaus, op. cit., s. 71; E. Czarny, E. Nojszewska, op. cit., s. 348; K. Tarchalski, Podatkowa
i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 2006, s. 21; J.E. Stiglitz, op. cit., s. 91; L. Garbarski, Niesprawność…, op. cit., s. 12;
L. Zacher, op. cit., s. 25; N. Acocella, op. cit., s. 110–206; M. Miszewski, Interwencjonizm a ład gospo36
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Przedstawiona lista z pewnością nie jest zamknięta. Jeśli więc dopuszcza się do
interwencji państwa na rynku, to przyjmuje się, że samoregulujący się rynek nie jest
w stanie dostarczyć określonych towarów lub usług albo nie może zapewnić optymalnego rozwoju gospodarki jako całości lub pojedynczych jego części na poziomie
regionów. W tym kontekście pojawia się problem traktowania nierówności przestrzennych jako zawodności rynku, uzasadniającego prowadzenie polityki regionalnej. W kontekście rozwoju regionalnego uwarunkowanego lokalizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej A. Lipowski zauważył, że teoria ekonomii nie
zawiera opisu idealnego modelu rynku generującego optymalny ład przestrzenny, co
utrudnia teoretyczne uzasadnienie interwencjonizmu państwowego w regionach39.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
jako instrument interwencjonizmu państwa
Jednym z najpowszechniej stosowanych instrumentów interwencjonizmu państwowego jest pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Polega ona na podejmowaniu przez
państwo działań zmierzających do wzmocnienia (polityka dostosowań pozytywnych)
lub osłabienia (polityka dostosowań negatywnych) zmian strukturalnych w gospodarce40. Pomoc publiczna oznacza w praktyce tworzenie preferencyjnych warunków
działania dla określonych przedsiębiorców ze względu na ich lokalizację we wskazanych sektorach gospodarki lub regionach, przedsiębiorców produkujących produkty
preferowane przez państwo lub podejmujących taką działalność. Pomoc publiczna jest
źródłem korzyści ekonomicznych jej beneficjentów, oznacza więc zmianę ich sytuacji
w grze rynkowej. Przyznanie bowiem wsparcia jednym przedsiębiorcom musi się odbywać kosztem innych. Jak precyzuje L. von Mises, tym drugim najpierw trzeba pieniądze
po prostu zabrać – poprzez podniesienie podatków, których ciężar odbije się nie na
rządzie, ale na rynku41.
Omawiana pomoc finansowa oznacza uruchomienie określonego bodźca pozytywnego wobec alternatywnego podejścia związanego z wprowadzaniem pewnych
sankcji (bodźców negatywnych). Według B. Woźniaka pomoc ta może przybierać
formę pomocy czynnej, polegającej na przekazaniu przedsiębiorcom środków w formie pieniężnej lub rzeczowej (czyli wydatków publicznych), oraz pomocy biernej,
dopuszczającej zmniejszenie ciężaru danin publicznych lub zaniechanie ich poboru
darczy – perspektywa ordoliberalna [w:] Polityka gospodarcza państwa, red. D. Kopycińska, Katedra
Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 7.
39
A. Lipowski, op. cit., s. 14.
40
P. Russel, Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom
[w:] Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, red. G. Gołębiowski, A. Zygierewicz,
Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2008, s. 52.
41
L. von Mises, op. cit., s. 19–20.
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i pozostawienie środków z tego tytułu w dyspozycji podmiotów gospodarczych poprzez uszczuplenie wpływu środków publicznych do sektora finansów publicznych42.
Nieco inną klasyfikację przedstawia J.E. Stiglitz, który wskazuje, że subwencjonowanie przez państwo przybiera trzy podstawowe formy: dopłat bezpośrednich, dopłat
pośrednich przez system fiskalny (w tym ulg podatkowych) oraz subwencji ukrytych
w innych pozycjach wydatków państwa (np. dofinansowanych kredytów państwowych)43.
Pomoc publiczna działa selektywnie, tzn. jest skierowana do wybranych przedsiębiorstw, sektorów gospodarki, regionów kraju lub jest przeznaczona na wspieranie produkcji określonych wyrobów. W konsekwencji polityka wspierania przedsiębiorców w formie pomocy publicznej może się przyczynić do powstania wielu
nieprawidłowości, począwszy od faworyzowania wybranych przedsiębiorstw kosztem
pozostałych (co jest integralną cechą każdej pomocy publicznej), a skończywszy na
korupcji, wszechogarniającej administrację44. Pomoc może być bowiem świadczona
bezpośrednio przez organy władzy państwowej – centralnej, regionalnej i lokalnej
– lub z zasobów państwowych przekazanych do dyspozycji instytucjom spoza administracji państwowej. Ze względu na tak szeroki instytucjonalny zakres możliwości
działań uzasadnione jest stosowanie pojęcia „pomoc publiczna” jako odpowiednika
angielskiego terminu state aid.
Zwolennicy stosowania regulacji oraz dotacji państwowych bądź preferencji fiskalnych jako recepty na zawodność rynku są przekonani, że rozwiązanie to ma trzy
podstawowe zalety. Pozwala ono bowiem:
• zwiększyć spójność i skuteczność krajowej polityki gospodarczej, gdyż np. przekazanie subwencji nastąpi tylko dla tych przedsiębiorców, dla których zmiana
lokalizacji będzie się wiązać z najniższymi kosztami,
• oszacować koszty związane z realizacją danego programu pomocowego,
• efektywniej wykorzystać przeznaczone środki, gdyż przedsiębiorstwa prywatne,
nawet poddane regulacji państwa, odczuwają silniejsze bodźce do podnoszenia
efektywności niż firmy państwowe, działające w zbliżonych warunkach45.
Do najczęściej oczekiwanych skutków udzielanej pomocy można zaliczyć:
• uzyskanie konkurencyjności gospodarki w skali międzynarodowej (nowe technologie) w ramach wspierania restrukturyzacji i modernizacji podmiotów oraz wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych, systemów jakości (atestacji i certyfikacji),

42

B. Woźniak, Istota i zasady udzielania pomocy publicznej [w:] System finansowy w Polsce,
red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 252.
43
J.E. Stiglitz, op. cit., s. 37.
44
Ibidem, s. 183.
45
Ibidem, s. 229.
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systemów informatycznych umożliwiających stały monitoring i nadzór, stworzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników,
• ograniczenie wzrostu potencjału produkcyjnego w gałęziach gospodarki, w których występuje nadprodukcja w skali międzynarodowej,
• ochronę środowiska poprzez propagowanie recyklingu i technologii proekologicznych,
• zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego,
• zneutralizowanie niekorzystnych czynników opóźniających rozwój poszczególnych regionów,
• złagodzenie skutków społecznych przekształceń strukturalnych, w tym ograniczenie bezrobocia,
• ograniczenie skali koniecznej pomocy w przyszłych okresach46.
Aby przyciągnąć przedsiębiorców zagranicznych, stosowane są często różnorodne zachęty inwestycyjne o charakterze pomocowym. Można je podzielić na:
• zachęty prawne – dotyczące zwolnienia przedsiębiorców z określonych przepisów
prawnych obowiązujących w kraju, np. związanych z środowiskiem, rynkiem
pracy, ubezpieczeniami społecznymi,
• zachęty finansowe – w postaci subsydiów pośrednich (np. poprzez szkolenia) oraz
bezpośrednie (wspierające inwestycje przedsiębiorcy)47.
Nadmierna ingerencja państwa w gospodarkę w postaci udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej może jednak stanowić zagrożenie dla finansów publicznych.
Dodatkowym aspektem udzielania przez państwo bezzwrotnej pomocy z pieniędzy
publicznych jest ciągły wzrost wydatków publicznych, które wskutek wspomagania finansowego przedsiębiorstw jeszcze bardziej się zwiększają. W takiej sytuacji pojawia
się istotne pytanie, przy jakim stanie długu publicznego państwo może w dalszym
ciągu pomagać przedsiębiorcom48.

1.1.2. Neoliberalne podejście do lokalizacji
działalności gospodarczej w regionach
W teoriach neoliberalnych kwestie regionalne traktuje się jako problem poboczny. Uznaje się, że proces niwelowania nadmiernych dysproporcji przestrzennych
nastąpi wcześniej czy później dzięki automatycznemu działaniu mechanizmu ryn46

R. Małkowska, Problem bezzwrotnej pomocy finansowej państwa dla przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 184.
47
R. Banasik, Zachęty fiskalne a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski na
tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2007,
nr 22, s. 156–157.
48
R. Małkowska, op. cit., s. 182–183.
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kowego. Ekonomiczna i społeczna degradacja niektórych obszarów oznacza bowiem
obniżenie ceny poszczególnych zasobów, jakimi dysponuje region. Niski koszt użycia
czynników produkcji w takim regionie pozwala niejako w naturalny sposób przezwyciężyć niekorzystną sytuację. Również właściwa gospodarce rynkowej wysoka
mobilność, w tym także przestrzenna, ludności w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, przy redukcji wszelkich barier nałożonych przez państwo, ułatwia przemieszczanie siły roboczej z regionów zacofanych do regionów o wyższym poziomie
rozwoju i zdrowszym klimacie ekonomicznym49. Wskazuje się jednak, że mobilność
czynników produkcji, szczególnie pracy, w rzeczywistości występuje raczej między
regionami różnych państw, słabiej zaś działa najczęściej w ramach danego kraju50.
Według teorii neoliberalnych doskonała mobilność pracy i kapitału, pełne
zatrudnienie czynników produkcji oraz wolna konkurencja powinny zapewnić
długookresową równowagę regionalną51. Każda interwencja państwa w przestrzeni
społeczno-ekonomicznej oznacza zniekształcenie naturalnych warunków gospodarowania. Na tym tle krytykowane jest szersze zaangażowanie państwa w sferze
rozwoju regionalnego ze względu na nieefektywne wydatkowanie środków publicznych, rozrost biurokracji nadzorującej tę działalność, utrwalenie nieefektywnych
struktur gospodarczych oraz wprowadzenie regulacji hamujących przedsiębiorczość.
W konsekwencji uzyskane ewentualne korzyści nie uzasadniają wydatkowania ograniczonych środków publicznych52. Ingerencja państwa w rynek na poziomie regionu
może ponadto zakłócać swobodny wzrost gospodarczy kraju jako całości w wyniku
kierowania przez rząd części środków prorozwojowych do obszarów słabiej rozwiniętych, podczas gdy bez ingerencji państwa środki te byłyby przyciągane przez dobrze
rozwinięte ośrodki gospodarcze.
W warunkach doskonałej konkurencji i stałych efektów skali dysproporcje regionalne powinny zanikać, a czynniki produkcji powinny zostać rozmieszczone równomiernie w przestrzeni. W praktyce jednak otwarta gospodarka i liberalizowane warunki wymiany handlowej, uznawane za długookresowe źródła efektywności i wzrostu
gospodarki jako całości, przyczyniają się do znacznego zróżnicowania regionalnego53.
49
J. Szlachta, Interwencjonizm państwa w przebieg procesów rozwoju regionalnego w świetle doktryny neokeynesowskiej i neoliberalnej [w:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej,
red. B. Winiarski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 29–30.
50
M. Kunz, Disparities, Persistence and Dynamics of Regional Unemployment Rates in Germany,
“IAB – Discussion Paper” 2009, No. 8, s. 9.
51
A.M. Kowalski, Polityka regionalna w Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach
1996–2006, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 11.
52
J. Szlachta, Polityka rozwoju regionalnego Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1993, s. 71.
53
R. Kanbur, A.J. Venables, Spatial Inequality and Development.Overview of UNU-WIDER Project, “Cornell University Working Paper” 2005, No. 23, s. 11; A.J. Venables, Shifts in Economic Geography and Their Causes, “Economic Review” 2006, No. 4, s. 63.
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Przy założeniu funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej przedsiębiorcy mają
podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych modelowe ostre ograniczenia budżetowe wynikające stąd, że nie istnieją żadne finansowe (fiskalne) zachęty do inwestowania, żadne ulgi inwestycyjne, że w odniesieniu do działalności innowacyjnej panuje zasada laissez innover, wynikająca z przekonania, że również w sferze procesów
innowacyjnych wszystkim zajmie się „niewidzialna ręka” rynku, że przedsiębiorstwo
zawsze zdane jest całkowicie na siebie54. W konsekwencji na decyzję lokalizacyjną
przedsiębiorców, przy braku interwencji państwa, wpływ mają czynniki zarówno
endo-, jak i egzogeniczne regionu, które zostały uporządkowane w teoriach lokalizacji
działalności gospodarczej.
Warto zauważyć, że teorie te mają również zastosowanie w przypadku prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, w ramach której nie określa się ex ante obszarów, w których firmy uzyskują pewne wsparcie, a decyzję tę pozostawia się przedsiębiorcom. W takich sytuacjach ewentualne wsparcie regionalne stanowi zachętę do
zainwestowania w danym kraju w ogóle, co również jest formą interwencjonizmu
państwowego, ale bez wskazania lokalizacji przez rząd.
Tradycyjne teorie lokalizacji działalności gospodarczej w regionach
Kanon założeń analizy terytorialnej organizacji gospodarki stworzono w klasycznych teoriach lokalizacji, w których określono reguły zachowań podmiotów gospodarczych w przestrzeni bez ingerencji państwa. Pionierską próbą sformułowania
teorii lokalizacji były ustalenia J.H. von Thünena, który w 1921 r. uznał, że podstawową determinantą sposobu rolniczego użytkowania ziemi jest odległość od rynku,
a wraz z oddalaniem się od niego maleje intensywność upraw. W konsekwencji rolnictwo tworzy wokół miejskiego rynku zbytu koncentryczne pierścienie różniące się
sposobem użytkowania ziemi55.
Głównym przedstawicielem teorii lokalizacji działalności gospodarczej, w tym
przede wszystkim przemysłowej, jest A. Weber56. W 1909 r. zwrócił on uwagę, że
głównymi czynnikami lokalizacji przedsiębiorców są koszty transportu i pracy oraz
czynnik aglomeracji, przy braku jakiejkolwiek ingerencji państwa i założeniu, że
główne kryterium lokalizacji stanowi minimalizacja kosztów. Przedsiębiorstwa, które działają dla maksymalizacji zysku, wybierają więc takie lokalizacje przestrzenne,
które warunkują jak najwyższe zyski przy możliwie najniższych kosztach. A. Weber
54

E. Domańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy,
Reagan i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 51.
55
M. O’Kelly, D. Bryan, Agricultural Location Theory: Von Thünen’s Contribution to Economic
Geography, “Progress in Human Geography” 1996, Vol. 20, No. 4, s. 457–475.
56
Alfred Weber’s Theory of the Location of Industries, red. C.J. Friedrich, University of Chicago
Press, Chicago 1929, s. 124 nn.
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dowodził, że jeżeli koszty pracy są takie same, to o wyborze miejsca produkcji decydują najniższe nakłady na przewóz ładunków. Kryterium transportu uznawał bowiem badacz za podstawowe, czynnikowi pracy i czynnikowi aglomeracji natomiast
przypisywał znaczenie jedynie dewiacyjne, modyfikujące lokalizację wyznaczoną
przez punkt minimalnych kosztów transportu.
Racjonalne działanie firm polega więc na znalezieniu takiego punktu w przestrzeni, w którym suma kosztów produkcji i transportu będzie najniższa. Punkt ten umiejscawia się zazwyczaj w rejonach pozyskiwania surowców lub w ośrodkach zbytu,
a tylko wyjątkowo w miejscach pośrednich. Według A. Webera przemysł wykazuje
orientację surowcową, jeśli w procesie przetwarzania surowiec traci dużą część swojej
wagi lub jeśli koszt przewozu surowca jest wyższy od kosztu przewozu wyrobu gotowego57. Podstawowym zarzutem stawianym tej koncepcji są znaczne uproszczenia,
przede wszystkim nieuwzględnianie roli popytu.
Za pioniera badania znaczenia wielkości rynku dla koncentracji produkcji jest
uważany A. Lösch58, który w 1954 r. wzbogacił pierwotną teorię A. Webera o rozważania na temat popytu. Badacz ten stał na stanowisku, że głównym motywem
działania przedsiębiorcy jest chęć osiągnięcia jak największych zysków w danej lokalizacji. W odróżnieniu od A. Webera A. Lösch przyjął jako wyznacznik lokalizacji
działalności gospodarczej maksymalizację zysku, a nie minimalizację kosztów. Stąd
też zdaniem tego autora na decyzje lokalizacyjne wpływają nie tylko warunki kosztowe, lecz także czynniki popytowe, czyli konkurowanie producentów o obszary zbytu
w różnych lokalizacjach.
W rozwinięciu tej teorii wskazuje się, że produkcja przemysłowa koncentruje
się tam, gdzie jest duży rynek zbytu, który prowadzi do koncentracji przemysłu. Na
dużym rynku możliwe jest bowiem generowanie przychodów z dużej skali sprzedaży bez tworzenia monopolu, a więc z zagwarantowaniem intensywnej konkurencji
i dobrego dostępu do rynku, co powoduje redukcję kosztów funkcjonowania firm59.
Według A. Löscha przy założeniu wolnej konkurencji liczba konkurentów na rynku
będzie wzrastała. Lokalizacja przedsiębiorstw jest wypadkową dwóch przeciwstawnych sił: maksymalizacji indywidualnych zysków i maksymalizacji liczby podmiotów
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R. Domański, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2000, s. 108.
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Por.: A. Lösch, Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1961, s. 80–85.
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A. Zielińska-Głębocka, Specjalizacja i lokalizacja działalności gospodarczej [w:] Lokalizacja
przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej), red. A. Zielińska-Głębocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 17–18.
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gospodarczych. Decyzje motywowane tymi dążeniami prowadzą do przestrzennej
równowagi działalności gospodarczej60.
Inne podejście do wyjaśnienia decyzji o lokalizacji podmiotów gospodarczych
przedstawił w 1957 r. G. Myrdal61. Wskazywał on, że koncentracja przemysłu w poszczególnych regionach wynika w dużym stopniu z istniejących tam dobrych warunków geograficzno-gospodarczych. W konsekwencji ośrodki handlowe są zlokalizowane zazwyczaj w miejscach, w których znajdują się dobre warunki naturalne do
budowy portu, a ośrodki przemysłu ciężkiego – najczęściej – niezbyt daleko od źródeł
surowcowych. Jak podkreślał badacz, „aktualna siła atrakcyjna jakiegoś ośrodka ma
swe źródła najczęściej w tej historycznej okoliczności, że ongiś właśnie tam coś zapoczątkowano z dobrym skutkiem, jakkolwiek w wielu innych miejscowościach można
by to było uczynić równie dobrze a nawet lepiej”62.
Według G. Myrdala poziom rozwoju regionalnego jest wypadkową długiego
procesu zmian, kształtujących się pod wpływem czynników ekonomicznych, społecznych i kulturowych, podlegających kumulowaniu i wzajemnie na siebie oddziałujących. Ruchy siły roboczej, kapitału, towarów i usług nie przeciwdziałają bowiem
naturalnej tendencji do tworzenia się nierówności między regionami. Ruchy te są
raczej środkami wpływającymi na proces kumulatywny w regionach lepiej rozwiniętych – w kierunku dalszego rozwoju, a w regionach upośledzonych – w kierunku
dalszego zastoju. W efekcie kumulacji zmian pozytywnych, w procesie rozwoju, i negatywnych, stymulujących recesję, następuje wzmocnienie zróżnicowania rozwoju
w przestrzeni oraz zwiększenie dystansu ośrodków wzrostu i pozostałych, słabszych
obszarów.
Badacz konsekwentnie przyjmował koncepcję okrężnej przyczynowości, zakładającą zwrotną zależność między koncentracją a wielkością rynku, produkcja
przemysłowa bowiem koncentruje się tam, gdzie jest duży rynek, duży rynek z kolei
powoduje koncentrację przemysłową63. Według G. Myrdala zjawisko przyczynowości
okrężnej w życiu gospodarczym i społecznym powoduje nieuchronnie, że końcowe
wyniki kumulatywnego procesu rozwoju, mierzone wzrostem produkcji i dochodu
60
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narodowego, powinny być wielokrotnie większe niż początkowe koszty związane
z uruchomieniem i kontynuowaniem tego procesu64.
Modyfikacji tej koncepcji dokonał w 1970 r. N. Kaldor. Twierdził on, że rozwój
gospodarczy odbywa się na zasadzie cyklicznego procesu, który jest wzbudzany przez
czynniki rozwoju i którego efekty są kumulowane w gospodarce65. Uzupełnieniem
tego podejścia jest koncepcja A.O. Hirschmana, który wskazywał na efekty powiązań pionowych dostawców i odbiorców towarów i nazwał ich satelitami głównego
przemysłu. Takie powiązania (ang. backward and forward linkages), skutkujące obniżonymi cenami transakcyjnymi, powinny gwarantować pojawienie się zarówno
przedsiębiorstw powiązanych ze sobą w relacji master − satelita, jak i innych, niewspółpracujących firm66.
Na to, że bliskie położenie firm stwarza dodatkowe zyski, zwrócił również uwagę A. Marshall, który w 1890 r. wprowadził podział na korzyści wewnętrzne i zewnętrzne67. Te pierwsze, wynikające ze wzrostu skali produkcji, zależą od możliwości
produkcyjnych przedsiębiorstwa, czyli od takich czynników, jak efektywniejsze wykorzystanie wyspecjalizowanych maszyn, lepsze zastosowanie nowych urządzeń, łatwiejsza możliwość pozyskania kapitału na korzystniejszych warunkach, łatwiejsze
pozyskanie siły roboczej o wymaganych kwalifikacjach. Dla lokalizacji przemysłu
mają jednak według A. Marshalla znaczenie korzyści zewnętrzne, związane z koncentracją przestrzenną przemysłu. Mogą one, jako korzyści pieniężne, wynikać
z wielkości rynku i przejawiać się w formie korzyści skali i rosnących przychodów,
a także powiązań popytowo-podażowych między dostawcami a odbiorcami towarów
produkowanych na danym obszarze.
Z punktu widzenia korzyści niepieniężnych A. Marshall podkreślał szczególnie
pozytywny wpływ koncentracji przedsiębiorstw na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, a w efekcie na pojawienie się zjawiska technologicznego rozlewania się, podział
pracy, a w konsekwencji tworzenie się wyspecjalizowanej siły roboczej, rozszerzenie
asortymentu produkcji oraz powstawanie dziedzin produkcji obsługujących przedsiębiorstwa funkcjonujące na danym terenie. Na tej podstawie badacz udowadniał,
że przemysł w znacznym stopniu korzysta ze stabilnego rynku pracy. Przedsiębiorcy
poszukują bowiem lokalizacji, w których mają szeroki wybór dobrze wykwalifikowanych pracowników, pracownicy z odpowiednimi umiejętnościami przemieszczają się
natomiast tam, gdzie ich poszukują pracodawcy. Rozwiązaniem optymalnym, dzięki
któremu można byłoby uniknąć monokulturowego ośrodka produkcyjnego, którego
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upadek miałby znaczące negatywne konsekwencje społeczne, jest zatem lokowanie
się w regionie firm reprezentujących różne branże68.
W kontekście koncentracji działalności gospodarczej również E.M. Hoover podkreślił w 1962 r., że producentom opłaca się lokować możliwie jak najbliżej swoich
dostawców i rynków, tak aby zmniejszyć koszty transferu. Wielkość produkcji pojedynczego przedsiębiorcy jest określana w dużej mierze przez oszczędności osiągane
przy wytwarzaniu na większą skalę w zestawieniu z rosnącymi kosztami transportu
na większym obszarze lub z wyższymi kosztami administracji większych zakładów.
Według E.M. Hoovera tam, gdzie koszty transferu ograniczają koncentrację w jednym
miejscu, przedsiębiorstwa mogą się rozrastać na kilka miejscowości i tworzyć filie. Tam
natomiast, gdzie czynnikiem ograniczającym jest wzrost kosztów przedsiębiorstwa,
filie są wyjątkami, a w tym samym regionie może się skupiać wiele podobnych zakładów69. Z punktu widzenia korzyści koncentracji badacz wyróżnił zyski wynikające
z lokalizacji w tzw. węzłach transferowych, możliwości komplementarnego zatrudnienia oraz istnienia otoczenia usług odpowiedniego dla przedsiębiorstw produkcyjnych.
Analiza decyzji o lokalizacji działalności gospodarczej skłoniła w 1965 r. W. Isarda do określenia − oprócz wymienionych już korzyści skali − jeszcze dwóch innych
rodzajów korzyści: lokalizacji i urbanizacji. Powstają one wówczas, gdy fabryki należące do tego samego przemysłu gromadzą się w jednej okolicy. Pierwsze z tych
korzyści pojawiają się wskutek: efektywniejszego wykorzystania istniejącego tam
dużego zasobu pracy o odpowiednich kwalifikacjach (wyspecjalizowanego w danej
dziedzinie działalności), łatwego dostępu do nabywców, pełniejszego wykorzystania
wyspecjalizowanych urządzeń poprzez współdziałanie przedsiębiorstw w wytwarzaniu jednego wyrobu lub jednej grupy wyrobów, a także specjalizacji firm świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw w regionie.
Z korzyściami lokalizacji wiążą się korzyści urbanizacji, choć różnica między nimi
nie jest wyraźna. Isard przyjął, że korzyści urbanizacji powstają wówczas, gdy przedsiębiorcy różnych przemysłów gromadzą się w jednym regionie. Oznacza to, że występuje zjawisko przestrzennej koncentracji, nie zaś rozpraszania się zakładów produkcyjnych. Mają one dzięki temu możliwość korzystania z istniejącej już infrastruktury
technicznej, transportowej i społecznej stworzonej przez gospodarkę lokalną, z istniejącego zróżnicowanego i zasobnego rynku pracy oraz z dużej dostępności do informacji i innowacji. Istnieją ponadto jeszcze inne korzyści, wynikające z obniżenia
kosztów administracyjnych, lepszego podziału produkcji pomiędzy stadia procesu
produkcyjnego, efektywniejszej kontroli jakości produkcji oraz tzw. korzyści spo68
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łecznego dobrobytu, obejmujące wyższą wydajność pracy i zainteresowanie pracą,
wynikające z wyższych dochodów70.
Wymienione teorie jednoznacznie odnoszą się do czynników lokalizacji działalności gospodarczej. W związku z ich nierównomiernym rozmieszczeniem i jednocześnie przy braku korygujących działań interwencjonistycznych za strony państwa
czynniki te przyczyniają się do zróżnicowania regionalnego. Do spolaryzowanego
charakteru rozwoju gospodarczego odnosi się również teoria biegunów wzrostu,
opisana przez F. Perrouxa w 1950 r.71. Tłumaczy ona, że siły rozwojowe powodują
koncentrację działalności gospodarczej i samego wzrostu oraz prowadzą do braku
równowagi między obszarami geograficznymi i gałęziami w nich zlokalizowanymi.
Wzrost gospodarczy nie ma bowiem miejsca wszędzie w tym samym czasie i z tą
samą intensywnością. Istnieją miejsca (ośrodki wzrostu), które rozwijają się szybciej, zajmują bowiem położenie korzystne z punktu widzenia wzrostu, można też
wskazać inne, które rozwijają się gorzej. Wynika to stąd, że wśród inwestorów dużą
atrakcyjnością cieszą się regiony, w których występują lub powstają bieguny wzrostu,
z których następnie płyną impulsy rozwojowe dla regionu.
Współzależność i siłę wzajemnego oddziaływania ośrodków w znacznej mierze
określa stopień uprzemysłowienia. Na całe środowisko regionu wpływa nowy przemysł i dzięki niemu pojawiają się kolejne gałęzie. Z czasem więc pobudzeniu ulegają
także inne formy działalności w regionie, jak: operacje bankowe, sprzedaż towarów
i usług, kształcenie pracowników, ochrona zdrowia czy administracja lokalna72.
W wyniku pojawienia się biegunów wzrostu następuje zwykle lub pogłębia się
przestrzenna nierównomierność wzrostu regionów. Z jednej strony bowiem dzięki
impulsom płynącym od przemysłu napędowego w postaci popytu na towary i usługi
mogą się rozwijać przyległe regiony. Z drugiej jednak strony pozostałe regiony mogą
odczuwać efekty polaryzacji zarówno w zakresie odpływu wykwalifikowanych kadr
do bieguna, jak i zmiany kierunku popytu. Tworzenie biegunów jest bowiem cechą
procesów rozwoju i oznacza, że dysproporcje między regionami i krajami są nieuniknionym skutkiem oraz warunkiem wzrostu73.
W świetle dokonanego przeglądu teorii lokalizacji działalności gospodarczej
za podstawowe przyczyny umiejscowienia działalności gospodarczej w przestrzeni
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należy uznać dogodne położenie, które wpływa na niski poziom kosztów surowców,
pracy, a przede wszystkim transportu. Regiony, w których ze względu na dogodne
warunki naturalne i transportowe została zlokalizowana produkcja, rozwijają się dynamicznie i korzystają z przewag zdobytych w przeszłości. Na obszarze tych regionów
powstają wielkie aglomeracje, które ze względu na koncentrację produkcji i ludności
stają się centrami wzrostu, co stanowiło podstawę dalszych badań74. W rozważaniach
poświęconych tym teoriom nie wzięto jednak pod uwagę możliwości jakiejkolwiek
interwencji państwa w regionach, mogłoby to bowiem zniekształcić każdy z przywołanych modeli.
Nowe koncepcje teorii lokalizacji działalności gospodarczej
Koncepcja nowej geografii ekonomicznej
W nowej teorii wzrostu, w powiązaniu z teorią nowej geografii ekonomicznej,
zapoczątkowanej przez P. Romera w 1987 r., za główne źródło wzrostu uznaje się
postęp technologiczny, będący rezultatem realizowania inwestycji przez przedsiębiorców lokalnych oraz władze. Teoria ta została ukształtowana w neoliberalnym nurcie
ekonomii, nieakceptującym interwencji państwa.
Dla osiągnięcia wzrostu powiązanego ze zmianą technologiczną istotne są efekty
dyfuzji technologii, realizacji korzyści zewnętrznych oraz uczenia się przez działania,
a przy określaniu relacji między wzrostem a handlem znaczenie mają korzyści skali
oraz wielkości rynku. Wspomniana dyfuzja technologii i wiedzy dokonuje się głównie poprzez handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a jej skutki są widoczne
w zmniejszaniu różnic w poziomie produkcyjności między podmiotami „wysyłającymi” i „przyjmującymi” technologię. Ostatecznie o sukcesie transferu technologii,
a w konsekwencji − zwiększenia produktywności, decydują rosnące korzyści skali,
ponoszone nakłady na badania i rozwój oraz podatność na wiedzę75.
Poprzez wskazywanie na mechanizmy wzrostu gospodarczego w kraju nowa
teoria wzrostu stanowi jednocześnie podstawę wyjaśnienia braku udziału państwa
w teorii nowej geografii ekonomicznej (ang. new economic geography)76, której rozwój
przypada na początek lat dziewięćdziesiątych XX w. Należy podkreślić, że koncepcja
nowej geografii ekonomicznej jest przez P. Krugmana uznawana za jedną z dziedzin ekonomii, która dotyczy relacji między zjawiskami zachodzącymi w przestrzeni
a przede wszystkim lokalizacji działalności gospodarczej77. Nie ma zatem miejsca na
ingerencję państwa w wolny rynek, w tym również w wymiarze regionalnym.
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Nowa geografia ekonomiczna ma na celu wyjaśnienie zarówno dywergencji (polaryzacji), jak i konwergencji działalności gospodarczej. Stanowi bowiem próbę włączenia geografii ekonomicznej do teorii ekonomii. Polega na wykorzystaniu w opisie
i analizie zjawisk gospodarczych podstawowych koncepcji teoretycznych geografii
ekonomicznej, a także powiązania ich ze sobą oraz z procesami rozwoju i rozmieszczenia działalności gospodarczej za pomocą modelowania matematycznego. Zwraca
bowiem uwagę na znaczenie lokalizacji i przestrzeni w rozwoju gospodarczym regionu i państwa78.
Określenie „nowa” w pojęciu nowej geografii ekonomicznej oznacza, że w ramach
teorii prowadzona jest analiza:
• gospodarki poszczególnych regionów w kontekście ogólnego stanu równowagi,
• przepływów dóbr między poszczególnymi regionami oraz wpływu tych dóbr na
rozmieszczenie produkcji, przy czym handel między regionami traktuje się jak
wymianę towarową między krajami i rozpatruje się go łącznie z wymianą międzynarodową,
• rozmieszczenia produkcji w poszczególnych jednostkach przestrzennych i wymiany dóbr między nimi, przy czym pod uwagę bierze się działanie sił dośrodkowych i odśrodkowych, przyczyniających się do koncentracji i rozpraszania
działalności gospodarczej,
• kształtowania organizacji przestrzennych gospodarki oraz decyzji mikroekonomicznych79.
Podstawą teorii nowej geografii ekonomicznej jest założenie o konieczności łącznego traktowania kilku czynników wpływających na rozwój regionalny, tj. korzyści
skali, w tym związanych z rozprzestrzenianiem się nowej wiedzy (efekt spill-over),
efektu popytu kreowanego przez rynek wewnętrzny oraz kosztów handlu, wspomnianych w kontekście teorii A. Webera80. Koszty te determinują istnienie aglomeracji,
gdyż jak dowiódł P. Krugman, niższe koszty transportu, większy udział przemysłu
oraz silniejsze efekty skali powodują koncentrację (aglomerację) przemysłu w regionach lepiej rozwiniętych81.
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Aglomeracja działalności gospodarczej
W nurcie nowej geografii ekonomicznej przyjmuje się istnienie sił dążących do
koncentracji działalności gospodarczej, wzmacniających istniejące korzyści geograficzne oraz wspierających wzrost efektywności i rozwój gospodarczy. W rozumieniu teorii nowej geografii ekonomicznej procesy aglomeracji powinny się wpisywać
w klasyczne podejście do gospodarki bez interwencji państwa. Oznacza to, że siły owe
nie powinny być stymulowane interwencjonistycznymi działaniami rządów.
W świetle nowej geografii ekonomicznej wobec istnienia rosnących korzyści skali
naturalna jest tendencja do aglomeracji działalności gospodarczej w regionie zasobnym zarówno w kapitał, jak i w siłę roboczą82. Na podstawie przeprowadzonych
badań G. Dumais, G. Ellison i E.L. Glaeser udowodnili, że najistotniejszym czynnikiem wzrostu jest rynek pracy, gdyż inwestorzy lokują zakłady blisko siebie, jeśli
korzystają z tego samego rodzaju siły roboczej83. Tendencje te wydają się oczywiste,
każda aglomeracja skupiająca pewną liczbę ludności stanowi bowiem z jednej strony
rynek popytu na wytwarzane towary i oferowane usługi, z drugiej zaś − jest rynkiem
podaży siły roboczej, najczęściej dobrze wykwalifikowanej zgodnie z potrzebami
przedsiębiorców.
Relacje między migracją pracowników a aglomeracją działalności gospodarczej
przeanalizował D. Puga. Uznał on, że wpływ przemieszczania się siły roboczej zależy
od tego, kiedy się rozpoczął proces aglomeracji, jakie są zakres i dynamika ewolucji
lokalizacji przemysłu oraz jakie są dochody podmiotów gospodarczych. Aglomeracja działalności gospodarczej przyczynia się do wzrostu wynagrodzeń w regionie,
w którym występuje dużo firm. Wyższe płace przyciągają pracowników do regionów
uprzemysłowionych, co intensyfikuje aglomerację przedsiębiorstw, równocześnie jednak eliminuje znaczące różnice w wynagrodzeniach. Jeśli natomiast pracownicy nie
przemieszczają się między regionami, to różnice w zarobkach się utrzymują, co przy
obniżce kosztów transportu powoduje zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców
obniżeniem pozostałych kosztów funkcjonowania. W efekcie poszukują oni miejsc
lokalizacji działalności gospodarczej innych niż dotychczasowy zaglomeryzowany
region84.
Korzyści aglomeracji wynikają z: możliwości stwarzanych przez duży i zróżnicowany rynek nie tylko pracy, lecz także zbytu, towarów i usług, działające w aglomeracji instytucje obsługujące podmioty gospodarcze, istniejące warunki techniczne
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oraz rysujące się możliwości współpracy z innymi, pobliskimi przedsiębiorcami, powiązania z uczelniami i ośrodkami naukowymi85. Znaczna wielkość rynku pozwala
na realizację korzyści skali przy zachowaniu konkurencji i bez tworzenia monopolu,
co powinno zapewnić możliwość oferowania zróżnicowanych towarów po niższych
cenach86. Jeśli chodzi o kwestię dostaw, to S.S. Rosenthal i W.C. Strange udowodnili,
że korzyści aglomeracji są silniejsze w przypadku komponentów przetworzonych (ang.
manufactured inputs) niż nieprzetworzonych, co oznacza wzmocnienie specjalizacji
przemysłu. Aglomeracji silniej podlegają ponadto raczej przemysły innowacyjne, wykorzystujące nowe technologie, aniżeli przemysły tradycyjne87.
Usytuowanie w aglomeracji daje zatem firmom możliwość zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i podwyższenia rentowności, w tym dzięki efektom zewnętrznym, wynikającym m.in. z niższych kosztów innowacji. Przekłada się to na szybszy postęp techniczny i wyższą stopę długookresowego wzrostu całej gospodarki88.
Można wyróżnić trzy rodzaje ośrodków miejskich, charakteryzujących się istnieniem typowych towarów i usług o określonym stopniu innowacyjności: miasteczka
(ang. towns), zapewniające korzyści skali sprzedaży produktów rolno-spożywczych,
miasta średniej wielkości (ang. medium-sized cities), w których dominują produkty przemysłowe, oraz miasta duże (ang. large cities), oferujące możliwość rozwoju
i wsparcie dla innowacyjności w biznesie, zarządzaniu i usługach edukacyjnych89.
Aglomeracja powinna zatem stanowić zachętę dla powstawania nowych przedsiębiorstw. Im większa jest przewaga konkurencyjna danego regionu, tym bardziej
jest on atrakcyjny lokalizacyjnie i przyciąga nowe podmioty gospodarcze, a co za
tym idzie − jego przewaga konkurencyjna rośnie90. Powiązania popytowo-podażowe
powodują, że koncentracja na jednym obszarze jest opłacalna zarówno dla firm, jak
i dla pracowników. W rezultacie powstaje lokalna sieć przedsiębiorstw, oferujących te
same towary lub świadczących te same usługi, która sprzyja przepływowi informacji,
wymianie doświadczeń i wiedzy (bliskość szkół i ośrodków naukowych zapewnia
pozyskiwanie najlepszej kadry), a przez to redukcji kosztów transakcyjnych91. Wzrost
dochodów ludności i regionu rozwiniętego prowadzi do przyspieszenia procesów
koncentracji i dalszego wzmocnienia efektu aglomeracji.
85
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Zgodnie ze wskazaniami A.J. Venablesa kluczowymi elementami budowy teorii nowej geografii ekonomicznej powinna być zatem weryfikacja założeń: bliskości
rynków sprzyjających produktywności oraz wyższości skoncentrowanej działalności gospodarczej nad rozproszoną. Mobilne czynniki produkcji − zarówno kapitał
w postaci przedsiębiorstw, jak i siła robocza (choć nie wyklucza się tu ograniczeń dla
przemieszczania) − powinny się lokować na obszarach o wyższej produktywności,
wspierając jej wzrost92. Regiony słabiej rozwinięte dysponują bowiem zbyt małym
zasobem siły roboczej, zbyt małym rynkiem zbytu, a w konsekwencji − potencjalnie
występującymi niewielkimi efektami skali, by przyciągnąć inwestorów 93. W rezultacie pojawiają się nierównomierna lokalizacja działalności gospodarczej oraz powiększające się różnice w rozwoju w układzie przestrzennym. Równocześnie jednak
wystąpienie efektu konkurencji − w związku z aglomeracją działalności gospodarczej
− powoduje redukcję zysków przedsiębiorstw monopolistycznych zlokalizowanych
częściej w regionach bogatych niż w biedniejszych, co może skutkować zmniejszeniem zróżnicowania regionalnego dochodów 94.
Centra i peryferie
Istota modelu centra − peryferie, znajdującego potwierdzenie w różnych skalach geograficznych, polega na nabieraniu przez struktury przestrzenne gospodarki
charakteru dwubiegunowego. Z jednej strony działa dobrze rozwinięty, wciąż dynamicznie się rozwijający i stosunkowo niewielki obszar centrum (rdzeń), w którym
koncentrują się podstawowa, dominująca działalność gospodarcza oraz życie społeczne danego obszaru. Z drugiej strony istnieją tereny peryferyjne, eksploatowane
przez centrum i ku niemu ciążące. Stanowi to pewną przewagę jednego regionu nad
drugim, co może być podstawą budowania struktury powiązań według modelu centra − peryferie, przedstawionego przez P. Krugmana w 1996 r.95.
Z punktu widzenia neoliberalnej koncepcji gospodarki mechanizmy te nie powinny być w żaden sposób wspierane przez państwo, gdyż źródłem pojawiania się
centrów i peryferii powinny być autonomiczne decyzje jednostek, zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników i konsumentów, dążących do maksymalizacji korzyści.
Jakakolwiek ingerencja państwa może zniekształcić relacje między centrum a peryferiami, a w konsekwencji – doprowadzić do osłabienia rozwoju regionu z olbrzy92
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mim potencjałem wzrostu i często niewielkiego wzmocnienia regionu, który nie jest
w stanie wykorzystać szansy stworzonej działalnością rządu.
Model centrum − peryferie opiera się na trzech przesłankach, zgodnie z którymi
centrum:
• oferuje stabilny rynek dobrze wykwalifikowanych pracowników; przedsiębiorcy
poszukują lokalizacji, w których znaczna jest podaż siły roboczej o umiejętnościach
odpowiadających ich oczekiwaniom, pracownicy zaś przemieszczają się do miejsc,
w których zgłaszany jest popyt na nich; istnieje oczywiście niebezpieczeństwo
powstania monopsonów, zjawisko to powinno jednak zostać ograniczone w wyniku znaczącej konkurencji na rynku,
• pozwala przedsiębiorcom uzyskiwać korzyści pozahandlowe, np. w formie komponentów (ang. nontraded inputs) po niższej cenie i w większej różnorodności;
w efekcie umożliwia to dostawcom większą specjalizację i obniżenie kosztów
własnych,
• zapewnia przepływ informacji łatwiejszy, niż ma to miejsce w przypadku większych odległości, a w konsekwencji generuje „rozlewanie się” technologii (ang.
technological spill-over)96.
W omawianym modelu przewiduje się, że regiony mogą ulec zróżnicowaniu na
lepiej rozwinięte (uprzemysłowione) centrum oraz słabiej rozwinięte (mniej uprzemysłowione) peryferie. Inwestorzy są zazwyczaj zainteresowani utworzeniem swojej
firmy w pobliżu dużego, chłonnego rynku, który jest zazwyczaj oferowany właśnie
przez ośrodek o charakterze aglomeracyjnym. W granicach takiego ośrodka funkcjonuje wiele firm, a więc istnieje znaczący popyt zgłaszany przez dużą liczbę pracowników-konsumentów 97.
W modelu tym ważna jest wielkość rynku, co oznacza, że regiony o dużym
rynku lokalnym mają sektor przemysłowy relatywnie większy, niż wynikałoby to
z ich wyposażenia w zasoby, i tworzą w efekcie więcej produkcji i bogactwa, przez co
umacniają swoją centrowość. W konsekwencji im większe są różnice w poziomie produktu krajowego brutto na mieszkańca między regionami, tym silniejsze występują
tendencje do aglomeracji, co przyczynia się do pogłębiania dysproporcji. Czynnikiem
przeciwdziałającym zwiększaniu się dysproporcji może być silna konkurencja między
firmami, zachęcająca do rozproszenia działalności98.
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Trwałość zróżnicowania regionów na centra i peryferie zależy od stopnia swobody migracji pracowników w poszukiwaniu lepszych warunków płacy i zatrudnienia.
Migracja z regionów słabszych do silniejszych powoduje wzrost stopnia koncentracji,
pod warunkiem braku barier i niewystępowania sztywności rynku pracy 99. Napływ
pracowników jest uzasadniony koncentracją firm w lokalizacjach silniejszych. Firmy
te wykazują wysoki popyt na pracę i znaczną skłonność do płacenia wynagrodzeń
wyższych niż firmy w regionach słabszych. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli w regionach silniejszych występują wysokie preferencje na rzecz różnorodności dóbr oraz
znaczny udział wydatków na dobra przemysłowe100.
Swoboda migracji może jednak odwrócić tendencje aglomeracyjne, jeśli w obszarach centralnych wzrost płac przestaje motywować pracodawców do dalszej lokalizacji produkcji. W takiej sytuacji może następować deglomeracja, czyli zahamowanie
dalszej koncentracji firm w obszarze centrum.
Teorie dotyczące innowacji
Regiony pełniące rolę biegunów wzrostu, korzystające z procesów aglomeracji,
mogą je wzmocnić poprzez kreowanie i/lub przyciąganie innowacyjności. Również
w tym przypadku zakłada się oczywiście brak ingerencji państwa w rozwój regionów. Działania państwa mogą bowiem zniekształcić popyt i podaż regionów, również w zakresie wykorzystywania i oferowania rozwiązań innowacyjnych. Należy
jednak podkreślić, że działania innowacyjne, związane z badaniami i rozwojem, są
dla przedsiębiorców ryzykowane, często bowiem trudno ocenić ex ante niezbędne
koszty, jakie powinny zostać poniesione, oraz ostateczne rezultaty wdrożenia rozwiązań innowacyjnych. Stąd też, mimo wpisywania się teorii dotyczących innowacji
w nurt neoliberalny, brak nowych technologii uznaje się czasami za zawodność rynku
uzasadniającą interwencje rządu, np. w postaci pomocy publicznej na innowacyjne
działania przedsiębiorców.
Pojęcie innowacyjności wiąże się z unowocześnieniem wytwarzania, zmniejszeniem kosztów produkcji, wzrostem efektywności oraz wprowadzaniem na rynek
nowych produktów, kreujących nieistniejący dotychczas popyt. Według J.A. Schumpetera innowacje to:
• wprowadzenie nowego towaru, tj. towaru, z którym konsumenci nie są jeszcze
obeznani, lub nowego gatunku jakiegoś towaru,
• wprowadzenie nowej metody produkcji, tj. metody jeszcze niewypróbowanej
w praktyce w danej gałęzi przemysłu,
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•

otwarcie nowego rynku, tj. rynku, na którym dana gałąź przemysłu danego kraju
nie została uprzednio wprowadzona,
• zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów,
• przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie sytuacji
monopolistycznej lub jej złamanie101.
W ostatnich latach wskazuje się na nowe podejście do innowacyjności, będącej formą konkurencji za pomocą nowoczesnych rozwiązań technicznych w ramach
tzw. trzeciej fali102. Powstawanie innowacji, również w regionach, ma miejsce dzięki
kojarzeniu informacji z wiedzą oraz dzięki przekształcaniu ich w nowe produkty,
usługi, rozwiązania organizacyjne lub rynkowe. Innowacje, będące obecnie jednymi
z najważniejszych czynników wzrostu, powodują, że regiony, w których innowacje
są generowane, rozwijają się szczególnie dynamicznie. Przestrzenna koncentracja
centrów innowacyjnych zależy przede wszystkim od preferencji firm zdolnych do
kreowania innowacji. W poszukiwaniu lokalizacji dla laboratoriów badawczo-rozwojowo-innowacyjnych przedsiębiorstwa te są zainteresowane obszarami o możliwie
największej dostępności (tendencja do centralizacji) oraz minimalnych kosztach (tendencja do lokowania działalności w strefach podmiejskich). Oznacza to, że dotychczasowe regiony przemysłowe mogą stracić zdobytą przewagę na rzecz technologii
innowacyjnych. O lokalizacji w danym regionie przesądzają bowiem coraz częściej
wysoko wykwalifikowani pracownicy, których można pozyskać ze szkół wyższych
i ośrodków naukowych zlokalizowanych w miastach103.
Głównymi ośrodkami zmian innowacyjnych są „regiony rdzenia”, pozostałe zaś
stają się peryferiami, zależnymi od nowoczesnych ośrodków przemysłowych. Wynika
to m.in. z efektu dominacji i osłabiania gospodarki regionów peryferyjnych poprzez
transfer do rdzenia zasobów naturalnych, ludzkich i kapitałowych oraz modernizację
i powiązania, wyrażające się w tendencji do podążania jednej innowacji za drugą
w drodze tworzenia popytu na nowe usługi. W konsekwencji następuje polaryzacja
techniczna między regionami wywołana przyciąganiem producentów przez istniejące
już na rynku firmy wykorzystujące lub oferujące innowacje. W celu ograniczenia
zróżnicowań powinien następować proces rozpowszechniania informacji na temat
innowacji do regionów peryferyjnych, co jest funkcją komunikacji społecznej.
Jak dowodzi w ostatnich latach M. Castells, „na przekór przewidywaniom futurologów zamiast zaniku miast mamy do czynienia z największą falą urbanizacji w historii ludzkości”. Wielkie regiony metropolitarne skupiają obecnie większość innowacji, ukierunkowanych działań, udogodnień kulturowych i zdolności do kreowania
101
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bogactwa w każdym państwie i na całym świecie. Łączą się one bowiem ze sobą
dzięki telekomunikacji, Internetowi i szybkim systemom transportowym, przez co
tworzą globalną architekturę węzłów i sieci. W konsekwencji funkcje innowacyjne
i kierownicze, globalne połączenia, usytuowane w głównych miastach i obszarach
metropolitarnych, stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego i kreatywności
dla swojego zaplecza: egzystencja lokalna zależy od dynamicznego podłączenia do
sieci globalnych.
Gospodarka informacyjna jest zorganizowana wokół terytorialnie skupionych
węzłów innowacji, zaawansowanych usług biznesowych oraz wytwarzania wysokich
technologii. Dzięki oferowaniu większej liczby lepszych miejsc pracy, szans edukacyjnych i miejskich udogodnień, które przyciągają najbardziej atrakcyjną siłę roboczą,
węzły te stają się centrami społeczeństwa informacyjnego104. W konsekwencji w tych
właśnie regionach następuje koncentracja innowacyjnej działalności gospodarczej
wzmacniającej efekty aglomeracji.

1.1.3. Polityka regionalna jako wyraz
interwencjonizmu w gospodarce
Szeroka definicja zawodności rynku obejmuje również znaczące różnice w rozwoju regionalnym, które mogą być traktowane jako przesłanka interwencji państwa105.
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego regionów, odmienna dynamika ich
rozwoju oraz niejednorodna konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna są zjawiskami normalnymi, wpisanymi w istotę wzrostu gospodarczego. Wynikają one bowiem
z uwarunkowanej ekologicznie, ekonomicznie, społecznie i historycznie heterogeniczności przestrzeni. Mogą one jednak stanowić hamulec wzrostu gospodarczego,
gdy stają się nadmierne oraz utrudniają przepływy i powiązania międzyregionalne106.
Opozycją wobec neoliberalizmu w gospodarce, uzasadniającego rozpatrywanie
tylko teorii lokalizacji działalności gospodarczej bez interwencji państwa, jest nurt
ekonomii, w którym wskazuje się na potrzebę interwencji państwa m.in. w postaci
polityki regionalnej, zachęcającej przedsiębiorców do podejmowania inwestycji i uzupełniającej je inwestycjami publicznymi107.
Za początek nowożytnej polityki regionalnej w państwach o gospodarce rynkowej uznaje się interwencje w sytuację społeczno-gospodarczą niektórych regionów
104
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w Wielkiej Brytanii w okresie Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych XX w. Teoretycznym uzasadnieniem prowadzenia polityki regionalnej stał się etatyzm − doktryna i praktyka ekonomiczna polegająca na zarządzaniu przez państwo przedsiębiorstwami prywatnymi lub na ich przejmowaniu z rąk prywatnych właścicieli, lub
też na tworzeniu nowych na polecenie rządu i z pieniędzy podatników. Termin ten
upowszechnił się wraz z pojawieniem się doktryny tzw. keynesizmu. Był on w tamtym czasie nowatorską doktryną ekonomiczną, zakładającą szeroki interwencjonizm
państwa w gospodarkę. Z punktu widzenia polityki regionalnej szczególnie istotne
jest to, że keynesizm podważał pogląd, iż terytorialne zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej jest zjawiskiem nieuniknionym lub przejściowym. Nurt ten nakładał jednocześnie na państwo obowiązek interwencji w celu korekty zawodności
rynku i poprawy koniunktury w rozwoju regionalnym108.
Według J. Szlachty przez rozwój regionalny należy rozumieć systematyczną poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców
oraz wzrost potencjału gospodarczego regionów, przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju109. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że państwo
musi prowadzić politykę rozwoju kraju na poziomie regionów ukierunkowaną na
rozwiązywanie specyficznych problemów związanych z pewnymi obszarami i wykorzystaniem ich możliwości110.
Warto podkreślić, że wspomniane uprzednio teorie lokalizacji działalności gospodarczej, mimo że ich twórcy nie zakładali interwencji państwa, stawały się często
podstawą formowania polityki regionalnej. I tak, teoria A. Webera okazała się wskazówką w poszukiwaniu optymalnej lokalizacji przemysłu, choć największe zastosowanie tej teorii miało miejsce w polityce interwencjonistycznej ówczesnego Związku
Radzieckiego. Z teorii efektów zewnętrznych A. Marshalla wynikać może dla polityki
regionalnej bardzo ważny wniosek, aby państwo tworzyło na określonym obszarze
efekty zewnętrzne w postaci rozwoju infrastruktury technicznej oraz ośrodków edukacyjnych i naukowych, a także oferowało udogodnienia dla przedsiębiorców.
W kontekście teorii centrum − peryferii wskazuje się na dążenie przez państwo,
za pośrednictwem polityki regionalnej, do wzrostu gospodarczego poprzez stymulowanie procesów dyfuzji i ograniczanie wymywania (wysysania). Dodatkowo w ramach wariantu tej koncepcji określono zestaw działań, które powinno podejmować
państwo w celu zbudowania biegunów wzrostu na obszarach słabo rozwiniętych oraz
biegunów równoważenia w celu niedopuszczania do nadmiernej koncentracji gospodarki i ludności w jednym miejscu. W podobnym zakresie zostały zdefiniowane
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instrumenty polityki regionalnej wspierające lokalizację przemysłów wysokich technologii111.
Analiza koncepcji polityki regionalnej pozwala wyodrębnić dwa podejścia do
rozwoju: egzogeniczne i endogeniczne. Pierwsze podejście podkreśla wagę czynników
zewnętrznych (np. inwestycji dokonanych przez inwestora zewnętrznego, importowanej technologii) w kreowaniu impulsów rozwojowych czy wytrącaniu regionalnego systemu społeczno-gospodarczego ze stanu kryzysu lub stagnacji na niskim
poziomie. Teoria zewnętrznego rozwoju regionalnego − „od góry” − wskazuje na
zróżnicowanie poziomu rozwoju prowadzące do wykształcenia się centrów innowacyjnych, z których innowacje rozprzestrzeniają się na peryferie. Po przekroczeniu pewnego poziomu dochodów tendencja do różnicowania się poziomu rozwoju
regionów zostaje odwrócona, a regiony zacofane zaczynają się rozwijać szybciej od
najważniejszych do tej pory centrów112.
Drugie podejście do polityki regionalnej odwołuje się do wewnętrznych czynników rozwoju gospodarczego, zwłaszcza do postaw społeczeństwa, jego motywacji
i umiejętności działania, zdolności do kreowania regionalnego systemu innowacji,
bieguna rozwoju113. Chodzi w tym przypadku o teorię rozwoju endogenicznego − na
gruncie własnych sił, „od dołu”. Akcentuje się zaspokajanie podstawowych potrzeb
społeczeństw lokalnych dzięki wykorzystywaniu zasobów naturalnych danego regionu oraz kapitału społecznego i ludzkiego mieszkańców. Teoria ta stanowi uzupełnienie, a nie zaprzeczenie teorii rozwoju egzogenicznego.
Połączenie teorii endo- i egzogenicznej pozwala na określenie współczesnego
optimum rozwoju regionalnego w następujący sposób:
• do regionu powinny przepływać z zewnątrz czynniki produkcji, w tym zwłaszcza
kapitał i praca,
• przyciąganie inwestorów zewnętrznych musi być uzupełniane tworzeniem nowych miejsc pracy w regionie przy wykorzystaniu miejscowych firm i wdrażaniu
innowacyjnej przedsiębiorczości lokalnej,
• ewentualna redystrybucja środków z regionów bardziej rozwiniętych do mniej
rozwiniętych – w celu zmniejszenia dysproporcji rozwojowych – powinna być
instytucjonalnie wsparta tworzeniem równych szans konkurencyjnych dla przedsiębiorstw z tych regionów,
• wśród instrumentów regionalnej polityki gospodarczej – oprócz bodźców finansowych i nakładów infrastrukturalnych – dużą rolę stymulacyjną powinny
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odgrywać nakłady na badania i rozwój, kształcenie zawodowe czy usługi okołobiznesowe, a także popieranie regionalnych związków kooperacyjnych114.
Wyróżnia się dwa podstawowe modele realizacji polityki regionalnej: interregionalną i intraregionalną. Pierwsza obejmuje działania państwa podejmowane
wobec regionów w zakresie decyzji w sprawie redystrybucji środków budżetu państwa przeznaczonych na rozwój regionalny, mających zapewnić realizację krajowych
priorytetów rozwoju. Polityka interregionalna jest odzwierciedleniem „odgórnego”
stymulowania procesów rozwojowych oraz makroekonomicznego spojrzenia na rozwój regionów. Wskazuje się, że rola tej polityki jest szczególnie istotna w krajach wykazujących duże zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
pogłębiających się nierówności regionalnych. Podstawowym celem tego rodzaju polityki jest budowanie potencjału endogenicznego regionów poprzez wzmacnianie ich
sił konkurencyjnych opartych na wewnętrznych czynnikach wzrostu, przełamywanie
strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych, wspieranie innowacyjności
i potencjału społecznego wraz z pobudzaniem aktywności i sprawności działania
administracji publicznej w regionach115.
Polityka intraregionalna powinna być natomiast realizowana przez regiony
upodmiotowione w sensie kompetencyjnym i finansowym. Oznacza to konieczność
stworzenia takich struktur i warunków prawno-instytucjonalnych funkcjonowania
państwa, aby regiony były odpowiedzialne za kształtowanie działań prorozwojowych
i miały finansowe możliwości realizacji tych działań. Polityka ta jest odzwierciedleniem idei decentralizacji i „oddolnego” podejścia do stymulowania rozwoju regionalnego, czego wyrazem może być samorząd regionalny. W powszechnie pogłębiających
się procesach decentralizacji zarządzania krajem następuje także proces decentralizacji polityki regionalnej i wzrost znaczenia polityki intraregionalnej116.
Konsekwencją wzmocnienia polityki intraregionalnej jest zwiększenie bezpośredniego wpływu władz lokalny na rozwój regionów wynikający z istniejącej konkurencji międzyregionalnej. W skali lokalnej przez konkurencję rozumie się wysiłki
zmierzające do promocji własnego regionu we współzawodnictwie z innym117. Można wyróżnić konkurowanie pośrednie i bezpośrednie118. Konkurowanie pośrednie
polega na budowaniu przez władze lokalne dla podmiotów gospodarczych otoczenia
lokalnego pozwalającego im na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Konkurowanie
114
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bezpośrednie jest natomiast rozumiane jako rywalizacja gmin o różnego typu korzyści związane z dostępem do środków finansowych. W obydwu przypadkach chodzi
przede wszystkim o poprawę atrakcyjności, a w konsekwencji – podniesienie konkurencyjności regionów.
Mianem konkurencyjności regionu (gminy) określa się jego (jej) zdolności adaptacji do zmieniających się warunków w celu utrzymania lub poprawienia swojej
pozycji w stosunku do innych regionów (gmin). Konkurencyjność regionu względem
innych regionów jest wypadkową atrakcyjności użytkowej kierowanej do obecnych
i potencjalnych podmiotów działających w regionie. Źródłem konkurencyjności
jest nowoczesna infrastruktura materialna, instytucjonalna i intelektualna regionu,
podstawy konkurencyjności tkwią natomiast w systemach edukacyjnych, strukturze
gospodarczej, powiązaniach sieciowych oraz infrastrukturze119.
Regiony budują konkurencyjność na podstawie nie podobieństw, ale różnic. Przewaga konkurencyjna jest rezultatem specyficznego związku powstałego z połączenia
odrębnego (niepowtarzalnego) środowiska kraju i korzyści konkurencyjnych, do których wytworzenia są zdolne różne gałęzie przemysłu. Należy podkreślić, że kapitał
jest selektywny, co oznacza, że inwestycje o wysokim poziomie technologicznym są
kierowane do miejsc, w których nie napotykają barier w postaci braku odpowiednio
przygotowanych kadr, niedostatku kooperantów, popytu. Do regionów słabiej rozwiniętych konsekwentnie trafiają natomiast inwestycje o niższym poziomie technologicznym120.
Warto również zwrócić uwagę na kwestię konkurencyjności gminy w wymiarze
międzynarodowym. Swobodny przepływ kapitału, wzrost mobilności innych czynników produkcji jako efekty liberalizacji gospodarek narodowych, a także zmiany
technologiczne i organizacyjne powodują, że powstają coraz bardziej innowacyjne
formy organizacji produkcji. Swoboda wyboru lokalizacji firm się zwiększa i dotyczy
już nie tylko danych państw, lecz niemal całego świata. W następstwie tego władze
regionalne muszą zabiegać o lokowanie się firm w regionie, co przyczynia się do jego
rozwoju121.
Lokalizacja firm zagranicznych w gminie powinna się przyczyniać do rozwoju
działalności eksportowej. Wynika to nie tylko z rozszerzania rynków lub celowego
lokalizowania takiej działalności ze względu na niższe koszty. Konsekwencją takiego
119
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funkcjonowania firm powinno być wykorzystanie przez nie zasobów wewnętrznych,
a przez to wspieranie firm lokalnych w dostępie do nowoczesnych technologii. Jak
jednak zaznacza W. Dziemianowicz, należy pamiętać o tym, że firmy zagraniczne
mogą również tworzyć na terenie gminy „wyspy” wykorzystujące jedynie dwa rodzaje zasobów, jakimi dysponuje gmina – infrastrukturę oraz ludzi. W skrajnych
przypadkach zasoby ludzkie mogą być także „importowane” z okolicznych gmin lub
nawet z zagranicy122.
Należy podkreślić, że polityka intraregionalna nie wyklucza polityki interregionalnej, ale przeciwnie − obie powinny się nawzajem uzupełniać. Wskazuje się nawet,
że należy odchodzić od podziału na polityki inter- i intraregionalną na rzecz jednej,
wspólnej polityki określającej cele w odniesieniu do terytorium dla wszystkich podmiotów publicznych.
Jeśli przyjąć konieczność interwencji państwa w postaci polityki regionalnej oraz
realizację głównego celu, jakim jest ogólny wzrost gospodarki, można wyróżnić dwa
skrajne nurty wskazujące albo na ograniczanie zróżnicowania regionalnego poprzez
wspieranie regionów najsłabszych w celu wyrównywania poziomu rozwoju bądź warunków życia lub szans życiowych jego mieszkańców, albo na wzmacnianie regionów
najsilniejszych w celu maksymalizacji wzrostu gospodarczego kraju jako całości.
Koncepcja polityki wspierania regionów najsłabszych
Polityka regionalna może być traktowana jako wyraz uporządkowanego interwencjonizmu, stąd w większym stopniu wiąże się ona z neokeynesowskimi − popytowymi − modelami rozwoju niż z koncepcjami neoklasycznymi123. W podejściu
keynesistowskim akceptuje się działania państwa na terenie regionów zapóźnionych
w rozwoju gospodarczym w postaci narzędzi polityki regionalnej, których głównym
zadaniem jest doprowadzenie do wyeliminowania dysproporcji rozwojowych i osiągnięcia większej spójności społeczno-ekonomiczno-terytorialnej państwa. Zgodnie
z tą teorią gospodarka rynkowa prowadzi do deregulacji, stagnacji i niedorozwoju
gospodarczego niektórych regionów oraz do nieefektywnego wykorzystania zasobów
w skali nie tylko poszczególnych regionów, lecz także całego kraju124.
Potrzebę interwencjonizmu i wspierania regionów najsłabszych zauważał również G. Myrdal. Udowadniał on, że gdyby pozostawić rynek swobodnej grze sił, niehamowanej polityką interwencjonistyczną, produkcja przemysłowa, handel, bankowość, ubezpieczenia, żegluga i właściwie niemal wszystkie dziedziny działalności
ekonomicznej, które w rozwijającej się gospodarce dają dochód raczej wyższy niż
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przeciętny, a także nauka, sztuka, literatura, oświata – całe życie kulturalne – skupiałyby się wówczas w pewnych ośrodkach i regionach, podczas gdy w pozostałej części
kraju panowałby mniejszy lub większy zastój125.
W swojej teorii G. Myrdal wskazywał na możliwy efekt rozprzestrzeniania się
(ang. backwash effects), polegający na pozytywnym wpływie regionów dobrze prosperujących na obszary mniej rozwinięte. Uważał jednak, że bez interwencji państwa
szybki wzrost jednych regionów prowadzi do zahamowania rozwoju innych. Przy niskim poziomie rozwoju gospodarczego i przy odpowiadających mu słabych skutkach
progresywnych siły ścierające się na rynkach zmierzają stale przez przyczynowość
okrężną do wytwarzania nierówności regionalnych, przez co jednocześnie hamują
rozwój ekonomiczny126.
Znaczące i rosnące dysproporcje regionalne stają się w wielu przypadkach barierą
dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego127. Główny cel ekonomiczny polityki regionalnej polega tradycyjnie na dążeniu do poprawy przestrzennej alokacji
wzrostu gospodarczego, a tym samym − do zmniejszenia różnic międzyregionalnych. Oddziaływanie państwa powinno być zatem skoncentrowane na obszarach
problemowych oraz sferach wymagających interwencji, w tym w regionach słabo
rozwiniętych oraz starych regionach przemysłowych.
W zasadzie od lat trzydziestych XX w. panowało dość powszechne przekonanie
o konieczności prowadzenia polityki regionalnej wspierającej regiony najsłabsze, co
było uzasadniane tym, że znaczące dysproporcje w rozwoju regionalnym utrzymujące
się przez dłuższy czas mogą mieć niekorzystne konsekwencje dla efektywności całej
gospodarki narodowej128. W rezultacie w większości państw OECD polityki regionalne zostały wprowadzone w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., a celem
tych polityk było osiągnięcie większej równości i zrównoważonego wzrostu w okresie
szybkiego uprzemysłowienia. W kolejnych latach w efekcie kryzysów gospodarczych
polityki te zostały skoncentrowane na zmniejszaniu dysproporcji w dochodach i zasobach infrastrukturalnych oraz na tworzeniu miejsc pracy129.
Prowadzenie polityki wspierania regionów najsłabszych jest również uzasadniane
potrzebą wsparcia finansowego uruchomienia i pobudzenia endogenicznych zasobów
regionów. Chodzi bowiem o kreowanie wzrostu gospodarczego, a więc podnoszenie
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konkurencyjności regionów i zmniejszenie bezrobocia, w tym przy wykorzystaniu
postępu technologicznego i specyficznych cech danego regionu oraz poprzez rozwój
infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej130. Konsekwencją jest polepszenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej w regionach
oraz redukowanie opóźnień w rozwoju obszarów słabo rozwiniętych.
Zgodnie z tym podejściem wsparcie państwa powinno być nakierowane przede
wszystkim na zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w regionach mniej rozwiniętych. Jak podkreśla E. Domańska, poszczególne działania interwencyjne rządu
mają skutki nie tylko makroekonomiczne, lecz także mikroekonomiczne. Co więcej,
ex ante działania te wpływają na zachowanie podmiotów gospodarujących – przede
wszystkim właśnie w procesie decyzji inwestycyjnych131. Drugim celem tak prowadzonej polityki miałoby być stworzenie warunków do wewnętrznego wzrostu gospodarczego tych regionów, trzecim zaś – wsparcie ze środków publicznych rozbudowy
infrastruktury najbiedniejszych obszarów kraju. Szczególnie te ostatnie działania
mają przekazać przedsiębiorcom sygnał o zainteresowaniu państwa danym regionem
oraz doprowadzić do ogólnej poprawy życia społecznego mieszkańców. Powinno
to sprzyjać uatrakcyjnieniu regionu dla wysoko wykwalifikowanych potencjalnych
pracowników pożądanych przez inwestorów132.
Do głównych korzyści prowadzenia polityki wspierania regionów najsłabszych
należałoby z pewnością zaliczyć także redukowanie presji inflacyjnej, wynikającej ze
wzrostu wynagrodzeń pracowników w regionach bogatszych, oraz ograniczenie występowania w regionach rozwiniętych niedoborów odpowiednio wykwalifikowanej
siły roboczej. Szkodliwość presji inflacyjnej na rynku pracy, która może być wywołana przestrzennymi dysproporcjami stóp bezrobocia, jest tym większa, że przenosi się
szybko na inne rynki133. Zwiększony popyt na siłę roboczą oraz jej wyższe dochody
mogą się przełożyć na wzrost popytu na nieruchomości, co spowoduje wzrost ich
cen i zwiększoną presję na podniesienie wynagrodzeń oraz ograniczy napływ siły
roboczej z regionów biedniejszych134.
Kolejnym negatywnym efektem znacznych dysproporcji w rozwoju regionalnym,
a w efekcie − argumentem na rzecz wspierania regionów słabszych, jest deprecjacja
kapitału ludzkiego, z którą związane są zwiększone koszty pomocy społecznej, wynikające z obniżonego standardu życia mieszkańców. Z analizy praktyki stosowania
polityki regionalnej w krajach rozwiniętych wynika, że pojęcie ładu przestrzennego
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sprowadza się najczęściej do relatywnego poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów danego kraju, a to ostatnie – do relatywnego bezrobocia135.
W efekcie motywy społeczne, w tym zwłaszcza przeciwdziałanie bezrobociu lub
ekstensywnemu zatrudnieniu w przestarzałych dziedzinach gospodarki, stanowiły
zasadnicze przesłanki prowadzenia polityki regionalnej w drugiej połowie XX w.
Podejście to jest szczególnie istotne z punktu widzenia akceptacji polityki regionalnej
jako niezbędnej ingerencji państwa w gospodarkę. J.E. Stiglitz uznaje wysoki poziom
bezrobocia za dowód tego, że nie działa mechanizm wolnego rynku, co jest najbardziej przekonującym argumentem na rzecz zawodności rynku136. Zróżnicowanie
regionalne w zakresie zatrudnienia wynika z różnych przyczyn, w tym z szoków
gospodarczych, których częstotliwość występowania jest tak duża, że regiony nie są
w stanie samodzielnie osiągnąć punktu równowagi137.
Bezrobocie oznacza zarówno straconą produkcję, a więc utratę potencjalnych
korzyści wynikających z pracy ludzi (chodzi w tym przypadku o wypracowywaną
przez nich wartość dodaną, płacone podatki, zgłaszanie zwiększonego popytu, w tym
konsumpcyjnego), jak i koszty społeczne dla państwa, wynikające z konieczności wypłacania świadczeń socjalnych w formie zasiłków dla bezrobotnych oraz programów
pomocy społecznej (z czasem wydatki te wyrażają się w wyższych podatkach płaconych przez osoby pracujące w gospodarce − co samo w sobie też stanowi problem).
Bezrobocie w regionach zapóźnionych może ponadto powodować destrukcję kapitału
społecznego poprzez zwiększoną przestępczość, negatywnie wpływającą na rozwój
działalności gospodarczej138, oraz rozpad spoistości społecznej kraju.
Należy również zauważyć, że znaczące bezrobocie w regionach uboższych wiąże
się najczęściej również z niskim poziomem wykwalifikowania siły roboczej, a w konsekwencji − z mniejszym zainteresowaniem ze strony potencjalnych pracodawców.
W ten sposób na mapie kraju pojawiają się obszary o wysokim wskaźniku bezrobocia i niskim poziomie życia, nieatrakcyjne dla inwestorów, a w efekcie bez szans
na rozwój. Brak właściwej polityki regionalnej państwa może zatem prowadzić do
powstania na wielu obszarach syndromu zaklętego kręgu zacofania i marginalizacji
społeczno-ekonomicznej znacznych części kraju. Ma to negatywne konsekwencje
ekonomiczne, społeczne i polityczne139.
Wydaje się, że istnieją co najmniej dwie przyczyny, dla których siły wolnego rynku nie są w stanie wyeliminować zróżnicowań regionalnych w poziomie stopy bez135
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robocia. Pierwszą przyczyną jest występowanie barier uniemożliwiających migracje
bezrobotnych z regionów słabszych do bogatszych ze względu na zbyt wysokie koszty
utrzymania w dużych aglomeracjach. Druga przyczyna wiąże się z brakiem dostosowywania się wynagrodzeń do warunków na rynku pracy, co wynika z porozumień
między przedsiębiorcami, zbyt łatwego dostępu do stosunkowo wysokiego wsparcia
socjalnego oraz relatywnie wysokiego poziomu płac140.
Analiza interwencji państwa ukierunkowanych na zmniejszenie stopy bezrobocia, w tym na poziomie regionalnym, pozwala wydzielić dwie role państwa − występującego jako podmiot rynku oraz jako podmiot interweniujący. W drugim przypadku państwo może skłaniać podmioty gospodarcze do zwiększenia popytu na pracę.
Może to następować przede wszystkim w rezultacie podejmowania przez podmioty
gospodarcze nowych inwestycji. Zwiększaniu wielkości popytu inwestycyjnego nie
towarzyszy jednak natychmiastowy wzrost wielkości zapotrzebowania na pracę ze
względu na odroczone efekty tego mechanizmu141.
Decyzje przedsiębiorstw związane z lokalizacją działalności gospodarczej wpływają w istotnym stopniu na rozwój aglomeracyjny i procesy urbanizacyjne. Koncentracja przedsiębiorstw i ich kontakty wzajemne, a także kontakty z klientami
podnoszą atrakcyjność przestrzeni i powodują koncentrację zaludnienia, co może
prowadzić do przeludnienia i znacznego obciążenia dostępnej infrastruktury. Problem ten wynika z istnienia realnych kosztów związanych ze zbyt dużym popytem
na infrastrukturę społeczną w aglomeracjach. W efekcie pojawia się spirala popytu
na tego rodzaju infrastrukturę oraz podaży realizowanej ze środków publicznych142.
Jak jednak dowodzi P. Gajewski, zwiększenie podaży infrastruktury jest działaniem poprawiającym efektywność ekonomiczną powodującą dalszą aglomerację
działalności gospodarczej143. Badania prowadzone przez OECD wskazują ponadto,
że pozytywne skutki aglomeracji i koncentracji rozwoju gospodarczego dominują nad
negatywnymi w granicach do poziomu sześciu−siedmiu milionów mieszkańców144.
Po przekroczeniu tego progu należy się liczyć z dominacją efektów ujemnych (w tym
kongestią, wysokimi kosztami gruntów i mieszkań)145.
Warto również zwrócić uwagę na kwestię powstawania ośrodków monokulturowych. W warunkach gospodarki rynkowej już we wczesnej fazie rozwoju kapitalizmu
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pojawiły się ośrodki przemysłowe bazujące na jednej gałęzi przemysłu. Przyniosło to
wiele korzyści podmiotom zlokalizowanym w tego typu jednostkach terytorialnych,
gdyż dzięki koncentracji przestrzennej tych podmiotów, a w konsekwencji − specjalizacji lokalnej siły roboczej oraz usług świadczonych na rzecz danego przemysłu można było obniżyć koszty działalności. Tego rodzaju ośrodki były jednak szczególnie
podatne na zakłócenia gospodarcze oraz efekty końcowych faz cyklu życia produktu.
Podobne problemy występują w monokulturowych miastach, które funkcjonują dzięki jednemu dużemu zakładowi przemysłowemu, co powoduje koncentrację produkcji
i zatrudnienia oraz monopolistyczną pozycję na rynku.
Omawiane ośrodki, zarówno stricte przemysłowe, jak i miejskie, stały się w efekcie przedmiotem interwencji państwa, zorientowanej początkowo na obronę status
quo, a w późniejszym okresie − gdy okazało się to całkowicie nieskuteczne − na
wprowadzanie i rozwijanie nowych kierunków produkcji, które mogły zająć miejsce
schyłkowych sektorów przemysłu146.
Efektywną odpowiedzią na taką sytuację ze strony rządu powinna być „restrukturyzacja przy udziale państwa”147, polegająca na dywersyfikacji bazy ekonomicznej
i konwersji produkcji, co może się wpisywać w koncepcję prowadzonej polityki regionalnej. Takie podejście wynika z postulatów tworzenia w najbliższym otoczeniu
(a więc w wymiarze regionalnym) nowych miejsc pracy w zamian za miejsca likwidowane w ośrodku przemysłowym czy monokulturowym mieście. Nie powinno więc
być celem ani zadaniem władz publicznych chronienie dominującego zakładu pracy
i jego załogi przed rynkiem, lecz wspieranie tych działań, które mogą prowadzić do
efektywnego wykorzystywania zasobów niezbędnych do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych148.
Polityka wspierania regionów najsłabszych może się przyczynić nie do dynamicznego rozwoju danych obszarów, ale jedynie do spowolnienia tempa wzrostu
zróżnicowań, odwrócenie bowiem obiektywnych tendencji wymagałoby olbrzymich
środków. W konsekwencji, gdyby istotną rolę w tak prowadzonej polityce odgrywały
przedsięwzięcia wyrównawcze o relatywnie niższej efektywności, mogłoby to zagrażać dynamice rozwoju społeczno-gospodarczego149.
W literaturze pojawiają się również głosy bardziej radykalne − że polityka regionalna prowadzona w kierunku wyrównania poziomu rozwoju regionalnego jest
nieefektywna. Jeśli chodzi o politykę regionalną prowadzoną ze środków z budżetu
ogólnego Wspólnoty Europejskiej, niektórzy wskazują, że fundusze kierowane do
146
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państw i regionów słabiej rozwiniętych mają znaczenie przede wszystkm socjalne, nie
zaś rozwojowe. Analizy statystyczne nie potwierdziły bowiem, by środki zewnętrzne
mogły spowodować trwałe i znaczące przyspieszenie rozwoju tych obszarów150.
W niezależnych raportach wskazano m.in., że polityki regionalne i strukturalne prowadzone na rzecz niwelowania zróżnicowania regionalnego służą głównie do
celów redystrybucyjnych, niewielki zaś mają związek z dążeniami do przyspieszenia
wzrostu gospodarczego151. Konwergencji między krajami Unii Europejskiej towarzyszy natomiast dywergencja w skali regionalnej, co wynika z metropolizacji procesów
rozwoju152. Mimo wszystko jednak I. Pietrzyk wskazuje, że dotychczasowa polityka
regionalna zapobiegła pogłębieniu się dystansu między regionami rozwiniętymi najlepiej i najsłabiej153.
Jak podkreśla ponadto I. Pietrzyk, w polityce regionalnej chodzi obecnie o pogodzenie dysproporcji przestrzennych rozwoju, co samo w sobie staje się czynnikiem
sprzyjającym wzrostowi, z promocją tego ostatniego i zwiększeniem konkurencyjności regionów. W związku z pojawieniem się nowych nierówności pojęcie dysproporcji
nabrało szerszego znaczenia i oznacza już rozpiętość nie tylko w dochodach i stopie
bezrobocia, lecz także w nierównościach w zakresie stanu środowiska czy wyposażenia w infrastrukturę, w dostępie do kapitału, edukacji i kompetencji, usług dla
przedsiębiorców154.
Koncepcja polityki wspierania wszystkich regionów
Jak wspomniano uprzednio, do końca lat osiemdziesiątych XX w. politykę regionalną traktowano jako instrument niwelujący znaczące różnice w rozwoju regionalnym. Ówczesne modele polityki regionalnej w różnych państwach przyniosły jednak
wyniki rozczarowujące, głównie ze względu na powolny proces konwergencji. Uważa
się, że sposób zarządzania (centralny) oraz redystrybucja subwencji do obszarów
słabiej rozwiniętych skutkowały nadmiernym rozproszeniem środków, a tym samym
osłabieniem efektu skali interwencji publicznej. W ostatecznym rozrachunku nie
mogło to przynieść wymiernych efektów dla procesów rozwojowych155.
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W konsekwencji zaczęto odszukiwać w teorii potwierdzenia prowadzenia polityki regionalnej wspierającej wzrost we wszystkich regionach (bez względu na stopień
zamożności), przy założeniu że regiony powinny inwestować we własny rozwój przez
mobilizowanie lokalnych zasobów i środków, tak aby wykorzystać swoje specyficzne
przewagi konkurencyjne bez nadmiernego uzależniania się od krajowych transferów
i dotacji. Chodziło zatem o wykorzystanie przede wszystkim endogenicznych cech
terenów zamiast egzogenicznych inwestycji i transferów finansowych.
Odpowiedzią na wątpliwości odnośnie do formuły prowadzenia polityki regionalnej jest teoria nowej geografii ekonomicznej. Jej twórca − P. Krugman − przedstawił w 1991 r. model ogólnej równowagi przestrzennej alokacji aktywności ekonomicznej. Opracowanie nowej teorii wynikało z potrzeby wyjaśnienia przyczyn
długookresowego utrzymywania się lub narastania zróżnicowań regionalnych, które
nie potwierdziły przewidywań teorii regionalnych opartych na neoklasycznym modelu wzrostu, zgodnie z założeniami których nigdy nie powinno dojść do powstania
znaczących dysproporcji rozwojowych między regionami156.
Endogeniczna polityka regionalna, której podstawą jest teoria nowej geografii
ekonomicznej, w rozwoju regionu uwzględnia endogeniczny kapitał materialny, endogeniczny kapitał ludzki i społeczny. Warunki odpowiednie dla optymalnego rozwoju regionalnego powinny być efektem właściwie prowadzonej polityki regionalnej
państwa, stanowiącej przejaw interwencjonizmu władzy publicznej, która powinna
sprzyjać inwestowaniu miejscowego kapitału w rozwój działalności badawczo-rozwojowo-innowacyjnej oraz w edukację.
Korzyści wynikające z prowadzenia takiej polityki regionalnej polegają na tym, że
w regionach następuje stały proces rozwijania wykorzystywanych w nich technologii
oraz przyciągania wyspecjalizowanej kadry, dzięki czemu następuje stałe wzmacnianie tendencji rozwojowych tych terytoriów. Wynika to z intensyfikacji związków
między procesami tworzenia innowacji, kreowania wiedzy, jej asymilacji i uczenia
się. W celu ograniczania wysokich kosztów transakcyjnych wiedzy dochodzi do
koncentracji podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie
i kształtujących innowacyjność.
W konsekwencji endogeniczna polityka regionalna powinna uwzględniać tworzenie:
• kapitału społecznego sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności,
• centrów innowacji, parków naukowych, parków technologicznych i agencji transferu technologii, traktowanych jako narzędzia umożliwiające wykorzystanie endogenicznych zasobów regionu,
156
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regionów „uczących się”, w których następują tworzenie i transfer wiedzy,
a w konsekwencji − poprawa kwalifikacji i umiejętności mieszkańców,
• gron działalności gospodarczej, będących geograficznymi skupiskami wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców i jednostek świadczących
usługi,
• sieci gospodarczych, wynikających z zespołu powiązań produkcyjnych, finansowych, innowacyjnych i kulturowych,
• regionalnych systemów innowacji157.
Przedstawione działania stoją w sprzeczności z założeniami neoklasyków wskazujących na rolę rynku w wyrównywaniu regionalnych zróżnicowań rozwoju. Można bowiem dostrzec dodatnią zależność między polaryzacją regionalnego rozwoju
ekonomicznego a wzrostem gospodarczym całego kraju158. Wykorzystanie i wzmacnianie zróżnicowanego terytorialnie potencjału rozwojowego powinno pozwolić wypracować optymalne kierunki działań w ramach regionalnej polityki rozwoju.
Koncepcja endogenicznej polityki regionalnej nie oznacza jednak pełnej akceptacji dla interwencjonizmu państwowego. Zgodnie z tą doktryną należy wykorzystywać
koncentrację najważniejszych ogniw gospodarczych i przestrzennych oraz wspierać
ich dalszą zdolność do rozwoju. Aglomeracja i wzrost gospodarczy są pozytywnie
skorelowane ze sobą pod warunkiem wspólnej lokalizacji w regionie wiedzy i produkcji159. W konsekwencji polityka regionalna powinna interweniować w wybranych
ośrodkach strategicznych mających perspektywy rozwojowe oraz w priorytetowych
obszarach tematycznych, składających się na czynniki konkurencyjności oraz mogących przynieść największe korzyści.
Optymalna przestrzenna alokacja czynników produkcji nie oznacza ich równomiernego rozkładu. Wynika to częściowo z ograniczonej mobilności niektórych
z nich, np. siły roboczej, co według niektórych autorów oznacza konieczność prowadzenia polityki regionalnej160. W dłuższej perspektywie pozytywne efekty polityki
regionalnej mogą być bowiem zauważalne, jeśli odpowiednie instrumenty zostały
zastosowane w regionach mających realne możliwości rozwoju przy wykorzystaniu
mobilnych czynników produkcji (wiedza, kapitał)161.
Z drugiej strony, aby możliwe było inicjowanie procesów rozwojowych w obszarach peryferyjnych, wymagana jest interwencja na rzecz dyfuzji, a więc poszerzenia
i wzmocnienia kanałów rozprzestrzeniania się rozwoju do regionów słabo rozwiniętych oraz regionów zagrożonych trwałym regresem i postępującą marginalizacją,
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jednak nie w odniesieniu do tych, które notują tempo wzrostu wolniejsze niż inne
regiony, ale dodatnie162. Chodzi zatem o prowadzenie w ramach polityki regionalnej
działań wyrównawczych w celu odkrywania i rozwijania lokalnego potencjału oraz
funkcjonalnych powiązań z ośrodkami wzrostu w celu umożliwienia przepływów
i absorpcji generowanych tam korzyści. W takiej sytuacji działania te stanowią uzupełnienie działań służących konkurencyjności i przyczyniają się do znoszenia barier
o znaczeniu krajowym, dzięki czemu zwiększają spójność między wszystkimi regionami kraju. Zadaniem polityki regionalnej państwa jest bowiem rozprzestrzenianie
na obszarze całego kraju korzystnych warunków biznesowych163.
Jeśli regiony silniejsze mają potencjał rozwojowy, to wspieranie obszarów słabiej
rozwiniętych w rzeczywistości obniża rozwój ogólnogospodarczy. W konsekwencji
można byłoby sformułować wniosek o braku zasadności tradycyjnej interwencji państwa w postaci prowadzenia polityki regionalnej nastawionej na wyrównywanie poziomu rozwoju w układzie przestrzennym poprzez stosowanie zachęt produkcyjnych
w regionach słabszych. W największym stopniu kwestionowany jest ekonomiczny
sens transferów do regionów wiejskich lub słabo zurbanizowanych, w których nie
występują efekty aglomeracji164.
Nowa geografia ekonomiczna uzasadnia zatem stopniowe odchodzenie od polityki regionalnej wspierania rozwoju obszarów najsłabszych na rzecz podejścia bardziej elastycznego, w ramach którego uwzględniane są siły wolnego rynku, czego
konsekwencją jest zwiększanie aglomeracji i zróżnicowania regionalnego. W takiej
sytuacji akceptuje się interwencję państwa na rzecz regionów najlepiej rozwiniętych,
co uzasadnia się tym, że stopień aglomeracji, determinowany przez mechanizmy
rynkowe, może być zbyt słaby (zbyt małe są korzyści aglomeracji) z punktu widzenia
efektywności ekonomicznej165.
Z perspektywy ogólnego rozwoju kraju koncentracja środków finansowych dla
wybranych ośrodków rozwoju jest bardziej efektywna niż kierowanie tych środków
wyłącznie do regionów rozwiniętych najsłabiej. Podejście to potwierdzają również badania przeprowadzone przez OECD. Coraz więcej państw zmienia swoje nastawienie
do prowadzonej polityki regionalnej z tradycyjnego finansowania obszarów najsłab162

Jak wskazuje R. Szul, teorie rozwoju endogenicznego przełożone na język polityki regionalnej mówią o pomaganiu tym, którzy pomagają sobie sami, lub nawet o zaniechaniu polityki regionalnej, gdyż społeczności pracowite i dobrze zorganizowane i tak sobie poradzą, a społecznościom
leniwym i źle zorganizowanym żadna pomoc na nic się nie przyda, a więc szkoda wydawać na nie
środki publiczne. Por.: R. Szul, op. cit., s. 119; Załącznik do projektu…, op. cit., s. 11.
163
J. Hausner, T. Kudłacz, J. Szlachta, Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1988, s. 38.
164
P. Gajewski, op. cit., s. 64.
165
M. Boldrin, F. Canova, op. cit., s. 38, Por. też: S. Brakman, H. Garretsen, J. Gorter, A. van der
Horst, M. Schramm, op. cit., s. 13.
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szych w kierunku wspierania wszystkich regionów, bez względu na poziom rozwoju,
w celu maksymalizowania ich indywidualnych przewag komparatywnych. W konsekwencji prowadzona polityka ewoluuje z interwencji krótkookresowych w formie
subsydiów w kierunku długookresowej polityki rozwoju na rzecz wzmocnienia konkurencyjności. Jest to również wynikiem zaniechania strategii sektorowych na rzecz
prowadzenia zintegrowanych projektów rozwojowych166.
Na podstawie badań OECD można wskazać szeroki wachlarz proponowanych
działań, które mogą zostać podjęte przez państwa w określonych sytuacjach: w związku z asymetrią informacji między potencjalnymi pracownikami i pracodawcami
konieczne jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania urzędów pracy, swobodnego przepływu informacji, sprawnego systemu transportowego pozwalającego na
wymianę towarową po możliwie najniższych kosztach, systemu wymiany wiedzy
i innowacyjnych rozwiązań w celu umożliwienia pojawienia się efektu rozlewania
wiedzy i technologii167. Koncentracja przedsiębiorstw jest zatem koniecznym, choć
niewystarczającym warunkiem uzyskania korzyści aglomeracji. Bez udziału państwa
w sferach, w których nie funkcjonują prywatni przedsiębiorcy, efekty aglomeracji są
relatywnie niewielkie168.
Jak zauważył J. Williamson, w początkowych fazach rozwoju gospodarczego następuje znaczący wzrost zróżnicowań regionalnych, ale po osiągnięciu określonego
poziomu rozwoju pojawia się naturalna tendencja do zmniejszania się dysproporcji
w poziomie rozwoju. Na tej podstawie możliwy wydaje się interwencjonizm państwa
wspierający bieguny wzrostu na wstępnym etapie rozwoju w celu ukierunkowania
środków i wymuszenia prorozwojowych działań przedsiębiorców w ramach aglomeracji. W związku z ograniczonymi zasobami czynników produkcji korzystne jest
wówczas wspieranie jednego lub kilku biegunów wzrostu w celu tworzenia efektu
aglomeracji, co powinno obniżyć koszty innowacji.
Skoncentrowanie przedsiębiorstw powinno pozwolić na osiągnięcie wyższej stopy wzrostu gospodarczego. Następny etap rozwoju, poddany wyłącznie siłom wolnego rynku, powinien się jednak charakteryzować deglomeracją do regionalnych
biegunów wzrostu169. Problem korelacji między zróżnicowaniem przestrzennym
a wzrostem gospodarczym odnosi się zatem również do etapu rozwoju kraju.
166

Investing for Growth…, op. cit., s. 4.
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Nieco inne podejście do prowadzenia polityki regionalnej zaproponowali
D. Meyer i J. Lackenbauer. Wyróżnili oni dwa etapy prowadzenia polityki regionalnej: transfer środków finansowych oraz zapewnienie przepływu wiedzy i innowacji.
W pierwszym etapie powinien być promowany ogólny wzrost zintegrowanych regionów, które miałyby się stać lokomotywami wzrostu (ang. dynamo of growth) m.in.
poprzez sprzedaż towarów do regionów słabszych, co stymulowałoby popyt na wyroby pochodzące z regionów bogatszych oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców i ich
dochodów, podczas gdy konsumenci z regionów słabszych korzystaliby z dostępnych
dóbr. Działania te powinny być prowadzone, kiedy aglomeracja i stopa zróżnicowania
regionalnego rosną. Polityka regionalna w drugim etapie powinna być ukierunkowana na wspieranie wszystkich regionów. Firmy z obszarów biedniejszych powinny
mieć możliwość korzystania z efektu rozlewania się innowacji i wiedzy pochodzących
przede wszystkim z regionów bogatszych, a to zapewniłoby tym pierwszym zwiększenie produkcyjności, a w konsekwencji − konkurencyjności170.
Odmienna koncepcja polityki regionalnej koncentruje się na sieciowym charakterze rozwoju gospodarczego i na pierwszoplanowym znaczeniu przepływów kapitału, informacji, innowacji i towarów między najsilniejszymi ośrodkami rozwoju – metropoliami171. Zgodnie z tą teorią rozpowszechnianie się nowoczesnych technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych prowadzi do wykształcenia się społeczeństwa
sieci i powstania swoistej przestrzeni przepływów w tak utworzonej strukturze sieci.
Według M. Castellsa przepływy są nie tylko jednym z elementów organizacji
społecznej, lecz także wyrazem procesów dominujących m.in. w życiu gospodarczym.
Stanowią celowe, powtarzalne, programowalne sekwencje wymiany i interakcji między fizycznie rozłączonymi pozycjami zajmowanymi przez podmioty uczestniczące
w ekonomicznych, politycznych i symbolicznych strukturach społeczeństwa.
Pierwszym materialnym wsparciem przestrzeni przepływów jest obecnie obieg
wymian elektronicznych, tworzących łącznie materialną bazę dla procesów, które odgrywają strategicznie kluczową rolę w sieci społeczeństwa. W konsekwencji jest to forma przestrzenna, tak jak mogły nią być „miasto” czy „region” w organizacji społeczeństwa kupieckiego czy przemysłowego. Drugą warstwę przestrzeni przepływów tworzą
jej węzły i koncentratory, pełniące funkcję koordynacji płynnych interakcji wszystkich
elementów zintegrowanych w sieć. Trzecia warstwa przestrzeni przepływów odnosi się
natomiast do przestrzennej organizacji dominujących elit zarządzających, sprawujących funkcje kierownicze, wokół których taka przestrzeń jest łączona172.
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Co warte odnotowania, w literaturze pojawiają się głosy, że poglądy dotyczące
skoncentrowania polityki regionalnej na regionach najsilniejszych, mających stanowić lokomotywy wzrostu, a odejście od wsparcia regionów biednych cechują się
podejściem krótkookresowym i niedocenianiem efektów długofalowych. Niektórzy
twierdzą ponadto, że koncepcje neoliberalne, zorientowane na mechanizmy wolnorynkowe, pozostają w sprzeczności z nowymi formami regulacji zbiorowej, charakterystycznymi dla wyłaniających się tzw. nowych przestrzeni produkcyjnych, w których wzajemne relacje między podmiotami regionalnymi opierają się na współpracy
i zaufaniu173.
Instrumenty polityki regionalnej
W oddziaływaniu na proces regionalnego rozwoju kraju organy państwa posługują się głównie narzędziami stosowanymi w ogólnej polityce ekonomicznej. Istnieje
wiele koncepcji klasyfikacji instrumentów interwencji w ramach polityki gospodarczej174. Do instrumentów współczesnej polityki regionalnej można za B. Winiarskim
zaliczyć:
• normy powszechnie obowiązujące, ustalane przez władze państwowe i w odniesieniu do właściwych obszarów działania − przez organy samorządu terytorialnego,
• decyzje administracyjne wydawane na podstawie odpowiednich norm ogólnych,
skierowane do określonych adresatów, wprowadzające nakazy, zakazy lub pewne
uwarunkowania działań,
• narzędzia typu ekonomiczno-finansowego, wprowadzane za pośrednictwem
polityki pieniężnej i budżetowej, stwarzające bezpośrednio dla podmiotów gospodarczych określone motywacje do prowadzenia działań uznawanych przez
organy publiczne za pożądane, a także uciążliwości w razie podejrzenia i prowadzenia działań niepożądanych,
• przedsięwzięcia gospodarcze organizowane i realizowane na rzecz przedsiębiorców bezpośrednio przez organy publiczne lub z ich znacznym udziałem (działania
pośrednie)175.
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I. Pietrzyk, op. cit., s. 23.
Por.: D. Miłaszewicz, Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 4; A. Karpiński, Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych.
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Obserwowane tendencje w polityce regionalnej pozwalają stwierdzić za P. Churskim, że w krajach o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego większe
znaczenie mają instrumenty inwestycyjne i finansowe. W państwach o wyższym
poziomie rozwoju nacisk kładzie się przede wszystkim na instrumenty informacyjne
i finansowe176.
Przykładem kompleksowego stosowania instrumentów rozwoju regionalnego
są uprzywilejowane strefy gospodarcze, a w Polsce − specjalne strefy ekonomiczne,
których głównym założeniem jest oferowanie preferencyjnych warunków inwestycji.
Z punktu widzenia polityki regionalnej narzędzia związane z przyjmowaniem norm
powszechnie obowiązujących, a także z decyzjami administracyjnymi mają głównie
charakter negatywny, co wynika z wprowadzania pewnych restrykcji i ograniczeń
w zagospodarowaniu terenu. Tego rodzaju restrykcje, zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym oraz przestrzennym, istnieją w legislacji regulującej
specjalne strefy ekonomiczne, przeznaczone dla określonych inwestorów na wydzielonym obszarze.
Narzędzia ekonomiczno-finansowe stosowane w ramach polityki regionalnej
łączą natomiast zachęcanie z pobudzaniem, ułatwianiem i wspieraniem działań
uznanych za celowe i potrzebne. Mogą one być albo restrykcyjnymi instrumentami
fiskalnymi, polegającymi na podwyższaniu podatków w związku z funkcjonowaniem na pewnych obszarach, albo instrumentami oddziałującymi pozytywnie, stanowiącymi zachęty w postaci zwolnień i ulg podatkowych, ułatwień kredytowych
oraz − w pewnych sytuacjach − nawet subwencji budżetowych dla przedsiębiorstw
podejmujących działalność na obszarach uznanych za wymagające rekonstrukcji lub
aktywizacji gospodarczej177.
Interwencja poprzez subwencjonowanie polega na udzieleniu wsparcia bezpośredniego − poprzez subwencje − lub też pośredniego − poprzez ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom w danym regionie, w tym w ramach określonej uprzywilejowanej strefy gospodarczej. Celem wsparcia finansowego
jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności regionu, przyciągnięcie nowych
inwestycji i firm, co przekłada się na pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy w wybranych regionach. Obniżenie kosztów działalności
przedsiębiorstw zwiększa ich zyski i potencjał inwestycyjny, a w konsekwencji wzrost
gospodarczy w regionie powinien przyspieszyć, co stanowi teoretyczne umotywowanie wykorzystywania tego instrumentu polityki regionalnej178.
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Jak uważa L. von Mises, wzrost produkcji w regionie subwencjonowanym będzie
mocno kontrastował z ciężarem nałożonym na produkcję i konsumpcję w regionach,
które będą musiały ponosić koszty takiej polityki. W ten sposób uboższa część kraju
jest dotowana z pieniędzy podatkowych obciążających produkcję innej, lepszej części.
W takiej sytuacji jedyna korzyść przejawia się w tym, że pewna liczba przedsiębiorców działa na terenie, który w innych okolicznościach zostałby uznany za zbyt mało
atrakcyjny. W takiej sytuacji przywileje oferowane przedsiębiorcom w regionach
słabszych niczym się nie różnią od przywilejów oferowanych w innych warunkach
przedsiębiorcom równie mało efektywnym. W konsekwencji może się okazać, że
obywatele (konsumenci) płacą podwójnie – jako podatnicy bezpośrednio udzielający
subwencji oraz jako konsumenci, płacący wyższe ceny za towary kupowane w warunkach ograniczonej konkurencji179.
Warto ponadto zauważyć, że subsydia dla przedsiębiorców w regionach zapóźnionych często są nieefektywne. Subsydia mogą być m.in. traktowane przez beneficjentów jako dodatkowy zysk bez potrzeby ponoszenia jakichkolwiek kosztów, co może
wystąpić zwłaszcza w przypadku firm bankrutujących. Inną ułomnością może być
zachęcenie przedsiębiorców do przeinwestowania w kapitał rzeczowy, który nie jest
następnie efektywnie wykorzystywany. Wskutek odpływu części firm z regionu centralnego do peryferyjnego, w którym można uzyskać wsparcie, w tym pierwszym spada intensywność konkurencji i rosną zyski przedsiębiorców, co powoduje zwiększenie
dysproporcji dochodowych między regionami. Gospodarka osiąga wówczas nowy
punkt równowagi charakteryzujący się większym przestrzennym rozproszeniem
działalności gospodarczej (mniejszym stopniem aglomeracji), wyższym indeksem
przestrzennej nierówności dochodów oraz niższą stopą wzrostu gospodarczego180.
Również D. Meyer i J. Lackenbauer udowadniają, że subsydia dla regionów uboższych prowadzą do ograniczenia zróżnicowania regionalnego, przede wszystkim
poprzez ograniczenie wzrostu innowacyjności (ze względu na zmniejszone środki),
a w konsekwencji − ogólnego rozwoju gospodarczego181.
Specyficzną formą wspierania przedsiębiorców w regionach jest stosowanie przez
państwo różnego rodzaju preferencji podatkowych. Według ekonomistów neoliberalnych tego typu instrument zakłóca jednak przepływy finansowe w gospodarce
i narusza zasadę neutralności podatkowej, a także utrudnia rynkową alokację czynników produkcji. Preferencje inwestycyjne mają ponadto charakter uznaniowy, co
może naruszać zasadę równości podatników wobec prawa. Warto również zauważyć,
że ulgi i zwolnienia podatkowe powodują – przynajmniej w krótkim okresie – spadek
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dochodów publicznych, co w konsekwencji może doprowadzić do wzrostu deficytu
budżetowego182. Budżet państwa musi się bowiem wywiązywać z zadań wynikających z przyjętych założeń ustawowych i tzw. sztywnych wydatków, a to wymusza
utrzymanie stabilnego poziomu wpływów podatkowych183. Co więcej, systemy preferencji fiskalnych mogą prowadzić do nadużyć oraz do rozbudowywania aparatu
skarbowego niezbędnego do monitorowania stopnia spełnienia kryteriów udzielania
ulg i zwolnień podatkowych.
Zdaniem L. Balcerowicza wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe są nagrodami
dla przedsiębiorców umożliwiającymi im dalszy rozwój, a ulgi w spłacie zobowiązań
udzielane przez państwo stanowią dla przedsiębiorców „tani kredyt”184. Jeszcze bardziej radykalnie wypowiada się na ten temat R. Gwiazdowski. Jego zdaniem teoria
ekonomii wykazuje, że większość preferencji stymuluje często inwestycje nieracjonalne z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia, tj. sprzyja kreacji tzw. tarcz
podatkowych. Ulgi i zwolnienia podatkowe są bowiem uwzględniane w kalkulacji wartości elementów majątku przynoszącego dochód185. Preferencje podatkowe
przyznawane w określonych obszarach bądź określonym grupom podatników mogą
z kolei zachęcić podatników nieuprzywilejowanych lub działających w obszarach
pozbawionych preferencji podatkowych do przekwalifikowania profilu własnej działalności, ograniczania dotychczasowego jej przedmiotu czy nawet do uchylania się
od opodatkowania186.
Jak się wydaje, należy się zgodzić z K. Tarchalskim, który w odniesieniu do preferencji fiskalnych konkluduje, że liczba i częstotliwość przyznawania ulg i zwolnień
podatkowych korporacjom międzynarodowym nie powinny dziwić. W epoce globalizacji i względnego liberalizmu w obrotach międzynarodowych siła przetargowa tzw.
kompanii wielonarodowych jest olbrzymia. Mogą one obecnie w większym stopniu
wykazywać zyski w krajach niskopodatkujących, koszty zaś – w krajach o wysokich
podatkach od dochodu przedsiębiorców187. Wydaje się również, że za akceptowalne można uznać stwierdzenie M. Jamrożego, według którego odstępstwa od zasady
neutralności podatkowej, w tym zwłaszcza ulgi i zwolnienia podatkowe, powinny
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mieć głębokie uzasadnienie aksjologiczne, ponieważ dyskryminują one podatników,
którzy z tych ułatwień nie korzystają188.
Należy jednak zauważyć, że poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców w danym regionie oznacza korzyści dla właścicieli ziemi tego regionu oraz przedsiębiorców, dla których przeniesienie inwestycji w inny region nie mogłoby się obyć
bez umniejszenia wartości inwestycji. Subwencje regionalne przenoszą zatem część
czynników produkcji z miejsc oferujących bardziej korzystne, naturalne warunki
produkcji do miejsc, w których warunki są dużo gorsze. W ten sposób powinno
następować stopniowe wyrównywanie różnic w rozwoju gospodarczym regionów,
a oferowane preferencje powinny być stopniowo wygaszane.
W podsumowaniu można stwierdzić, że teoria dostarcza wielu argumentów
wspierających prowadzenie polityki regionalnej na rzecz regionów dobrze rozwiniętych, a także stosowanie instrumentów ukierunkowanych na ograniczanie zróżnicowania regionalnego w skali kraju. Według nowej geografii ekonomicznej występowanie efektów zewnętrznych uzasadnia niewątpliwie prowadzenie polityki regionalnej.
Nierozstrzygnięta jednak pozostaje kwestia, czy polityka regionalna powinna wspierać aglomerację, czy też redukcję zróżnicowania regionalnego, niektóre regiony bowiem mogą czerpać najwięcej korzyści jako centra, inne zaś – jako peryferie189.
Można zatem przyjąć, że polityka regionalna może stanowić efektywny udział
państwa w rozwoju gospodarczym kraju, pod warunkiem nieograniczenia interwencji wyłącznie do regionów najsłabszych i określenia dla niej celów i środków,
które mogą być równocześnie spełnione. Wydaje się, że rozwiązaniem optymalnym
byłoby − przy uwzględnieniu sytuacji danego kraju − zarówno prowadzenie całościowej polityki regionalnej wspierania regionów względnie dobrze rozwiniętych,
jak i stosowanie instrumentów ograniczających ubóstwo regionów opóźnionych190.
Nowoczesna polityka regionalna powinna się koncentrować nie na prostych mechanizmach redystrybucyjnych i wyrównawczych, ale na pobudzaniu w regionach
wspomaganych wzrostu endogenicznego, z możliwie największym wykorzystaniem
potencjału tkwiącego w gospodarkach lokalnych. Ważne jest zatem, aby podejmowane interwencje, np. w postaci uprzywilejowanych stref gospodarczych, nie osłabiały
potencjału ośrodków silnie rozwiniętych, co zagrażałoby konkurencyjności całej
gospodarki.
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190
W. Maloney, op. cit., s. 143.
189

66

Rozdział 1. Uprzywilejowane strefy gospodarcze jako przykład interwencji państwa...

1.2. Uprzywilejowane strefy gospodarcze
jako przykład interwencji państwa
1.2.1. Pojęcie i rodzaje uprzywilejowanych stref gospodarczych
Pojęcie uprzywilejowanych stref gospodarczych
W literaturze przedmiotu można znaleźć różne definicje i przykłady funkcjonowania szczególnych obszarów gospodarczych charakteryzujących się m.in. znaczącym interwencjonizmem państwa. W związku z używaniem wielu różnych nazw tego
typu rozwiązania, w niniejszym opracowaniu przyjęto określenie „uprzywilejowane
strefy gospodarcze”.
Z punktu widzenia prawa uprzywilejowane strefy gospodarcze są zaliczane do szerokiej kategorii, jaką jest obszar specjalny, nazywany także obszarem specjalnej regulacji prawnej, strefą ochronną lub po prostu strefą specjalną. Strefę taką tworzą obszary
państwa wyodrębnione dla różnych celów i poddane szczególnym przepisom prawnym, wprowadzającym selektywne przywileje, powiązane najczęściej z koniecznością
spełnienia dodatkowych warunków czy przestrzegania określonych ograniczeń191.
Koncepcja uprzywilejowanych stref gospodarczych jest czasami związana
z istnieniem pewnych zadań państwowych w ramach ściśle określonych warunków
przestrzennych. M. Kulesza wskazuje dodatkowo na konieczność określenia priorytetowego charakteru działalności lub przedsięwzięć podejmowanych na danym terenie192. Dość precyzyjną definicję prawną przedstawił A. Wasilewski, który stwierdził,
że obszar specjalny to część przestrzeni państwa, w granicach której – z uwagi na
jej szczególne przeznaczenie – aktem prawnym zostaje wprowadzony specjalny, tj.
odbiegający od obowiązującego na całym obszarze państwa, system norm prawnych
mających umożliwić lub ułatwić realizację priorytetowych zadań i celów państwa na
danym obszarze193. Oznacza to, że realizacja zadań i celów państwa na tych terenach
nie byłaby możliwa lub byłaby utrudniona bez jednoczesnego wprowadzenia całego
systemu szczególnych norm prawnych.
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A. Klepacz, E. Klepacz, Strefy ekonomiczne instrumentem rozwoju lokalnego [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, t. 1, s. 351.
192
M. Kulesza, Obszar specjalny jako prawny instrument ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, „Studia Iuridica” 1974, t. II, s. 62 [za:] M. Ofiarska, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce.
Zagadnienia publicznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 17.
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A. Wasilewski, Obszar górniczy (zagadnienia prawne), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1969, ss. 96–97, 118 [za:] ibidem, s. 20.
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W podobnym duchu pojęcie uprzywilejowanej strefy gospodarczej przedstawia
R. Pastusiak, który dowodzi, że jest to wydzielony obszar gospodarczy na terenie
kraju o odmiennych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej194. Autor
definiuje jednak strefę z punktu widzenia przedsiębiorcy i jego aktywności ekonomicznej, podczas gdy M. Kulesza wskazywał na realizację celów i zadań państwa195.
Z prawnego punktu widzenia można zatem uznać, że uprzywilejowana strefa
gospodarcza jest to wydzielony obszar, na którym nie mają zastosowania ogólne
przepisy regulujące krajową działalność gospodarczą. Strefa jest tworzona na podstawie specjalnych regulacji prawnych, przez co stwarza się określonym podmiotom
warunki atrakcyjniejsze niż te panujące na zewnątrz strefy. Państwo decyduje się na
ogół na ograniczenie swoich uprawnień wobec określonych podmiotów lub przyznanie im specjalnych preferencji w celu osiągnięcia wcześniej zdefiniowanych korzyści
ekonomicznych czy społecznych196. Chodzi tu z jednej strony o przyciągnięcie do
danego obszaru konkretnych inwestorów poprzez przyznanie im określonych preferencji. Z drugiej zaś strony funkcjonowanie uprzywilejowanych stref gospodarczych
zapewnia państwu większą skuteczność nadzoru nad podmiotami korzystającymi
z udzielonych przywilejów.
Wyodrębnienie części terytorium niezbędnej do realizacji zadań i celów państwa
jest według A. Wasilewskiego warunkiem koniecznym ustanowienia obszaru specjalnego. W konsekwencji obszar specjalny stanowi kategorię, która rodzi określone
skutki prawne w sferze prawa zarówno administracyjnego, jak i cywilnego, a nawet
karnego197.
Szeroką definicję zaproponował J. Lang. Autor ten uznał bowiem, że uprzywilejowana strefa gospodarcza jest tworzona ze względu na szczególne interesy gospodarcze
państwa, których ochrona wymaga uchylenia pewnych obciążeń publicznoprawnych
i wprowadzenia przywilejów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze strefy. Strefa ma być czynnikiem pobudzającym skłonności inwestycyjne podmiotów krajowych i zagranicznych – z zamiarem wpłynięcia na ich
decyzje produkcyjne w dziedzinach wybranych przez rząd198.
194

R. Pastusiak, Zakłócenia w gospodarce wywołane funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych. Polska a inne kraje [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, red.
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Dość czytelną definicję uprzywilejowanej strefy gospodarczej przedstawili
K. Budzowsk i i J. Światowiec. Wskazali oni, że strefa stanowi teren wyodrębniony
z obszaru celnego państwa, na którym obowiązują specjalne przepisy. Uprzywilejowanie polega głównie na stworzeniu korzystniejszych, w porównaniu do pozostałej
części kraju, warunków formalnoprawnych, finansowych, przejawiających się m.in.
wakacjami podatkowymi, zwolnieniami lub ulgami od podatku dochodowego, zwolnieniami celnymi, uproszczeniami procedur celnych w stosunku do towarów i materiałów eksploatowanych i importowanych do strefy, redukcją lub zwolnieniem z opłat
lokalnych, uproszczeniem wymogów z zakresu rachunkowości, zastosowaniem przyspieszonej amortyzacji, uproszczeniem procedur administracyjnych, ułatwieniami
w transferze dochodów z działalności w strefie199.
Można przywołać jeszcze inne definicje pojęcia uprzywilejowanych stref ekonomicznych:
• przemysłowy obszar o rozmiarze od 10 do 300 ha, na którym przedsiębiorcy specjalizują się w produkcji na eksport oraz korzystają z warunków wolnego handlu
i liberalnego środowiska prawnego,
• terytorialna lub gospodarcza enklawa, w ramach której towary importowane,
magazynowane, przepakowywane i wytwarzane na eksport są objęte zredukowanymi cłami lub ograniczonymi postępowaniami celnymi,
• obszar przemysłowy specjalizujący się w produkcji na eksport, a oferujący przedsiębiorcom warunki wolnego handlu oraz liberalne środowisko prawne,
• uprzemysłowiona strefa ze specjalnymi zachętami inwestycyjnymi dla przedsiębiorców zagranicznych importujących surowce, które następnie są poddawane
przetwórstwu przed eksportem200.
Praktyka światowa pokazuje, że warunkami tworzenia uprzywilejowanych stref
gospodarczych oraz ich efektywnego funkcjonowania są:
• stabilność polityczna w kraju i regionach, w których tworzone są strefy,
• stabilne prawo określające m.in. ekonomiczne, socjalne, administracyjne, finansowe, podatkowe i inne prawa stref,
• odpowiednie warunki naturalno-geograficzne, w tym umiejscowienie, bliskość
szlaków transportowych, sąsiedztwo, zasoby agrarno-klimatyczne,
• dobrze rozwinięta infrastruktura łączności, transportu oraz socjalna,
199
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•

rozwinięta infrastruktura komercyjna w zakresie obsługi przedsiębiorców strefowych, w tym banki, firmy konsultingowe i prawne, audytorskie oraz transportowe,
• istnienie efektywnej struktury administracyjnego zarządzania strefami201.
Zarówno cel, jak i zakres działalności w uprzywilejowanych strefach gospodarczych w istotnym stopniu zależą od państwa, w których strefy te zostały zlokalizowane. Szczególnie na początku ich powstawania chodziło o przyciągnięcie inwestorów
poprzez zapewnienie bezcłowego handlu z zagranicą (np. w Singapurze). W przypadku państw transformujących gospodarki (np. Korea Południowa, Malezja, Tajlandia) strefy służyły do ukierunkowania polityki gospodarczej rządów poszczególnych
państw na bardziej otwartą, a mniej protekcjonistyczną. W ten sposób uprzywilejowane strefy gospodarcze stanowią pierwszy krok w stronę bardziej efektywnego
zintegrowania państwa z gospodarką światową202.
Takie podejście prezentuje M. Weresa, która definiuje strefy jako elementy współczesnej gospodarki światowej, stwarzające szczególne udogodnienia w prowadzeniu
i rozwoju działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej. Z takiego punktu widzenia głównym celem wyodrębnienia uprzywilejowanych strefach gospodarczych z terytorium kraju jest tworzenie mechanizmu trwałych powiązań z gospodarką światową, przy czym zakres bodźców ekonomicznych i organizacyjnych przyznawanych
przez politykę gospodarczą rządu podmiotom rozwijającym działalność w strefach
jest uzależniony od zadań, jakie podmioty te mają spełniać w gospodarce danego
kraju203.
Niektórzy autorzy definiują strefę jako jedną z nowoczesnych form podziału pracy i ruchu kapitałów. Jest ona wówczas traktowana jako enklawa gospodarki światowej, konsekwentnie „wtapiana” w gospodarkę narodową. Praktyka światowa pokazuje bowiem, że aktywne uczestniczenie w gospodarczych powiązaniach globalnych
trudno jest realizować jednocześnie w skali całego państwa, dlatego coraz ważniejszy
staje się regionalny aspekt rozwoju powiązań gospodarczych ze światem. Utworzenie
uprzywilejowanej strefy gospodarczej na ograniczonym terenie ma wiele zalet związanych z tym, że względnie niewielkie terytorium pozwala przeprowadzać głębokie
przemiany dość szybko, operatywnie korygować procesy rozwoju, adaptować się do
warunków gospodarki światowej oraz przeznaczać kapitał zagraniczny na rozwój
infrastruktury204.
201
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Udostępnienie terenu w uprzywilejowanej strefie gospodarczej przyciąga nowe
strumienie dóbr, przez co prowadzi do rozbudowy infrastruktury, aktywizacji działalności gospodarczej i poprawy konkurencyjności całej gospodarki na światowym
rynku. W konsekwencji poprzez strefy państwo może w pewnym zakresie korzystać
z osiągnięć gospodarki światowej, m.in. w sferze technologii oraz organizacji i zarządzania, i jednocześnie chronić rozwijające się, ale jeszcze młode gałęzie rodzimego
przemysłu. Co więcej, strefy nie stwarzają zagrożenia w odniesieniu do struktury
całej gospodarki i pozwalają na jej swobodne kształtowanie, co byłoby niemożliwe
w przypadku całkowitej rezygnacji z protekcjonizmu205.
Jak wskazuje J. Brdulak, uprzywilejowane strefy gospodarcze służą przede
wszystkim do stymulowania rozwoju pożądanych dziedzin wytwórczości, likwidacji różnic w rozwoju regionalnym oraz kreowania powiązań gospodarczych danego
kraju z zagranicą, a zwłaszcza do poprawy jego salda handlowego i płatniczego206.
Celem stref jest zazwyczaj przyciągnięcie do danego kraju inwestorów zagranicznych,
rozwój preferowanych rodzajów działalności gospodarczej, a także uzyskanie nowych
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych207. W konsekwencji
strefy mogą być traktowane jako instrument aktywnej polityki przemysłowej państwa wtedy, gdy ustanowione są systemy preferencji ekonomicznych wyłącznie dla
firm z wybranych sektorów gospodarczych wchodzących do tych stref.
Stopniowo znoszony jest wymóg eksportu towarów wytworzonych w strefach
na rzecz podejmowania w nich działalności gospodarczej zarówno przemysłowej, jak
i usługowej208. Uprzywilejowane strefy gospodarcze są bowiem często enklawami gospodarczymi, tworzonymi w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego wydzielonej
części kraju, zagrożonej problemami strukturalnymi, np. bezrobociem, lub wymagającymi głębokiej restrukturyzacji. Z tego punktu widzenia strefy stanowią formę
uprzywilejowania ekonomicznego i instrument prowadzenia polityki gospodarczej,
którego zadaniem jest pobudzanie rozwoju regionów słabo rozwiniętych lub zdominowanych przez sektory przemysłu, wymagających głębokiej restrukturyzacji209.
Ponieważ zaś strefy charakteryzują się bardziej liberalnymi w porównaniu do całego
kraju zasadami polityki handlowej i/lub fiskalnej, stanowią swoisty kompromis mię205
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dzy protekcjonizmem, mającym na celu ochronę rozwijającego się rodzimego przemysłu, a polityką liberalizmu, która ma aktywizować zaniedbane gałęzie przemysłu
oraz rynek usług i siły roboczej210.
Uprzywilejowane strefy gospodarcze mogą być również wykorzystane w charakterze środka polityki przemysłowo-innowacyjnej, co jest zdeterminowane istniejącym poziomem rozwoju ekonomiczno-społecznego. Odgrywa on kluczową rolę przy
określaniu celów, korzyści oraz modelu tworzonej strefy211. Absorpcja bezpośrednich
inwestycji zagranicznych za pomocą stref jest pożądana z punktu widzenia polityki
przemysłowej i innowacyjnej, wiąże się bowiem z rozwojem nowoczesnych technologicznie gałęzi przemysłu.
Z przemysłowym charakterem stref jest związany termin „dystrykt przemysłowy”, użyty po raz pierwszy przez A. Marshalla212. Określenie to stało się pojęciem
centralnym w teoriach rozwoju lokalnego i regionalnego. W dystrykcie Marshalla
podstawowym elementem jest jakość lokalnego rynku pracy, bardzo elastycznego
i w zasadzie zamykającego się wewnątrz dystryktu. Na obszarze takim świadczonych
jest również szereg względnie wyspecjalizowanych usług związanych z lokalnym
przemysłem lub lokalną produkcją, dotyczących m.in. wiedzy technicznej, marketingu czy lokalnych usług finansowych213.
Uprzywilejowane strefy gospodarcze można też traktować jako narzędzie polityki inter- i intraregionalnej, służącej do przyspieszenia poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego konkretnego obszaru kraju. Wynika to stąd, że każda inwestycja
przyczyniająca się do wzrostu zatrudnienia bądź rozwoju regionu lub przedsiębiorstw
wymagających restrukturyzacji jest pożądana z punktu widzenia rozwoju danego
obszaru214.
Na potrzeby opracowania przyjęto bardzo szeroką definicję autorstwa R.C. Haywooda, którego zdaniem uprzywilejowane strefy gospodarcze stanowią alternatywne
ramy prowadzenia polityki przez rząd w celu promowania realizacji jego założeń.
Czasami odnosi się to do konkretnego obszaru geograficznego, często jednak dotyczy konkretnego przemysłu lub przedsiębiorstw o wspólnych cechach prowadzenia
działalności gospodarczej215.
210

M. Weresa, op. cit., s. 1.
W. Nelec, A. Prusek, Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki [w:] Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju, red. Z. Szymla, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 28.
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A. Marshall, op. cit., s. 75.
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A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 75–76.
214
W. Nelec, A. Prusek, op. cit., s. 28.
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R.C. Haywood, Free Zones in the Modern World, World Export Processing Zones Association,
The Flagstaff Institute, Colorado 2004, s. 1.
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Z punktu widzenia politycznego należy odnotować tezę o tworzeniu uprzywilejowanych stref gospodarczych w celu zapewnienia politycznej stabilizacji państw
rozwijających się. Do przykładów takich działań zaliczono inicjatywy podejmowane
przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki zachęcające przedsiębiorców
do lokalizowania pracochłonnych inwestycji zorientowanych na eksport w krajach
o niestabilnej pozycji gospodarczo-społecznej i politycznej. Wskazuje się nawet przykład eksportowych stref przemysłowych w Republice Dominikany, w przypadku których oprócz rozwiązywania problemu bezrobocia oraz walki z ubóstwem starano się
ograniczyć wpływy komunizmu216.
Rodzaje uprzywilejowanych stref gospodarczych
Większość uprzywilejowanych stref gospodarczych była konstruowana według
podobnego schematu – zebrania kilku dominujących sektorów przemysłu o wysokim
udziale siły roboczej, minimalnym udziale lokalnych środków produkcji i małym
udziale w sprzedaży na rynku lokalnym (w kraju, w którym zlokalizowana była strefa). Ostatnie dziesięciolecie XX w. wymusiło jednak zmiany w specyfice stref. Zmiany
te polegają przede wszystkim na zwiększonym udziale transferu nowych technologii
do strefy217.
W miarę rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego oraz zmiany lokalnych
potrzeb formy i funkcje stref ekonomicznych podlegały ewolucji. W zasadzie od
początku XX w. obszary uprzywilejowane tworzono głównie na potrzeby handlu.
Dopiero w połowie XX stulecia wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu i usług
oraz narastającą globalizacją ekonomiczno-społeczną powstało zapotrzebowanie na
inne formy stref uprzywilejowanych. W dalszej kolejności wzrost znaczenia wiedzy
i informacji, a także wyścig technologiczny powodują, że w ostatnich latach dynamicznie rozwijają się kolejne formy stref uprzywilejowanych – technoparki przemysłowe i naukowe218. Ewolucję terminologii uprzywilejowanych stref gospodarczych
przedstawili T. Kusago i Z. Tzannatos. Udowodnili oni, że w zależności od okresu,
poziomu rozwoju i potrzeb państwa przyjmującego, zakresu oferowanych preferencji
i kierunków działalności przedsiębiorców można zidentyfikować różne nazwy tych
obszarów (por. tabela 1)219.
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A. Schrank, P. Moore, Overstretchand Underdelopment: Export Processing Zones, US Hegemony, and the Limits to „Soft Power” [maszynopis], s. 12.
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R. Pastusiak, Zakłócenia…, op. cit. s. 282–283.
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J. Krzak, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw [w:] Wybrane problemy wspierania…, op. cit., s. 70.
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T. Kusago, Z. Tzannatos, Export Processing Zones: A Review in Need of Update, “World Bank
Discussion Paper” 1998, No. 9802, s. 28.
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Tabela 1. Ewolucja terminologii uprzywilejowanych stref gospodarczych
Nazwa w języku polskim

Nazwa w języku angielskim

Rok/wiek pierwszego użycia
i/lub kraj, w stosunku do którego
stref użyto danej nazwy

strefa wolnego handlu
strefa handlu zagranicznego
przemysłowa wolna strefa
wolnocłowa strefa handlu
maquiladoras

free trade zone
foreign trade zone
industrial free zone
free zone
maquiladoras

eksportowa wolna strefa
bezcłowa eksportowa strefa
przetwórcza
eksportowa strefa przetwórcza
wolnocłowa
strefa wolnej produkcji
eksportowa strefa przetwórcza
specjalna strefa ekonomiczna
strefa wolna od podatku
strefa handlowa wolna
od podatku
strefa promocji inwestycji
wolna strefa gospodarcza
strefa wolnego eksportu
wolna eksportowa strefa
przetwórcza
uprzywilejowana strefa
eksportowa
przemysłowa eksportowa strefa
przetwórcza
strefa wolnego handlu
i przemysłu
specjalna eksportowa strefa
przetwórcza
przedsiębiorstwo wolne
od podatków
kwalifikowana strefa
przemysłowa
tzw. związana strefa handlu
hurtowego
strefa przemysłowa

export free zone
duty free export processing zone

XIX w.
1956 r.
przed 1970 r., Irlandia
1973 r.
początek lat siedemdziesiątych
XX w., Meksyk
1975 r., Irlandia
1975 r., Korea Południowa

export processing free zone

1976 r.

free production zone
export processing zone
special economic zone
tax free zone
tax free trade zone

1977 r.
1977 r., Filipiny
1979 r., Chiny
1980 r.
1980 r.

investment promotion zone
free economic zone
free export zone
free export processing zone

1981 r., Sri Lanka
1982 r., Rosja
1983 r., Korea Południowa
1984 r.,

privileged export zone

1984 r.

industrial export processing zone 1985 r.
free trade and industrial zone

Iran

special export processing zone

Filipiny

tax free factory

Fudżi

qualified industrial zone

1996 r., Jordania

bonded zone

Indonezja

industrial estate

Tajlandia

Źródło: T. Kusago, Z. Tzannatos, Export Processing Zones: A Review in Need of Update, “World Bank Discussion
Paper” 1998, No. 9802, s. 28; R.C. Haywood, Using Trade Preferences to Promote EPZ Development, „Journal of the
Flagstaff Institute” 2004, Vol. 28, No. 1, s. 17; E. Blanco de Arms, M. Sadini-Jallab, A Review of the Role and Impact of Export Processing Zones in World Trade: the Case of Mexico, Groupe d’Analyse et de Théorie Économique,
Centre National de la Recherche Scientifique, Juin 2002, s. 1.

całe miasto
lub obszar
pod jurysdykcją;
powyżej 100 km2

Wolne porty

Typowa
działalność

Dopuszczone
towary bez cła

wszystkie towary
podlegające
handlowi oraz
dla przemysłu
i konsumpcji
handel, usługi,
przemysł, usługi
bankowe itp.

rozwój centrów
handlu oraz
dywersyfikacja
Cele ekonomiczne
podstaw gospodarki

Charakter
fizyczny

Wyszczególnienie

Handel

część miasta
lub całe miasto,
poniżej 50 ha

Strefy
przedsiębiorczości

wyposażenie
kapitałowe
oraz produkty
do przetworzenia
przemysł lekki
oraz przetwórczy

wszystkie rodzaje
przemysłu i usług

wszystkie rodzaje
przemysłu i usług

brak

rozwój przemysłu, rozwój małych
produkującego
i średnich
na eksport
przedsiębiorstw
regionach słabo
rozwiniętych

enklawa lub park
przemysłowy,
poniżej 100 ha

Wolne strefy
przemysłowe/
Eksportowe strefy
przemysłowe

wybrane
podstawowe

deregulacja,
inwestycje sektora
prywatnego
na ograniczonej
obszarze

cały region
lub jednostka
terytorialna

Specjalne strefy
ekonomiczne

Przetwórstwo

przetwarzanie
danych, rozwój
oprogramowania,
grafika komputerowa

wyposażenie
kapitałowe

rozwój centrów
przetwarzania
informacji

część miasta lub strefa
w ramach strefy

Strefy przetwarzania
informacji

Tabela 2. Klasyfi kacja uprzywilejowanych stref gospodarczych i zakresu oferowanych preferencji

Strefy handlu

całe miasto
strefa sprzedaży
lub strefa w ramach hurtowej, często
strefy
granicząca
z portem,
poniżej 50 ha
rozwój usług
ułatwienia handlu
offshoringowych:
i importu
bankowości,
ubezpieczeń,
handlu papierami
wartościowymi
różne
wszystkie
towary do
magazynowania,
na reeksport oraz
importowane
usługi finansowe
usługi handlu
hurtowego,
pakowania,
dystrybucji,
transportu

Strefy usług
finansowych

Usługi
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międzynarodowy

znacznie
ograniczona

krajowy,
międzynarodowy

bez ograniczeń
w ramach strefy,
poza strefą po
uiszczeniu pełnych
opłat celnych
krajowy,
międzynarodowy
krajowy,
międzynarodowy

ulgi strefowe,
uproszczona
rejestracja
przedsiębiorców,
zakazane
funkcjonowanie
związków
zawodowych,
ułatwienia
w zatrudnianiu
i zwalnianiu
pracowników

krajowy

demonopolizacja
i deregulacja
świadczenia usług
telekomunikacyjnych,
dostęp do usług
satelitarnych,
ograniczone
funkcjonowanie
związków zawodowych

krajowy

ograniczona
do małej części
produkcji

ulgi podatkowe,
restrykcyjna
poufność
działalności,
deregulacja
wymiany walut
i swobodnego
przepływu kapitału
i zysków

nieograniczona
poza strefą
po uiszczeniu
pełnych opłat
celnych
międzynarodowy

wyłączenie
spod ograniczeń
ilościowych,
reinwestowane
zyski w strefie
zwolnione
z podatków

Źródło: M. Engman, O. Onodera, E. Pinali, Export Processing Zones: Past and Future Role in Trade and Development, “OECD Trade Policy Working Paper” 2007, No. 53,
s. 15; Types of Zones: An Evolutionary Typology, International Labour Organization, www.ilo.org; Special Economic Zones: Performance, Lessons, Learned, and Implications for Zone Development, The Multi-Donor Investment Climate Advisory Service of the World Bank, FIAS, World Bank, Washington, April 2008, s. 10.

Rynek docelowy

Sprzedaż
krajowa

Zachęty
– podatkowe
– celne
– społeczne
– inne

zredukowane
podatki
dochodowe,
brak kontroli
dewizowej,
swobodny
transfer zysków,
ograniczenie
funkcjonowania
związków
zawodowych,
ale przy
respektowaniu
krajowych
regulacji
dotyczących
zatrudnienia
ograniczona
do małej części
produkcji

zredukowane
podatki dochodowe,
zliberalizowane
kodeksy pracy,
zredukowana
kontrola dewizowa,
brak szczególnych
korzyści,
ograniczone
funkcjonowanie
związków
zawodowych

wsparcie
rozpoczęcia biznesu
(start-up),
minimalne podatki
i ograniczone
restrykcje;
swobodny transfer
kapitału, zysku
i dywidend,
preferencyjne stopy
procentowe

1.2. Uprzywilejowane strefy gospodarcze jako przykład interwencji państwa
75

76

Rozdział 1. Uprzywilejowane strefy gospodarcze jako przykład interwencji państwa...

W literaturze można znaleźć różne klasyfikacje stref uprzywilejowania. Istnieje
na przykład koncepcja podziału na trzy rodzaje stref: usługowe, produkcyjne i mieszane (produkcyjno-usługowe)220. Światowa Organizacja Pracy (ang. International
Labour Organization) natomiast identyfikuje wszystkie obszary uprzywilejowane
jako eksportowe strefy przetwórcze (ang. export processing zones), w których w celu
nakłonienia przedsiębiorców zagranicznych do inwestowania są stosowane specjalne
zachęty, a importowane towary podlegają przetworzeniu przed reeksportem221.
Wraz z rozwojem nowych technologii strefy ewoluowały z pojedynczych obszarów przemysłowych do obszarów, w których są zlokalizowane usługi wysokich
technologii oraz parki naukowe, strefy usług finansowych, centra logistyczne i turystyczne tereny hotelowe222. Obecnie można wyróżnić strefy handlu, przetwórstwa
i usług (por. tabela 2). Wydaje się, że najwyższą formą przestrzenną uprzywilejowanej
strefy gospodarczej są strefy kompleksowe, łączące w sobie wiele elementów różnych
rodzajów stref.
Wolnocłowe strefy handlowe
Strefy handlowe są najczęściej utożsamiane ze strefami wolnocłowymi (bezcłowymi), nazywanymi też wolnymi obszarami celnymi. Lokalizowane są najczęściej
na terytoriach niezurbanizowanych, w węzłach komunikacyjnych: portach morskich
i lotniczych, granicznych stacjach kolejowych223. W Poprawionej konwencji z Kioto
wolnocłowe strefy handlu (ang. free zones) zostały zdefiniowane jako część terytorium państwa, na którym wprowadzane towary są traktowane tak, jakby były poza
obszarem celnym danego kraju224. Strefy handlowe są ustanawiane, aby zachęcić
przedsiębiorców do zainwestowania w danym państwie w celu prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej.
Głównym założeniem tych obszarów jest wspieranie handlu międzynarodowego
poprzez udzielanie zwolnień lub preferencyjne naliczanie opłat celnych w przypadku

220
D. Burzyńska, A. Stępniak-Kucharska, op. cit., s. 282, B.H. Bladocha, op. cit., s. 121; M. Kozaczka, op. cit., s. 12–14; A. Bazydło, M. Smętkowski, Specjalne strefy ekonomiczne – światowe zróżnicowanie instrumentu [w:] Polskie specjalne strefy ekonomiczne, red. E. Kryńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 20.
221
Export Processing Zones by Sector, International Labour Organization, www.ilo.org.
222
Employment and Social Policy in Respect of Export Processing Zones (EPZs), Governing Body,
Committee on Employment and Social Policy, International Labour Office, GB.286/ESP/3, Geneva,
March 2003, s. 2.
223
Special Economic Zones: Performance, Lessons, Learned, and Implications for Zone Development, The Multi-Donor Investment Climate Advisory Service of the World Bank, FIAS, World Bank,
Washington, April 2008, s. 14.
224
Revised Kyoto Convention, Specific Annex D, Chapter 2.
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wywożenia lub wwożenia towarów225. Jest to zatem obszar, który w rozumieniu prawa celnego danego kraju jest uważany za zagranicę. Z tym pojęciem ściśle związane
są wolne porty, najczęściej graniczące z większymi obszarami, oferujące szeroki zakres zachęt inwestycyjnych bez ograniczeń ze względu na prowadzoną działalność
gospodarczą226.
Dodatkową korzyścią wynikającą z utworzenia tego rodzaju stref jest zwiększenie
zatrudnienia i powiązanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w strefie z całą gospodarką kraju. Obrót towarowy i usługowy między strefą a pozostałym obszarem kraju jest traktowany jako obrót handlowy z zagranicą, obrót
między strefą a zagranicą nie podlega natomiast jurysdykcji celnej ani innym formom
regulacji handlu. Podmiotom gospodarczym działającym w wolnocłowej strefie handlowej są często przyznawane dodatkowe przywileje, niedostępne w innych regionach
kraju227. Przedsiębiorcy w strefach wolnocłowych prowadzą najczęściej działalność
handlową polegającą na zakupie i sprzedaży towarów znajdujących się w magazynach
na terenie strefy oraz na reeksporcie tych towarów, a także działalności wystawienniczej, giełdowej i aukcyjnej.
Wolne strefy handlowe nie są wcale pozbawione kontroli, a czasami przedsiębiorcy w nich funkcjonujący podlegają znacznie bardziej skrupulatnemu nadzorowi
celnemu i administracyjnemu. Z jednej strony zasady prowadzenia działalności gospodarczej są uważane za bardziej liberalne i proinwestycyjne, z drugiej zaś – często
się zdarza, że przedsiębiorcy funkcjonujący w strefach muszą przestrzegać prawa
krajowego znacznie bardziej rygorystycznie niż przedsiębiorstwa spoza strefy228.
Przetwórcze strefy ekonomiczne
Przetwórcze strefy ekonomiczne są to wydzielone obszary, w których prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwych władz. Otrzymanie zezwolenia uprawnia do pełnego lub częściowego zwolnienia z różnego rodzaju opłat i podatków229. Strefy takie są zazwyczaj wielokrotnie
większe niż wolne obszary celne, nie są ogrodzone ani strzeżone przez urzędników
celnych. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z różnorodnych preferencji fiskalnych
w przetwórczych strefach ekonomicznych, musi prowadzić ustaloną z góry działalność, a ulgi są indywidualnie przyznawane „uznaniowo”. W wolnych obszarach
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S. Creskoff, P. Walkenhorst, Implications of WTO Diciplines for Special Economic Zones in
Developing Countries, “World Bank Policy Research Working Paper” 2009, No. 4892, s. 12.
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Special Economic Zones: Performance…, op. cit., s. 3.
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J. Brdulak, Specjalne…, op. cit., s. 2.
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R.C. Haywood, Free…, op. cit., s. 2.
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celnych natomiast zwolnienia z opłat celnych są zazwyczaj równe dla wszystkich bez
względu na rodzaje towarów230.
Do najważniejszych przesłanek tworzenia tego typu obszarów zalicza się pozyskanie inwestorów zagranicznych, którzy wraz z kapitałem mają przynieść wiedzę
i nowoczesne technologie w zakresie metod organizacji, techniki zarządzania kapitałem ludzkim, a także proces sprzedaży231. Chodzi zatem o pobudzanie rozwoju
określonych dziedzin wytwórczości, aktywizację działalności gospodarczej regionów
słabiej rozwiniętych, przeciwdziałanie bezrobociu, zagospodarowanie i podniesienie
efektywności wykorzystania posiadanego majątku produkcyjnego oraz zwiększenie
konkurencyjności gospodarki wobec rynku międzynarodowego. Cele te osiąga się
poprzez stosowanie określonych narzędzi polityki gospodarczej państwa, w tym preferencji podatkowych, wolnego przepływu kapitałowego, preferencji kredytowych,
subsydiowania, uproszczonych procedur organizacyjnych232. Do tego rodzaju form
wspierania należą strefy (parki) przemysłowe i eksportowe.
Strefy (parki) przemysłowe

Strefy przemysłowe, nazywane często po prostu specjalnymi strefami ekonomicznymi, charakteryzują się pełnym bądź częściowym zwolnieniem inwestorów z różnego
rodzaju danin publicznych, stanowiących dochody państwa lub władz lokalnych. Celem
tych stref jest zapewnienie wybranym regionom rozwoju gospodarczego poprzez przyciągnięcie do nich inwestorów zagranicznych i ich kooperantów oraz nowych technologii. W efekcie można wyróżnić dwa rodzaje parków: przemysłowe i technologiczne233.
Parki przemysłowe charakteryzują się dobrze zorganizowaną infrastrukturą
przemysłową i obejmują atrakcyjnie zlokalizowane, najczęściej wzdłuż głównych
szlaków komunikacyjnych lub blisko centrów miast, tereny przeznaczone na wynajem lub sprzedaż. Celem parków jest przyciąganie inwestorów oraz tworzenie nowych
miejsc pracy. Często, w związku z prowadzonymi reformami strukturalnymi, parki
przemysłowe mają amortyzować społeczne i gospodarcze skutki restrukturyzacji
tradycyjnych branż przemysłowych.
Parki technologiczne (nazywane czasami parkami naukowymi) tworzą natomiast
warunki do wykorzystania naukowego i gospodarczego potencjału regionu. Misją
parków jest stymulowanie rozwoju ekonomicznego regionu, a do podstawowych
funkcji tych jednostek należy generowanie innowacji przez zapewnienie infrastruk230
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tury technicznej oraz wspieranie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane
technologie234.
Parki technologiczne stanowią najczęściej kompleks budynków i urządzeń zapewniających bazę infrastrukturalną do prowadzenia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Podstawową zaletą tego
typu jednostek jest skupienie na jednym terenie zarówno ośrodków badawczo-rozwojowych, w tym instytutów szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych, centrów
technologicznych i innowacyjnych, jak i małych i średnich firm, często w ramach
inkubatorów przedsiębiorczości, zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie oraz produkty i usługi innowacyjne235. Tego rodzaju parki oferują przedsiębiorcom usługi w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu
technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej236. Istnieją również parki badawcze, które z reguły nie posiadają
inkubatorów przedsiębiorczości, przy czym ich zaplecze i infrastruktura badawcza
zdecydowanie spełniają wymagania przedsiębiorstw badawczych lokujących się na
terenie tych jednostek 237.
Eksportowe strefy przetwórcze

Drugim rodzajem stref przetwórczych są eksportowe strefy przetwórcze (ang.
export processing zones), które stały się bardzo popularnym instrumentem polityki
handlowej pod koniec lat pięćdziesiątych XX w.238. Specyficzną formułą tego rodzaju
stref są obszary, na których działają pojedyncze fabryki eksportowych stref przetwórczych, które to fabryki mogą prowadzić nieograniczoną działalność gospodarczą bez
przypisania do lokalizacji w konkretnym regionie, aby uzyskiwać zachęty inwestycyjne239. Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy eksportowe strefy
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przetwórcze są to strefy przemysłowe, w których stosowane są specjalne zachęty
inwestycyjne, a działalność gospodarcza polega na imporcie surowców i eksporcie
towarów przetworzonych240.
Wskazuje się, że głównym celem powoływania eksportowych stref przemysłowych jest:
• uzyskanie dewiz w wyniku promocji dodatkowego eksportu,
• tworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji wsparcie w tworzeniu dochodu,
• zachęcenie przedsiębiorców zagranicznych do inwestowania,
• stworzenie mechanizmów transferu nowych technologii do całej gospodarki państwa przyjmującego241.
Eksportowe strefy przetwórcze stanowią pewną kontynuację pierwotnych obszarów wolnocłowych oraz parków przemysłowych, łączą w sobie bowiem ich najważniejsze elementy. Są to strefy wytwórcze lub przemysłowe, w których istnieje wiele
zachęt dla inwestycji, przede wszystkim zagranicznych. Do zachęt tych należą:
• nielimitowane zwolnienia z ceł surowców, półproduktów oraz dóbr kapitałowych
niezbędnych do produkcji towarów na eksport,
• ogólne zwolnienia długoterminowe od podatków bezpośrednich od dochodów
uzyskiwanych z eksportu,
• ponadprzeciętnie, w porównaniu do reszty kraju, rozwinięte usługi telekomunikacyjne oraz infrastruktura,
• subsydiowanie kosztów najmu budynków,
• ułatwienia w transferze zysków zagranicznych inwestorów poza kraj przyjmujący,
• uproszczenia procedur formalnoprawnych dla inwestorów zagranicznych, którzy
mają się przyczynić do wzrostu zatrudnienia miejscowych pracowników i transferu technologii poprzez eksport swoich towarów242.
Zgodnie z definicją Banku Światowego eksportowe strefy przetwórcze zajmują
najczęściej obszar o powierzchni od 10 do 300 ha. Przedsiębiorcy działający w tego
rodzaju strefach są zwykle zobowiązani do kierowania swojej produkcji głównie na
eksport, przy czym niewywiązywanie się z tego obowiązku może prowadzić do utraty całości lub części przywilejów celnych lub podatkowych. W konsekwencji dość
częstym instrumentem zwiększającym konkurencyjność firm funkcjonujących
w takich obszarach są subwencje eksportowe243. Problem precyzyjnej klasyfikacji
eksportowych stref przetwórczych wynika stąd, że czasami dopuszczalna jest sprzedaż na rynku krajowym. Najczęściej określony zostaje wówczas maksymalny pułap
240
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dopuszczalnego wprowadzenia towarów produkowanych w strefach na rynek kraju,
w którym ulokowany jest przedsiębiorca, np. w Meksyku – 20–40%, w Republice
Dominikany – 20%. Zdarzają się również strefy, w których takich limitów nie ma,
np. w Brazylii, Papui-Nowej Gwinei244.
Usługowe strefy ekonomiczne
Usługowe strefy ekonomiczne charakteryzują się objęciem specjalnymi przywilejami przedsiębiorców, którzy na danym terenie świadczą usługi na rzecz podmiotów
zewnętrznych. Do najważniejszych przyczyn tworzenia takich obszarów należy stworzenie warunków rozwoju danego regionu, zwiększenie zatrudnienia, wykorzystanie
istniejącej infrastruktury, przyciągnięcie kapitału zagranicznego, podniesienie konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych, a także zastosowanie nowych
rozwiązań organizacyjnych i marketingowych245.
W obrębie usługowych stref ekonomicznych można wymienić dwa rodzaje:
• wolne strefy bankowe – podmioty rynku finansowego są w nich zwolnione z kontroli dewizowej i konieczności utrzymania określonej wysokości rezerw; mają
też swobodę w ustalaniu stopy procentowej i kursów walut, a tym samym duże
możliwości przyciągania lokat kapitałowych z zagranicy246,
• wolne strefy ubezpieczeniowe – nie obowiązują w nich krajowe przepisy ubezpieczeniowe wobec firm sektora ubezpieczeniowego w celu wspierania klientów
zagranicznych, co podnosi konkurencyjność krajowych firm ubezpieczeniowych.
Z kolei J. Brdulak wyróżnia nieco inne kategorie stref usługowych: badań i rozwoju (ośrodki innowacji), turystyki i rekreacji oraz medyczne. Na szczególną uwagę zasługują parki badań zaawansowanych technologii, które są powoływane na terenach
lub w pobliżu silnych ośrodków akademickich, przez co nawiązują do przestrzennych
koncepcji tzw. biegunów technologicznych. Świadczenie usług w takich ośrodkach
innowacji charakteryzuje się trzema uwarunkowaniami, rozstrzygającymi z punktu
widzenia kosztów i lokalizacji:
• dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników,
• niskie koszty realizacji projektów badawczych,
• szczególna świadomość zatrudnionych naukowców, o których sensie pracy przesądzają kreatywność i nowość247.
Parki badań są administrowane najczęściej przez właściwe komórki uczelniane
i od strony zarządczej funkcjonowanie tych jednostek stanowi syntezę potencjału naukowego ośrodka, umiejętności sterowania przepływem technologii oraz know-how.
244

D. Madani, op. cit., s. 13.
K. Budzowski, J. Światowiec, op. cit., s. 8.
246
M. Kozaczka, op. cit., s. 12.
247
J. Brdulak, op. cit., s. 7.
245

82

Rozdział 1. Uprzywilejowane strefy gospodarcze jako przykład interwencji państwa...

Zachęty w uprzywilejowanych strefach gospodarczych
Aby zachęcić kapitał zagraniczny do inwestowania w ramach uprzywilejowanych
stref gospodarczych, kraje przyjmujące oferują różnego rodzaju zachęty miękkie, tj.
preferencje podatkowe i koncesje celne, oraz zachęty twarde, tj. infrastrukturę oraz
usługi dla przedsiębiorców248.
W literaturze pojawiają się poglądy, że przedsiębiorcy inwestujący w uprzywilejowanych strefach gospodarczych są w coraz mniejszym stopniu zainteresowani
zachętami podatkowymi, w coraz większym zakresie zaś prowadzoną przez siebie
działalność uzależniają od rodzaju polityki gospodarczej państwa przyjmującego
oraz od ogólnego klimatu inwestycyjnego, w tym zaplecza kooperacyjnego. Chodzi
zatem bardziej o zapewnienie międzynarodowej konkurencyjności towarów oferowanych w strefie, do czego niezbędne są odpowiednio rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, sieć energetyczna i transportowa oraz odpowiednio wykwalifikowany
personel i efektywna administracja publiczna249.
Jak uważa A. Gwiazda, uprzywilejowane strefy gospodarcze są obecnie – w wieku
globalizacji światowej – reliktem przeszłości250. Zdaniem tego autora stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki nie powinno się odbywać za pomocą przestarzałych i nieefektywnych metod z przeszłości, kiedy to miasta, regiony i państwa były
jednostkami subsydiującymi rozwój. Obecnie władze centralne i lokalne są raczej
„podmiotami przedsiębiorczymi”. Ta „przedsiębiorczość” przejawia się w dążeniu do
tworzenia atrakcyjnych warunków dla mobilnego kapitału i dla firm już istniejących
na danym terenie oraz takich, które przyciągają nowy kapitał. Według A. Gwiazdy
subsydia przestają być atrakcyjne, szczególnie dla firm o wysokim poziomie innowacyjności, dla nich bowiem najważniejszymi czynnikami rozwoju są klimat dla
przedsiębiorczości oraz bogata tkanka gospodarcza i instytucjonalna, nie zaś dotacje
uzyskiwane w miejscu ogólnie nieatrakcyjnym251.
Ułatwienia handlowe
W wielu uprzywilejowanych strefach gospodarczych tradycyjnymi zachętami
inwestycyjnymi są ułatwienia w handlu zagranicznym. Polegają one na nakładaniu
zerowej stawki celnej oraz eliminowaniu ograniczeń ilościowych na surowce importowane niezbędne do wytworzenia wyrobów gotowych w ramach strefy. Z drugiej
strony dobra wyprodukowane przez przedsiębiorców strefowych mogą być bez żadnych ograniczeń czy dodatkowych opłat, w tym celnych, eksportowane poza granice
kraju przyjmującego.
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Czasami, w związku z niewyeksportowaniem towarów poza granice kraju, można
je sprzedawać na terenie państwa przyjmującego, co jednak ogranicza import na zasadach ogólnych, a w konsekwencji – wpływy do budżetu z tytułu ceł przywozowych.
W takich sytuacjach towary ze stref są traktowane jak importowane z zagranicy przy
zachowaniu wszelkich opłat celnych252.
Silne powiązanie strefy z gospodarką krajową może prowadzić do zakupu surowców przez przedsiębiorców strefowych na terenie państwa przyjmującego. W takiej
sytuacji często dochodzi do subsydiowania tego rodzaju surowców czy półproduktów w celu zachęcenia firm z uprzywilejowanych stref gospodarczych do nawiązania
kontaktów z firmami krajowymi253.
Niekiedy przywileje oferowane w strefach mogą stanowić barierę i tworzyć ze
strefy enklawę, z której do gospodarki kraju przyjmującego nie przedostają się ani
nowe technologie, ani sposoby zarządzania, ani pożądane towary. W takiej sytuacji
ulgi celne pełnią funkcję subsydiów dla firm funkcjonujących w strefach, przez co
zwiększają konkurencyjność tych podmiotów wobec przedsiębiorców spoza obszarów uprzywilejowanych254.
Finansowe (podatkowe) zachęty inwestycyjne
Z ustanowieniem uprzywilejowanych stref gospodarczych łączy się bardzo często udzielanie pomocy publicznej w formie zachęt inwestycyjnych. Chodzi w tym
przypadku najczęściej o ulgi i zwolnienia podatkowe mające na celu przyciągnięcie
inwestorów255. Precyzyjnie jest zazwyczaj zdefiniowany okres, na jaki udzielane są
preferencje fiskalne: od 4–6 lat do 15–20 lat, co jest w dużej mierze uzależnione od
rodzaju przemysłu oraz polityki gospodarczej danego państwa. W celu uprzywilejowania tych przedsiębiorców preferencje nie są najczęściej rozciągane na firmy
zlokalizowane poza wydzielonym obszarem256.
Atrakcyjność preferencji podatkowych zależy w znacznym stopniu od prawa podatkowego w kraju pochodzenia inwestora. Jeśli jest to kraj, który z państwem przyjmującym inwestora ma zawartą umowę przewidującą, że jego działalność powinna
być opodatkowana w kraju, w którym jest prowadzona, to korzystanie ze zwolnień
podatkowych jest znaczącą zachętą inwestycyjną. Gdy stawki podatkowe w kraju macierzystym są niższe niż w kraju przyjmującym, może następować transfer zysków do
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tego pierwszego. Stopień atrakcyjności preferencji fiskalnych w kraju zrealizowania
inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej jest wówczas ograniczony.
Możliwość transferu zysków
W państwach o gospodarce zamkniętej istotną zachętą strefową, związaną z finansami przedsiębiorcy, jest dopuszczenie do nieograniczonego transferu zysków257.
Z jednej strony oznacza to, że przedsiębiorca może stale transferować zyski poza kraj
przyjmujący, co w konsekwencji obniża pozytywne oddziaływanie na gospodarkę
m.in. poprzez ograniczony napływ dewiz, mniejsze od oczekiwanych inwestycje
i mniejszą liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Z drugiej jednak strony wydaje się, że tego rodzaju przepisy zapewniają otwartą i stosunkowo liberalną politykę
państwa w odniesieniu do inwestorów zagranicznych, co w przypadku częstych perturbacji politycznych i społeczno-gospodarczych w biedniejszych krajach przyjmujących inwestycje jest zabezpieczeniem ewentualnej ucieczki kapitału z zagrożonych
rejonów.
Koszty siły roboczej w strefach
Do często występujących zachęt zwiększających atrakcyjność stref należą wszelkiego rodzaju mechanizmy obniżające koszty transakcyjne i ułatwiające zatrudnianie
pracowników. W przypadku zmiennej sytuacji gospodarczej spowodowanej cyklami
koniunkturalnymi firmy w strefach powinny móc się elastycznie dostosowywać do
tych cyklów. Stąd też bardzo często legislacja krajowa ustalająca minimalne wynagrodzenia nie obejmuje przedsiębiorców zlokalizowanych w uprzywilejowanych strefach
gospodarczych. To jednak może doprowadzić, przy relatywnie wysokiej stopie bezrobocia, do oferowania zatrudnienia w firmach strefowych nawet poniżej minimum
socjalnego (np. Kostaryka, Panama).
Z drugiej jednak strony w większości przypadków zwiększona produktywność
pracowników zatrudnionych w strefach powinna prowadzić do wzrostu ich wynagrodzeń, również powyżej minimalnego poziomu obowiązującego poza strefą (np. Gwatemala, Honduras, Salwador). Wskazuje się, że nadwyżka ta wynosi od 5% (Ameryka
Środkowa) do 30% (Malezja)258. Wspomniane różnice występują również w ramach
jednego państwa i w dużym stopniu zależą od rodzaju działalności gospodarczej
prowadzonej w strefach: w przypadku wysokich technologii (np. elektronika) wynagrodzenia są relatywnie wyższe w porównaniu do przemysłów tradycyjnych (np.
odzieżowych).
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Warunki zatrudnienia w strefach
Inną zachętą pozafinansową jest odmienne traktowanie przez prawo pracy robotników strefowych w porównaniu do tych zatrudnionych poza obszarami uprzywilejowanymi. Przejawia się to przede wszystkim w akceptowaniu przez rząd kraju
przyjmującego inwestorów ze stref odmiennych regulacji dotyczących zatrudniania
i zwalniania pracowników, wyłączenia ich spod kontroli krajowych inspekcji pracy,
jak również akceptowania zakazu funkcjonowania związków zawodowych. Zdarzają
się zatem przypadki, w których regulacje odnoszące się do zabezpieczania praw pracowniczych nie są przestrzegane przez firmy strefowe, a władze krajowe nie wyciągają w stosunku do pracodawców żadnych konsekwencji. Istnieją również państwa,
w których omawiane przepisy z mocy prawa nie wiążą pracodawców ze stref 259.
Jeśli chodzi o kwestię związków zawodowych, to działaniem często podejmowanym przez przedsiębiorców ze stref jest niezatrudnianie lub zwalniane aktywistów
związkowych. W niektórych państwach nie ma możliwości stowarzyszania się pracowników w związku z krótkim okresem ich zatrudniania (6–8 miesięcy) w firmach
w uprzywilejowanych strefach gospodarczych. Istnieją też kraje, w których zakładanie związków zawodowych w strefach jest nielegalne z mocy prawa ustanawiającego
uprzywilejowane obszary gospodarcze. W niektórych przypadkach kraje przyjmujące definiują strefy jako działalność w interesie publicznym, co uniemożliwia powoływanie stowarzyszeń chroniących prawa pracowników (np. Bangladesz, Republika
Dominikany, Namibia, Nigeria, Pakistan, Togo)260 albo organizowania strajków (np.
Panama, Turcja)261.
Podobnie przedstawia się kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
ulokowanych w uprzywilejowanych strefach gospodarczych. Inwestorzy zagraniczni
w strefach często nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa pracowników, zwraca się przy tym uwagę na nieadekwatne zabezpieczenia przy wykonywaniu
monotonnych i wielokrotnie powtarzanych czynności, szczególnie w zakładach przemysłu elektronicznego i tekstylnego262. Brak właściwego nadzoru ze strony władz
państwa przyjmującego prowadzi często do tragicznych w skutkach wypadków
z udziałem osób zatrudnionych w zakładach strefowych.
Z drugiej strony należy podkreślić, że tego rodzaju sytuacje można spotkać
w większości państw rozwijających się, bez względu na to, czy firmy są zlokalizowane
w strefach uprzywilejowanych, czy też nie. Najczęściej wynika to z braku zdolności
administracji krajowej do prowadzenia rzetelnej kontroli warunków pracy. Często
to właśnie przedsiębiorstwa powstałe w strefach w ramach bezpośrednich inwestycji
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zagranicznych zapewniają wyższe standardy, wynikające ze stosowania uniwersalnych procedur produkcji bez względu na miejsce ulokowania inwestycji.
Pozostałe koszty działalności gospodarczej w strefach
Istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność danej strefy są regulacje
dotyczące nie tylko warunków zatrudnienia, lecz także dbałości o środowisko. Przestrzeganie rygorystycznych standardów środowiskowych w krajach wysoko rozwiniętych wpływa często na wzrost kosztów produkcji. W konsekwencji wielu przedsiębiorców decyduje się na produkcję i inwestycje obciążające środowisko w krajach
rozwijających się, w których wymogi środowiskowe nie są brane pod uwagę przez
rządy lub w których przestrzeganie istniejących regulacji nie jest wymagane przez
władze krajowe263.
Wynika to często z przyjęcia założenia, że potrzeba industrializacji i zapewnienia
powiązań gospodarczych kraju ze światem jest ważniejsza niż ochrona środowiska na
wczesnym etapie rozwoju gospodarczego. Warto jednakże zauważyć, że świadomość
ochrony środowiska, szczególnie w krajach rozwijających się, jest dość ograniczona
i nie przekłada się na liberalne traktowanie w tym względzie wyłącznie firm zlokalizowanych w strefach. W podobny sposób traktowane są również inne podmioty gospodarcze poza strefą. Ostatecznie przestrzeganie regulacji zależy w dużym stopniu
od sprawności aparatu administracyjnego państwa przyjmującego.
Uprzywilejowane strefy gospodarcze a raje podatkowe
Uprzywilejowane strefy gospodarcze są często mylone z tzw. rajami podatkowymi. OECD stworzyła powszechnie używaną definicję obszaru o liberalnym prawie
podatkowym, czyli raju podatkowego. Jest to zatem obszar, w którym istniejący system prawny umożliwia podmiotom zagranicznym redukcję obciążeń podatkowych
w ich macierzystym kraju264. Jak przyznaje I. Kuchciak, w węższym znaczeniu rajem
jest obszar posiadający niższe stawki podatkowe w porównaniu z innymi państwami.
T. Lipowski za A. Beauchampem definiuje raj podatkowy jako kraj, który gwarantuje
osobom fizycznym i prawnym korzyści podatkowe w zakresie podatku dochodowego
lub spadkowego oraz daje szansę na uniknięcie obciążeń podatkowych we własnym
kraju, względnie na zapłacenie w nim relatywnie niższego podatku265.
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W szerokim znaczeniu natomiast za oazę podatkową rozumie się terytorium
o takich cechach charakterystycznych, jak:
• bardzo niskie lub zerowe opodatkowanie bezpośrednie,
• liberalne prawo miejscowe dotyczące zasad rejestrowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
• stabilność polityczna i ekonomiczna regionu,
• istnienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
• zastąpienie podatków procentowych opłatami zryczałtowanymi,
• ścisłe przestrzeganie tajemnicy bankowej i przepisów chroniących informacje
dotyczące prowadzenia działalności,
• korzystne położenie terytorium oraz dobrze rozwinięta infrastruktura bankowa,
transportowa i telekomunikacyjna,
• sprawnie funkcjonująca sieć firm świadczących usługi z zakresu doradztwa, prawa i rachunkowości,
• brak restrykcji walutowych,
• istnienie gwarancji prawnych na wypadek wywłaszczenia i nacjonalizacji,
• akceptacja statusu cudzoziemca,
• możliwość kupna nieruchomości i niskie koszty utrzymania266.
Jak zauważa dodatkowo T. Lipowski, problem z definicją pojęcia raju podatkowego wynika przede wszystkim z konwencjonalności uznania danego państwa za raj
podatkowy, obciążenia podatkowe danego państwa mogą być bowiem dla obywateli
drugiego państwa znacznie korzystniejsze od tych obowiązujących w ich ojczyźnie,
mogą więc zachęcać do inwestycji, tworzenia spółek czy zmiany miejsca zamieszkania. Z drugiej zaś strony to samo państwo może być dla rezydentów państwa trzeciego
zupełnie nieatrakcyjne pod względem podatkowym267. Dobrym przykładem jest
ustawodawstwo francuskie, które przewiduje, że spółka zagraniczna kontrolowana
przez podmiot krajowy ma siedzibę w państwie uznanym za raj podatkowy wtedy,
gdy podatek dochodowy płacony przez tę spółkę jest mniejszy niż dwie trzecie podatku, jaki przy osiągnięciu identycznego dochodu podmiot zapłaciłby we Francji268.
Konkurencja podatkowa między jurysdykcjami podatkowymi doprowadziła do
rozprzestrzenienia się produkcyjnych rajów podatkowych na świecie, a więc państw,
które stosują instytucję wakacji podatkowych w stosunku do zagranicznych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terytorium tych państw269.
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Wymienione cechy jednoznacznie wskazują, że w przypadku rajów podatkowych
mowa jest o całym systemie liberalnego podejścia do inwestycji w danym państwie,
podczas gdy uprzywilejowane strefy gospodarcze to – jak się często opisuje – enklawy
w ramach zintegrowanego państwa, w których występują pewne specjalne wyłączenia
spod ogólnych zasad obowiązujących w danym kraju.

1.2.2. Rozwój uprzywilejowanych stref gospodarczych na świecie
Ewolucja uprzywilejowanych stref gospodarczych na świecie
Najstarszą historyczną strefą ekonomiczną jest wolny obszar celny, który znany był już w starożytnej Grecji czy antycznym Rzymie270. Według innych autorów
pierwsza specjalna strefa ekonomiczna o charakterze wolnego portu została utworzona w 1701 r. w Gibraltarze, gdzie można było prowadzić działalność handlową,
produkcja była natomiast zakazana. Na podstawie tego modelu tworzono wolne strefy w innych koloniach brytyjskich, jak Hongkong czy Singapur, a następnie także
w państwach skandynawskich i Niemczech. Strefa wolnego handlu na obszarze Nowego Jorku, utworzona w 1937 r., odbiegała od wcześniej wypracowanych rozwiązań,
gdyż dopuszczała także działalność wytwórczą271.
W 1899 r. powstała w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy specjalna strefa
ekonomiczna – Clearing Industrial District w Chicago. Ten specjalny obszar przemysłowy był ogrodzonym terenem, na którym obowiązywały uwarunkowania prawne
inne niż w pozostałej części USA. Podobnie postąpiły w 1904 r. we Włoszech organy
municypalne Neapolu, które stworzyły specjalną strefę ekonomiczną, aby przyciągnąć kapitał inwestycyjny i pobudzić produkcję272. Według innych autorów jedną
z pierwszych stref bezcłowych o charakterze produkcyjnym była strefa w Puerto Rico
utworzona w 1951 r., później zaś – bardziej znana w Shannon w Irlandii z 1959 r.273.
Na przestrzeni lat koncepcja uprzywilejowanych stref gospodarczych ulegała
zmianom. W początkowym okresie, jako strefy wolnocłowe, były zlokalizowane
w wydzielonych enklawach. Obecnie są tworzone na dowolnych terenach państw.
Zmiana ta wynikała z niepowodzenia rządów w prowadzeniu tych stref i w rosnącym
zainteresowaniu prywatnym zarządzaniem obszarami specjalnymi. Mimo to wszelkie przywileje i kryteria obejmowania strefami przedsiębiorców są wciąż ustalane
i egzekwowane przez państwa.
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Inna zmiana w formule funkcjonowania uprzywilejowanych stref gospodarczych
dotyczy ich roli w rozwoju gospodarki. Pierwsze eksportowe strefy przetwórcze były
ustanawiane wyłącznie w celu zachęcenia do prowadzenia działalności gospodarczej
nastawionej na handel zagraniczny przy jednoczesnym utrzymywaniu przez państwo
przyjmujące gospodarki zamkniętej. Poprzez promocję eksportu przyczyniały się
do tworzenia nowych miejsc pracy oraz do transferu technologii. Szybko postępująca globalizacja oraz liberalizacja handlu stymulują obecnie znacznie szerszy zakres
dopuszczalnej i pożądanej działalności gospodarczej w strefach. W konsekwencji
strefy są traktowane jako kluczowe mechanizmy zarówno promowania handlu, jak
i ułatwiania liberalizacji i modernizacji gospodarki państwa274. Obecnie strefy są
uznawane za rozwiązanie kompensujące co prawda jedne zniekształcenia, wynikające
z ceł importowych, innymi – subwencjami eksportowymi275.
Liczba uprzywilejowanych stref gospodarczych wzrasta, jednakże zakres preferencji, jakie są w nich udzielane, jest stale dostosowywany do wymogów inwestorów.
Preferencje te są ustanawiane przede wszystkim w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej oraz w Ameryce Łacińskiej i Azji. Strefy związane wyłącznie z eksportem są wciąż najczęściej rozwijane w krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. W ostatnich latach obszary te zaczęły być popularne w krajach azjatyckich,
w których główny cel rozwojowy jest nakierowany na wykorzystywanie technologii
innowacyjnych276.
Zmodernizowane uprzywilejowane strefy gospodarcze zaczynają się obecnie
przekształcać w obszary, które w ograniczonym zakresie zniekształcają konkurencję.
W dokumentach Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju
(UNCTAD) pojawiają się nawet tezy, że strefy nie powinny być ustanawiane wyłącznie w słabo rozwiniętych regionach z ograniczoną infrastrukturą i niewielkim
zapleczem wykwalifikowanej siły roboczej. Wskazuje się również, zgodnie z teorią
geografii ekonomicznej, na potrzebę powoływania stref blisko obszarów handlowych,
przemysłowych i naukowych, aby wzmocnić efekt konkurencyjności oferowanych
dóbr. Aby strefy mogły się przeobrażać w parki technologiczne, niezbędna jest bliskość i dostępność zarówno ośrodków wiedzy, jak i nowoczesnych usług biznesowych277. W konsekwencji typowe strefy ekonomiczne zaczynają się cechować:
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•

rozszerzonym zakresem działalności gospodarczej dopuszczonej w strefach,
w tym usług handlowych i profesjonalnych, jako uzupełnienie przemysłu przetwórczego,
• równym traktowaniem inwestorów krajowych i zagranicznych,
• uelastycznieniem wymogów dotyczących obowiązkowego eksportu zgodnie z postanowieniami Światowej Organizacji Handlu oraz dostosowaniem do produkcji
o charakterze globalnym,
• zezwoleniami na świadczenie usług okołobiznesowych,
• objęciem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług dla przedsiębiorstw strefowych preferencjami i ulgami identycznymi do stosowanych w przypadku eksportu,
• stosowaniem uniwersalnych zachęt fiskalnych dla sektora bez względu na lokalizację (w strefie lub poza nią)278.
W konsekwencji legislacja regulująca uprzywilejowane strefy gospodarcze zaczyna być coraz bardziej przejrzysta i pozbawiona elementów władzy dyskrecjonalnej
udzielającej wsparcia. Można wyróżnić kilka kluczowych cech nowoczesnych uprzywilejowanych stref gospodarczych:
• zapewnienie eksterytorialności stref wolnocłowych, które powinny być traktowane jako obszar celny poza krajem, ale jednocześnie towary w nich wytworzone
powinny być objęte regułami pochodzenia właściwymi dla państwa, w którym
jest zlokalizowana strefa,
• rozwój stref prywatnych, korzystających z rządowych preferencji fiskalnych,
• określenie kryteriów zdefiniowania stref na poziomie zarówno standardów, jak
i warunków udzielania zezwoleń na funkcjonowanie przedsiębiorców z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych, finansowych i technicznych,
• maksymalne uelastycznienie zasad funkcjonowania przedsiębiorców,
• przestrzeganie zasad zatrudnienia zgodnych z regułami Międzynarodowej Organizacji Pracy, w tym prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, przy
zapewnieniu elastyczności w prowadzeniu negocjacji płacowych zapewniających
konkurencyjność cenową oferowanych towarów279.
Globalizacja gospodarki światowej ma w dużym stopniu wpływ na decyzje potencjalnych inwestorów. Dotyczy to przede wszystkim rynku zbytu. Z jednej strony
w obliczu łatwego transferu kapitału i obniżania kosztów transportu przedsiębiorcy
często zmieniają lokalizacje swoich inwestycji w celu zbliżenia się do rynków sprzedaży swoich towarów280. Wynika to przede wszystkim z konieczności szybkiej reakcji na zmiany preferencji konsumentów w związku z pojawiającymi się nowymi
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tendencjami. W takiej sytuacji, np. w przypadku przemysłu odzieżowego, niezbędna jest natychmiastowa reakcja polegająca na wprowadzeniu na rynek pożądanych
towarów nie w ciągu tygodni, ale kilku dni. W konsekwencji strefy nie mogą być
pasywnym graczem na arenie międzynarodowej, ale na wielu płaszczyznach ukierunkowują państwa na globalizację281. Dobrym przykładem eliminowania długiego
czasu transportu do Stanów Zjednoczonych było przeniesienie zakładów odzieżowych z uprzywilejowanych obszarów gospodarczych na Sri Lance do eksportowych
stref przemysłowych w Meksyku.
Z drugiej strony wśród uprzywilejowanych stref gospodarczych coraz częściej
pojawiają się obszary nastawione na wsparcie przedsiębiorców świadczących usługi
wysokich technologii. Dotyczy to zarówno usług, jak i oprogramowania informatycznego i telekomunikacyjnego282. W konsekwencji odchodzi się od tradycyjnych sektorów pracochłonnych, przeważających dotychczas w strefach, na rzecz nowoczesnych
i innowacyjnych kapitałochłonnych form prowadzenia działalności gospodarczej.
Na przestrzeni ostatnich 15 lat znacząco zwiększyła się na świecie liczba prywatnych stref gospodarczych w porównaniu do stref publicznych. W latach osiemdziesiątych XX w. przez sektor prywatny było prowadzonych zaledwie 25% stref, podczas
gdy obecnie wskaźnik ten szacuje się na poziomie 62% (dane za 2007 r.).
W ostatnim okresie zmieniła się również struktura organów powołujących strefy,
zarządzających nimi i rozwijających je. Tradycyjnie za wszystkie te czynności odpowiadały rząd i ministerstwa. Jednakże obecnie administrowanie rozwojem strefy
i pozyskiwanie nowych inwestorów pozostawia się coraz częściej specjalnie powołanym do tego celu spółkom lub agencjom promocji inwestycji. W strefach pojawiają się
ponadto, oprócz zachęt inwestycyjnych, specjalistyczne usługi dodatkowe zarówno
dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników, np. żłobki i przedszkola, usługi opieki
nad domem, przychodnie i szpitale, centra konferencyjne i wystawiennicze, centra
szkoleniowe, punkty napraw urządzeń i maszyn, inkubatory przedsiębiorczości, usługi bankowe, oddziały służby celnej i skarbowej, usługi wysokiej prędkości połączeń
telekomunikacyjnych.
Uprzywilejowane strefy gospodarcze na świecie
Ogólna liczba uprzywilejowanych stref gospodarczych, w tym przede wszystkim
eksportowych stref przetwórczych, rosła znacząco w ostatnich dekadach (por. tabela 3). Większość stref utworzonych przed 1970 r. była zlokalizowana w państwach
uprzemysłowionych, szczególnie Europy Zachodniej. W latach siedemdziesiątych
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i osiemdziesiątych XX w. znacząco zaczęła wzrastać liczba stref w krajach Ameryki
Środkowej i Południowej oraz Azji. W latach dziewięćdziesiątych XX w. istotny rozwój stref odnotowano w państwach Europy Środkowej i Wschodniej przeżywających
okres transformacji gospodarczej oraz w państwach Afryki Środkowej.
W dokumentach Światowego Stowarzyszenia Eksportowych Stref Przetwórczych
(ang. World Export Processing Zones Association – WEPZA) wskazuje się, że liczba
państw, w których funkcjonują strefy uprzywilejowane, przekroczyła w połowie lat
dziewięćdziesiątych XX w. 100283. Szacowano wówczas, że 87% populacji świata oraz
70% ogólnej powierzchni należy do państw, w których powstały uprzywilejowane
strefy gospodarcze. Wynikało to głównie stąd, że w Chinach, Stanach Zjednoczonych
i Meksyku powołano 52% wszystkich stref na świecie. Według danych zebranych
i opublikowanych przez Bank Światowy obecnie istnieje ponad 3500 uprzywilejopwanych stref gospodarczych w ponad 130 państwach (z których 101 należy do Światowej
Organizacji Handlu)284. W strefach tych utworzono 68 mln miejsc pracy, a wartość
łącznej sprzedaży szacuje się na 500 mld dol.285.
Wzrost liczby uprzywilejowanych stref gospodarczych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. wiąże się z wygaśnięciem Porozumienia wielowłóknowego, co spowodowało brak ograniczeń importowych na wyroby tekstylne286. W konsekwencji
znacząco wzrosły udział przemysłu odzieżowego w strefach oraz liczba tego rodzaju
obszarów skupiających produkcję odzieży (przede wszystkim w Chinach)287. Tak
istotny wzrost liczby uprzywilejowanych stref gospodarczych wynika głównie z ich
lokalizacji w państwach rozwijających się, w których strefy przyczyniają się w znacz-

283

R.L. Bolin, Why Export Processing Zones Are Necessary, World Export Processing Zones Association, The Flagstaff Institute, Arizona 2004, s. 3.
284
M. Engman, O. Onodera, E. Pinali, op. cit., s. 12.
285
Special Economic Zones: Performance…, op. cit., s. 7.
286
Porozumienie wielowłóknowe (ang. Multifibre Agreement – MFA), jako poważne odstępstwo
od zasady niedyskryminacji obowiązującej w ramach Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych
i Handlu (GATT), pozwalało na stosowanie ograniczeń nadmiernego importu, to jest takiego, które
zagraża wyrządzeniem poważnej szkody przemysłowi rodzimemu wytwarzającemu podobny towar. Dawało ono możliwość czasowego ustanowienia kontyngentu ilościowego, jednak podniesiono
w nim minimalną stopę wzrostu eksportu z 5% do 6%. W jego miejsce od dnia 1 stycznia 1995 r.
wprowadzono Porozumienie w sprawie tekstyliów i odzieży, które znosiło dobrowolne ograniczenia
eksportowe, jednak zachowywało możliwość okresowego stosowania klauzul ochronnych, które były
niezgodne z zasadą niedyskryminacji. Zob.: K. Czernichowski, Liberalizacja rynku tekstyliów i odzieży na forum WTO – studium przypadku [w:] 10 lat Światowej Organizacji Handlu. Międzynarodowe
stosunki gospodarcze. Aktualne problemy, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza
Arboretum, Wrocław 2005, s. 152–155.
287
W. Milberg, Export Processing Zones, Industrial Upgrading and Economic Development: A Survey, “SCEPA Working Paper”, October 2007, s. 5.
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nym stopniu do rozwoju ogólnogospodarczego i podwyższenia konkurencyjności
oferowanych produktów288.
Tabela 3. Lokalizacja uprzywilejowanych stref gospodarczych na świecie

Środkowy
Wschód
i Północna
Afryka

Azja
i Pacyfik

Ameryka Środkowa
i Południowa

Kraje wysoko uprzemysłowione

Lata
Lata
Lata
Wyszczególnienie Przed 1970 r. siedemdziesiąte osiemdziesiąte dziewięćdziesiąte
XX w.
XX w.
XX w.

288

Dania,
Finlandia,
Grecja,
Hiszpania,
Irlandia,
Islandia,
Niemcy,
Szwajcaria,
Szwecja,
Wielka
Brytania,
Włochy,
Stany
Zjednoczone
Brazylia,
Kolumbia,
Meksyk,
Panama,
Republika
Dominikany,
Wyspy
Bahama
Hongkong,
Indie, Makao,
Singapur,
Tajlandia
Tajwan,

Od 2000 r.
do 2007 r.

Australia,
Malta,
Portugalia

Francja, Kanada Japonia

Chile,
Gwatemala,
Honduras,
Jamajka,
Kostaryka,
Salwador,

Paragwaj,
Peru,
Trynidad
i Tobago,
Urugwaj

Argentyna,
Belize,
Ekwador,
Kuba,
Nikaragua,
Wenezuela

Filipiny,
Korea
Południowa,
Malezja,
Sri Lanka
Cypr, Egipt,
Izrael, Syria

Bangladesz,
Chiny, Fidżi,
Indonezja,
Pakistan

Korea Północna,
Mongolia
Wietnam

Jordania,
Maroko,
Tunezja,
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie

Algieria,
Bahrajn, Iran,
Jemen, Kuwejt,
Liban, Libia

Oman

K. Omar, W.A. Stoever, The Role of Technology and Human Capital in the EPZ Life-cycle,
„Transnational Corporations” 2008, Vol. 17, No. 1, s. 135.

94

Rozdział 1. Uprzywilejowane strefy gospodarcze jako przykład interwencji państwa...

Europa Środkowa i Wschodnia
oraz Azja Środkowa

Lata
Lata
Lata
Wyszczególnienie Przed 1970 r. siedemdziesiąte osiemdziesiąte dziewięćdziesiąte
XX w.
XX w.
XX w.
Bułgaria,
Węgry

Afryka Subsaharyjska

Liberia, Senegal Dżibuti,
Mauritius

Białoruś,
Chorwacja,
Czarnogóra,
Czechy, Estonia,
Kazachstan,
Kirgistan,
Litwa, Łotwa,
Macedonia,
Polska, Rosja,
Rumunia,
Serbia, Słowacja,
Słowenia,
Ukraina,
Uzbekistan
Burundi,
Ghana, Gwinea,
Kamerun, Kenia,
Madagaskar,
Malawi,
Mozambik,
Namibia,
Nigeria,
Republika
Zielonego
Przylądka,
Ruanda, Seszele,
Tanzania,
Uganda,
Zimbabwe

Od 2000 r.
do 2007 r.
Albania,
Bośnia
i Hercegowina,
Mołdawia

Gabon,
Gambia, Mali,
Republika
Południowej
Afryki,
Zambia

Źródło: Special Economic Zones: Performance…, op. cit., s. 24–25.

Samo posiadanie stref nie oznacza jednak dobrobytu. Według danych WEPZA
aż w dwóch trzecich państw najsłabiej i słabo rozwiniętych w latach dziewięćdziesiątych XX w. uprzywilejowane strefy gospodarcze już funkcjonowały, co nie zmieniło radykalnie pozycji gospodarczej tych państw. Jednocześnie dane z tego okresu
wskazują, że wzrost gospodarczy odnotowało 72% państw słabiej rozwiniętych (ang.
lower middle), w których działały strefy, oraz tylko 1% tych, w których stref nie było.
W przypadku państw średnio rozwiniętych (ang. upper middle) wskaźniki te wyniosły w identycznym okresie odpowiednio 62% i 33%. Ponadto 75% rynku światowego
należało do państw, w których powołano uprzywilejowane strefy gospodarcze, co
spowodowało 28-procentowy spadek udziału państw o średnim poziomie produktu
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krajowego brutto. Na podstawie tych danych stwierdzono, że strefy są niezbędne do
rozwoju gospodarczego289. Dostępne dane pozwalają jednak stwierdzić, że państwa,
które dotychczas względnie dobrze radziły sobie na rynku bez stref, tracą na rzecz
tych, w których są zlokalizowane strefy.
Zatrudnienie w uprzywilejowanych strefach gospodarczych zwiększyło się szczególnie w ciągu ostatniej dekady. Liczba państw, w których zlokalizowane są strefy,
podwoiła się, zatrudnienie zaś uległo potrojeniu (por. tabela 4). Przykładami państw,
w których liczba utworzonych nowych miejsc pracy w strefach znacznie wzrosła, są
Filipiny (z 230 tys. do 717 tys. między 1994 r. a 2001 r.), Kostaryka (z 7 tys. do 34 tys.),
Republika Dominikany (z 126 do 175 tys.) oraz Meksyk (z 446 tys. do 1285 tys.)290.
Tabela 4. Zatrudnienie w eksportowych strefach przetwórczych w latach 1975–2006
Lata

1975

1986

1995

1997

2002

2006

Liczba państw, w których funkcjonują
strefy

25

47

73

93

116

131

Liczba eksportowych stref przetwórczych
lub innych podobnych stref

79

176

500

845

3000

3500

bd.

bd.

bd.

22,5

43,0

66,0

bd.

bd.

bd.

18,0

30,0

40,0

bd.

4,5

13,0

26,0

Zatrudnienie w strefach (w milionach)
– w tym w Chinach
– w innych państwach

0,8

1,9

bd. – brak danych
Źródło: J.P. Singa Boyenge, ILO Database on Export Processing Zones (Revised), Sectoral Activities Programme,
Working Paper, International Labour Office, Geneva, April 2007, s. 1; Employment and Social Policy in Respect
of Export Processing Zones (EPZs), Governing Body, Committee on Employment and Social Policy, International
Labour Office, GB.286/ESP/3, Geneva, March 2003, s. 2; M. Engman, O. Onodera, E. Pinali, op. cit., s. 12.

W związku z dynamicznym rozwojem większość stref gospodarczych jest zlokalizowanych w kilku państwach relatywnie otwartych i szybko się rozwijających (por.
tabela 5). Wśród nich można wymienić przede wszystkim Chiny, Wietnam, Kostarykę, Meksyk oraz Filipiny, a także niektóre państwa Europy Środkowej i Wschodniej
przeżywające w latach dziewięćdziesiątych XX w. proces transformacji gospodarczej.

289
290

R.L. Bolin, op. cit., s. 3.
Employment and Social Policy…, op. cit., s. 6.
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Tabela 5. Ranking państw pod względem rozwoju uprzywilejowanych stref
gospodarczych na koniec 2007 r.
Liczba stref

Zatrudnienie (w tysiącach)
50 000

Eksport (w milionach dolarów)

Chiny*

187

Chiny

Chiny

145 000

Wietnam

185

Indonezja

6000

Malezja

117 013

Węgry

160

Meksyk

1300

Hongkong

101 500

Kostaryka

139

Wietnam

950

Iran

87 289

Meksyk

109

Pakistan

888

Czechy

82 500

Czechy

92

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

552

Indie

68 626

Filipiny

83

Filipiny

545

Algieria

49 000

Republika
Dominikany

58

Republika
Południowej Afryki

535

Argentyna

39 423

Kania

55

Tajlandia

452

Filipiny

36 478

Egipt

53

Ukraina

387

Korea Północna

23 030

Polska**

48

Malezja

369

Korea Południowa

30 610

Nikaragua

34

Litwa

369

Tunezja

20 544

Tajlandia

31

Honduras

354

Bangladesz

11 716

Jordania

27

Hongkong

336

Litwa

11 404

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

26

Tunezja

260

Meksyk

10 678

* W ramach przeglądu polityki handlowej Chin w 2008 r. zidentyfi kowano 660 różnego rodzaju specjalnych stref
ekonomicznych wprowadzonych przez władze centralne oraz 1346 stref ustanowionych przez władze lokalne291.
** Liczba obejmuje oprócz specjalnych stref ekonomicznych również parki technologiczne i przemysłowe.
Z analizy wyłączono Indie ze względu na brak danych na temat funkcjonowania stref.
Źródło: Special Economic Zones: Performance…, op. cit., s. 24–25.

Uprzywilejowane strefy gospodarcze w państwach rozwijających się
Uprzywilejowane strefy gospodarcze w państwach rozwijających się stanowią
próbę połączenia protekcjonizmu z polityką wolnego handlu. Są one bowiem obszarami zarówno pozbawionymi ochrony celnej, jak i dysponującymi różnorodnymi
bodźcami fiskalnymi zachęcającymi kapitał obcy i krajowy do inwestowania. Strefy
te wpływają więc na zwiększenie akumulacji niezbędnej do tworzenia nowych gałęzi
produkcji292. Istotną przesłanką tworzenia stref w krajach rozwijających się jest
przyciąganie kapitału zagranicznego poprzez tworzenie odpowiednich warunków
291

Por.: Trade Policy Review China, Report by the Secretariat, WT/TPR/S/199, 16 April 2008, Table A.III.5, s. 216.
292
M. Weresa, op. cit., s. 3.
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do eksportu wyprodukowanych towarów. Ponadto państwa rozwijające się, mimo że
w zasadzie utrzymują bariery protekcjonistyczne, wprowadzają ułatwienia na poziomie celnym, fiskalnym i prawnym. Chodzi w tym przypadku o zniesienie celnych
obciążeń importu i eksportu towarów, ułatwienia proceduralne odprawy celnej, liberalizację rozliczeń dewizowych oraz zachęty inwestycyjne w postaci preferencji
podatkowych293.
Poziom rozwoju gospodarczego państwa ustanawiającego uprzywilejowanej strefy ekonomicznej ma kluczowe znaczenie podczas określania celów, do jakich ma
służyć ten instrument polityki gospodarczej, a także przy prognozowaniu korzyści
płynących z powstania strefy i modelu jej funkcjonowania. W przypadku państw
rozwijających się głównym motywem makroekonomicznym tworzenia uprzywilejowanych stref gospodarczych jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego całego kraju
poprzez powiększenie zaangażowanego kapitału, w tym przede wszystkim zagranicznego, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia294. Celami pośrednimi są transfer
nowoczesnych technologii, zwiększenie umiejętności technicznych i technologicznych, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania, tworzenie powiązań między
sektorem eksportowym a gospodarką krajową oraz zwiększenie dostępu do rynków
zagranicznych295.
W literaturze wskazuje się na cztery główne przesłanki ustanawiania uprzywilejowanych stref gospodarczych w państwach rozwijających się:
• wspieranie szerokich reform gospodarczych poprzez rozszerzenie oferty eksportowej przy utrzymywaniu polityki protekcjonistycznej,
• ograniczanie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
• możliwość weryfikacji stosowanych instrumentów gospodarczych na części państwa i w stosunku do ograniczonej liczby przedsiębiorców,
• zachęcenie przedsiębiorców zagranicznych do inwestowania296.
W państwach rozwijających się najczęściej stosowany jest model uprzywilejowanej strefy gospodarczej funkcjonującej na zasadzie izolowanej enklawy. Firmy
działające na jej terytorium rzadko nawiązują więzi kooperacyjne z przedsiębiorstwami poza strefą. Równie rzadko następuje transfer nowoczesnych technologii.
W celu ograniczenia zniekształcenia konkurencji na rynku krajowym regulacje
strefowe bardzo często nakazują eksport wyprodukowanych towarów poza granice
kraju297. W państwach rozwijających się można najczęściej zidentyfikować uprzywilejowane strefy gospodarcze zlokalizowane na rozległej powierzchni o zróżnicowanej
293

Special Economic Zones: Performance…, op. cit., ss. 1, 11–12.
A. Bazydło, M. Smętkowski, op. cit., s. 22.
295
D. Burzyńska, A. Stępniak-Kucharska, op. cit., s. 283.
296
Special Economic Zones: Performance…, op. cit., s. 12.
297
A. Bazydło, M. Smętkowski, op. cit., s. 24.
294
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strukturze gospodarczej i społecznej. Specyfika tych stref polega na tym, że obejmują
one najczęściej obszary zamieszkane przez ludność m.in. w wieku produkcyjnym,
stanowiącą potencjalną tanią siłę roboczą298.
Działalność gospodarcza prowadzona w strefach jest bardzo zróżnicowana. Tylko
w niektórych państwach rozwijających się (Malezja, Mauritius, Tajlandia, Tajwan)
strefy stały się nowoczesnymi terenami, na których ulokowały się przedsiębiorstwa
z zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu, produkujące towary o większej
wartości dodanej, w tym komponenty dla przemysłu komputerowego, informatycznego, laserowe przyrządy optyczne, układy scalone czy elektronikę299.
Instrumenty oferowane w państwach rozwijających się dotyczyły, oprócz stosowania przyspieszonej amortyzacji środków trwałych ze względów podatkowych,
również innych instrumentów, w tym m.in.:
• na Tajwanie – możliwości odpisu wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania do wysokości 15% dla inwestycji krajowych i 10% w przypadku inwestycji zagranicznych,
• w Singapurze – możliwości odpisów wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania do wysokości 50% wydatków,
• na Filipinach – stawek celnych towarów importowanych, niezbędnych do realizacji inwestycji krajowych, zmniejszających podstawę opodatkowania300.
Państwa Dalekiego Wschodu charakteryzują się znaczną liczbą uprzywilejowanych stref gospodarczych, najczęściej prowadzonych przez władze centralne.
W większości przypadków strefy te odgrywały istotną rolę w promowaniu handlu
zewnętrznego. Jednakże tylko niektóre z tych gospodarek zdołały przejść z produkcji
tekstylnej, charakteryzującej się zatrudnianiem pracowników nisko wykwalifikowanych, do produkcji wysoko wyspecjalizowanej oferującej produkty o wysokiej
wartości dodanej. Dotyczy to stref zlokalizowanych w Tajlandii, Malezji, na Tajwanie
i w Chinach.
Środkowy Wschód natomiast oraz północna część Afryki charakteryzują się
przede wszystkim strefami handlowymi tworzonymi głównie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Ocenia się, że efekty stref są znacznie mniejsze, niż
ma to miejsce w przypadku państw Dalekiego Wschodu. Wynika to głównie stąd,
że kraje środkowowschodnie i północnoafrykańskie były nastawione na prowadzenie wymiany handlowej, a nie na produkcję, której efektem mogłoby być włączenie w procesy produkcyjne realizowane w strefach. Jedynymi wyjątkami są Egipt
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J. Brdulak, op. cit., s. 10.
M. Kozaczka, op. cit., s. 19.
300
B.H. Bladocha, op. cit., s. 122.
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i Jordania, które rozwinęły strefy produkcyjne towarów oferowanych na wcześniej
wskazane rynki zbytu.
Państwa Afryki Subsaharyjskiej były prekursorami tworzenia stref handlowych
jako instrumentu rozwoju gospodarczego. Kraje te były nastawione przede wszystkim na ustanawianie eksportowych stref przemysłowych z dominującym przemysłem tekstylnym oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.
Uprzywilejowane strefy gospodarcze w państwach rozwiniętych
W przypadku państw wysoko rozwiniętych uprzywilejowane strefy gospodarcze
są najczęściej tworzone w celu rozwiązywania określonych problemów regionalnych
i lokalnych. W przeciwieństwie do państw rozwijających się, w tym przypadku głównym motywem działania nie jest eksport towarów poza granice kraju301. Przyjmuje
się, że w państwach rozwiniętych nie istnieje konieczność stymulowania dodatkowego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych za pomocą specjalnych stref,
chyba że wiąże się to z rozwojem zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu302 bądź z rozwojem regionów zacofanych lub wymagających działań restrukturyzacyjnych. W takich sytuacjach zwraca się często uwagę na to, aby zminimalizować
ryzyko wystąpienia enklawy, i dąży się do zintegrowania firm działających w strefie
i poza nią. Stąd też wokół tego rodzaju stref tworzone są inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne. W otoczeniu strefy funkcjonują zazwyczaj programy
rozwoju infrastruktury regionalnej oraz poprawy stanu środowiska, programy skierowane do bezrobotnych itp.303.
Państwa Europy Zachodniej przez wieki wykorzystywały strefy handlowe, co
wynikało przede wszystkim z dotychczasowych relacji tych państw z krajami trzecimi, głównie koloniami. Większość z tych stref zlokalizowano w portach i są one
administrowane przez władze portów. W niektórych krajach jednak, jak w Wielkiej
Brytanii czy Francji, powstały strefy, których głównym zadaniem była rewitalizacja
obszarów miejskich i poprzemysłowych.
W państwach wysoko rozwiniętych można odnaleźć strefy rozwoju przedsiębiorczości, w których status uprzywilejowania przyznany jest nieselektywnie i wówczas
zasady preferencyjnego prowadzenia działalności dotyczą wszystkich podmiotów
niezależnie od wykonywanej działalności304. Współcześnie, z uwagi na wysokie koszty pracy, w państwach rozwiniętych – po latach restrukturyzacji i ukierunkowania
na rozwój regionów – w strefach lokują się przede wszystkim firmy nowoczesnych
301
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technologii, np. elektroniczne, informatyczne, komputerowe i lotnicze, a więc przede
wszystkim przemysł kapitało- i wiedzochłonny.
Tworzenie uprzywilejowanych stref gospodarczych w państwach rozwiniętych
gospodarczo nie przybrało w zasadzie dużych rozmiarów. Wynika to przede wszystkim stąd, że w gospodarkach wolnorynkowych wprowadzanie jakichkolwiek preferencji dla wybranych przedsiębiorców może zniekształcić konkurencję, a w konsekwencji – doprowadzić do upadku firm niekorzystających z preferencji. Z drugiej
jednak strony można zaobserwować zjawisko zwiększania liczby stref w państwach
należących do OECD, co może sugerować, że stają się one raczej instrumentem
zwiększenia konkurencyjności firm w globalnej gospodarce305. Przeważają wówczas
strefy wolnocłowe oraz parki przemysłowe i technologiczne.
Odrębną kwestią jest powoływanie uprzywilejowanych stref gospodarczych
w państwach przeżywających transformację gospodarczą. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. byłe kraje socjalistyczne poszukiwały zarówno nowych celów politycznych i ekonomicznych, jak i nowych, efektywnych instrumentów realizacji tych
celów. W tym kontekście doświadczenia państw rozwijających podpowiadały tworzenie uprzywilejowanych stref, które powinny przyspieszyć proces restrukturyzacji
państw Europy Środkowej i Wschodniej306. Efektem tworzenia stref było częściowo
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych oraz wsparcie procesów transformacji poprzez powiązanie strefy z całą gospodarką.

1.2.3. Potencjalne konsekwencje funkcjonowania
uprzywilejowanych stref gospodarczych na świecie
Jak się wydaje, uprzywilejowane strefy gospodarcze nie są optymalnym instrumentem polityki gospodarczej. Z pewnością najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie liberalnej polityki gospodarczej z interwencją państwa ograniczoną do niezbędnej konieczności. W literaturze wskazuje się, że obszary uprzywilejowane na
świecie powinny być traktowane jako możliwość druga z najlepszych (ang. second
best). Część ograniczeń jest bowiem eliminowana, ale inne wciąż pozostają307. Narzędzia stosowane w strefach są ograniczone do dopuszczalnej działalności gospodarczej
w strefie, w przeciwieństwie do instrumentów polityki gospodarczej stosowanych
powszechnie (na zasadzie erga omnes).
W literaturze często można znaleźć opinie zarówno negatywne, że strefy nie przyczyniają się do wzrostu dobrobytu, jak i pozytywne – o korzystnych efektach dla gospo305
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darki i społeczeństwa państwa przyjmującego308. Wydaje się, że ze względu na znaczące
zróżnicowanie lokalizacji, oferowanych zachęt, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, a także różne założenia realizowanej polityki gospodarczej trudno jest jednoznacznie ocenić efekty wszystkich stref.
Koncepcja uprzywilejowanych stref gospodarczych jest uważana za udaną
w przypadku lokalizacji w państwach rozwijających się309. Strefy mogą oczywiście
odgrywać istotną rolę, jeśli zostały zdefiniowane właściwie, zgodnie z regulacjami
WTO, a pakiet zachęt atrakcyjny dla inwestorów nie jest kosztowny dla państwa.
Wydaje się, że rozwiązaniem optymalnym jest ograniczenie różnic w oferowanych
preferencjach, zarówno finansowych, jak i prawno-administracyjnych w celu ograniczenia zniekształcenia konkurencji na lokalnym rynku. Z drugiej jednak strony
może się okazać, że utworzone strefy nie przyczyniły się do znacznego wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji stanowiły obciążenie budżetu lokalnego i centralnego
w postaci konieczności zapewnienia odpowiedniej infrastruktury310.
W literaturze można jednak napotkać spostrzeżenia, że powszechność istnienia i powoływania stref jest potwierdzeniem skuteczności tej formy oddziaływania
państwa na pobudzanie zarówno eksportu, transferu oraz wdrażania nowoczesnych
technik i technologii w kraju przyjmującym, jak i rozwoju całych regionów311 (por.
rysunek 1). W międzynarodowych opracowaniach korzyści z utworzenia stref są
dzielone na statyczne i dynamiczne312. Do korzyści statycznych zalicza się:
• bezpośrednie tworzenie nowych miejsc pracy oraz tworzenie dochodu,
• wzrost wartości i dywersyfikację eksportu,
• wzrost wpływów z wymiany międzynarodowej,
• napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
• wpływy do budżetu z tytułu opłat i podatków nieobjętych preferencjami.
Skutki dynamiczne, mimo że ich pomiar jest znacznie trudniejszy, są bardziej
istotne dla rozwoju w długim okresie. Są one czasami uznawane za korzyści zewnętrzne powołania stref i funkcjonowania w nich przedsiębiorców. Do efektów tych
zalicza się m.in.:
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nowe miejsca pracy, w firmach okołostrefowych,
podniesienie umiejętności siły roboczej,
nowe miejsca pracy, również dla kobiet,
transfer technologii,
transfer najlepszych praktyk zarządzania i produkcji,
rozwój regionalny313.

Rysunek 1. Przepływy między uprzywilejowaną strefą gospodarczą,
państwem przyjmującym a resztą świata
Źródło: P.G. Warr, Export Processing Zones: The Economics of Enclave Manufacturing, “Social Protection Advisory Service Research Observer” 1989. No. 1, s. 76; K. Jayanthakumaran, Benefit-Cost Appraisals of Export Processing Zones: A Survey of the Literature, “Development Policy Review” 2003, No. 21, s. 54.

Przepływ towarów i usług ze strefy i do strefy zależy w dużym stopniu od zamożności obywateli. Gospodarka krajowa dostarcza bowiem siłę roboczą, infrastrukturę, media oraz ograniczoną ilość półproduktów, a także angażuje administrację
publiczną. W zamian państwo otrzymuje wynagrodzenie pracowników, wydawane
przede wszystkim w kraju, opłaty za media, zyski przekazywane na rzecz krajowych
właścicieli firm w strefach oraz ewentualne podatki i opłaty. Wskazuje się ponadto, że
zarówno siła robocza, jak i menedżerowie krajowi powinni zyskiwać wiedzę i umie-
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jętności dzięki pracy w firmach strefowych. Odrębną grupą, na którą mają wpływ
strefy, są przedsiębiorcy świadczący usługi biznesowe, w tym finansowe314.
Na gruncie teorii neoklasycznej P.G. Warr zaproponował przyjęcie analizy kosztów i korzyści funkcjonowania uprzywilejowanych stref gospodarczych. Model ten
polega na porównaniu wyników gospodarczych z funkcjonującą strefą i bez niej.
Autor przyjął, że strefy są w gospodarce kraju enklawami, a transfer środków finansowych i innych czynników produkcji jest nieograniczony. Korzyść netto dla kraju
przyjmującego uwzględnia zatem utworzenie miejsc pracy, napływ dewiz, większe
wykorzystanie krajowych surowców, dodatkowy napływ kapitału i wpływy podatkowe od przedsiębiorstw realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne w strefach.
Po stronie kosztów uwzględnia się koszty administracyjne utrzymania strefy oraz
zapewnienia infrastruktury niezbędnej dla przedsiębiorców315.
W nowych teoriach rozwoju gospodarczego wskazuje się, że uprzywilejowane
strefy gospodarcze prowadzą do znaczącego rozwoju przemysłu poprzez:
• ułatwienia w eksporcie oferowanych towarów,
• tworzenie środowiska przyjaznego dla inwestowania i eksportu,
• inicjowanie ukierunkowania prywatnego kapitału krajowego na działalność proeksportową,
• ukierunkowanie działań rządu na proaktywne wsparcie sektora prywatnego316.
Warto jednak zwrócić uwagę na pewną tendencję dotyczącą oceny efektów stref.
Jeśli przyjąć, że tych efektów nie można porównywać, należałoby dokonać analizy
założeń przyjmowanych przy tworzeniu stref oraz realnych, mierzalnych skutków
gospodarczych w krótkim i dłuższym okresie. Oczekiwania odnośnie do napływu
zagranicznych inwestycji są jednak najczęściej przeszacowane, podczas gdy różnorodne koszty zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania w strefie, w tym
właściwej infrastruktury, są niedoszacowane317.
Analiza kosztów i korzyści powinna zatem – choć wydaje się to bardzo trudne
do zrealizowania – uwzględniać:
• efekty nieutworzenia strefy – w badaniu należałoby uchwycić efekty netto funkcjonowania stref, gdyż być może napływ inwestycji i nowe miejsca pracy pojawiłyby się niezależnie od istnienia strefy; z drugiej strony niewielkie efekty funkcjonowania mogą wynikać z ogólnoświatowej tendencji do spowolnienia rozwoju
gospodarczego czy nawet kryzysu, a wówczas być może efekty funkcjonowania
stref należy ocenić bardzo wysoko,
314
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•

dystrybucję korzyści – niektóre z efektów stref, jak nowe miejsca pracy (netto),
stanowią z pewnością korzyść dla społeczeństwa i państwa przyjmującego; nie
jest to już takie oczywiste w przypadku wymiany handlowej, gdyż zyski z eksportu towarów wyprodukowanych w strefach pozostają w gestii inwestora lub
są transferowane do innego państwa, o ile w państwie przyjmującym nie jest
realizowana kolejna inwestycja,
• trudności w oszacowaniu niektórych efektów, w tym transferu technologii czy
podwyższania jakości siły roboczej318.
Analiza przyszłych kierunków rozwoju uprzywilejowanej strefy gospodarczej
pozwala więc rozpatrzyć trzy scenariusze opracowane przez K. Omara i W.A. Stoevera (por. rysunek 2)319. Przyszła ścieżka rozwoju zależy bowiem od wielu czynników,
związanych zarówno z działalnością przedsiębiorców w strefie i siły oraz powiązań
z resztą gospodarki, jak i z polityką prowadzoną przez rząd państwa przyjmującego.

Rysunek 2. Trzy scenariusze rozwoju uprzywilejowanej strefy gospodarczej
Źródło: K. Omar, W.A. Stoever, The Role of Technology and Human Capital in the EPZ Life-cycle, “Transnational
Corporations” 2008, Vol. 17, No. 1, s. 153.

W scenariuszu (a) przyjmuje się, że eksport, zatrudnienie oraz inne elementy
prowadzonej działalności w strefie wciąż wzrastają, jednakże stopień skomplikowania
produkcji, rozwoju technologicznego pozostaje niezmieniony. W wariancie (b) przyj318
319
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muje się stagnację w zachęcaniu przedsiębiorców do inwestowania w strefie, a w konsekwencji – brak jej rozwoju ze względu na coraz mniejszą liczbę nowych firm w niej
funkcjonujących. W takiej sytuacji najczęściej eksport czy zatrudnienie pozostają na
niezmienionym poziomie, strefy przynoszą klasyczne korzyści w postaci wpływów
dewiz z eksportu, nie są jednak wprowadzane żadne nowoczesne technologie.
Scenariusz (c) został uznany przez autorów za najbardziej intrygujący, gdyż z jednej strony może on oznaczać porażkę strefy, a z drugiej – sukces. Zmniejszająca się
liczba zatrudnionych i redukowany eksport mogą być konsekwencjami coraz gorszej
pozycji strefy, co może się przejawiać wyjściem inwestorów ze strefy i zamykaniem
ulokowanych tam fabryk, utratą miejsc pracy itd. Jednakże w przypadku silnej integracji takiej strefy z gospodarką kraju przyjmującego istotne zależności z dostawcami
i odbiorami krajowymi mogą spowodować ogólnokrajowy rozwój, a w konsekwencji
– znaczący udział strefy w zatrudnieniu i eksporcie państwa.
Według W. Milberga uprzywilejowane strefy ekonomiczne są tym efektywniejsze
i silniejsze, im:
• przedsiębiorcy w nich ulokowani skupiają się bardziej na inwestycjach w sektorach wysokich technologii, co prowadzi do poprawy eksportu i bliższej współpracy z przemysłem krajowym,
• rynek krajowy jest większy, co przekłada się na większe możliwości wspierania
przemysłu strefowego,
• wyższy jest poziom rozwoju przemysłu krajowego,
• rząd jest bardziej nastawiony na prowadzenie polityki rozwojowej danego kraju320.
W literaturze pojawiają się opinie, że uprzywilejowane strefy gospodarcze oferowały państwom będącym na wczesnym etapie industrializacji efektywne metody produkcji i absorbowania nadwyżek pracowników. Jednakże w dalszych latach,
w następstwie rozwoju przemysłowego i wzrostu gospodarczego, a także możliwości
zwiększenia zatrudnienia przez firmy krajowe spoza stref, efekty oddziaływania tych
obszarów są znacznie ograniczone. Wskazuje się, że coraz mniejsze zainteresowanie
tą formą przyciągania inwestorów przez Koreę Południową czy Tajwan potwierdzają
tę tezę. A zatem można przyjąć, że efektywność stref zależy od etapu, na jakim znajduje się państwo przyjmujące321.
Konsekwencje budżetowe
Wpływy z ceł i podatków bezpośrednich są szczególnie istotnymi składnikami
budżetów państw rozwijających się. W literaturze wskazuje się, że utrata wspomnianych źródeł dochodów budżetowych w związku z udzielaniem preferencji fiskalnych
320
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w ramach uprzywilejowanych stref gospodarczych powinna być rekompensowana
m.in. stworzeniem nowych miejsc pracy. Podkreśla się również możliwość napływu
dewiz w związku z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w strefie, często
jednak firmy prowadzące działalność na takim obszarze płacą podatki stosunkowo
niskie na całym świecie, korzystają bowiem z preferencji fiskalnych albo systemu
transferowania zysków z państw o relatywnie wyższych stawkach podatkowych do
krajów oferujących niższe obciążenia podatkowe.
Podnoszone są również argumenty, że tworzenie uprzywilejowanych stref gospodarczych oznacza często poniesienie nie tylko kosztów wynikających z ograniczenia
wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat celnych. Zanim przedsiębiorcy
dokonają inwestycji, żądają bowiem przygotowania infrastrukturalnego, promocyjnego oraz komunikacyjnego obszaru przewidzianego pod inwestycje. Właściwe
funkcjonowanie stref wymaga ponadto obsługi administracyjnej i biurowej, co także
wiąże się z kosztami ponoszonymi przez państwo przyjmujące322. Na świecie istnieje bowiem wiele przykładów stref, które zostały utworzone na obszarach najsłabiej
rozwiniętych, z dala od skupisk przemysłu i miast. Głównymi zadaniami tych jednostek miały być aktywizacja regionalna i zapewnienie rozwoju całego kraju poprzez
wsparcie regionów najsłabszych. Często jednak tak rozmieszczone strefy nie były
wystarczająco atrakcyjne dla inwestorów (np. w Kostaryce, na Filipinach; por. też
Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Polsce)323.
Oznacza to zatem konieczność tworzenia uprzywilejowanych stref gospodarczych blisko szlaków komunikacyjnych i obszarów przemysłowych, aby tereny te
były wystarczająco atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych oraz aby mogła następować ewentualna dyfuzja nowych technologii na całą gospodarkę kraju przyjmującego. W konsekwencji strefami, a wraz z nimi – preferencjami, obejmowane są
tereny względnie dobrze wyposażone infrastrukturalnie, na których przedsiębiorcy
zainwestowaliby być może także bez istnienia stref.
Wsparcie rozwoju ogólnogospodarczego
Według Banku Światowego uprzywilejowane strefy gospodarcze można traktować nie tylko jako instrumenty wsparcia wymiany międzynarodowej czy zwiększenia
zatrudnienia, lecz także jako narzędzie zapewniające realizację reform strukturalnych
w państwie przyjmującym324. Obszary te mogą bowiem zarówno być katalizatorami
rozwoju gospodarczego czy przykładami zarządzania produkcją i ludźmi, jak i stanowić integralną część reform gospodarczych prowadzonych przez państwo. Jak wska322
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zuje D. Madani, strefy należy jednak traktować nie tyle jako „silnik” industrializacji
i wzrostu, ile raczej jako jeden z wielu instrumentów polityki gospodarczej rządu
państwa przyjmującego325.
Otwarcie gospodarki na świat poprzez stosowanie zachęt dla inwestorów zagranicznych zlokalizowanych w strefach rozwija zdolności produkcyjne przemysłu krajowego do eksportu326. W takiej sytuacji strefy stają się instrumentem przejściowym
między dotychczasową polityką protekcjonistyczną z kilkoma odstępstwami w formie
zliberalizowanego handlu stref z zagranicą a pełną eliminacją barier handlowych327.
W ten sposób strefy przyczyniają się do wytwarzania dobrobytu analogicznie, jak
ma to miejsce w przypadku stref wolnego handlu. Wynika to z eliminacji barier taryfowych i pozataryfowych, co zapewnia efektywniejsze wykorzystanie dostępnych
czynników produkcji328.
W państwach o niskim poziomie rozwoju uprzywilejowane strefy gospodarcze
poprzez oferowane zachęty rekompensują przedsiębiorcom decydującym się na inwestycję w strefie potencjalne zyski, które mogliby osiągnąć, gdyby funkcjonowali
w innych, lepszych regionach świata. Takie podejście, bez wprowadzania żadnych
reform w polityce danego kraju, może jednak prowadzić do utrzymania przyczyn
nieefektywności329.
Wsparcie w postaci instrumentów podatkowo-celnych, stanowiące swego rodzaju
subsydia, może być korzystne przy stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Powinno
się tak stać dzięki korzystnym efektom uczenia się i zdobywania doświadczenia na
rynkach światowych. Taka interwencja rządu może być ponadto odpowiednim instrumentem kompensacji postawy antyeksportowej, wywołanej nadmiernie wysokim
kursem walutowym lub zbyt wysokim poziomem protekcjonizmu wtedy, gdy nie są
dostępne inne instrumenty polityki gospodarczej330.
Przeciwnicy uprzywilejowanych stref gospodarczych wskazują, że wartość eksportu przedsiębiorstw zlokalizowanych w strefach w stosunku do globalnej sprzedaży zagranicznej kraju przyjmującego jest często niewielka. Rzeczywiście, szczególnie
w pierwszym etapie funkcjonowania stref, eksport może być nieznaczny. Zwraca
się jednak uwagę na to, że często są to strefy zlokalizowane w państwa prowadzących protekcjonistyczną politykę handlową, oferujące na arenie międzynarodowej
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produkty przemysłów tradycyjnych, o niskim poziomie zaawansowania technologicznego. Strefy uprzywilejowane nastawione na eksport produkowanych towarów
stanowią mechanizm dywersyfikacji eksportu i stopniowego wzrostu wpływów ze
sprzedaży zagranicznej. W ten sposób powinny pomóc zmienić monokulturowy
charakter przemysłu w kraju przyjmującym331. Warto również zwrócić uwagę na
to, że restrykcyjne ograniczenia polityki protekcjonistycznej powodują względne
podniesienie ceny importowanych komponentów, a w konsekwencji – obniżkę konkurencyjności produkowanych towarów w kraju. Strefy są w tym przypadku obszarem, na którym tego rodzaju mechanizmy ograniczające wymianę handlową nie
powinny występować.
Sieć powiązań strefy z gospodarką państwa przyjmującego
W nowej teorii wzrostu oraz w neoinstytucjonalizmie podkreśla się rolę, jaką
w ukierunkowaniu alokacji kapitału i siły roboczej mogą odegrać instytucje społeczne i polityczne. Instrumentem będącym w rękach rządów są m.in. uprzywilejowane
strefy gospodarcze. Ich pozytywny wpływ występuje głównie w przypadku zapewnienia powiązań gospodarczych między firmami strefowymi a przedsiębiorstwami
krajowymi spoza stref 332.
Istotnymi kwestiami są zatem określenie wpływu stref w państwach rozwijających się na rozwój całej gospodarki oraz zapewnienie powiązań z firmami pozastrefowymi333. W literaturze wskazuje się na dwa podstawowe kanały powiązań przedsiębiorców funkcjonujących w uprzywilejowanych strefach gospodarczych z firmami
krajowymi spoza stref:
• wykorzystanie do produkcji strefowej surowców krajowych,
• korzystanie z podwykonawców państwa przyjmującego funkcjonujących poza
strefą334.
Przedsiębiorstwa z państwa przyjmującego po pewnym czasie powinny stać się
głównymi dostawcami komponentów do wyrobów wytwarzanych w uprzywilejowanych strefach gospodarczych. W ten sposób strefy mogą stać się instrumentami
integrującymi całe państwa i niwelującymi zróżnicowanie regionalne. Dzięki wykorzystaniu obecności inwestorów zagranicznych państwo powinno wówczas prowadzić odpowiednią politykę gospodarczą335. Niezbędnym działaniem staje się ponad-
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to wyposażenie w odpowiednie instrumentarium promocyjne specjalnych agencji
zapewniających powiązania przedsiębiorców krajowych z firmami strefowymi336.
W nowej teorii wzrostu wskazuje się na następujące kwestie związane z funkcjonowaniem uprzywilejowanych stref gospodarczych, pomijane w literaturze neoklasycznej:
• potrzeba wsparcia innowacyjnego przemysłu krajowego poprzez transfer technologii z firm zlokalizowanych w strefach,
• potrzeba wsparcia przedsiębiorstw strefowych mających dostęp do zagranicy
w celu włączenia firm krajowych w system gospodarki światowej poprzez ich
współpracę z inwestorami w uprzywilejowanych strefach gospodarczych337.
Strefy mogą się stać katalizatorami rozwoju gospodarki państwa przyjmującego.
Warto bowiem zauważyć, że skutki funkcjonowania stref gospodarczych – zarówno
pozytywne, jak i negatywne – zależą w dużym stopniu od tego, czy strefy są zamkniętymi enklawami, czy też ich sukcesy oraz skutki negatywne „rozlewają się”
poza strefę.
W długim okresie krajowi przedsiębiorcy powinni móc konkurować na globalnym rynku, np. dostawców komponentów. Często jednak międzynarodowa kadra
zarządzająca firmami ulokowanymi w strefach jest skłonna wykorzystywać dotychczasowe źródła zakupów surowców, z nieufnością zaś podchodzi do nawiązywania
nowych. Czasami zdarzają się takie regulacje stref, które uniemożliwiają korzystanie
z zasobów surowcowych czy komponentów z państw przyjmujących (np. maquiladores w Meksyku).
Rezultatem funkcjonowania dobrze zorganizowanej uprzywilejowanej strefy
gospodarczej powinna być również dywersyfi kacja produkcji i eksportu danego
państwa. Szczególnie istotne jest to w przypadku państw najsłabiej rozwiniętych,
o przemyśle monokulturowym.
O efektywności i skuteczności powiązań między przedsiębiorcami ze stref i spoza
nich decyduje kilka czynników. Należą do nich:
• rozwój infrastruktury przemysłowej w państwie przyjmującym – im niższy, tym
mniejsza szansa na powiązania biznesowe,
• jakość i konkurencyjność cenowa dostarczanych surowców i komponentów – im
niższa jakość i wyższa cena, tym słabsze powiązania handlowe; może to mieć
miejsce zwłaszcza w przypadku państw o rozwiniętej polityce protekcjonistycznej.
Do efektów rozwoju gospodarczego zalicza się również tworzenie powiązań wewnątrzstrefowych. Właściwa polityka państwa w zakresie dobierania przedsiębiorców
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reprezentujących różne branże, zarówno współpracujące, jak i konkurujące ze sobą,
może doprowadzić do powstawania specyficznych powiązań na poziomie klastrów.
W ramach tej współpracy mogą powstać powiązania pionowe czy poziome, a także
wspólne przedsięwzięcia korzystające z przywilejów stref gospodarczych338. Negatywnym efektem może być jednak przestrzenna koncentracja działalności przedsiębiorców międzynarodowych, która może mieć wówczas wpływ wyłącznie na region,
w którym przedsiębiorcy ci dokonują swoich inwestycji339.
Transfer technologii ze stref
Z punktu widzenia nowej teorii wzrostu rozwój gospodarczy wynika z wartości
dodanej do gospodarki przez innowacje, wiedzę, nowe technologie, które nie pojawiłyby się, gdyby nie napływ kapitału zagranicznego. W tym przypadku instrument
zachęcający do inwestowania, jakim są uprzywilejowane strefy gospodarcze, staje się
narzędziem do pozyskania innowacyjnych rozwiązań dla całego przemysłu krajowego, a nie tylko tradycyjnego ograniczenia bezrobocia340.
Jak dowodzi D. Madani, jeśli różnice w poziomie zaawansowania technologicznego są znaczące, to mogą nie nastąpić powiązania firm strefowych z przedsiębiorcami
spoza stref341. Dopiero gdy różnice nie są istotne, a firmy krajowe mają zdolności
absorpcji nowych technologii, to powiązanie tych podmiotów z przedsiębiorstwami
strefowymi utworzonymi w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych może
skutkować przepływem technologii342. Nie chodzi tu o bezwzględny poziom rozwoju
technologicznego, ale o względne różnice między przedsiębiorstwami. Powiązania
zaczynają się bowiem ujawniać zarówno w przypadku przemysłów tradycyjnych (tekstylny na Filipinach), jak i innowacyjnych (elektroniczny w Korei Południowej). Musi
ponadto zostać zapewniony jednoczesny rozwój tych samych branż w strefach i poza
nimi, w przeciwnym razie bowiem przedsiębiorcy reprezentujący przemysły tradycyjne nie będą mogli być dostawcami dla firm ze stref oferujących towary z nowych
branż. Istotną kwestią jest również kierunek powiązań, jeśli bowiem przedsiębiorcy
ze stref będą się angażować w produkcję towarów, do których surowce oferowane
są wyłącznie przez firmy krajowe, to wcale nie zapewnia to możliwości transferu
nowych technologii ze stref do całej gospodarki.
W niektórych przypadkach strefy są wydzielonymi obszarami, co utrudnia
transfer technologii. O sile dyfuzji decydują wówczas warunki kraju przyjmującego,
338
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a więc polityka państwa i stopień przygotowania gospodarki do potencjalnej absorpcji nowoczesnych technologii. Jeśli polityka sprowadza się do ograniczania przedsiębiorczości krajowej, to najlepiej funkcjonujące strefy, zorientowane na pozyskiwanie
komponentów i współpracę z lokalnym biznesem, nie zapewnią poprawy uprzemysłowienia i zwiększenia efektywności gospodarki343.
Z drugiej strony o sile rozprzestrzeniania się technologii decydują jej charakter
i jakość, a zatem oferta płynąca ze strefy. Niektórzy autorzy wskazują, że do uprzywilejowanych stref gospodarczych, szczególnie w państwach słabiej rozwiniętych
i rozwijających się, kierują się przemysły niskich technologii, niewymagające wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, o charakterze raczej pracochłonnym, a także
branże schyłkowe z ograniczonymi środkami na innowacyjne technologie, szkolenia
pracowników oraz nowoczesne techniki zarządzania. Oznacza to praktycznie brak
możliwości dyfuzji innowacyjnych rozwiązań technicznych344. W konsekwencji brakuje impulsu do transferu technologii do przedsiębiorstw zlokalizowanych w innych
regionach państwa przyjmującego.
Potencjalna dyfuzja technologii jest często ograniczana przez przedsiębiorów
działających w uprzywilejowanych strefach gospodarczych, co wynika z ich polityki,
będącej konsekwencją obawy przed konkurencją. Firmy ograniczają wówczas dostęp
do własności intelektualnej i przemysłowej już nie tylko kontrahentom, lecz nawet
swoim pracownikom345.
Strefy mogą być z pewnością nośnikami elementów zapewniających nowoczesne
zarządzanie i zastosowanie innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach poza
strefą. Wobec coraz szybciej rozprzestrzeniających się innowacyjnych form świadczenia np. usług może się jednak okazać, że uprzywilejowane strefy gospodarcze wcale
nie są głównym przekaźnikiem nowych technologii, które mogą wkroczyć do kraju
niekoniecznie za pośrednictwem stref346.
Tworzenie nowych miejsc pracy
Głównym argumentem za ustanowieniem uprzywilejowanych stref gospodarczych jest często konieczność utworzenia nowych miejsc pracy. Cel ten ma sens ekonomiczny przy spełnieniu założenia, że w państwie przyjmującym występuje bezrobocie347. W odpowiedzi na import kapitału inwestycyjnego w postaci bezpośrednich
inwestycji zagranicznych na dany obszar powinien nastąpić napływ krajowej siły
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roboczej348. Strefy powinny prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy, a w konsekwencji do zwiększenia zatrudnienia i co za tym idzie – poprawy sytuacji pracowników. Od dalszych ich losów, zarówno w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń, jak
i podwyższania kwalifikacji poprzez doświadczenie lub szkolenia, uzależniona jest
ocena efektów funkcjonowania strefy.
Nowe inwestycje powodują oczywiście zmniejszenie liczby niezatrudnionych,
może się jednak pojawić problem rosnących wówczas kosztów pracy, wynikających z roszczeń pracowników przy niewielkiej stopie bezrobocia, a w konsekwencji
– zmniejszenie konkurencyjności cenowej produkcji strefowej (np. strefy na Mauritiusie czy Madagaskarze)349. Z drugiej strony przy szczególnie wysokiej stopie bezrobocia może się okazać, że jedynie przedsiębiorcy w strefach mogą być impulsem do
jej redukcji. W takiej sytuacji zatrudnienie każdego pracownika powoduje znaczący
wzrost produktu krajowego i obniża ewentualne, o ile istnieją, płatności socjalne. Na
świecie można wskazać przypadki, w których strefy stały się głównymi miejscami
zatrudnienia w przemyśle (np. Republika Dominikany)350.
Miejsca pracy w uprzywilejowanych strefach gospodarczych nie zawsze zmniejszają bezrobocie, gdyż mimo wzrostu liczby tych miejsc w strefach ogólna ich liczba
w państwie się nie zwiększa. Dzieje się tak wówczas, gdy przedsiębiorcy działający
poza strefą przemieszczają się do strefy w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej, ale nie tworzą przy tym nowych miejsc pracy (np. systemy maquiladoras w Meksyku)351. Liczba netto nowo zatrudnionych nie jest więc czasami równa liczbie nowo
utworzonych miejsc w przedsiębiorstwach strefowych.
O efektywności stref z punktu widzenia tworzenia miejsc pracy można mówić
jedynie wówczas, kiedy w stosunku do wszystkich zatrudnionych w gospodarce tworzona jest rzeczywiście znacząca liczba tych miejsc. Jeśli wielkość ta jest marginalna,
to może się okazać, że ewentualne wsparcie firm w strefach znacznie przewyższa
korzyści wynikające z redukcji bezrobocia.
Specyficzną kwestią tworzenia miejsc pracy w kontekście funkcjonowania uprzywilejowanych stref gospodarczych jest zatrudnianie kobiet. Szczególnie istotne jest to
zagadnienie w państwach rozwijających się, w których odsetek bezrobotnych kobiet
jest wyjątkowo wysoki, a przeważającymi branżami, w których znajdują zatrudnienie, są zaś tzw. przemysły lekkie (np. odzieżowy).
Jak uważa J. Uchman, uprzywilejowane strefy gospodarcze mają ograniczony
zasięg działania, a ich celem jest wykorzystanie lokalnych środków przyciągających
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inwestorów, głównie taniej siły roboczej i niskich kosztów transportu352. W odniesieniu do kwestii siły roboczej wskazuje się często, że w strefach dochodzi do łamania
praw pracowniczych, zaniżania wynagrodzenia oraz oferowania pracy miejscowej
ludności na najniższych stanowiskach, co wcale nie powoduje podnoszenia kwalifikacji pracowników danego kraju. Im wyższa jest stopa bezrobocia i niższy wskaźnik produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca (PKB per capita) państwa
przyjmującego, tym warunki oferowanej pracy i poziom wynagrodzenia są niższe.
Badania przeprowadzone w okresie rozkwitu stref – w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. – wskazują, że tendencja wysokości wynagrodzeń w strefach
w porównaniu do sytuacji poza strefami zależy zarówno od państwa przyjmującego,
jak i od rodzaju produkcji i działalności gospodarczej prowadzonej w strefie353.
Niektórzy wskazują, że miejsca pracy w strefach nie są objęte specjalnym systemem zabezpieczeń, a w konsekwencji ich istnienie jest w znacznym stopniu uzależnione od sytuacji na rynkach światowych354. Trudno jednak z drugiej strony uznać
to za argument przeciwko funkcjonowaniu stref, gdyż wprowadzenie sugerowanych
zabezpieczeń oznaczałoby bezpośrednią interwencję państwa w prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorców.
Ważnym argumentem przeciwników uprzywilejowanych stref gospodarczych
jest generowanie przez nie w dłuższej perspektywie w państwach rozwijających się
wielu problemów społeczno-gospodarczych. Ze społecznego punktu widzenia dotyczy to niewłaściwego traktowania pracowników, głównie przez niskie zarobki, złych
warunków i długiego czasu pracy, braku osłon socjalnych oraz ograniczania działalności związków zawodowych355. Z drugiej strony, jak udowadnia R.C. Haywood,
procesy globalizacyjne, których efektem jest rozlewanie się uprzywilejowanych stref
gospodarczych na coraz to nowe obszary i tworzenie stref w nowych państwach,
powodują, że również standardy pracy podlegają umiędzynarodowieniu, a w konsekwencji – poprawie, w państwach najsłabiej rozwiniętych, przyjmujących nowe firmy
w tworzonych strefach356.
Rozwój kapitału ludzkiego
Wprowadzanie nowych wzorców produkcji i zatrudnianie lokalnych pracowników w uprzywilejowanych strefach gospodarczych prowadzi niewątpliwie do podwyższania kwalifikacji siły roboczej poprzez zdobywanie doświadczenia. W dłuższej
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perspektywie producenci krajowi mogą korzystać z dobrze wykwalifikowanej i wyszkolonej siły roboczej wcześniej pracującej w strefach. Dotyczy to nie tylko robotników, lecz także wyższej kadry menedżerskiej. Mechanizm ten jest istotnym
wsparciem „rozlewania się” pozytywnych efektów uprzywilejowanych stref na całą
gospodarkę. Na podstawie niektórych badań można wskazać, że szczególnie wysoki
wzrost produktywności, wynikający z podwyższania kwalifikacji pracowników, daje
się zauważyć w ciągu pierwszych trzech lat po zakończeniu inwestycji w uprzywilejowanej strefie gospodarczej. W konsekwencji może też nastąpić znaczący wzrost
zarobków siły roboczej.
W zależności od charakteru firmy mechanizm uczenia się poprzez pracę może dotyczyć bardzo wąskiej grupy pracowników. W efekcie tak specyficzne umiejętności nie
będą mogły zostać wykorzystane nigdzie indziej, co może oznaczać brak jakiegokolwiek wpływu zatrudnienia w strefach na przyszłą karierę zawodową tych osób. Teza
ta jest wzmacniana przez charakter inwestycji w uprzywilejowanych strefach, wymagających często jedynie nisko wykwalifikowanych pracowników przy nieskomplikowanej i nieinnowacyjnej produkcji. Chodzi w tym przypadku głównie o prowadzenie
inwestycji w strefach nastawionych na budowę montowni, korzystających z własnych
technologii i własnych dostawców, najczęściej spoza kraju przyjmującego, a oferujących miejsca pracy niewymagające wykonywania skomplikowanych czynności.
W strefach obecna jest tendencja do obniżania kosztów produkcji generowanych
przez pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy najczęściej przybywają wraz z kapitałem zagranicznym. Ich relatywnie wysokie zarobki muszą bowiem
rekompensować rozłąkę z rodziną lub zapewnić całej rodzinie życie na poziomie co
najmniej takim, jakie było ono w krajach wysoko rozwiniętych. Stąd też często inwestorzy w strefach próbują stosunkowo szybko zastępować te osoby menedżerami lokalnymi, którzy stopniowo nabywają doświadczenia i kwalifikacji w związku
z realizowanymi inwestycjami zagranicznymi i rozwojem przedsiębiorczości okołostrefowej357. Dotyczy to jednak głównie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej, a nie robotników zatrudnionych na niższych stanowiskach. W konsekwencji
oznacza to również relatywnie mały wpływ tego rodzaju działań na ogólne podnoszenie kwalifikacji siły roboczej w państwie przyjmującym358. Dlatego też w niektórych
strefach wprowadzono warunki ograniczające liczbę zatrudnionych obcokrajowców
z klauzulą stopniowej redukcji ich liczby (np. Mozambik)359.
O efektach podwyższania kwalifikacji siły roboczej zatrudnianej w strefach decydują więc zarówno charakter inwestycji realizowanych w strefach, jak i pierwotny
poziom kwalifikacji pracowników.
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Pozyskanie dewiz
Uprzywilejowane strefy gospodarcze mogą być również instrumentem pozyskania dewiz niezbędnych do importowania dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych.
Środki te mogą być wykorzystywane przez państwo na rzecz inwestycji publicznych
lub wsparcie modernizacyjne przemysłu krajowego360.
Należy jednak zauważyć, że przepływ środków ma miejsce jedynie wówczas, gdy
przedsiębiorca strefowy wymienia uzyskane wpływy dewizowe na walutę krajową po
kursie oficjalnym, aby m.in. zapłacić wynagrodzenie lub ponieść inne wydatki w kraju goszczącym361. W przypadku zmiennego kursu waluty krajowej kurs oficjalny nie
zawsze odzwierciedla realną wartość waluty krajowej wobec zagranicznej. W takiej
sytuacji szara strefa zapewnia często kurs lepszy, co w konsekwencji prowadzi do
omijania oficjalnej wymiany i braku dopływu dewiz do państwa przyjmującego.
Przedsiębiorcy funkcjonujący w strefach często importują znaczne ilości surowców oraz komponentów bez płacenia ceł. Przyczyniają się oni wówczas do pogarszania się bilansu handlowego danego kraju. Problem ten się pogłębia, jeśli wziąć
pod uwagę, że zatrudnienie w strefach znajduje często wyłącznie miejscowa, tania
i słabiej wykwalifikowana siła robocza, a wykorzystywane komponenty pochodzą
nie z państwa przyjmującego, ale od dostawców zagranicznych. Wymiana handlowa firm funkcjonujących w uprzywilejowanych strefach gospodarczych jest często
handlem ze spółkami matkami lub spółkami córkami. Powoduje to, że gospodarka
kraju przyjmującego nie pozyskuje żadnych dewiz362. Z drugiej jednak strony taka
sytuacja może być niekiedy akceptowana przez państwo przyjmujące, jeśli obroty
wymiany handlowej wynikające z produkcji w strefie są na tyle duże, że wiążą się ze
stworzeniem znacznej liczby nowych miejsc pracy.
Laboratoria doświadczalne
Uprzywilejowane strefy gospodarcze mogą być traktowane również jako laboratoria eksperymentalne wprowadzania gospodarki rynkowej oraz eliminowania protekcjonizmu. Jeśli strefy osiągną zamierzone cele, to regulacje w nich obowiązujące
są stopniowo wprowadzane w całej gospodarce danego państwa. Chodzi bowiem
o to, że przedsiębiorcy, którzy osiągają ekonomiczne sukcesy w strefach, stają się
przykładami podmiotów dobrze zarządzanych i właściwie zorganizowanych, które
osiągają wysokie zyski przede wszystkim dzięki eksportowi. Obserwacja tego rodzaju zależności powinna skłonić rządy państw prowadzących dotychczas politykę
protekcjonistyczną do liberalizacji wymiany handlowej i podjęcia działań proeksportowych. W ten sposób uprzywilejowane strefy gospodarcze pełnią rolę zachęty do
360
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przeprowadzenia reformy polityki handlowej danego kraju. Działania takie są podejmowane m.in. w Chinach, w których zlokalizowano najwięcej stref gospodarczych,
ale również w krajach przechodzących transformację gospodarczą na początku lat
dziewięćdziesiątych XX w. (Węgry, Czechy, Polska)363.
Z drugiej jednak strony strefy mogą być postrzegane jako enklawy gospodarcze
zapewniające wymianę handlową ze światem, a w konsekwencji – napływ dewiz, co
może zniechęcać decydentów do reformowania polityki gospodarczej, w tym w zakresie handlu zagranicznego. Strefy mogą się bowiem stać „wentylem” eliminującym
presję na całą gospodarkę w kierunku jej otwarcia na świat. O efektywności pełnienia przez strefę roli laboratorium doświadczalnego zależy zatem jej powiązanie
z gospodarką kraju. Brak woli dla tego rodzaju działań może jednak doprowadzić
do sytuacji, że eksport ze stref będzie co prawda miał znaczący udział w globalnej
sprzedaży zagranicznej danego państwa (w Tunezji około 40%), ale firmy krajowe
zostaną odcięte od świata protekcjonistyczną polityką rządu364.
Realokacja przedsiębiorstw
Do negatywnych konsekwencji powołania uprzywilejowanych stref gospodarczych można zaliczyć przenoszenie istniejących firm do obszarów objętych zachętami
i preferencjami inwestycyjnymi. Jest to tzw. efekt substytucji, polegający jedynie na
zmianie lokalizacji przedsiębiorstw w kraju z obszaru spoza strefy na rzecz terenów
objętych przywilejami. Efekt ten w gospodarce wolnorynkowej pojawia się wówczas,
gdy koszty działalności na wydzielonych obszarach są niższe od kosztów ponoszonych w innych miejscach nieobjętych preferencjami365.
Nie powstają wówczas nowe podmioty gospodarcze ani nowe miejsca pracy. Dodatkowo, w związku ze stosowaniem różnych ulg, zwolnień i przywilejów, pozycja
przedsiębiorstw poza strefą może się znacznie pogorszyć, a nawet spowodować ograniczenie lub likwidację produkcji366.
Wielkość firm
Na uwagę zasługuje również kwestia wielkości przedsiębiorstw inwestujących
w uprzywilejowanych strefach gospodarczych. Strefy zawierają bowiem skomplikowane instrumenty preferencyjne, które najefektywniej mogą zostać wykorzystane
przez firmy duże. Ich kapitałochłonne inwestycje są bardzo oczekiwane przez władze
lokalne i centralne, zwolnienia podatkowe zaś są dla tego rodzaju przedsiębiorców
363
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najatrakcyjniejsze367. Problem polega jednak na tym, że podmioty takie przyczyniają
się często do jednokrotnego wzrostu zatrudnienia w regionie.
Konsekwencją takiej struktury przedsiębiorców w strefach jest niebezpieczeństwo wynikające z wolniejszego tempa dostosowania do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy duże w przeciwieństwie do
podmiotów małych lub średnich. W skrajnym przypadku bankructwo w regionie
raczej nie grozi wszystkim przedsiębiorstwom małym i średnim, podczas gdy upadek jednego dużego przedsiębiorcy jest bardziej prawdopodobny. W efekcie trudno
jest zlikwidować powstałe bezrobocie. Należy ponadto zauważyć, że w przypadku
inwestora dużego jego pozycja po stronie popytu na pracę jest monopolistyczna.
W konsekwencji warunki zarówno pracy, jak i płacy mogą znacznie odbiegać od
sytuacji, w której na rynku pracy istniałaby konkurencja, a więc w regionie byłoby
zlokalizowanych kilku średnich i małych przedsiębiorców368.
Aktywizacja współpracy na poziomie lokalnym
Utworzenie uprzywilejowanej strefy gospodarczej na danym obszarze oznacza
również konieczność współdziałania strategicznego władz lokalnych, spółek zarządzających strefami, organizacji okołobiznesowych. Oczekuje się, że współdziałanie
głównych podmiotów lokalnych przyniesie znacznie większe korzyści ekonomiczne oraz społeczne aniżeli działania indywidualne i rozproszone. W tym kontekście
H. Kozarowicz, Z. Panasiewicz i A. Sztando wskazali, że strefy mogą być w regionie
źródłem następujących efektów:
• poprawa „klimatu inwestycyjnego” w regionie będącym miejscem lokalizacji strefy oraz w jego otoczeniu, gdyż współdziałanie strategiczne stabilizuje przestrzeń
gospodarczą i czyni ją bardziej przewidywalną w długim okresie,
• uzyskanie obrazu jasno zdefiniowanych ról poszczególnych podmiotów w realizacji strategii rozwoju regionu związanej z rozwojem strefy,
• zbudowanie silnej sieci powiązań lokalnych w drodze do znalezienia płaszczyzn
współdziałania dla jak najszerszej grupy podmiotów funkcjonujących na danym
terenie,
• wyeliminowanie negatywnie rozumianej konkurencji o dominację nad określonymi obszarami aktywności i pozyskiwanie związanych z tym środków finansowych,
• wykorzystanie wyspecjalizowanych instytucji proinwestycyjnych,
• zdyskontowanie wszystkich możliwości restrukturyzacji regionu i jego otoczenia,
jakie wynikają z utworzenia strefy,
367
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•

likwidacja rozproszenia i poprawa efektywności wykorzystania środków na cele
rozwoju lokalnego,
• redukcja wysiłków i kosztów związanych z dublującymi się czynnościami zarówno administracji, jak i ośrodków wspierających inwestycje,
• stworzenie sprzyjających okoliczności dla procesu wzajemnego uczenia się współdziałających podmiotów,
• tworzenie trwałych fundamentów rozwoju patriotyzmu lokalnego,
• likwidacja bądź istotne zmniejszenie siły oddziaływania istniejących barier organizacyjnych stojących na drodze realizacji strategii rozwoju lokalnego i programu
stref,
• poprawa i wzmocnienie poziomu konkurencyjności danej specjalnej strefy ekonomicznej oraz obniżenie ryzyka nieosiągnięcia postawionych celów strategicznych w regionie369.
Uprzywilejowane strefy gospodarcze są zatem formą pośredniej pomocy państwa
zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla regionów, w których zlokalizowane są strefy.
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Rozdział 2

USTANAWIANIE I LOKALIZACJA
SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE
2.1. Ustanawianie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
2.1.1. Założenia ustanawiania
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Pojęcie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w Polsce są przykładem uprzywilejowanych
stref gospodarczych. Funkcjonują one na podstawie Ustawy z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych1. Zgodnie z ustawą specjalna strefa
ekonomiczna to „wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium Polski, na terenie której może być prowadzona działalność gospodarcza”. Z preferencji specjalnej
regulacji ustawowej korzysta nie każda działalność gospodarcza, ale tylko ta, która
jest prowadzona w strefie na zasadach określonych ustawą. Ponadto ze specjalnego
statusu prawnego może korzystać nie każdy teren Rzeczypospolitej Polskiej, ale tylko
taki, który został wyodrębniony zgodnie z przepisami wymienionej ustawy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.
W literaturze wskazuje się, że określenie „niezamieszkała część terytorium”
powinno być zdefiniowane precyzyjniej. Można jednak przyjąć, że teren specjalnej
strefy ekonomicznej jest to obszar nieprzewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz jako teren budownictwa mieszkaniowego aktualnie niezamieszkały.
Dodatkowo w ustawie o s.s.e. przez określenie „wyodrębniony” należy rozumieć teren
geodezyjnie, własnościowo i lokalizacyjnie opisany oraz szczegółowo oznaczony na
mapach kartograficznych, co znajduje odzwierciedlenie w treści rozporządzeń ustanawiających oraz zmieniających obszar poszczególnych stref 2.
1

Dz.U. 1994, nr 123, poz. 600 z późn. zm. W dalszej części, o ile nie zaznaczono inaczej, sformułowanie „ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych” lub „ustawa o s.s.e.” oznacza Ustawę z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych według stanu na dzień 4 sierpnia
2008 r., kiedy to weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz.U. 2008, nr 118, poz. 746).
2
M. Owczarski, Specjalne strefy ekonomiczne. Zagadnienia praktyczne, Inwestia Sp. z o.o., Kraków 1997, s. 9–10; M. Ofiarska, op. cit., s. 66.
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Cele ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
W zaakceptowanym przez Radę Ministrów dokumencie pt. Funkcjonowanie i tworzenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Założenia3 wskazano, że w 1993 r. w Polsce zaczęła się konkretyzować idea tworzenia specjalnych stref ekonomicznych jako
instrumentu wspierającego restrukturyzację przedsiębiorstw wyposażonych w infrastrukturę techniczną oraz wykwalifikowaną kadrę, dysponujących wówczas niewykorzystywanym majątkiem. Ośrodki takie miały się stać zalążkami rozwoju gospodarczego
miasta, gminy lub regionu i w efekcie przynieść wymierne efekty gospodarcze w skali
kraju. Odrzucono zatem wariant celu komercyjnego – zakładającego, że strefy miałyby
być nastawione wyłącznie na zysk – a podjęto realizację celów społeczno-gospodarczych.
W konsekwencji przyjęto następujące kryteria wyboru lokalizacji specjalnych
stref ekonomicznych, będące jednocześnie wyznacznikami potrzeb danego regionu
oraz zakresu celów, jakie miały zostać osiągnięte:
• restrukturyzacja regionu – zakładano, że podejmowanie i rozwijanie nowych
rodzajów działalności gospodarczej powinno pozwolić na zatrudnienie pracowników z sektorów wymagających restrukturyzacji w firmach strefowych,
• upowszechnianie nowoczesnej techniki i technologii (wynikające z wymagań
inwestorów, w tym zagranicznych, odnośnie do wysokich kwalifikacji kadr, doświadczenia oraz możliwości wytwarzania komponentów i urządzeń technologicznych, zaplecza badawczo-rozwojowego itp.),
• stworzenie gospodarczych przyczółków rozwoju i ekspansji na rynki wschodnie4.
Spełnienie jednego z przywołanych kryteriów stanowiło wymóg konieczny, aczkolwiek niewyłączny, do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o utworzenie specjalnej
strefy ekonomicznej. Drugim warunkiem było opracowanie wniosku inicjującego,
zawierającego opis przygotowania regionu do uruchomienia strefy, w szczególności
w odniesieniu do stanu prawnego gruntu, niezbędnych nakładów na infrastrukturę
i źródła ich finansowania5.
Zgodnie z art. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r. strefy
miały w szczególności na celu:
• rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej,
• rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej,
• rozwój eksportu,
3
Funkcjonowanie i tworzenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Założenia, Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa, październik 1997, s. 1.
4
S. Korenik, Uwarunkowania ekonomiczne tworzenia specjalnych stref ekonomicznych [w:] Gospodarka lokalna… op. cit., s. 138.
5
Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
(sse) na terenie Polski, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej,
Warszawa, lipiec 1999, s. 20.
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zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego,
tworzenie nowych miejsc pracy,
zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem
zasad równowagi ekologicznej.
Jeśli przyjąć, że kolejność zapisanych punktów nie jest przypadkowa, można
stwierdzić, iż głównym celem ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w 1994 r. było nie tyle tworzenie miejsc pracy (rozumiane tylko i wyłącznie jako
ograniczenie bezrobocia), ile przede wszystkim rozwijanie gospodarki m.in. poprzez
wspieranie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, wzrost eksportu
i „zwiększanie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług”.
Ustawowym celem utworzenia SSE w Polsce było zatem przyspieszenie ogólnego rozwoju gospodarczego. Na tej podstawie można przyjąć, że główne założenia tworzenia
stref powinny stanowić realizację priorytetów polityki zarówno przemysłowej, jak
i regionalnej. W świetle przywołanego dokumentu Rady Ministrów, a także przepisów ustawy z 1994 r. o s.s.e. oraz ich realizacji można stwierdzić, że cele, jakie
przyświecały utworzeniu stref, były zróżnicowane.
Niektórzy badacze precyzują, że ustanowienie SSE było przedsięwzięciem zmierzającym do osiągnięcia właściwego tempa transformacji gospodarczej gminy oraz jej
najbliższego otoczenia. Autorzy ci wskazują, że zasięg gospodarczego oddziaływania
stref jest zróżnicowany, lecz zawsze wykracza poza obszar gminy6. Należy bowiem
podkreślić, że efektem rozwoju lokalnego jest proces tworzenia na szczeblu gminy nowych wartości, którymi są m.in. nowe firmy i miejsca pracy oraz nowe towary i usługi, zaspokajające przecież nie tylko popyt lokalny7. Z kolei M. Ofiarska uważa, że
w ustawie brak jest wyraźnego wskazania, iż SSE mają być tworzone w Polsce w celu
wyrównania rozwarstwienia regionalnego, co zdaniem autorki jest warunkiem zakwalifikowania wsparcia państwa w strefach do grupy środków pomocy regionalnej8.
Przyspieszenie rozwoju gospodarczego danego regionu powinno być możliwe dzięki kapitałowi zainwestowanemu w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, który
wpływa na procesy zachodzące w samym obszarze uprzywilejowanym, a jednocześnie
oddziałuje na jego bliższe i dalsze otoczenie9. Jak wskazują J. Gwizdała i S. Susmarski,
strefy powstały jako element koncepcji wspomagania rozwoju regionalnego i lokalnego instrumentami polityki gospodarczej państwa w związku z brakiem istotnych
6
7

H. Kozarowicz, Z. Panasiewicz, A. Sztando, op. cit., s. 32.
R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego [w:] Gospodarka lokalna…, op. cit.,

s. 11.
8

M. Ofiarska, op. cit., s. 60.
P. Hajduga, Specjalne strefy ekonomiczne i ich funkcjonowanie w obrębie dużych miast Polski [w:]
Kierunki transformacji…, op. cit., s. 115–116.
9
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zmian w systemie finansów publicznych m.in. poprzez finansowe i kompetencyjne
wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego10.
Jak zauważa B. Biernat, analiza wymienionych celów ustawowych z punktu widzenia prowadzenia polityki regionalnej nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy
strefy miały być lokowane na obszarach zacofanych, czy też na terenach o względnie
wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, a przeżywających jedynie
okresowe trudności, nasilające się w wyniku procesu transformacji gospodarczej.
Specjalne strefy ekonomiczne można traktować – jak w pierwszym przypadku – jako
narzędzia polityki regionalnej ukierunkowane na pomaganie słabym, czyli prowadzenie polityki wyrównywania szans, lub – jak w drugim przypadku – na wspieranie
regionów najmocniejszych, określanych mianem lokomotyw rozwoju. Brak jasnych
kryteriów lokalizacji stref, który doprowadził do znaczącej fragmentaryzacji i rozproszenia stref na terytorium Polski, budził od samego początku liczne kontrowersje11.
W literaturze przedmiotu można znaleźć opinie, że powstanie i rozwój specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w okresie transformacji systemowej miały również uzupełniać aktywną politykę przemysłową państwa w zakresie rozwoju określonych branż przemysłowych, transferu nowoczesnych technologii, zwiększania
konkurencyjności krajowych wyrobów i świadczonych usług oraz wspierania produkcji proeksportowej12. Z tego punktu widzenia głównym zadaniem stref powinno
być przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom społecznym i ekonomicznym
masowego upadku dużych zakładów, a czasami nawet całych ośrodków przemysłowych w poszczególnych regionach kraju. Chodziło bowiem o zagospodarowanie
niewykorzystywanego majątku poprzemysłowego oraz zasobów naturalnych, a także
wsparcie istniejących jeszcze okręgów przemysłowych13.
Jeśli chodzi o walkę z bezrobociem jako cel tworzenia specjalnych stref ekonomicznych, to warto zauważyć, że w projekcie ustawy przyjętym przez rząd w 1994 r.
cel polegający na „tworzeniu nowych miejsc pracy” był ostatni z wymienionych
w art. 3 ustawy i dopiero w wyniku prac parlamentarnych przesunięto go w tej hierarchii nieco wyżej. Mimo to w literaturze stwierdza się bardzo często, że SSE w Polsce
miały służyć przede wszystkim do ograniczania bezrobocia. Na początku lat dzie10

J. Gwizdała, S. Susmarski, Rola specjalnych stref ekonomicznych we wspieraniu rozwoju regionalnego na przykładzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [w:] Ekonomiczne i organizacyjne
instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 107.
11
B. Biernat, Społeczno-ekonomiczne…, op.cit., s. 9.
12
B.H. Bladocha, op. cit., s. 121.
13
Por.: P. Siudak, Wpływ pierwotnych procedur tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
na efekty funkcjonowania tych stref [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś,
W. Pluta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
2007, s. 3.

2.1. Ustanawianie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

123

więćdziesiątych XX w. wiele regionów dysponowało dobrze wykwalifikowaną i liczną kadrą, która nie znajdowała zatrudnienia14. W rządowym dokumencie z 1997 r.
podkreślono, że zagwarantowanie pracy jest podstawowym zadaniem państwa i zadanie to może być realizowane właśnie za pośrednictwem stref15. Chodziło zatem
o tworzenie nowych miejsc pracy w strefach i ich otoczeniu w wyniku przypływu
kapitału, zwłaszcza zagranicznego.
W konsekwencji niektórzy autorzy przyjmują, że główny cel funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, jakim było podnoszenie konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki w regionach i kraju, był traktowany pomocniczo, gdyż
skala bezrobocia strukturalnego16 w większości regionów była tak duża, że odsuwała
poprawę konkurencyjności na dalszy plan17. Jak dowodzi A. Werner, głównym celem ustanawiania stref była walka z bezrobociem. Co prawda w art. 3 ustawy o s.s.e.
z 1994 r. cel ten umieszczono na miejscu czwartym, jednak powstawaniu nowych
miejsc pracy sprzyjają cele poprzedzające18. Również S. Nahotko twierdzi, że intencją
ustawodawcy było to, aby w strefach prowadzona była rzeczywiście (fizycznie) działalność, która spowoduje powstanie trwałej infrastruktury technicznej i przyczyni
się do stworzenia nowych miejsc pracy19.
W dokumencie Rady Ministrów na temat funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, przyjętym w 19997 r., podkreślono jednak, że strefy nie są antidotum
na wszystkie problemy gospodarki lokalnej. Wykazywano przy tym, że istnieją także inne prawne możliwości aktywizacji gospodarczej na poziomie gminy. Z tego
punktu widzenia u podstaw przyjęcia kryteriów wyboru lokalizacji specjalnych stref
ekonomicznych leżała potrzeba kompleksowego rozwiązania wszystkich występujących problemów gospodarczych, nie zaś tylko łagodzenia lokalnie występującego
bezrobocia.
Szerokie podejście do celów powoływania specjalnych stref ekonomicznych, zarówno z punktu widzenia rozwoju przemysłowego, jak i regionalnego, zaproponowała K. Leśniak-Moczuk. Wskazała ona, że strefy są instytucją powołaną w regionach
borykających się z trudnościami rozwoju gospodarczego, objawiającego się takimi
14

Por.: A. Gwiazda, Problemy…, op. cit., s. 22.
Funkcjonowanie i tworzenie…, op. cit., s. 1.
16
Bezrobocie strukturalne było również przesłanką stosowania licznych inicjatyw związanych
z tworzeniem miejsc pracy na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. 1995, nr 1, poz. 1 z późn. zm.), a następnie Ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
17
W. Nelec, A. Prusek, op. cit., s. 30.
18
A. Werner, Specjalne Strefy Ekonomiczne a ochrona konkurencji [w:] Strefy uprzywilejowania…,
op. cit., s. 51–52.
19
S. Nahotko, Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, Oficyna
Wydawnicza AJG Sp. z o.o., Bydgoszcz 2003, s. 183.
15

124

Rozdział 2. Ustanawianie i lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

cechami, jak bezrobocie strukturalne, kryzys lub bankructwa ważnych dla regionu
zakładów przemysłowych, brak kapitału i bodźców do inwestowania20.
Tak wielopłaszczyznowe podejście do funkcjonowania stref wynika stąd, że były
one tworzone – jak twierdzi P. Hajduga – w obliczu braku proporcji, symetrii oraz
równowagi w rozwoju kraju, dysproporcji w rozwoju regionów, spadku produkcji
i wzrostu bezrobocia, niewykorzystanych zasobów ludzkich i surowcowych oraz niewykorzystanego majątku przemysłowego w niektórych regionach Polski21. Dodatkowo S. Korenik podkreśla, że specjalne strefy ekonomiczne były traktowane jako
czynnik mający się przyczynić do przyspieszenia procesu transformacji oraz nadania
mu spokojniejszego przebiegu22.
Na podstawie przedstawionych rozważań można uznać, że główne cele ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce ulegały zmianom. Inne były w momencie powoływania samych stref, inne są obecnie, w trakcie ustanawiania poszczególnych podstref SSE. Z pewnością pierwotne cele dotyczyły, mimo odnoszenia się
w ustawie do zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki,
walki z narastającym wówczas bezrobociem, wynikającym przede wszystkim z transformacji polskiej gospodarki i konieczności restrukturyzacji wielu zakładów. Po nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r., dostosowującej przepisy tego aktu do wymogów
Unii Europejskiej w zakresie udzielania krajowej pomocy regionalnej, można jednak
uznać, że specjalne strefy ekonomiczne w Polsce stały się narzędziem oddziaływania
państwa na zachowania podmiotów gospodarczych w celu stymulowania wzrostu
gospodarczego w wybranych regionach. W obecnej formule ustanawianie poszczególnych podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce ma przede wszystkim
na celu przyciąganie inwestycji do kraju, przywołane cele ustawowe natomiast stały
się wtórne.
Przesłanki lokalizacji specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jest pochodną przesłanek,
jakie przyświecały rządowi przy powoływaniu stref. W zależności bowiem od regionu, w którym były ustanawiane strefy, stawiano im różne cele. W literaturze nie ma
jednoznacznej i powszechnie akceptowanej klasyfikacji stref ze względu na przesłanki ich utworzenia. Niektórzy autorzy uważają, że obszary, na których ustanowiono
SSE w Polsce, można podzielić na trzy grupy, przede wszystkim ze względu na uzasadnienie ich utworzenia, a także zróżnicowanie terenów, stopień zagospodarowania
przestrzennego oraz atrakcyjność:
20
K. Leśniak-Moczuk, Bilans strat i zysków Sepcjalnych Stref Ekonomicznych na przykładzie SSE
Euro Park Mielec [w:] Strefy uprzywilejowania…, op. cit., s. 81.
21
P. Hajduga, op. cit., s. 149.
22
S. Korenik, Rola…, op. cit., s. 124.
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•

strefy zagrożone recesją spowodowaną przestarzałym kapitałem produkcji i monokulturą przemysłową (Katowicka SSE, SSE „Euro-Park Mielec”, Legnicka SSE,
Wałbrzyska SSE „Invest-Park”, Łódzka SSE),
• strefy zacofane gospodarczo, o dużej stopie bezrobocia strukturalnego, powstałego wskutek likwidacji PGR-ów lub nierentownych przedsiębiorstw państwowych
(Suwalska SSE, SSE „Starachowice”, Tarnobrzeska SSE „Wisłosan”, Pomorska
SSE, Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, Warmińsko-Mazurska SSE,
Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Słupska SSE),
• strefy o dużej atrakcyjności lokalizacyjnej, dysponujące ośrodkami naukowymi
ze znacznym zapleczem naukowym (SSE „Krakowski Park Technologiczny”, Mazowiecka SSE „Technopark-Modlin”)23.
W przypadku SSE „Krakowski Park Technologiczny” w latach 1995–1996 podpisano kilka listów intencyjnych, sygnowanych przez Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Ekonomiczną, Bank
Współpracy Regionalnej, Hutę im. T. Sendzimira, reprezentantów miast i Skarbu
Państwa oraz firm zainteresowanych rozwojem wysokich technologii.
Gdy powoływano parki technologiczne w Krakowie i Modlinie pod Warszawą,
zakładano, że będą to obszary, na których lokować się będą firmy innowacyjne, zainteresowane współpracą z uczelniami wyższymi. Niestety, nie stworzono narzędzi zachęcających szkoły wyższe do angażowania się we współpracę z inwestorami, przedsiębiorcy zaś na ogół nie widzą szczególnych korzyści mogących wynikać z podjęcia
takiej kooperacji24.
A. Bazydło i M. Smętkowski przedstawili nieco inną klasyfikację stref z punktu widzenia realizacji polityki społeczno-gospodarczej. Zdefiniowali oni strefy jako
narzędzie:
• restrukturyzacji starych okręgów przemysłowych (Katowicka SSE, Wałbrzyska
SSE „Invest-Park”, Legnicka SSE, Łódzka SSE, Tarnobrzeska SSE „Wisłosan”, SSE
„Euro-Park Mielec”, SSE „Starachowice”, SSE „Żarnowiec”),
• aktywizacji regionów o niskim poziomie rozwoju (Suwalska SSE, Warmińsko-Mazurska SSE, Słupska SSE),
• zagospodarowania zaplecza naukowo-badawczego (SSE „Krakowski Park Technologiczny”, Mazowiecka SSE „Technopark-Modlin”),

23

M. Typa, Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce [w:] Strefy uprzywilejowania…, op. cit., s. 17–18; D. Burzyńska, A. Stępniak-Kucharska, op. cit., s. 285–286; M. Ofiarska, op. cit.,
s. 61–62; L. Kwieciński, op. cit., s. 253; E. Okoń-Horodyńska, op. cit., s. 43.
24
W. Jarczewski, Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik przyciągania inwestorów [w:] B. Domański, W. Jarczewski, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Kraków 2006, s. 52.
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ograniczenia wysokiej stopy bezrobocia strukturalnego (Częstochowska SSE, SSE
„Tczew”, Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości),
• wykorzystania położenia przygranicznego (Kostrzyńsko-Słubicka SSE, częściowo
Suwalska SSE)25.
W raporcie Najwyższej Izby Kontroli przedstawiono nieco inne uzasadnienie
powoływania specjalnych stref ekonomicznych. Pod uwagę wzięto przede wszystkim
dokumenty programowe będące podstawą ustanawiania stref. Podział ten nie jest
rozłączny, ale stanowi raczej przegląd przesłanek ustanawiania poszczególnych stref:
• pięć spośród sześciu pierwszych powołanych stref (z wyjątkiem Suwalskiej SSE)
służyło do ekonomicznej i społecznej aktywizacji regionów zagrożonych recesją
bądź zdominowanych przez sektory przemysłu wymagające głębokiej restrukturyzacji (Katowicka SSE i Wałbrzyska SSE „Invest-Park”: restrukturyzacja przemysłu wydobywczego węgla kamiennego i związanego z nim przemysłu ciężkiego; Legnicka SSE: dywersyfikacja struktury gospodarczej regionu – wygaszanie
monokultury związanej z wydobyciem i przetwórstwem miedzi; Łódzka SSE:
restrukturyzacja przemysłu lekkiego; SSE „Euro-Park Mielec”: restrukturyzacja
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec),
• uzasadnieniem powołania czterech spośród sześciu pierwszych stref były założenia polityki przemysłowej przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 14 września
1993 r., które w aspekcie regionalnym zakładały wykorzystanie SSE jako instrumentu polityki gospodarczej w procesie restrukturyzacji okręgów: katowickiego,
wałbrzyskiego, łódzkiego i mieleckiego,
• utworzenie Katowickiej SSE było również rezultatem zapisów Kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego, podpisanego w dniu 5 października 1995 r.26.
W kolejnych latach, jak się wydaje, jedynym uzasadnieniem powołania 11 specjalnych stref ekonomicznych było niestety dążenie tylko do redukcji lokalnego bezrobocia strukturalnego, chociaż w dokumencie Założenia ustanowienia specjalnych stref
ekonomicznych w latach 1996–1997, przyjętym w 1995 r., wskazano, że zmniejszenie
bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy – co często jest jedynym celem
podejmowania tworzenia SSE – nie stanowi wystarczającego uzasadnienia utworzenia
strefy, gdyż szanse jej powodzenia są znikome27. W swoim raporcie z 1999 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że o ile zgodnie z zasadami przyjętymi przez ministrów
wnioskujących o ustanowienie tych obszarów punkt wyjścia selekcji potencjalnych
terenów do objęcia ich programem SSE mogła stanowić inicjatywa regionalna, o tyle
o ostatecznej lokalizacji stref nie powinien decydować aspekt lokalny28.
25

A. Bazydło, M. Smętkowski, op. cit., s. 44–45.
Informacja o wynikach…, op. cit., s. 22.
27
Założenia ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych w latach 1996–1997, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1995.
28
Informacja o wynikach…, op. cit., s. 22.
26
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W drugim okresie tworzenia specjalnych stref ekonomicznych nastąpiła znaczna liberalizacja warunków ich powoływania. Niektórzy autorzy wskazują nawet, że
decyzje dotyczące stref powołanych w 1997 r. były uwarunkowane względami nie
tylko ekonomicznymi, lecz także politycznymi (por. wybory parlamentarne w 1997 r.
– jak wskazuje K. Leśniak-Moczuk, rząd rozdawał strefy tam, gdzie „teren” sobie
tego życzył)29.
Znaczny wzrost zainteresowania tworzeniem specjalnych stref ekonomicznych
można odnotować w trakcie rządów koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD)
i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) po wygranych wyborach z dnia 19 września
1993 r. Wszystkie wnioski dotyczące ustanowienia stref zostały złożone jeszcze przed
kolejnymi wyborami do Sejmu RP, które odbyły się 21 września 1997 r. W związku
z przegraną SLD i PSL rząd premiera Włodzimierza Cimoszewicza podał się w dniu
17 października 1997 r. do dymisji, jednakże w okresie od dnia wyborów w 1997 r. do
dnia złożenia dymisji Rada Ministrów ustanowiła kolejnych siedem specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce. Ich liczba zwiększyła się w ten sposób z 6 do 13.
W dokumencie rządowym Założenia ustanowienia specjalnych stref ekoniomicznych w latach 1996–1997 z 1995 r. określono również, że o miejscu, w którym będzie
ustanawiana strefa, powinny decydować następujące czynniki:
• szczególne zainteresowanie lokalizacją wśród inwestorów zagranicznych,
• stan prawny gruntów, na których ma zostać ustanowiona strefa, oraz sposób nabycia przez zarządzającego strefą prawa wieczystego użytkowania tych gruntów,
• specjalne wymogi wynikające z umów międzynarodowych podpisanych przez
Polskę (Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu, Układ Europejski ze Wspólnotami Europejskimi) – jak się później okazało, nie w pełni
przestrzegane30.
Procedura ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
We wspomnianym już dokumencie Założenia ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych w latach 1996–1997 określono, że proces powoływania specjalnych stref
ekonomicznych w każdej z dokładnie wskazanych lokalizacji zostanie rozpoczęty
pod warunkiem przedstawienia przez inicjatorów, tj. władze lokalne, organy samorządowe czy grupy społeczne, następujących dokumentów:
• uzasadniony wniosek inicjującego,
• założenia funkcjonowania strefy,
• zgoda rady właściwej gminy oraz opinia wojewody,

29

M. Kozaczka, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 11, s. 36; K. Leśniak-Moczuk, op. cit., s. 87.
30
Założenia ustanowienia…, op. cit.
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deklaracja intencji inwestycyjnych potwierdzających w zadowalającym stopniu
zasadność tworzenia strefy,
• propozycje co do ustanowienia zarządzającego31.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o s.s.e. z 1994 r. wniosek był przygotowywany
z uwzględnieniem opinii wojewody oraz po uzyskaniu zgody rady gminy właściwej ze
względu na położenie strefy, a następnie przedkładany rządowi wraz z założeniami
planu rozwoju strefy. Warto tu zwrócić uwagę na trzy istotne, jak się wydaje, elementy
wpływające na dalszy rozwój stref.
Po pierwsze, ustawa o s.s.e. z 1994 r. przewidywała przedkładanie założeń planu rozwoju strefy obejmujących w szczególności analizę przewidywanych skutków
społecznych i ekonomicznych ustanowienia SSE. Były one przyjmowane w formie
rozporządzenia dla poszczególnych stref. W akcie takim określano cele, harmonogram działania, środki techniczne i organizacyjne służące do osiągnięcia tych celów
oraz obowiązki zarządzającego. Ponadto na mocy art. 9 ust. 3 ustawy o s.s.e. z 1994 r.
plan rozwoju strefy powinien być zgodny z obowiązującym na danym terenie planem
zagospodarowania przestrzennego. Toteż – jak słusznie zauważa J. Kiryło – plan
rozwoju strefy powinien być zgodny z ogólnokrajową polityką gospodarczą państwa
oraz uwarunkowaniami polityki regionalnej i interesami gospodarczymi społeczności samorządowych32.
W świetle art. 9 ustawy o s.s.e. każda zmiana granic strefy wymagała zmiany
rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki ustalającego plan rozwoju
strefy, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Opis terenu strefy wraz ze szczegółowym opisem infrastruktury często
już po kilku miesiącach był nieaktualny, okazywało się bowiem, zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania stref, że wiele obszarów było nieprzydatnych z punktu
widzenia inwestycyjnego.
Rozporządzenia określające plany rozwoju stref powinny być nowelizowane
każdorazowo przy zmianie obszaru SSE, tym bardziej że obecnie strefy znacznie
wykraczają poza obręb jednego województwa. Nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2008 r.
wymóg ten zniesiono i pozostawiono jedynie konieczność opracowania analizy
przewidywanych społecznych i ekonomicznych skutków ustanowienia strefy. Zgodnie z brzmieniem art. 9 po nowelizacji z 2008 r. zmiana planu rozwoju strefy jest
dokonywana jedynie w przypadku aktualizowania celów ustanowienia strefy oraz
obowiązków zarządzającego. Jest to usankcjonowanie praktyki nieodnoszenia się
do pierwotnych koncepcji stref przy tworzeniu kolejnych podstref. W praktyce do31

Ibidem.
J. Kiryło, Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 1999, s. 6.
32
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piero w 2009 r. – po raz pierwszy od ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce – Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło prace związane z przygotowaniem
znowelizowanych planów rozwoju stref.
Po drugie, nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2000 r., nadającą strefom charakter instrumentu polityki regionalnej, zobowiązano Ministra Gospodarki do każdorazowego uzgadniania z Ministrem Rozwoju Regionalnego rozporządzeń ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne. Jednakże w nowelizacji z 2008 r. w art. 4 ust. 1
ustawy o s.s.e. zrezygnowano z wymogu uzgadniania z ministrem właściwym do
spraw rozwoju regionalnego wniosku o ustanowienie strefy. Jak tłumaczono, zmiana ta ma na celu uproszczenie procedury ustanawiania SSE33. Oznacza to zatem, że
rola ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialnego m.in.
za zapewnienie możliwie najlepszego rozwoju na poziomie regionów poprzez stymulowanie dostępnymi środkami przedsiębiorczości, została sprowadzona jedynie do
opiniowania projektów przedkładanych przez Ministra Gospodarki.
Po trzecie, nowelizacją z 2008 r. wprowadzono nowe brzmienie art. 4 ust. 2 ustawy
o s.s.e., zgodnie z którym Minister Gospodarki przedstawia wniosek o ustanowienie
strefy po uzyskaniu opinii zarządu województwa oraz zgody rady gminy właściwej
ze względu na położenie strefy. Chodziło o to, aby wniosek o ustanowienie strefy był
opiniowany przez zarząd województwa, który de facto prowadzi politykę regionalną
w skali regionu, a nie jak dotychczas – przez wojewodę, który jest organem rządu
centralnego34.
Ostatecznie przedstawione przepisy wskazują na decydujące dla całej procedury stanowisko władz lokalnych, przy czym o ile wojewoda jako organ administracji
rządowej tylko opiniował negatywnie lub pozytywnie inicjatywę powołania strefy,
o tyle gminne władze samorządowe mogły taką inicjatywę zablokować. W praktyce
władze lokalne nie tylko nie blokowały projektów ustanowienia stref, lecz wprost przeciwnie – podejmowały działania zmierzające do powołania SSE, upatrywały w nich
podstawowego instrumentu pobudzenia rozwoju gospodarki regionu35. Jak zauważa
M. Ofiarska, znaczenia inicjatyw ustanawiania SSE dowodzi to, że o ich powstaniu
decydują autentyczne potrzeby środowisk lokalnych i regionalnych. To od ich aktywności i zaangażowania zależy funkcjonowanie stref, zwłaszcza tych położonych na
terenie kilku gmin36.
Niektórzy autorzy podkreślają, że z inicjatywą podjęcia współdziałania na rzecz
ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce powinny występować władze
33

Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych przekazanego
do Sejmu RP w dniu 15 lutego 2008 r., Druk sejmowy nr 262, s. 9.
34
Ibidem, s. 2.
35
J. Kiryło, op. cit., s. 4.
36
M. Ofiarska, op. cit., s. 73.
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lokalne, które przyjmują na siebie obowiązek rozpoczęcia całego procesu. Wynika
to stąd, że władze te:
• są odpowiedzialne za rozwój gminy i poziom jakości życia lokalnej społeczności,
• ponoszą odpowiedzialność za realizację strategii rozwoju lokalnego, której ważnym fragmentem jest specjalna strefa ekonomiczna,
• mają większą niż inne podmioty motywację do uruchomienia współdziałania
z pozostałymi podmiotami rynku lokalnego,
• dysponują największą wiedzą o głównych problemach rozwoju lokalnego,
• mają systemowe uprawnienia w zakresie operowania niektórymi instrumentami
ekonomicznego rozwoju lokalnego (system podatkowy, opłaty, plany zagospodarowania przestrzennego),
• dysponują większą niż inne podmioty lokalne możliwością integrowania działań
w drodze wywierania wpływu na zachowanie lokalnych partnerów,
• mają stosunkowo większe niż inni partnerzy pole wyboru strategii finansowych
(kapitałowych)37.
Posiadanie na swoim terytorium obszarów objętych specjalną strefą ekonomiczną
nie wiąże się dla gmin z kosztami, poza pewnymi, stosunkowo niewielkimi kwotami
związanymi z wydatkami podczas wnioskowania o powołanie strefy. Oczywiście
w przypadku terenów nieatrakcyjnych dla inwestorów niezbędne są wydatki inwestycyjne, ponoszone zarówno przez gminy, jak i przez spółki zarządzające strefami.
Ze względu na zainteresowanie inwestorów strefami władze lokalne powinny zwrócić
baczniejszą uwagę na tego rodzaju zachęty inwestycyjne.
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce nie są wynikiem badań prowadzonych
na szczeblu centralnym, których celem powinno być wskazanie regionów w Polsce
wymagających szczególnego wsparcia ze strony państwa. Wnioski przygotowywane
na szczeblu regionów wcale nie musiały – choć wykluczyć tego nie można – brać
pod uwagę wpływu powstania strefy na jej otoczenie, a także szerzej – na rozwój
województw czy regionu. Warto przy tym zauważyć, że Ministerstwo Gospodarki
stoi na stanowisku, iż przyjęte rozwiązanie było słuszne, gdyż funkcjonowanie stref
zależy przede wszystkim od aktywności i zaangażowania władz i organizacji regionalnych38.
Rozpatrzenie wniosku o ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce
było oparte na weryfikacji:
• potrzeby restrukturyzacji regionu,
• złagodzenia regionalnych dysproporcji rozwojowych oraz perspektywy ukształtowania bazy dla ekspansji w kierunku wschodnim,
37
38

H. Kozarowicz, Z. Panasiewicz, A. Sztando, op. cit., s. 42.
Informacja o wynikach…, op. cit., s. 20.
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perspektywy funkcjonowania strefy jako ośrodka dyfuzji wysokiej techniki (wysokie kwalifikacje kadr, doświadczenie i potencjał w zakresie produkcji komponentów i urządzeń technologicznych, zaplecze badawcze i rozwojowe)39.
W przypadku spełnienia jednego z trzech przywołanych kryteriów oraz przygotowania regionu do uruchomienia strefy odpowiednie wnioski o utworzenie SSE były
przygotowywane we współpracy z Ministerstwem Gospodarki40.
Stała współpraca spółek zarządzających strefami i podmiotów lokalnych powinna się skutecznie przyczynić nie tylko do realizacji wyborów strategicznych, lecz także
do osiągnięcia synergiczności i komplementarności decyzji, a co za tym idzie – do
gospodarczego zdyskontowania mocnych stron układu lokalnego (gminy i jej otoczenia) oraz wyeliminowania jego zagrożeń rozwojowych. W ten sposób współdziałanie
strategiczne podmiotów zarządzających SSE z gminą może tworzyć, obok warunków
ustawowych, dodatkowe zewnętrzne korzyści lokalizacji inwestycji. Z drugiej strony
współdziałanie takie może być ważnym zabezpieczeniem realności strategii rozwoju
lokalnego oraz warunkiem zapewnienia w programach rozwojowych równowagi
między opcjami biznesowymi i społecznymi41.
Z punktu widzenia legislacyjnego specjalne strefy ekonomiczne w Polsce były
ustanawiane na mocy odpowiednich rozporządzeń Rady Ministrów 42, przyjmowanych na wniosek Ministra Gospodarki. Warto zauważyć, że kompetencje w zakresie
ustalania SSE przyznane naczelnym organom administracji państwowej mają im
zapewnić szeroki udział w przygotowywaniu i podejmowaniu rozstrzygnięcia korzystnego z punktu widzenia interesu państwa. Niebagatelne znaczenie ma to, że
ustawodawca upoważnił Radę Ministrów do ustanowienia konkretnej strefy w drodze rozporządzenia. Decyzja taka podlega pełnym konsultacjom międzyresortowym,
właściwym dla trybu uchwalania rozporządzeń43.
Nie eliminuje to jednak wątpliwości, czy ustanowienie niektórych stref było uzasadnione. Najlepszym tego przykładem była konieczność zamknięcia dwóch powołanych
stref w związku z niewystarczającym przygotowaniem administracyjno-prawnym oraz
permanentne nowelizowanie, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych XX w., rozporządzeń zmieniających tereny, na których zostały powołane strefy, część tych obszarów
obejmowała bowiem m.in. bagna, w żaden sposób nienadające się pod inwestycje.
39

P. Siudak, op. cit., s. 379.
Informacja o wynikach…, op. cit., s. 20.
41
H. Kozarowicz, Z. Panasiewicz, A. Sztando, op. cit., s. 33.
42
Rozporządzenia ustanawiające poszczególne specjalne strefy ekonomiczne określają (art. 4 ust. 4
ustawy o s.s.e.): „nazwę, teren i granice strefy, zakres przedmiotowy działalności gospodarczej, która
może być prowadzona na terenie strefy albo dziedziny działalności gospodarczej, której prowadzenie
na terenie strefy jest wyłączone, zarządzającego strefą, okres, na jaki ustanawia się strefę, zwolnienia
i preferencje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy”.
43
Por.: M. Ofiarska, op. cit., s. 81.
40
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Kryteria ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Od momentu wejścia w życie ustawy o s.s.e. z 1994 r. utworzono w Polsce 15 specjalnych stref ekonomicznych i dwa parki technologiczne. Strefy są ustanowione
zazwyczaj na okres 20 lat (por. tabela 6). Każde z rozporządzeń ustanawiających
specjalne strefy ekonomiczne określa granice przestrzenne strefy, zarządzającego
strefą, okres, na jaki ustanawia się strefę, oraz zasady jej funkcjonowania.
Tabela 6. Daty ustanowienia oraz okresy funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych
Lp.

Nazwa strefy

Data złożenia
wniosku

Instytucja
wnioskująca

Data
utworzenia
strefy

Założony okres
funkcjonowania
strefy

1. Specjalna Strefa Ekonomiczna styczeń
„Euro-Park Mielec”
1995 r.

Wojewoda
Rzeszowski

22 września
1995 r.

20 lat

2. Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna

marzec
1996 r.

Wojewoda
Katowicki

1 lipca 1996 r.

20 lat

3. Suwalska Specjalna Strefa
Ekonomiczna

maj 1996 r.

Wojewoda
Suwalski

1 września
1996 r.

20 lat

4. Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna

listopad
1996 r.

Wojewoda
Legnicki

26 maja
1997 r.

20 lat

5. Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna

grudzień
1996 r.

Wojewoda
Łódzki

28 maja
1997 r.

20 lat

6. Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „Invest-Park”

wrzesień
1995 r.

Wojewoda
Wałbrzyski

28 maja
1997 r.

20 lat

7. Częstochowska Specjalna
Strefa Ekonomiczna*

październik
1995 r.

Wojewoda
1 grudnia
Częstochowski 1997 r.

20 lat

8. Kamiennogórska Specjalna
Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości

maj 1997 r.

Wojewoda
Jeleniogórski

1 grudnia
1997 r.

20 lat

Wojewoda
Gorzowski

23 września
1997 r.

20 lat

Wojewoda
Słupski

23 września
1997 r.

20 lat

9. Kostrzyńsko-Słubicka
maj 1995 r.
Specjalna Strefa Ekonomiczna
10. Słupska Specjalna Strefa
Ekonomiczna

marzec
1997 r.

11. Specjalna Strefa Ekonomiczna styczeń
„Starachowice”
1997 r.

Zarząd Miasta 9 października
Starachowice 1997 r.

20 lat

12. Tarnobrzeska Specjalna Strefa kwiecień
Ekonomiczna „Wisłosan”
1997 r.

Wojewoda
Tarnobrzeski

23 września
1997 r.

20 lat

13. Specjalna Strefa Ekonomiczna wrzesień
„Tczew”**
1995 r.

Wojewoda
Gdański

9 października
1997 r.

20 lat

14. Warmińsko-Mazurska
październik
Specjalna Strefa Ekonomiczna 1995 r.

Wojewoda
Olsztyński

23 września
1997 r.

20 lat
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Data
utworzenia
strefy

Założony okres
funkcjonowania
strefy

15. Specjalna Strefa Ekonomiczna wrzesień
„Żarnowiec”**
1995 r.

Wojewoda
Gdański

9 października
1997 r.

20 lat

16. Specjalna Strefa Ekonomiczna sierpień
„Krakowski Park
1996 r.
Technologiczny”

Wojewoda
Krakowski

1 stycznia
1998 r.

12 lat

17. Mazowiecka Specjalna
Strefa Ekonomiczna
„Technopark-Modlin”*

Wojewoda
Warszawski

1 stycznia
1998 r.

12 lat

marzec
1997 r.

* Mazowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Częstochowska Specjalna Strefa Ekonomiczna przestały funkcjonować na mocy – odpowiednio – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia
Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. 2001, nr 30, poz. 341) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie (Dz.U. 2001, nr 30,
poz. 340).
** Specjalna Strefa Ekonomiczna „Tczew” oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Żarnowiec” zostały połączone w Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie
połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec” w specjalną
strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” (Dz.U. 2001, nr 107, poz. 1178).
Źródło: Rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiające poszczególne specjalne strefy ekonomiczne; Informacja
o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (sse) na terenie Polski, Najwyższa
Izba Kontroli, Warszawa, lipiec 1999, s. 20–21.

Spośród 23 inicjatyw tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce przekazanych do końca 1997 r. nie zrealizowano sześciu projektów. Negatywne stanowisko ówczesnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a następnie Ministerstwa Gospodarki wynikało z braku zaplecza naukowo-badawczego (por. wniosek Urzędu
Wojewódzkiego w Toruniu i Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA z października 1996 r.), znacznego rozproszenia obszarów przewidywanych jako teren
przyszłej strefy (por. wniosek Wojewody Elbląskiego z września 1995 r.), sąsiedztwa
innych stref oraz niezgodności z założeniami ustawowymi (por. wniosek Wojewody
Zielonogórskiego z 1996 r. w sprawie strefy wolnocłowej)44.
Nowelizacja ustawy o s.s.e. z 2000 r. umożliwiła zamknięcie dwóch stref (Mazowieckiej SSE „Technopark-Modlin”45 i Częstochowskiej SSE46) oraz połączenie
dwóch innych (SSE „Tczew” i SSE „Żarnowiec” w Pomorską SSE47). Wydaje się, że
44

Informacja o wynikach…, op. cit., s. 21–22.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r., w sprawie zniesienia Mazowieckiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dz.U. 2001, nr 30, poz. 341 (weszło w życie 24 kwietnia 2001 r.).
46
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zniesienia Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Częstochowie, Dz.U. 2001, nr 30, poz. 340 (weszło w życie 24 kwietnia 2001 r.).
47
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec” w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna”, Dz.U. 2001, nr 107, poz. 1178.
45
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głównym powodem takiej decyzji było utworzenie tych stref bez należytego przygotowania formalnoprawnego. W konsekwencji – według raportu Najwyższej Izby
Kontroli z 1999 r. – stan organizacyjny i kapitałowy nie gwarantował działalności
produkcyjnej w pierwotnie zakładanej skali. Ponadto w przypadku obu zlikwidowanych stref, a także SSE „Krakowski Park Technologiczny”, zwrócono uwagę na nieuregulowany status prawny gruntów, na których tworzono strefy, co było przyczyną
braku podjęcia przez spółki działalności statutowej48.
Według danych na koniec 2008 r. podstrefy specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce zostały ustanowione w 145 gminach wiejskich i 120 miastach, co stanowi nieco ponad 6% wszystkich polskich gmin49. Na podstawie prowadzonych badań ocenia się, że aktywnie o inwestorów zabiega nie więcej niż 20% ogółu gmin50.
U podstaw mniejszego, niż można by się spodziewać, zainteresowania strefami, leżą
następujące przyczyny:
• stosunkowo niewielka liczba gmin prowadzących działania promocyjne,
• obawa części władz lokalnych przed „wpuszczeniem” na teren gminy słabo kontrolowanego podmiotu zewnętrznego, jakim jest zarząd strefy, który w pewnym
stopniu będzie monitorował i oceniał zachowania gminy,
• wysokie wymagania stawiane władzom gminy przez zarządy stref, w tym zwłaszcza:
– dysponowanie atrakcyjną działką (najlepiej w pełni uzbrojoną),
– zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, gdyż zarządy stref
rzadko i tylko w wyjątkowych sytuacjach decydują się na doinwestowanie
infrastruktury na terenach obejmowanych zwolnieniami podatkowymi,
– znalezienie inwestora zainteresowanego proponowaną lokalizacją, wnioskodawca powinien bowiem dysponować listem intencyjnym, w którym potencjalny inwestor zadeklaruje docelową liczbę pracowników oraz wartość
i wielkość powierzchni niezbędnej do zajęcia przez inwestycję51.
Koncepcja władzy zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną w Polsce
Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce
W przypadku polskich specjalnych stref ekonomicznych zdecydowano, że będą
one podmiotami prywatnymi, przy jednoczesnym dysponowaniu preferencjami
będącymi w gestii państwa. Stąd też w ustawie o s.s.e. z 1994 r. wprowadzono kilka zapisów zabezpieczających interesy Skarbu Państwa w spółkach zarządzającymi
48

Informacja o wynikach…, op. cit., ss. 30, 40.
Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2008 r.,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2009, s. 9.
50
W. Jarczewski, Specjalne strefy ekonomiczne w gminach, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 7–8,
s. 95.
51
Idem, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 79–80.
49
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strefami. Artykuł 6 ustawy stanowi, że zarządzającym może być wyłącznie spółka
akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa albo
samorząd województwa mają większość głosów, które mogą być oddane na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.
W związku z tym, że tryb powoływania zarządów regulowały dwie ustawy
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji52 oraz Ustawa
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej53 – nowelizacją ustawy o s.s.e.
z 2008 r. wprowadzono jasne reguły, na podstawie których w spółkach zarządzających SSE większość członków zarządu jest powoływana i odwoływana przez Skarb
Państwa lub samorząd województwa. Pozostałych członków zarządu powołuje się
zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych54.
Każda ze spółek może więc wprowadzić do statutu (umowy) spółki odrębne zasady
powoływania pozostałych członków zarządu.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o s.s.e. w przypadku spółki, w której Skarb Państwa posiada 100% akcji lub udziałów, są stosowane przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. W obecnej chwili przepis ma zastosowanie do jednej spółki
zarządzającej, którą jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA55. Nadzór właścicielski nad
spółkami zarządzającymi strefami, z wyłączeniem spółek, w których Skarb Państwa
posiada 100% akcji lub udziałów, sprawuje Minister Gospodarki. Zasada ta nie dotyczy SSE „Euro-Park Mielec” i Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”, które są zarządzane
przez Agencję Rozwoju Przemysłu56.
Dopiero wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiającego każdą
ze specjalnych stref ekonomicznych w Polsce upoważniało zarządzającego strefą do
podjęcia czynności organizacyjnych, w ramach których można wyróżnić trzy etapy:
• przygotowawczy – obejmujący opracowanie programu działań i regulaminu organizacyjnego, analizę prawną majątku oraz realizację programu przejęcia majątku przez strefę,
• wstępny – obejmujący uruchomienie strefy, w tym otwarcie biura obsługi strefy,
przejęcie majątku, zaplanowanie akcji promocyjnej oraz opracowanie szczegółowego regulaminu strefy,

52

Dz.U. 2002, nr 171, poz. 1397 z późn. zm.
Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43, z późn. zm.
54
Por. art. 201 § 4 oraz art. 368 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037).
55
Uzasadnienie do projektu…, op. cit., s. 5–6.
56
Szerzej na ten temat zob.: E. Czerwińska, Działalność Agencji Rozwoju Przemysłu w latach
1995–1997, Informacja nr 656, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, grudzień 1998, s. 3.
53
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•

operacyjny – obejmujący rokowania prowadzone w ramach opracowanego regulaminu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w strefie57.
Na podstawie art. 8 ustawy o s.s.e. do zadań zarządzającego należy prowadzenie
– zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy oraz przepisami prawa następujących działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej:
• umożliwianie – na podstawie umowy – przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych
na jej obszarze, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym,
• gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi składnikami mienia, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem
zależnym,
• świadczenie – na podstawie umowy – przedsiębiorcom prowadzącym działalność
na obszarze strefy usług oraz tworzenie warunków do świadczenia usług przez
osoby trzecie,
• organizowanie rokowań lub przetargów oraz udzielanie zezwoleń,
• zbywanie lub pośredniczenie w zbywaniu prawa własności i prawa użytkowania
wieczystego gruntów objętych strefą,
• kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie jej zgodności z zezwoleniem,
• budowa infrastruktury na terenie strefy,
• opieka nad inwestorami, pośredniczenie w kontaktach z władzami samorządowymi, właścicielami mediów i infrastruktury,
• prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej
w strefie.
W niektórych specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce część terenów objętych preferencjami fiskalnymi została wyznaczona na terenach komunalnych.
W takich przypadkach zarząd strefy staje się bezpośrednim partnerem i poprzez
promowanie konkretnych ofert wspiera władze gminy. W pierwotnej fazie tworzenia
stref współpraca ta była bardzo zaawansowana, jednakże obecnie obserwuje się eskalację żądań zarządów stref wobec władz lokalnych, a w konsekwencji – ograniczone
wsparcie promocyjne58.
Należy zauważyć, że pewien ograniczony wpływ na zarządzanie specjalną strefą
ekonomiczną mogą mieć także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
57

H. Kozarowicz, Z. Panasiewicz, A. Sztando, op. cit., s. 41.
Szerzej na temat promocji proinwestycyjnej w gminach zob.: W. Jarczewski, Pozyskiwanie…,
op. cit., s. 94–96.
58
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na jej terenie. Zgodnie bowiem z art. 11 ustawy o s.s.e. z 1994 r. podmioty gospodarcze mogą powołać radę strefy. Rada ta może przedstawiać opinie i wnioski w sprawach prowadzenia działalności na terenie strefy i jej rozwoju. Opinie i wnioski rady
nie są jednak wiążące dla zarządzającego strefą.
Na przestrzeni lat spółki jako nowo tworzone podmioty kilkakrotnie stały się
niestety przestrzenią lokalnych sporów politycznych i mimo ogłaszania konkursów
na stanowiska kierownicze prasa donosiła o wielu nieprawidłowościach. Można przyjąć, że mankamenty lokalne wielokrotnie wpłynęły na nieco słabszą pozycję najpierw
spółek zarządzających, a w efekcie całych stref 59.
Wyniki finansowe spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce
Jak wspomniano, zarządzanie strefą ustawodawca powierzył spółkom handlowym, bez wskazywania jednak źródeł finansowania działalności tych podmiotów60.
Zarządzający strefą jest zatem podmiotem samofinansującym się, utrzymującym się
z własnych dochodów, niedysponującym środkami pochodzącymi z budżetu państwa
czy budżetów jednostek samorządu terytorialnego, co było uznawane za podstawową
barierę rozwoju stref 61.
W początkowej fazie funkcjonowania stref, kiedy obejmowane nimi były obszary nieuzbrojone, spółki zarządzające strefami musiały poczynić znaczne inwestycje
infrastrukturalne. W praktyce bowiem – według raportu Najwyższej Izby Kontroli
z 1999 r. – zachęty w postaci preferencji podatkowych nie okazały się dla potencjalnych
inwestorów silnym bodźcem. Koszty tego przedsięwzięcia wielokrotnie były większe
niż możliwości spółek zarządzających w zakresie pozyskiwania środków niezbędnych
do realizacji tego celu. Ograniczenia wynikały z wielkości faktycznie osiąganych przychodów ze sprzedaży nieruchomości, co było głównym źródłem dochodów spółek
zarządzających oraz środków będących w dyspozycji wojewodów i gmin62.
Analiza wyników finansowych spółek zarządzających strefami w latach 2001–
2008 pozwala stwierdzić, że wyniki te zależą przede wszystkim od napływu inwestorów w danym roku (por. rysunek 3). Na koniec 2008 r. najlepsze wyniki odnotowały
Wałbrzyska SSE „Invest-Park” Sp. z o.o. oraz Pomorska SSE Sp. z o.o. Na podstawie
danych Ministerstwa Gospodarki można ponadto stwierdzić, że w 2008 r. dwie spółki
zarządzające osiągnęły ujemny wynik finansowy, aczkolwiek przyczyny takiego stanu
rzeczy były różne.
59

Por.: A. Sołoma, Specjalne strefy ekonomiczne – sukcesy i porażki, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa” 2003, nr 11, s. 25.
60
Por.: J.K. Ocipka, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 2, s. 20.
61
M. Ofiarska, op. cit., s. 99.
62
Informacja o wynikach…, op. cit., s. 42.
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Rysunek 3. Wyniki finansowe spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi w Polsce w latach 2001–2008 (w tysiącach złotych)
Źródło: Specjalne strefy ekonomiczne – zasady i efekty funkcjonowania, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj
2003; Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2008 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2009.

Jeśli chodzi o Suwalską SSE SA, to głównym problemem było niewykonanie planu
sprzedaży nieruchomości (sprzedano 4,7 ha, a zakładano 8,8 ha). Podobna przeszkoda wystąpiła w Warmińsko-Mazurskiej SSE SA, która również wygenerowała ujemny
wynik finansowy. Według Ministerstwa Gospodarki spadek liczby zainteresowanych inwestorów wynikał przede wszystkim z kryzysu gospodarczego i był związany
z oczekiwaniem na wydłużenie okresu funkcjonowania strefy do 2020 r.
Opinie przedsiębiorców na temat spółek zarządzających
specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce
Istotnym wyznacznikiem efektywności funkcjonowania spółek zarządzających
strefami jest ocena dokonana przez przedsiębiorców. Ponad połowa respondentów badania przeprowadzonego wśród podmiotów funkcjonujących w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce (57,3%) oceniła działania spółek zarządzających strefami
jako dobre lub bardzo dobre (por. rysunek 4).
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Rysunek 4. Ocena podejścia spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną w Polsce
wobec przedsiębiorcy (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców
funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.

Znaczny odsetek pozytywnych opinii odnotowano wśród mikroprzedsiębiorstw
lub podmiotów małych. Jest to istotne o tyle, że właśnie dla tych firm procedury
skorzystania z instrumentów oferowanych przez państwo, w tym konieczność uzyskiwania zezwoleń na funkcjonowanie w specjalnych strefach ekonomicznych, mogą
stanowić znaczące bariery administracyjne. Równie wysoko pracę spółek zarządzających strefami ocenili respondenci reprezentujący przedsiębiorstwa duże. Wydaje
się, że jest to naturalna konsekwencja szczególnego zainteresowania – zarówno władz
centralnych, jak i spółek zarządzających strefami – pozyskiwaniem inwestorów dużych, oferujących liczne miejsca pracy w regionach.
Analiza oceny podejścia spółek zarządzających do inwestorów z punktu widzenia
lokalizacji przedsiębiorcy63 (por. rysunek 5) pozwala zauważyć, że ponadprzeciętną ocenę uzyskały spółki, które kierują: Wałbrzyską SSE „Invest-Park” (87,5%), SSE
„Euro-Park Mielec” (73,1%), Katowicką SSE (63,0%), SSE „Starachowice” (62,5%),
Pomorską SSE (61,5%) i Kostrzyńsko-Słubicką SSE (56,3%). Badani najgorzej ocenili
działalność zarządców Słupskiej SSE, Legnickiej SSE i Kamiennogórskiej SSE Małej
Przedsiębiorczości.
Mimo tak pozytywnych opinii większość respondentów z grupy małych i średnich przedsiębiorstw wskazała, że podejście spółki zarządzającej strefą do przedsiębiorcy nie było istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję inwestycyjną w specjalnej strefie ekonomicznej (por. rysunek 6). Dla większości przedsiębiorców dużych
natomiast kwestia ta była istotna, choć oczywiście nie najważniejsza.
63
Ze względu na nie w pełni satysfakcjonującą liczbę odpowiedzi zwrotnych na ankietę dane
w ujęciu lokalizacji przedsiębiorców mogą być obarczone znacznym błędem statystycznym.
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Rysunek 5. Ocena podejścia spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną
w Polsce wobec przedsiębiorcy (według lokalizacji inwestycji)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Rysunek 6. Ocena istotności podejścia spółki zarządzającej
specjalną strefą ekonomiczną w Polsce wobec przedsiębiorcy
(według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.
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Na takie oceny funkcjonowania spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi w Polsce, pracujących wspólnie z potencjalnymi, a często w konsekwencji ostatecznymi inwestorami strefowymi, mają niewątpliwie wpływ nakłady
inwestycyjne na rozbudowę infrastruktury sfinansowaną przez te spółki. Do końca
2008 r. największe wydatki na budowę infrastruktury poniosły spółki zarządzające
Katowicką SSE i Wałbrzyską SSE „Invest-Park”, co według Ministerstwa Gospodarki
było bezpośrednio związane z przygotowaniem do inwestycji dużych koncernów międzynarodowych. W obu tych strefach największy udział w wydatkach inwestycyjnych
miały bezpośrednio zarządy spółek kierujących strefami, ale także inne podmioty,
w tym gminy, gestorzy mediów oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to, że strefy te znajdują się na takim poziomie rozwoju, że strony
trzecie są skłonne inwestować w infrastrukturę, dostrzegają bowiem przyszłe zyski
z jej udostępniania (por. rysunek 7).

Rysunek 7. Nakłady spółek zarządzających na promocję specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2008 r., op. cit.,
s. 34–35.

Z kolei spółki zarządzające miały największy udział w rozbudowie infrastruktury
strefowej w przypadku Pomorskiej SSE, SSE „Euro-Park Mielec” oraz Tarnobrzeskiej
SSE „Wisłosan”. Jak się zatem okazuje, do sukcesu stref wcale nie jest konieczne – choć
niewątpliwie się przydaje – duże zaplecze finansowe. Pożądana jest raczej współpraca
z władzami lokalnymi, które przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych
mogą w coraz większym stopniu wspierać poprawę infrastruktury, a przez to podnosić atrakcyjność poszczególnych stref.
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2.1.2. System koncesjonowania działalności gospodarczej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Procedury wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Elementami ograniczającymi wolność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce są ściśle określony obszar terytorialny oraz potrzeba uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w drodze przetargu lub
rokowań64. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r. nie ogranicza
dostępności podejmowania działalności gospodarczej w strefie i daje równe szanse
wszystkim przedsiębiorcom. Ustanawia jednak wymóg uzyskania zezwolenia przez
każdego, kto chce podjąć działalność w strefie.
Uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy są wszystkie podmioty na równych prawach, o ile spełniają one ustawowo określone przesłanki. Tymi podmiotami są przedsiębiorcy, a więc
zarówno osoby fizyczne, jak i prawne prowadzące działalność gospodarczą. Ustawodawca nie wymaga również, aby podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia
miał status przedsiębiorcy, czyli prowadził już działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub też był zarejestrowany jako osoba
prawna. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE można
zakwalifikować jako akt zgody władzy publicznej na podjęcie i prowadzenie przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej na tym terenie na zasadach ustalonych
w tym akcie i w obowiązujących przepisach prawa65.
W pierwotnych przepisach rozporządzeń powołujących poszczególne specjalne
strefy ekonomiczne w Polsce precyzyjnie określono wymogi obowiązujące nowych
inwestorów (por. tabela 7). Dotyczyły one w szczególności:
• zatrudnienia minimalnej liczby pracowników i utrzymania co najmniej takiego
poziomu zatrudnienia do końca funkcjonowania strefy (w praktyce od 40 do 100
osób),
• dokonania trwałej inwestycji o charakterze produkcyjnym o wartości przewyższającej określoną kwotę (w praktyce od 350 tys. euro do 2 mln euro),
• osiągnięcia minimalnych przychodów ze sprzedaży wyrobów wytworzonych lub
usług świadczonych na terenie strefy oraz ich utrzymania co najmniej do końca
funkcjonowania strefy,

64
65
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osiągnięcia minimalnych wielkości przychodów z eksportu wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług świadczonych na eksport oraz ich utrzymania co
najmniej do końca funkcjonowania strefy66.

Tabela 7. Warunki uzyskania całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego
dla poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Lp.

Nazwa strefy

Warunki uzyskania
całkowitego zwolnienia
od podatku dochodowego

1. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park Mielec”

2 mln euro lub 100 pracowników

2. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

350 tys. euro lub 40 pracowników

3. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

2 mln euro lub 100 pracowników

4. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

850 tys. euro lub 100 pracowników

5. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

2 mln euro lub 100 pracowników

6. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”

500 tys. euro lub 50 pracowników

7. Częstochowska Specjalna Strefa Ekonomiczna

1,5 mln euro lub 100 pracowników

8. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości

400 tys. euro lub 40 pracowników

9. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

1 mln euro lub 50 pracowników

10. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

700 tys. euro lub 50 pracowników

11. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”

1 mln euro lub 100 pracowników

12. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Wisłosan”

2 mln euro lub 100 pracowników

13. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Tczew”

1 mln euro lub 100 pracowników

14. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

350 tys. euro lub 50 pracowników

15. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Żarnowiec”

1 mln euro lub 100 pracowników

16. Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Krakowski Park Technologiczny”

2 mln euro

17. Mazowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Technopark-Modlin”

2 mln euro

Źródło: Rozporządzenia ustanawiające poszczególne specjalne strefy ekonomiczne.

Najwyższe wymagania co do wielkości inwestycji – 2 mln euro – miały SSE
„Euro-Park Mielec”, Katowicka SSE, Łódzka SSE, Tarnobrzeska SSE „Wisłosan” oraz
SSE „Krakowski Park Technologiczny”. Także wymagania dotyczące minimalnego zatrudnienia (100 osób) były w tych strefach najwyższe, z tym że w przypadku
technoparku krakowskiego, nastawionego bardziej na sprowadzanie nowoczesnych
66

Zapis ten dotyczył tylko SSE „Euro-Park Mielec” i praktycznie został zniesiony w październiku
1997 r.
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technologii aniżeli na walkę z bezrobociem strukturalnym, wymóg taki nie występował.
W przypadku niektórych stref kryterium wymaganej kwoty inwestycji było o połowę niższe – wynoszące 1 mln euro – choć warunek liczby nowych miejsc pracy
kształtował się na równie wysokim poziomie – 100 osób. Dotyczyło to obszarów
o wysokim bezrobociu, ale słabszym przygotowaniu infrastrukturalnym (SSE „Starachowice”, Pomorska SSE). Różnice wynikały z odmiennych warunków występujących
w poszczególnych regionach kraju. Stąd też najniższe progi wydatków inwestycyjnych
wprowadzono w regionach, w których występowały najpilniejsze potrzeby zaangażowania kapitału niezbędnego do tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy.
Ustalona wartość wymaganego kapitału jako warunek inwestycji w specjalnych
strefach ekonomicznych wpłynęła na wielkość przedsiębiorców w nich dominujących. Małe firmy nie inwestowały tam, gdzie wymóg wielkości inwestycji stanowił
barierę wejścia przewyższającą możliwości finansowe tych podmiotów. Pozostawały
dla nich wówczas takie strefy jak Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości czy
Suwalska SSE.
Warto również zwrócić uwagę na kontekst prawny zróżnicowania stref. W doktrynie prawa podatkowego zasadniczo przyjmuje się pogląd, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe powinny być wyjątkiem od zasady powszechności i równości opodatkowania, wprowadzane ulgi i zwolnienia natomiast – o ile są niezbędne – powinny
być w jak najszerszym stopniu oparte na kryteriach obiektywnych, tworzących jednakowe warunki dla podmiotów zamierzających z nich skorzystać.
Przy uwzględnieniu jednak ogólnych celów ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, a zwłaszcza znacznych różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym poszczególnych regionów kraju, można przyjąć, że zróżnicowanie w zakresie minimalnych wydatków inwestycyjnych w strefach było elementem szeroko
rozumianej polityki podatkowej państwa, wykorzystującej niefiskalne funkcje podatków67. W takiej sytuacji istotniejsze od zapewnienia zgodności regulacji z doktryną
wydają się cele ekonomiczne. Wymogi te zostały wyeliminowane z rozporządzeń
strefowych na mocy nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r. W obawie przed znacznym
zmniejszeniem atrakcyjności oferowanych preferencji fiskalnych zdecydowano wówczas o rezygnacji z kryteriów minimalnych inwestycji i zatrudnienia przy wydawaniu
zezwoleń na funkcjonowanie w strefach.
Na podstawie nowelizacji z 2000 r. wprowadzono przepisy stanowiące, że zezwolenie może zostać udzielone, jeśli na terenie strefy istnieją warunki do prowadzenia
danej działalności. W szczególności chodziło o zgodność zakresu zamierzonej działalności z planem rozwoju strefy, dysponowanie przez zarządzającego strefą wolny67
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mi terenami, obiektami lub pomieszczeniami, które są niezbędne do prowadzenia
takiej działalności. Ponadto przepisy ustawowe wymagały, aby podjęcie działalności
na terenie strefy było uzasadnione stopniem przyczynienia się do osiągnięcia celów
określonych we wspomnianym planie rozwoju strefy. Eksperci wskazywali wówczas,
że reglamentacja działalności gospodarczej w strefie jest spowodowana tym, że przedsiębiorca korzysta z licznych preferencji i zwolnień, zwłaszcza fiskalnych68.
W kolejnych nowelizacjach ustawy o s.s.e. z 1994 r. uelastyczniono podejście do
przedsiębiorców i wykreślono zapisy wymagające, aby przedmiot działalności gospodarczej był zgodny z planem rozwoju strefy. Zrezygnowano również z weryfikacji „stopnia przyczynienia się” zamierzonej działalności do osiągnięcia celów strefy.
Zapis dotyczący „stopnia”, bez określenia jakiejkolwiek skali, powodował bowiem, że
decyzje o wydawaniu zezwolenia mogły być traktowane jako uznaniowe. Ostatecznie,
na podstawie nowelizacji z 2008 r., wprowadzono warunek wymagający prowadzenia
działalności gospodarczej w SSE „przyczyniającej się” do realizacji tych celów, co nie
wyeliminowało wątpliwości interpretacyjnych.
Na podstawie obecnie obowiązującego art. 16 ustawy o s.s.e. (po nowelizacji
z 2008 r.) w zezwoleniu określa się przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki
dotyczące w szczególności:
• zatrudnienia przez przedsiębiorcę podczas prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas konkretnej liczby pracowników,
• dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę,
• terminu zakończenia inwestycji,
• maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy.
W pierwotnej wersji ustawy warunków tych nie było, a ich wprowadzenie wymusiła dopiero na ustawodawcy konieczność dostosowania przepisów do wymogów
wspólnotowych. Ma to szczególne znaczenie przy obliczaniu wartości krajowej pomocy regionalnej i realizacji przez przedsiębiorcę wymogu utrzymania inwestycji
i zatrudnienia przez określony czas.
Na podstawie art. 16 ustawy o s.s.e. Minister Gospodarki udziela zezwolenia oraz
cofa i zmienia zezwolenie, w czym zasięga uprzednio opinii zarządzającego strefą.
W tym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Na uwagę zasługuje to, że ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują
zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie zaproszenia publicznego. W ten sposób nowelizacją z 2003 r. wyeliminowano z ustawy
o s.s.e. przepis art. 17 ust. 2, w którym przewidywano, że w przypadku uzasadnionym
68
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ważnym interesem gospodarczym lub charakterem działalności gospodarczej na
terenie strefy od tej procedury można odstąpić. W przepisach tych chodzi bowiem
o to, aby istniał mechanizm wyboru takich podmiotów, których przedsięwzięcia planowane na terenie strefy w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów
leżących u podstaw jej ustanowienia. Sposób przeprowadzenia oraz warunki przetargu lub rokowań oraz szczegółowe kryteria oceny są ustalane w rozporządzeniach
Rady Ministrów dla poszczególnych stref.
Zezwolenie jest wyrazem oceny, że ubiegający się o prawo do prowadzenia działalności gospodarczej daje gwarancje właściwego jej wykonywania, ponieważ spełnia
warunki określone w przepisach prawnych. Dokument ten jest również aktem tworzącym stosunek administracyjnoprawny między organem administracji państwowej
udzielającym zezwolenia a podmiotem otrzymującym zezwolenie (por. tabela 8)69.
Tabela 8. Harmonogram uzyskania zezwolenia na funkcjonowanie
w specjalnej strefie ekonomicznej
Działanie

Strona
odpowiedzialna

Wstępna oferta inwestora
(list intencyjny)

przedsiębiorca

Negocjacje z inwestorem w celu
ustalenia szczegółów inwestycji

przedsiębiorca
SSE

Ogłoszenie prasowe zapraszające
do rokowań/przetargu związanych
z udzieleniem zamówienia

SSE

Wykupienie Specyfikacji
Istotnych Warunków Rokowań

przedsiębiorca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wpłacenie wadium dopuszczającego przedsiębiorca
do rokowań w wysokości
10% wartości nieruchomości
Złożenie oferty

przedsiębiorca

Otwarcie wszystkich ofert i ich
analiza przez komisję przetargową

SSE

Zatwierdzenie wyników rokowań
przez Zarząd i Radę Nadzorczą SSE

SSE

Wydanie zezwolenia

SSE

Źródło: A. Faber, Dyskretny urok SSE, „EFICOM – Monitor Mediów”, 1.04.2008.

Na podstawie ustawy o s.s.e. w obecnym brzmieniu zezwolenie wygasa z upływem
okresu, na jaki została ustanowiona strefa, podczas gdy pierwotne zapisy ustawowe
69
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z 1994 r. przewidywały, że może ono wygasnąć tylko wtedy, gdy podmiot gospodarczy w terminie określonym w zezwoleniu nie podjął na terenie strefy działalności
gospodarczej. Obecnie natomiast, na podstawie art. 19, zezwolenie może zostać cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określone w zezwoleniu mogą zostać
ograniczone, jeżeli przedsiębiorca:
• przestał na terenie strefy prowadzić działalność gospodarczą, na którą posiadał
zezwolenie, lub
• rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
• nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli.
Cofnięcie zezwolenia powoduje, że przedsiębiorca, który je otrzymał, zostaje
pozbawiony prawa do prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Nie musi się to wiązać z potrzebą likwidacji prawnej przedsiębiorcy i z koniecznością
wykreślenia osoby prawnej z odpowiedniego rejestru, chyba że byt prawny tej osoby był związany wyłącznie z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem. Istotą
cofnięcia uprawnienia jest uchylenie w całości decyzji o udzieleniu zezwolenia70.
Ponadto, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o s.s.e., wprowadzonego nowelizacją
z 2000 r., Minister Gospodarki mógł, na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu
opinii zarządzającego strefą, zmienić zezwolenie, z tym że ustalenie dla przedsiębiorcy warunków prowadzenia działalności gospodarczej korzystniejszych niż dotychczasowe mogło nastąpić, jeżeli niemożność ich dotrzymania była spowodowana
wykazanymi przez przedsiębiorcę okolicznościami od niego niezależnymi. Zmiana
warunków nie mogła dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu.
Resort gospodarki uznał jednak, że zasady zmiany zezwolenia, określone w art. 19
ust. 4, były zbyt rygorystyczne, i zaproponował złagodzenie tych kryteriów. Ostatecznie nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2008 r. przyjęto nowe brzmienie tego artykułu.
Przewiduje on, że minister właściwy do spraw gospodarki może, na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą, zmienić zezwolenie, przy czym
zmiana nie może:
• dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu w dniu jego
udzielenia o więcej niż 20%,
• skutkować zwiększeniem pomocy publicznej,
• dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów prywatnych.
Szczególnego podkreślenia wymaga dopuszczenie możliwości ubiegania się przez
przedsiębiorstwo ze strefy o zmianę treści zezwolenia polegającą na obniżeniu poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu w dniu jego udzielania o nie więcej niż
20%. Zdaniem ekspertów to rewolucyjne w stosunku do dotychczasowych przepisów
70
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rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza wobec kryzysu gospodarczego
końca 2008 r.71. W praktyce zdarzało się, że niektórzy przedsiębiorcy w SSE utrzymywali stan zatrudnienia określony w zezwoleniu, mimo że nie było to uzasadnione
ekonomicznie. Nowelizacja uelastyczniła warunki funkcjonowania przedsiębiorców
w strefach w odniesieniu do liczby zatrudnionych. Rozwiązania te dotyczą tylko
przedsiębiorców nowych, którzy zdecydują się inwestować w SSE i korzystać ze zwolnień podatkowych po wejściu w życie nowelizacji z 2008 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o s.s.e. minister właściwy do spraw gospodarki
może w drodze rozporządzenia powierzyć zarządzającemu udzielanie w jego imieniu
zezwoleń oraz wykonywanie w jego imieniu kontroli realizacji warunków zezwolenia
– przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania strefy. Stąd
też za celowe uznano uzupełnienie nowelizacją z 2008 r. przepisów ustawy o s.s.e.
o art. 6a, który wprowadza zakaz łączenia funkcji członka zarządu spółki zarządzającej z zatrudnieniem u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej strefy. Zatrudnienia tego nie można również podjąć w okresie roku od
dnia zaprzestania pełnienia funkcji członka zarządu tej spółki72.
W związku z pojawiającymi się w Polsce efektami kryzysu gospodarczego spółki
zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi pod koniec 2008 r. zaproponowały własny plan antykryzysowy, który ich zdaniem mógłby pomóc utrzymać napływ nowych projektów oraz poziom zatrudnienia mimo spowolnienia gospodarki.
Chodziło o zmianę przepisów, która pozwalałaby inwestorom korzystać ze zwolnień
podatkowych, nawet jeśli będą oni redukować zatrudnienie.
Ze względu na spadek liczby zamówień część firm, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej, zaczęła na początku 2009 r. redukować zatrudnienie, co argumentowano spadkiem
zamówień o 30–40%73. Część inwestorów zagranicznych nadal uważała, że warunki
działalności w Polsce są korzystne. Deklarowali więc oni chęć realizacji nowych projektów, tyle że w innych branżach, które stwarzałyby nowe miejsca pracy. Taki projekt
nie mógłby liczyć na pomoc publiczną w formie preferencji podatkowych, wcześniej
bowiem ta sama firma zwolniła pracowników. Zarządy specjalnych stref ekonomicznych wyraziły obawę, że przedsiębiorcy będą ograniczać zatrudnienie w zagrożonych
branżach, a nowe projekty, które dawałyby szansę na zatrudnienie zwolnionym wcześniej pracownikom, będą przenoszone za granicę74. Wydaje się jednak, że obowiązujące
już rozwiązanie dopuszczające obniżkę zatrudnienia o 20% jest wystarczającym instrumentem ułatwiającym przedsiębiorcom w SSE funkcjonowanie w okresie kryzysu.
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73
Przedstawiciele SSE za zmianą przepisów, by chronić zatrudnienie (PAP), „Wirtualny Nowy
Przemysł”, www.wnp.pl, 30.01.2009.
74
J. Piszczatowska, Specjalne strefy liczą się z redukcją zatrudnienia, „Parkiet”, 2.02.2009.
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Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce możliwe jest prowadzenie
tylko takiej działalności, która nie jest zabroniona prawem szczególnym, tj. odpowiednimi rozporządzeniami w sprawie konkretnych stref, oraz jest zgodna z planem
rozwoju strefy (jak już wskazano, w późniejszym okresie wymóg ten nieco zliberalizowano poprzez nałożenie obowiązku zgodności jedynie z celem powołania strefy, co
znacznie rozszerzyło zakres dopuszczalnej działalności). Wykaz szczegółowy zakresu
przedmiotowego działalności gospodarczej, której prowadzenie jest możliwe w strefie, był każdorazowo określony w rozporządzeniu w sprawie poszczególnych stref.
W pierwotnych rozporządzeniach ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne
w Polsce przewidziano, że na terenie strefy wyłącza się prowadzenie działalności
gospodarczej o dużej przychodowości: w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych,
wyrobów tytoniowych, a także ośrodków gier określonych w przepisach o grach losowych i zakładach wzajemnych. Dodatkowo w ustawie o s.s.e. z 1994 r. (art. 12, ust. 7),
ze względu na potrzebę zabezpieczenia najistotniejszych interesów strategicznych
państwa, wprowadzono zakaz wydobywania kopalin75 (por. ramka 1).
Ramka 1. Zakres przedmiotowy działalności gospodarczej,
w przypadku której nie są wydawane zezwolenia
na funkcjonowanie w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Zezwolenie nie jest wydawane, jeśli działalność gospodarcza w specjalnej strefie ekonomicznej
dotyczy:
• wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania
spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych,
• prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w Ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, nr 4, poz. 27 i nr 273, poz. 2703 oraz Dz.U. 2005, nr 132,
poz. 1111 i nr 178, poz. 1479),
• usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych
do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,

75
W związku z dostosowaniem polskich przepisów do wymogów wspólnotowych i włączeniem
preferencji fiskalnych stosowanych w SSE w reguły krajowej pomocy regionalnej, na podstawie nowelizacji z 2000 r. ustawy o s.s.e. wykreślono ten przepis z ustawy i przeniesiono go do rozporządzeń
ustanawiających poszczególne specjalne strefy, a następnie do jednego rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej udzielanej we wszystkich SSE. Zob.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1548.
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• robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2004, nr 89, poz. 844 oraz Dz.U. 2005, nr 90, poz. 760),
zwanej dalej „PKWiU”,
• usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych
i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich
i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU,
• usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką
i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:
- usług informatycznych określonych działem 72,
- usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych
grupą 73.1,
- usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,
- usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią
74.12.2,
- usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,
- usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86*,
• usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw
domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych
w sekcjach L–Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01,
• działalności gospodarczej, do której prowadzenia jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie
z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2006, nr 89,
poz. 625, nr 104, poz. 708, nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217),
• produkcji w sektorach rybołówstwa i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien
syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej,
• produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa
35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej
niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności
nie mniejszej niż 1000 GT (podklasa 35.11.B PKD),
• wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD),
• produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
• wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory
mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia
2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami
mlecznymi (Dz.Urz. WE 1987 L 182/36 z późn. zm.; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 7, s. 247 z późn. zm.).
* Wymienione wyjątki wprowadzono rozporządzeniami strefowymi w 2005 r. Oznacza to jednocześnie, że Rada
Ministrów rozszerzyła katalog działalności na sektor nowoczesnych usług, tzw. Business Process Offshoring.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref
ekonomicznych (Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1548).
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Ewolucja liczby wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Analiza liczby zezwoleń wydanych na prowadzenie działalności gospodarczej
w poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce pozwala stwierdzić, że
na koniec 2008 r. obowiązywało prawie 1200 takich zezwoleń. Od początku utworzenia specjalnych stref ekonomicznych odnotowuje się stałą tendencję wzrostową
(por. rysunek 8).

Rysunek 8. Skumulowana liczba ważnych zezwoleń na funkcjonowanie w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce, wydanych w latach 1995–2008
(stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdezagregowanych danych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce za lata 1995–2008.

Z końcem 2008 r. w porównaniu z okresem 1995–1998 można zaobserwować odmienne podejście do przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce. Zabieganie o inwestora przyniosło pewne efekty.
W początkowych latach funkcjonowania kilku pierwszych stref liczba zainteresowanych przedsiębiorców była – mimo bardzo elastycznych warunków udzielania
pomocy publicznej – niewielka i na koniec 1997 r. nie przekroczyła poziomu 35 zezwoleń, które w dniu 31 grudnia 2008 r. wciąż były ważne. Wynikało to zarówno
z nieznajomości i małej popularności SSE, jak i z niskiej wiarygodności Polski jako
atrakcyjnego obszaru lokowania inwestycji (początek przemian ekonomiczno-społecznych, wstępna faza wprowadzania w życie postanowień Układu Europejskiego
i powolna liberalizacja handlu między Polską a Wspólnotą Europejską).
Na początku funkcjonowania stref, w latach 1995–1997, przedsiębiorcy w Polsce
wykazywali się słabą i powierzchowną wiedzą o istnieniu i funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Wiadomości swoje opierali głównie na informacjach
o niskiej szczegółowości, pochodzących m.in. ze środków masowego przekazu.
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W badaniach wówczas przeprowadzonych w środowisku zawodowym polskich biznesmenów 84% respondentów stwierdziło, że temat SSE nie był w omawianym okresie w ogóle podejmowany. Z drugiej jednak strony 60% badanych przedsiębiorców
ujawniło zamiar podjęcia w przyszłości działalności na terenie jednej ze stref 76.
W kolejnym okresie, tj. w latach 1998–1999, liczba firm zainteresowanych strefami rosła szybciej i była stabilna – utrzymywała się na poziomie 52–58 zezwoleń
rocznie. Istotny wzrost liczby nowych zezwoleń w 2000 r. (liczba wszystkich zezwoleń
zwiększyła się w roku poprzedzającym znaczne zaostrzenie przepisów regulujących
udzielanie pomocy z 250 do 725, a więc o 42577, z czego zaledwie 150 było na koniec
2008 r. wciąż ważnych) był niewątpliwie spowodowany działaniem przedsiębiorców
oraz spółek zarządzających i władz centralnych mającym na celu wydanie zezwoleń strefowych przed 1 stycznia 2001 r. Weszła wówczas w życie nowelizacja ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych, dostosowująca warunki udzielania pomocy
do acquis communautaire i zmniejszająca znacznie ich atrakcyjność. Większość zezwoleń wydanych w ostatnich miesiącach 2000 r. została już cofnięta. Konsekwencją
nowelizacji ustawy było natomiast wydanie w kolejnym roku (2001) zaledwie 7 zezwoleń, które na koniec 2008 r. wciąż były ważne.
Kolejny znaczny wzrost liczby nowych zezwoleń nastąpił w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy zyskali wówczas pewność, że istniejące przepisy udzielania pomocy w formie zwolnień podatkowych w strefach są
zgodne z rozwiązaniami wspólnotowymi. Ponadto dla wielu inwestorów zagranicznych Polska stała się wiarygodnym, a przez to i atrakcyjnym obszarem lokowania
inwestycji. W efekcie liczba zezwoleń wzrosła w 2004 r. o 71, a w latach 2006–2008
zwiększała się stale o około 200 zezwoleń rocznie.
Kiedy przedstawia się liczbę zezwoleń wydanych w kolejnych latach, należy
uwzględnić cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia. Niezrealizowanie przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia dotyczących terminu rozpoczęcia działalności, wielkości nakładów inwestycyjnych lub zatrudnienia, a także zaprzestanie prowadzenia
działalności, skutkujące cofnięciem zezwolenia, nastąpiło do końca 2008 r. 449 razy,
najczęściej w Suwalskiej SSE (59 zezwoleń), Pomorskiej SSE (55) i Katowickiej SSE
(50). Pod względem udziału zezwoleń cofniętych w ogólnej liczbie zezwoleń wydanych w danej strefie najbardziej niekorzystną relację zaobserwowano w Pomorskiej
SSE (45%), Warmińsko-Mazurskiej SSE (40%) i Suwalskiej SSE (38%).
Ponadto do dnia 31 grudnia 2008 r. wygaszono 206 zezwoleń w związku z rezygnacją
z prowadzenia inwestycji przez przedsiębiorcę. Znaczna ich liczba przypada na Suwalską
76
A. Pietrykowska, K. Walczyk, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w świetle wyników badań
empirycznych, „Przegląd Organizacji” 1997, nr 7–8, s. 23–24.
77
Specjalne strefy ekonomiczne – stan na 31 grudnia 2004 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, marzec 2005, s. 13.
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SSE i Kamiennogórską SSE Małej Przedsiębiorczości. Duża liczba wygaszeń miała miejsce w 2000 r. (34), czyli w przededniu wejścia w życie mniej korzystnych zasad udzielania krajowej pomocy regionalnej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, oraz
w roku 2007 (31). Najwięcej zezwoleń wygaszono jednak w 2008 r., kiedy to aż 37 przedsiębiorców podjęło decyzję o rezygnacji z działalności w strefie na podstawie zezwolenia78.
Analiza danych na temat wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce pozwala stwierdzić,
że rosło zainteresowanie wszystkimi strefami (por. rysunek 9). Najchętniej wybierane
są niewątpliwie Katowicka SSE oraz Wałbrzyska SSE „Invest-Park”, wyprzedzające
pod względem liczby nowych zezwoleń Tarnobrzeską SSE „Wisłosan” oraz SSE „Euro-Park Mielec”. Na uwagę zasługują jednak dwie strefy: Łódzka SSE i Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, w których po okresie mniejszego zainteresowania
inwestorów ma się zamiar ulokować znacznie więcej przedsiębiorców.

Rysunek 9. Skumulowana liczba wydanych zezwoleń na funkcjonowanie
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w podziale
na poszczególne strefy (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do rysunku 1.
78

Informacja o realizacji…, op. cit.
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Specjalne strefy ekonomiczne, już bez piętna niezgodności z prawem wspólnotowym, zaczęły przeżywać swój rozkwit po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
a więc od 2004 r. W większości stref liczba zezwoleń wydanych w 2008 r. na inwestycje i prowadzenie działalności uległa niemal podwojeniu w stosunku do liczby
zezwoleń obowiązujących w końcu 2004 r. (por. rysunek 10).

Rysunek 10. Dynamika zmian liczby zezwoleń wydanych na funkcjonowanie
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w latach 2001–2004 oraz 2005–2008
Źródło: Jak do rysunku 8.

Na funkcjonowanie w Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” wydano w latach 2007–2008
relatywnie najwięcej zezwoleń, gdyż obecnie stanowią one prawie 65% wszystkich
ważnych zezwoleń w tej strefie (por. rysunek 11). Niemal równie wysoki odsetek
odnotowano w SSE „Krakowski Park Technologiczny” i Słupskiej SSE, w których
mimo najmniejszego portfela wydanych zezwoleń do 2004 r. liczba zezwoleń z lat
2005 i 2006 spowodowała na koniec 2006 r. podwojenie łącznej ich liczby. Zezwolenia
wydane w latach 2007–2008 stanowią odpowiednio 42,6% i 39,2% ogółu ważnych
zezwoleń w tych strefach na koniec 2008 r. Jeśli wziąć pod uwagę propozycje Ministerstwa Gospodarki dotyczące likwidacji ustawowego ograniczenia obszaru objętego
specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce, można sądzić, że liczba wydawanych
zezwoleń będzie nadal wzrastać.
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Rysunek 11. Skumulowana liczba zezwoleń wydanych na prowadzenie działalności
gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w latach 1995–2008 i ważnych w dniu 31 grudnia 2008 r.
Źródło: Jak do rysunku 8.

2.2. Rozmieszczenie przestrzenne
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
2.2.1. Ustanawianie podstref
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Obszar specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Istotną kwestią lokalizacji specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jest ich
obecne rozproszenie na terenie kraju (por. mapa 2 na s. 172). Na takie rozmieszczenie stref miały wpływ zarówno pierwotne zróżnicowanie warunków działalności
w poszczególnych strefach oraz nadanie im rozproszonego charakteru (pierwotnie
wyodrębniono 42 podstrefy), jak i częste zmiany przepisów prawnych regulujących
funkcjonowanie SSE.
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W pierwotnym brzmieniu art. 5 ustawy o s.s.e. z 1994 r. zapisano, że strefa może
zostać ustanowiona przede wszystkim na gruntach stanowiących własność zarządzającego, Skarbu Państwa albo gminy, związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego. Na podstawie nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r.
dopuszczono możliwość obejmowania strefami terenów komunalnych, co uzasadniano tym, że jako dobrze przygotowane pod inwestycje, tereny te nie będą pochłaniały
dalszych kosztów związanych z przygotowaniem infrastruktury79.
Ustawodawca dopuścił również pewne wyjątki. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
o s.s.e. z 1994 r. możliwe jest utworzenie specjalnych stref ekonomicznych warunkowo, jeżeli nabycie przez zarządzającego nieruchomości stanowiących do tej pory własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku komunalnego uzależnione jest od ustanowienia podstrefy80. W wielu przypadkach inicjatywę
taką wyrażały gminy, ponieważ zarządzający nie zawsze dysponował odpowiednimi
środkami finansowymi. Dlatego nowelizacją z 2008 r. przewidziano w art. 5 ust. 2
ustawy o s.s.e. możliwość zawarcia takiej umowy również przez jednostkę samorządu
terytorialnego (gminę).
Dodatkowym kryterium objęcia specjalnymi strefami ekonomicznymi gruntów
jest ich uregulowany stan prawny. Stąd też grunty te powinny:
• składać się z gruntów wolnych od zabudowy kolidującej z planowaną działalnością gospodarczą,
• być przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe,
• mieć charakter użytkowy – zgodę na przeznaczenie ich na cele inne niż związane
z rolnictwem może wydać Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub wojewoda,
• być wpisane do ksiąg wieczystych lub co najmniej mieć złożone zbiory dokumentów hipotecznych we właściwych terytorialnie sądach rejonowych prowadzących
wydziały ksiąg wieczystych,
• być ujęte w ewidencji zmian gruntowych, prowadzonej przez wydział geodezji
i gospodarki gruntami we właściwych urzędach gminnych,
• być wolne od roszczeń reprywatyzacyjnych, postępowań upadłościowych, postępowań likwidacyjnych czy układowych,
• nie stanowić elementu procesów prywatyzacyjnych – w szczególności niewskazane byłoby, gdyby objęte były umowami cywilnoprawnymi podpisanymi w wyniku prywatyzacji81.
79
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz propozycje zmian obszarów, Warszawa, lipiec 2001, s. 23.
80
M. Owczarski, op. cit., s. 21.
81
Ibidem, s. 22.

2.2. Rozmieszczenie przestrzenne specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

157

Ustawa o s.s.e. z 1994 r. nie przewidywała możliwości zamknięcia strefy. Dopiero
nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2000 r. wprowadzono art. 5a ust. 1, który stanowił, że
„Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki uzgodniony
z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w drodze rozporządzenia,
może znieść strefę przed upływem okresu, na jaki została ona ustanowiona, zmienić
jej obszar lub połączyć strefy, z tym że łączny obszar wszystkich stref nie może przekroczyć dotychczas ustalonego łącznego obszaru stref”82. Sformułowanie „ustalonego
łącznego obszaru stref” wynikało z deklaracji zawartej w stanowisku negocjacyjnym,
że Polska „nie utworzy nowych specjalnych stref ekonomicznych”. Zapis ten był podyktowany koniecznością zapewnienia, że kwestionowanym wówczas przez Komisję
Europejską instrumentem wsparcia inwestycji nie zostaną objęci nowi przedsiębiorcy
i nowe grunty w Polsce.
Ograniczenie sumarycznego obszaru stref zostało wprowadzone nowelizacją
ustawy o s.s.e. z 2000 r. jako realizacja stanowiska negocjacyjnego Polski z lutego
1999 r. Zadeklarowano w nim – w zamian za możliwość zachowania „praw nabytych” – dostosowanie zasad udzielania pomocy publicznej w Polsce do prawa Unii
Europejskiej i niepowiększanie łącznego terytorium stref. Polska zobowiązała się
wówczas do niezwiększania obszaru stref ponad stan na dzień 31 grudnia 2000 r., tj.
6325 ha (por. rysunek 12). Mimo że w wyniku negocjacji akcesyjnych i dostosowań
do wymogów wspólnotowych praw nabytych nie udało się w pełni zachować, to
jednak limit obszaru został przez pewien czas utrzymany, co powodowało, że każda
nowelizacja granic wymagała zbilansowania obszarów włączanych z wyłączanymi83.
Dzięki wprowadzonemu przepisowi działki lub ich części wcześniej objęte strefami, a niewykorzystywane bezpośrednio przez inwestorów na działalność gospodarczą (np. drogi, lasy, obszary zabagnione), mogły być wyłączane ze stref, a w miejsce
tych terenów można było włączać grunty w całym kraju. Była to procedura często
wykorzystywana przez zarządy stref, pozwalała ona bowiem na dynamiczne dostosowywanie się do potrzeb inwestorów. W związku z istnieniem ograniczenia obszaru
stref przepis ten dawał możliwość zmniejszenia obszaru jednej ze stref, a zwiększenia innej84. W 2000 r. stopień zagospodarowania stref wynosił około 60%, obszar
gruntów zaś, na których powołano SSE, stanowił 78% dopuszczalnego terytorium
(por. rysunek 13). W 2002 r. w wyniku stopniowego porządkowania obszarów stref
wykorzystano maksymalny pułap ich powierzchni.

82

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2000, nr 117, poz. 1228.
83
Specjalne strefy ekonomiczne. Stan na dzień 31 grudnia 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, marzec 2005, s. 8–9.
84
W. Jarczewski, Pozyskiwanie…, op. cit., s. 78.
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Rysunek 12. Zmiana obszarów specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
w latach 1997–2008 (w hektarach; liczba podstref ogółem)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
oraz danych Ministerstwa Gospodarki.

W celu sprostania oczekiwaniom dużych koncernów zagranicznych, zamierzających ulokować w Polsce inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju,
od dnia 31 maja 2004 r. istniała możliwość zwiększenia obszaru stref o 1675 ha.
Powierzchnia ta mogła zostać przeznaczona wyłącznie pod duże projekty inwestycyjne o nakładach nie mniejszych niż 40 mln euro albo pod projekty, które miały się
przyczynić do stworzenia co najmniej 500 miejsc pracy.
W związku z boomem inwestycyjnym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej poziom zagospodarowania obszarów specjalnych stref ekonomicznych, liczony
jako odsetek powierzchni zajętej przez inwestycje przedsiębiorców, znacznie wzrósł
– do 61% ogólnego obszaru stref. Z kolei stosunek powierzchni SSE w Polsce do
dopuszczalnego limitu wyniósł 94% (por rysunek 13). W konsekwencji nowelizacją
ustaw y o s.s.e. z 2006 r. zmieniono art. 5a, zgodnie z którym Rada Ministrów, mając na
względzie tworzenie jak najlepszych warunków funkcjonowania stref, mogła zmienić
obszar stref poprzez określenie maksymalnego poziomu wynoszącego 12 tys. ha85.
Zmiana ta została wprowadzona, gdyż zobowiązanie Polski do niezwiększania obszaru było pakietowo związane z warunkiem uzyskania w trakcie negocjacji akcesyjnych
85

Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz
niektórych ustaw, Dz.U. 2006, nr 141, poz. 997.
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okresu przejściowego na udzielanie do 2017 r. pomocy publicznej w SSE na terenie
Polski niezgodnej z wymogami dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej.

Rysunek 13. Zmiana stopnia zagospodarowania gruntów specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce a zmiana maksymalnego dopuszczalnego pułapu obszarów
objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi w latach 2000–2008
(w hektarach)
Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2008 r., op. cit., s. 11.

W związku z tym, że limit ogólnego obszaru stref w Polsce został w znacznym
stopniu rozdysponowany (91% – por. rysunek 13), w październiku 2007 r. Ministerstwo Gospodarki przedłożyło pod obrady Rady Ministrów projekt kolejnej nowelizacji ustawy o s.s.e. W nowym zaproponowanym brzmieniu przepis art. 5a nie
ogranicza wielkości specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Jedynym warunkiem,
jaki należy brać pod uwagę przy zwiększaniu obszaru specjalnych stref ekonomicznych, jest konieczność przestrzegania limitu 200 mln euro pomocy publicznej rocznie
udzielanej w strefach. Kwota ta została oszacowana i przekazana wraz z programem
pomocowym86 dotyczącym funkcjonowania SSE w związku z mapą pomocy regionalnej na lata 2007–2013. W przypadku przekroczenia tej kwoty należy stosowną
informację przekazać do Komisji Europejskiej. Ostatecznie jednak rząd przyjął,
a parlament uchwalił nowelizację z 2008 r. ustawy o s.s.e., zawierającą ograniczenie
maksymalnego obszaru SSE do 20 tys. ha.
Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich powierzchnia specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce z połowy 2008 r. była jednak wystarczająca, przy czym
86

Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia wydanego po 1 stycznia
2007 r., XR 98/2007, Zawiadomienia państw członkowskich, Informacje przekazane przez państwa
członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej, Dz.Urz. UE 2007 C 220.
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istniejące rozwiązania prawne uniemożliwiały całkowite jej wykorzystanie87. Duże
różnice w zagospodarowaniu poszczególnych stref są argumentem na rzecz zwiększenia roli samorządów, które powinny w większym stopniu dostosowywać lokalne
warunki do wymagań rynku i inwestorów.
Na mocy nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2008 r. doprecyzowano możliwość obejmowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, których użytkownikiem
wieczystym jest osoba inna niż zarządzający, a także osób prywatnych. Ogólne odniesienie do „ważnych względów gospodarczych” zastąpiono bowiem kryteriami zatrudnienia oraz rodzaju inwestycji. Dzięki nowym przepisom możliwe jest rozszerzenie
obszaru specjalnych stref ekonomicznych w Polsce o tzw. tereny prywatne, tj. inne niż
stanowiące własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym
zarządzającego strefą.
W konsekwencji możliwe będzie m.in. uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego, gdy wybrana już przez inwestora lokalizacja projektu znajduje się poza terenem
strefy88. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 3 ustawy o s.s.e. znowelizowanej w 2008 r.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła kryteria (por. tabela 9), których
spełnienie pozwala na objęcie niektórych gruntów SSE. Kryteria te są następujące:.
• w ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona określona
liczba nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady inwestycyjne o określonej wartości lub
• w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług
oraz utworzonych zostanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy i poniesione
zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 20 mln zł, lub
• inwestycja będzie dotyczyła usług badawczo-rozwojowych oraz utworzonych
zostanie co najmniej 50 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł, lub
• inwestycja będzie dotyczyła usług informatycznych, rachunkowości i kontroli
ksiąg, w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, centrów
telefonicznych oraz utworzonych zostanie co najmniej 150 nowych miejsc pracy
i poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji w wysokości co najmniej
20 mln zł89.
87

Specjalne strefy ekonomiczne potrzebują zmian, Informacja prasowa, Konfederacja Pracodawców Polskich, Warszawa, 23.06.2008.
88
Por.: Rozszerzenie SSE…, op.cit., s. 3.
89
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
Dz.U. 2008, nr 118, poz. 746; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie
kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną,
Dz.U. 2008, nr 224, poz. 1477.
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Przedstawione wymogi zostały obniżone o 30% w odniesieniu do obszarów obejmowanych strefami w najmniej rozwiniętych województwach w Polsce (lubelskim,
podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim), w przeciwnym razie bowiem mogłyby one stanowić barierę rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce zlokalizowanych na tych obszarach.
Tabela 9. Warunki utworzenia określonej liczby nowych miejsc pracy
lub poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych w zależności
od stopy bezrobocia w przypadku obejmowania specjalnymi strefami
ekonomicznymi gruntów prywatnych

Stopa bezrobocia w powiecie:

Utworzenie miejsc
pracy w liczbie
co najmniej

Poniesienie
kosztów
kwalifikowanych
inwestycji

jest równa lub niższa od 60% średniej krajowej

500

350 mln zł

jest wyższa od 60% średniej krajowej
i równa lub niższa niż średnia krajowa

250

155 mln zł

mieści się w przedziale od średniej krajowej
do 130% średniej krajowej

200

138 mln zł

mieści się w przedziale od 130% do 160% średniej krajowej

170

120 mln zł

mieści się w przedziale od 160% do 200% średniej krajowej

150

100 mln zł

mieści się w przedziale od 200% do 250% średniej krajowej

100

70 mln zł

50

17 mln zł

jest wyższa od 250% średniej krajowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie
kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. 2008,
nr 224, poz. 1477).

Jeśli chodzi o warunek zatrudnienia, to w wyniku inwestycji prowadzonej na
terenie strefy musi zostać utworzona określona liczba nowych miejsc pracy. Jako instrument rozwoju regionalnego specjalne strefy ekonomiczne w Polsce mają bowiem
za zadanie niwelować różnice w rozwoju gospodarczym regionów, podstawowym
zaś wskaźnikiem obrazującym sytuację społeczno-ekonomiczną regionu jest właśnie
stopa bezrobocia.
Drugie kryterium dotyczy innowacyjnego charakteru inwestycji realizowanej na
terenach prywatnych. W jej wyniku ma być bowiem prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług: badawczo-rozwojowych, informatycznych, rachunkowości i kontroli
ksiąg, w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych lub centrów
telefonicznych. Usługi te determinują konieczność wynajęcia powierzchni biurowych
z dostępem do odpowiedniej infrastruktury technicznej i wykwalifikowanej kadry.
Takie wymagania są najczęściej spełnione przez obiekty prywatne zlokalizowane
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w dużych miastach. Co więcej, organizacja firmy, łącznie z rekrutacją pracowników,
trwa zaledwie kilka miesięcy, a budowa biurowca klasy A zajmuje co najmniej kilka lat.
Dopuszczenie możliwości obejmowania strefą nieruchomości firm deweloperskich nie uszczupla dochodów budżetu państwa, ponieważ nie korzystają oni z pomocy publicznej, ale tylko oferują powierzchnie, na których prowadzona jest działalność
objęta specjalnymi strefami ekonomicznych. Ministerstwo Gospodarki przewiduje,
że w branży usług nowoczesnych technologii w stosunkowo niewielkich nieruchomościach obejmowanych granicami SSE może powstać w skali całego kraju co najmniej
kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy 90.
Alternatywnie wprowadzono warunek umożliwiający obejmowanie gruntów należących do osób prywatnych, o ile realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała
zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha. Incydentalnie występuje bowiem potrzeba korekty terenu związana z realizacją wcześniej podjętej inwestycji, wynikająca
z przeszkód technicznych nieujawnionych przed rozpoczęciem prac budowlanych
(np. budowle podziemne niemożliwe do usunięcia, wody podskórne). Czasami zachodzi potrzeba zwiększenia powierzchni magazynowej lub budowy obiektów towarzyszących, takich jak parkingi, bocznice kolejowe, budynki socjalne. Tego typu obiekty
mogą być zlokalizowane wyłącznie na gruntach przylegających do działki, na której
jest usytuowana inwestycja, a są to często tereny prywatne91.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o s.s.e. zarządzający może zbywać przysługujące
mu prawo własności nieruchomości i użytkowania wieczystego gruntów położonych
na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z planem rozwoju strefy. Zarządzającemu przysługuje ponadto prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na obszarze strefy. Oznacza to, że zarządzający
może zawrzeć ze zbywcą nieruchomości umowę kupna przed innymi podmiotami.
Pozwala to na zachowanie pełnej kontroli nad obrotem nieruchomościami w strefie.
W przypadku naruszenia tego prawa zarządzającemu strefą przysługuje więc prawo
do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego lub o uznanie za bezskuteczną umowy kupna-sprzedaży nieruchomości92.
W konsekwencji nowelizacja ustawy o s.s.e. z 2008 r. stworzyła podstawy prawne,
aby przedsiębiorca działający poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej w związku z nowym projektem inwestycyjnym ubiegał się o rozszerzenie obszaru SSE o już
istniejący i funkcjonujący zakład, aby móc skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym. Również przedsiębiorca, który prowadził już działalność gospodarczą
w strefie, może się ubiegać – w związku z już realizowanym projektem inwestycyjnym
– o dodatkowe zwiększenie obszaru istniejącej strefy 93.
90

Uzasadnienie do projektu…, op. cit., s. 3–4.
Ibidem.
92
M. Owczarski, op. cit., s. 23–24.
93
Rozszerzenie SSE…, op. cit., s. 3.
91
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Wydaje się, że w świetle obecnych realiów gospodarczych przywołane kryteria
– zwłaszcza to dotyczące minimalnej wysokości nakładów inwestycyjnych – mogą
hamować inwestycje na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, ponieważ
nawet duże koncerny ograniczają obecnie wydatki rozwojowe. W czasie kryzysu strefy
powinny jednak służyć jako czynnik przyciągający wszelkiego rodzaju inwestycje94.
Zagospodarowanie gruntów specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
W związku z częstymi zmianami granic specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (por. mapa 1), polegającymi zarówno na powiększaniu strefy, jak i na wyłączaniu obszarów nienadających się pod inwestycje, nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej oceny stopnia zagospodarowania poszczególnych stref. Jednakże właśnie
ten wskaźnik determinował – czasami tylko na wniosek spółki zarządzającej strefą
w imieniu inwestora – rząd do przygotowywania zmian lub do włączania do SSE
nowych obszarów.
Na początku badanego okresu (2001–2008) stopień zagospodarowania obszarów poszczególnych stref był mocno zróżnicowany. Funkcjonowały wówczas strefy,
w których udział obszarów zajętych pod inwestycje strefowe w stosunku do globalnego terytorium danej strefy nie przekraczał 50% (por. rysunek 14). Do grupy
tej należały Warmińsko-Mazurska SSE (19,49%), Słupska SSE (34,07%), Łódzka SSE
(40,14%) i Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości (40,86%).

Rysunek 14. Zmiana stopnia zagospodarowania gruntów poszczególnych
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w latach 2000–2008
Źródło: Jak do rysunku 13.
94

M. Guzek, D. Klemens, Specjalne strefy ekonomiczne lekarstwem na kryzys?, „Biuletyn Strefowy, TPA Horwath, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna”, Kostrzyn n. Odrą, luty
2009, s. 2.
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Z drugiej strony strefy dłużej funkcjonujące i mające atrakcyjne warunki lokalizacyjne zdołały zagospodarować tereny w ponad trzech czwartych. Były to: SSE
„Euro-Park Mielec” (95,20%), Wałbrzyska SSE „Invest-Park” (79,94%) i Tarnobrzeska
SSE „Wisłosan” (74,88%).

Rysunek 15. Zagospodarowanie obszarów specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
(stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do rysunku 13.

Po latach zmian i dostosowywania obszarów, wymiany niektórych gruntów
i dołączania nowych doprowadzono do względnej zbieżności stopnia zagospodarowanych obszarów w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.
Według danych Ministerstwa Gospodarki (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.) stopień
zagospodarowania stref w Polsce wynosił około 69% (por. rysunek 15). Do stref, którym pozostało relatywnie najmniej obszarów do zaoferowania nowym inwestorom,
a więc do tych o największym odsetku zagospodarowanych terenów, należą: SSE
„Euro-Park Mielec” (78% zagospodarowania), Tarnobrzeska SSE „Wisłosan” (78%),
Łódzka SSE i SSE „Krakowski Park Technologiczny” (po 72%). Najwięcej wolnych
obszarów w stosunku do wielkości strefy pozostało w Słupskiej SSE (54%) i Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości (51%).
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2.2.2. Lokalizacja podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Ewolucja lokalizacji podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Na podstawie ustawy o s.s.e. z 1994 r. wprowadzono możliwość ustanowienia
jednej specjalnej strefy ekonomicznej na kilku obszarach (w formie tzw. podstref),
co wpłynęło na fragmentaryzację stref już na etapie ich ustanawiania. Podstrefy SSE
nie stanowią wyodrębnionych prawnie, samodzielnych podmiotów i podobnie jak
sama strefa nie mają osobowości prawnej95. Specjalną strefę ekonomiczną w Polsce
zlokalizowaną w kilku miejscowościach tworzą zespoły oddzielnych podstref, położonych często w znacznej odległości od siebie96.
Jak już wspomniano, kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. powołano
w Polsce 17 specjalnych stref ekonomicznych, ustanowiono je na 42 odrębnych obszarach i stworzono w ten sposób podstrefy (por. rysunki 12 i 16). Szczególny charakter
miała Katowicka SSE, którą powołano na ośmiu odrębnych obszarach, skupionych
jednak w jednym województwie. W rozporządzeniach ustanawiających pozostałe
strefy przewidywano w większości przypadków jedną–dwie podstrefy.

Rysunek 16. Ewolucja liczby podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
od momentu ich utworzenia do dnia 31 grudnia 2008 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne w Polsce.

95
96

M. Ofiarska, op. cit., s. 66.
Por.: W. Jarczewski, Specjalne…, op. cit., s. 89.
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Dynamiczny wzrost liczby podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
odnotowano po 2000 r., kiedy to ustawa o s.s.e. z 1994 r. została dostosowana do
wymogów wspólnotowych i w związku z tym nastąpił rozkwit funkcjonowania stref.
W kolejnych latach wraz ze wzrostem obszarów stref wzrastała również liczba podstref zlokalizowanych na odrębnych obszarach na terenie gmin wiejskich i miejskich.
W konsekwencji podstrefy zaczęły się pojawiać już nie tylko w powiatach sąsiadujących z pierwotnym obszarem strefy, co wynikałoby z efektu „rozlewania się” strefy na obszary z nią graniczące, ale w odległych województwach, w rejonach, które
z punktu widzenia geograficznego powinny pozostawać pod wpływem innych spółek
zarządzających.
Stan na dzień 31 grudnia 2000 r.

Stan na dzień 31 grudnia 2001 r.

Stan na dzień 31 grudnia 2002 r.

Stan na dzień 31 grudnia 2003 r.
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Stan na dzień 31 grudnia 2004 r.

Stan na dzień 31 grudnia 2005 r.

Stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Stan na dzień 31 grudnia 2007 r.

167

Mapa 1. Ewolucja lokalizacji w gminach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
w latach 2000–2007 (stan na koniec roku)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne w Polsce.
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Według stanu na koniec 2008 r. specjalne strefy ekonomiczne w Polsce były
ulokowane w 122 miastach i 144 gminach wiejskich. Obecnie trudno ustalić zasięg
terytorialny stref. Większość z nich ma już charakter ponadregionalny, wynikający
z objęcia regulacjami obszarów zlokalizowanych w kilku województwach (por. tabela 10 oraz mapa 2 na s. 172).
Tabela 10. Lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w podziale na województwa,
miasta i gminy (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Liczba
Lp.

Nazwa strefy

Województwo

Lokalizacja strefy
miast gmin

1. Kamiennogórska
SSE Małej
Przedsiębiorczości

dolnośląskie

wielkopolskie
2. Katowicka SSE

śląskie

małopolskie
opolskie
3. Kostrzyńsko-Słubicka SSE

lubuskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

miasta: Jawor, Jelenia Góra,
Kamienna Góra, Kowary, Lubań,
Piechowice
gminy: Janowice Wielkie,
Kamienna Góra, Lubawka,
Nowogrodziec, Piechowice,
Prusice, Żmigród
miasta: Ostrów Wielkopolski
gminy: Odolanów
miasta: Bielsko-Biała, Bieruń,
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,
Gliwice, Jastrzębie-Zdrój,
Katowice, Knurów, Koniecpol,
Lubliniec, Rybnik, Siemianowice
Śląskie, Sławków, Sosnowiec,
Tychy, Zabrze, Zawiercie, Żory
gminy: Czechowice-Dziedzice,
Czerwionka-Leszczyny, Godów,
Pawłowice, Siewierz
gminy: Myślenice
miasta: Kietrz, Strzelce Opolskie
gminy: Ujazd
miasta: Gorzów Wielkopolski,
Gubin, Kostrzyn nad Odrą,
Nowa Sól, Zielona Góra
gminy: Bytom Odrzański,
Czerwieńsk, Gubin, Lubsko,
Międzyrzecz, Rzepin, Słubice,
Strzelce Krajeńskie, Sulęcin,
Zielona Góra
gminy: Barlinek, Goleniów,
Gryfino, Karlino, Police
miasta: Poznań
gminy: Chodzież, Nowy Tomyśl,
Swarzędz

Obszar strefy
(w hektarach)

7

7

338,70

20

7

1544,18

6

18

1186,38
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Liczba
Lp.

Nazwa strefy

Województwo

Lokalizacja strefy
miast gmin

4. SSE „Krakowski Park małopolskie
Technologiczny”

5. Legnicka SSE

podkarpackie
dolnośląskie

6. Łódzka SSE

łódzkie

wielkopolskie

mazowieckie

7. SSE „Euro-Park
Mielec”

8. Pomorska SSE

podkarpackie

małopolskie
lubelskie
pomorskie

kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

miasta: Kraków, Nowy Sącz,
Oświęcim, Tarnów
gminy: Andrychów, Dobczyce,
Gdów, Niepołomice, Słomniki,
Wolbrom, Zabierzów
miasta: Krosno
miasta: Chojnów, Głogów,
Legnica, Lubin, Złotoryja
gminy: Gromadka, Legnickie
Pole, Polkowice, Prochowice,
Przemków, Środa Śląska
miasta: Bełchatów, Konstantynów
Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łódź,
Ozorków, Piotrków Trybunalski,
Radomsko, Rawa Mazowiecka,
Sieradz, Tomaszów Mazowiecki,
Zduńska Wola, Zgierz
gminy: Aleksandrów Łódzki,
Kleszczów, Ksawerów, Sławno,
Stryków, Tomaszów Mazowiecki,
Ujazd, Widawa, Wieluń, Wolbórz,
Zduńska Wola
miasta: Koło, Turek
gminy: Nowe Skalmierzyce,
Opatówek, Ostrzeszów, Słupca
miasta: Warszawa, Żyrardów
gminy: Grodzisk Mazowiecki,
Żabia Wola
miasta: Dębica, Jarosław, Leżajsk,
Lubaczów, Mielec, Ropczyce,
Sanok, Zagórz
gminy: Dębica, Głogów
Małopolski, Jarosław, Laszki,
Leżajsk, Ostrów, Trzebownisko
miasta: Gorlice
miasta: Lublin
miasta: Gdańsk, Kwidzyn,
Malbork, Starogard Gdański,
Tczew
gminy: Chojnice, Człuchów,
Gniewino, Krokowa, Sztum,
Tczew
miasta: Grudziądz
gminy: Barcin, Kowalewo
Pomorskie, Łysomice, Świecie
miasta: Stargard Szczeciński

Obszar strefy
(w hektarach)

5

7

416,67

5

6

457,49

17

17

908,20

10

7

925,67

7

10

1161,87
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Liczba
Lp.

Nazwa strefy

Województwo

Lokalizacja strefy
miast gmin

9. Słupska SSE

pomorskie

10. SSE „Starachowice”

zachodniopomorskie
wielkopolskie
świętokrzyskie

11. Suwalska SSE

mazowieckie
opolskie
łódzkie
lubelskie
podlaskie

12. Tarnobrzeska SSE
„Wisłosan”

warmińsko-mazurskie
mazowieckie
podkarpackie

mazowieckie

świętokrzyskie
dolnośląskie
lubelskie

13. Wałbrzyska SSE
„Invest-Park”

dolnośląskie

opolskie

miasta: Słupsk
gminy: Debrzno, Słupsk, Żukowo
miasta: Koszalin, Szczecinek,
Wałcz
gminy: Rogoźno
miasta: Ostrowiec Świętokrzyski,
Skarżysko-Kamienna,
Starachowice
gminy: Końskie, Morawica,
Sędziszów, Suchedniów,
Stąporków
gminy: Iłża, Szydłowiec
gminy: Tułowice
gminy: Mniszków
miasta: Puławy
miasta: Białystok, Grajewo,
Suwałki
gminy: Suwałki
miasta: Ełk
gminy: Gołdap
gminy: Małkinia Górna
miasta: Jasło, Przemyśl, Przeworsk,
Stalowa Wola, Tarnobrzeg
gminy: Gorzyce, Jasło, Jedlicze,
Nisko, Nowa Dęba, Rymanów
miasta: Pionki, Radom, Siedlce
gminy: Ożarów Mazowiecki,
Pilawa, Wyszków
gminy: Połaniec, Staszów, Tuczępy
gminy: Kobierzyce
miasto: Tomaszów Lubelski
gminy: Janów Lubelski, Łuków,
Poniatowa, Tomaszów Lubelski
miasta: Bolesławiec, Dzierżoniów,
Kłodzko, Kudowa-Zdrój,
Nowa Ruda, Oława, Świdnica,
Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław
gminy: Brzeg Dolny, Bystrzyca
Kłodzka, Jelcz-Laskowice,
Kobierzyce, Nowa Ruda, Oława,
Strzegom, Strzelin, Syców,
Świdnica, Święta Katarzyna,
Wiązów, Wołów, Ząbkowice
Śląskie, Żarów
miasta: Opole
gminy: Kluczbork, Namysłów,
Nysa, Praszka, Skarbimierz

Obszar strefy
(w hektarach)

4

4

401,09

4

9

580,76

4

3

342,77

9

17

1336,44

12

25

1544,68
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Liczba
Lp.

Nazwa strefy

Województwo

Lokalizacja strefy
miast gmin

wielkopolskie

14. Warmińsko-Mazurska SSE

lubuskie
warmińsko-mazurskie

mazowieckie

Łącznie

miasta: Leszno
gminy: Kościan, Krotoszyn, Śrem,
Września
gminy: Szprotawa
miasta: Bartoszyce, Elbląg,
Iława, Lidzbark Warmiński,
Morąg, Mrągowo, Nowe Miasto
Lubawskie, Olsztyn, Ostróda
gminy: Bartoszyce, Dobre Miasto,
Iłowo-Osada, Olecko, Pasłęk,
Szczytno, Wielbark
miasta: Ciechanów, Mława,
Ostrołęka

Obszar strefy
(w hektarach)

12

7

700,21

122

144

11 845,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
stan na 31 grudnia 2008 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2009, s. 9–10.

Istnieją zatem strefy posiadające swoje podstrefy nawet w pięciu województwach
(SSE „Starachowice”, Tarnobrzeska SSE „Wisłosan”). W tych przypadkach wynika to
ze specyfiki powołania tych stref i zarządzania nimi – głównym celem jest tu bowiem
restrukturyzacja upadających ośrodków przemysłowych praktycznie w całym kraju.
Obszary najbardziej zintegrowane mają Legnicka SSE, zlokalizowana tylko na Dolnym Śląsku, oraz SSE „Krakowski Park Technologiczny” – w Małopolsce, a ostatnio
również na Podkarpaciu.
W konsekwencji charakterystyczną cechą polskich specjalnych stref ekonomicznych jest wysoki stopień rozproszenia. Jak się wydaje, można wskazać kilka przyczyn
takiego stanu rzeczy 97.
Z prawnego punktu widzenia wypada wskazać, że Polska zadeklarowała nierozszerzanie kontestowanych przez Komisję Europejską preferencji podatkowych
na nowe obszary kraju, co miało skłonić Wspólnotę do zaakceptowania stosowania
niezgodnej z rygorem wspólnotowym pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych do roku 2017. Ponieważ nastąpiło dostosowanie warunków udzielania
wsparcia w SSE, warunek ten przestał być dla Polski wiążący, dopuszczalne jest więc
zarówno zwiększenie obszaru stref, jak i ustanowienie całkowicie nowej SSE.

97
Por.: J. Kitowski, Przemiany struktury przestrzennej specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka,
red. T. Komornicki, Z. Podgórski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa 2006, s. 119.
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Mapa 2. Lokalizacja w gminach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
(stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do mapy 1.

Z ekonomiczno-administracyjnego punktu widzenia utworzenie nowej specjalnej
strefy ekonomicznej w Polsce – w przeciwieństwie do objęcia nowych obszarów istniejącym zarządem – wymagałoby poniesienia wysokich kosztów. W konsekwencji istniejące strefy obejmują swoim zakresem grunty zlokalizowane w różnych miejscach.
Rozproszenie stref może być postrzegane jako zaprzeczenie pierwotnej idei wspierania regionów borykających się z trudnościami, jednakże już w początkowej fazie
dopuszczano obejmowanie tym instrumentem różnych obszarów bez precyzowania
ich wzajemnych relacji. Na początku funkcjonowania stref w Polsce Najwyższa Izba
Kontroli wskazała w swoim raporcie, że ustanowienie zbyt dużej liczby stref przy
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niskim stopniu zagospodarowania SSE w 1998 r. powodowało rozproszenie liczby
potencjalnych inwestorów 98.
Strefa jest czasami zlokalizowana właśnie na terenach gęsto zaludnionych o dużym stopniu uprzemysłowienia. Nie można wówczas zapewnić, że będzie stanowiła
zwarty obszar z przeznaczeniem na zagospodarowanie przemysłowe. Wprowadzanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do silnych ośrodków spowodowało
niewątpliwie, że spadły szanse gmin słabszych i mających problemy – dotyczy to
jednak zaledwie kilku gmin. Brak zwartego przestrzennie obszaru strefy nie pozwala
natomiast na sprawne zarządzanie całym systemem stref99.
Z drugiej strony zwiększenie „mobilności” stref, umożliwienie tworzenia podstref właściwie w dowolnym miejscu kraju, krytykowane czasami z punktu widzenia
rozwoju całej gospodarki, stało się dla władz lokalnych wielu gmin szansą i impulsem
do działań wspierających inwestycje100. W niektórych sytuacjach fragmentacja stref
stanowi o ich atrakcyjności, z punktu widzenia zarówno inwestora, jak i władz lokalnych. Jak uważa P. Hajduga, taka sytuacja jest korzystna np. dla funkcjonowania
Legnickiej SSE, pozwala bowiem ukierunkować inwestycje w różnych podstrefach ze
względu na stopień uciążliwości dla otoczenia, daje większy dostęp do siły roboczej
bez konieczności dowożenia pracowników z miejscowości oddalonych o kilkadziesiąt
kilometrów od podstrefy, zwiększa zasięg oddziaływania na inne tereny osadnicze
i pozwala uniknąć miejscowego nagromadzenia miejsc pracy101.
Jak wskazuje ponadto J. Komorowski, nadrzędnym celem władz samorządowych
jest dążenie do zrównoważonego wzrostu i utrzymania równowagi gospodarczej
w regionie. Jest to w istocie kluczowe zagadnienie decyzyjne znajdujące się w centrum teorii ekonomii, wymagające rozwiązań w konkretnym środowisku. W efekcie konieczne jest odpowiednie kreowanie środowiska sprzyjającego podejmowaniu
przedsięwzięć gospodarczych102.
Konkurencja między spółkami zarządzającymi
specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce
Podczas tworzenia ustawy określającej tryb ustanawiania stref, zarządzania nimi
i prowadzenia działalności gospodarczej na ich terenie oraz podczas powoływania
pierwszej SSE „Euro-Park Mielec” korzystano z wiedzy i doświadczenia konsultantów
98

Informacja o wynikach…, op. cit., s. 37.
M. Ofiarska, op. cit., s. 66–67.
100
W. Jarczewski, Pozyskiwanie…, op. cit., s. 82.
101
P. Hajduga, op. cit., s. 157.
102
J. Komorowski, Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005, s. 18.
99
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z irlandzkiej strefy w Shannon. Doradcy w Polsce postulowali wówczas zachowanie co najmniej dwóch lat odstępu między tworzeniem kolejnych stref oraz odpowiednich odległości przestrzennych w celu ograniczenia ryzyka konkurowania stref
o potencjalnych inwestorów103. W dokumentach rządowych również wskazywano
na potencjalne niebezpieczeństwo uruchomienia w krótkim okresie zbyt wielu stref
i stwierdzano, że tworzenie nowych powinno następować dopiero wtedy, gdy wcześniejsze okrzepną lub wykażą zdecydowaną niesprawność104.
Wydaje się, że w interesie regionów, w których są powoływane strefy, leży stopniowe, a nie natychmiastowe uruchamianie kolejnych, każda bowiem nowo ustanowiona strefa osłabia potencjał stref już działających. Stąd też program SSE powinien
być w pewnym sensie pochodną zagospodarowania stref, które już istnieją. A zatem
ustanowienie kolejnej strefy lub podstrefy powinno nastąpić dopiero wtedy, gdy nie
będzie ona zagrażać celom, dla których Rada Ministrów powołała już istniejące strefy.
Ostatecznie w pierwszej fazie, w latach 1995–1996, utworzono 6 stref, a w kolejnej, w roku 1997 – aż 11, w tym 7, jak już wspomniano, w ostatnich dniach funkcjonowania ówczesnego rządu SLD-PSL. To nagłe zwiększenie liczby stref z 6 do 17
doprowadziło do swoistej konkurencji między nimi. Wynika to stąd, że zdecydowana większość z nich koncentruje się na obszarach Polski południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej (6 stref), północnej i północno-wschodniej
(4 stref), zachodniej (2 strefy) oraz środkowej (2 strefy). W szczególności dotyczy to
np. Pomorskiej SSE i sąsiadujących z nią Słupskiej SSE, Suwalskiej SSE i Warmińsko-Mazurskiej SSE, SSE „Euro-Park Mielec” w odniesieniu do Tarnobrzeskiej SSE
„Wisłosan” i SSE „Starachowice”, a także Legnickiej SSE i Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” oraz Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości, choć ta ostatnia była
przygotowywana przede wszystkim dla podmiotów małych.
Tak bliskie usytuowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce względem
siebie powoduje, że spółki zarządzające strefami konkurują ze sobą przy pozyskiwaniu inwestora. Warto bowiem zauważyć, że to od spółki zarządzającej SSE w dużej
mierze zależy to, czy przedsiębiorca będzie chciał z nią współpracować i realizować inwestycje na obszarze przez nią zarządzanym. W literaturze wskazuje się, że
władze lokalne współpracujące z zarządami spółek prowadzącymi strefy, podobnie
jak przedsiębiorstwa, konkurują między sobą. W wielu wypadkach budowanie siły
konkurencyjnej gminy zostało uznane za podstawowy cel polityki rozwoju lokalnego.
103

B. Biernat, Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania prawne udzielania pomocy publicznej
w Polsce – przypadek specjalnych stref ekonomicznych [w:] Ekonomiczne i organizacyjne…, op. cit.,
s. 112.
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Informacja o wynikach…, op. cit., s. 23.
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Udowadnia się bowiem, że cała współczesna cywilizacja jest zdominowana potrzebą
zajmowania pozycji lepszej od innych105.
Jak dowodzą G. Gorzelak i B. Jałowiecki, do walki konkurencyjnej stanęły także układy terytorialne: państwa, regiony, miasta i gminy. Konkurują one o kapitał, zwłaszcza innowacyjny, który niesie znaczące efekty mnożnikowe106. Pomimo
oferowania identycznych warunków podatkowych nie wszystkie strefy z równą
skutecznością pozyskują inwestorów. Eksperci udowadniają bowiem, że same preferencje fiskalne nie są dla kapitału zagranicznego warunkiem wystarczającym,
a istotne okazują się takie elementy, jak szybkość i jakość obsługi inwestora, przygotowanie infrastrukturalne, dostępność wykwalifi kowanej kadry czy działania
promocyjne107.
Przedstawione zjawiska wynikają z konkurencji występującej między władzą lokalną a inwestorami poszukującymi lokalizacji. Władza lokalna i inwestorzy znajdują
się – jak dowodzi R. Domański – w położeniu nierównorzędnym, przewagę konkurencyjną mają bowiem inwestorzy108. Wypływa ona z tego, że kapitał inwestycyjny
jest mobilny, podczas gdy miejscowości są immobilne. W konsekwencji inwestorzy
mogą wygrywać jedną miejscowość przeciwko drugiej.
W literaturze istnieje ponadto pogląd, że miasta duże – metropolie – konkurują
z innymi metropoliami o czynniki rozwojowe. Firmy decydują się bowiem na rozpoczynanie działalności nie tylko na obrzeżach metropolii, lecz także w jej pobliżu
– i sumują korzyści i koszty takiej decyzji. Z jednej strony można wskazać na niższe
ceny nieruchomości i siły roboczej, z drugiej – często wyższe koszty związane z zatrudnieniem specjalistów i wyższe koszty transportu. Uzasadniona wydaje się zatem
teza, że gminy nie tylko między sobą konkurują, lecz także potrafią wygrać konkurencję z biegunem wzrostu109.
Rozproszenie podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
jako wynik dostosowań do oczekiwań inwestorów
Odrębnymi problemami niemal jednoczesnego powoływania tak wielu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce są zniekształcenie konkurencji i gorsze warunki
działania dla firm spoza stref. W celu ograniczenia nadmiernej konkurencyjności
105

H. Kozarowicz, Konkurencyjność gmin – uwagi krytyczne [w:] Gospodarka lokalna…, op. cit.,

s. 25.
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G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 8.
107
W. Dziemianowicz, J. Hausner, J. Szlachta, op. cit., s. 62.
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R. Domański, Gospodarka…, s. 96.
109
W. Dziemianowicz, op. cit., s. 75.
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firm strefowych, zwłaszcza z grupy przedsiębiorców dużych, nie zdecydowano się na
przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, lecz na system
bardziej elastyczny, w którym spółki zarządzające poszczególnymi SSE zostały zobowiązane do konsultowania z Ministerstwem Gospodarki wszystkich projektów
inwestycyjnych, których wartość przekraczała 10 mln euro, oraz takich, które mogły
stanowić zagrożenie dla równowagi konkurencyjnej110.
Weryfikacja danych Ministerstwa Gospodarki oraz śledzenie doniesień prasowych pozwalają dostrzec coraz częstsze obejmowanie strefami gruntów wskazywanych przez inwestorów. Zjawisko to nasiliło się szczególnie po nowelizacji ustawy
o s.s.e. z 2008 r. umożliwiającej włączanie do stref obszarów należących do osób
prywatnych. Wówczas to przedsiębiorcy rozważający realizację inwestycji, a nie władze gmin, wskazują konkretne działki, którymi są zainteresowani. W konsekwencji spółki zarządzające strefami wraz z władzami lokalnymi, na których wniosek
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekty zmian rozporządzeń strefowych,
realizują życzenia inwestorów.
Dla gminy inwestycja staje się niejednokrotnie celem samym w sobie, a nie jednym z czynników wpływających na rozwój regionu zgodnie z wcześniej przyjętą
koncepcją. W ten sposób – bez pogłębionej analizy potrzeb regionu i oceny wpływu
inwestycji na jego rozwój i zatrudnienie – strefami są obejmowane nowe obszary
Polski.
Takie działania można uznać za uzasadnione wolną konkurencją i wolnym wyborem przez przedsiębiorców miejsc inwestycji. Jednakże – ze względu na to, że specjalne strefy ekonomiczne w Polsce miały być lokalizowane na obszarach szczególnie
wymagających wsparcia – nie powinno być zgody na tworzenie podstref SSE w dowolnych miejscach w kraju.
Można wymienić wiele inwestycji, które są realizowane na obszarach o względnie wysokim poziomie rozwoju, a które jednocześnie zostały objęte mechanizmami
wsparcia przewidzianymi dla stref ekonomicznych. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że to nie specjalne strefy ekonomiczne przyciągają inwestycje
zagraniczne, lecz odwrotnie – to inwestycje zagraniczne (zarówno zrealizowane, jak
i potencjalne) determinują lokalizację i obszar stref111. Świadczy o tym obserwowana
od dwóch lat tendencja do powstawania podstref SSE we względnie dobrze rozwiniętych regionach Polski, mimo że przewidziano w nich niższą maksymalną dopuszczal-
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Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w latach 1994–1998, doświadczenia i wnioski,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, styczeń 1999, s. 29–30.
111
Do podobnych wniosków dochodzą inni autorzy. Por.: J. Kitowski, op. cit., s. 121.

2.2. Rozmieszczenie przestrzenne specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

177

ną intensywność krajowej pomocy regionalnej, co oznacza, że dopuszczalna wartość
udzielonych zwolnień podatkowych będzie mniejsza.
Jeśli wziąć pod uwagę duże zainteresowanie przedsiębiorców strefami po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to niezrozumiałe okaże się działanie władz
centralnych ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne w miejscach wskazanych
przez przyszłych inwestorów. Warto bowiem zauważyć, że w raportach Ministerstwa
Gospodarki na temat funkcjonowania SSE co roku wskazuje się, że „zmiany granic
stref pozwoliły na objęcie strefą projektów inwestycyjnych” planowanych przez takie
firmy, jak:
• w 2006 r.: Sharp, Orion, Bridgestone (Pomorska SSE), Dell, Procter & Gamble
(Łódzka SSE), Colgate Palmolive, 3M, Cadbury Wedel (Wałbrzyska SSE „Invest-Park”), TRW i Magneti Marelli (Katowicka SSE),
• w 2007 r.: Kronospan, spółki z grupy Saint-Gobain (Katowicka SSE), MTU Aero
Engines Polska, Firma Oponiarska Dębica (SSE „Euro-Park Mielec”), Danfoss,
Wielton, Euroglas Polska, ATM, Procter & Gamble (Łódzka SSE), Mondi Packaging Paper Świecie (Pomorska SSE), Rockwool Polska (Suwalska SSE), Stora Enso
Poland, Wydawnictwo Bauer, Swedwood Poland (Warmińsko-Mazurska SSE),
• w 2008 r.: Fabryka Maszyn FAMUR, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne (Katowicka SSE), Keiper, Cadbury Wedel, VPK Packaging, Etex (Wałbrzyska SSE
„Invest-Park”), HellermannTyton, Fujitsu (Łódzka SSE), Plastica (firma z grupy
Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych), Lafarge (Pomorska SSE),
Zasław, Nidec (SSE „Krakowski Park Technologiczny”), Fabryka Kotłów SEFAKO
(SSE „Starachowice”), Phoenix Contact (Kostrzyńsko-Słubicka SSE).
Wydaje się, że sformułowanie „objęcie strefą” stanowi definicję podejścia władz
centralnych do koncepcji stref nie jako instrumentu skłaniającego do inwestowania
w regionach Polski szczególnie wymagających wsparcia, ale raczej jako narzędzia
zachęty inwestycyjnej w Polsce, bez określania konkretnego obszaru. W publikacji
z 2006 r. W. Jarczewski wskazywał, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oferowała wówczas każdemu większemu inwestorowi zagranicznemu
w pakiecie zachęt utworzenie podstrefy w wybranym przez niego miejscu112. Ostatecznie SSE często nie mogły realizować świadomej i planowej polityki przemysłowej,
była ona bowiem wypadkową indywidualnych decyzji lokalizacyjnych inwestorów
zagranicznych i krajowych113.
Jak dowodzi W. Orłowski na przykładzie powołania podstrefy Łódzkiej SSE
w Warszawie dla firmy Procter & Gamble, „jedynym racjonalnym powodem two112
113

W. Jarczewski, Specjalne…, op. cit., s. 51.
W. Nelec, A. Prusek, op. cit., s. 30.
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rzenia specjalnych stref była chęć, by inwestorzy, którzy już zdecydowali się na Polskę,
wybudowali swoje fabryki w miejscu, na którym zależy [Polsce] ze względu np. na
wysokie bezrobocie. To, co się teraz dzieje ze strefami, jest bez sensu, a przypadek
łódzko-warszawski to już sięgnięcie absurdu. Warszawę trudno nazwać regionem
mało atrakcyjnym inwestycyjnie”114.
Z kolei G. Gorzelak konkluduje, że specjalne strefy ekonomiczne przestały już być
elementem polityki regionalnej. Teraz jest to po prostu jedna z zachęt dla inwestorów.
Zdaniem tego autora bardziej wartościową zachętą byłoby działanie na rzecz rozwoju
warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. dopasowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb firm115.
Na podstawie dotychczasowych rozważań można wskazać, że specjalne strefy
ekonomiczne powinny zachęcać inwestorów do podejmowania działalności tam,
gdzie ze względu na interesy państwa odpowiada to państwu, a nie w miejscu odpowiadającym przede wszystkim inwestorom. Poza strefami mogą oni bowiem inwestować na zasadach ogólnych. W efekcie strefy powinny funkcjonować w regionach,
w których o ulokowaniu inwestycji będzie decydować – oprócz oczekiwań lokalnych
– także interes gospodarki jako całości.

2.3. Atrakcyjność lokalizacyjna
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
2.3.1. Specjalne strefy ekonomiczne
na tle atrakcyjności inwestycyjnej Polski
Atrakcyjność inwestycyjna Polski
Polska jest uważana za jedną z atrakcyjnych lokalizacji bezpośrednich inwestycji
zagranicznych na świecie. Według badania Konferencji Narodów Zjednoczonych do
spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) Polska zajmowała w 2009 r. wśród najatrakcyjniejszych inwestycyjnie państw miejsce 14. na świecie oraz trzecie w Europie, po
Wielkiej Brytanii i Niemczech (por. rysunek 17). W poprzednim badaniu Polska
uplasowała się na 13. pozycji, jednak spadła o jedno miejsce w związku ze znaczną
poprawą atrakcyjności inwestycyjnej Australii.
W celu oceny Polski na tle pozostałych państw wyróżniono wśród nich kraje
rozwinięte i rozwijające się. Podział ten nie odzwierciedla powszechnie stosowanej
114
115

P. Maciejewicz, Patologie specjalnych stref ekonomicznych, „Gazeta Wyborcza”, 17.04.2006.
Ibidem.
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klasyfikacji, a jego zadaniem jest jedynie stworzenie odniesienia dla oceny pozycji
Polski wśród 14 najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie państw na świecie.

Rysunek 17. Ranking 14 najatrakcyjniejszych lokalizacji bezpośrednich inwestycji
zagranicznych na świecie w latach 2009–2011 (w procentach respondentów)
W nawiasie podano miejsce w rankingu w roku 2008.
Źródło: World Investment Prospects Survey 2009–2011, United Nations Conference on Trade and Development,
New York – Geneva 2009, s. 54.

Pod względem rozwoju gospodarczego Polska została oceniona wysoko, podobnie
jak kraje rozwijające się, takie jak Chiny, Indie czy Brazylia (por. rysunek 18). Niewątpliwymi atutami Polski, podobnie jak Niemiec czy Wielkiej Brytanii, są stosunkowo
duży rynek lokalny oraz dostęp do rynku międzynarodowego w Unii Europejskiej.
Również ponadprzeciętnie oceniono dostępność w Polsce zasobów naturalnych.
W przypadku pozostałych czynników Polska nie wypada najlepiej na tle ocenianych państw. Inwestorzy nie uważają obecnie kosztów siły roboczej w Polsce za
niskie, co powinno cieszyć, gdyż kraj przestaje być traktowany wyłącznie jako tania
lokalizacja pracochłonnej produkcji. Jednakże równie nisko oceniono dostępność
wykwalifi kowanej siły roboczej, co nie skłania do lokalizowania w Polsce przemysłów innowacyjnych. Mimo członkostwa Polski w Unii Europejskiej za niską
uznano stabilność przepisów prawnych określających otoczenie biznesowe oraz
efektywność działania administracji. Wysokimi ocenami istniejącej infrastruktury nie zaowocowało również pięć lat korzystania z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
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Rysunek 18. Czynniki określające najatrakcyjniejsze lokalizacje
dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie
w latach 2009–2011 (w procentach respondentów)
Średnia dla krajów wysoko rozwiniętych – średnia arytmetyczna dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Australii, Kanady i Francji.
Średnia dla krajów rozwijających się – średnia arytmetyczna dla Chin, Indii, Brazylii, Rosji, Indonezji, Wietnamu, Meksyku i Tajlandii.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: World Investment Prospects…, op. cit., s. 57.

Odrębną kwestią są zachęty inwestycyjne stosowane przez rządy szczególnie
wówczas, gdy jakość pozostałych czynników skłaniających do lokalizacji inwestycji
jest słaba. Nie są one według raportu UNCTAD istotne przy wyborze lokalizacji
w państwach rozwiniętych. Są natomiast ważne dla inwestorów w państwach rozwijających się, np. w Tajlandii, Brazylii, Wietnamie i Chinach. Około 3% respondentów
zwróciło uwagę na ofertę preferencji zachęcających do inwestowania w Polsce (por.
rysunek 19). Poziom ten jest wyższy o jeden punkt procentowy w porównaniu do
średniej dla wszystkich 15 ocenianych państw, ale też wyżej o 1,4 punktu procentowego w stosunku do średniej dla grupy państw wysoko rozwiniętych. W konsekwencji
Polska jest odbierana bardziej jako kraj o cechach charakterystycznych dla państw
rozwijających się, w którym potencjalni inwestorzy oczekują dodatkowych zachęt.
Zachęty musi stosować większość państw Europy Środkowej i Wschodniej. Słabe
zaplecze infrastrukturalne oraz mało konkurencyjna pozycja przedsiębiorców z tego
regionu w porównaniu do sytuacji na świecie powodują, że obciążenia podatkowe lub
administracyjne związane z podatkami są oceniane jako najistotniejsze przeszkody
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prowadzenia działalności gospodarczej (por. tabela 11). Wysokość stawek podatkowych jako barierę prowadzenia działalności gospodarczej wymieniono na pierwszym
miejscu w Polsce, na Węgrzech, w Czechach oraz na Litwie i na Łotwie. Oznacza to,
że czynnik ten istotnie wpływa na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej tych krajów
względem innych116.

Rysunek 19. Zachęty inwestycyjne jako czynnik określający atrakcyjność lokalizacji
dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie w latach 2009–2011
(w procentach respondentów)
Źródło: Jak do rysunku 18.

Konsekwencją takiej sytuacji jest konkurencja podatkowa. Można ją analizować w dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy polityki fiskalnej danego państwa,
która stwarza warunki prowadzenia działalności gospodarczej bardziej atrakcyjne
niż w pozostałych krajach. Druga płaszczyzna odnosi się – bez względu na ogólną
politykę podatkową obowiązującą w danym państwie – do wprowadzania rozwiązań
wyjątkowych, które mają nierzadko charakter derogacyjny, w celu przyciągnięcia inwestorów117. Przykładem tego typu rozwiązania są zwolnienia podatkowe stosowane
jako krajowa pomoc regionalna dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Jednakże, jak już wspomniano, w związku z procesem
ustanawiania podstref w lokalizacjach wskazanych przez inwestorów strefy można
w praktyce zaliczyć również do instrumentów ograniczających obciążenia fiskalne
dla niemal wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.
116
117

R. Banasik, op. cit., s. 167.
Ibidem, s. 152–154.
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System prawny/ Niestabilność
rozstrzyganie
makrokonfliktów
ekonomiczna

Administracja
podatkowa

Stawki
podatkowe

Czechy

Tabela 11. Najważniejsze bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
z Europy Środkowej i Wschodniej
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Uregulowania
dotyczące
rynku pracy

Korupcja

9.

10.

Umiejętności
i wykształcenie
dostępnej
siły roboczej

Uregulowania
dotyczące
rynku pracy
Koszty
finansowania

Niestabilność
makroekonomiczna

Korupcja

Przepisy
dotyczące
ceł i handlu

Korupcja

Dostęp
do ziemi

System prawny/ Elektryczność
rozstrzyganie
konfliktów

Licencjonowanie biznesu
i pozwolenia

Koszty
finansowania

System prawny/ Korupcja
rozstrzyganie
konfliktów

Uregulowania
dotyczące
rynku pracy

Umiejętności
i wykształcenie
dostępnej
siły roboczej

Niestabilność
makroekonomiczna

System prawny/
rozstrzyganie
konfliktów

Źródło: R. Banasik, Zachęty fiskalne a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Kolegium
Gospodarki Światowej” 2007, nr 22, s. 166.

Dostępność
ziemi

Koszty
finansowania

Dostęp do
Umiejętności
i wykształcenie finansowania
dostępnej
siły roboczej

Administracja
podatkowa

Ograniczenia
Korupcja
w dostępie do
krajowych sieci
elektroenergetycznych

Koszty
finansowania

System prawny/ Dostęp do
rozstrzyganie
finansowania
konfliktów

8.

Niestabilność
makroekonomiczna

Praktyki
nieformalne
i przeciwko
konkurencji

7.
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Atrakcyjność podregionów dla inwestycji przemysłowych
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Według badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową118 najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej dla przemysłu w 2008 r.
cechowały się podregiony Polski wyróżniające się długimi tradycjami przemysłowymi119. Regiony te charakteryzują się dobrze rozwiniętym sektorem przedsiębiorstw
produkcyjnych – potencjalnych kooperantów, a także dostępem do chłonnych rynków zbytu, dobrze rozwiniętej infrastruktury transportowej i gospodarczej oraz
dużych zasobów wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jeśli wziąć pod uwagę
przemysłowy charakter preferowanej dotychczas działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, lokalizacja najefektywniej funkcjonujących
podstref, charakteryzujących się względnie wysokim zatrudnieniem i dużą wartością
zainwestowanego kapitału, w znacznym stopniu pokrywa się z podregionami kraju
najatrakcyjniejszymi dla inwestycji przemysłowych (por. mapa 3).
Wśród podregionów o największej atrakcyjności inwestycyjnej znalazły się
obszary położone głównie w Polsce południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Najwyższy poziom osiągnęły podregiony: katowicki i rybnicki,
w których zlokalizowane są najstarsze i największe zakłady Katowickiej SSE, tarnobrzeski i rzeszowski, z obszarami objętymi przez Tarnobrzeską SSE „Wisłosan”
i SSE „Euro-Park Mielec”, a także wałbrzyski i wrocławski, z terenami Wałbrzyskiej
SSE „Invest-Park” i Legnickiej SSE. Do grupy tej należy również podregion łódzki
z podstrefami Łódzkiej SSE i poznański z podstrefą Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.
W zasadzie większość podstref SSE została zlokalizowana w podregionach charakteryzujących się najwyższą, wysoką lub co najmniej przeciętną atrakcyjnością inwestycyjną dla działalności przemysłowej.
Najmniejszą atrakcyjnością przemysłową cechują się podregiony wschodniej Polski
i tam też albo nie powołano dotychczas żadnych podstref, albo też istniejące – jak Suwalska SSE, Warmińsko-Mazurska SSE czy Słupska SSE na środkowym Pomorzu – rozwijają się najsłabiej. Okazuje się bowiem, że słabe uprzemysłowienie, stosunkowo niska dostępność transportowa oraz niewystarczające zasoby wykwalifikowanych pracowników
nie są rekompensowane przez przywileje, które można uzyskać w ramach specjalnych
stref ekonomicznych. W efekcie, mimo że wszystkie strefy oferują identyczny system
preferencji fiskalnych, rozwój przedsiębiorstw – a w konsekwencji ekonomiczno-społeczne efekty podstref i stref – jest uzależniony od warunków zastanych w regionie.
118
Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową mogą
budzić pewne wątpliwości w odniesieniu do niektórych podregionów, jednakże z punktu widzenia
niniejszego opracowania stanowią wygodne, całościowe odniesienie w skali podregionów dla lokalizacji SSE w Polsce.
119
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Gdańsk 2008.
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Mapa 3. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej
w 2008 r. a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
KG – Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
KP – Specjalna Strefa Ekonomiczna „Krakowski Park Technologiczny”
KS – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
KT – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
LG – Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
ŁD – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
ML – Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park Mielec”
PM – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
SP – Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ST – Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”
SU – Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
TB – Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Wisłosan”
WB – Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”
WM – Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008,
red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Gdańsk 2008.
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Atrakcyjność podregionów dla inwestycji usługowych
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Na podstawie badania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z 2008 r. najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej charakteryzują się podregiony metropolitarne (największe miasta w Polsce, dysponujące
chłonnymi rynkami zbytu, bardzo dobrą dostępnością do infrastruktury transportowej, dużymi zasobami wysoko wykwalifikowanych pracowników i dobrze rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą)120. Ta działalność gospodarcza jest bardzo istotna
z punktu widzenia ewentualnego przyszłego rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W ostatnich latach rozszerzono bowiem właśnie zakres aktywności
ekonomicznej, która upoważnia do uzyskiwania preferencji strefowych. Podobnie
jak w przypadku atrakcyjności produkcyjnej, również atrakcyjność usługowa pokrywa się z mapą rozmieszczenia najefektywniejszych podstref (por. mapa 4). Największa atrakcyjność działalności usługowej występuje w podregionach: łódzkim
(z podstrefami Łódzkiej SSE), warszawskim (z podstrefami Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” i Łódzkiej SSE), katowickim (z podstrefami Katowickiej SSE), krakowskim
(z podstrefami SSE „Krakowski Park Technologiczny”), wrocławskim i wałbrzyskim
(z podstrefami Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” i Legnickiej SSE), poznańskim (z podstrefą Kostrzyńsko-Słubickiej SSE), trójmiejskim i bydgosko-toruńskim (z podstrefą
Pomorskiej SSE) oraz rzeszowskim (z podstrefą SSE „Euro-Park Mielec”).
Najmniejszą atrakcyjnością inwestycyjną dla działalności usługowej cechują się
podregiony pozbawione dużych ośrodków miejskich, co jest barierą rozwoju usług
rynkowych, w szczególności wyższego rzędu. W konsekwencji w podregionach
tych powołano najmniej podstref poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych.
Można jedynie wymienić niektóre obszary Suwalskiej SSE w podregionie suwalskim,
Warmińsko-Mazurskiej SSE – w ciechanowsko-płockim i ostrołęcko-siedleckim,
a także Legnickiej SSE w podregionie legnicko-głogowskim.
Nowoczesne przedsiębiorstwa w coraz większym zakresie korzystają z oferty
usługodawców, a wiele tradycyjnych czynności związanych z działalnością gospodarczą pozostawiają tzw. firmom zewnętrznym w ramach outsourcingu. Ustanowienie wielu podstref w regionach atrakcyjnych dla usługodawców zapewnia przede
wszystkim szeroką ich ofertę po konkurencyjnych cenach dla produkcyjnych firm
strefowych. Z pewnością sprzyja to również rozwojowi przedsiębiorczości wokół
stref. Usytuowanie w tych regionach przemysłu stwarza warunki do zwiększania
popytu na nowoczesne usługi dla biznesu.

120

Ibidem.
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Mapa 4. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2008 r.
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 3.

Dopiero niedawno wprowadzono możliwość świadczenia wybranych rodzajów
usług w ramach działalności strefowej, chociaż większość efektywnie działających
stref ma swoje lokalizacje w regionach o warunkach najlepszych do tego typu działalności gospodarczej. Przyszłość specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, zarówno
ze względu na ich lokalizację, jak i rozszerzony zakres dopuszczalnej działalności, nie
będzie się ograniczała do działalności produkcyjnej. Ze względu na to, że działalność
usługowa wymaga bliskości centrów telekomunikacyjnych i transportowych, można
przypuszczać, iż w przyszłości podstrefy tworzone w pobliżu lub nawet w ramach aglomeracji miejskich będą się stawały ośrodkami nie przemysłowymi, lecz usługowymi.
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Atrakcyjność podregionów dla inwestycji zaawansowanych technologicznie
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Mapa 5. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności zaawansowanej
technologicznie w 2008 r. a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 3.

Z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej podregionów dla działalności
zaawansowanej technologicznie najlepszymi obszarami są metropolie, cechujące się
przeważnie dobrą infrastrukturą oraz wysokiej jakości kadrą badawczo-rozwojową.
Ośrodki te kształcą jednocześnie specjalistów zasilających lokalny rynek pracy, przez
co zwiększają zainteresowanie danym obszarem wśród inwestorów innowacyjnych.
Inaczej niż w przypadku regionów najatrakcyjniejszych dla inwestycji produkcyjnych
i usługowych, które pokrywały się ze specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce,
w miejscach przygotowanych do działalności zaawansowanej technologicznie strefy
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na ogół nie są tworzone (por. mapa 5). Na uwagę zasługują jednak dwa podregiony: legnicko-głogowski, którego zaplecze naukowo-badawcze powinno pozwolić na
rozwój Legnickiej SSE w kierunku nowoczesnych technologii, oraz krakowski, na
którym powołano wyspecjalizowaną SSE „Krakowski Park Technologiczny”, w pełni
korzystającą z zaplecza naukowo-technicznego regionu.
Klasy konkurencyjności gmin a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Potwierdzeniem poczynionych spostrzeżeń jest analiza lokalizacji specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce w kontekście klasyfi kacji konkurencyjności gmin,
przeprowadzonej przez W. Dziemianowicza121. Jest to badanie o tyle precyzyjniejsze
geograficznie, że odnosi się ono nie do podregionów – jak ma to miejsce w przypadku
opracowania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – ale do gmin, na których
obszarach są tworzone specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. W celu poprawienia
porównywalności przeprowadzanyh analiz dane źródłowe dotyczące konkurencyjności gmin zagregowano na poziomie powiatów.
Przy uwzględnieniu rozmieszczenia stref w powiatach w Polsce oraz na podstawie
uśrednionych wyników badania W. Dziemianowicza można stwierdzić, że specjalne
strefy ekonomiczne ulokowano głównie na obszarach związanych z metropoliami
lub tych charakteryzujących się lokalizacją przemysłów tradycyjnych. Podstrefy SSE
są zlokalizowane w zasadzie we wszystkich powiatach w Polsce, w których skład
wchodzą gminy o wysokim poziomie konkurencyjności (por. mapa 6).Obserwacje
te ponownie potwierdzają, że lokalizacja podstref specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce wynika w ostatnich latach głównie z oczekiwań inwestorów. Przedsiębiorcy
wskazywali najlepsze i najatrakcyjniejsze ośrodki i regiony w Polsce. W konsekwencji
istotniejszym warunkiem inwestycji okazały się lokalizacja i dostępne tam czynniki,
mniej ważnym zaś – preferencje podatkowe. Potwierdza to zatem, że zwolnienia podatkowe stosowane w specjalnych strefach ekonomicznych są zachętą do prowadzenia
inwestycji w Polsce jako państwie Europy Środkowej i Wschodniej, a jednocześnie
państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Co prawda specjalne strefy ekonomiczne powołano również w mniej atrakcyjnych regionach Polski północno-wschodniej i południowo-wschodniej, jednakże efekty społeczno-gospodarcze funkcjonowania tych stref są znacznie mniejsze niż
efekty w strefach zlokalizowanych w regionach o wyższej klasie konkurencyjności.
Ponieważ we wszystkich strefach warunki funkcjonowania są identyczne, strefy te
powinny się też podobnie rozwijać. Tak jednak nie jest, gdyż ze względu na niski
poziom konkurencyjności obszary te nie są wystarczająco atrakcyjne dla inwestorów
strefowych, co powoduje, że przegrywają konkurencję z terenami lepiej rozwiniętymi,
w których oferowane są te same zachęty inwestycyjne. Efektem tego jest powiększanie
121

W. Dziemianowicz, op. cit.
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się zróżnicowania w rozwoju powiatów, podregionów i regionów. Brak strefy w regionie może natomiast oznaczać jeszcze gorsze warunki dla inwestycji, a w konsekwencji
– obniżenie notowań konkurencyjnych środowiska lokalnego.

Mapa 6. Klasy konkurencyjności powiatów a lokalizacja
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dla gmin opublikowanych w: W. Dziemianowicz, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
W literaturze pojawiają się głosy, iż oczekiwanie, że w Polsce lub za granicą istnieją pożądani – z kapitałowego i technologicznego punktu widzenia – przedsiębiorcy,
którzy tylko czekają na ustanowienie strefy, aby w niej zainwestować i rozwiązać
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wszystkie lokalne problemy, zawiera w sobie nadmierny optymizm i może się okazać
mylne. W związku z tym rodzą się wątpliwości co do poziomu międzynarodowej
i krajowej konkurencyjności oferty specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Wskazuje się bowiem, że strefa jest jedynie zbiorem szans, a ich właściwe zdyskontowanie
wymaga opracowania odpowiedniej strategii postępowania122. Wynika to z charakteru preferencji fiskalnych, z których skorzystanie wymaga najpierw zrealizowania
inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej, w wyniku której od ewentualnie
osiągniętego dochodu następuje zwolnienie podatkowe.
Po określeniu geograficznego położenia inwestycji, wynikającego z dostępności rynków – zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych – przedsiębiorcy poszukują możliwości obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie domagają
się różnego rodzaju preferencji fiskalnych, prawnych i administracyjnych. Tak też dzieje
się w Polsce, oferującej preferencje fiskalne w specjalnych strefach ekonomicznych.

Rysunek 20. Lokalizacje alternatywne względem obecnej inwestycji specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Przy uwzględnieniu rozmieszczenia stref w Polsce skonfrontowano ich lokalizację
z oczekiwaniami inwestorów. Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego
wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w polskich specjalnych
strefach ekonomicznych można stwierdzić, że połowa z nich nie rozważała lokalizacji swoich inwestycji poza strefą (por. rysunek 20). Dotyczyło to w szczególności
122

H. Kozarowicz, Z. Panasiewicz, A. Sztando, op. cit., s. 32.
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podmiotów średnich. Jedna czwarta wszystkich respondentów (ponad jedna trzecia
firm małych i prawie dwie trzecie mikroprzedsiębiorców) rozważała możliwość inwestowania w Polsce, ale poza specjalnymi strefami ekonomicznymi. A zatem w sumie
około 75% przedsiębiorców strefowych zdecydowanie chciało zainwestować w Polsce,
w przeważającej większości w strefach. Zaledwie 12% firm dopuszczało lokalizację
poza Polską, przede wszystkim w innych państwach Unii Europejskiej (10,4%).

Rysunek 21. Lokalizacje alternatywne względem obecnej inwestycji specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce (według lokalizacji przedsiębiorcy w strefie)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Jeśli chodzi o lokalizację inwestycji123, to można zauważyć, że przedsiębiorcy
najbardziej zdecydowani do inwestowania w strefach, w których funkcjonują już
obecnie, są zlokalizowani w Suwalskiej SSE oraz Słupskiej SSE (por. rysunek 21).
W strefach tych dominują polscy mali i średni przedsiębiorcy, którzy przy zakładaniu
przedsiębiorstw nie rozważali wchodzenia na rynki zagraniczne, a których głównymi odbiorcami mieli być rodzimi konsumenci i firmy krajowe. Nie są to zatem, jak
123

Ze względu na nie w pełni satysfakcjonującą liczbę odpowiedzi zwrotnych na ankietę dane
w ujęciu lokalizacji przedsiębiorców mogą być obarczone znacznym błędem statystycznym.
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można byłoby się spodziewać, inwestorzy, którzy wcześniej operowali na rynku lokalnym lub regionalnym, a następnie, przy zachowaniu dotychczasowych kontaktów
z kooperantami i dostawcami oraz z utrzymaniem tych samych pracowników, otwierali swoje spółki córki właśnie w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Ze
względu na przewagę małych i średnich firm takie operacje inwestycyjne byłyby zbyt
kosztowne. Są to raczej przedsiębiorcy poszukujący miejsca do inwestycji w danym
rejonie Polski, a strefy z oczywistych powodów wyróżniały się spośród innych lokalizacji w województwie. Większość wymienionych stref była ponadto tworzona w celu
wsparcia podmiotów małych i średnich, stąd naturalną rzeczą jest zainteresowanie
przedsiębiorców z tego sektora zwolnieniami podatkowymi w przywołanych strefach.
Inna sytuacja występuje w strefach mających wiele podstref, np. w Katowickiej SSE, SSE „Starachowice” oraz Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park”. Częściej dochodzi w nich do wspomnianego „podążania strefy za inwestorem”. Relatywnie wielu
przedsiębiorców z tych stref (od 8% do 13%) wskazywało, że lokalizacją alternatywną
wobec inwestycji w strefach był każdy inny obszar Polski objęty systemem SSE. Oznacza to, że dla tych przedsiębiorców strefy nie były dodatkową przesłanką skłaniającą
do inwestowania, ale kluczowym kryterium prowadzenia działalności. Widoczne
to jest szczególnie w regionach o stosunkowo małej atrakcyjności inwestycyjnej, jak
w województwie podkarpackim, w którym nowe zakłady typu greenfield są lokowane
przez inwestorów zagranicznych niemal wyłącznie (w 80%) na terenach specjalnych
stref ekonomicznych124.

2.3.2. Ocena czynników lokalizacji inwestycji
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
według przedsiębiorców i spółek zarządzających
Pojęcie czynników inwestycyjnych
Konkurencyjność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce może być definiowana, podobnie jak konkurencyjność regionów, jako zespół cech decydujących
o atrakcyjności regionu dla alokacji kapitału – a zatem inwestycji – lub jako wyraz
atrakcyjności produktów i usług w regionie, w porównaniu z analogicznymi produktami i usługami w innych regionach125.
W odniesieniu do pierwszego pojęcia konkurencyjności warto zauważyć, że
każdy rodzaj działalności wymaga zróżnicowanego zestawu czynników, zarówno
pod względem ilości i jakości, jak i struktury. W pewnym stopniu konsekwencją
124

W. Jarczewski, Specjalne…, op. cit., s. 90.
M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 1998.
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różnych potrzeb przedsiębiorców reprezentujących poszczególne branże jest znaczne
rozproszenie przestrzenne i zróżnicowanie produkcyjne i usługowe specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce.
Pod pojęciem czynników lokalizacji można rozumieć wymogi i walory lokalizacyjne. Z jednej strony są to wymagania stawiane przez inwestora, które powinny
być spełniane przez określone miejsca w celu zapewnienia odpowiednich korzyści.
Czasami – jak właśnie w przypadku specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
– dochodzi do ustanowienia podstref gwarantujących preferencje fiskalne w miejscach wskazanych przez inwestorów. Oznacza to, że najpierw, przy uwzględnieniu
dostępnych czynników, wybierają oni lokalizację prowadzenia działalności gospodarczej, kwestią wtórną jest natomiast zabieganie o pomoc publiczną w ramach
systemu SSE.
Z drugiej strony do czynników lokalizacyjnych zalicza się walory użytkowe, czyli
wszystkie wartości, które oferuje określone miejsce w celu najlepszego zaspokojenia potrzeb inwestora będących pochodną jego zamierzeń. Wybór miejsca realizacji
przedsięwzięcia gospodarczego, podobnie jak wybór jego formy prawnej, należy do
przedsiębiorcy. W konsekwencji czynniki lokalizacji mają charakter stymulatorów
lokalizacji działalności gospodarczej126.
Decyzja o ulokowaniu inwestycji na danym terenie wywołuje zwykle skutki długoterminowe, a zmiana tej decyzji wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi
i organizacyjnymi127. Stąd też przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy biorą pod uwagę wiele czynników. Do celów badania
zidentyfikowano 44 czynniki wpływające na decyzje lokalizacyjne przedsiębiorców
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. W badaniu ankietowym przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenia na funkcjonowanie w strefach oceniali czynniki
lokalizacji własnej inwestycji w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznaczało notę najniższą,
a 5 – najwyższą w odniesieniu do różnych cech w zależności od czynnika, tj. jakości,
bliskości lub wysokości.
Jednocześnie respondenci oceniali stopień istotności danego czynnika przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji ich zakładów w specjalnej strefie ekonomicznej
w Polsce w czteropunktowej skali: od zdecydowanie nieistotnego przez raczej nieistotny i raczej istotny, aż do zdecydowanie istotnego. Świadomie wyeliminowano
odpowiedź pośrednią, przez co zmuszono badanych przedsiębiorców do deklaracji
umożliwiających sformułowanie jednoznacznych wniosków (por. rysunki 22–25).
126

W. Budner, op. cit., s. 27.
B. Policha, Polityka regionalna przez pryzmat specjalnych stref ekonomicznych [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu, op. cit., s. 106–107.
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Źródło: Jak do rysunku 4.

Rysunek 22. Ocena istotności czynników inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
(według wielkości przedsiębiorcy)
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Źródło: Jak do rysunku 4.

Rysunek 23. Ocena istotności czynników inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
(według lokalizacji przedsiębiorcy)
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Źródło: Jak do rysunku 4.

Rysunek 24. Ocena czynników inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (według wielkości przedsiębiorcy)
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Źródło: Jak do rysunku 4.

Rysunek 25. Ocena czynników inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
(według lokalizacji przedsiębiorcy)
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W celu zapewnienia przejrzystości analizy czynniki pogrupowano w następujące
kategorie:
• społeczno-demograficzne w regionie – wpływające na ilość i jakość siły roboczej
na lokalnym rynku,
• ekonomiczne – wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru, w tym
dynamiki rozwoju regionu, wyrażającej stan koniunktury gospodarczej,
• infrastrukturalne,
• techniczno-technologiczne – wynikające z postępu naukowo-technicznego,
• popytowo-podażowe – określające charakterystykę konsumpcji oraz powiązanie
z ogólnokrajowym i międzynarodowym rynkiem zaopatrzenia i zbytu,
• okołobiznesowe (w tym dostępność usług dla biznesu, np. finansowych, technicznych, logistycznych) oraz środowiskowe i przestrzenne,
• prawno-administracyjne – zależne od polityki państwa, obejmujące kwestie zarówno stabilności, jak i przejrzystości regulacji prawnych, a także zasięg wpływu
administracji na decyzje lokalizacyjne, m.in. przez ulgi, zwolnienia, preferencje
i zachęty inwestycyjne128.
Czynniki społeczno-demograficzne
Ponieważ strefy były traktowane jako instrument ograniczającym negatywne
skutki społeczne restrukturyzacji polskiego przemysłu, dokonano szczegółowej analizy najważniejszego czynnika społeczno-demograficznego – siły roboczej w firmach
zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.
Według inwestorów strefowych w tej grupie czynników najważniejsze są wykształcenie potencjalnych pracowników oraz ich umiejętności. Szczególnie w podmiotach dużych i średnich przywiązywano wielką wagę do tzw. jakości zasobów
ludzkich w regionach, w których znajdowała się strefa. Nie oznacza to jednak, że zgłaszano zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych, gdyż przedsiębiorcy poszukiwali raczej lokalizacji z siłą roboczą zaspokajającą ich potrzeby.
Kwalifikacje siły roboczej były wskazywane jako istotny czynnik inwestycyjny
najczęściej przez przedstawicieli SSE „Krakowski Park Technologiczny”, Katowickiej
SSE, Legnickiej SSE, Suwalskiej SSE oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, a więc stref,
w których lokalizowano przedsięwzięcia wymagające zarówno pracowników wysoko
wykształconych, jak i dobrze wykwalifikowanych robotników129.
Zasoby wyspecjalizowanej siły roboczej są ważną przesłanką braną pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnej. Oczywiście sytuację korzystniejszą mają
128
Szerzej na ten temat zob.: ibidem; J. Komorowski, op. cit., s. 21–22; W. Budner, op. cit., s. 28–30;
B. Wenerska, M. Kalisiak, op. cit., s. 26–27.
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Ze względu na nie w pełni satysfakcjonującą liczbę odpowiedzi zwrotnych na ankietę dane
w ujęciu lokalizacji przedsiębiorców mogą być obarczone znacznym błędem statystycznym.
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aglomeracje miejskie – z racji wielkości, a także dlatego, że na ich obszarze znajdują się jednostki naukowo-badawcze i akademickie. Potencjał ludzki regionu, umiejętności i wykształcenie zarówno zatrudnionych, jak i bezrobotnych mają bowiem
szczególne znaczenie dla firm z sektora nowoczesnych technologii, które lokują swoje
siedziby głównie w dużych ośrodkach akademickich lub w ich pobliżu, tak aby mogły
korzystać z młodej, wykwalifikowanej kadry130.
Zarówno wykształcenie zatrudnionych pracowników, jak i ich umiejętności zostały najwyżej ocenione przez przedsiębiorców zlokalizowanych w SSE „Krakowski
Park Technologiczny” (5,00) oraz w Katowickiej SSE (3,74). W związku z większymi
wymaganiami poszukiwali oni lepiej wykwalifikowanych robotników oraz pracowników z wykształceniem wyższym. Takich pracowników mogły zaoferować swoim
inwestorom właśnie podstrefy zlokalizowane w południowej części Polski. Kwalifikacje pracowników najniżej ocenili przedsiębiorcy Kamiennogórskiej SSE Małej
Przedsiębiorczości (2,50) oraz Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” (2,67).
Niskie koszty siły roboczej oraz niewysokie ceny nieruchomości są cechami charakteryzującymi strefy położone w północno-wschodnich i południowo-wschodnich
województwach Polski. Problemem w tych „tanich” strefach jest jednak niska kultura pracy, odmienna od kultury „przemysłowej”, obecnej np. w Łódzkiej SSE czy na
Śląsku, w Katowickiej SSE131. Jest to o tyle istotne, że od 2006 r. inwestorzy ze stref
zaczęli narzekać na wykształcenie siły roboczej132. Identyfikują oni bowiem problemy z pracownikami dopiero podczas rekrutacji (np. w Łodzi brakowało księgowych,
informatyków, programistów, chemików i inżynierów mechaników). W konsekwencji pojawiły się pomysły takie jak niemieckiego koncernu Haering, produkującego
elementy precyzyjne do samochodów, który zadeklarował samodzielnie uruchomić
w Piotrkowie Trybunalskim centrum kształcenia inżynierów i techników, gdyż szkoły publiczne, ze względu na przestarzałe wyposażenie, nie są w stanie nadążyć za
nowymi technologiami.
Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce ważną kwestią była również wysokość stopy bezrobocia. Im wyższa
jest ona w danym regionie, tym łatwiejszy jest proces rekrutacji i wynagrodzenia
mogą być relatywnie niższe. Istotność wpływu czynnika siły roboczej – rozumianej
w sensie ilościowym – na lokalizację przedsiębiorstw wynika z wielkości nakładu
inwestycyjnego niezbędnego do uzyskania jednego miejsca pracy. Czynnik ten został
uznany za raczej istotny przez przedsiębiorców średnich i dużych, którzy musieli
korzystać z zastanej, dostępnej na danym terenie siły roboczej. Na czynnik ten jako
130
R. Pastusiak, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako narzędzie realizacji polityki gospodarczej państwa [w:] Przedsiębiorstwa a rozwój…, op. cit., s. 316.
131
A. Gwiazda, Kontrowersje wokół specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, „Samorząd Terytorialny”2002, nr 12, s. 48.
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Por.: Łódź: inwestorzy narzekają na brak fachowców, „Gazeta Wyborcza” (Łódź), 13.04.2006.
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relatywnie ważny najczęściej zwracali uwagę respondenci z Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”, której podstrefy tworzone są właśnie w regionach zmagających się z bezrobociem strukturalnym wynikającym z restrukturyzacji ośrodków przemysłowych,
oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE i Suwalskiej SSE. Poziom bezrobocia został uznany
za nieistotny czynnik inwestycyjny przez przedsiębiorców z SSE „Euro-Park Mielec”
i Pomorskiej SSE. Wynika to stąd, że w obydwu przypadkach, aby ograniczyć istniejące wysokie bezrobocie, przedsiębiorcy inwestowali na obszarach dawnych zakładów
przemysłowych, dysponujących niezagospodarowaną siłą roboczą.
W odniesieniu do pozostałych czynników społeczno-demograficznych, w tym
liczby ludności w regionie, jej struktury ze względu na wiek i płeć, struktury zatrudnienia oraz salda migracji, ujawniono znaczne zróżnicowanie ocen, uzależnionych
od wielkości przedsiębiorcy oraz lokalizacji inwestycji. Ogólnie można stwierdzić,
że w mikroprzedsiębiorstwach i podmiotach małych uznano wymienione czynniki
za zdecydowanie nieistotne, w przeciwieństwie do firm średnich i dużych. Z punktu
widzenia lokalizacji badanych przedsiębiorców struktura dostępnej siły roboczej,
zarówno ze względu na dotychczasowe zatrudnienie, jak i wiek, została uznana przez
respondentów z Suwalskiej SSE za relatywnie ważną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej oraz o odpowiedniej jakości. Ulokował się tam bowiem przemysł pracochłonny, wymagający taniej, łatwo dostępnej siły roboczej o niższych kwalifikacjach.
Podobne opinie wyrazili respondenci z południowej części Polski, gdzie utworzono
SSE „Krakowski Park Technologiczny”, Katowicką SSE, a także części zachodniej (Legnicką SSE). Zastali oni siłę roboczą o parametrach znacznie wyższych niż w Polsce
północno-wschodniej, zgodnych z wymogami realizowanych inwestycji.
W literaturze wskazuje się, że zarówno popyt, jak i podaż pracy są zróżnicowane
przestrzennie, gdyż kształtują się odmiennie na obszarach wiejskich i miejskich. Lokalne i regionalne niezrównoważenie podaży i popytu na pracę o różnych właściwościach prowadzi do utrzymywania się przestrzennego zróżnicowania płac. Specjalne
strefy ekonomiczne powoływane są zarówno w gminach miejskich, dysponujących
dobrze przygotowaną siłą roboczą, jak i wiejskich, w których potencjalni pracownicy
mają umiejętności, na które nie zgłaszają popytu inwestorzy strefowi. W związku
z tym przy identycznych warunkach udzielania krajowej pomocy regionalnej oraz
jednakowym zakresie dopuszczalnej działalności w strefach następuje zróżnicowanie
rodzaju inwestycji ze względu na kwalifikacje siły roboczej w regionie. W warunkach
doskonałej konkurencji i niewystępowania barier w przestrzennej mobilności pracy
takie niezrównoważenie byłoby krótkotrwałe i niwelowane przez działanie rynku
pracy. Mobilność pracy jest jednak ograniczona, a rynek pracowników nie działa
w warunkach doskonałej konkurencji.
Przedsiębiorcy strefowi rzadko mają możliwość istotnego wpływania na kwalifikacje zastanej siły roboczej, co zmusza ich do poszukiwania regionów spełniających oczekiwania. W związku z tym, że jak już wskazano, inwestorzy coraz częściej
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decydują o nowych lokalizacjach specjalnych stref ekonomicznych, kolejne powoływane podstrefy nie wymagają żadnych inwestycji w kapitał ludzki czy infrastrukturę. W ten sposób strefy ugruntowują istniejące zróżnicowanie międzyregionalne
w Polsce. Jedynie poprzez tworzenie kolejnych podstref na terenach, na których siła
robocza jest słabiej przygotowana do działań produkcyjnych, można się spodziewać
ograniczania zróżnicowań międzyregionalnych.
Czynniki związane z sytuacją gospodarczą w regionie
Na ekonomiczne czynniki lokalizacji inwestycji składają się sytuacja gospodarcza
i jakość życia w regionie, a także czynniki mikroekonomiczne, obejmujące wszelkie
koszty ponoszone przez przedsiębiorców oraz możliwość wzrostu produktywności
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zarówno sytuacja gospodarcza regionu, jak i poziom życia mieszkańców, będący
pochodną poziomu jego rozwoju, nie zostały przez respondentów uznane za istotne
z punktu widzenia podejmowania decyzji inwestycyjnych. Relatywnie ważne czynniki
te okazały się jedynie dla mikroprzedsiębiorców, którzy zainwestowali w Suwalskiej SSE,
Warmińsko-Mazurskiej SSE, Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Wynika to z dwóch przesłanek. Po pierwsze, jako najmniejsze
jednostki gospodarcze mikroprzedsiębiorcy szybko odczuwają wszelkie perturbacje gospodarcze w regionie. Po drugie, w przeprowadzonym badaniu stwierdzili oni, że w regionach, w których zainwestowali, sytuacja społeczno-gospodarcza jest niezadowalająca.
Najwyżej sytuację społeczno-gospodarczą w regionie ocenili respondenci z SSE
„Krakowski Park Technologiczny” (4,75), Katowickiej SSE (3,74) oraz Legnickiej
SSE (3,83) i Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” (3,30), a więc ze stref zlokalizowanych
przeważnie na obszarach o względnie wyższym poziomie rozwoju. Ponieważ we
wszystkich strefach warunki funkcjonowania są identyczne, preferencje fiskalne
w SSE nie zmieniają oceny makroekonomicznych czynników inwestycyjnych.
Jeśli chodzi o czynniki mikroekonomiczne, związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością inwestycyjną i gospodarczą, to przedsiębiorcy strefowi uznali za
raczej istotne koszty zatrudnienia oraz wysokość podatku dochodowego w Polsce.
Opinia taka jest wspólna dla wszystkich podmiotów, bez względu na ich wielkość, co
oznacza, że dość istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych są podstawowe
koszty funkcjonowania, których wysokość zależy od władz centralnych i polityki
gospodarczej państwa. Wniosek ten potwierdza wyniki badań prowadzonych dla
państw Europy Środkowej i Wschodniej, zgodnie z którymi jedną z ważniejszych
barier inwestycyjnych w tych krajach jest wysokie opodatkowanie.
Obydwa czynniki (koszty zatrudnienia oraz wysokość podatku dochodowego)
zostały uznane za mające szczególny wpływ na decyzje inwestycyjne podejmowane
przez przedsiębiorców zlokalizowanych w SSE „Krakowski Park Technologiczny”
i w Suwalskiej SSE. W pierwszym przypadku wynika to z charakteru technopar-
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ku, który potrzebuje wysoko wykwalifi kowanych pracowników, wymagających
wyższych wynagrodzeń, w drugim zaś – wszelkie koszty działalności gospodarczej
w znaczącym stopniu zmniejszają opłacalność finansową inwestycji ze względu na
słabą pozycję regionów Polski północno-wschodniej, w których ustanowiono podstrefy Suwalskiej SSE.
Również pozostałe koszty inwestycji, związane z sytuacją gospodarczą w regionie, w tym koszty nabycia lub wynajmu nieruchomości oraz wysokość podatku od
nieruchomości, zostały uznane przez respondentów ze wszystkich stref za relatywnie istotne z punktu widzenia realizowania inwestycji. Dotyczyło to w szczególności
przedsiębiorców ze stref zlokalizowanych w najbiedniejszych regionach kraju (Suwalskiej SSE, SSE „Euro-Park Mielec”), ale także w Kamiennogórskiej SSE Małej
Przedsiębiorczości z przewagą podmiotów małych i średnich, dla których wszelkie
koszty są istotne z punktu widzenia finansowych efektów prowadzenia działalności
gospodarczej oraz w SSE „Krakowski Park Technologiczny”, gdzie większość terenów leży w obrębie aglomeracji miejskiej (Krakowa), w której ceny nieruchomości są
znacznie wyższe niż w gminach wiejskich.
Na koszty związane z nieruchomościami najbardziej narzekali przedsiębiorcy
z SSE „Starachowice”, Słupskiej SSE, Legnickiej SSE, Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”
oraz Warmińsko-Mazurskiej SSE. Wypowiedzi przedsiębiorców z tak wielu różnych
stref wskazują, że lokalne koszty są dla nich dość istotne, bez względu na wielkość firmy, reprezentowaną branżę czy przynależność do konkretnej strefy. Wydaje się więc,
że podstrefy poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce powinny być
tworzone na obszarach o relatywnie niskich kosztach nabywania czy wykorzystywania nieruchomości strefowych, a zatem na terenach gmin wiejskich, a nie miejskich,
w regionach słabiej rozwiniętych, z dala od aglomeracji miejskich, podnoszących ceny
gruntów i wysokość podatków lokalnych.
Za zdecydowanie nieważne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce zostały uznane natomiast czynniki przestrzenne, związane z ukształtowaniem powierzchni, cechami gruntów oraz walorami
kulturowymi regionu, a zatem niezależne od działań władz lokalnych czy centralnych.
Czynniki infrastrukturalne
Kolejnym czynnikiem inwestycyjnym objętym oceną przedsiębiorców strefowych
jest infrastruktura – zarówno telekomunikacyjna, jak i transportowa. Pierwsza pozwala na poszukiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych kontrahentów oraz
na promocję oferowanych dóbr. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że w związku
z rozszerzeniem dopuszczalnej działalności w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce o świadczenie outsourcingowych usług nowoczesnych technologii infrastruktura telekomunikacyjna jest niezbędna do rozwoju tego rodzaju działalności
gospodarczej w strefach.
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Badani przedsiębiorcy ocenili wyposażenie specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce w infrastrukturę łącznościową, w tym dostęp do telefonu i Internetu, relatywnie wysoko, bo na poziomie 3,65 (przy maksymalnej wartości 5,00). Noty powyżej
przeciętnej wystawiali najczęściej przedsiębiorcy średni i duzi, co oznacza, że tego
rodzaju infrastruktura jest przez nich wykorzystywana oraz że wspiera ona działalność gospodarczą prowadzoną w strefach. Najwyższy wskaźnik odnotowano w SSE
„Krakowski Park Technologiczny” (5,00), gdyż specyfika tej strefy polega właśnie na
konieczności posiadania dobrze rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Równie wysoko ocenili dostęp do infrastruktury teleinformatycznej respondenci
z Katowickiej SSE (4,00) i Pomorskiej SSE (4,10). Noty poniżej średniej przyznali
infrastrukturze telekomunikacyjnej przedsiębiorcy z Kamiennogórskiej SSE Małej
Przedsiębiorczości (2,80) i Warmińsko-Mazurskiej SSE (3,10), w których przeważają
podmioty małe i średnie. Do prawidłowego dalszego rozwoju stref konieczne jest wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną, niezbędną obecnie
wszystkim przedsiębiorcom, gdyż mapa najgorszych opinii o niej pokrywa się z lokalizacją stref najsłabszych, znajdujących się w najmniej rozwiniętych regionach Polski.
Osobną kwestią jest infrastruktura transportowa. Za raczej istotny czynnik lokalizacji inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce została uznana
jedynie bliskość dróg szybkiego ruchu – przede wszystkim przez przedsiębiorców z SSE
„Starachowice” oraz Suwalskiej SSE, a więc stref relatywnie oddalonych od zachodniej
granicy, co zmusza przedsiębiorców do korzystania z dróg niskiej jakości. Przedsiębiorcy z Pomorskiej SSE, Słupskiej SSE oraz Warmińsko-Mazurskiej SSE ocenili infrastrukturę drogową jako raczej nieistotną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Wynika to najprawdopodobniej z bliskości szlaków komunikacyjnych (bądź co bądź
słabej jakości), a także ze sprzedaży na rynku krajowym, co znacząco ogranicza koszty
transportu samochodowego. Możliwość skorzystania z połączeń lotniczych i kolejowych została natomiast uznana przez firmy strefowe za raczej lub nawet całkowicie nieistotną dla prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.
Takie cechy infrastruktury transportu lądowego (kolejowego i drogowego) oraz
lotniczego, jak bliskość, dostępność oraz jakość uzyskały noty relatywnie niskie
(w granicach od 2,52 do 2,62). Poziom rozwoju infrastruktury drogowej, podobnie jak
kolejowej, najwyżej oceniły podmioty średnie i duże z SSE „Krakowski Park Technologiczny” (4,75) oraz Katowickiej SSE (3,58) i Legnickiej SSE (3,38). Większość podstref
tych stref jest zlokalizowana wzdłuż istniejącej autostrady łączącej je z europejskim
rynkiem zbytu. Najniższe noty otrzymała infrastruktura transportowa w podstrefach
Polski południowo-wschodniej. Jeszcze niżej ocenili przedsiębiorcy strefowi bliskość
i jakość połączeń lotniczych, mimo że ponownie najwyższe noty bliskości lotnisk
przyznali respondenci z SSE „Krakowski Park Technologiczny” (4,75) oraz ponadprzeciętnie – z Katowickiej SSE (3,39) i Łódzkiej SSE (2,91). Wynika to z niewielkiej
odległości między podstrefami wymienionych stref a portami lotniczymi.
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Istotnym problemem polskich stref jest zatem uboga infrastruktura komunikacyjna i transportowa. Szczególnie na początku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych wskazywano, że korzystne warunki związane ze zwolnieniami podatkowymi nie są najważniejsze dla wszystkich inwestorów, gdyż wielu zniechęcało się złą
infrastrukturą oraz nieuregulowaną własnością gruntów133. W szeregu przypadków
istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna i transportowa nie mogła sprostać wymaganiom inwestorów, ponieważ tereny stref były często – zwłaszcza w pierwszych
latach – nieuzbrojone.
Istotną barierą atrakcyjności inwestycyjnej specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce jest, jak się wydaje, niski poziom nakładów na infrastrukturę134. Jedynie
zamożne gminy i niektóre spółki zarządzające strefami stać na rozbudowę infrastruktury na własny koszt. W innych strefach koszty te musi pokryć inwestor, mimo
że wsparcia powinny udzielać spółki zarządzające. Efektem są niższe wyniki w pozyskiwaniu inwestorów i gorsza pozycja przedsiębiorców strefowych zlokalizowanych w słabszych, północno-wschodnich i południowo-wschodnich regionach kraju.
W konsekwencji, aby ograniczyć ewentualne koszty komunikacji i transportu, przedsiębiorcy dążą do organizowania podstref blisko ośrodków przemysłowych i aglomeracji miejskich. Inwestycje strefowe nie są więc prowadzone w regionach o najsłabszych parametrach ekonomiczno-społecznych, co może prowadzić do wzmocnienia
zróżnicowania poziomu rozwoju regionalnego w kraju.
Czynniki technologiczne
Po latach wyłącznie walki z bezrobociem i ograniczania jego negatywnych efektów społecznych specjalne strefy ekonomiczne w Polsce powinny wejść w etap przyciągania inwestycji innowacyjnych. W tym celu – jak już wspomniano – zmieniono
postanowienia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, co pozwoliło na świadczenie usług outsourcingowych w ramach SSE.
Według większości przedsiębiorców biorących udział w badaniu bliskość szkół
wyższych oraz ośrodków badawczo-rozwojowych raczej nie była czynnikiem decydującym o ulokowaniu inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce.
Generalnie niska ocena istotności czynników proinnowacyjnych wynika z braku
konieczności pozyskiwania technologii w Polsce albo w związku z ich transferem
wraz z kapitałem zagranicznym, albo wskutek realizacji wyłącznie pracochłonnych,
nieinnowacyjnych inwestycji w strefach. Czynnik ten został uznany za w zasadzie
nieistotny przy decyzjach inwestycyjnych przede wszystkim przez mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców małych, którzy rzadko wdrażają nowe technologie. W relatywnie największym stopniu doceniają go podmioty średnie i duże oraz respondenci
133
134

Z. Leśniewska, Strefa przywilejów, „Wprost” 1998, nr 46.
J. Kitowski, op. cit., s. 118.
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z SSE „Krakowski Park Technologiczny” – strefy ułatwiającej powiązanie biznesu
z krakowskim ośrodkiem wiedzy. Być może dość gęste rozmieszczenie uczelni wyższych w Polsce, szczególnie po okresie znacznego wzrostu liczby szkół niepublicznych
w latach dziewięćdziesiątych XX w., powoduje, że stały się one oczywistym elementem krajobrazu gospodarczego Polski, a w konsekwencji kwestia ta przestała być
uznawana za szczególnie wartą rozważania przez inwestorów.
Istniejące zaplecze techniczne i technologiczne zostało jednak ocenione jako raczej
przeciętne. Najwyższe noty zdobyła bliskość szkół średnich (3,31 przy maksymalnej
wartości 5,00), w tym technicznych, co potwierdza tezę o nieinnowacyjnym charakterze inwestycji strefowych i braku zapotrzebowania na nowe rozwiązania. Bliskość
instytutów badawczych i szkół wyższych została natomiast oceniona znacznie niżej
(odpowiednio 2,49 i 3,06). Taka struktura odpowiedzi świadczy o zapotrzebowaniu
przedsiębiorców strefowych na siłę roboczą o względnie niskich kwalifikacjach, gdyż
ten poziom edukacji zyskał wśród respondentów największe uznanie. Przedsiębiorcy
strefowi są zainteresowani głównie pozyskiwaniem pracowników dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu, a nie nowatorskimi rozwiązaniami produkcyjnymi i organizacyjnymi. Wyjątkiem jest ponownie – ze względu na swój innowacyjny
charakter – SSE „Krakowski Park Technologiczny”, która powstała w powiązaniu
z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi (średnia ocen bliskości szkół
wyższych oraz średnich to odpowiednio 5,00 i 3,75).
Czynniki popytowo-podażowe
Ocena czynników popytowo-podażowych objęła zarówno rynek zbytu oraz rynek zaopatrzenia, jak i relacje z konkurencją. Wyniki badania przeprowadzonego
wśród przedsiębiorców zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce, bez względu na wielkość podmiotów, potwierdzają relatywnie istotne znaczenie bliskości rynków zbytu i zaopatrzenia przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji. Przedsiębiorcy poszukują miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej, które umożliwiają ograniczenie kosztów transportu. Jako kraj członkowski Unii
Europejskiej Polska zapewnia inwestorom dostęp do dużego rynku międzynarodowego, a także – ze względu na swoją wielkość – do rynku krajowego.
Przedstawiciele niektórych stref nie podzielali jednak zdania większości. Dotyczyło to przede wszystkim badanych z SSE „Krakowski Park Technologiczny”, którzy
w związku z charakterem działalności gospodarczej – dzięki kooperacji z dostawcami
i odbiorcami ich produktów z całego świata – są nastawieni na rynki globalne. Za
istotną przesłankę inwestycyjną bliskości rynków zaopatrzenia i zbytu nie uznali
również respondenci z Warmińsko-Mazurskiej SSE. W strefie tej przeważają przedsiębiorcy mali i średni, którzy oferują swoje towary na rynku lokalnym i współpracują
z dostawcami regionalnymi.
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Dostęp do rynku zbytu oraz rynku zaopatrzenia w komponenty do produkcji
w strefach został relatywnie wysoko oceniony (3,32) zarówno przez podmioty duże,
jak i małe i średnie. Niewątpliwie na taki obraz mają wpływ wielkość rynku krajowego
oraz uczestnictwo w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Ponadprzeciętnie ocenili lokalizację inwestycji względem kontrahentów przedsiębiorcy z Legnickiej SSE
(3,71), Katowickiej SSE (3,67), Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” (3,64), SSE „Starachowice” (3,50) oraz Suwalskiej SSE (3,50). Dwie pierwsze z wymienionych stref są często
wybierane przez koncerny międzynarodowe umiejące korzystać z bliskości rynku
pozostałych państw unijnych. Pozostałe strefy charakteryzują się natomiast silnymi
więzami z dość dużą gospodarką Polski.
Wyjątkowo nisko dostęp do rynków został oceniony przez respondentów z Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości (2,38) oraz Warmińsko-Mazurskiej
SSE (2,88), w których skupionych jest najwięcej podmiotów małych i średnich. Ze
względu na lokalizację tych stref blisko granic Polski można byłoby przypuszczać, że
inwestorzy powinni tu korzystać z możliwości wchodzenia – odpowiednio – na rynek
unijny, w tym przede wszystkim niemiecki, oraz rynek wschodni. Słaba pozycja firm
nie pozwala jednak na korzystanie z tych możliwości, stąd przedsiębiorcy częściej
zadowalają się popytem zgłaszanym przez odbiorców krajowych.
Bliskość konkurencji została uznana za istotny czynnik decydujący o lokalizacji
inwestycji szczególnie przez mikroprzedsiębiorców z Suwalskiej SSE oraz Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości, obawiających się konkurentów z Unii Europejskiej na rynku krajowym. Czynnik ten został wysoko oceniony również przez
przedstawicieli SSE „Krakowski Park Technologiczny”, w przypadku których istotne
jest nadążanie za konkurencją na światowym rynku nowych technologii.
Czynniki związane z usługami świadczonymi w regionie
Do czynników środowiska biznesowego warunkujących lokalizację inwestycji
zaliczono dostępność kapitału oraz dostępność usług. Ogólnie można stwierdzić,
że inwestorzy strefowi uznali za raczej nieistotny dostęp zarówno do kapitału finansowego, jak i do środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jedynie
mikroprzedsiębiorcy i przedsiębiorcy średni oraz przedstawiciele spółek zarządzających z Suwalskiej SSE, Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE ocenili te czynniki jako raczej ważne przy podejmowaniu
decyzji o inwestycji w strefach. Zlokalizowali tam swoje inwestycje przede wszystkim
przedsiębiorcy mali i średni bez silnego zaplecza finansowego.
Jeśli zaś chodzi o dostępność środków finansowych, pochodzących zarówno z instytucji finansowych, jak i z funduszy strukturalnych, to negatywne opinie na ten
temat wyrazili przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw (po 2,60) i małych firm strefowych (odpowiednio 3,00 i 2,57), przede wszystkim z SSE „Starachowice” (2,33 i 2,00),
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Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości (2,63 i 1,89), SSE „Euro-Park Mielec” (2,78 i 2,75), Pomorskiej SSE (2,78). Potwierdzili w ten sposób powszechną tezę
o trudnym dostępie podmiotów małych i średnich do środków finansowych.
Badani przedsiębiorcy generalnie nisko ocenili – z punktu widzenia podejmowania decyzji inwestycyjnej – istotność usług okołobiznesowych oferowanych
w najbliższym otoczeniu stref. Do kwestii tej nie przywiązywali większej wagi przede
wszystkim respondenci z mikroprzedsiębiorstw i firm małych. Za raczej ważne przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zostało uznane jedynie istnienie usług bankowych oraz przeznaczonych włącznie dla przedsiębiorców. Na te czynniki zwrócili
uwagę przede wszystkim przedsiębiorcy z SSE „Krakowski Park Technologiczny”, Katowickiej SSE oraz Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” i Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park”.
Respondenci z pozostałych stref, którzy narzekali na brak dostępu do kapitału i funduszy strukturalnych, uznali jednocześnie bliskość instytucji finansowych i wspierających przedsiębiorców za nieistotną z punktu widzenia ich inwestycji w specjalnych
strefach ekonomicznych.
Jakość i dostępność usług biznesowych, w tym bankowych, zostały najwyżej ocenione przez przedsiębiorców dużych (3,34) i średnich (3,82) z SSE „Krakowski Park
Technologiczny” (4,75), Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” (3,82) oraz Katowickiej SSE
(3,58). U respondentów z Suwalskiej SSE, Słupskiej SSE, Kamiennogórskiej SSE Małej
Przedsiębiorczości oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE oferta usług bankowych uzyskała noty relatywnie dobre (od 3,20 do 3,67), podczas gdy usługi dla przedsiębiorców
zostały ocenione poniżej przeciętnej.
Pozostałe usługi poddane ocenie obejmowały gastronomię, turystykę i hotelarstwo. Zostały one uznane przez inwestorów za zdecydowanie nieistotne przy podejmowaniu decyzji. Jakość oferty w okolicach lokalizacji zakładów również została
oceniona negatywnie (średnio od 2,88 do 2,95), z wyjątkiem wypowiedzi przedsiębiorców z SSE „Krakowski Park Technologiczny”, z racji funkcjonowania jednej
z podstref w ramach dużej aglomeracji miejskiej.
Czynniki prawne i administracyjne
Przy wyborze strefy dogodnej do zainwestowania przedsiębiorcy uwzględniali takie czynniki lokalizacyjne, jak infrastruktura społeczna, nasycenie otoczenia instytucjami wspierającymi biznes, stan miejscowej gospodarki, lokalizacja geograficzna strefy, infrastruktura techniczna, zasoby siły roboczej, także zakres przedmiotowy oferty
strefy, sprawność realizacji procedur w strefie, warunki progowe wejścia do strefy oraz
zwolnienia podatkowe. Poziom atrakcyjności niektórych wymienionych czynników
jest w znacznym stopniu zdeterminowany stanem i działaniami władz administracji
centralnej, lokalnej oraz spółek zarzązających funkcjonujących w otoczeniu strefy.
Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że przedsiębiorcy
strefowi bardzo dużą wagę przywiązują do czynników prawno-administracyjnych
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w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Inwestorom, którzy odczuli wiele
zmian prawnych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, najbardziej
zależy na stabilności i przejrzystości rozwiązań prawnych w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej w strefie. Obecny system został zdecydowanie negatywnie
oceniony przez wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość czy lokalizację (2,72). Podobnie kształtowały się opinie na temat elastyczności przepisów regulujących zatrudnienie (2,45), które zostały uznane za raczej istotne przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych, a jednocześnie zdecydowanie mało dopasowane do potrzeb
przedsiębiorców w strefach.
Nieco mniej ważnymi, choć wciąż istotnymi czynnikami, na które zwracają uwagę inwestorzy ze specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, są relacje z władzami
lokalnymi i centralnymi oraz ze spółkami zarządzającymi strefami. Wielokrotnie
to od nich zależy decyzja o rozpoczęciu działalności w strefie. Często, szczególnie
w ostatnich latach, inwestorzy bezpośrednio z nimi negocjują objęcie konkretnych
obszarów statutem specjalnej strefy ekonomicznej. Na te kwestie zwracali najczęściej uwagę respondenci z przedsiębiorstw dużych, będący często inicjatorami zmian
obszarów stref, a także badani reprezentujący firmy małe lub średnie ulokowane
w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości, Suwalskiej SSE czy Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.
Tak wysokie oceny istotności wsparcia administracyjnego wynikają z oczekiwań
przedsiębiorców, gdyż obecne działania, przede wszystkim władz lokalnych, zostały
ocenione jako niewystarczające. W dwóch strefach – Słupskiej SSE i Tarnobrzeskiej
SSE „Wisłosan” – kwestie administracyjne raczej nie wpłynęły na decyzje respondentów o lokalizacji inwestycji. Oznacza to zdecydowanie zbyt małe zaangażowanie zarówno władz lokalnych, jak i spółek zarządzających strefami, a w przypadku
Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” – Agencji Rozwoju Przemysłu SA w pozyskiwaniu
inwestorów.
Wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców wskazują, że ogólnie
rzecz biorąc do pozyskania inwestorów w największym stopniu przyczyniają się spółki
zarządzające poszczególnymi strefami. Podmioty te są także lepiej (3,67) oceniane
w porównaniu do władz lokalnych (3,28) czy centralnych (2,96). Staraniom tych spółek
najwięcej zawdzięczają podmioty duże, stąd też oceny ich przedstawicieli są względnie
wysokie. Najwyższe oceny uzyskali zarządzający SSE „Krakowski Park Technologiczny” (3,75), SSE „Euro-Park Mielec” (3,92) oraz Katowicką SSE (4,00), a najniższe
– Słupską SSE (2,83) i Kamiennogórską SSE Małej Przedsiębiorczości (2,90).
Również ocena władz lokalnych jest dość zróżnicowana w zależności od lokalizacji. Najlepiej wsparcie ze strony gmin ocenili przedsiębiorcy z SSE „Starachowice” (3,50) i Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” (3,46) oraz Katowickiej SSE (3,83). Tak
pozytywne oceny wynikają przede wszystkim stąd, że wysokie wymagania stawiane przez zarządy stref prowadzą do tego, że aby sprostać wymaganiom w zakresie
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przygotowania terenów pod inwestycje w ramach specjalnych stref ekonomicznych,
władze lokalne podnoszą jednocześnie profesjonalizm prowadzonej polityki proinwestycyjnej135. Najsłabiej wypadły władze lokalne z Kamiennogórskiej SSE Małej
Przedsiębiorczości (2,80) oraz Pomorskiej SSE (2,80) i Warmińsko-Mazurskiej (2,80).
Od władz lokalnych w dużym stopniu zależy ostateczny sukces utworzenia podstrefy i pozyskania inwestorów. W sytuacji bardzo ostrej konkurencji między gminami, określanej niekiedy jako wojna miejsc (ang. place war), taki element jak specjalna
strefa ekonomiczna często ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnej przez inwestora. Jak dowodzi B. Filipiak, instrumentem kształtowania
rozwoju regionów, wzrostu atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego, jak
również ograniczania decyzji migracyjnych społeczeństwa jest polityka proinwestycyjna zapewniająca m.in. stabilną działalność gospodarczą, której przesłanką jest
nieodwracalność nakładów136.
Na ocenę władz lokalnych przez przedsiębiorców strefowych wpływa zakres tzw.
zadań własnych oraz zleconych realizowanych przez samorząd. Samorządy powinny
podejmować działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, choć żaden z aktów prawnych nie zawiera enumeratywnego wyliczenia tego rodzaju zadań. Na liście
przykładowych zadań własnych gminy z art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminy137 nie
ma zatem działań wspierających przedsiębiorczość, choć istotna jest tu tzw. generalna
klauzula kompetencyjna, zgodnie z którą do zakresu działania gminy należą „wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych
podmiotów” (art. 6 ust. 1).
Zadań wspierających rozwój przedsiębiorstw nie wymieniają również bezpośrednio ustawa o samorządzie powiatowym138 oraz ustawa o samorządzie wojewódzkim139. Jedynie art. 11 ust. 1 tej ostatniej stanowi, że „samorząd województwa określa
strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności […] pobudzanie
aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa”. Należy jednak zauważyć, że decydującą rolę w tworzeniu stref na poziomie lokalnym odgrywają gminy, a nie samorządy województwa.
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W. Jarczewski, Specjalne…, op. cit., s. 54.
B. Filipiak, Wydatki inwestycyjne jako element kształtowania rozwoju jednostek samorządu
terytorialnego [w:] Kierunki transformacji…, op.cit., s. 53.
137
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
138
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592
z późn. zm.
139
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576
z późn. zm. Por.: U. Markowska-Przybyła, Samorząd terytorialny wobec sektora MŚP – ze szczególnym
uwzględnieniem pomocy publicznej [w:] Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego
i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 13.
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Rozdział 3

WSPARCIE W SPECJALNYCH STREFACH
EKONOMICZNYCH W POLSCE JAKO PRZYKŁAD
KRAJOWEJ POMOCY REGIONALNEJ

3.1. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce na podstawie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r.1
3.1.1. Warunki i zakres udzielania krajowej pomocy regionalnej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce na podstawie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r.
Warunki udzielania wsparcia w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Na mocy Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych stworzono system bodźców mających charakter krajowej pomocy regionalnej, których celem było zachęcenie przedsiębiorców krajowych i zagranicznych
do inwestowania na uprzednio określonych obszarach Polski. System ten oparto na
zasadzie otwartości i dostępności dla wszystkich zainteresowanych podmiotów gospodarczych, a w miejsce uznaniowości wprowadzono automatyzm przyznawania
pomocy publicznej. W konsekwencji organy podatkowe czuwają jedynie nad właściwym korzystaniem z przywilejów przyznanych przedsiębiorcom i dbają o prawidłowe
korzystanie ze zwolnień.
Warto zaznaczyć, że na etapie ostatecznego udzielania wsparcia finansowego w postaci preferencji podatkowych występuje co prawda automatyzm, jednak
na etapie wstępnym – ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy – decyzje są podejmowane autonomicznie przez
władze administracyjne2. W ostatnich latach, kiedy rozmiar maksymalnego obszaru
stref został znacznie powiększony, rzadko się zdarza, aby inwestor zainteresowany
1

Szerzej na ten temat zob.: A.A. Ambroziak, Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej [w:] Okresy
przejściowe w Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska,
Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2003.
2
A. Werner, op. cit., s. 59.
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funkcjonowaniem w strefie nie uzyskał zezwolenia, co wynika z elastyczności władz
administracyjnych, a może także świadczyć o mniejszej liczbie zainteresowanych
przedsiębiorców.
Do bodźców zachęcających do inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce należały, stosowane rozłącznie, różne preferencje w podatku dochodowym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w SSE, a także szczególne
uregulowania w podatku od nieruchomości oraz w przedmiocie wydawania zezwoleń
na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
Rozwiązania prawne w sferze podatkowej przybierały postać:
• zwolnienia od podatku dochodowego całości lub części dochodu uzyskanego
z działalności gospodarczej w strefie oraz od podatku od nieruchomości,
• ulg polegających na przyspieszonej (degresywnej) amortyzacji środków trwałych
lub możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z określoną
w zezwoleniu działalnością gospodarczą na terenie strefy.
Przedstawione preferencje fiskalne stosuje się rozłącznie, a przedsiębiorca sam
dokonuje wyboru, z której z nich chce skorzystać, o czym informuje właściwy urząd
skarbowy. Do warunków uzyskania wsparcia w ramach systemu specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce należą obecnie:
• uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy,
• prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, co często wymusza
utworzenie przez inwestorów jednostek gospodarczych odrębnych organizacyjnie i prawnie w celu działania tylko na terenie strefy,
• spełnianie wymogów przewidzianych rozporządzeniem, na mocy którego ustanowiono specjalną strefę ekonomiczną, oraz dotyczących udzielania pomocy
w strefach3.
Kolejnym warunkiem jest wytworzenie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
wyrobów lub usług, których wartość netto w co najmniej 30% powstała w strefie.
W dostępnych interpretacjach Ministerstwa Finansów wyjaśnia się, że za wyroby
wytworzone na terenie SSE uznaje się wyroby uzyskane w wyniku wytworzenia,
przetworzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli wartość wszystkich używanych
do wyprodukowania materiałów wytworzonych oraz usług wyświadczonych poza
strefą nie przekracza 70%:
• przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych wyrobów, pomniejszonych o podatek
od towarów i usług, lub
3
Zgodnie z pierwotnymi regulacjami istniał obowiązek posiadania siedziby na terenie strefy,
jednakże wymóg ten wyeliminowano na podstawie nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r.
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ceny uzyskanej ze sprzedaży wyrobów, pomniejszonej o podatek od towarów
i usług4.
Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że przedsiębiorca może korzystać z preferencji podatkowych pod warunkiem rzetelnego i starannego wykonywania wszystkich
zobowiązań podatkowych, również niezwiązanych bezpośrednio ze specjalną strefą
ekonomiczną. Do utraty uprawnień dochodzi wówczas, gdy w ciągu ostatnich trzech
lat wystąpiła choć jedna z następujących okoliczności:
• zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych były regulowane nieterminowo (nie pozbawia natomiast prawa do pomocy powstanie zaległości podatkowych z tytułu wpłat podatków stanowiących
dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego; w literaturze wskazuje
się, że różne traktowanie przez prawodawcę zaległości podatkowych we wpłatach do budżetu państwa oraz do budżetów gmin wydaje się rozwiązaniem mało
racjonalnym i sugerującym wręcz, jakoby dochody podatkowe budżetów gmin
były mniej istotne od dochodów podatkowych budżetu państwa5; z drugiej jednak strony należy zauważyć, że główne wsparcie w formie zwolnienia od podatku dochodowego, zagwarantowane ustawowo, powoduje uszczuplenia właśnie
w budżecie centralnym, a nie lokalnym),
• nastąpiło przeniesienie w jakiejkolwiek formie własności składników majątkowych, z którymi były związane zwolnienia podatkowe,
• ustały okoliczności upoważniające do zaliczania składników majątku podmiotu
przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy,
• maszyny lub urządzenia związane z preferencjami podatkowymi zostały oddane
do prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem strefy,
• podatnik został postawiony w stan likwidacji lub została zgłoszona jego upadłość6.
Zwolnienie od podatku dochodowego
Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w jej
pierwotnym brzmieniu z 1994 r. wprowadzono całkowite zwolnienie od podatku
dochodowego od osób prawnych i fizycznych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na czas równy połowie
okresu, na który została ustanowiona dana strefa, a więc 6 lub 10 lat (por. tabela 6
na s. 132). Dochody uzyskane w latach następnych, aż do ustawowego wygaśnięcia
4

Por.: J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania wysokości podatków
w Polsce. Ulgi, zwolnienia, obniżenia i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 282.
5
M. Ofiarska, op. cit., s. 175.
6
Por.: ibidem, s. 290–291.
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funkcjonowania strefy, były zwolnione od podatku dochodowego w części nieprzekraczającej 50% takich dochodów. Taka częściowa kontynuacja zwolnienia miała
na celu trwalsze związanie przedsiębiorców ze strefą i zapobieżenie przenoszeniu
działalności w inne miejsce, przede wszystkim poza Polskę, po wykorzystaniu całkowitego, pierwotnego zwolnienia. Jest to zatem przykład łagodnego wygaszania
przywileju podatkowego.
Na podstawie ustawy o s.s.e. z 1994 r. przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia
podatkowego dokonuje wyboru jego tytułu: w związku z wydatkami inwestycyjnymi
lub dotyczącymi zatrudnienia określonej liczby pracowników. Wybór ten, o którym
poinformowany zostaje właściwy urząd skarbowy, nie może zostać zmieniony w ciągu roku podatkowego.
Jak już wspomniano, w przypadku realizacji inwestycji w strefie o wartości przekraczającej minimalny próg określony w rozporządzeniu ustanawiającym daną strefę przedsiębiorca mógł zostać zwolniony od podatku dochodowego w całości lub
w części. Jeśli zaś chodzi o zwolnienie na podstawie określonego poziomu zatrudnienia pracowników, to w pierwotnych rozwiązaniach, zawartych w rozporządzeniach
ustanawiających poszczególne SSE, przyjęto podejście zróżnicowane, uwarunkowane
– jak się wydaje – lokalizacją strefy oraz rozmiarami i rodzajem bezrobocia. Ogólnie
można stwierdzić, że korzyści podatkowe były tym wyższe, im większa była liczba
osób przyjętych do pracy.
Istniała jednak górna granica wyznaczająca stan zatrudnienia optymalny z punktu widzenia korzyści podatkowych. W konsekwencji w siedmiu ustanowionych
specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (SSE „Euro-Park Mielec”, Katowicka
SSE, Legnicka SSE, Łódzka SSE, SSE „Starachowice”, Tarnobrzeska SSE „Wisłosan”,
Pomorska SSE) wolny od podatku był dochód uzyskany odrębnie w każdym miesiącu w wysokości 10% dochodu na każdych 10 pracowników zatrudnionych przez
podmiot. W czterech kolejnych strefach (Wałbrzyska SSE „Invest-Park”, Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Słupska SSE, Warmińsko-Mazurska SSE) zwalniano od podatku
dochód uzyskany odrębnie w każdym miesiącu w wysokości 20% dochodu na każdych 10 pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę. W Suwalskiej SSE i Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości przewidziano dochód wolny od podatku w wysokości 25% od każdych 10 zatrudnionych. W tym wypadku przedsiębiorcy
uzyskiwali więc pełne zwolnienie przy utworzeniu 40 miejsc pracy7. Rozwiązanie
to miało uzasadnienie ekonomiczne w momencie, gdy poszczególne strefy nie były
rozproszone i można było je przypisać do konkretnych regionów.

7

Por.: M. Owczarski, op. cit., s. 46; M. Ofiarska, op. cit., s. 188–189; J. Głuchowski, D. Handor,
J. Patyk, J. Szymańska, op. cit., s. 289.
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Odrębną podstawą zwolnienia dochodu od podatku, możliwą do wyboru tylko
przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w SSE „Euro-Park Mielec”,
była wartość eksportu. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej
w Mielcu8 z opodatkowania zwolniono dochód w maksymalnej wysokości odpowiadającej połowie kwoty przychodów z eksportu towarów wytworzonych na terenie
strefy lub eksportu usług wykonanych na terenie strefy (w tym naprawy, uszlachetniania, przerobu i przetwórstwa towarów przywiezionych na polski obszar celny na
czas oznaczony) w ciągu 10 lat, nie dłużej jednak niż do końca 15. roku od dnia jej
ustanowienia.
Elastyczne zaliczenie wydatków inwestycyjnych
do kosztów uzyskania przychodów
Na podstawie pierwotnie obowiązujących przepisów rozporządzeń ustanawiających poszczególne specjalne strefy ekonomiczne w Polsce przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie strefy, któremu nie przysługiwało prawo
do zwolnień dochodu od podatku dochodowego, ponieważ nie spełniał określonych
wymagań, mógł korzystać z preferencji podatkowych przewidzianych w przepisach
tzw. prawa bilansowego. Polegało to na zaliczaniu wydatków inwestycyjnych innych
niż środki trwałe (na zakup wartości niematerialnych i prawnych) w pełnej wysokości
do kosztów uzyskania przychodów, co zmniejszało zysk, od którego obliczano podatek, i co w konsekwencji oznaczało zmniejszenie samego obciążenia podatkowego9.
Na podstawie ordynacji podatkowej do wartości niematerialnych i prawnych zaliczono prawa majątkowe nabyte przez podatnika, stanowiące jego własność lub współwłasność oraz nadające się w dniu przyjęcia do gospodarczego używania, w tym
zwłaszcza: prawo użytkowania wieczystego gruntu, autorskie prawa majątkowe, licencje, prawo do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
zdobniczych oraz programy komputerowe o przewidzianym okresie użytkowania
dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą10. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczono ponadto:
• w spółce akcyjnej – koszty organizacji poniesione przy jej założeniu lub późniejszym rozszerzeniu,
• wartość firmy,
• koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, które mogą
zostać wykorzystane na potrzeby działalności gospodarczej podatnika,
8

Dz.U. 1995, nr 107, poz. 526.
M. Ofiarska, op. cit., s. 202.
10
Por.: J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, op. cit., s. 301.
9

216

•

Rozdział 3. Wsparcie w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce...

prawa majątkowe i programy komputerowe niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, używane przez niego na podstawie umowy dzierżawy lub
umowy licencyjnej11.

Przyspieszona amortyzacja
Kolejną preferencją, przeznaczoną dla podmiotów gospodarczych, które nie miały prawa do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu inwestycji lub utworzenia
miejsc pracy, była tzw. przyspieszona amortyzacja. Odpowiednie przepisy zostały
przewidziane w pierwotnych rozporządzeniach powołujących strefy. Przepisy te
dawały możliwość podniesienia – w stosunku do powszechnie obowiązujących12
– stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Preferencja
polegała na tym, że zwiększona stawka amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych – jako koszt uzyskania przychodów – przyspiesza efekty amortyzacji proporcjonalnej (liniowej) i szybciej zmniejsza wielkość dochodu,
a w konsekwencji również – wysokość podatku dochodowego.
Wspomnianego podwyższenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy można było dokonać na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych13, przy uwzględnieniu jednak maksymalnego poziomu współczynnika
ustalonego w odpowiednich rozporządzeniach Rady Ministrów ustanawiających poszczególne specjalne strefy ekonomiczne. Wynosił on 4, z wyjątkiem SSE „Krakowski
Parki Technologiczny”, w odniesieniu do której określono go na poziomie 2.
Warto jednakże zauważyć, że wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w gminach uznanych za zagrożone bezrobociem strukturalnym lub w rejonach zagrożonych recesją mieli prawo podwyższać stawki odpisów amortyzacyjnych
podanych w wykazie poprzez zastosowanie współczynnika 2 lub 3. Oznaczało to, że
amortyzacja środków trwałych mogła być w praktyce nawet trzykrotnie szybsza14.
Przepisy rozporządzeń Rady Ministrów w zakresie ustanawiania poszczególnych
stref określały wprawdzie limit zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych
czy fizycznych, jednak w żaden sposób nie wskazywały na ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych
od wartości początkowej środków trwałych zakupionych przez podatników. Tym
11

Ibidem, s. 301–302.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Dz.U. 1997, nr 6, poz. 35.
13
Ibidem.
14
J. Kiryło, op. cit., s. 9.
12
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samym przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce mógł jednocześnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków
trwałych zakupionych na działalność gospodarczą w strefie, pod warunkiem że nie
podwyższył stawek amortyzacyjnych do współczynnika 4, traktowanego jako jedna
z preferencji podatkowych15.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości
Inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce16 mogli również korzystać – obok preferencji w ramach podatku dochodowego – z ustawowego zwolnienia od podatku od nieruchomości17. Na podstawie art. 23 ustawy o s.s.e. z 1994 r.
dodano bowiem w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych18 w art. 7 ust. 1, który stanowił, że „zwalnia się od podatku od nieruchomości”,
punkt 12 w brzmieniu: „grunty, budowle i budynki położone na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest zarządzający strefą lub które służą do prowadzenia, na podstawie zezwolenia, działalności
gospodarczej na terenie strefy”.
Przepis ten miał charakter zwolnienia ogólnego, powszechnie obowiązującego
na terenie wszystkich gmin, w których ustanowiono strefy. Został on jednak skreślony na mocy art. 4 ust. 1 pkt c) Ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz
niektórych innych ustaw19. Oznaczało to, że z dniem wejścia w życie tego przepisu,
tj. od 1 stycznia 2001 r., automatycznemu zwolnieniu od podatku od nieruchomości
nie podlegały grunty, budowle i budynki położone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym był zarządzający
15

Por.: J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, op. cit., s. 299.
W związku z tym, że zwolnienia te zostały wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31 z późn. zm.), nie były one objęte
tzw. prawami nabytymi, stąd art. 13 ustawy o s.s.e. zakazujący zmiany warunków funkcjonowania
w SSE nie dotyczył tych preferencji.
17
Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna, grunty nieobjęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz niesklasyfikowane grunty – jako użytki rolne położone na terenie miast, a także grunty wyłączone ostatecznymi
decyzjami administracyjnymi na cele inne niż rolnicze lub leśne, z wyjątkiem gruntów, na których
przez okres dwóch lat od dnia wydania ostatecznej decyzji administracyjnej wyłączającej je na cele
nierolnicze prowadzona jest działalność rolnicza, a także grunty pod jeziorami, grunty zajęte na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.
18
Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31, nr 101, poz. 44; Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86.
19
Dz.U. 2000, nr 95, poz. 1041.
16
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strefą lub które służyły do prowadzenia na podstawie zezwolenia działalności gospodarczej na terenie strefy.
Zmiany te argumentowano wówczas tym, że wśród podatków o charakterze lokalnym największe znaczenie dla rozwoju gospodarczego gminy ma właśnie podatek od nieruchomości, trafiający bezpośrednio do budżetów gmin. Jest on związany
z przeznaczeniem nieruchomości, sposobem jej wykorzystania oraz z zadaniami
władz lokalnych, które muszą – odpowiednio do stanu istniejących nieruchomości
i ich przeznaczenia – ukształtować i rozwinąć infrastrukturę w danej gminie, co
powoduje powstanie licznych związków ekonomicznych i finansowych. Utrata wpływów z tytułu tego podatku może zachwiać równowagą budżetu gminy, zwłaszcza
przy wysokim i ciągle rosnącym poziomie stałych wydatków na zadania własne. Ponadto gminy rolnicze lub słabo uprzemysłowione nie miały raczej znaczących źródeł
wpływów z tytułu podatku od innych nieruchomości położonych na swoim terenie.
Warto również zwrócić uwagę na podnoszoną wówczas kwestię praw nabytych
przedsiębiorców do zwolnienia od tego podatku. W dniu 26 kwietnia 2001 r. wpłynął
do laski marszałkowskiej poselski projekt nowelizacji ustawy o s.s.e. dotyczący rozszerzenia zakresu ochrony praw nabytych w postaci utrzymania zwolnień z podatku
od nieruchomości inwestorów, którzy do końca 2000 r. uzyskali zezwolenia na działalność w SSE20. Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny w 2002 r. oddalił skargę
przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
w Polsce z wyjaśnieniem, że „od momentu wejścia w życie przepisu skreślającego
zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających w SSE
ma on zastosowanie zarówno do nowych, jak i do dotychczasowych inwestorów. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zajmował się zasadą niedziałania prawa wstecz,
lecz tu nie można dopatrzyć się takiej sytuacji. Zasada praw nabytych nie ma bowiem
zastosowania w prawie podatkowym”21.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości przewidziane w pierwotnych przepisach miały zrekompensować przedsiębiorcom ewentualne koszty dostosowania
gruntów do planowanych inwestycji, gdyż w pierwszym okresie strefami obejmowano
często nieruchomości nie w pełni przygotowane pod względem infrastruktury do
działalności gospodarczej. Jednakże kolejne zmiany obszarów stref spowodowały,
że grunty najsłabiej przygotowane pod względem infrastruktury zostały zastąpione
terenami względnie dobrze wyposażonymi i atrakcyjnymi, co wyeliminowało przesłankę utrzymywania ustawowego zwolnienia od tego podatku. Nieruchomości te
musiały bowiem zostać wcześniej doinwestowane infrastrukturalnie oraz przygotowane przez gminy i spółki zarządzające strefami.
20
E. Czerwińska, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w świetle negocjacji z UE, Informacja
nr 751a, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, listopad 2000, s. 8.
21
A. Werner, op. cit., s. 56.
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Warto jednak podkreślić, że co prawda przepisy ustawowe nie zwalniają inwestorów z podatku od nieruchomości, to jednak pozostała autonomia władz lokalnych
w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania rozwoju gmin, w tym ewentualnego zwolnienia indywidualnych przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.
Wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości jest bowiem ustalana uchwałą rady gminy. Rada nie może określić stawek powyżej obowiązujących
ograniczeń, wprowadzanych na podstawie co roku nowelizowanego obwieszczenia
Ministra Finansów22.
Niewątpliwie napływ inwestorów do strefy zwiększa szanse rozwoju regionu,
stąd wydawałoby się, że gminy powinny stosować zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Tymczasem większość samorządów nie zrezygnowała
ostatecznie z podatków, z których wpływy trafiają do budżetów samorządowych.
Preferencje w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r. wprowadzono
do Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców23 zapis, że decyzję w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej na
terenie strefy wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez stronę.
Chodziło zatem o przyspieszenie procedury administracyjnej, a przez to ułatwienie
rozpoczęcia inwestycji przez inwestorów zagranicznych, którzy jako cudzoziemcy
musieli się starać o uzyskanie zezwolenia.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 Układu Europejskiego, który obowiązywał do momentu
uzyskania przez nasz kraj członkostwa w Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się
do stopniowego wprowadzania w życie zasady traktowania narodowego, czyli traktowania podmiotów pochodzących z Unii Europejskiej w sposób nie mniej korzystny
niż własnych obywateli i przedsiębiorstw. Ponadto na podstawie art. 44 ust. 7 Układu w dniu jego wejścia w życie przedsiębiorstwa państw członkowskich Wspólnoty,
założone na terytorium Polski, miały prawo nabywania, używania, wynajmowania
i sprzedaży nieruchomości, jeśli było to bezpośrednio konieczne do prowadzenia
działalności gospodarczej.
Obrót nieruchomościami w Polsce z udziałem osób zagranicznych regulują przepisy wspomnianej Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców. Akt ten co prawda nie zakazuje cudzoziemcom nabywania nieruchomości, ale wprowadza ograniczenia administracyjno-prawne. Ustawa umożliwia, za zgodą ministra spraw wewnętrznych i administracji, nabywanie wszystkich
nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, także te realizowane w ramach
22
D. Denkiewicz, J. Mroczkowski, R. Soszyńska, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej
i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 106.
23
Dz.U. 1996, nr 54, poz. 245 z późn. zm.
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specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Postępowanie w sprawie ubiegania się
przez cudzoziemca o zezwolenie na nabycie nieruchomości jest wszczynane na wniosek zainteresowanego składany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zezwolenie wydaje minister w formie decyzji administracyjnej, zawsze za zgodą ministra obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych – również za zgodą
ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Warto również zwrócić uwagę na instytucję tzw. przyrzeczenia zwolnienia, o którą w uzasadnionych przypadkach (np. w razie przystąpienia do przetargu dotyczącego danej nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej bądź łączenia się
spółek w celu prowadzenia tam działalności gospodarczej) może się ubiegać każdy
cudzoziemiec. Promesa, ważna przez sześć miesięcy od dnia wydania, określa warunki, po których spełnieniu cudzoziemiec może się ubiegać o udzielenie zezwolenia na
nabycie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej. W takim wypadku minister spraw wewnętrznych nie może
odmówić zezwolenia, chyba że zmianie uległ stan faktyczny24.
Podczas negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej Polska jako ostatni
kraj kandydujący z tzw. grupy luksemburskiej zakończyła w dniu 21 marca 2002 r.
rokowania dotyczące swobodnego przepływu kapitału, w tym nabywania nieruchomości w naszym kraju przez obywateli państw Unii25. W pierwotnym stanowisku
negocjacyjnym Polska występowała o dwa okresy przejściowe na nabywanie przez
cudzoziemców różnych rodzajów nieruchomości, w tym pięcioletni, który miał dotyczyć gruntów na cele inwestycyjne. Było to uzasadniane szczególnymi uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi, politycznymi, a także koniecznością ograniczenia nadmiernego wykupu ziemi przez obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Strona wspólnotowa wskazywała natomiast, że zastosowanie okresu przejściowego na swobodne nabywanie nieruchomości pod inwestycje pogorszy stosunki
między Polską a inwestorami z Unii, gdyż wymóg uzyskania przez cudzoziemców
zezwolenia na nabycie nieruchomości dla celów planowanej inwestycji ma charakter
dyskryminacyjny. Ostatecznie po wyborach parlamentarnych w październiku 2001 r.
w Polsce nowy rząd przedstawił swoje stanowisko, przyjęte przez Radę Ministrów
w dniu 15 listopada 2001 r., w którym wycofał się z żądania okresu przejściowego na
nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości inwestycyjnych, a przez to zgodził
się z argumentacją Komisji, że dzięki inwestycjom przedsiębiorców zagranicznych
może się zmniejszyć bezrobocie oraz może nastąpić rozwój gospodarczy.
24

Por.: J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, op. cit., s. 297.
Szerzej na ten temat zob.: A. Ambroziak, Ewolucja stanowiska Polski odnośnie do nabywania
nieruchomości przez obywateli UE, „Wspólnoty Europejskie” 2002, nr 4, s. 17.
25

3.1. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce...

221

Jednakże wspomniany przepis dotyczący ułatwiania nabywania nieruchomości
przez cudzoziemców w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej ma zastosowanie jedynie do przedsiębiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ocena atrakcyjności zachęt inwestycyjnych w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce według przedsiębiorców i spółek zarządzających
Z wypowiedzi przedsiębiorców strefowych uzyskanych w trakcie badania ankietowego wynika, że znaczna część środków zainwestowanych w ramach specjalnych
strefach ekonomicznych pochodzi z funduszy własnych firm lub kredytów bankowych (por. rysunek 26). Relatywnie niewielu respondentów wskazało na ewentualną
emisję akcji czy pozyskanie inwestora strategicznego. W konsekwencji przedsiębiorcy
w strefach, korzystający ze względnie najdroższych źródeł finansowania inwestycji, są
w znacznym stopniu zainteresowani możliwością otrzymania różnorodnego wsparcia
publicznego. Jak wskazuje B. Pastusiak, według jego badań czynnikiem determinującym tempo rozwoju gospodarki, a w szczególności likwidacji bezrobocia, są koszty
pracy, jakie musi ponosić pracodawca. Stąd też wszelkie preferencje fiskalne w tym
zakresie powodują wzrost atrakcyjności inwestycji26. Tak jest również w systemie
SSE, w ramach którego inwestor korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego
z tytułu poniesionych kosztów inwestycji lub zatrudnienia pracowników.

Rysunek 26. Główne źródła finansowania inwestycji w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

26

R. Pastusiak, Specjalne…, op. cit., s. 316.
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Badanie ankietowe przeprowadzone wśród firm zlokalizowanych w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce potwierdziło, że wszelkiego rodzaju środki wspierające prowadzenie działalności gospodarczej w strefach, w tym przede wszystkim
zwolnienia podatkowe, zostały uznane za raczej istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji o inwestycji w strefach (63,8% – por. rysunek 27). Przeważali w tej grupie badani reprezentujący mikroprzedsiębiorstwa (80%) oraz firmy średnie (70,6%).
Nie było jednak żadnej wypowiedzi mówiącej, że zachęty są zdecydowanie istotne.
Oznacza to, że respondenci raczej nie chcieli się przyznawać do jednoznacznego oczekiwania wsparcia ze strony państwa.
Na początku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do tych
samych wniosków doszli A. Pietrykowska i K. Walczyk. W ich badaniach najbardziej
istotne dla przedsiębiorców okazały się zwolnienia podatkowe oraz zakres i przedmiot oferty dla inwestorów27.

Rysunek 27. Ocena istotności środków wspierających działalność gospodarczą
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (zwolnienia podatkowe)
w podejmowaniu decyzji o inwestycji w strefie
(według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 13.

Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów uznała tego rodzaju instrument
polityki gospodarczej za raczej nieistotny. Wytłumaczenie tego zaskakującego stwierdzenia można znaleźć w rozkładzie opinii ze względu na lokalizację w specjalnej
strefie ekonomicznej w Polsce (por. rysunek 28). Dla wszystkich przedsiębiorców SSE
„Krakowski Park Technologiczny” (100%) oraz znacznej części Kamiennogórskiej
SSE Małej Przedsiębiorczości (90,9%) i SSE „Starachowice” (85,7%) środki wspierające działalność w postaci zwolnień podatkowych stanowiły raczej lub zdecydowanie istotny bodziec do inwestowania w strefie. Omawiany czynnik nie był istotny
przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w Warmińsko-Mazurskiej SSE (88,9%)
27

A. Pietrykowska, K. Walczyk, op. cit.
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oraz Słupskiej SSE (66,7%). Potwierdza to tezę, że w słabszych regionach skupił się
niewielki kapitał albo polski, albo zagraniczny, poszukujący miejsca do inwestycji
w naszym kraju przede wszystkim ze względu na niższe koszty produkcji i dostęp
do surowców. Wydaje się że kapitał ten zostałby zainwestowany w Polsce również,
gdyby nie ustanowiono specjalnej strefy ekonomicznej.

Rysunek 28. Ocena istotności środków wspierających działalność gospodarczą
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (zwolnienia podatkowe)
w podejmowaniu decyzji o inwestycji w strefie
(według lokalizacji przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Zwolnienia podatkowe udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność
gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych stanowią najważniejsze i jak się
wydaje, jedyne powszechnie stosowane wsparcie inwestycji w regionach w Polsce.
W związku z tak ubogą paletą zachęt inwestycyjnych, nie licząc oczywiście wieloletnich programów inwestycyjnych przeznaczonych dla wybranych inwestycji zagranicznych28, można stwierdzić, że w ocenie atrakcyjności preferencji fiskalnych
w strefach przedsiębiorcy nie mają możliwości porównania tych preferencji z innymi
zachętami. Jest to zatem nie tyle wybór, ile akceptacja tej formy pomocy, która jest
oferowana przez władze polskie tym wszystkim, którzy chcą inwestować w strefach.

28

Programy wieloletnie są udzielane na podstawie art. 136 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240).
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W ocenie preferencji fiskalnych badani przedsiębiorcy wskazali na dwa rodzaje
zwolnień podatkowych – zwolnienie od podatku dochodowego i od nieruchomości
– przy czym znacznie wyżej ocenili ten pierwszy rodzaj. Oznacza to, że mimo obniżenia podatku dochodowego CIT jest on wciąż postrzegany jako pewne utrudnienie
w działalności gospodarczej, a w konsekwencji wszelkie zwolnienia podatkowe
są pozytywnie oceniane przez przedsiębiorców. Ponad 70% respondentów uznało
zwolnienie od podatku dochodowego za raczej lub bardzo atrakcyjną formę zachęty inwestycyjnej (por. rysunek 29). Największy odsetek wypowiedzi pozytywnych
odnotowano wśród podmiotów średnich (75,0%) i dużych (73,3%). Zwolnienie od
podatku dochodowego jest atrakcyjną formą wspierania inwestycji również dla 60%
mikroprzedsiębiorców oraz prawie 64% firm małych. Oznacza to, że z tej formy pomocy korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa duże i średnie, w ich przypadku
bowiem wartość zwolnień podatkowych jest znaczna.

Rysunek 29. Ocena atrakcyjności zwolnienia od podatku dochodowego w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Mimo że do końca 2006 r. we wszystkich strefach obowiązywały identyczne, maksymalne pułapy dopuszczalnej pomocy publicznej (z wyjątkiem SSE „Krakowski Park
Technologiczny” w odniesieniu do podstrefy w aglomeracji Krakowa), to jednak można
uchwycić znaczące zróżnicowanie ocen atrakcyjności zwolnienia od podatku dochodowego ze względu na lokalizację przedsiębiorcy w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce29 (por. rysunek 30). Szczególnie pozytywnie ocenili atrakcyjność tej preferencji
fiskalnej respondenci z Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (93,8%), Łódzkiej SSE (83,3%), Katowickiej SSE (80,8%) oraz Pomorskiej SSE i Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” (po 75%).
29

Ze względu na nie w pełni satysfakcjonującą liczbę odpowiedzi zwrotnych na ankietę dane
w ujęciu lokalizacji przedsiębiorców mogą być obarczone znacznym błędem statystycznym.
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Na uwagę zasługuje to, że relatywnie najmniej przedsiębiorców, którzy swoje
inwestycje związali ze Słupską SSE, SSE „Starachowice” oraz SSE „Krakowski Park
Technologiczny”, oceniło zwolnienie od podatku dochodowego jako raczej atrakcyjne
lub bardzo atrakcyjne. W odniesieniu do dwóch pierwszych stref taki rozkład opinii
jest podyktowany przede wszystkim strukturą wielkości podmiotów gospodarczych
w poszczególnych strefach, w których dominują przedsiębiorcy mali, w niewielkim
stopniu korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli natomiast chodzi
o wypowiedzi przedstawicieli SSE „Krakowski Park Technologiczny”, to ze względu
na długookresowy charakter zwrotu inwestycji w przedsięwzięciach wykorzystujących nowoczesne technologie tego rodzaju pomoc nie zyskała uznania. Wyniki
te ponownie potwierdzają wyższość kapitału ludzkiego oraz dostępu do ośrodków
naukowo-badawczych nad fiskalnymi zachętami inwestycyjnymi.

Rysunek 30. Ocena atrakcyjności zwolnienia od podatku dochodowego w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce według lokalizacji przedsiębiorcy
w strefie
Źródło: Jak do rysunku 4.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obowiązywało na podstawie pierwotnego brzmienia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r. Cofnięto
nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zostało przywrócone tylko tym
dużym przedsiębiorcom, którzy skorzystali z pakietu zachęt wynikającego z kompensaty pogorszenia się warunków funkcjonowania w strefach w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do zwolnienia od podatku dochodowego, atrakcyjność obniżenia podatku od nieruchomości jest oceniana
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znacznie niżej. Wynika to przede wszystkim z jej wysokości bezwzględnej, zależnej
od wysokości daniny nakładanej przez władze lokalne. Ponad dwie trzecie (38%) respondentów tę preferencję fiskalną uznało za raczej lub bardzo atrakcyjną i tyle samo
badanych – za nieatrakcyjną (por. rysunek 31). Pozytywnie o tej uldze wypowiadali
się przede wszystkim przedsiębiorcy średni (44,9%) i duzi (36,7%). Niemal połowa
(aż 44,7%) badanych należących do grupy przedsiębiorców małych oceniła natomiast
zwolnienie od podatku od nieruchomości jako nieatrakcyjne.
Wypowiedzi respondentów potwierdzają, że im większy jest przedsiębiorca, tym
inwestycje przez niego realizowane wymagają większej powierzchni, a w konsekwencji zwolnienie od podatku od nieruchomości jest bardziej atrakcyjne. Przedsiębiorcy
mali z kolei, których inwestycje muszą się szybko zwrócić, ograniczają zajęte powierzchnie, w efekcie płacone podatki od nieruchomości nie są istotnym składnikiem
kosztów. Powoduje to więc dość wstrzemięźliwą ocenę tego zwolnienia.

Rysunek 31. Ocena atrakcyjności zwolnienia od podatku od nieruchomości
w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce
(według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Analiza wypowiedzi respondentów na temat atrakcyjności tej formy wsparcia
inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce pozwala zauważyć ciekawe tendencje związane z lokalizacją przedsiębiorców w strefach30 (por. rysunek 32).
Zestawienie tych opinii pokrywa się z mapą wysokości podatku od nieruchomości.
Największy odsetek pozytywnie wypowiadających się na temat atrakcyjności
zwolnienia od podatku od nieruchomości odnotowano w przypadku firm zlokalizowanych w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (64,3%), Słupskiej SSE (60%) oraz Pomorskiej
30
Ze względu na nie w pełni satysfakcjonującą liczbę odpowiedzi zwrotnych na ankietę dane
w ujęciu lokalizacji przedsiębiorców mogą być obarczone znacznym błędem statystycznym.
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SSE (57,1%). Najwięcej respondentów uznających tego rodzaju preferencję fiskalną
za nieatrakcyjną można zaobserwować w SSE „Krakowski Park Technologiczny”
(83,3%), SSE „Starachowice” (66,7%) oraz Warmińsko-Mazurskiej SSE (62,5%). Żaden z badanych przedsiębiorców nie ocenił negatywnie atrakcyjności zwolnienia od
podatku od nieruchomości w Słupskiej SSE, w SSE „Euro-Park Mielec” natomiast
orzekło to jedynie 14,3% badanych, w Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” zaś – 20%.

Rysunek 32. Ocena atrakcyjności zwolnienia od podatku od nieruchomości
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
(według lokalizacji przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Rozmieszczenie poszczególnych stref wskazuje równocześnie na zainteresowanie
władz lokalnych przyciąganiem inwestycji. Uchwalenie wysokiej stawki podatku od
nieruchomości, a następnie wprowadzenie pełnego zwolnienia od tej daniny lokalnej
może budować obraz władz lokalnych zainteresowanych pozyskaniem inwestycji.
Z drugiej strony zwolnienia od niskich podatków od nieruchomości nie wzbudzają
zainteresowania wielu przedsiębiorców, wówczas bowiem tego rodzaju opłaty w pełnej wysokości nie stanowią istotnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Również w opinii przedstawicieli spółek zarządzających poszczególnymi strefami, a więc osób związanych z pozyskiwaniem inwestorów w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce, atrakcyjniejszymi zachętami są zwolnienia od podatku dochodowego niż od nieruchomości (por. rysunek 33). Dla 7 spośród 14 badanych spółek preferencje fiskalne związane z dochodami przedsiębiorstw są raczej atrakcyjne,
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dla 4 z 14 zaś – bardzo atrakcyjne. Zwolnienie od podatku od nieruchomości natomiast aż w 4 przypadkach uznano za nieatrakcyjne.

Rysunek 33. Ocena atrakcyjności zwolnienia od podatku dochodowego
oraz od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
(według spółek zarządzających strefami)
Źródło: Jak do rysunku 4.

3.1.2. Problemy zgodności ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych z 1994 r. z prawem Wspólnoty Europejskiej31
Głównym punktem odniesienia w prawie międzynarodowym dla polskich przepisów regulujących udzielanie krajowej pomocy regionalnej w specjalnych strefach
ekonomicznych w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
były Układ Europejski32 oraz Porozumienie ustanawiające Światową Organizację
Handlu33. Wynikało to z postanowień Konstytucji RP34, w której art. 87 ust. 1 wskazano, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa są m.in. ratyfikowane umowy
międzynarodowe, które po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP stanowią część
31

Szerzej na ten temat zob.: A.A. Ambroziak, Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I), „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 2.
32
Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej
strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, sporządzony
w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. 1994, nr 11, poz. 38 i 39.
33
Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. 1995, nr 98, poz. 483 i 484), a w jego ramach przede wszystkim
Porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych z dnia 15 kwietnia 1994 r.
34
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
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krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane. Ponadto w art. 91 ust. 2
Konstytucji RP zapisano zasadę prymatu prawa międzynarodowego nad krajowym.
System pomocowy specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce a pojęcie pomocy publicznej
Jak już wspomniano, działalność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jest
oparta na systemie pomocy publicznej w postaci bodźców mających na celu zachęcenie podmiotów krajowych i zagranicznych do inwestowania w strefach. W prawie
wspólnotowym brakuje jednolitej definicji pomocy publicznej35. Szeroka i swobodna interpretacja pomocy publicznej nie odnosi się w prawie Unii Europejskiej do
pojęcia, ale do przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby można było uznać, że
dane przysporzenie jest pomocą. Z jednej strony wskazuje się na korzyści uzyskane
po stronie przedsiębiorców, z drugiej – na obciążenia po stronie władz publicznych,
zarówno lokalnych, jak i centralnych.
Brak definicji wynika z szerokiego zakreślenia podmiotowego zakresu kontroli
sprawowanej przez organy wspólnotowe nad pomocą przyznawaną przedsiębiorcom
przez państwa członkowskie. Przy uwzględnieniu postanowień art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) przyjmuje się, że pomocą publiczną jest
każdy środek na rzecz przedsiębiorcy pochodzący od państwa lub ze źródeł publicznych, mający charakter selektywny, stanowiący dla przedsiębiorcy korzyść ponad
tę, którą mógłby on osiągnąć w warunkach normalnej działalności gospodarczej, co
powoduje negatywny jej wpływ na konkurencję.
A zatem środki uznawane za pomoc publiczną i wykorzystane do wsparcia
przedsiębiorcy muszą pochodzić ze źródeł publicznych, będących w dyspozycji organów władzy państwowej – centralnej, regionalnej, lokalnej – lub instytucji spoza
administracji państwowej dysponujących jej środkami (w których państwo odgrywa
decydującą rolę lub które zostały utworzone przez państwo w celu dysponowania
pomocą). Bez znaczenia jest hierarchia organów władzy państwa wynikająca z jego
ustroju i podziału administracyjnego, istotne zaś jest jedynie to, że organy udzielające
wsparcia zostały powołane do wykonywania zadań państwa.
Chodzi zatem o transfer zasobów stanowiący przepływ między podmiotem
dysponującym środkami a beneficjentem. Istota pomocy udzielanej ze środków
35

Zob.: P. Marquardt, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 29; S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kantor Wydawniczy
Zakamycze, Kraków 2002, s. 61; P. Pełka, M. Stasiak, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, s. 18; A.A. Ambroziak, Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski po akcesji [w:] Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
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publicznych polega na tym, że korzyść przekazana przedsiębiorcy stanowi uszczuplenie finansów publicznych w formie wydatków lub zmniejszonych wpływów. Preferencje fiskalne stosowane na podstawie ustawy o s.s.e. z 1994 r. powodują niewątpliwie
uszczuplenie budżetu zarówno centralnego (zwolnienie od podatku dochodowego,
przyspieszona amortyzacja), jak i jednostek samorządu lokalnego (zwolnienie od podatku od nieruchomości). Ponadto w myśl orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich pomocą publiczną może być nie tylko faktyczne dokonanie
transferu, lecz także przyrzeczenie realizacji w określonych okolicznościach36.
Kolejną kwestią jest selektywność środka, a więc przekazywanie go na rzecz konkretnych przedsiębiorstw, gałęzi, regionów lub do produkcji określonych towarów.
Chodzi bowiem o to, aby do środków pomocy publicznej nie były wliczane instrumenty stosowane powszechnie w ramach polityki gospodarczej państwa. Specjalne
strefy ekonomiczne w Polsce zostały precyzyjnie określone pod względem granic
obszarów, na których powołano strefy, co oznacza, że preferencje fiskalne dotyczą
konkretnych przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na konkretnie określonych terenach.
Istotną kwestią, niezbędną do uznania danego środka za pomoc publiczną, są korzyści dla przedsiębiorcy, których beneficjent nie uzyskałby przy normalnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Preferencje podatkowe, na poziomie zwolnień zarówno od podatku dochodowego, jak i od nieruchomości, stanowią dla przedsiębiorcy
bezpośrednią korzyść. Oznaczają one bowiem zmniejszenie obciążeń danin, jakie
w normalnych, rynkowych warunkach musiałyby być uiszczane przez przedsiębiorców poza strefą. Na początku funkcjonowania SSE korzyści te były na tyle atrakcyjne,
że zwolnienia dotyczyły podatku dochodowego o wysokiej wówczas stawce podatkowej, a jednocześnie były powiązane ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości.
Ostatnią płaszczyzną rozpatrywania wsparcia w polskich specjalnych strefach
ekonomicznych pod kątem pomocy publicznej jest wpływ na handel między państwami członkowskimi. Przesłanką pomocy niezgodnej z rynkiem wewnętrznym
Unii Europejskiej jest naruszenie warunków konkurencji, w drugiej kolejności zaś
dopiero wpływ tego naruszenia na handel między państwami członkowskimi. Wspomniane zniekształcenie konkurencji nie dotyczy tylko sytuacji, w której wsparcie
otrzymuje przedsiębiorca sprzedający swoje towary w innych państwach członkowskich. W takim wypadku wykorzystuje on niewątpliwie swoją uprzywilejowaną i preferencyjną z punktu widzenia pomocy publicznej pozycję w stosunku do pozostałych
konkurentów na rynku.
W związku z procesami integracyjnymi w Unii Europejskiej oraz zapewnieniem od dnia 1 stycznia 1993 r. swobodnego przepływu towarów w ramach rynku
36

A. Jankowska, M. Marek, op. cit., s. 12.
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wewnętrznego Unii zniekształcenie konkurencji i negatywny wpływ na wymianę
handlową mogą mieć również miejsce w razie wsparcia firmy, która oferuje swoje
produkty jedynie w kraju czy nawet na rynku lokalnym. Uprzywilejowanie takiego
podmiotu poprzez wsparcie publiczne powoduje, że utrudnione jest wejście na dany
rynek (krajowy lub lokalny) produktów innych firm unijnych, w tym również spoza
danego państwa członkowskiego.
Trzecią sytuacją, w której pomoc publiczna wpływa na wymianę handlową, jest
wspieranie przedsiębiorcy eksportującego swoje towary na rynki poza Unią Europejską. Jego pozycja jest wówczas bardziej uprzywilejowana w porównaniu do producentów i ich towarów z innych państw na danym rynku państwa trzeciego, którzy
nie otrzymują takiego wsparcia ze środków publicznych. Trybunał Sprawiedliwości
wskazał bowiem, że ze względu na współzależność między rynkami, na których działają przedsiębiorcy ze Wspólnoty Europejskiej, pomoc może zakłócić konkurencję
w ramach Wspólnoty, nawet jeśli przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc eksportuje
prawie całą swoją produkcję poza Wspólnotę.
Z punktu widzenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce warto odnotować, że już w art. 63 ust. 1 lit. iii) Układu Europejskiego, a więc
w umowie obowiązującej w trakcie tworzenia stref, stwierdzono, iż „wszelka pomoc
publiczna, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji poprzez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów”, jest
niezgodna „z właściwą realizacją Układu, o ile może mieć wpływ na handel między
Polską a Wspólnotą”. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i uczestnictwem w rynku wewnętrznym, a także umiejscowieniem niektórych stref blisko
granicy z innymi państwami członkowskimi (Niemcami i Czechami), można uznać,
że pomoc w SSE mogła wpłynąć na wymianę handlową między Polską a pozostałymi
państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Co więcej, proces liberalizacji transferu kapitału długoterminowego w formie
bezpośrednich inwestycji zagranicznych na podstawie Układu Europejskiego obowiązującego przed uzyskaniem członkostwa spowodował, że w strefach zainwestowało wielu przedsiębiorców ze Wspólnoty, którzy przenieśli swoje zakłady z różnych
państw Unii do Polski i zachowali jednocześnie dotychczasowe unijne rynki zbytu.
Taka sytuacja niewątpliwie wpływa bezpośrednio na wymianę handlową między
państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
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Generalne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej
w prawie Wspólnoty Europejskiej
W art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską37 zapisano generalną
zasadę, zgodnie z którą „wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie
lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub
grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub
produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie,
w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”.
Przywołany przepis nie wprowadza wprost generalnego zakazu udzielania pomocy publicznej, ale jedynie wskazuje, że jest ona niezgodna z rynkiem wewnętrznym.
Zakaz udzielania pomocy publicznej zawarty w art. 87 ust. 1 TWE nie jest jednak
traktowany jako bezwzględny czy bezwarunkowy. Wynika to – po pierwsze – z faktu
szerokich kompetencji dyskrecjonalnych Komisji Europejskiej w zakresie decydowania o zgodności z rynkiem wewnętrznym projektów pomocy publicznej. Ponadto
Rada Unii Europejskiej ma szerokie kompetencje, w ramach których może uznać
każdą pomoc za zgodną z regułami rynku wewnętrznego, o ile tylko przemawiają za
tym wyjątkowe okoliczności. Warto również zaznaczyć, że istnieją poglądy, zgodnie
z którymi zakaz udzielania pomocy ma charakter prewencyjny, w sensie formalnym
powodujący jedynie zawieszenie możliwości udzielania pomocy aż do momentu wydania przez Komisję rozstrzygnięcia co do dopuszczalności udzielenia tej pomocy.
Przyjmuje się, że pomoc publiczna w ramach Unii Europejskiej powinna być
udzielana wyłącznie w wypadkach wystąpienia zawodności rynku. Jeśli bowiem
wsparcie publiczne nie jest udzielane w celu wyeliminowania lub ograniczenia
wspomnianych zawodności, to może nastąpić znaczące zniekształcenie konkurencji. Wynika to również stąd, że w takiej sytuacji pomoc publiczna, która nie ogranicza zawodności rynku, jest nieefektywna oraz stanowi marnotrawienie zasobów
publicznych. Jeśli bowiem pomoc jest udzielana na istotne cele, to zniekształcenie
konkurencji nie następuje lub jest znacznie ograniczone38.
Na tej podstawie w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską zapisano
wiele wyłączeń spod generalnego zakazu udzielania pomocy: obligatoryjnych (art.
87 ust. 2) i fakultatywnych (art. 87 ust. 3). Pomoc objęta wyłączeniami obligatoryjnymi jest automatycznie uznawana przez Komisję za zgodną ze wspólnym rynkiem
(art. 87 ust. 2 TWE). Oznacza to, że zwolnienie z obowiązku notyfi kowania pomocy
37

Wejście w życie Traktatu z Lizbony z dniem 1 grudnia 2009 r. nie spowoduje znaczących zmian
merytorycznych w przepisach prawa materialnego regulującego dopuszczalność udzielania pomocy
publicznej, Nastapi ponadto zmiana numeracji art. 88–89 TWE na 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – Dz.Urz. UE 2009 C 115).
38
R. Nitsche, P. Heidhues, Study on Methods to Analyse the Impact of State Aid on Competition,
“European Commission Economic Papers” 2006, No. 244, s. 3.
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następuje z mocy samego prawa, na co wskazuje stanowcze sformułowanie art. 87
ust. 2 TWE („zgodna ze wspólnym rynkiem jest pomoc […]”). Dotyczy to pomocy
socjalnej udzielanej w związku z klęskami żywiołowymi oraz pomocy dla regionów w zakresie niezbędnym do skompensowania strat wynikających z podziału
Niemiec39.
W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską zapisano ponadto fakultatywne wyłączenie spod zakazu pomocy państwa. Dotyczy to m.in. krajowej pomocy
regionalnej. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Komisja Europejska może bowim uznać za zgodną z regułami rynku wewnętrznego pomoc przeznaczoną m.in. na:
• sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski, lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego
zatrudnienia [art. 87 ust. 3 lit a) TWE]40,
• ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów
gospodarczych, o ile nie zmienia to warunków wymiany handlowej w zakresie
sprzecznym ze wspólnym interesem [art. 87 ust. 3 lit c) TWE].
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich uznał, że słowa „nienormalnie” i „poważnie” dotyczą tylko tych obszarów, na których rzeczywista sytuacja
społeczno-gospodarcza jest szczególnie zła w porównaniu do wyników Wspólnoty
jako całości. Za główne kryteria wyodrębnienia wspomnianych obszarów Komisja
Europejska przyjęła regiony na poziomie NUTS 2 (ang. Nomenclature of Units for
Territorial Statistics)41 i ustaliła, że produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca
(PKB per capita), mierzony siłą nabywczą (ang. purchasing power standard – PPS)42,
nie może być większy niż 75% średniej dla Wspólnoty, co jest najczęściej powiązane
z wysokim poziomem bezrobocia.
W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów pomocy publicznej (horyzontalnej i sektorowej) krajowa pomoc regionalna jest przeznaczona tylko dla tych
39

Wejście w życie Traktatu z Lizbony spowoduje, że w art. 107 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [dawny art. 87 ust. 2 lit c) TWE] pojawi się postanowienie o możliwości
uchylenia przez Radę, na wniosek Komisji, przepisu dotyczącego pomocy dla Niemiec po 1 grudnia
2014 r.
40
Wejście w życie Traktatu z Lizbony spowoduje, że w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [dawny art. 87 ust. 2 lit c) TWE] nastąpi rozszerzenie zakresu o Gwadelupę,
Gujanę Francuską, Martynikę, Reunion, Saint-Barthélem, Saint-Martin, Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej.
41
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych ma zastosowanie w procesie
zbierania, harmonizacji i udostępniania statystyk terytorialnych państw Unii Europejskiej. Stanowi
też podstawę rozwoju regionalnych rachunków ekonomicznych, regionalnej statystyki rolnictwa oraz
innych dzidzin statystyki regionalnej. Jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju
społeczno-gospodarczego regionów pod kątem oceny zróżnicowań regionalnych i opracowania programów rozwoju regionalnego.
42
Wskaźniki używane do porównania stanowią średnią z ostatnich trzech lat.
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przedsiębiorców, którzy prowadzą lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w określonych regionach. Reguły dopuszczalności tego rodzaju pomocy zostały skonstruowane tak, aby zapewnić rozwój regionom mniej rozwiniętym poprzez
wspieranie inwestycji trwałych i tworzenie nowych miejsc pracy. Pomoc regionalna
ma zatem na celu promocję ekspansji, modernizacji i dywersyfi kacji działalności
przedsiębiorców w tych regionach, a także powinna stanowić dla nowych firm zachętę do wchodzenia na te tereny43.
Komisja Europejska stoi na stanowisku, że krajowa pomoc regionalna może
być skuteczna, co tym samym usprawiedliwia zniekształcenia konkurencji będące
wynikiem udzielania tego wsparcia, pod warunkiem że dokonuje się ono zgodnie
z określonymi zasadami. Tego rodzaju pomoc jest w Unii Europejskiej dopuszczalna
jedynie wówczas, gdy wsparcie stosuje się w sposób oszczędny oraz jeżeli koncentruje
się ono na regionach najmniej rozwiniętych. Komisja chce uniknąć powszechnego
charakteru tej pomocy, wówczas bowiem jej pozytywny wpływ ekonomiczny byłby
znacznie ograniczony, co prowadziłoby w konsekwencji do spadku konkurencyjności
gospodarki Wspólnoty jako całości44.
Jak już wspomniano, każde wsparcie ze strony państwa może prowadzić do zakłócenia konkurencji. Poprzez prowadzenie indywidualnej polityki proinwestycyjnej
państwa członkowskie mogą dzięki różnym formom krajowej pomocy regionalnej
doprowadzić do zniekształcenia konkurencji w wymiarze całego rynku europejskiego. Kwestia ta jest szczególnie istotna w kontekście dyskusji na temat tzw. delokalizacji i wciąż występujących różnic kosztów siły roboczej między UE-15 a UE-12. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej, ze względu na relatywnie niższe koszty pracy
i większe możliwości udzielania krajowej pomocy regionalnej, stanowią z pewnością
dla regionów UE-15 dużą konkurencję z punktu widzenia lokalizacji inwestycji.
Dopuszczalność krajowej pomocy regionalnej wynika m.in. z traktowania jej
jako instrumentu realizacji polityki spójności. Działania na rzecz spójności (kohezji) w Unii Europejskiej, czyli przeciwdziałania za pomocą środków polityki ekonomicznej państwa nadmiernym zróżnicowaniom regionalnym, zostały w Traktacie
ustanawiającym Wspólnotę Europejską uznane za jeden z priorytetów45. W preambule do TWE znalazł się zapis, że państwa członkowskie będą podejmowały wszelkie
działania m.in. „w trosce o wzmocnienie jedności swych gospodarek i zapewnienie
ich harmonijnego rozwoju, poprzez zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz opóźnienia regionów mniej uprzywilejowanych”. Ponadto,
43

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej, Dz.Urz. WE 1998 C 74/9.
Ibidem.
45
Por.: J. Szlachta, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000, s. 7.
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w art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w wersji zmodyfikowanej przez Traktat
z Lizbony zapisano, że Unia „wspiera spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną”.
Na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego wprowadzono do TWE art. 130a (art.
158 po Traktacie z Amsterdamu), w którym stwierdzono, że „w celu wspierania
wszechstronnego harmonijnego rozwoju całej Wspólnoty, rozwija ona i prowadzi
działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej i społecznej. W szczególności Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju
różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych,
w tym obszarów wiejskich”. Postanowienia te pozostały w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 174) w wersji po Traktacie z Lizbony, z tym że rozszerzono
w nich pojęcie spójności, oprócz gospodarczej i społecznej, o terytorialną oraz zrezygnowano ze szczególnego odnoszenia się do obszarów wiejskich.
Zakres oceny zgodności pomocy publicznej w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce z prawem Wspólnoty Europejskiej
Zgodnie z sugestiami Komisji Europejskiej pomoc państwa stosowana w ramach
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce powinna być analizowana przede wszystkim w świetle zapisów postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Ze względu na regionalny charakter pomocy jej ocena została dokonana na podstawie postanowienia art. 87 ust. 3 lit a) TWE, podstawie zgodnie z którym dopuszcza
się „pomoc przeznaczoną na rozwój gospodarczy tych regionów, w których poziom
życia jest nienormalnie niski lub w których występuje niedostateczne zatrudnienie”.
Specjalne strefy ekonomiczne były powoływane w okresie stowarzyszenia Polski
z Unią Europejską, dlatego też należy się odnieść do zapisów obowiązującego wówczas Układu Europejskiego. W art. 63 ust. 4 lit. a) zapisano, iż „w celu stosowania postanowień [dotyczących zakazu stosowania pomocy państwa – przyp. A.A.A.] Strony
uznały, że w ciągu pierwszych pięciu lat od dnia wejścia w życie Układu, wszelka
pomoc publiczna udzielana przez Polskę będzie oceniana z uwzględnieniem faktu,
że Polska będzie traktowana jako obszar identyczny z obszarami, o którym mowa
w artykule 87.3.a Traktatu o Wspólnocie Europejskiej”.
Układ Europejski wszedł w życie w dniu 1 lutego 1994 r., jednakże na mocy
art. 122 Układu uznano, że „termin »dzień wejścia w życie Układu« będzie oznaczał
dla części II, artykułów 63, 65 i 66 niniejszego układu […] dzień 1 stycznia 1992 r.
w odniesieniu do zobowiązań powstających później w stosunku do dnia wejścia w życie”. W omawianym przypadku przedmiotowy okres pięciu lat, kiedy Polska była
traktowana jako obszar w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a), rozpoczął się w dniu 1 stycznia 1992 r. Po zakończeniu tego okresu, na początku 1997 r., Polska wystąpiła o przedłużenie okresu o kolejne pięć lat. Rada Stowarzyszenia zwlekała jednakże aż do dnia
23 maja 2001 r., kiedy to podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania takiego
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traktowania Polski z datą ważności od dnia 1 stycznia 1997 r.46. Uzasadnieniem dla
specjalnego traktowania Polski była wysokość wskaźnika produktu krajowego brutto
na jednego mieszkańca, która to wartość stanowiła w 2000 r. 39% średniego poziomu
w Unii Europejskiej (mierzonego parytetem siły nabywczej).
W konsekwencji obszary, na których ustanawiano specjalne strefy ekonomiczne,
jako część całej Polski wypełniały – zarówno od strony faktycznej (bezrobocie i niski
poziom życia), jak i prawnej (zapis Układu Europejskiego traktującego w ten sposób
cały obszar Polski) – kryterium zawarte w art. 87 ust. 3 lit. a) TWE. Takie podejście
zostało przyjęte również w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, w którym zdefiniowano maksymalne dozwolone pułapy
intensywności pomocy dla całej Polski.
Na podstawie przytoczonych zapisów Układu Europejskiego przyjęto, że jeśli cała
Polska była traktowana jako obszar zgodny z art. 87 ust. 3. lit. a) TWE, to na jej terenie można było udzielać pomocy o charakterze regionalnym. W Układzie Polska nie
została jednak zobowiązana do stosowania przepisów wspólnotowych dotyczących
krajowej pomocy regionalnej. W efekcie każda pomoc publiczna o charakterze regionalnym, a nie sektorowym, udzielana w Polsce, powinna zostać oceniona jako zgodna
z Układem. Z pewnością taki właśnie charakter miała pomoc udzielana w formie
preferencji podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych pod rządami ustawy
o s.s.e. z 1994 r. Pomoc ta była bowiem udzielana nie konkretnym sektorom czy na
konkretne działania horyzontalne, ale wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym
działalność gospodarczą na danym obszarze, na którym ustanowiono strefę.
Należy wszakże zwrócić uwagę, że w art. 63 ust. 2 Układu Europejskiego zapisano,
iż „wszelkie postępowanie niezgodne z tym artykułem będzie oceniane na podstawie
kryteriów wynikających z zastosowania przepisów m.in. art. 87 TWE”. Oznaczało
to, że na mocy przepisów wspólnotowych powinno być oceniane wyłącznie „postępowanie niezgodne” z art. 63. Jeśli przyjąć wąską interpretację tych przepisów, to za
takie „postępowanie” powinno się uznać wyłącznie udzielanie pomocy sektorowej
lub horyzontalnej, a nie regionalnej. Stosowanie pomocy o charakterze regionalnym
w SSE w Polsce przed akcesją do Unii Europejskiej, traktowanej wówczas jako obszar
w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) TWE, nie powinno być uznawane za „postępowanie
niezgodne z art. 63”. Oznaczało to, że przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych
w brzmieniu ustawy o s.s.e. z 1994 r. mogły zostać uznane za sprzeczne ze wspólnotowym prawem wtórnym, regulującym krajową pomoc regionalną mimo pozostawania
w zgodzie z postanowieniami Układu Europejskiego.
46
Decyzja Rady Stowarzyszenia WE – Polska nr 2/2001 z dnia 7 maja 2001 r. o przedłużeniu
obowiązywania 5-letniego okresu, w trakcie którego wszelka pomoc publiczna udzielana przez Polskę
będzie oceniana z uwzględnieniem faktu, iż Polska jest traktowana jak obszar identyczny z tymi, których dotyczy artykuł 87.3.a. Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. WE 2001 L 215.
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Ponadto przepisy wspólnotowe regulujące krajową pomoc regionalną były i nadal są zawarte głównie w wytycznych (z wyjątkiem rozporządzenia wyłączającego),
a więc głównie w dokumentach, które nie są aktami normatywnymi i nie obowiązują
bezpośrednio państw członkowskich. Co prawda kraje te powinny brać pod uwagę
wspomniane wytyczne, jednakże ostatecznie dokumenty te służą Komisji Europejskiej do oceny przy wydawaniu decyzji o zgodności projektowanych środków pomocowych z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej.
Warto również zauważyć, że w art. 63 ust. 3 Układu Europejskiego przewidziano,
iż „w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie Układu Rada Stowarzyszenia przyjmie
w drodze decyzji zasady niezbędne dla realizacji punktów 1 i 2”, dotyczących zakazu
stosowania pomocy i oceniania „wszelkiego postępowania niezgodnego z tym artykułem” na podstawie przepisów art. 87 TWE. Tak jak w odniesieniu do wszystkich
przepisów dotyczących polityki konkurencji, również w tym przypadku za datę wejścia w życie Układu przyjęto dzień 1 stycznia 1992 r. Oznacza to, że odpowiedni dokument powinien zostać wypracowany do końca 1994 r. Komisja Europejska jednak
przedstawiła jego projekt dopiero na początku 1995 r. Podczas posiedzenia V Podkomitetu do spraw Konkurencji w grudniu 1995 r., powołanego do koordynowania
realizacji postanowień Układu Europejskiego dotyczących konkurencji, uzgodniono
na szczeblu ekspertów między Polską a przedstawicielami Komisji Europejskiej „Zasady stosowania przepisów w zakresie pomocy państwa zawartych w Artykule 63 pkt
1(iii) i pkt 2 stosownie do Artykułu 63 pkt 3 Układu Europejskiego ustanawiającego
stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a państwami członkowskimi z drugiej strony”47.
W preambule uzgodnionego dokumentu strony potwierdziły, że kryteriami
oceny pomocy publicznej powinny być warunki wynikające z art. 87 TWE. Postanowiono, że Polska powoła organ monitorujący odpowiedzialny za analizę istniejących i przyszłych indywidualnych przypadków pomocy oraz programów pomocy48.
Uzgodniono również, że przez organy monitorujące powinny być wydawane opinie
na temat zgodności danych programów pomocy z art. 63 ust. 1 lit. iii) oraz art. 63
ust. 2 Układu Europejskiego.
Z punktu widzenia oceny pomocy o charakterze regionalnym udzielanej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, zgodnie z derogacją zawartą w art. 4
47

Uzgodniony przez stronę polską i wspólnotową tekst projektu „Zasad…” został opublikowany
w dniu 14 lipca 1999 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich [COM (1999) 355 final].
48
Od dnia 1 stycznia 2000 r. prace w tym zakresie prowadził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Formalnie Prezes UOKiK posiadał kompetencje do oceny ex ante i ex post aktów prawnych stanowiących podstawę udzielania pomocy publicznej od dnia wejścia w życie Ustaw y
z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców (Dz.U. 2000, nr 60, poz. 704 z późn. zm.), tj. od dnia 1 stycznia 2001 r.
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dokumentu, ustalono, że „organy monitorujące pomoc państwa wspólnie ocenią
maksymalne natężenie pomocy, a szczególnie zakres regionalny obszarów wybranych do udzielenia im pomocy regionalnej”. Przewidziano również, że „uwzględniając specyficzną sytuację Polski, organy monitorujące Stron wypracują także, poza
typami pomocy dozwolonymi w Unii, wytyczne na temat zgodności pomocy przeznaczonej na przeciwdziałanie specyficznym problemom w okresie wprowadzania
przez Polskę reform gospodarczych”.
Ostatecznie Rada Stowarzyszenia przyjęła tekst dokumentu z siedmioletnim
opóźnieniem, gdyż dopiero w maju 2001 r.49. Można zatem przyjąć, że do momentu
wejścia w życie „Zasad…” nie było procedur, na podstawie których Komisja Europejska mogłaby oceniać pomoc państwa w Polsce, stąd też nie było podstaw prawnych
do stosowania przez nasz kraj wytycznych wspólnotowych dotyczących np. krajowej
pomocy regionalnej w odniesieniu do preferencji podatkowych stosowanych w specjalnych strefach ekonomicznych.
Pierwszym dokumentem przygotowanym przez Komisję Europejską50, w którym
odniesiono się do funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, był raport okresowy za rok 1998. W dokumencie tym stwierdzono, że „specjalne regulacje
w ramach specjalnych stref ekonomicznych powinny być dostosowane do acquis”.
Jeśli przyjąć wąską interpretację acquis, to można uznać, że Komisja nie wskazywała
wówczas, iż pomoc udzielana w strefach jest sprzeczna z Układem Europejskim, ale
jedynie z wytycznymi regulującymi krajową pomoc regionalną, które zaczęły obowiązywać Polskę z dniem uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Jednakże już
w raporcie za rok 1999 Komisja wskazała, że „szczególne reżimy prawne, dotyczące
zwłaszcza niektórych aspektów funkcjonowania 17 specjalnych stref ekonomicznych
ustanowionych po wejściu w życie Układu Europejskiego, muszą zostać poddane pełnej ocenie pod kątem dostosowania do istniejących zobowiązań międzynarodowych
Polski w celu zagwarantowania zgodności z dorobkiem wspólnotowym”.
Był to pierwszy tak jednoznaczny sygnał pochodzący z Komisji, wskazujący tok
jej rozumowania. Komisja Europejska przyjęła bowiem założenie, że specjalne strefy
ekonomiczne, które ustanowiono w Polsce na mocy ustawy o s.s.e. z 1994 r., dopusz49

Decyzja Rady Stowarzyszenia WE – Polska nr 3/2001 z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia
Zasad stosowania postanowień dotyczących pomocy państwa w związku z artykułem 63.1.iii oraz 2
w odniesieniu do artykułu 63.3. Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi,
z drugiej strony oraz artykułem 8.1.iii oraz 2 Protokołu 2 w sprawie Produktów objętych Traktatem
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali do tego Układu, Dz.Urz. WE 2001 L 215.
50
W związku z rozpoczętym procesem akcesji Polski do Unii Europejskiej Komisja zaczęła
przygotowywać coroczne – od momentu ogłoszenia w 1997 r. Raportu w sprawie wniosku Polski
o przystąpienie do Unii Europejskiej – raporty na temat procesu dostosowania do wymagań członkostwa we Wspólnocie.
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czają formy pomocy publicznej niezgodne z postanowieniami Układu Europejskiego, a w szczególności z art. 64. Opinię swoją Komisja skonkretyzowała w raporcie
za 2000 r., w którym znalazły się stwierdzenia, że „obowiązujące polskie przepisy
dotyczące specjalnych stref ekonomicznych zawierają elementy sprzeczne z acquis
i bezpośrednimi zobowiązaniami Polski wynikającymi z Układu Europejskiego”.
Dopuszczalne formy krajowej pomocy regionalnej a preferencje strefowe
W ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r. ustawodawca przewidział pomoc publiczną w postaci zwolnień i ulg podatkowych. W wytycznych
wspólnotowych z 1998 r. dotyczących krajowej pomocy regionalnej przewidywano
różne dopuszczalne formy pomocy, w tym dotacje, nisko oprocentowane pożyczki,
gwarancje państwa, zwolnienia podatkowe, obniżki płatności socjalnych. A zatem co
do zasady forma pomocy w SSE była zgodna z regulacjami wspólnotowymi. Należy
jednak wziąć pod uwagę to, że bardziej przejrzystym instrumentem pomocy są zawsze środki udzielane np. w postaci grantów. Dodatkowo taka forma pomocy jest
bardziej atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów.
Na uwagę zasługuje również to, że z końcem lat dziewięćdziesiątych XX w.
Wspólnota Europejska coraz bardziej restrykcyjnie zaczęła podchodzić do kwestii
udzielania pomocy publicznej. Przykładem tego jest przyjęta w grudniu 1997 r. przez
Radę Unii Europejskiej do spraw Ekonomicznych i Finansowych Rezolucja w sprawie
Kodeksu postępowania w sprawach opodatkowania przedsiębiorstw, w której wśród
kryteriów szkodliwej konkurencji podatkowej wymieniono m.in.:
• efektywny poziom opodatkowania znacząco niższy niż jego poziom nominalny,
• korzyści podatkowe zarezerwowane dla nierezydentów,
• zachęty podatkowe dla działalności niemającej związku z gospodarką krajową
i poprzez to niemające wpływu na krajową podstawę opodatkowania,
• gwarantowanie korzyści podatkowych mimo braku rzeczywistej działalności
gospodarczej,
• sposób określenia zysku w przedsiębiorstwach międzynarodowych odbiegający
od zasad międzynarodowych, zwłaszcza tych zatwierdzonych przez OECD,
• brak transparentności51.
Mimo że Kodeks nie jest wiążący prawnie, to jednak wskazuje on podejście
Wspólnoty w kierunku ograniczania nieprzejrzystych instrumentów finansowych
zniekształcających konkurencję, czego przykładem są w pewnym stopniu preferencje
podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Warto również zauwa51
Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States,
meeting within the Council of 1 December 1997 on a code of conduct for business taxation, Council Conclusions of the ECOFIN Council Meeting on 1 December 1997 concerning taxation policy,
Dz.Urz. WE 1997 C 98/2.
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żyć, że co do zasady pomoc publiczna powinna być doraźna. Tymczasem w przypadku specjalnych stref ekonomicznych istnieje długofalowe wsparcie w postaci zwolnień
i ulg podatkowych52.
Kwestia dopuszczalnych pułapów krajowej pomocy regionalnej
W wytycznych regulujących krajową pomoc regionalną ograniczono wielkość
dopuszczalnego wsparcia i uzależniono je od kosztów kwalifikowanych poniesionych
w ramach inwestycji. Natężenie tej pomocy, a więc odniesienie wartości pomocy do
kosztów kwalifikowanych, powinno odpowiadać naturze i intensywności problemów
regionalnych, które miały zostać wyeliminowane. W przypadku regionów objętych
art. 87 ust. 3 lit. a) TWE poziom maksymalnego natężenia pomocy wynosił do końca
1999 r. 75%, a od dnia 1 stycznia 2000 r. – 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Należy podkreślić, że przedstawione limity dopuszczalnego natężenia
pomocy odpowiadały jedynie poziomom maksymalnym, których nie można przekroczyć. Komisja w swoich wytycznych podkreśliła jednak, że zgodnie z definicją
pomocy powinna ona być proporcjonalna do trudności społeczno-gospodarczych
występujących w regionach.
Ustawa o s.s.e. z 1994 r. nie zawierała żadnych regulacji dotyczących dozwolonych
pułapów pomocy w odniesieniu do kosztów inwestycji. Jedynym zatem ograniczeniem w polskiej ustawie był czas, na jaki ustanawiano strefy – w większości przypadków do 2017 r. To ograniczenie było w rozumieniu przepisów wspólnotowych
absolutnie niewystarczające. Intensywność pomocy, a więc odniesienie wielkości
pomocy do kosztów poniesionych na inwestycje, może zostać w tak długim okresie
znacznie przekroczona. Wartość pomocy w formie preferencji podatkowych może
bowiem przekroczyć nie tylko pułapy dozwolone prawem wspólnotowym, lecz także wartość samych inwestycji prowadzonych w SSE. Co więcej, regulacje zawarte
w ustawie o s.s.e. z 1994 r. w jej pierwotnym brzmieniu nie różnicowały obszarów
w Polsce. Stanowiły one, że we wszystkich strefach były identyczne preferencje, mimo
że między obszarami, na których powołano SSE, istniały znaczne różnice w rodzajach
i natężeniu problemów gospodarczych.
Ze względu na negatywne opinie Komisji Europejskiej na temat zgodności przepisów ustawy o s.s.e. z acquis communautaire oraz deklaracje zawarte w oficjalnym
stanowisku negocjacyjnym Polski przygotowano nowelizację ustawy o s.s.e. Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 1 stycznia 2001 r.53. Jej głównym zadaniem było za52

F. Misiąg, Mechanizm oddziaływania pomocy publicznej na warunki funkcjonowania sektora
MSP [w:] Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. idem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
53
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz
o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2000, nr 117, poz. 1228. Por.: Program pomocowy nr PL 39/2004,
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pewnienie zgodności pomocy publicznej udzielanej w SSE z prawem wspólnotowym.
Chodziło wówczas przede wszystkim o wprowadzenie dopuszczalnych pułapów pomocy publicznej udzielanej w formie preferencji fiskalnych54. Nowelizacja ustawy
o s.s.e. z 2000 r. nadawała nowe brzmienie art. 5, zgodnie z którym przy określaniu
dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej w poszczególnych strefach Rada Ministrów miała uwzględnić następujące kryteria:
• poziom bezrobocia w regionie oddziaływania strefy,
• poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca regionu, w którym
usytuowana jest strefa,
• skalę problemów regionu, związanych z koniecznością restrukturyzacji dawnych
okręgów przemysłowych, strukturalną recesją oraz degradacją społeczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu55.
Przy określaniu obszarów objętych pomocą regionalną oraz pułapów natężenia
dopuszczalnej pomocy publicznej odwołano się do podstawowych wskaźników definiujących regiony objęte we Wspólnocie Europejskiej krajową pomocą regionalną na
mocy art. 87 ust. 3 lit. a) TWE. Rozwiązanie to wpływało bezpośrednio na warunki
udzielania wsparcia publicznego w ramach SSE. W art. 12, zmienionym w nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r., przewidziano, że „dochody uzyskane z działalności
gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia […] przez osoby
prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od
podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od
osób fizycznych56. Wielkość zwolnień podatkowych określają rozporządzenia Rady
Ministrów ustanawiające strefy z zachowaniem zasad określonych w [U]stawie z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsiębiorców57”.

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia wydanego po 31 grudnia 2000 r., www.uokik.
gov.pl.
54
Pozostałe kwestie to: wyjątkowość pomocy na inwestycje niezwiązane z nabyciem środków
trwałych, zakaz udzielania pomocy eksportowej, ograniczenia wynikające z regulacji sektorowych.
55
Dz.U. 2001, nr 6, poz. 56 z późn. zm.
56
W ramach prac dostosowawczych na mocy nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r. dokonano jednocześnie odpowiednich zmian w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
57
Dz.U. 2000, nr 60, poz. 704.
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Ramka 2. Mapa krajowej pomocy regionalnej w Unii Europejskiej
W celu określenia terytorialnego zakresu wspierania rozwoju regionów poprzez pomoc
publiczną państwa członkowskie przygotowują i notyfikują do Komisji Europejskiej tzw. mapy
pomocy regionalnej. Zawierają one listy regionów państwa członkowskiego kwalifikujących się do
objęcia odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania pomocy wraz z określonymi dla tych regionów
pułapami intensywności wsparcia przeznaczonego na inwestycje początkowe lub tworzenie nowych
miejsc pracy.
Mapa pomocy regionalnej powinna ostatecznie zawierać identyfikację regionów objętych
pomocą, przewidywaną intensywność pomocy publicznej dla firm dużych oraz wszystkie
dodatkowe przywileje i podwyższenie pułapów dopuszczalnej pomocy dla przedsiębiorców małych
i średnich. W związku z tym, że dane o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów na poziomie
NUTS 2 są stale opracowywane przez Komisję w ramach zarządzania funduszami strukturalnymi,
państwa członkowskie nie muszą przedkładać takich danych dla regionów objętych pomocą
na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) TWE (kryterium kwalifikacji regionu NUTS 2, w których PKB
per capita nie przekracza 75% średniej dla UE-27).
Inna sytuacja zachodzi w przypadku regionów, w stosunku do których państwa członkowskie
chcą skorzystać z wyłączenia na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) TWE. W wytycznych
na lata 2007–2013 określono jedynie maksymalny udział populacji żyjącej na tych obszarach.
W takich wypadkach – z wyłączeniem regionów przygranicznych oraz dotkniętych efektem
statystycznym, a także charakteryzujących się niską gęstością zaludnienia – państwa członkowskie
zostały zobowiązane do przedstawienia danych na temat populacji, PKB, stopy bezrobocia
oraz innych informacji właściwych z punktu widzenia identyfikacji regionów
– w formacie ustalonym przez Eurostat.
Komisja Europejska przyjmuje mapę w drodze decyzji dotyczącej dopuszczalnej
krajowej pomocy regionalnej we wszystkich regionach państwa członkowskiego na ustalony
okres. Wspomniane mapy pomocy regionalnej podlegają okresowo procedurze przeglądu.
W trakcie obowiązywania przedstawionej mapy pomocy regionalnej państwo członkowskie
może zgłosić do niej poprawki wynikające z zachodzących zmian społeczno-ekonomicznych.
Wspomniane nowelizacje mogą dotyczyć wielkości intensywności czy zakwalifikowania nowych
regionów, z wyłączeniem spod obowiązywania mapy obszarów o podobnej liczbie populacji. Jeśli
dany region straci status obszaru w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) TWE i zostanie objęty art. 87
ust. 3 lit. c), to Komisja może zaakceptować okres przejściowy na stosowanie stopniowo
zmniejszanej pomocy dla tego regionu. Okres ten nie powinien przekraczać dwóch lat dla pomocy
operacyjnej i czterech lat w przypadku pomocy na nowe inwestycje i tworzenie miejsc pracy.
W celu zapewnienia pełnej przejrzystości stosowanych środków pomocy regionalnej Komisja
zaproponowała ponadto, aby informacje te były dostępne w sieci Internet zarówno dla władz
centralnych i lokalnych, jak i dla potencjalnych beneficjentów.
Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie delegacji zawartej w znowelizowanej ustawie o s.s.e. (art. 13 ust. 1 i 2)
przyjęto rozporządzenie w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców58.
Określono w nim maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy w poszczególnych obszarach Polski w podziale jednostek terytorialnych na poziomie drugim
58

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla
przedsiębiorców, Dz.U. 2001, nr 28, poz. 306.
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(NUTS 2)59, czyli województw. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XXw. wszystkie
regiony w Polsce spełniały wspomniane kryterium objęcia pomocą regionalną na
mocy art. 87 ust 3 lit. a) TWE (PKB per capita według parytetu siły nabywczej poniżej 75% średniej wspólnotowej). Dopuszczalna intensywność pomocy została jednak
zróżnicowana przez władze polskie w zależności od stopnia rozwoju poszczególnych
obszarów, tak aby w regionach najbardziej opóźnionych w rozwoju gospodarczym
w stosunku do pozostałych oddziaływanie pomocy dla przedsiębiorców było najsilniejsze.
W całej Polsce maksymalne natężenie pomocy regionalnej zostało określone na
poziomie 50% EDB (ekwiwalentu dotacyjnego brutto)60 z wyjątkiem aglomeracji:
krakowskiej, trójmiejskiej oraz wrocławskiej, dla których poziom maksymalnego
natężenia obniżono do 40%, oraz warszawskiej i poznańskiej, dla których poziom
ten obniżono do 30%. Rozporządzenie to stanowiło de facto jednocześnie mapę pomocy regionalnej w Polsce, obowiązującą do momentu akcesji do Unii Europejskiej,
a następnie do dnia 31 grudnia 2006 r.61.

59

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. 2000, nr 58, poz. 685; Dz.U. 2001,
nr 12, poz. 101. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych (NTS) opracowana
została na podstawie wytycznych Unii Europejskiej dotyczacyh NUTS. NTS dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na pięciu poziomach, z czego trzy określono jako poziomy
regionalne (poziom 1 – obszar całego kraju, poziom 2 – województwa, poziom 3 – podregiony), a dwa
jako lokalne (poziom 4 – powiaty, poziom 5 – gminy). Podstawowe znaczenie dla funduszy strukturalnych i pomocy regionalnej ma poziom NUTS 2, chociaż w przypadku pomocy regionalnej jako
istotny pojawia się także poziom NUTS 3 (w Polsce są to m.in. Warszawa, Kraków, Trójmiasto oraz
Poznań).
60
Pomoc ta jest dyskontowana i wyrażana jako odsetek kwalifi kowanych kosztów inwestycyjnych. Ekwiwalent dotacyjny brutto (EDB, ang. gross grant equivalent) jest kwotą pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał wsparcie w formie
dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym. Przeliczanie ma na celu porównanie różnych form pomocy, jak i określenie jej intensywności. Wartość bieżąca jest liczona na poszczególnych etapach ustalania EDB. Po pierwsze, jeżeli pomoc i/lub wydatki inwestycyjne rozkładają się nierównomiernie w czasie, pod uwagę należy brać faktyczny harmonogram wypłat pomocy oraz
dokonywanych wydatków. W konsekwencji wydatki inwestycyjne oraz płatności z tytułu pomocy są
wstecznie dyskontowane na koniec roku, w którym przedsiębiorstwo dokonało swojego pierwszego
odpisu amortyzacyjnego. Po drugie, wartość bieżąca jest liczona na podstawie korzyści uzyskanych
przy spłacie subsydiowanej pożyczki lub poboru podatku od dotacji. Stawka stosowana w takich
przypadkach jest stawką referencyjną ustalaną przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego.
Ekwiwalent dotacyjny netto (EDN) uwzględnia opodatkowanie podatkiem dochodowym.
61
W celu powiązania udzielanej krajowej pomocy regionalnej z polityką regionalną Wspólnoty
czas obowiązywania mapy pomocowej jest ściśle skorelowany z harmonogramem funduszy strukturalnych. Por.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej
dla przedsiębiorców, Dz.U. 2001, nr 28, poz. 306.
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Mapa 7. Rozmieszczenie specjalnych stref ekonomicznych na mapie pomocy regionalnej
w Polsce obowiązującej w ramach stowarzyszenia od 1 stycznia 1997 r.
do 30 kwietnia 2004 r. oraz w okresie członkostwa od 1 maja 2004 r.
do 31 grudnia 2006 r. (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie
pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz.U. 2001, nr 28, poz. 306) oraz rozporządzeń powołujących poszczególne specjalne strefy ekonomiczne w Polsce.

Omawiane przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych, zmienione nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2000 r., przewidywały
zatem, że maksymalne natężenie dopuszczalnej pomocy w poszczególnych strefach
jest równe największemu dopuszczalnemu natężeniu pomocy określonemu mapą
pomocy regionalnej. W konsekwencji we wszystkich strefach pułap dopuszczalnej
krajowej pomocy regionalnej wynosił, tak jak w niemal całej Polsce, 50% kosztów
kwalifikowanych, z możliwością podwyższenia do 65% dla małych i średnich przedsiębiorców. Jedynym wyłączeniem z tych uregulowań były podstrefy SSE „Krakow-
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ski Park Technologiczny” zlokalizowane w aglomeracji krakowskiej, gdzie pułap ten
wynosił odpowiednio 40% i 55% (por. mapa 7).
Konstrukcja zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, wprowadzona nowelizacją ustawy o s.s.e.
z 2000 r., opiera się zatem na mechanizmie ponoszenia przez przedsiębiorcę określonych nakładów inwestycyjnych. Prowadzi to do powiększania kwoty dostępnego
limitu zwolnienia podatkowego, który został wyrażony jako procentowy ułamek
wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Następnie, w miarę osiągania dochodów z działalności w strefie w związku z dokonaną inwestycją, przedsiębiorca
korzysta ze zwolnienia podatkowego, a tym samym obniża dostępny limit zwolnienia
aż do jego wyczerpania62.
Problem wprowadzenia zasady kumulacji krajowej pomocy regionalnej
Na podstawie prawa wspólnotowego korzystanie z pomocy regionalnej nie wyklucza możliwości korzystania ze wsparcia przeznaczonego na inne cele, np. ochronę
środowiska czy prace badawczo-rozwojowe. W wytycznych wspólnotowych regulujących krajową pomoc regionalną określono, że w celu zapewnienia nieprzekraczania
pułapu dopuszczalnej pomocy zsumowaniu ulega pomoc udzielana w ramach różnych programów pomocy regionalnej, bez względu na jej cel oraz źródła pochodzenia
(lokalne, regionalne, narodowe lub wspólnotowe).
Wytyczne wspólnotowe obowiązujące w czasie tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce nie przewidywały ponadto możliwości udzielania pomocy
regionalnej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach wrażliwych.
W praktyce nie zachodziło zatem sumowanie pomocy sektorowej z pomocą horyzontalną czy regionalną.
Poza zwolnieniami od podatku dochodowego ustawa o s.s.e. z 1994 r. przewidywała możliwość korzystania przez przedsiębiorców również z preferencji o charakterze lokalnym w postaci zwolnień od podatków lokalnych. Również po wycofaniu
automatycznego zwolnienia od tego podatku władze lokalne mogły od dnia 1 stycznia 2001 r. podejmować indywidualne decyzje w tym zakresie. Ponieważ brak było
w pierwotnej legislacji pułapów ograniczających pomoc publiczną w SSE, nie funkcjonowała również zasada kumulacji otrzymywanej pomocy.
Oprócz odniesienia się do pułapów natężenia pomocy i mapy pomocy regionalnej nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2000 r. wprowadzono zasadę kumulacji pomocy
uzyskiwanej przez przedsiębiorcę z różnych źródeł środków publicznych. Chodziło
bowiem o to, aby przyjęte poziomy dopuszczalnej pomocy regionalnej dotyczyły całej
62

R. Pięta-Mintus, A. Truskolawski, Specjalne Strefy Ekonomiczne – instrument promowania inwestycji poprzez zwolnienia podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 1, s. 20.

246

Rozdział 3. Wsparcie w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce...

pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę. W innym przypadku mogłoby się pojawić
niebezpieczeństwo przekraczania maksymalnych pułapów w wyniku otrzymania
wsparcia z kilku źródeł.
Dopuszczalność krajowej pomocy regionalnej na inwestycje niematerialne
Ustawa o s.s.e. z 1994 r. dopuszczała na mocy art. 12 ust. 3, aby wydatki inwestycyjne inne niż nabycie środków trwałych związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą w strefie, ponoszone przez inwestorów, którzy nie mają prawa do
zwolnienia od podatku dochodowego, były zaliczane w pełnej wysokości do kosztów
uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Chodziło
w tym przypadku o wszelkie inwestycje niematerialne. Tego rodzaju przepis umożliwiał obniżanie podstawy opodatkowania, a co za tym idzie – stanowił preferencję
podatkową, podatek był bowiem obliczany od niższej podstawy, przez co jego wartość
była niższa i niższe było obciążenie przedsiębiorcy.
Wytyczne wspólnotowe stanowiły, że do wartości inwestycji, której dotyczy pomoc, można zaliczyć co do zasady jedynie wydatki związane z inwestycjami w środki
trwałe. W pozostałych przypadkach pomoc na inwestycje niematerialne była dozwolona tylko warunkowo, wyłącznie w regionach, o których mowa w art. 87 ust. 3
lit. a) TWE, jeśli była uzasadniona problemami rozwoju regionalnego, udzielano jej
zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz miała charakter degresywny i ograniczony
w czasie63. Przepis art. 12 ust. 3. ustawy o s.s.e. z 1994 r. takich warunków jednak
nie zawierał.
Zakaz udzielania pomocy sektorowej
Zdaniem Komisji Europejskiej pomoc regionalna powinna pozostać neutralna
w zakresie alokacji zasobów produkcji między różne sektory gospodarki i typy działalności gospodarczej. Wytyczne wspólnotowe z 1998 r. regulujące krajową pomoc
regionalną obejmowały swoim zakresem wszystkie sektory życia gospodarczego, jednakże z określonymi wyłączeniami, które wynikały ze specyfiki poszczególnych sektorów: produkcji produktów rolnych, rybołówstwa, przemysłu węglowego, przemysłu
stalowego, transportu, przemysłu budowy statków, włókien syntetycznych, motoryzacyjnego. Niektóre z tych sektorów należały do grupy tzw. sektorów wrażliwych,
gdyż charakteryzowały się znacznymi nadwyżkami mocy produkcyjnych. Dla tych
gałęzi zasady pomocy publicznej były znacznie bardziej restrykcyjne w porównaniu
do reguł pomocy dla przedsiębiorców z pozostałych sektorów.

63

Por.: R. Szulc, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 2, s. 11.
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Ustawa o s.s.e. z 1994 r. nie wprowadziła specyficznych regulacji w odniesieniu do
pomocy udzielanej tzw. sektorom wrażliwym. W związku z rozpatrywaniem przepisów tej ustawy pod kątem zgodności z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy
regionalnej Komisja negatywnie oceniła wsparcie szczególnie dla sektora motoryzacyjnego.
Zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami wspólnotowymi64 do przemysłu
motoryzacyjnego zaliczano produkcję i montaż, a także prowadzenie prac projektowo-wdrożeniowych pojazdów o napędzie silnikowym, silników do nich oraz komponentów przeznaczonych do ich produkcji. W ramach warunków dopuszczalności
pomocy dla tego sektora uznano, że pomocy można udzielać na ratowanie i restrukturyzację, badania i rozwój, prace innowacyjne, na ochronę środowiska oraz na szkolenia, a także w ramach rozwoju regionalnego – na pomoc regionalną. Podstawowym
warunkiem zaakceptowania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców
sektora motoryzacyjnego była lokalizacja ich inwestycji na obszarze opóźnionym
w rozwoju. Sytuacja regionu, w którym planowano inwestycję, musiała zostać przeciwstawiona sytuacji w innym regionie. Konieczne było zatem wykazanie, że:
• istnieje tzw. alternatywna lokalizacja, co oznaczało, że inwestycja mogła być
zlokalizowana w innym miejscu (mobilność takiej inwestycji była wykazywana
przez przedstawienie przynajmniej jednej, ekonomicznie uzasadnionej lokalizacji
alternatywnej w stosunku do lokalizacji obranej dla inwestycji; pomoc regionalna
nie mogła zostać udzielona, jeśli Komisja stwierdziła, że projekt inwestycyjny nie
miał charakteru mobilnego, tj. przedsiębiorca nie miał możliwości zrealizowania
inwestycji w innym miejscu – w takim przypadku nie był spełniony warunek
niezbędności pomocy),
• intensywność pomocy jest proporcjonalna do skali negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych występujących na danym obszarze,
• została przeprowadzona ocena wpływu przyszłej pomocy na sektor, w którym
działa beneficjent pomocy, oraz na konkurencję65.
Ogólnie rzecz biorąc dopuszczalny poziom pomocy dla sektora motoryzacyjnego
wynosił 20% pułapu pomocy regionalnej wynikającego z mapy pomocy regionalnej.
W przypadku przekroczenia tego poziomu należało przedstawić analizę kosztów
i korzyści, a tym samym uzasadnić pomoc szczególną sytuacją regionu.
W przypadku ustanawiania specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce należało
zatem w sposób precyzyjny rozdzielić pomoc regionalną od każdej innej pomocy.
Wszelkie uregulowania pomocy dla sektorów wrażliwych były traktowane przez
64

Information from the Commission – Community Framework for State aid to the motor vehicle
industry, Dz.Urz. WE 1997 C 279/1.
65
P. Pełka, M. Stasiak, op. cit., s. 127–129.
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Komisję Europejską jako lex specialis, co oznacza – z polskiego punktu widzenia –
że pomoc dla przedsiębiorców działających w tych sektorach powinna być oceniana
z uwzględnieniem wytycznych regulujących pomoc sektorową, a nie regionalną, bez
względu na to, czy działalność tych podmiotów jest zlokalizowana w specjalnych
strefach ekonomicznych, czy też nie.
Oznacza to, że w Polsce poziom maksymalnego natężenia pomocy udzielanej
sektorom wrażliwym – bez analizy kosztów i korzyści i przy założeniu obowiązywania wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej – wynosiłby do końca
1999 r. 15% (20% z 75%), a od dnia 1 stycznia 2000 r. – 10% (20% z 50%) kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą. Ustawa o s.s.e. z 1994 r. nie przewidywała
żadnych odrębnych uregulowań w odniesieniu do sektora motoryzacyjnego, dlatego
inwestorzy w tej branży uzyskiwali prawo do zwolnień na zasadach obowiązujących
wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia strefowe: w ciągu pierwszych
10 lat – pełne zwolnienie od podatku dochodowego, a w pozostałym okresie do końca
funkcjonowania strefy – zwolnienie z opodatkowania połowy dochodu.
W związku z krytyką takiego stanu rzeczy przez stronę wspólnotową w stanowisku negocjacyjnym w obszarze „Polityka konkurencji” z 1999 r. Polska zobowiązała się do „nieudzielania pomocy w ramach specjalnych stref ekonomicznych przedsiębiorcom w sektorach: produkcji włókien sztucznych, budowy statków
i stalowym, uważanych w prawie wspólnotowym za sektory wrażliwe”. Lista ta nie
obejmowała jednak najbardziej kontrowersyjnego wówczas sektora motoryzacyjnego. W związku z zarzutem braku różnicowania inwestorów pod względem sektora
ich działalności gospodarczej nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2000 r. wyeliminowano
możliwość udzielania na zasadach ogólnych krajowej pomocy regionalnej dla sektorów wrażliwych, w tym dla sektora motoryzacyjnego. Dotyczyło to jednak tylko
inwestorów nowych.
Zakaz udzielania pomocy eksportowej
Pomoc eksportowa jest wsparciem bezpośrednio uzależnionym od realizowanego eksportu. Prawo wspólnotowe zabrania stosowania tego rodzaju instrumentów.
Wynika to przede wszystkim z zapisów art. 87 ust. 1 TWE, w którym stwierdzono,
że „jest nie do pogodzenia z regułami wspólnego rynku – w zakresie, w jakim narusza wymianę handlową między państwami członkowskimi – wszelka pomoc […]”
publiczna. Jak już wspomniano, również w relacjach między Polską a Wspólnotą
Europejską w okresie stowarzyszenia w art. 63 ust. 1 lit. iii) obowiązującego wówczas
Układu Europejskiego zapisano, że jest niezgodna „z właściwą realizacją Układu,
o ile może mieć wpływ na handel między Polską a Wspólnotą […], wszelka pomoc
publiczna […]”.
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Bez znaczenia dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich było to, na jakie
rynki eksportowane były towary wyprodukowane przez inwestorów korzystających
z krajowej pomocy regionalnej w SSE. Dopuszczalność udzielania pomocy eksportowej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce wynikała z art. 12 ust. 6 pkt 4
ustawy o s.s.e. z 1994 r. Przepis ten stanowił, że warunkami otrzymania zezwolenia
– co wiązało się z uzyskaniem preferencji podatkowych – było osiągnięcie „[…] przez
podmiot gospodarczy określonej minimalnej wielkości przychodów z eksportu wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług świadczonych na eksport i utrzymania
co najmniej takiej wielkości przez określony czas”.
Występowała zatem ewidentna sprzeczność polskiej legislacji z postanowieniami
już nie tylko Układu Europejskiego czy acquis, lecz także Porozumienia w sprawie
subsydiów i środków wyrównawczych WTO. Dlatego też w praktyce w 1997 r. zakres wykorzystywania tego przywileju ograniczono do pierwszej specjalnej strefy
ekonomicznej – SSE „Euro-Park Mielec”66 – i jednocześnie prawo do korzystania
z pomocy eksportowej przyznano tym kilku inwestorom, którzy uzyskali wcześniej zezwolenia. W myśl ustawowego zachowania uzyskanych zwolnień preferencja
ta nie dotyczyła tylko inwestorów nowych, co oznaczało pozostawienie wolności
wyboru podstawy zwolnienia dotychczasowym przedsiębiorcom funkcjonującym
w tej strefie. Zgodnie z przepisem przejściowym przedsiębiorcy, którzy uzyskali
zezwolenie w ciągu dwóch lat od dnia ustanowienia strefy, mogli dokonać wyboru
podstawy zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów obowiązujących w dniu uzyskania zezwolenia. Ostatecznie nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2000 r.
wyeliminowano przepis uzależniający uzyskiwanie zwolnienia podatkowego od zrealizowanego eksportu.

3.1.3. Regulacje dotyczące specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce w świetle zasad Światowej Organizacji Handlu
Polska jako państwo członkowskie Światowej Organizacji Handlu jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich przepisów WTO, także tych zawartych w Porozumieniu w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych67. Przepisy WTO odnoszące
się do subsydiów mają dwojaki cel:

66

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu, Dz.U. 1997, nr 120, poz. 757.
67
Porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych. Załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu w dniu
15 kwietnia 1994 r., Dz.U. 1996, nr 9, poz. 54.
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•

ustalenie reguł mających wyeliminować lub osłabić negatywne efekty dla członków oraz zapobiec wykorzystywaniu subsydiów w celu zniesienia lub uszczuplenia podjętych zobowiązań,
• uregulowanie wykorzystywania ceł wyrównawczych przez członków starających
się skompensować szkodliwe skutki subsydiowania produktu przez dostawcę zagranicznego68.
Żaden członek Porozumienia nie powinien stosować jakichkolwiek subsydiów,
jeśli wywoływałyby one szkodę dla przemysłu krajowego, naruszałyby korzyści wynikające z liberalizacji handlu lub też stanowiły poważny uszczerbek dla inwestorów
w innym kraju. W takiej sytuacji można się spodziewać postępowań antysubwencyjnych wszczętych przez państwo, które odnotowuje szkodę swojego przemysłu69.
Państwa należące do WTO mogą bowiem podejmować środki wyrównawcze w celu
wyeliminowania negatywnych skutków niezgodnych z prawem subsydiów, przy
czym muszą wcześniej udowodnić istnienie importu subwencjonowanego, szkody
lub groźby wystąpienia szkody dla producentów krajowych podobnego towaru oraz
powiązania przyczynowo-skutkowego między szkodą a importem.
W rozumieniu Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych
subsydiowanie obejmuje działania rządu, władz publicznych lub agencji dysponujących środkami publicznymi, polegające na transferze środków dla przedsiębiorcy
dostarczaniu dóbr lub usług, jak również zaniechaniu poboru należnych dochodów,
np. w formie preferencji fiskalnych w postaci zwolnień podatkowych, które stosowane
są w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Oznacza to, że mechanizm strefowy wypełnia kryteria wsparcia w rozumieniu przepisów WTO.
W świetle postanowień Światowej Organizacji Handlu można wyróżnić trzy
grupy środków stosowanych w uprzywilejowanych strefach gospodarczych: zgodne
z WTO, zakazane przez WTO lub też których zgodność z WTO zależy od konkretnego przypadku. Istotną kwestią jest rozróżnienie pojęcia specyficzności subsydium,
gdyż tylko subsydia specyficzne, w przeciwieństwie do powszechnych, mogą być
przedmiotem postępowań ochronnych. „Specyficzność” oznacza ograniczenie zakresu subsydiów tylko do określonych przedsiębiorstw, ich grup lub gałęzi gospodarki.
Za specyficzne zostanie także uznane subsydium, z którego pozornie mogą korzystać
wszystkie podmioty, ale faktycznie, w sposób dyskrecjonalny, jest ono ograniczone
przez władze tylko do określonych przedsiębiorstw70.
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B. Hoekman, M.M. Kostecki, op. cit., s. 166.
Ibidem, s. 217.
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J. Piotrowski, Subsydia i zasady ochrony przed subsydiami [w:] Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002,
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Porozumienie przewiduje, że subsydia specyficzne, a więc ukierunkowane na
dane przedsiębiorstwo, branżę, grupę przedsiębiorstw lub gałęzi przemysłu, są zakazane, gdy ich istnienie jest uzależnione od działalności eksportowej, lub że polegają
na preferowaniu towarów krajowych w stosunku do importowanych. Drugi rodzaj
wsparcia nie był stosowany w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, pierwszy
natomiast, polegający na pomocy eksportowej, był przewidziany dla przedsiębiorców
z SSE „Euro-Park Mielec”.
Jak już wspomniano przy analizie zgodności regulacji dotyczących specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce z prawem wspólnotowym, na podstawie § 5 ust.1 pkt 2
rozporządzenia ustanawiającego tę strefę71 stosowano zwolnienie dochodu od podatku dochodowego w wysokości odpowiadającej połowie przychodów z eksportu towarów wytworzonych lub eksportu usług wykonywanych na jej terenie w okresie 10 lat
od dnia rozpoczęcia przez podmiot działalności w SSE, lecz nie dłużej niż do końca
15. roku od dnia jej ustanowienia. Dopiero w 1997 r. wyeliminowano możliwość
uzyskiwania przez nowych inwestorów preferencji podatkowych z tytułu eksportu,
a więc stosowania subsydiów eksportowych.
Warto ponadto odnotować, że porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych zawiera pewne postanowienia łagodzące przejściowo przepisy względem dwóch kategorii członków Światowej Organizacji Handlu – państw rozwijających się72 oraz państw w okresie transformacji systemowej do gospodarki rynkowej.
W odniesieniu do państw przeżywających transformację od gospodarki centralnie
planowanej do wolnorynkowej uznano, na podstawie art. 29 Porozumienia, ich
prawo do przejściowego stosowania niektórych programów i środków subwencyjnych. Jedynym kryterium, jakie należało spełnić, było zapewnienie, że wspomniane
środki są konieczne do przeprowadzenia transformacji. Jednocześnie, na podstawie
71
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej
strefy ekonomicznej w Mielcu, Dz.U. 1995, nr 107, poz. 526.
72
W Porozumieniu uznano, że na podstawie art. 27 subsydia mogą odgrywać ważną rolę w programach rozwoju gospodarczego państw rozwijających się. W konsekwencji kraje najsłabiej rozwinięte (Angola, Bangladesz, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Dżibuti, Gambia, Gwinea, Gwinea-Bissau, Haiti, Kambodża, Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Mali, Mauretania,
Mozambik, Myanmar, Nepal, Niger, Republika Afryki Środkowej, Rwanda, Senegal, Sierra Leone,
Tanzania, Togo, Uganda, Wyspy Salomona, Zambia) oraz te o produkcie narodowym brutto na jednego mieszkańca (PNB per capita) poniżej 1000 dol. rocznie zostały spod jego postanowień wyłączone.
Chodzi w tym przypadku o następujące państwa: Boliwia, Egipt, Filipiny, Ghana, Gujana, Gwatemala, Indie, Indonezja, Kamerun, Kenia, Kongo, Maroko, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Republika
Dominikany, Senegal, Sri Lanka, Wybrzeże Kości Słoniowej i Zimbabwe (por.: Załącznik VII do Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych). W związku z osiągnięciem wyższego
poziomu rozwoju z listy tej wykreślono Republikę Dominikany, Gwatemalę i Maroko. W związku
z członkostwem w WTO do listy tej dołączono: Albanię, Angolę, Armenię, Chiny, Gruzję, Kirgistan,
Mołdowę oraz Mongolię. Por.: M. Engman, O. Onodera, E. Pinali, op. cit., s. 47.
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art. 29 ust. 3 Porozumienia, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie systemy subwencyjne należało notyfikować w Komitecie do spraw Subsydiów i Środków Wyrównawczych.
Wszelkie uprzywilejowane strefy gospodarcze tworzone w państwach przeżywających transformację gospodarczą, w tym specjalne strefy gospodarcze w Polsce, były
ustanawiane właśnie w związku z przemianami ekonomiczno-społecznymi i miały
się przyczyniać do powiązania dotychczas odizolowanej gospodarki z rynkiem światowym. Z tego punktu widzenia postanowienia Porozumienia umożliwiały przez
pewien czas utrzymywanie preferencji inwestycyjnych związanych z realizowanym
eksportem. W praktyce jednak kraje te, w tym Polska, najczęściej tworzyły strefy
stosujące bardziej uniwersalne zachęty finansowe, zazwyczaj niepowiązane z eksportem. Co więcej, w okresie przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej
państwa te zostały zobowiązane do dostosowania swoich przepisów, w tym obowiązujących w uprzywilejowanych strefach gospodarczych, do restrykcyjnych wymagań
wspólnotowych.
Z punktu widzenia przepisów WTO specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
zostały potraktowane jako wsparcie dla regionów o trudniejszych warunkach rozwojowych na terytorium naszego kraju w ramach ogólnych zasad rozwoju regionalnego. W konsekwencji instrumenty stosowane w strefach zostały uznane za zgodne
z postanowieniami porozumienia ustanawiającego WTO. Na podstawie art. 8 ust.
2. lit. b) tego dokumentu dopuszczalna jest bowiem pomoc dla regionów upośledzonych, z zastrzeżeniem że:
• tego rodzaju region musi być jasno oznaczonym, zwartym obszarem geograficznym, o dającej się określić tożsamości gospodarczej i administracyjnej,
• kryteria określające upośledzenie regionu powinny być neutralne i obiektywne,
wskazujące, że trudności wynikają z okoliczności niemających charakteru tylko
doraźnego; takie kryteria muszą być jasno wymienione w ustawie lub innym
dostępnym dokumencie oficjalnym, tak aby były one możliwe do zweryfikowania; powinny one obejmować miary rozwoju gospodarczego, oparte na jednym
z następujących czynników, mierzonych w okresie trzyletnim:
− maksymalnie 85% średniej PKB per capita,
− co najmniej 110% średniej stopy bezrobocia dla danego terytorium.
W momencie tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kryterium
zwartego obszaru geograficznego było spełnione tylko przez SSE „Euro-Park Mielec”,
którą powołano na obszarze dawnego zakładu PZL-Mielec. W przypadku pozostałych stref już wówczas zauważono znaczne rozproszenie, które w trakcie kolejnych
zmian obszarów ulegało zwiększeniu. Jeśli chodzi o warunki społeczno-gospodarcze,
to według Ministerstwa Gospodarki przywołane wymagania były spełniane przez
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wszystkie ustanowione wówczas strefy z wyjątkiem Katowickiej SSE. Argumentowano jednak, że doprowadzenie do ekonomicznej efektywności sektora górnictwa
węgla kamiennego wymaga m.in. zmniejszenia zatrudnienia w górnictwie o około 80 tys. osób, co oznaczało konieczność stworzenia na Śląsku, gdzie utworzono
wzmiankowaną strefę, 20 tys. nowych miejsc pracy73.
Konsekwencją tych rozbieżności z warunkami określonymi w porozumieniu
ustanawiającym WTO mogło być uznanie instrumentów strefowych za specyficzne subsydium podlegające sankcjom. W takiej sytuacji pomoc publiczna udzielana
w strefach mogłaby się stać przedmiotem postępowania antysubwencyjnego.
Do wymogu zgodności z tymi przepisami oraz konieczności notyfikowania do
WTO systemu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce odniesiono się również
w dokumencie rządowym dotyczącym funkcjonowania stref 74. Wskazano w nim,
że konieczne było sukcesywne notyfikowanie w WTO kolejno ustanawianych specjalnych stref ekonomicznych. Notyfikacje te powinny być przedkładane nie później
niż w roku kalendarzowym następującycm po roku, w którym ustanowiono strefę.
Zgodnie z procedurami WTO w dniu 7 lutego 1996 r., na podstawie art. 29 ust. 3
Porozumienia o subsydiach i środkach wyrównawczych, Polska notyfikowała w WTO
pomoc publiczną udzielaną w SSE „Euro-Park Mielec” jako subsydium zakazane,
gdyż udzielane preferencje podatkowe były uzależnione od produkcji na eksport75.
Pozostałe programy pomocowe w ramach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
zostały notyfikowane w WTO w dniu 30 kwietnia 1999 r. jako subsydia specyficzne76. Kolejne notyfikacje w WTO programów pomocowych w specjalnych strefach
ekonomicznych dostosowanych do wymagań Unii Europejskiej zostały przekazane
już przez Komisję Europejską po przystąpieniu Polski do Unii77.
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Ibidem.
Funkcjonowanie i tworzenie…, op. cit., s. 6.
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Notifications under Article 29.3 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,
WTO, G/SCM/N/9/POL, 23 February 1996.
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New and Full Notifications Pursuant to Article XVI.1 of the GATT 1994 and Article 25 of the
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Poland, WTO, G/SCM/N/38/POL, 12 May 1999.
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New and Full Notifications Pursuant to Article XVI.1 of the GATT 1994 and Article 25
of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, European Communities, Addendum
– Poland, WTO, G/SCM/N/123/EEC/Add.19, 29 August 2005 oraz G/SCM/N/155/EEC/Add.19,
23 November 2007.
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3.2. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach
ekonomicznych w świetle przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej w latach 2004–200678
3.2.1. Problemy negocjacyjne dotyczące preferencji fiskalnych
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce79
Pojęcie i zakres praw nabytych przedsiębiorców do preferencji fiskalnych
W art. 13 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r. zapisano, że
„zwolnienia i preferencje ustalone przez Radę Ministrów […] nie mogą być pogorszone […], w okresie, na który ustanowiono strefę”. Przepis ten sankcjonował prawa nabyte inwestorów do zwolnień i ulg od podatku dochodowego uznanych przez Komisję
Europejską za sprzeczne z zobowiązaniami wynikającymi z Układu Europejskiego
oraz acquis communautaire. Przepisu tego nie było w projekcie ustawy przyjmowanej przez Radę Ministrów. Został on wprowadzony w wyniku prac parlamentarnych niewątpliwie w celu zapewnienia potencjalnym inwestorom stałości przepisów
podatkowych. Na początek lat dziewięćdziesiątych XX w. przypadły pierwsze lata
transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce i budowania systemu prawnego otoczenia gospodarczego, dlatego podkreślenie stabilności legislacyjnej ustawodawca
uznał za niezbędne, aby zwiększyć wiarygodność i atrakcyjność stref, szczególnie
dla inwestorów zagranicznych.
Brak takiego przepisu w przedłożeniu rządowym mógł oznaczać, iż Rada Ministrów zdawała sobie sprawę, że wspomniane zwolnienia podatkowe w strefach mogą
być kwestionowane przez Komisję Europejską i będą wymagały zmian. Od 1991 r.
wszystkie projekty rządowych aktów prawnych były opiniowane przez Pełnomocnika
Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym. Nie dotyczyło to jednak etapu prac parlamentarnych,
stąd też można przypuszczać, że Sejm nieświadomie przyjął ustawę zawierającą przepisy sprzeczne z acquis.
Pod wpływem negatywnych opinii Komisji Europejskiej Polska ograniczyła liczbę inwestorów objętych kwestionowanymi zwolnieniami podatkowymi do tych, którzy uzyskali zezwolenia do końca 2000 r. Zapis ten znalazł się w nowelizacji ustawy
78

Szerzej na ten temat zob.: A.A. Ambroziak, E. Kaliszuk, Warunki udzielania pomocy publicznej
w Polsce [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
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Szerzej na ten temat zob.: A.A. Ambroziak, Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (II), „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 3..
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o s.s.e. z 2000 r., wprowadzonej w życie w dniu 1 stycznia 2001 r. Zmieniono wówczas
art. 13, który w nowym brzmieniu stanowił, że „w okresie, na jaki ustanowiono strefę, zasady i wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie
ustawy nie mogą ulec zmianie na niekorzyść przedsiębiorców posiadających ważne
zezwolenie […]”.
Wspomniana nowelizacja dotyczyła tylko inwestorów nowych, którzy po jej
wejściu w życie otrzymywali zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w specjalnych strefach ekonomicznych. Nie zmieniła natomiast warunków przedsiębiorcom, którzy zezwolenia otrzymali do dnia 31 grudnia 2000 r. włącznie. Byli oni
zatem objęci preferencjami podatkowymi wynikającymi z ustawy o s.s.e. z 1994 r.
Ze świadomością zastrzeżeń strony wspólnotowej już od 1997 r. zaczęto jednak
wprowadzać do rozporządzeń o powołaniu kolejnych 1180 specjalnych stref ekonomicznych § 15, zgodnie z którym „zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje
określone w odpowiednich paragrafach mogą ulec zmianie w celu ich dostosowania
do zobowiązań RP jako członka Unii Europejskiej”. Zakładano bowiem, że dostosowanie przepisów do wymagań wspólnotowych w odniesieniu do pomocy udzielanej
we wspomnianych 11 strefach nastąpi z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa
w Unii Europejskiej (miały wówczas zostać przyjęte wspólnotowe reguły krajowej
pomocy regionalnej zapowiedziane w rozporządzeniach).
Należy jednak podkreślić, że na mocy art. 13 ustawy o s.s.e. z 1994 r. preferencje
fiskalne ustalone przez Radę Ministrów nie powinny ulec pogorszeniu. W rezultacie
dyspozycja art. 13 sankcjonowała stosowanie regionalnej pomocy publicznej przekraczającej dopuszczalną intensywność pomocy, co oznaczało, że pomoc taka byłaby po
dacie akcesji uznana za niezgodną ze wspólnotowymi przepisami o pomocy publicznej, z wszystkimi konsekwencjami prawnymi nielegalnej pomocy81.
Jeśli wziąć pod uwagę, że przepisy ustawy są w hierarchii aktów prawnych powyżej przepisów aktów niższego szczebla, tj. rozporządzeń, to trzeba uznać, iż przedstawiony zabieg był nieskuteczny i w żaden sposób nie rozwiązywał kwestii praw nabytych przedsiębiorców. Ponadto przytoczone zapisy § 15 rozporządzeń z pewnością
wzbudzały niepewność co do warunków inwestowania w strefach, czego efektem był
ich słabszy, niż zakładano wówczas, rozwój82. Wydaje się zatem, że celem tego przepisu było tylko zasygnalizowanie możliwych w przyszłości zmian aktów prawnych
regulujących preferencje fiskalne na terenach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w związku z dostosowywaniem ich do reguł Unii Europejskiej. Przepis spełniał
80

Rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiające SSE „Euro-Park Mielec”, Katowicką SSE, Suwalską SSE, Legnicką SSE, Łódzką SSE oraz Wałbrzyską SSE takiego zastrzeżenia nie zawierały.
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Z. Jurczyk, Specjalne strefy ekonomiczne w świetle kontroli pomocy publicznej sprawowanej
przez Komisję Europejską, „Prawo Unii Europejskiej” 2004, nr 9, s. 9.
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Por.: J.K. Ocipka, op. cit., s. 18.
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zatem wyłącznie funkcję informacyjną dla inwestorów i aby miał moc prawną, musiałyby zostać odpowiednio znowelizowane ustawa o s.s.e. oraz rozporządzenia Rady
Ministrów ustanawiające poszczególne specjalne strefy ekonomiczne83.
Pierwotne stanowisko negocjacyjne Polski
dotyczące preferencji fiskalnych w specjalnych strefach ekonomicznych
W stanowisku negocjacyjnym z dnia 28 lutego 1999 r. Polska stwierdziła, że dotychczas nie była udzielana pomoc regionalna w rozumieniu zasad udzielania krajowej pomocy regionalnej we Wspólnotach Europejskich, z wyjątkiem nieznacznej
pomocy w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym
i dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych. Oznaczało to zatem
potwierdzenie ze strony władz polskich zasadności oceniania pomocy udzielanej
w SSE pod kątem zgodności z zasadami dotyczącymi krajowej pomocy regionalnej.
Wówczas też strona polska uznała, iż „biorąc pod uwagę:
• fakt, że ze względu na kryteria wspólnotowe istnieją przesłanki do traktowania
Polski jako obszaru spełniającego warunki wskazane w art. 87.3.a TWE,
• brak ostatecznych uzgodnień co do Agendy 2000,
• potrzebę opracowania mapy pomocy regionalnej, która przedstawiona będzie
podczas screeningu: »Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych«,
na tym etapie negocjacji nie może wykluczyć konieczności umożliwienia stosowania
bardziej elastycznych niż dopuszczalne w prawie Wspólnot środków dla obszarów
Polski w ramach polityki regionalnej”.
Mimo że zapisy te dotyczyły bezpośrednio dwóch obszarów negocjacyjnych
– „Polityka regionalna” oraz „Budżet” – można uznać, iż Polska była bardzo zainteresowana odmiennym i bardziej elastycznym traktowaniem ze względu na rozwój
regionalny.
Wobec braku woli ingerowania w prawa nabyte przedsiębiorców z jednej strony
oraz toczących się negocjacji akcesyjnych i negatywnego stanowiska strony wspólnotowej w tym zakresie z drugiej strony – w stanowisku negocjacyjnym w obszarze „Polityka konkurencji” Polska stwierdziła, że „w ramach segmentu regionalnej pomocy
publicznej występuje o dopuszczenie stosowania w okresie przejściowym do końca
2017 roku dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w istniejących w Polsce specjalnych strefach ekonomicznych pomocy operacyjnej i eksportowej, niestosowania
zasady kumulacji pomocy, pułapów pomocy oraz ograniczeń wynikających z zasad
udzielania pomocy dla sektora motoryzacyjnego”.

83

Informacja o wynikach…, op.cit., s. 33.

3.2. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych...

257

Długość okresu przejściowego uzasadniono koniecznością respektowania praw
nabytych przedsiębiorców, którzy podjęli działalność gospodarczą w tych strefach.
Prawa te miały przestać obowiązywać w różnych strefach do końca działania ostatnich
z nich w 2017 r. Przyjęto zatem zasadę, że przywileje strefowe powinny same „wygasnąć”, a nie zostać zmienione lub okres ich obowiązywania skrócony w związku
z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej. Polska podkreśliła, że „dostosowanie prawa polskiego do acquis przed rokiem 2017 będzie związane z koniecznością
wypłaty odszkodowań inwestorom, którzy zainwestowali w strefach i utracili gwarantowane prawem preferencje”.
Ze świadomością, że strona wspólnotowa negatywnie podchodzi do idei funkcjonowania zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych sprzecznych z acquis, Polska w swoim stanowisku negocjacyjnym próbowała przedstawić
wspomnianą pomoc jako niemającą negatywnego wpływu na konkurencję i handel
między państwami członkowskimi. Jest to jedno z kryteriów, na podstawie którego
pewne działania państwa na rzecz przedsiębiorców są akceptowane przez Komisję.
W związku z tym wskazano, że wpływ SSE na konkurencję był nieznaczny, gdyż:
• do końca grudnia 1998 r. działalność gospodarczą w strefach podjęło 68 przedsiębiorców (argument ten był dla strony wspólnotowej mało przekonujący, ponieważ
jeszcze przez rok od przedstawienia tego stanowiska Polska udzielała zezwolenia
w SSE na starych warunkach; wymieniona liczba dotyczyła ponadto inwestorów,
którzy rozpoczęli działalność, a nie uzyskali zezwolenia – tych było znacznie
więcej – a więc potencjalnie byli oni beneficjentami pomocy w przyszłości),
• według danych za 1997 r. udzielona pomoc wyniosła 4,054 mln euro (pomoc oferowana w specjalnych strefach ekonomicznych, czyli zwolnienia podatkowe, jest
wykorzystywana przez przedsiębiorców dopiero od momentu, kiedy prowadzona
działalność gospodarcza przynosi dochód, stąd należało oczekiwać wzrostu tej
kwoty),
• pomoc eksportowa dopuszczalna była tylko w jednej specjalnej strefie ekonomicznej i potencjalnie mogła dotyczyć jedynie 22 przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie w niej działalności przed dniem 20 października
1997 r., kiedy weszła w życie nowelizacja rozporządzenia eliminująca tego rodzaju
wsparcie (na podstawie tej nowelizacji wykluczono możliwość korzystania z pomocy eksportowej w SSE „Euro-Park Mielec”, a w ramach wcześniejszych działań
harmonizacyjnych została zlikwidowana praktyczna możliwość udzielania pomocy uzależnionej od wyników w eksporcie w pozostałych specjalnych strefach
ekonomicznych).
Ze świadomością, że przywołane argumenty mogą nie przekonać strony wspólnotowej, Polska zadeklarowała w stanowisku negocjacyjnym, iż w 1999 r. ustawa o s.s.e.
zostanie znowelizowana w celu wyeliminowania niezgodności z acquis. W swoim
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stanowisku Polska stwierdziła, że w związku z tym „respektowanie praw nabytych
będzie dotyczyło jedynie przedsiębiorców, którzy zainwestują w specjalnych strefach
ekonomicznych przed wejściem w życie ww. nowelizacji”. Nie był to zapis precyzyjny, gdyż fakt zainwestowania nie stanowił podstawy uzyskania praw nabytych do
zwolnień, ale jedynie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie.
Nowelizacja ustawy, a więc i realizacja zobowiązań negocjacyjnych, nastąpiła dopiero
z początkiem 2001 r.
W stanowisku negocjacyjnym Polska zobowiązała się również do „nieudzielania
pomocy w ramach specjalnych stref ekonomicznych przedsiębiorcom w sektorach:
produkcji włókien sztucznych, budowy statków i stalowym, uważanych w prawie
wspólnotowym za sektory wrażliwe”. Było to niewątpliwie realizacją postulatów
Komisji, aby uregulowania dotyczące SSE nie obejmowały swoim zakresem przedsiębiorców z sektorów wrażliwych, nie wymieniono jednakże na tej liście sektora
najważniejszego ze wspólnotowego punktu widzenia – sektora motoryzacyjnego,
reprezentowanego, jak się okazało, przez kilku dużych przedsiębiorców.
Polska zadeklarowała ponadto, że „nie utworzy nowych specjalnych stref ekonomicznych”. Rzeczywiście, od 1999 r. nie powołano żadnej nowej strefy, jednakże
wielokrotnie zmieniano i zwiększano ogólny rozmiar SSE, a zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej udzielano przedsiębiorcom na podstawie zgodnych
z acquis przepisów ustawy o s.s.e. po nowelizacji z 2000 r.
W celu wzmocnienia stanowiska negocjacyjnego strona polska odwołała się do
kwestii finansowych i kosztów, z jakimi należałoby się liczyć w przypadku wycofania
zwolnień podatkowych. Uznano zatem, że dostosowanie prawa polskiego do acquis
przed rokiem 2017 będzie związane z koniecznością wypłaty odszkodowań przedsiębiorcom, którzy zainwestowali w strefach i utracili gwarantowane prawem preferencje. W tym czasie kwotę ewentualnych odszkodowań oszacowano na 8 mld zł84.
Stanowisko Unii Europejskiej dotyczące preferencji fiskalnych
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Komisja Europejska uznała reguły dotyczące konkurencji, w tym odnoszące się
do pomocy państwa, za obszar, który nie powinien podlegać negocjacjom. Zdaniem
Komisji jakiekolwiek okresy przejściowe nie powinny wywoływać zmian w podstawowych zasadach czy polityce Unii, niszczyć ich właściwego funkcjonowania lub
mieć istotnego wpływu na zniekształcenie konkurencji85. W konsekwencji ani w interesie państw członkowskich Unii Europejskiej, z którymi formalnie prowadzone
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były negocjacje, ani w interesie Komisji nie leżało zaakceptowanie pomocy udzielanej
w Polsce wbrew regułom wspólnotowym.
Jako najważniejszy organ zaangażowany w ochronę przed zniekształceniem
konkurencji, w tym w rozstrzyganie o dopuszczalności pomocy planowanej przez
państwa członkowskie, Komisja nie mogła zaakceptować wyjątkowego traktowania
Polski. Udzielenie Polsce zgody na stosowanie pomocy publicznej niezgodnej z regułami wspólnotowymi, w tym w ramach specjalnych stref ekonomicznych, mogłoby
zostać potraktowane jako precedens. Autorytet i wiarygodność Komisji jako organu
niezależnego i obiektywnie oceniającego pomoc mogłyby wówczas zostać podważone. Stąd też kiedy analizuje się rokowania w obszarze „Polityka konkurencji” w odniesieniu do SSE, należy brać pod uwagę szczególnie istotny fakt wyłącznych w tym
zakresie kompetencji Komisji.
W swoim stanowisku negocjacyjnym z dnia 21 listopada 2001 r. Wspólnota Europejska odrzuciła możliwość zaakceptowania żądania Polski, aby dopuścić okres
przejściowy na udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych dla
przedsiębiorców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych. Komisja
Europejska uważała bowiem, że przepisy ustawy o s.s.e. z 1994 r., obowiązującej do
momentu wejścia w życie jej nowelizacji z 2000 r. (czyli do dnia 1 stycznia 2001 r.),
zawierała elementy sprzeczne z acquis i bezpośrednimi zobowiązaniami Polski wynikającymi z Układu Europejskiego86. Komisja zgłaszała również poważne wątpliwości
co do słuszności podnoszonej przez nasz kraj kwestii praw nabytych, gdyż Polska przez
cały rok 2000 udzielała zezwoleń na podstawie kwestionowanych przepisów87. Ostatecznie Wspólnota wnioskowała o przyjęcie i wdrożenie przez władze polskie programu dostosowania istniejących praw nabytych do przepisów acquis communautaire88.
Koncepcja rozwiązania problemu praw nabytych
do preferencji fiskalnych w specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Podczas poszukiwania we Wspólnocie Europejskiej akceptacji dla polskiego
postulatu argumentację budowano na przepisie art. 87 ust. 1 TWE, stanowiącym,
że zakazana jest pomoc publiczna, która wpływa na wymianę handlową między
państwami członkowskimi. Tymczasem pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w.,
na początku działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, faktyczna pomoc
udzielona przedsiębiorcom – de iure wbrew przepisom wspólnotowym – najczęściej
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nie przekraczała dopuszczalnych pułapów określonych w acquis i nie wywierała istotnego wpływu na handel międzypaństwowy.
Dlatego też w trakcie negocjacji jako podstawę analizy możliwych wariantów
rozwiązania kwestii praw nabytych do preferencji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce wzięto pod uwagę potencjalny wpływ pomocy publicznej na warunki
konkurencji i handlu między Polską a Wspólnotą. Trudne i nieuzasadnione byłoby
różnicowanie przedsiębiorców ze względu na gałąź produkcji. Okazało się jednak, że
efektywny, łatwy do realizacji oraz uzasadniony prawnie i ekonomicznie był podział
przedsiębiorców ze względu na ich wielkość. Na podstawie tego kryterium z grupy
inwestorów funkcjonujących w SSE na starych zasadach wyodrębniono przedsiębiorstwa małe i średnie. Uznano bowiem, że w przypadku tych podmiotów Komisja
powinna się przychylić do argumentacji o niewielkim i ograniczonym wpływie ich
działalności gospodarczej na warunki konkurencji, ze względu na lokalny charakter,
a co za tym idzie – brak negatywnego oddziaływania na wymianę handlową między
Polską a Wspólnotą.
Takie podejście strony polskiej było zgodne z podstawowymi założeniami polityki Komisji Europejskiej wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw i wpływu
ewentualnych preferencji dla nich na konkurencję. W swoich pierwszych wytycznych regulujących pomoc publiczną dla tych podmiotów89 Komisja wskazała na kilka
przesłanek uzasadniających odmienne traktowanie przedsiębiorstw małych i średnich oraz firm dużych. Komisja uznała bowiem, że małe i średnie przedsiębiorstwa:
• odgrywają nieproporcjonalnie wielką rolę w tworzeniu miejsc pracy, szczególnie
wtedy, gdy duże firmy obniżają zatrudnienie,
• są bardziej podatne na działanie konkurencji, a jednocześnie bardziej elastyczne
i zdolne do przystosowania, tak więc z reguły jako pierwsze wprowadzają korzystne zmiany,
• stanowią główne źródło konkurencji na rynku, a przez to działają jako główna
siła napędowa zmian strukturalnych i odnowy gospodarki jako całości.
Komisja Europejska wzięła również pod uwagę, że mimo sprzyjających warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii natrafiają one jednak
na pewne ograniczenia czy bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podmioty te mogą mieć większe problemy w zdobywaniu środków finansowych, w większym stopniu odczuwają obciążenia nakładane przez rząd, znacznie trudniej jest im
ponieść koszty związane ze spełnieniem wymagań prawnych dotyczących zdrowia
i bezpieczeństwa, rachunkowości finansowej itp. Wyjątkowo istotne jest zatem stwierdzenie Komisji, że z uwzględnieniem problemów, jakie napotykają małe i średnie
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przedsiębiorstwa, oraz korzyści w postaci bardziej dynamicznej, nowoczesnej gospodarki zdolnej do przekształceń strukturalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy
podmioty te wymagają wsparcia rządu. Zdaniem strony polskiej wspieranie małych
i średnich przedsiębiorstw w ramach SSE spełniało wymienione warunki.
Według Komisji głównym założeniem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przez państwa powinno być wyrównanie szans, a nawet korzystniejsze traktowanie tych podmiotów. Jednocześnie państwa członkowskie zaczęły przedstawiać
w latach osiemdziesiątych XX w. programy wsparcia dla tego sektora, które swoim
zakresem obejmowały również inne przedsiębiorstwa. W związku z tym w wytycznych wspólnotowych Komisja Europejska uznała, że należy oddzielić pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw od pomocy dla pozostałych firm Wspólnoty. Na tej
podstawie Komisja wypracowała specjalne wytyczne dotyczące udzielania pomocy
publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, znacznie łagodniejsze i bardziej
elastyczne w porównaniu do przepisów dla firm dużych.
Stąd też Polska przyjęła, że grupą, która powinna uzyskać akceptację strony
wspólnotowej w zakresie otrzymywania pomocy publicznej w ramach specjalnych
stref ekonomicznych na mocy ustawy z 1994 r. (a więc niezgodnej z acquis), są mali
i średni przedsiębiorcy. Oprócz ewentualnego bagatelnego wpływu na wymianę handlową (co mogło być dyskusyjne w kontekście kreacji handlu w związku z liberalizacją wymiany towarowej między Polską a Unią Europejską) poprzez inwestowanie
w SSE mali i średni przedsiębiorcy działali rzeczywiście w dobrej wierze. Ze względu
na wielkość zaplecza prawnego i doradczego podmioty te mogły rzeczywiście nie
być świadome, że udzielane preferencje podatkowe są sprzeczne z prawem wspólnotowym.
Argumentacja ta miała jednak wiele mankamentów i słabych punktów. Wielu
inwestorów sektora małych i średnich przedsiębiorstw uzyskało bowiem zezwolenia
na funkcjonowanie w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce na mocy ustawy
o s.s.e. z 1994 r. w ostatnich miesiącach 2000 r., kiedy w parlamencie trwały prace
nad nowelizacją ustawy o s.s.e. zapewniającą zgodność z prawem wspólnotowym,
a w konsekwencji ograniczającą wielkość pomocy, jaką mogli uzyskać przedsiębiorcy. Ponadto w 11 rozporządzeniach ustanawiających SSE zawarto § 15, w którym
stwierdzono, że w momencie uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej warunki funkcjonowania w strefach mogą się zmienić. A zatem argument o niedziałaniu w złej wierze i o braku informacji na ten temat wśród małych i średnich
przedsiębiorstw nie był przekonujący.
Analiza pozycji podmiotów z tego sektora wskazuje, że często to właśnie one
najszybciej dostosowują się do nowych warunków i mogą stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorców z innych państw, szczególnie w tak długim okresie, o jaki
wnioskowała Polska. Oprócz tego jednym z głównych kryteriów dopuszczalności
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pomocy regionalnej są limity natężenia pomocy w odniesieniu do pierwotnych inwestycji. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców wartość inwestycji jest często
niewielka, jednakże dochody – a w konsekwencji stosowanie zwolnień podatkowych,
także pomoc publiczna – mogą być znaczne. Natężenie udzielonej pomocy publicznej
może wówczas w znacznym stopniu przekraczać dopuszczalne pułapy.
Należy również zauważyć, że firmy duże często tworzą na terenie stref spółki
córki. W takiej sytuacji, mimo że wielkość przedsiębiorstwa czy obrót sugerowałyby
traktowanie firmy jako podmiotu małego lub średniego, to jednak jeśli co najmniej
25% udziałów należy do przedsiębiorcy dużego, musi być ona traktowana jako firma duża. Na podstawie ówcześnie obowiązującej definicji zawartej w Rekomendacji
Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie definicji małych i średnich
przedsiębiorstw 90 takie firmy powinny być traktowane jako duże.
Komisja Europejska ostrożnie podchodziła również do propozycji wyłączenia
małych i średnich przedsiębiorstw spod ogólnych rozwiązań wypracowywanych
w ramach dostosowywania regulacji specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do
wymagań wspólnotowych. Wynikało to z dynamiki rozwoju takich firm. Komisja
przewidywała, że w wielu przypadkach – ze względu na zachowanie znacznych zwolnień podatkowych – będzie mogło dojść do istotnego zwiększenia obrotów (ewentualnie zatrudnienia) małego lub średniego przedsiębiorcy w takim zakresie, iż przestanie
on spełniać kryteria kwalifikujące firmę jako małą lub średnią. Było to o tyle prawdopodobne, że okres, na jaki Polska chciała uzyskać wyłączenie na udzielanie temu
sektorowi pomocy publicznej sprzecznej z acquis w SSE, miał się skończyć dopiero
w 2017 r. Przy uwzględnieniu efektów przystąpienia Polski do unii celnej, rynku wewnętrznego oraz unii gospodarczej i walutowej ze wspólną walutą można było dojść
do wniosku, że powinny to być istotne impulsy rozwoju efektywnych firm, w tym
podmiotów małych i średnich w specjalnych strefach ekonomicznych.

3.2.2. Implementacja postanowień Traktatu o przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej dotyczących preferencji
fiskalnych w specjalnych strefach ekonomicznych91
Szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania stref po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej zostały ostatecznie określone w pkt 5 „Polityka konkurencji”
Załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a wdrożone
– Ustawą z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach eko90
Rekomendacja Komisji Europejskiej 96/280/EC z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie definicji
małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. WE 1996 L 107.
91
Szerzej na ten temat zob.: A.A. Ambroziak, Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po
akcesji Polski do UE, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 4–5.
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nomicznych i niektórych ustaw 92. Ze względów legislacyjnych pojawiła się wówczas
konieczność implementowania zapisów umowy międzynarodowej, jaką jest Traktat
o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, do krajowego porządku prawnego.
Na podstawie nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r. wszelka pomoc publiczna udzielana w ramach specjalnych stref ekonomicznych na mocy ustawy o s.s.e. z 1994 r.
musiała zostać dostosowana do obowiązującego prawa wspólnotowego. Oznaczało to,
że gdyby pomocy publicznej w strefach wciąż udzielano na podstawie niezmienionych
przepisów ustawy o s.s.e. z 1994 r., to byłaby ona traktowana jako nowa, a w konsekwencji wymagana byłaby notyfikacja takiego programu do Komisji Europejskiej.
Jeśli wziąć pod uwagę stanowisko Komisji, można przypuszczać, że decyzja byłaby
z pewnością negatywna.
W efekcie nowelizację ustawy o s.s.e. z 2003 r.93 zredagowano tak, aby przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2001 r., automatycznie
zostali objęci nowymi przepisami, regulującymi zwolnienia podatkowe w strefach,
z dniem wejścia nowelizacji w życie, czyli w momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Nowe warunki funkcjonowania w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce dla przedsiębiorców małych i średnich
W trakcie negocjacji przyjęto ostatecznie koncepcję zaproponowaną przez Polskę,
że istotnym wyznacznikiem określającym wpływ udzielanej pomocy publicznej na
konkurencję jest wielkość przedsiębiorstwa. Ostateczne rozwiązania regulujące problemy przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2000 r.,
uwzględniają więc tę cechę.
Analiza rozwiązań przejściowych dotyczących małych i średnich przedsiębiorców
pozwala zauważyć, że strona wspólnotowa przykładała ogromną wagę do poprawnego zaklasyfikowania danego przedsiębiorcy. Przepisy Traktatu akcesyjnego były gwarancją istnienia pewnego systemu wsparcia na terenie specjalnych stref ekonomicznych, jednakże nie określały imiennie małych i średnich przedsiębiorców objętych
specjalnymi rozwiązaniami. Zapisano jedynie odniesienie do odpowiedniego prawa
wspólnotowego zawierającego właściwą definicję – przywoływanej już rekomendacji
92

Dz.U. 2003, nr 188, poz. 1840.
Należy zauważyć, że w ustawie tej znalazło się wiele odwołań do Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. 2002,
nr 141, poz. 1177 z późn. zm.), która przestała obowiązywać z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.). W celu uniknięcia odwołania się w ustawie do nieobowiązującego aktu prawnego odpowiednich zmian w ustawie o s.s.e. dokonano Ustawą z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2004, nr 123, poz. 1291
z późn. zm.).
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96/280/WE oraz załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji nr 70/2001 WE z dnia
12 stycznia 2001 r. dotyczącego stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego WE
dotyczących pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw 94. Mimo to
postanowienia traktatowe nie zawierają jednoznacznego wskazania daty zakwalifikowania przedsiębiorcy jako małego czy średniego.
Jeśliby przyjęto zasadę corocznego kwalifikowania przedsiębiorców, to niektóre firmy duże mogłyby zmniejszać swoje wskaźniki, aby zostać uznanymi za średnie i mieć możliwość uzyskiwania większej pomocy publicznej. Podobne działania
mogliby podejmować przedsiębiorcy średni, liczący na większe zwolnienia w razie
zakwalifikowania się do kategorii podmiotów małych. Rozwój firm, a więc zmiana
kwalifikacji przedsiębiorcy z małego na średniego czy średniego na dużego, mógłby
natomiast doprowadzić do utraty preferencji strefowych.
Wytyczne wspólnotowe przewidywały określanie wielkości przedsiębiorcy na
podstawie jego klasyfikacji w ostatnich dwóch latach. Oznaczało to, że Komisja dopuszczała zmianę zaszeregowania przedsiębiorcy, jeśli zmianie uległy odpowiednie
wskaźniki i tendencja ta utrzymała się przez dwa kolejne lata. W przypadku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce pojawia się trudność wprowadzenia wstecznie kategoryzacji małych i średnich przedsiębiorców zgodnej z acquis.
W związku z tym przyjęto, że zakwalifikowanie do grupy podmiotów małych lub
średnich nastąpi według stanu na dzień wejścia w życie nowelizacji ustawy o s.s.e.
z 2003 r., co stało się z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Znowelizowana ustawa przewidywała (art. 5 ust. 1), że przedsiębiorca mały, który
posiada zezwolenie uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowuje do końca 2011 r. prawo do zwolnień podatkowych określonych w ustawie o s.s.e. z 1994 r.
w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r., a więc sprzed nowelizacji z 2000 r. dostosowującej ustawę o s.s.e. do wymogów acquis. W przypadku przedsiębiorcy średniego
prawo do zwolnień podatkowych wygasa z dniem 31 grudnia 2010 r. Oznacza to zatem, że dochód podmiotów małych i średnich jest zwolniony z podatku dochodowego
przez okres do 10 lat, liczony od momentu rozpoczęcia działalności (wystawienia
pierwszej faktury), a w dalszym okresie – do końca odpowiednio 2011 r. i 2010 r.
– połowa dochodu powinna zostać objęta zwolnieniem od wspomnianego podatku.
Przy uwzględnieniu tego, że wiele stref (11) zostało utworzonych w 1997 r., może się
okazać, iż ten drugi okres (płacenia podatku od połowy dochodu) będzie znacznie
krótszy (o 6 lat dla małych – i 7 lat dla średnich przedsiębiorców), niż to wynikało
z pierwotnych zapisów ustawy gwarantującej zwolnienia podatkowe do końca funkcjonowania stref – zazwyczaj do 2017 r.
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Dz.Urz. WE 2001 L 10/33.
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W Traktacie akcesyjnym zawarto również warunek cofnięcia tych preferencyjnych rozwiązań w przypadku połączenia i przejęcia lub podobnych działań w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców objętych rozwiązaniami przejściowymi.
Pojęcie „zrealizowanie podobnych działań” nie jest jednoznaczne i trudno je przełożyć na język ustawowy. Dlatego wydaje się, że przepis art. 5 ust. 6 nowelizacji ustawy
o s.s.e. z 2003 r., wprowadzający to postanowienie w życie, jest bardziej restrykcyjny,
niż wymagały tego przepisy traktatowe. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca traci prawo do rozwiązań przejściowych określonych dla podmiotów małych i średnich
(a więc jest traktowany jako duży), jeśli:
• zostało zbytych 100% wkładów, udziałów lub akcji małego lub średniego przedsiębiorcy,
• spółka będąca małym lub średnim przedsiębiorcą połączyła się z inną spółką,
• nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa od małego lub średniego przedsiębiorcy.
Warto zauważyć, że konieczność powstrzymania się od działań zmierzających do
koncentracji, przewidziana w Traktacie, implementowana nowelizacją ustawy o s.s.e.
z 2003 r., powoduje ograniczenie możliwości rozwoju firm w strefach. Można zatem
stwierdzić, że Wspólnota Europejska z jednej strony przyjęła polski punkt wyjściowy
rozwiązania problemu i przyznała małym i średnim przedsiębiorcom okres przejściowy, z drugiej jednak – sformułowała warunki ograniczające rozwój istniejących
przedsiębiorstw w SSE, objętych specjalnymi regulacjami, lub co najmniej niezachęcające do rozwoju.
Nowe warunki funkcjonowania w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce dla przedsiębiorców dużych
Argumentem przemawiającym za utrzymaniem preferencji fiskalnych dla inwestorów na dotychczasowych zasadach było, jak już wspomniano, działanie w dobrej
wierze. Jednakże w przypadku przedsiębiorców dużych, szczególnie tych z kapitałem
pochodzącym z państw Wspólnoty Europejskiej, dysponujących dobrze zorganizowanym zapleczem prawnym, argument ten nie był przekonujący dla strony wspólnotowej. Ponadto, jak wspomniano, 11 ostatnich stref zostało utworzonych na mocy
rozporządzeń, w których w § 15 wskazywano, że zwolnienia i ulgi podatkowe dla
inwestorów mogły zostać zmienione ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Niezależnie od legalności takiego stwierdzenia w akcie niższego rzędu
w stosunku do ustawy, w której zapewniano niezmienność warunków, można przyjąć, że inwestorzy powinni sobie zdawać sprawę z możliwych zmian.
Ze względu na zarzut „działania w złej wierze” (uzyskiwania zezwoleń tuż przed
nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2000 r.), a także potencjalny znaczny wpływ na konkurencję na rynku nie udało się wynegocjować dla dużych przedsiębiorców rozwiązań porównywalnych z zasadami przyjętymi dla podmiotów małych lub średnich.
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Ostatecznie zaakceptowano formułę dostosowania warunków uzyskiwania pomocy
publicznej przez dużych przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce do reguł udzielania krajowej pomocy regionalnej obowiązujących we
Wspólnocie Europejskiej. Rozwiązanie to polegało na przyjęciu założenia, że w Polsce w okresie stowarzyszenia obowiązywało prawo wspólnotowe dotyczące pomocy
publicznej. Poprzez przyjęcie takiego sposobu rozumowania Komisja Europejska
uznała – co ostatecznie zostało zaakceptowane przez Polskę – że inwestorów dużych,
którzy uzyskali kwestionowane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE, obowiązują wytyczne wspólnotowe.
Polska występowała o objęcie wszystkich dużych inwestorów, bez względu na datę
uzyskania zezwolenia, identycznymi regulacjami, tj. możliwością uzyskania pomocy
do 75% kosztów kwalifikowanych95. Głównym uzasadnieniem takiego stanowiska
było to, że wielu z tych przedsiębiorców rozpoczęło negocjacje z władzami polskimi
w sprawie inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych już w 1999 r., a dopiero
w 2000 r. uzyskali oni oficjalne zezwolenie. Komisja wykazywała jednakże sztywne
stanowisko stosowania pułapów wynikających z obowiązujących wówczas aktów
prawa wspólnotowego. Komisja podkreślała również, że inwestorzy, którzy uzyskali
zezwolenia w 2000 r., działali w złej wierze, gdyż wiedząc o rychłej zmianie przepisów,
próbowali jeszcze „załapać się” na umykające zwolnienia (ang. last minute chance).
W związku z tym, że od dnia 1 stycznia 2000 r. zaczęły obowiązywać nowe,
bardziej restrykcyjne rozwiązania wsparcia ze źródeł publicznych przedsiębiorców
w regionach słabszych (a negocjacje dotyczyły inwestorów, którzy uzyskali zezwolenia na funkcjonowanie w strefach do dnia 31 grudnia 2000 r.), na wniosek strony
wspólnotowej inwestorów dużych podzielono na tych, którzy uzyskali zezwolenie
przed dniem 1 stycznia 2000 r., oraz tych, którzy otrzymali je w ciągu roku 2000.
W ramach implementacji postanowień traktatowych w tej sferze określono, że
forma krajowej pomocy regionalnej polegająca na zwolnieniu od podatku od dochodu zostanie utrzymana, jednakże z ograniczeniami wynikającymi z Traktatu akcesyjnego i acquis. Przepisami ustawy o s.s.e. (art. 5 ust. 2 pkt 1) zmienionymi nowelizacją
z 2003 r., która implementowała rozwiązania Traktatu akcesyjnego, wprowadzono
maksymalną dopuszczalną wielkość krajowej pomocy regionalnej dla inwestorów
dużych na poziomie:
• 75% kosztów inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2000 r. [co jest
zgodne z Komunikatem Komisji do państw członkowskich w sprawie sposobu
stosowania artykułu 87 ust. 3 lit. a) i c) do regionalnych programów pomocy 96],
95

Por.: Zmiana stanowiska negocjacyjnego w sprawie specjalnych stref ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Biuro Rzecznika Prasowego, Warszawa, 9 października 2002 r.
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Dz.Urz. WE 1988 C 212/2.
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50% kosztów inwestycji dla przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie po dniu
31 grudnia 1999 r., a przed 1 stycznia 2001 r. (w dniu 1 stycznia 2001 r. weszła
w życie nowelizacja ustawy o s.s.e. z 1999 r., zapewniająca, że po tej dacie inwestorzy dostają zezwolenia zgodne z wytycznymi wspólnotowymi w sprawie krajowej
pomocy regionalnej).
W Traktacie akcesyjnym nie odniesiono się do tego, od kiedy powinny być liczone
koszty kwalifikowane, stanowiące podstawę obliczania wielkości pomocy publicznej.
Zdecydowano się bowiem na to, aby „kwalifikującymi się kosztami, które mogą być
brane pod uwagę, [były] te koszty, które zostały poniesione w trakcie obowiązywania
zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE lub w ramach programu przyjętego
przez przedsiębiorstwo do dnia 31 grudnia 2002 r.”. Przepis ten wynikał z chęci precyzyjnego określenia przez Komisję Europejską wielkości inwestycji objętych okresami
przejściowymi.
W nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r. zapisano, że aby ustalić dopuszczalną
wielkość pomocy publicznej, należy uwzględnić koszty inwestycji poniesione przez
przedsiębiorcę od dnia uzyskania zezwolenia. Dzięki takiemu podejściu koszty
kwalifikowane pierwotnej inwestycji – a więc i podstawa obliczania maksymalnej
dopuszczalnej pomocy – zostałyby znacznie zwiększone. Takie podejście wynikało
stąd, że przedsiębiorcy funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce nie byli zobowiązani do opracowania „programu przyjętego przez przedsiębiorcę”. Jedyne informacje na temat planowanych wielkości inwestycji mogły pochodzić
z biznesplanów, które były przedkładane przy uzyskiwaniu zezwolenia. Biznesplany
zawierają jednak zazwyczaj jedynie minimalne wielkości inwestycji, deklarowane
przez przedsiębiorcę, aby mógł on uzyskać zezwolenie, a nie rzeczywiście planowane.
W nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r. przyjęto zatem podejście możliwie najbardziej
elastyczne, polegające na uznaniu dnia 1 stycznia 2001 r. za początek zaliczania pomocy publicznej.
Przewidziano również, że do obliczania wysokości uzyskanej pomocy i odniesienia jej do maksymalnych dopuszczalnych pułapów należy wziąć pod uwagę nie
tylko podstawowe zwolnienia podatkowe na mocy ustawy o s.s.e. z 1994 r., lecz także
wszelkie preferencje uzyskiwane od władz lokalnych (w tym zwolnienia od podatku
od nieruchomości).
Traktat akcesyjny nie precyzował, jak należy wyliczyć podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym, a w konsekwencji – wielkość potencjalnej pomocy. Stąd też
za skuteczny należy uznać zabieg polegający na ustaleniu, że do określenia wielkości
pomocy publicznej z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przyjmuje się dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach
zezwolenia, pomniejszony o równowartość strat poniesionych na tej działalności
przez przedsiębiorcę. Pierwotnie w nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r. ustalono jako
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datę początkową obliczania strat dzień 1 stycznia 2001 r., jednakże na podstawie
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej97 datę wykreślono i umożliwiono zaliczenie do strat wydatków poniesionych od początku inwestycji w strefie. Dzięki temu mechanizmowi dochód – a zatem
podstawa opodatkowania – znacznie się zmniejszał, a okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego ulegał wydłużeniu.
W Traktacie akcesyjnym dopuszczono możliwość udzielania pomocy dla dużych
przedsiębiorców (co oznacza, że podmioty małe i średnie zostały z tej możliwości
wyłączone) na szkolenia, badania i rozwój oraz inwestycje związane z ochroną środowiska. W przypadku firm, które miały tę pomoc uzyskiwać, obowiązuje zasada
kumulacji pomocy z różnych źródeł i dopuszczalności jej udzielenia do poziomu
albo wynikającego ze wspólnotowego prawa wtórnego, albo określonego w Traktacie
akcesyjnym.
W Traktacie podkreślono również konieczność przestrzegania definicji kosztów
kwalifikowanych określonych w wytycznych wspólnotowych dotyczących krajowej
pomocy regionalnej. Wprowadzono je do polskiej legislacji na mocy Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców 98, a następnie – w ramach kontynuacji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września
2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej99.
Jak już wspomniano, pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających w tzw.
sektorach wrażliwych – a w przypadku specjalnych stref ekonomicznych przede
wszystkim motoryzacyjnego – powinna być niższa niż dla pozostałych gałęzi. Ostatecznie Komisja Europejska zaproponowała – co zostało zawarte w Traktacie akcesyjnym – że przedsiębiorcy z sektora motoryzacyjnego100 będą mogli uzyskać pomoc
publiczną w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych101. Było to dla przedsiębiorców rozwiązanie znacznie korzystniejsze od ówcześnie obowiązującego we Wspólnocie, oznaczało bowiem pułap wyższy o 10 punktów procentowych.
Warto ponadto zaznaczyć, że w Traktacie akcesyjnym zapisano, iż w razie przekroczenia przez przedsiębiorcę dopuszczalnych pułapów (ze względu na branżę lub
termin uzyskania zezwolenia) ustalonych dla niego w dniu członkostwa, nie mogą
być składane żadne wnioski o odszkodowanie.
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Dz.U. 2004, nr 123, poz. 1291 z późn. zm.
Dz.U. 2002, nr 186, poz. 1544.
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Dz.U. 2004, nr 200, poz. 2050.
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Sektor motoryzacyjny w rozumieniu Aneksu C Wielosektorowych Ram Wspólnotowych odnośnie do regionalnej pomocy publicznej dla dużych projektów inwestycyjnych na pomoc państwa
dla sektora motoryzacyjnego, Dz.Urz. WE 2002 C 70.
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Por.: J. Krzak, Skutki akcesji Polski do UE dla branży samochodowej, Raport nr 224, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, marzec 2004, s. 14.
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Eliminacja niepewności inwestowania
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Od pojawienia się pierwszych opinii Komisji Europejskiej na temat funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych inwestorzy nie mieli pewności co do prowadzenia interesów w Polsce. W wielu przypadkach biznesplany uwzględniające zapisy
o zwolnieniach podatkowych, wynikających z ustawy o s.s.e. z 1994 r., stanowiły podstawę ubiegania się o kredyty. Ze względu na brak informacji na temat konkretnych
rozwiązań kwestii stref wiarygodność tych planów była wielokrotnie podważana
przez banki. Również wielu przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w strefach, oczekiwało na ostateczne uregulowanie tej kwestii
podczas negocjacji w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i powstrzymywało się przed podjęciem lub kontynuowaniem inwestycji.
Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2003 r., realizujące zapisy
Traktatu akcesyjnego, położyły kres wątpliwościom przedsiębiorców związanym
z prowadzeniem działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce. Właśnie oczekiwania inwestorów co do przyszłych warunków gospodarowania są uznawane w teorii makroekonomii za jeden z najważniejszych czynników
określających bieżącą aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw102. Zgodnie z powszechnie akceptowanym podejściem z niepewnością mamy do czynienia wtedy, gdy
inwestor nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich alternatywnych stanów przyszłej
sytuacji gospodarczej lub prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W konsekwencji
w warunkach niepewności ocena inwestora jest oparta nie na danych obiektywnych,
lecz na przesłankach subiektywnych, czyli opiniach, sądach, a nawet intuicji103.
Wspominał o tym już A. Smith, ojciec ekonomii klasycznej, który pisał, że „podatek, który każdy musi zapłacić, powinien być pewny, nie zaś arbitralny. W przeciwnym razie, każda osoba, na której ciąży obowiązek podatku, wydana jest, w jakimś
stopniu, na łaskę poborcy, który może albo zwiększyć ciężar podatku na krnąbrnego
podatnika, albo wymusić groźbami podniesienie podatku, wręczenie prezentów lub
inne świadczenia. Niepewność podatków zachęca do bezczelności i sprzyja korupcji
urzędników podatkowych, którzy z natury rzeczy, są niepopularni, nawet jeśli sami
nie są bezczelni lub skorumpowani. Wierzę, iż pewność wymiaru podatkowego jest
sprawą tak wielkiej wagi, iż z doświadczeń wszystkich narodów można wnioskować,
wydaje się, iż bardzo znaczny stopień nierówności (podatkowania) nie wyrządza tak
wielkiego zła, jak bardzo mały stopień niepewności”104.
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K. Tarchalski, op. cit., s. 64.
E. Nowak, Decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności i ryzyka, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2001, nr 13 [za:] D. Miłaszewicz, op. cit., s. 65.
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A. Smith, op. cit., t. 2, s. 311.
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Za dość ważną kwestię tę uznawał również J.M. Keynes, który dowodził, że inwestycje są bardzo niestabilne i zależą od oczekiwań, a zmiana wydatków inwestycyjnych powoduje zmiany produkcji i dochodu. Określona przez Keynesa gotowość
do inwestowania zależy więc nie tyle od bieżącej, ile od oczekiwanej dochodowości
inwestycyjnej kapitału wyznaczającej jego wydajność (efektywność) krańcową105.
Można zatem stwierdzić, że polityka makroekonomiczna, w postaci stabilnych
warunków podatkowych, nastawiona na zmniejszenie niepewności makroekonomicznej oraz poprawę stabilności warunków inwestowania, może pozytywnie
oddziaływać na procesy inwestycyjne w gospodarce. W kontekście specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce warto zwrócić uwagę na aspekt prawny wynikający
z brzmienia art. 13 ustawy o s.s.e. z 1994 r., zgodnie z którym wszelkie warunki funkcjonowania w strefach nie ulegną zmianie. Wprowadzenie nowych rozwiązań przewidzianych Traktatem akcesyjnym spowodowało, że „poprzednia pewność prawna”
zawarta w ustawie o s.s.e. z 1994 r. została zastąpiona „nową pewnością prawną” na
mocy nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r., inkorporującej postanowienia Traktatu
akcesyjnego.

3.2.3. Mechanizm wspierający przedsiębiorców
w związku z dostosowaniem przepisów
do wymogów Wspólnoty Europejskiej
Pakiet zachęt dla dużych inwestorów
W celu złagodzenia negatywnych skutków zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza dużych, którzy uzyskali zezwolenia przed końcem
2000 r., nowelizacja ustawy o s.s.e. z 2003 r. przewidywała tryb zmiany zezwoleń
wydanych na podstawie pierwotnej ustawy o s.s.e. z 1994 r. na nowe. Nie chodziło
wówczas o wielkość pomocy uzyskiwanej w formie zwolnień podatkowych, gdyż
zmiana w tej sferze nastąpiła bez udziału przedsiębiorców z dniem wejścia w życie
nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r.
Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2001 r., mógł
w trybie art. 6 nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r. wystąpić do ministra właściwego
do spraw gospodarki w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. z wnioskiem o zmianę
warunków zezwolenia na korzystniejsze bez uzasadniania przyczyn. Wystąpienie
z takim wnioskiem do Ministerstwa Gospodarki oznaczało akceptację nowych zasad
udzielania pomocy w specjalnych strefach ekonomicznych. Uzyskanie takiej decyzji
nie wykluczało jednak praw przedsiębiorcy do żądania kompensaty za zmianę wa105

D. Miłaszewicz, op. cit., s. 64.
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runków funkcjonowania w strefie na mocy art. 13 ustawy o s.s.e. z 1994 r. Zabieg ten
miał jednak na celu złagodzenie ewentualnego negatywnego obrazu ograniczenia
preferencji w specjalnych strefach ekonomicznych w związku z uzyskaniem przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.
W celu skłonienia jak największej liczby podmiotów wyłącznie dużych – gdyż
wsparcie w specjalnych strefach ekonomicznych dla przedsiębiorców małych i średnich (w tym z sektora motoryzacyjnego) zostało objęte okresem przejściowym – do
akceptacji nowych warunków, nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2003 r. wprowadzono
zestaw instrumentów częściowo rekompensujących utracone potencjalne korzyści
tym, którzy dobrowolnie dokonali zmiany zezwolenia. Był to tzw. pakiet zachęt. Przewidziano jeden środek rekompensujący o charakterze administracyjnym oraz dwa
z zakresu pomocy publicznej.
Jeśli chodzi o ułatwienia administracyjne, to we wniosku o zmianę zezwolenia
przedsiębiorca mógł wnosić o zmianę podjętych zobowiązań dotyczących działania
w SSE, z których jest rozliczany, tj. w zakresie poziomu zatrudnienia i wielkości nakładów inwestycyjnych.
Do głównych zachęt z zakresu udzielania krajowej pomocy regionalnej można
zaliczyć przywrócenie ustawowego zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Wprawdzie na mocy pierwotnej ustawy o s.s.e. z 1994 r. inwestorom w specjalnych
strefach ekonomicznych również przysługiwało zwolnienie z tego podatku, jednakże
nowelizacja ustawy o podatkach lokalnych z 2000 r. ten przywilej wyeliminowała.
Wielu inwestorów, którzy uzyskali zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2001 r., jeszcze
nie osiągnęło w 2004 r. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Aby
ułatwić tym podmiotom rozpoczęcie działalności, a więc aby udzielić im wsparcia w najtrudniejszym momencie, pod warunkiem zmiany zezwolenia w związku
z dostosowaniem do wymogów unijnych, ustawa o s.s.e. znowelizowana w 2003 r.
przewidziała (art. 10) zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budowli
i budynków, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej na terenie strefy.
Obowiązująca na podstawie acquis zasada kumulacji pomocy regionalnej pochodzącej z różnych źródeł musi być w pełni respektowana. Wartość zwolnienia
z podatku od nieruchomości wlicza się bowiem do maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej określonej w rozwiązaniach przejściowych. Przewidziano ponadto,
że jeśli przed dniem 1 stycznia 2001 r. (kiedy jeszcze istniało ustawowe zwolnienie
od podatku od nieruchomości) gmina zawarła z inwestorem umowę, na podstawie
której zobowiązała się do zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości
od dnia rozpoczęcia przez niego inwestycji, to umorzenie takiego podatku zostało
uznane za pomoc publiczną, którą należało zaliczyć do maksymalnej dopuszczalnej
pomocy dla danego inwestora. Chodzi w tym wypadku o przedsiębiorców, którzy
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zdecydowali się na działalność gospodarczą w strefie i przygotowywali biznesplan
przy uwzględnieniu zwolnienia z podatku od nieruchomości106.
Kluczowym elementem pakietu zachęt, wpisującym się w system pomocy regionalnej, jest tzw. środek specjalny (art. 7 znowelizowanej ustawy o s.s.e.). Rozwiązania dotyczące podmiotów dużych, wynegocjowane i implementowane do ustawy
o s.s.e., powodują, że po pewnym okresie przedsiębiorcy osiągają poziom maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego.
Muszą wówczas płacić podatek zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
Jednakże na podstawie art. 7 znowelizowanej ustawy o s.s.e. wpływy z podatku
dochodowego od przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r. i zmienionego na wniosek przedsiębiorcy, są gromadzone na rachunku środków specjalnych.
Ich wielkość wynika z różnicy między kwotą podatku należnego i zapłaconego przez
podatników a kwotą podatku należnego przy uwzględnieniu zwolnień wynikających
z zapisów ustawy o s.s.e. z 1994 r. Przekazanie na rachunek środków specjalnych
wpływów z podatku dochodowego następuje po złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego przez podatnika odpowiedniej informacji, stanowiącej załącznik do deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu.
Środki specjalne są gromadzone przez urzędy skarbowe na wydzielonym w tym
celu oprocentowanym rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego
(BGK). Wpłaty każdego przedsiębiorcy, stanowiące środki specjalne, są gromadzone na oddzielnym subkoncie w BGK. Kwoty uzyskane z tytułu oprocentowania nie
należą do przedsiębiorców wpłacających podatek, ale są przekazywane na pokrycie
prowizji z tytułu prowadzenia rachunku przez BGK oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez urzędy skarbowe.
W okresie od 2006 r. do 2023 r. co roku w ustawie budżetowej jest tworzona rezerwa celowa przeznaczona na dotacje (zgodnie z legislacją wspólnotową dotycząca
pomocy regionalnej) do nowych inwestycji dla przedsiębiorców wpłacających wspo106
Oczywiście rozwiązania te oznaczają, że gminy tracą wpływy z podatków i nie zyskują w zasadzie nowych miejsc pracy na swoim obszarze. Formuła ta dotyczy bowiem tylko inwestorów, którzy uzyskali zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2001 r. Dlatego też zostało wydane Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania
gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz.U. 2004, nr 65, poz. 599). Gmina składa do regionalnej izby obrachunkowej wniosek, w którym wykazuje roczne skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości. Nowelizacja ustawy o s.s.e. przewiduje, że wysokość zwolnienia określa się według stanu gruntów, budowli
i budynków będących podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i według stawek podatku obowiązujących w roku 2000 w danej gminie. Szerzej na ten temat zob.: L. Kuśnierz, Sposób ustalania i tryb
przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów
w specjalnych strefach ekonomicznych, „Finanse Komunalne” 2004, nr 9, s. 39.
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mniany podatek. Dysponentem tych dotacji na rzecz przedsiębiorców jest minister
właściwy do spraw gospodarki, ze środków specjalnych zaś są dokonywane wpłaty
do budżetu państwa w wysokości odpowiadającej kwotom udzielonych dotacji do
nowych inwestycji.
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego107 wprowadzono mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom dużym, objętym specjalnymi rozwiązaniami, którzy zgromadzili odpowiednie środki w wyniku wpłacania podatku dochodowego w związku z przekroczeniem dopuszczalnych pułapów pomocy.
Przewidywana pomoc może mieć charakter krajowej pomocy regionalnej z tytułu
kosztów nowej inwestycji lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy związanych
z tą inwestycją. Pomoc ta ma być udzielana na wniosek przedsiębiorcy i zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy regionalnej w Polsce. Wnioski przedsiębiorców
mogą być składane w latach 2005–2023, jednakże nie później niż przed upływem 5 lat
i 10 miesięcy od dnia zaprzestania funkcjonowania strefy. Według szacunków rządu
maksymalna wielkość pomocy udzielonej w ten sposób nie powinna przekroczyć
30 mln zł do końca 2013 r.108.
Rozwiązanie takie pozwala „zwrócić” przedsiębiorcom podatek dochodowy, którego by nie wpłacali, gdyby nie było konieczności dostosowania legislacji regulującej
funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do wymogów Wspólnoty
Europejskiej. Z drugiej natomiast strony rozwiązanie to „zmusza” przedsiębiorców
do dokonania kolejnych inwestycji. Środki specjalne są bowiem tworzone na okresy,
na jakie zostały ustanowione poszczególne strefy. Jest to o tyle istotne, że kwoty niewykorzystane przez inwestorów będą po sześciu latach od wygaśnięcia strefy przekazywane do budżetu państwa.
W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród przedsiębiorców strefowych
ponad połowa tych, którzy uznali pakiet zachęt za instrument rekompensujący zmianę warunków funkcjonowania w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce,
spośród przedstawionych instrumentów najlepiej oceniła przywrócenie zwolnienia
od podatku od nieruchomości (por. rysunek 34). Dla 64% małych przedsiębiorców
największą zachętą była możliwość, przy okazji zmiany zezwolenia, dostosowania
wymogów inwestycyjnych i związanych z zatrudnieniem do potencjału przedsiębiorcy. Wszyscy badani, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa reprezentowanego
w strefie, najniżej ocenili Fundusz Strefowy. Za interesujący uznało ten mechanizm
107

Dz.U. 2006, nr 59, poz. 409.
Wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, XR 173/07, Informacje przekazane przez
państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy
inwestycyjnej, Dz.Urz. UE 2008 C 55.
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zaledwie 15% respondentów. Jeśli wziąć pod uwagę, że jest to system zmuszający do
długookresowego planowania inwestycji, wydaje się, że wynik ten i tak nie jest zły.

Rysunek 34. Ocena najlepszej rekompensaty w ramach pakietu zachęt
w związku ze zmianą warunków udzielania pomocy publicznej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce wynikającą z dostosowania
przepisów do prawa Wspólnoty Europejskiej (według wielkości
przedsiębiorcy, N = 15)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Kwestia potencjalnych roszczeń odszkodowawczych
Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, spowodowana implementacją przepisów Traktatu akcesyjnego, ograniczyła wielkości zwolnień podatkowych,
a w konsekwencji zmniejszyła wartość przewidywanej pomocy publicznej. Utracone
korzyści przedsiębiorców należy podzielić na rzeczywiste – dotyczące preferencji,
które inwestor mógł stracić w momencie zmiany przepisów (w dniu wejścia tych
przepisów w życie pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych musiałaby przekraczać już dopuszczalne pułapy) – i potencjalne – wynikające z utraty możliwości
korzystania z preferencji podatkowych po przekroczeniu dopuszczalnych poziomów
intensywności pomocy. Według danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r. w strefach nie było
przedsiębiorcy, który w wyniku implementacji postanowień Traktatu akcesyjnego
utraciłby całkowicie możliwość uzyskiwania pomocy.
Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku utraconych potencjalnych korzyści.
Zamiana warunków korzystania z preferencji w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce na podstawie ustawy o s.s.e. z 1994 r. na rozwiązania zgodne z acquis w odniesieniu do wielu dużych inwestorów nie powinna wpłynąć negatywnie na ich kondycję finansową. Wynika to stąd, że przy dużych inwestycjach pierwotnych trudno
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jest uzyskać w krótkim – a czasami i w długim – okresie dochody, od których wartość
podatku przekroczyłaby 75% czy nawet 50% wartości takiej inwestycji. W takim
wypadku przedsiębiorcy nie utracą w rzeczywistości żadnych korzyści.
Mimo to przedsiębiorcy wciąż mogą składać do sądów powszechnych wnioski
o odszkodowanie za utracone prawa nabyte. Zdaniem ekspertów sądy mogą zasądzić
wypłatę odszkodowania tylko i wyłącznie z tytułu rzeczywistej szkody (art. 160 kodeksu postępowania administracyjnego), a nie utraconych potencjalnych korzyści.
Problematyczne jest ponadto opracowanie metodologii wyceny takich kosztów, a co
za tym idzie – zasądzenie odszkodowań z budżetu państwa.
Dość ciekawy obraz oceny konsekwencji zmiany warunków funkcjonowania
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce wyłania się z analizy wypowiedzi badanych przedsiębiorców ze specjalnych stref ekonomicznych oraz spółek zarządzających. Według ponad jednej trzeciej firm zmiany te były do przewidzenia
w związku ze sprzecznością polskich przepisów z wymaganiami Unii Europejskiej
(por. rysunek 35). Wypowiedź tę poparło ponad 40% małych i 35% dużych przedsiębiorców. Również znaczna większość (8 z 14) przedstawicieli spółek zarządzających
zadeklarowała, że tych zmian można się było spodziewać. Jedynie 20% respondentów zidentyfikowanych jako mikroprzedsiębiorcy uznało natomiast, że konieczność
wprowadzenia zmian w związku z uzyskaniem przez Polskę członkostwa w Unii
Europejskiej można było przewidzieć.
Wydaje się, że konieczności dostosowania przepisów ustawy o s.s.e. z 1994 r. do
wymagań wspólnotowych powinno być świadomych więcej przedsiębiorców, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rozporządzenia ustanawiające 11 z 14 stref, w których to
aktach § 15 stanowił o możliwości zmiany preferencji udzielanych w specjalnych
strefach ekonomicznych, a także temat negocjacyjny nagłośniony w mediach w trakcie rokowań akcesyjnych.
Jedna czwarta respondentów uznała, że zmiana przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej podważyła
wiarygodność naszego kraju jako przychylnego inwestorom. Podobnego zdania było 4
spośród 14 przedstawicieli spółek zarządzających strefami. W konsekwencji sytuacja
finansowa firm pogorszyła się także według 40% mikroprzedsiębiorców biorących
udział w badaniu, mimo że wraz z firmami małymi uzyskali oni wydłużony okres
przejściowy na obowiązywanie nielimitowanych zwolnień od podatku dochodowego.
Na uwagę zasługuje to, że pakiet zachęt zaproponowany w nowelizacji ustawy
o s.s.e. z 2003 r. został względnie dobrze przyjęty przez przedsiębiorców. Co czwarty
respondent z grupy podmiotów średnich i dużych, a co trzeci – z grupy małych uznał, że
ewentualne straty zostały przez ten mechanizm zrekompensowane. Wśród przedstawicieli spółek zarządzających na tę odpowiedź jako ocenę konsekwencji zmiany warunków funkcjonowania w strefach wskazała tylko jedna osoba. Jest to o tyle niepokojące,
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że to właśnie za pośrednictwem spółek zarządzających strefami rząd chciał zachęcać
inwestorów do zmiany zezwoleń i przyjęcia pakietu zachęt.

Rysunek 35. Ocena zmiany warunków udzielania pomocy publicznej
w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Wspólnoty Europejskiej
(według wielkości przedsiębiorcy i spółek zarządzających specjalnymi
strefami ekonomicznymi w Polsce; możliwa była tylko jedna odpowiedź)
Źródło: Jak do rysunku 4.

3.3. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce na lata 2007–2013
3.3.1. Koncepcja krajowej pomocy regionalnej
w Unii Europejskiej na lata 2007–2013109
Przesłanki zmiany wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej
W wytycznych z 1998 r. w sprawie krajowej pomocy regionalnej, które stanowiły
podstawę prawną wprowadzenia nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 2000 r., dostosowującej polskie rozwiązania do acquis communautaire
oraz do zasad zawartych w Traktacie o przystąpieniu do Unii Europejskiej, zapisano,
że Komisja dokona w ciągu pięciu lat przeglądu tych rozwiązań. Ponadto mapy kra109

A.A. Ambroziak, Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach 2007–2013,
„Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 2.
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jowej pomocy regionalnej, opracowywane przez poszczególne państwa członkowskie
i zawierające listę regionów kwalifikujących się do odstępstwa od ogólnego zakazu
udzielania pomocy wraz z pułapami intensywności wsparcia określonymi dla tych
regionów, są ściśle powiązane z funduszami strukturalnymi. W celu skoordynowania
krajowej pomocy regionalnej z polityką regionalną Unii Europejskiej okres obowiązywania mapy pomocowej jest ściśle skorelowany z budżetowaniem wieloletnim110.
Dlatego też mapy krajowej pomocy regionalnej „starych” państw członkowskich
(UE-15), zaakceptowane przez Komisję Europejską w 2000 r., oraz nowych państw
członkowskich (UE-12) przestały obowiązywać z końcem 2006 r.
Zmiana polityki krajowej pomocy regionalnej wynika nie tylko z terminów określonych w poprzednich wytycznych, lecz także z przeobrażeń samej Unii Europejskiej. Na spotkaniu Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. uznano, że Unia powinna
stać się najbardziej dynamiczną i konkurencyjną gospodarką na świecie, opartą na
wiedzy. Niewątpliwie odpowiednie sformułowanie i efektywne przestrzeganie warunków udzielania krajowej pomocy regionalnej przez państwa członkowskie powinno pomóc osiągnąć ten ambitny cel. Warto ponadto zwrócić uwagę, że na spotkaniu
w Goeteborgu w 2001 r. Rada Europejska wskazała, iż ta strategia rozwoju gospodarki musi być realizowana w sposób zrównoważony i sprzyjać zwiększaniu stopnia
spójności regionów europejskich. Jest to bezpośredni argument na rzecz istotnej roli
wszelkich form wsparcia rozwoju regionalnego, w tym krajowej pomocy regionalnej
realizowanej przez państwa członkowskie.
Na spotkaniu Rady Europejskiej w Sztokholmie w 2001 r. podkreślono dodatkowo konieczność skierowania pomocy publicznej na cele horyzontalne, jednakże
z uwzględnieniem działań prorozwojowych na szczeblu regionalnym. Ostatecznie
Rada Europejska w Barcelonie wskazała na konieczność zredukowania wielkości
pomocy publicznej i jednocześnie doprecyzowała zakres dopuszczalnej pomocy
obejmujący działania na rzecz spójności społeczno-ekonomicznej oraz niwelowanie
zawodności rynkowych.
W 2003 r. Komisja przygotowała pierwszy dokument konsultacyjny dla państw
członkowskich na temat zmiany istniejących wówczas przepisów regulujących pomoc
regionalną. Warto bowiem zauważyć, że Komisja zagwarantowała sobie, iż może
ona zmienić te przepisy stosownie do wyzwań wynikających z prowadzonej polityki
konkurencji, jak też zobowiązań międzynarodowych111. Niewątpliwie rozszerzenie
w 2004 r. Unii o państwa, które w zasadzie w całości kwalifikował się do uzyskiwania
krajowej pomocy regionalnej, a także zmodyfikowanie Strategii Lizbońskiej w ra110

Działania w tym zakresie zaczęto podejmować już w latach dziewięćdziesiątych XX w. Por.:
T. Frazer, The New Structural Funds, State Aids and Interventions on the Single Market, „European
Law Review” 1995, Vol. 20, s. 10–11.
111
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej, Dz.Urz. WE 1998 C 74/9.
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mach przeglądu śródokresowego z 2004 r. stanowiły wystarczające argumenty do
rewizji i zmiany istniejących przepisów.
Ogólne założenia krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013
Jak już wskazano, dopuszczalność krajowej pomocy regionalnej jest wyjątkiem
od generalnej zasady zakazu udzielania pomocy publicznej. Dlatego też w wytycznych
z 1998 r. Komisja Europejska uznała prima facie, że ogólny obszar terytoriów państw
członkowskich objętych dopuszczalnością pomocy regionalnej musi być mniejszy
niż wielkość pozostałych regionów nieuzyskujących wsparcia. Wspomniana wielkość jest określana na podstawie liczby mieszkańców. W efekcie przyjęto, że pomoc
regionalna we Wspólnocie może dotyczyć regionów, na których żyje maksymalnie
50% jej populacji.
W wytycznych z 2005 r. w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–
2013112 sprawa ta została potraktowana jeszcze bardziej rygorystycznie. Podkreślono
bowiem, że obszar regionów objętych pomocą regionalną powinien być znacznie
mniejszy niż obszar tych, które nie kwalifi kują się do pomocy. Do końca 2006 r.
udział populacji UE-15 zamieszkującej obszary objęte krajową polityką regionalną
wynosił 42,7% liczby mieszkańców UE-15. Po rozszerzeniu Unii o nowe państwa
członkowskie, w których relatywnie więcej ludzi żyje w regionach wymagających
wsparcia, założony wskaźnik podwyższono zaledwie do 46,4% populacji UE-27113.
W celu zapewnienia jednoznacznego identyfikowania obszarów objętych wsparciem w ramach Celu 1114 polityki regionalnej oraz tych objętych krajową pomocą
regionalną na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) TWE stosuje się syntetyczny wskaźnik – wartość produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca (PKB per capita) poniżej
75% średniej wspólnotowej. Ostatnie fazy rozszerzenia Unii w roku 2004 i 2007 objęły swoim zakresem w sumie 12 nowych, relatywnie słabiej rozwiniętych państw
członkowskich, przeżywających jeszcze problemy transformacji gospodarczej i społecznej oraz ponoszących koszty szybkiego procesu dostosowawczego do wymogów
Wspólnoty. W związku z tym wskaźnik PKB na jednego mieszkańca liczony według parytetu siły nabywczej dla całej Unii Europejskiej uległ znacznemu obniżeniu
(por. rysunek 36).
112
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 z dnia 4 marca 2006 r.,
Dz.Urz. UE 2006 C 54/13.
113
Komisja proponowała takie podejście już podczas przygotowywania wcześniejszych wytycznych z 1998 r. Por.: F.G. Wishlade, Competition Policy or Cohesion Policy by the Back Door? The Commission Guidelines on National Regional Aid, „European Community Law Review” 1998, No. 6, s. 343.
114
Działania realizowane w ramach Celu 1 są ukierunkowane na promocję rozwoju oraz na niezbędne dostosowania regionalne przy wykorzystaniu środków wszystkich funduszy strukturalnych
(w sumie około dwóch trzecich wydatków).
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Rysunek 36. Zmiana wskaźnika produktu krajowego brutto per capita Wspólnoty
Europejskiej oraz 75% PKB per capita Wspólnoty Europejskiej
w związku z kolejnymi fazami rozszerzenia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The EU Economy: 2002 Review, European Commission, Luxembourg,
January 2002; The EU Economy: 2003 Review, European Commission, Luxembourg, January 2003; The EU Economy: 2004 Review, European Commission, Luxembourg, January 2004.

Regiony uznane za najsłabsze zostały co prawda objęte krajową pomocą regionalną, ale nie w identycznym stopniu. Analiza udziału populacji regionów objętych
pomocą regionalną (por. rysunek 37) pozwala zauważyć, że w zasadzie na mocy wytycznych z 2005 r. prawie wszystkie nowe państwa członkowskie115, w tym Polska,
zostały w pełni objęte wsparciem w ramach art. 87 ust. 3 lit. a) TWE, a więc podstawowym wyłączeniem spod ogólnego zakazu udzielania wsparcia. Na tej podstawie
dopuszczalna jest największa pod względem natężenia krajowa pomoc regionalna.
Jak już wskazano, przepisy tego artykułu stanowią podstawę uznania za zgodną
z rynkiem wewnętrznym krajową pomoc regionalną udzielaną w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce.

115

Jedynie w przypadku kilku państw PKB na jednego mieszkańca w niektórych ich regionach
przekroczył poziom 75% średniej UE-25. W konsekwencji jedynie w przypadku Czech i Słowacji wskaźnik populacji żyjącej w regionach objętych tym wyłączeniem wynosi odpowiednio 88,6%
i 88,9%. Odmienna sytuacja występuje na Węgrzech, gdzie prawie trzy czwarte ludności mieszkają na
terenach, na których dopuszczalna będzie pomoc regionalna na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) TWE,
a reszta (27,8%) – na obszarach kwalifi kujących się do wyłączenia na mocy art. 87 ust. 3 lit. c). Jeśli
chodzi o stare państwa członkowskie, to jedynie kraje kohezyjne wyróżniają się istotnym udziałem
obszarów, na których dopuszczona jest pomoc regionalna. Największy udział populacji w regionach
objętych wyłączeniem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) odnotowano w Portugalii (70,1% ogólnej liczby
ludności) oraz w Grecji i Hiszpanii (po ok. 36%), a także we Włoszech (29,2%).
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Rysunek 37. Udział populacji poszczególnych państw członkowskich zamieszkujących
regiony, które zostały objęte pomocą regionalną w ramach różnych wyłączeń na
podstawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013
Źródło: Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 z dnia 4 marca 2006 r., Dz.Urz. UE
2006 C 54/13.

Koncepcja wyłączenia grupowego a pomoc publiczna
w specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Ogólną zasadą wynikającą z art. 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest to, że każdy przypadek udzielanej pomocy publicznej powinien zostać
zgłoszony do Komisji Europejskiej – jako bezstronnego organu reprezentującego wyłącznie interes wspólnotowy – w celu wydania decyzji o zgodności projektowanego
wsparcia z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Jednocześnie obowiązuje tzw. klauzula zawieszająca, uniemożliwiająca państwu członkowskiemu zastosowanie środka pomocowego przed wydaniem pozytywnej opinii przez Komisję.
Procedurę nadzorowania pomocy publicznej przez Komisję określa rozporządzenie
Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.116.
116

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. WE 1999 L 83/1) państwo członkow-
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Konieczność każdorazowego uzyskiwania zgody na udzielanie pomocy publicznej stanowiłaby dość znaczne obciążenie administracyjne zarówno dla państw członkowskich, jak i dla Komisji. Zbyt długie oczekiwanie na wydanie pozytywnej decyzji
Komisji mogłoby doprowadzić do zaniechania działań przez przedsiębiorców, np.
w zakresie inwestycji. Ponadto szybka i rzetelna ocena przez Komisję wszystkich
przypadków udzielania pomocy publicznej w UE-27 jest praktycznie niemożliwa.
Dlatego Komisja opracowała wiele aktów prawnych ustanawiających wyłączenia spod
obowiązku zgłaszania konkretnych przypadków pomocy publicznej. Pomoc objęta
wyłączeniami grupowymi, podobnie jak pomoc w ramach programów pomocowych
zaakceptowanych wcześniej przez Komisję oraz pomoc „bagatelna” (de minimis)117,
nie musi uzyskać aprobaty Komisji. Dopuszczalność wyłączeń grupowych została
przewidziana w art. 89 TWE oraz w wydanym na jego podstawie rozporządzeniu
Rady nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie niektórych kategorii pomocy horyzontalnej (tzw. rozporządzenie zezwalające)118.
Pod koniec sierpnia 2008 r. weszło w życie ogólne rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń grupowych119, wprowadzające pewne zmiany do
istniejących dotychczas przepisów wyłączających niektóre przypadki pomocy regionalnej spod obowiązku notyfi kowania do Komisji120. Rozporządzenie to wpisuje
się w proces reformy i upraszczania procedur administracyjnych, w tym dotycząskie jest zobowiązane zgłosić Komisji Europejskiej plan przyznania nowej pomocy publicznej. Po
otrzymaniu notyfi kacji Komisja rozpoczyna badanie wstępne, a następnie formalne, które nie powinno trwać dłużej niż 18 miesięcy. Procedura kończy się wydaniem przez Komisję decyzji:
• stwierdzającej, że środek nie stanowi pomocy, jeśli państwo członkowskie dokona odpowiednich
zmian,
• pozytywnej, jeśli wątpliwości co do zgodności środka ze wspólnym rynkiem zostały usunięte
w wyniku odpowiednich zmian dokonanych przez państwo członkowskie,
• pozytywnej z dodatkowymi warunkami, na jakich dana pomoc może zostać uznana za zgodną
ze wspólnym rynkiem,
• negatywnej, gdy pomoc nie jest zgodna ze wspólnym rynkiem (pomoc nie może zostać udzielona).
117
Chodzi o pomoc, która ze względu na niewielkie rozmiary (obecnie 200 tys. euro w okresie trzech lat budżetowych) nie wywiera szkodliwego wpływu na konkurencję i handel między państwami członkowskimi. Por.: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE 2006 L 379/5. Szerzej
na ten temat zob.: E. Kaliszuk, Nowe zasady udzielania pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach,
„Wspólnoty Europejskie” 2007, nr 1.
118
Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93
Traktatu WE do niektórych kategorii pomocy horyzontalnej państwa, Dz.Urz. WE 1998 L 142/1.
119
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie
w sprawie wyłączeń blokowych lub ogólne rozporządzenie wyłączeniowe), Dz.Urz. UE 2008 L 214/3.
120
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, Dz.Urz. UE 2006
L 302/29.
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cych pomocy państwa, w ramach inicjatywy lepszego środowiska prawnego (ang.
Better Regulation). Celem aktu jest jednak przede wszystkim zachęcenie państw
członkowskich do przeznaczania zasobów państwowych na pomoc, która przyniesie
realne korzyści w postaci zwiększenia zatrudnienia i konkurencyjności Europy. Jest
to zatem kolejny impuls do ukierunkowania pomocy publicznej na cele regionalne
i horyzontalne.
Przepisami wyłączeniowymi objęto 26 rodzajów pomocy, będących już wcześniej przedmiotem odrębnych aktów prawnych Komisji, w tym regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców, stanowiącą podstawową zachętę fiskalną stosowaną w polskich specjalnych strefach ekonomicznych. Ogólne rozporządzenie wyłączeniowe dotyczy każdego środka pomocowego (pomocy indywidualnej, programu
pomocowego lub pomocy ad hoc)121 spełniającego wszystkie warunki w nim określone. Oznacza to, że środek taki jest zgodny z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu
art. 87 ust. 3 TWE i nie podlega wymogowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 88
ust. 3 TWE.
Wspomniane warunki zostały opracowane przez Komisję na podstawie dotychczasowych regulacji, w tym w odniesieniu do krajowej pomocy regionalnej, na
podstawie rozporządzenia wyłączającego z 2006 r.122 i praktyki, która uwzględniała
przede wszystkim kwestię zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym.
Rozporządzenie wyłączające nie stanowi uelastycznienia przepisów regulujących
udzielanie krajowej pomocy regionalnej. Jego istotą jest bowiem wyeliminowanie
konieczności notyfikacji w Komisji tych środków, które są zgodne ze wspólnym rynkiem Unii Europejskiej.
Przepisy precyzujące warunki udzielania krajowej pomocy regionalnej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce zostały zawarte w poszczególnych rozporządzeniach ustanawiających odrębne strefy. Jednakże w związku z wejściem w życie
ogólnego rozporządzenia wyłączeniowego zdecydowano się uprościć przepisy regulujące udzielanie pomocy w strefach poprzez wprowadzenie jednego aktu prawnego.
Jest nim Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych123. Rada Ministrów określiła w nim:
121
Program pomocowy jest to każdy akt prawny, na podstawie którego bez dodatkowych środków wykonawczych można przyznać pomoc indywidualną przedsiębiorstwom.
122
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006…, op. cit.
123
Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1548. Por też: Program pomocowy nr X193/2009, Program pomocy
regionalnej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia wydanego po 1 stycznia 2007 r., www.uokik.gov.pl.
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przedmioty działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawane zezwolenie,
maksymalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia,
warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia,
warunki uznawania wydatków za wydatki poniesione na inwestycję na terenie
strefy, a także ich minimalną wysokość,
koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej dla
przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie po dniu 31 grudnia 2000 r.,
sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień
uzyskania zezwolenia.

3.3.2. Warunki udzielania krajowej pomocy regionalnej na
lata 2007–2013 a preferencje fiskalne w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce124
Cele i formy krajowej pomocy regionalnej
W rozporządzeniu będącym podstawą udzielania wsparcia w strefach zapisano
– zgodnie z postanowieniami wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej
na lata 2007–2013 – możliwość wspierania inwestycji w formie:
• ustanowienia nowego przedsiębiorstwa,
• rozbudowy istniejącego zakładu,
• dywersyfikacji produkcji zakładu w celu uzyskania całkowicie nowego produktu,
• zasadniczej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie,
• kupna zakładu, który został zlikwidowany lub zostałby zlikwidowany, jeżeli nie
zostałby kupiony.
W trosce o równe traktowanie i możliwość skutecznego monitorowania wyłączeniami spod obowiązku notyfikacji do Komisji może zostać objęta jedynie pomoc
o przejrzystym charakterze. Do tego rodzaju wsparcia publicznego należy – na podstawie rozporządzenia Komisji nr 800/2008 (rozporządzenia wyłączeniowego) – pomoc
w formie:
• dotacji oraz dopłat do oprocentowania,
• pożyczek na warunkach komercyjnych, gdzie ekwiwalent dotacji brutto (EDB)
oblicza się na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w dniu przyznania
pomocy,
124
A.A. Ambroziak, Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 3.
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programów gwarancyjnych (po uprzedniej akceptacji przez Komisję Europejską
metody obliczania ekwiwalentu dotacji brutto),
• środków fiskalnych o określonej maksymalnej wielkości.
W konsekwencji przy zgłaszaniu pomocy publicznej w formie preferencji podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych Polska zadeklarowała maksymalną
kwotę udzielonej pomocy w wysokości 200 mln euro125.

Efekt zachęty jako niezbędne kryterium wyłączenia
Według Komisji pomoc publiczna, której przykładem jest wsparcie udzielane
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, powinna w zasadzie usuwać zawodność rynku. Nie jest zatem uzasadnione udzielanie pomocy na projekty, które tego nie
wymagają126. W konsekwencji Komisja w procesie akceptacji pomocy publicznej bada
występowanie tzw. efektu zachęty. Chodzi o to, aby istniała pewność, że pomoc jest
niezbędna i że zachęca ona do rozwoju działalności lub realizacji projektów. W dotychczasowych rozporządzeniach wyłączeniowych nie brano pod uwagę tego, czy
beneficjent był przedsiębiorcą małym, średnim, czy dużym, ale wymagano jedynie,
aby nie były podejmowane działania objęte wsparciem już przed złożeniem wniosku
o pomoc publiczną.
W ogólnym rozporządzeniu wyłączeniowym Komisja uzależniła zaakceptowanie
występowania efektu zachęty od spełnienia kryteriów zróżnicowanych w zależności
od wielkości biorcy pomocy:
• w przypadku podmiotu małego lub średniego przyjęto, że efekt zachęty występuje, jeżeli przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań w sprawie realizacji projektu
objętego pomocą został złożony wniosek do państwa członkowskiego,
• w przypadku podmiotu dużego oprócz uwzględnienia warunków obowiązujących przedsiębiorstwa małe i średnie konieczne jest sporządzenie przez beneficjenta analizy wykonalności projektu lub działań objętych wsparciem w dwóch
wariantach – z pomocą oraz bez niej – chodzi o uchwycenie wpływu ewentualnego wsparcia na rozmiar lub zakres planowanej inwestycji i prowadzenie działalności gospodarczej.
W przypadku krajowej pomocy regionalnej – a zatem pomocy otrzymywanej
przez przedsiębiorców zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce – za podstawę istnienia efektu zachęty można uznać również to, że w regionie objętym pomocą nie udałoby się bez proponowanego wsparcia przeprowadzić projektu
w takiej formie. W wytycznych na lata 2007–2013 określono, że pomoc może zostać
udzielona w ramach programów pomocy wyłącznie wtedy, gdy beneficjent przed roz125
126

Program pomocowy nr X193/2009…, op. cit.
A. Jankowska, M. Marek, op. cit., s. 48.
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poczęciem prac nad realizacją projektu złożył wniosek o przyznanie pomocy, a organ
odpowiedzialny za zarządzanie programem potwierdził na piśmie zakwalifikowanie
beneficjenta do pomocy jako spełniającego kryteria określone w programie. Wymóg
ten jest zrealizowany w systemie SSE, gdyż preferencje podatkowe są udzielane tylko
tym przedsiębiorcom, którzy na podstawie złożonego wniosku otrzymali zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie i rozpoczęcie inwestycji.
Zakres dopuszczalnej krajowej pomocy regionalnej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Zakres przedmiotowy pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce na lata 2007–2013 został ograniczony w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, na podstawie rozwiązań strefowych, wcześniej zapisanych w rozporządzeniach
ustanawiających poszczególne strefy, a obecnie w rozporządzeniu regulującym zasady udzielania pomocy publicznej we wszystkich strefach, ograniczono zakres dopuszczalnej działalności, którą można prowadzić w strefach (por. ramka 1 na s. 149).
Oznacza to jednocześnie wyłączenie możliwości uzyskania krajowej pomocy regionalnej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych w przypadku działalności, na którą ustawodawca zdecydował się nie
wydawać zezwoleń strefowych.
Po drugie, ogólnym rozporządzeniem wyłączającym, stanowiącym wspólnotowe
ramy prawne dla polskiego rozporządzenia w sprawie pomocy w strefach, nie jest
objęta pomoc publiczna wspierająca eksport, działalność w sektorach rybołówstwa
i akwakultury, wydobycie węgla, hutnictwo żelaza i stali, produkcję artykułów rolnych oraz uwarunkowana wykorzystaniem produktów krajowych (por. ramka 3).
Ramka 3. Ograniczenia w stosowaniu wyłączenia grupowego
Wyłączeniami grupowymi (blokowymi) jest objęta pomoc we wszystkich sektorach gospodarki
z wyjątkiem pomocy przyznawanej:
• przedsiębiorstwom działającym w sektorach rybactwa i akwakultury, z wyjątkiem pomocy
szkoleniowej, pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, pomocy na działalność
badawczo-rozwojową oraz pomocy dla pracowników znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych,
• przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych, z wyjątkiem
pomocy szkoleniowej, pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, pomocy na działalność
badawczo-rozwojową, pomocy na ochronę środowiska oraz pomocy dla pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych,
• w niektórych przypadkach przedsiębiorstwom zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem
do obrotu produktów rolnych,
• przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej,
pomocy na działalność badawczo-rozwojową i pomocy na ochronę środowiska,
• przedsiębiorstwom działającym w konkretnych sektorach, w tym przede wszystkim w sektorze
hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych.
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Rozporządzenie nie ma również zastosowania – co oznacza, że istnieje wymóg zgłoszenia pomocy
do Komisji Europejskiej bez względu na ewentualne spełnienie innych kryteriów – w odniesieniu
do wsparcia:
• przyznanego na działalność związaną z wywozem oraz tworzeniem sieci dystrybucyjnej
i jej i funkcjonowaniem,
• uwarunkowanego pierwszeństwem użycia wyrobów produkcji krajowej w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy,
• dla przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej
decyzji Komisji lub też uznanego za zagrożone*.
Chodzi bowiem o to, aby pomoc objęta omawianym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń
grupowych nie stanowiła wsparcia na tworzenie sieci dystrybucyjnej i jej i funkcjonowanie
w innych państwach. Ponadto pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach bądź kosztów
badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu
na nowy rynek nie powinna zwykle stanowić pomocy wywozowej.
* Przedsiębiorstwo uznaje się za zagrożone, jeśli m.in. ponad połowa jego zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub jeśli zgodnie z prawodawstwem krajowym
podlega ono zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności.
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1548.

Warunki utrzymania inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
W ślad za legislacją wspólnotową rozporządzenie regulujące pomoc w strefach
przewiduje konieczność utworzenia nowych miejsc pracy127 w ciągu trzech lat od
daty zakończenia inwestycji i utrzymania ich, jak również całego przedsiębiorstwa,
przez co najmniej pięć lat przez podmioty duże oraz trzy lata przez podmioty małe
lub średnie.
Kumulacja pomocy regionalnej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Korzystanie z pomocy regionalnej nie wyklucza możliwości korzystania z pomocy przeznaczonej na inne cele, np. na ochronę środowiska czy prace badawczo-rozwojowe. W wytycznych wspólnotowych określono, że wszelka pomoc udzielana na
podstawie różnych programów pomocy regionalnej lub pomocy indywidualnej oraz
bez względu na źródło pochodzenia środków podlega zsumowaniu.
Tak jak w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004–2006), tak
i w latach 2007–2013 na tę samą inwestycję w specjalnej strefie ekonomicznej przedsiębiorca może uzyskać wsparcie również z wielu źródeł:
• krajowych – na podstawie ustawy o s.s.e,
• lokalnych – na podstawie uchwały gminy w sprawie podatku od nieruchomości,
127

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie
12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia strefowego.

3.3. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce...

287

•

wspólnotowych – w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Aby zapewnić zgodność takiego wieloźródłowego wsparcia publicznego ze wspólnym rynkiem, Komisja Europejska założyła w rozporządzeniu nr 800/2008 stosowanie tzw. kumulacji, a więc sumowania pomocy. W konsekwencji w rozporządzeniu
regulującym pomoc publiczną w specjalnych strefach ekonomicznych przewidziano
również możliwość udzielania wsparcia na podstawie ustawy o s.s.e. łącznie z inną
pomocą bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łączna wartość tego
wsparcia nie przekroczy dopuszczalnych poziomów jego natężenia.
Koszty kwalifikowane w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
W trakcie prowadzenia inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce przedsiębiorca jest zobowiązany dokonywać kalkulacji tzw. wydatków kwalifikowanych, które wyznaczają maksymalny poziom przysługującego zwolnienia od
podatku dochodowego. Nie każdy bowiem poniesiony koszt związany z inwestycją może stanowić podstawę kalkulacji dostępnej kwoty zwolnienia podatkowego.
W związku z dwoma możliwymi tytułami wsparcia w ramach SSE – na inwestycję
oraz zatrudnienie – przewidziano odpowiednio dwa mechanizmy obliczania kosztów
kwalifikowanych.
W przypadku kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji jej wartość jest ustalana
na podstawie wydatków na rzecz środków trwałych: ziemi, budynków, urządzeń czy
maszyn, a także rozbudowy lub modernizacji istniejących128. Wymienione środki
trwałe muszą być nowe, jeżeli jednak nabywa je podmiot mały lub średni, dopuszcza
się, aby były używane.
W wytycznych regulujących krajową pomoc regionalną na lata 2007–2013 oraz
w ogólnym rozporządzeniu wyłączeniowym, co znalazło swoje odzwierciedlenie
w legislacji strefowej, przewidziano możliwość wliczenia do kosztów kwalifikowanych 100% przez podmioty małe i średnie oraz 50% przez przedsiębiorców dużych
wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii w formie
praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Aby
pozostały one związane z obszarem udzielenia pomocy regionalnej, muszą zostać
utrzymane w aktywach przedsiębiorcy przez pięć lat, a w przypadku podmiotów
małych i średnich – przez trzy lata.
W odniesieniu do kosztów inwestycji dopuszczalna pomoc jest równa sumie
kosztów kwalifikowanych pomnożonej przez wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej
intensywności pomocy dla regionu.

128

W przypadku inwestycji w sektorze transportowym koszty nabycia środków transportu nie są
wliczane do kosztów kwalifi kujących się do pomocy publicznej.
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Krajowa pomoc regionalna może być również udzielana na tworzenie nowych
miejsc pracy. Za podstawę obliczania kosztów kwalifikowanych uznaje się wówczas
koszty płacy brutto zatrudnionych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę.
W takiej sytuacji pomoc oblicza się jako iloczyn wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy określonej dla regionu oraz kosztów kwalifikowanych.
Przedstawione rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców
zlokalizowanych w regionach, w których koszty pracy są stosunkowo wysokie.
Jednakże, co do zasady, krajowa pomoc regionalna – podobnie jak to ma miejsce
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce – jest udzielana na obszarach słabo
rozwiniętych w porównaniu do innych regionów Unii Europejskiej. Brakuje tam
najczęściej kapitału inwestycyjnego, a bezrobocie jest relatywnie duże, co powoduje
obniżenie kosztów zatrudnienia. Efektem tego są niskie koszty pracy, a w konsekwencji – niewielka zachęta krajowej pomocy regionalnej z tytułu zatrudnienia.
Wprowadzenie takiej możliwości powinno oczywiście skłaniać władze lokalne do
udzielania pomocy regionalnej przeznaczonej na tworzenie miejsc pracy, a przedsiębiorców – do prowadzenia takiej działalności gospodarczej i realizowania takich
inwestycji, które wymagają zatrudnienia wysoko wykwalifi kowanych i dobrze opłacanych pracowników.
Rozporządzenie regulujące pomoc w strefach przewiduje ponadto, że pomoc
przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie
nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łączna wielkość tego wsparcia nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej dla danego obszaru, na którym
powołana jest specjalna strefa ekonomiczna. W takiej sytuacji dopuszczalną wielkość
pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy oraz wyższej
kwoty kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych
pracowników.
Koszty kwalifi kowane oraz wielkość krajowej pomocy regionalnej udzielanej w formie preferencji podatkowych w ramach specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce podlegają dyskontowaniu na dzień uzyskania zezwolenia. Dla wydatków
poniesionych:
• przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR)
ze stycznia 1998 r.,
• w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim
rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających
miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc,
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w okresie od dnia 1 września 2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. stosuje się stopy
referencyjne129 określone dla Polski przez Komisję Europejską,
od dnia 1 lipca 2008 r. stosuje się stopy bazowe określone dla Polski przez Komisję
Europejską powiększone o 100 punktów bazowych.

3.3.3. Dopuszczalne natężenie krajowej pomocy
regionalnej a wsparcie w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce na lata 2007–2013
Lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych
a mapa krajowej pomocy regionalnej w Polsce na lata 2007–2013
Obowiązujące przepisy udzielania pomocy publicznej w formie preferencji fiskalnych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce uzależniają wielkość zwolnień
od dopuszczalnego maksymalnego natężenia wsparcia na tych obszarach Polski, na
których są zlokalizowane strefy. W konsekwencji wejście w życie wspólnotowych
wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, przewidujących obniżenie tych pułapów oraz zmiany w metodzie ich liczenia, wpłynęło bezpośrednio na warunki udzielania wsparcia w strefach. Redukcja została uzależniona od
wielkości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w regionie na poziomie
NUTS 2 w stosunku do średniej dla Unii Europejskiej.
Na podstawie wytycznych na lata 2007–2013 wyróżniono w Polsce grupy regionów kwalifikujące się do trzech przedziałów maksymalnego dopuszczalnego natężenia krajowej pomocy regionalnej. Do grupy regionów, w których wskaźnik PKB
per capita w stosunku do średniej dla Unii Europejskiej był mniejszy niż 45% tej
średniej, należą województwa: kujawsko-pomorskie (40,6%), łódzkie (40,5%), lubuskie (39,9%), małopolskie (38,8%), opolskie (36,4%), świętokrzyskie (34,3%), podlaskie
(34,0%), warmińsko-mazurskie (32,5%), podkarpackie (32,0%) oraz lubelskie (31,4%)
(por. mapa 8).
W drugiej, znaczniej mniej licznej grupie regionów, których wskaźnik PKB na
jednego mieszkańca był nieco wyższy i wahał się w granicach 45–60%, znalazły
się województwa Polski zachodniej i południowo-zachodniej: śląskie (49%), wielkopolskie (47,6%) i dolnośląskie (45,0%), oraz północno-zachodniej: pomorskie
(44,6%) i zachodniopomorskie (44,5%). Odrębnym regionem, w którym wskaźnik
PKB per capita zbliżył się do granicy 75% średniej unijnej, stanowiącej jednocześnie
129

Stopę referencyjną Komisja Europejska stosuje zastępczo dla stopy rynkowej oraz do mierzenia
ekwiwalentu dotacji pomocy, w szczególności w przypadku, gdy wypłaca się ją w kilku transzach, a także do sprawdzania zgodności z rozporządzeniami o wyłączeniach grupowych. Por.: Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz.Urz. UE 2008 C 14/6.
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kryterium możliwości udzielania krajowej pomocy regionalnej na mocy art. 87 ust. 3
lit. a) TWE, było województwo mazowieckie (69,9%). Poziom PKB per capita w Warszawie był już w 2005 r., kiedy zbierano dane, znacznie wyższy i przekraczał poziom
75% średniej dla Unii Europejskiej, podczas gdy inne obszary tego województwa
borykają się wciąż ze znacznym opóźnieniem rozwoju regionalnego.

Mapa 8. Wskaźnik PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej
w stosunku do średniej dla Unii Europejskiej w regionach (województwach)
Polski objętych art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską
Źródło: Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, Dz.Urz. UE 2006 C 54/13.

Należy zatem zwrócić uwagę, że na poziom rozwoju gospodarczego kilku województw (mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego) istotny wpływ ma rozwój największych aglomeracji miejskich.
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Mapa 9. Specjalne strefy ekonomiczne a mapa pomocy regionalnej w Polsce
na podstawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej
na lata 2007–2013 (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013
(Dz.Urz. UE 2006 C 54/13) i rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiających poszczególne specjalne strefy ekonomiczne.

W efekcie cała Polska została objęta możliwością udzielania krajowej pomocy regionalnej na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) TWE. Jednakże w porównaniu do mapy pomocy regionalnej, obowiązującej do końca 2006 r., między regionami nastąpiło znaczne
zróżnicowanie w zależności od względnego poziomu ich rozwoju gospodarczego.
Do roku 2006 lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zasadzie
nie miała znaczenia z punktu widzenia udzielania krajowej pomocy regionalnej
(por. mapa 7 na s. 244). Wprowadzenie dywersyfikacji województw ze względu na
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ich poziom rozwoju w stosunku do średniej wspólnotowej doprowadziło jednak do
zwiększenia znaczenia regionów, w których jest powoływana strefa (por. mapa 9).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. największe zagęszczenie powiatów, w których istnieją strefy, występuje w województwach dolnośląskim i śląskim, a więc tam,
gdzie poziom PKB per capita jest relatywnie wyższy.
Tego rodzaju instrumentów wsparcia regionalnego wyraźnie brakuje w województwach lubelskim oraz podlaskim, mimo że na terenie tego ostatniego funkcjonuje Suwalska SSE. Również w województwie mazowieckim – oprócz Warszawy,
gdzie tylko dla jednego przedsiębiorcy powołana jest podstrefa Łódzkiej SSE, oraz
Ożarowa z podstrefą Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” – brakuje terenów oferujących
systemy preferencji podatkowych SSE.
Natężenie krajowej pomocy regionalnej
w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Do końca 2006 r. obowiązywały mapy krajowej pomocy regionalnej w wartościach ekwiwalentu dotacyjnego brutto, a który następnie był konwertowany przez
Komisję Europejską na ekwiwalent dotacyjny netto (EDN). Chodziło bowiem o to,
aby wyeliminować różnice wynikające z różnych systemów i stawek podatku dochodowego występujących w państwach członkowskich. Jednakże w orzeczeniu z dnia
15 czerwca 2000 r. Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że w ramach uprawnień monitorowania pomocy publicznej Komisja Europejska nie jest upoważniona do rozważania kwestii podatkowych związanych z pomocą, której dopuszczalność ocenia130.
Wynika to stąd, że wspomniane podatki nie stanowią specyficznych opłat nakładanych na środki udzielane w ramach pomocy publicznej, ale są elementem całego
systemu podatkowego danego państwa. Warto bowiem zauważyć, że przedsiębiorcy,
którzy nie otrzymali pomocy, również płacą podatki. Stawiało to w jeszcze korzystniejszej sytuacji beneficjentów krajowej pomocy regionalnej. Sąd orzekł, że podatki
nie mogą być właściwe przy ocenie szczególnego wpływu pomocy na wymianę handlową i konkurencję, a w szczególności przy szacowaniu korzyści odniesionych przez
odbiorcę takiej pomocy przez porównanie z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami,
które pomocy nie otrzymały, a których dochód również podlega opodatkowaniu131.
Stąd też w nowych wytycznych Komisja wprowadziła ujednolicony system wyrażania
wartości pomocy za pomocą ekwiwalentu dotacyjnego brutto.

130

Judgment of the Court of First Instance of 15 June 2000 in Case T-298/97: Alzetta Mauro and
others v Commission of the European Communities, Dz.Urz. WE 2000 C 211/18.
131
Por.: A. Jankowska, M. Marek, op. cit., s. 45.
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Intensywność pomocy powinna zdaniem Komisji uwzględniać charakter oraz
natężenie problemów społecznych i gospodarczych w regionie. Stąd ex definitione
Komisja Europejska wprowadziła rozróżnienie między dopuszczalną intensywnością
pomocy w regionach kwalifikujących się do jej otrzymania na podstawie odstępstw
określonych w art. 87 ust. 3 lit. a) TWE.
Jak już wspominano przy analizie dososowań legislacji polskiej do wymogów
unijnych, w wytycznych na lata 2000–2006 maksymalny poziom natężenia pomocy
dla regionów objętych pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) TWE, a więc dla
całej Polski, określono na 50% EDN. Jednocześnie maksymalną pomoc dla regionów obniżono do poziomu 40%, jeśli wskaźnik PKB per capita wynosił między 60%
a 75% średniej wspólnotowej. Był to swego rodzaju zalążek dywersyfikacji regionów
w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) TWE.
W konsekwencji do końca 2006 r. we wszystkich strefach dopuszczalny maksymalny poziom natężenia pomocy zgodnie z mapą pomocy regionalnej był taki sam
i wynosił dla dużych firm 50% EDN (z wyjątkiem SSE „Krakowski Park Technologiczny” i aglomeracji Krakowa – do 40%). Wejście w życie nowej mapy pomocy
regionalnej na lata 2007–2013 doprowadziło natomiast do znacznego zróżnicowania
intensywności pomocy, a co za tym idzie – zwiększyło się zróżnicowanie ich atrakcyjności dla inwestorów (por. mapa 9 i tabela 12). Wynika to z przepisów wytycznych
w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, w których dokonano nowego podziału, polegającego na ustanowieniu maksymalnych dopuszczalnych pułapów pomocy na następujących poziomach:
• 30% EDB w regionach (NUTS 2), w których PKB per capita według parytetu
siły nabywczej wynosi mniej niż 75%, ale więcej niż 60% średniej unijnej, oraz
w regionach (NUTS 2) objętych mechanizmem korygującym efekt statystyczny
do dnia 1 stycznia 2010 r.,
• 40% EDB w regionach (NUTS 2), w których PKB per capita według parytetu siły
nabywczej wynosi mniej niż 60%, ale więcej niż 45% średniej unijnej,
• 50% EDB w regionach (NUTS 2), w których PKB per capita według parytetu siły
nabywczej wynosi mniej niż 45% średniej unijnej.
Na uwagę zasługuje również nowy system podwyższania pułapów maksymalnej
dopuszczalnej pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorców. W rozporządzeniu regulującym pomoc w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w ślad za rozwiązaniami wspólnotowymi na lata 2007–2013 wspomniany bonus
podniesiono dla podmiotów średnich o 10 punktów procentowych, a dla małych
– o 20 w stosunku do systemu obowiązującego do końca 2006 r., przewidującego
możliwość zwiększenia poziomu maksymalnego natężenia o 15 punktów procentowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
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W ten sposób mapa pomocy regionalnej, będąca podstawą udzielania wsparcia
w ramach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, a w konsekwencji – dywersyfikacji atrakcyjności preferencji podatkowych w poszczególnych strefach, jest znacznie
zróżnicowana.
Tabela 12. Zmiana pułapów maksymalnego dopuszczalnego natężenia
krajowej pomocy regionalnej w poszczególnych
specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce na lata 2007–2013

Kierunek zmian

Lata 2007–2013

Kierunek zmian

65% 50%



65% 60%



50% 40%



65% 50%



65% 60%



śląskie

50% 40%



65% 50%



65% 60%



Katowicka SSE

małopolskie*

50% 50%



65% 60%



65% 70%



opolskie*

50% 50%



65% 60%



65% 70%



lubuskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



Kostrzyńsko-Słubicka SSE

zachodniopomorskie

50% 40%



65% 50%



65% 60%



wielkopolskie*

50% 40%



65% 50%



65% 60%



~ Poznań*

30% 40%



45% 50%



45% 60%



Lata 2001–2006

Lata 2007–2013



Kamiennogórska dolnośląskie
SSE Małej
Przedsiębiorczości wielkopolskie*

Lata 2001–2006

Kierunek zmian

50% 40%

Województwo

Lata 2001–2006

Specjalna strefa
ekonomiczna

Lata 2007–2013

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa
duże
średnie
małe

SSE „Krakowski
Park
Technologiczny”

małopolskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



~ Kraków

40% 50%



55% 60%



55% 70%



podkarpackie*

50% 50%



65% 60%



65% 70%



Legnicka SSE

dolnośląskie

50% 40%



65% 50%



65% 60%



łódzkie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



Łódzka SSE

SSE „Euro-Park
Mielec”

Pomorska SSE

wielkopolskie*

50% 40%



65% 50%



65% 60%



~ Warszawa*

30% 30%



45% 40%



45% 50%



podkarpackie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



małopolskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



lubelskie*

50% 50%



65% 60%



65% 70%



pomorskie

50% 40%



65% 50%



65% 60%



kujawsko-pomorskie* 50% 50%



65% 60%



65% 70%



zachodniopomorskie* 50% 40%



65% 50%



65% 60%
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Kierunek zmian

Lata 2007–2013

Kierunek zmian



65% 50%



65% 60%



zachodniopomorskie

50% 40%



65% 50%



65% 60%



wielkopolskie*

50% 40%



65% 50%



65% 60%



opolskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



świętokrzyskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



50% 30%



65% 40%



65% 50%



50% 50%



65% 60%



65% 70%



lubelskie*

50% 50%



65% 60%



65% 70%



podlaskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



warmińsko-mazurskie 50% 50%



65% 60%



65% 70%



mazowieckie*

50% 30%



65% 40%



65% 50%



podkarpackie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



SSE „Starachowice” mazowieckie
łódzkie*

Suwalska SSE

Tarnobrzeska SSE
„Wisłosan”

Wałbrzyska SSE
„Invest-Park”

Warmińsko-Mazurska SSE

Lata 2001–2006

Lata 2007–2013

50% 40%

Lata 2001–2006

Kierunek zmian

Słupska SSE

pomorskie

Województwo

Lata 2001–2006

Specjalna strefa
ekonomiczna

Lata 2007–2013

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa
duże
średnie
małe

lubelskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



świętokrzyskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



mazowieckie

50% 30%



65% 40%



65% 50%



dolnośląskie*

50% 40%



65% 50%



65% 60%



dolnośląskie

50% 40%



65% 50%



65% 60%



opolskie

50% 50%



65% 60%



65% 70%



wielkopolskie*

50% 40%



65% 50%



65% 60%



lubuskie*

50% 50%



65% 60%



65% 70%



warmińsko-mazurskie 50% 50%



65% 60%



65% 70%



mazowieckie



65% 40%



65% 50%



50% 30%

* Województwa, w których utworzono podstrefy po wejściu w życie nowych rozwiązań dotyczących pomocy
regionalnej na lata 2007–2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (Dz.Urz. WE
1998 C 74/9), mapy pomocy regionalnej w Polsce do 2006 r. oraz wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (Dz.Urz. UE 2006 C 54/13).

Z 14 specjalnych stref ekonomicznych aż 11 ma przynajmniej część swoich terenów zlokalizowanych w województwach, w których wskaźnik PKB per capita jest
mniejszy niż 45% średniej dla Unii Europejskiej, a więc rzeczywiście wymagających
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wsparcia w największym stopniu, pozostałe zaś – w regionach, w których PKB na
jednego mieszkańca mieści się w granicach 45–60% średniej dla Unii Europejskiej.
Do stref zlokalizowanych głównie w województwach o najniższym poziomie PKB
per capita według klasyfikacji Komisji Europejskiej dla krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 należą: Suwalska SSE (z podstrefami w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, ale także mazowieckim), SSE „Euro-Park Mielec”
(z podstrefami w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim), Łódzka
SSE (zlokalizowana w Łódzkiem i Wielkopolsce, a także – w związku z inwestycją jednego przedsiębiorcy – w Warszawie), SSE „Krakowski Parki Technologiczny”
(w Małopolsce i na Podkarpaciu), a także SSE „Starachowice”, Tarnobrzeska SSE „Wisłosan” oraz Warmińsko-Mazurska SSE. W wypadku tych stref natężenie pomocy
dla nowych dużych inwestorów w regionach najsłabszych utrzymało się na poziomie
50%, przy czym nie jest ono liczone w stosunku do ekwiwalentu dotacyjnego netto,
ale ekwiwalentu dotacyjnego brutto, co stanowi pewne ograniczenie wielkości dopuszczalnej pomocy.
Szczególna sytuacja nastąpiła w odniesieniu do przedsiębiorców małych i średnich zlokalizowanych w regionach najbiedniejszych. Jeśli chodzi o podmioty średnie,
to natężenie pomocy spadło o 5 punktów procentowych – do poziomu 60% EDB,
w przypadku małych zaś wzrosło o 5 punktów – do poziomu 70% EDB. Na uwagę
zasługuje SSE „Krakowski Park Technologiczny”, która geograficznie obejmuje swoim zasięgiem część aglomeracji krakowskiej. Efektem jest zwiększenie w podstrefie
w Krakowie natężenia pomocy liczonego w odniesieniu do EDB dla wszystkich grup
przedsiębiorców: dużych – z 40% EDN, średnich i małych – z 55% EDN do poziomu
odpowiednio 50%, 60% i 70% EDB.
Osobną grupą są specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, obejmujące w większości
swoim zasięgiem terytorialnym części województw, w których wskaźnik PKB per
capita waha się w granicach 45–60% średniej dla Unii Europejskiej. Chodzi tu o Kamiennogórską SSE Małej Przedsiębiorczości, Katowicką SSE, Wałbrzyską SSE „Invest-Park”, Legnicką SSE, Pomorską SSE oraz Słupską SSE. W wypadku większości
podstref tych stref zlokalizowanych w województwach o PKB per capita w granicach
45–60% średniej dla Unii Europejskiej wejście w życie mapy pomocy regionalnej na
lata 2007–2013 doprowadziło do obniżenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu
pomocy publicznej dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw: dużych, średnich i małych. W odniesieniu do firm dużych nastąpił spadek natężenia pomocy do poziomu 40% EDB, dla średnich – największy, bo o 15 punktów procentowych (do poziomu
50% EDB), a dla małych – do poziomu 60% EDB.
Na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2006 r. aglomeracja warszawska była wyłączona z województwa mazowieckiego, co umożliwiało utrzymanie maksymalnego dopuszczalnego poziomu pomocy w wysokości 50% EDN dla firm dużych
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i 65% EDN dla podmiotów małych i średnich dla całego regionu z wyjątkiem stolicy.
W samej Warszawie wskaźniki te określono na poziomie 30% dla dużych – i 45% dla
pozostałych przedsiębiorców.
Mapą pomocy regionalnej na lata 2007–2013 wprowadzono znaczne obniżenie
pułapów dla całego Mazowsza przy jednoczesnym podwyższeniu jednego z nich dla
Warszawy, w porównaniu do przepisów obowiązujących do końca 2006 r. W odniesieniu do przedsiębiorców dużych w strefach na Mazowszu (z wyłączeniem Warszawy)
pułap dopuszczalnej pomocy regionalnej spadł z poziomu 50% EDN do poziomu 40%
EDB (a od 1 stycznia 2011 r. do poziomu 30% EDB), dla średnich – z poziomu 65% EDN
do poziomu 50% EDB (a od 1 stycznia 2011 r. do poziomu 40% EDB), a dla firm małych
– do poziomu 65% EDB (a od 1 stycznia 2011 r. do poziomu 55% EDB). Paradoksalnie
dla podmiotów zlokalizowanych w obrębie aglomeracji warszawskiej wskaźniki te dla
firm dużych pozostały na dotychczasowym poziomie 30% EDB (dotychczas liczone
w EDN), dla średnich – spadły o 5 punktów procentowych do poziomu 40% EDB, a dla
małych – wzrosły z poziomu 45% EDN do poziomu 50% EDB.
Przez kolejne lata obowiązywania nowych przepisów regulujących udzielanie
krajowej pomocy regionalnej w Polsce specjalne strefy ekonomiczne powiększono
o obszary zarówno w województwach, w których obniżono, jak i w tych, w których
utrzymano na poprzednim poziomie maksymalne dopuszczalne pułapy krajowej pomocy regionalnej udzielanej w strefach w formie zwolnień od podatku dochodowego.
Może to oznaczać, że zachęty w SSE w postaci preferencji podatkowych nie są istotne
z punktu widzenia lokalizacji inwestycji. Z drugiej strony taka ekspansja stref może
być efektem ich rozwoju i potrzeby objęcia specjalnymi przepisami następnych obszarów w związku z rosnącym zainteresowaniem preferencjami fiskalnymi w strefach.
Jest to prawdopodobne, ponieważ SSE pozostają jedynym instrumentem wsparcia
inwestycyjnego w Polsce poza konkursami w ramach funduszy strukturalnych.
Natężenie krajowej pomocy regionalnej na duże inwestycje
Do końca 2006 r. zasady udzielania krajowej pomocy regionalnej na duże inwestycje zostały wprowadzone na mocy specjalnego komunikatu Komisji132 w tej
sprawie. W wytycznych dotyczących krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013
Komisja zintegrowała wszystkie przepisy w jednym dokumencie. W ten sposób podkreślono, że postanowienia regulujące wspieranie dużych inwestycji mają na celu
promowanie inwestycji początkowych, w tym tworzenie miejsc pracy związanych
z nimi na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) oraz c) TWE. Duże inwestycje mogą niewątpliwie skutecznie się przyczyniać do rozwoju regionalnego, m.in. przez przyciąganie
132

Komunikat Komisji – Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz
dużych projektów inwestycyjnych [notyfikowany jako dokument C (2002) 315], Dz.Urz. WE 2002 C 70/8.
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innych firm do regionu, wprowadzanie zaawansowanych technologii, a także szkolenia pracowników.
Z drugiej jednak strony duże inwestycje nie zawsze pozytywnie wpływają na
region, w którym są zlokalizowane. Mogą one przede wszystkim przynieść efekty
ekonomii skali, które obniżają koszty wstępne dla danej lokalizacji. Po drugie, inwestycje takie nie zawsze są bezpośrednio związane z regionem, w którym są lokowane,
a to oznacza, że stworzenie nowych miejsc pracy nie zawsze bezpośrednio wpływa na
odpowiednie zmniejszenie bezrobocia w regionie. Wynika to stąd, że firmy dokonujące dużych inwestycji mogą łatwiej transferować wykwalifikowaną siłę roboczą do
wybranej lokalizacji. Duże inwestycje mogą ponadto z łatwością uzyskiwać kapitał
i kredyty na rynkach finansowych i nie są ograniczone ofertą usług finansowych
w danym regionie. Ostatecznym argumentem przemawiającym za stosowaniem
bardziej restrykcyjnych przepisów jest również potencjalnie większy wpływ dużych
inwestycji na wymianę między państwami członkowskimi.
Pojęcie „duża inwestycja” zostało w rozporządzeniu regulującym pomoc w strefach – zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi oraz ogólnym rozporządzeniem wyłączeniowym – zdefiniowane jako nowa inwestycja, podjęta przez przedsiębiorcę
w okresie trzech lat, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają
równowartość 50 mln euro. Jednocześnie, aby kolejne działania inwestycyjne w ramach nowego projektu nie zostały zaliczone do projektu traktowanego jako „duża
inwestycja”, wprowadzono dodatkowy warunek – zapewnienie, że środki trwałe są
ze sobą połączone w sposób ekonomicznie niepodzielny.
Tabela 13. Skorygowany pułap krajowej pomocy regionalnej
względem wartości kosztów kwalifi kowanych dużej inwestycji
Wartość kosztów kwalifikowanych

Skorygowany pułap pomocy regionalnej
dla dużych inwestycji

Do 50 mln euro

100% pułapu regionalnego

Między 50 mln euro a 100 mln euro

50% pułapu regionalnego

Powyżej 100 mln euro

34% pułapu regionalnego

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1548.

W związku ze zwiększonym ryzykiem negatywnego wpływu na wymianę między państwami członkowskimi wsparcie dużych projektów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce zostało ograniczone poprzez wprowadzenie
niższych pułapów natężenia pomocy (por. tabela 13). Na podstawie wytycznych na
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lata 2007–2013 w polskiej legislacji regulującej warunki udzielania pomocy w strefach
wprowadzono specjalny wzór (por. ramka 4) służący do obliczania maksymalnej
dopuszczalnej pomocy dla projektu powyżej 50 mln euro.
W ślad za dodatkowymi kryteriami ogólnego rozporządzenia wyłączającego
rozporządzenie polskie przewiduje obowiązek notyfikacji środka pomocy indywidualnej, jeśli łączna wartość krajowej pomocy regionalnej udzielonej ze wszystkich
źródeł przekraczałaby 75% wartości maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić
na realizację inwestycji o wartości 100 mln euro przy zastosowaniu standardowych
pułapów pomocy obowiązujących dla dużych przedsiębiorstw w zatwierdzonej mapie
pomocy regionalnej.
Ramka 4. Wzór na obliczenie maksymalnej kwoty pomocy regionalnej
dla dużej inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej
maksymalna kwota pomocy = R × (50 mln euro + 0,50 × B + 0,34 × C)
gdzie:
R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, na którym powołana jest podstrefa
specjalnej strefy ekonomicznej,
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą o wartości od 50 mln euro
do 100 mln euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą o wartości ponad 100 mln euro
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1548.

Rozdział 4

KONSEKWENCJE UDZIELANIA KRAJOWEJ
POMOCY REGIONALNEJ W SPECJALNYCH
STREFACH EKONOMICZNYCH W POLSCE
4.1. Wielkość i oddziaływanie krajowej pomocy regionalnej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
4.1.1. Zmiana wartości pomocy publicznej w Polsce
Ogólna wartość pomocy publicznej (w cenach bieżących) na działalność przemysłową i usługową (z wyłączeniem transportu) udzielonej w Polsce w 2008 r. została
oszacowana na 13,8 mld zł (2,8 mld euro), podczas gdy w roku 2007 wyniosła ona
6,5 mld zł (1,2 mld euro). W 2007 r. kwota ta była ponad dziesięciokrotnie mniejsza
niż wsparcie w Niemczech (14,1 mld euro) oraz pięciokrotnie mniejsza niż pomoc
we Francji (6 mld euro – por. rysunek 38). Jednocześnie w wartościach absolutnych
pomoc w Polsce stanowiła prawie jedną trzecią pomocy udzielanej w nowych państwach członkowskich (UE-12).
Stosunek udzielonej pomocy publicznej do wartości produktu krajowego brutto pozwala na określenie wartości udzielonego wsparcia wobec rozwoju państwa.
W 2008 r. stosunek ten wyniósł w Polsce 1,08%, co oznaczało prawie podwojenie
w porównaniu do poziomu 0,6% rejestrowanego co roku w latach 2006–2007 oraz
poziomu 0,5% w roku 2005 (por. rysunek 39 i tabela 14). Wzrost wartości pomocy
publicznej zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w stosunku do PKB nie wynikał ze zwiększenia wsparcia w okresie kryzysu gospodarczego. Głównym źródłem
wzrostu tych wartości było, w odróżnieniu od lat poprzednich, zwiększenie wydatkowania środków pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych.
Jednym z istotnym rodzajów pomocy publicznej w Polsce jest krajowa pomoc
regionalna. W 2008 r. stanowiła ona 15,8% (1,5 mld zł) ogółu udzielonej pomocy
(wobec poziomu 24,9% w 2007 r.), w tym większość, bo ponad dwie trzecie (około 1,1 mld zł), została przeznaczona na wspieranie nowych inwestycji. Tak wysoki
udział tego rodzaju wsparcia wynika z jego bardzo bliskiego powiązania z funduszami strukturalnymi dla przedsiębiorców oraz stąd, że na podstawie mapy krajowej
pomocy regionalnej całe terytorium Polski zostało objęte możliwością udzielania
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najatrakcyjniejszej pomocy na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu o ustanowieniu
Wspólnoty Europejskiej.

Rysunek 38. Udział pomocy publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej
w produkcie krajowym brutto w 2007 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Report from the Commission. State Aid Scoreboard – Spring 2009
Update, COM (2009) 164, Brussels, 8.04.2009.

Komisja Europejska dąży do tego, aby pomoc udzielana przez państwa członkowskie była przejrzysta, stąd też rośnie znaczenie instrumentów najprostszych i najbardziej
transparentnych – dotacji i preferencji podatkowych. Ich udział w ogóle instrumentów
pomocowych szacowany był w Unii Europejskiej w 2007 r. na poziomie odpowiednio
50% i 43%. W Polsce w tym samym roku – według danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – udział tych instrumentów oszacowano na poziomie 76,8%
i 23,2%. W 2008 r. zmniejszył się on nieco do poziomu odpowiednio 64,6% i 18,7%, co
wynikało ze zwiększonego odsetka niezidentyfikowanych form pomocy.
Mimo wszystko można uznać, że pomoc publiczna w Polsce jest coraz bardziej
zbliżona do wsparcia udzielanego w nowoczesnych i sprawnie funkcjonujących gospodarkach wolnorynkowych. Wymogi wspólnotowe powodują, że ograniczana jest
ogólna wartość wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w Polsce, co z jednej strony
redukuje negatywny efekt tej pomocy dla wolnej konkurencji, a z drugiej – zapewnia
większą dyscyplinę wydatków publicznych. Coraz większy udział w ogólnej wartości
udzielonego wsparcia publicznego w Polsce ma pomoc horyzontalna i regionalna,
wspierająca nowe inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy przez firmy zlokalizowane w najbiedniejszych regionach kraju. Przykładem takiego wsparcia jest krajowa
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Źródło: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 1996 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 1998; Raport o pomocy publicznej
w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 1997 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 1998; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
w 1996 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, październik 1999; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 1999 roku, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2000; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2000 roku, Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Warszawa, październik 2001; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik 2002; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2002 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, sierpień 2003; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2004;
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2005; Raport o pomocy
publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień 2006; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, sierpień 2007; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej
przedsiębiorcom w 2007 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2008; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
w 2008 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień 2009.
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transportu (w mln zł)

8355,1
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publicznej (w mln zł)
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Tabela 14. Zmiana krajowej pomocy regionalnej na tle ogólnej pomocy publicznej w Polsce w latach 1996–2008
(w cenach bieżących)
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pomoc regionalna udzielana w formie zwolnień od podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.

Rysunek 39. Zmiana krajowej pomocy regionalnej na tle ogólnej pomocy publicznej
w Polsce w latach 1996–2008 (w cenach bieżących)
Źródło: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 1996 roku, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, kwiecień 1998; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 1997 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 1998; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 1996 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, październik 1999; Raport o pomocy publicznej w Polsce
udzielonej przedsiębiorcom w 1999 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2000;
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2000 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik 2001; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001
roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik 2002; Raport o pomocy publicznej
w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2002 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, sierpień 2003; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2004; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
w 2004 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2005; Raport o pomocy publicznej
w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień 2006; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, sierpień 2007; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
w 2007 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2008; Raport o pomocy publicznej
w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień 2009.

4.1.2. Zmiana wartości krajowej pomocy regionalnej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
W pierwszym roku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce,
tj. w roku 1996, wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych została oszacowana na poziomie
3,8 mln zł, w następnym zaś roku – już 16 mln zł (dane za lata 1996–2000 zostały zebrane na podstawie ankiet oraz oszacowane przez Ministerstwo Gospodarki i Urząd
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów – por. rysunek 40 i tabela 15). W kolejnym
roku – 1998 – wartość ta zwiększyła się do 27,5 mln zł, aby w roku 1999 osiągnąć
pułap 111,2 mln zł, a w 2000 r. – 281 mln zł.
Z obliczeń dokonanych przy użyciu danych na temat wartości krajowej pomocy
publicznej udzielonej na podstawie ustawy o s.s.e. przedsiębiorcom, którzy w dniu
31 grudnia 2008 r. posiadali ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, wynika, że w 2001 r. pomoc
udzielona firmom ze stref wyniosła około 260,7 mln zł. Dane Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Gospodarki wskazują natomiast na kwotę
334,2 mln zł1. W latach 1997–2001 wartość wsparcia publicznego w formie zwolnień
od podatku dochodowego stale rosła. W roku 2002 jednak nieznacznie spadła do poziomu 223,8 mln zł. Wynikało to przede wszystkim z ograniczonego tempa rozwoju
gospodarczego w latach 2001 i 2002 – na poziomie odpowiednio 1,2% i 1,4% – w porównaniu do roku 2000, kiedy to wskaźnik ów osiągnął poziom 4,3%. Konsekwencją
tego spadku było jeszcze silniejsze obniżenie wzrostu produkcji sprzedanej z poziomu
4,3% w 2000 r. do poziomu 1,1% w roku 2002.
Na działalność przedsiębiorców wpływ miała również sytuacja prawna dotycząca
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i warunki udzielania pomocy publicznej. Do negatywnych nastrojów w strefach przyczynił się brak pewności
prawnej wynikający z wejścia w życie nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r. Nowelizacja
przewidywała znaczące ograniczenia w zakresie udzielania krajowej pomocy regionalnej oraz odnoszenie jej wartości do wielkości inwestycji. Przepisy te obowiązywały
jednakże tylko inwestorów nowych, którzy uzyskali zezwolenia po dniu 1 stycznia
2001 r. Problem starych inwestorów nie został jednak tą ustawą rozwiązany, stąd
też prawdopodobnie przedsiębiorcy posiadający wówczas ważne zezwolenia strefowe
nie realizowali znaczących inwestycji ani nie rozwijali działalności gospodarczej.
Niepewność co do rozwiązań przejściowych, o które Polska wnioskowała w trakcie negocjacji akcesyjnych, spowodowała zatem, że zmalały zyski, a w konsekwencji
1
Do analizy zjawisk ekonomicznych związanych z pomocą publiczną udzielaną po dniu 1 stycznia 2001 r. wykorzystano wyniki obliczeń własnych, wykonanych na podstawie zdezagregowanych
danych o pomocy publicznej będących w dyspozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W obliczeniach uwzględniono wyłącznie krajową pomoc regionalną w formie zwolnienia od podatku
dochodowego, jaką uzyskał przedsiębiorca w związku z realizacją inwestycji w strefie, tj. wyłącznie
pomoc regionalną na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Jednocześnie z obliczeń wyeliminowano pomoc, która została udzielona spółkom zarządzającym z tytułu realizowania
przez nie inwestycji, w tym inwestycji infrastrukturalnych w strefach, a także wsparcie dla inwestorów, którym zostało cofnięte lub wygasło zezwolenie na funkcjonowanie w strefie (według stanu
na dzień 31 grudnia 2008 r.), najczęściej w związku z niezrealizowaniem warunków wspomnianego
zezwolenia w odniesieniu do zatrudnienia lub wartości inwestycji, gdyż w takiej sytuacji są oni zobowiązani do zwrotu ewentualnie uzyskanej pomocy.
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mniejsze były efekty z punktu widzenia wartości udzielonej krajowej pomocy regionalnej w strefach.

Rysunek 40. Wielkość krajowej pomocy regionalnej w formie zwolnień od podatku
dochodowego udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w latach 1996–2008 (w cenach bieżących)
Źródło: Jak do rysunku 22; obliczenia własne na podstawie zdezagregowanych danych dotyczących pomocy publicznej.

W latach 2003–2004 nastąpił znaczny wzrost wartości krajowej pomocy regionalnej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce – odpowiednio do poziomu
498,0 mln zł i 609,3 mln zł. Było to spowodowane zakończeniem inwestycji przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2001 r. (por. rysunek
41). Rok 2005 przyniósł ponowną obniżkę wartości pomocy udzielonej w strefach
– o ponad jedną czwartą (około 28,3%) do poziomu 419,5 mln zł. Na taką sytuację
wpływ miało niewątpliwie obniżenie (o jedną trzecią) stawki podatku od dochodu
osób prawnych z poziomu 27% do poziomu 19% w 2004 r.
W 2005 r. odnotowano generalnie znacznie słabsze wyniki gospodarcze Polski,
począwszy od spadku tempa wzrostu PKB z poziomu 5,3% w 2004 r. do poziomu 3,6%
w roku 2005 oraz produkcji sprzedanej przemysłu odpowiednio z poziomu 12,6% do
poziomu zaledwie 3,7%. Od 2006 r. wartość pomocy udzielonej na podstawie ustawy
o s.s.e. wzrastała stale średnio o 38%, aby w 2008 r. osiągnąć poziom 1082 mln zł.
Wartość pomocy w postaci zwolnień od podatku dochodowego udzielonej w SSE
wzrosła w 2008 r. w porównaniu z rokiem 2007 o 16%. Nie był to jednak wzrost
tak spektakularny jak rok wcześniej, kiedy to wartość udzielonej pomocy publicznej
w SSE zwiększyła się o 64% w porównaniu z sytuacją w roku 2006.
Wielkość krajowj pomocy regionalnej udzielanej w strefie zależy w pełni od wyników ekonomicznych przedsiębiorstw, formą tego wsparcia jest bowiem zwolnienie
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Źródło: Jak do tabeli 14; obliczenia własne na podstawie zdezagregowanych danych dotyczących pomocy publicznej.
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(w proc.)

0,35%

8688,7

8355,1

Ogólna wartość
pomocy publicznej
(w mln zł)

1997

1996

Wyszczególnienie

419,49

459,1

21%

763,6

0,50%

4795,1

2005

565,47

625,8

34,90%

1558,3

0,60%

5875,6

2006

925,49

946,6

24,90%

1204,8

0,60%

6549,5

2007

1 082,25

1089,0

15,80%

1729,3

1,08%

13 793,1

2008

Tabela 15. Wielkość krajowej pomocy regionalnej w formie zwolnień od podatku dochodowego udzielonej w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 1997–2006 (w cenach bieżących)
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od podatku dochodowego. Im lepiej funkcjonuje inwestor w strefie, tym większe ma
zyski, a w konsekwencji rośnie podatek dochodowy należny, który nie jest pobierany
przez urzędy skarbowe w związku z objęciem tych firm regulacjami ustawy o s.s.e.
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce mogą być w pewnym stopniu traktowane
jako obszary, które ograniczyły negatywny wpływ kryzysu gospodarczego. Wzrost
wartości pomocy udzielonej w SSE wiąże się z pozytywnymi efektami działalności
gospodarczej prowadzonej w strefach najczęściej na podstawie zezwoleń w okresie
znacznego wzrostu ich liczby po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Rysunek 41. Wartość krajowej pomocy regionalnej w formie zwolnień od podatku
dochodowego udzielonej specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
a stosunek pomocy publicznej do produktu krajowego brutto
w latach 1999–2008 (w cenach bieżących)
Źródło: Obliczenia własne na podstawie dokumentu: Polska 2007. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 19, oraz zdezagregowanych danych Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedstawione zmiany wynikały w dużym stopniu z ewolucji wartości krajowej
pomocy regionalnej udzielanej w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (por. rysunek 42). Najbardziej stabilną pod względem wzrostu udzielonej pomocy (mimo spadku w roku 2002 i 2005) i mającą największy udział w ogólnej
krajowej pomocy regionalnej udzielonej w strefach w formie zwolnienia od podatku dochodowego jest Katowicka SSE. Na uwagę zasługuje również SSE „Euro-Park
Mielec”, w przypadku której mimo pogorszenia koniunktury w 2002 r. odnotowano
nieznaczny wzrost nominalnej krajowej pomocy regionalnej. Oznacza to, że ówcześni przedsiębiorcy nie odczuli negatywnie złej sytuacji w polskiej gospodarce w tym
okresie. Podobnie można ocenić sytuację w Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” i Łódzkiej
SSE, w których krajowa pomoc regionalna była wówczas udzielana na względnie
podobnym poziomie, a w kolejnych latach utrzymała się tendencja wzrostowa.
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Rysunek 42. Wartość krajowej pomocy regionalnej w formie zwolnień od podatku
dochodowego udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w latach 2001–2008 w podziale na strefy (w złotych, w cenach bieżących)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdezagregowanych danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat pomocy publicznej dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w latach 2001–2008.

Na ogólną wartość wsparcia publicznego udzielonego w poszczególnych strefach
decydujący wpływ mają czasami duzi inwestorzy zlokalizowani w pojedynczych podstrefach. Jako że zatrudniają oni znaczną liczbę pracowników oraz generują znaczące zyski, otrzymują istotną krajową pomoc regionalną. W większości stref istnieje
jednak duża grupa przedsiębiorców korzystających z pomocy, zlokalizowanych nie
w jednej, ale kilku podstrefach specjalnej strefy ekonomicznej. Taka sytuacja ma
miejsce w Katowickiej SSE, Łódzkiej SSE, Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”, Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” oraz Warmińsko-Mazurskiej SSE.
W latach 2001–2008 krajowej pomocy regionalnej w formie zwolnień od podatku
dochodowego na podstawie ustawy o s.s.e. udzielono w ponad połowie spośród 155
powiatów, w których zlokalizowani są przedsiębiorcy strefowi. W 13% powiatów (20)
wartość skumulowanej pomocy osiągnęła poziom poniżej 500 tys. zł, a w 30% powiatów strefowych (47) wartość ta nie przekroczyła 5 mln zł. W 16 powiatach wartość
skumulowanej pomocy strefowej osiągnęła na koniec 2008 r. poziom między 5 mln zł
a 15 mln zł, zaś w 18 powiatach (12%) – przekroczyła kwotę 15 mln zł.
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że wystepuje znaczące zróżnicowanie przestrzenne w wielkości skumulowanej wartości krajowej pomocy regionalnej
w specjalnych strefach ekonomicznych. W zasadzie w każdej ze stref występują podstrefy w powiatach, w których udzielono pomocy o bardzo zróżnicowanej wartości
(od poniżej 500 tys. zł do ponad 10 mln zł – por. mapa 10). Nie mają tu znaczenia lokalizacja powiatów, w których umiejscowione są SSE, ani moment, w którym zaczęli
w tych powiatach funkcjonować przedsiębiorcy. Oczywiście im dłużej przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą, tym więcej pomocy mogło zostać udzielone,
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jednakże wśród powiatów, w których zastosowano strefowe zwolnienia podatkowe
o najwyższej skumulowanej wartości, są i takie, w których przedsiębiorcy strefowi
zaczęli prowadzić działalność gospodarczą dopiero w ostatnich dwóch–trzech latach.

Mapa 10. Wartość skumulowanej krajowej pomocy regionalnej w formie
zwolnień od podatku dochodowego w latach 2001–2008 (na podstawie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych) a lokalizacja stref w Polsce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdezagregowanych danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat pomocy publicznej dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych w latach 2001–2008.

Pod względem rozmieszczenia przestrzennego można wskazać, że w zasadzie
wszystkie kategorie powiatów z gruntami objętymi specjalnymi strefami ekonomicznymi, wyodrębnione ze względu na wartość udzielonej skumulowanej krajowej
pomocy regionalnej, są zlokalizowane w każdym z regionów kraju. Powiaty, w których w latach 2001–2008 udzielono relatywnie najmniej pomocy strefowej, obejmują
najczęściej najsłabsze gminy wiejskie, w przeciwieństwie do tych, w których wartość
zsumowanej pomocy oszacowano na ponad 5 mln zł czy nawet 15 mln zł. Takie
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„słabsze” powiaty znajdują się zarówno w gorzej rozwiniętych rejonach Polski północno-wschodniej i południowo-wschodniej, jak i w tych względnie lepiej rozwiniętych – w południowej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W granicach
tych powiatów nie ma podstref utworzonych na wniosek pojedynczych inwestorów.
Wydaje się zatem, że są to obszary wymagające wsparcia systemowego, m.in. poprzez
zachęcenie nowych inwestorów do lokalizacji swoich przedsiębiorstw.
Powiaty, w których udzielono najwięcej pomocy – a więc te, w których przedsiębiorcy strefowi wypracowali największy zysk, od którego zapłaciliby podatek, gdyby
funkcjonowali na zasadach ogólnych – obejmują najczęściej gminy i większe aglomeracje miejskie lub ośrodki przemysłowo-usługowe lub z nimi graniczą. Jest to
naturalna konsekwencja dążenia przedsiębiorców do lokalizowania inwestycji blisko
kooperantów, rynku siły roboczej i rynku zbytu, co zapewniają dobrze przygotowane
infrastrukturalnie gminy miejskie. W połowie powiatów, w których istnieją strefy
zlokalizowane w gminach miejskich, kilku lub nawet kilkunastu przedsiębiorców
rozpoczęło działalność gospodarczą. Jednakże w pozostałych powiatach ze strefami
w gminach miejskich – szczególnie w tych, w których zidentyfikowano największą
wartość wsparcia udzielonego firmom strefowym – zlokalizowane są pojedyncze
duże firmy reprezentujące najczęściej koncerny międzynarodowe.
Jak już wskazywano, praktyka powoływania nowych podstref na podstawie żądań przedsiębiorców jest w ostatnich latach coraz częstsza. Włączanie terenów prywatnych do stref usankcjonowano dodatkowo nowelizacją ustawy o s.s.e. z 2008 r.
Najczęściej dotyczy to dużych przedsiębiorców międzynarodowych, których pojawienie się znacząco zmienia sytuację gospodarczą w regonie. Zniekształca bowiem
obserwację dotyczącą wartości zarówno krajowej pomocy regionalnej udzielonej
w powiatach, jak i wszystkich pozostałych wskaźników zagregowanych na poziomie
powiatów, a odnoszących się do rozwoju działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia i wielkości inwestycji.
W takich przypadkach dane te obrazują tylko jedną inwestycję, która wprawdzie
powoduje znaczący wzrost liczby nowych miejsc pracy oraz wartości zainwestowanego kapitału, ale jednocześnie może rodzić bardzo poważne skutki społeczno-gospodarcze w regionie w przypadku zatrzymania działalności gospodarczej zakładu. Stąd
też w dalszej analizie, tam gdzie jest to niezbędne, zostaną wprowadzone zastrzeżenia
dotyczące specyfiki podstref, w których funkcjonują pojedynczy przedsiębiorcy.
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4.1.3. Finansowe i fiskalne skutki krajowej pomocy regionalnej
w specjalnych strefach ekonomicznych
Skutki dla przedsiębiorców – beneficjentów pomocy
Główne korzyści płynące dla inwestorów z tytułu uruchomienia działalności
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce można podzielić na dwie grupy – korzyści, które ze względu na brak selektywności nie mają charakteru pomocy publicznej, oraz te wynikające z bezpośredniego wsparcia przy użyciu środków publicznych
w postaci preferencji fiskalnych. Jeśli chodzi o pierwszy typ korzyści, to należy tu
wymienić możliwość uzyskania dostępu do infrastruktury technicznej oferowanej
przez podmioty zarządzające strefami, w tym możliwość nabycia uzbrojonego gruntu
czy korzystania z infrastruktury transportowej. Ponadto należy wziąć pod uwagę
dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, możliwość bezpośredniej współpracy
z innymi podmiotami tej samej branży działającymi w strefie lub w jej okolicach,
wsparcie administracyjne władz SSE w zakresie formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności2. Drugi typ korzyści wynika z pomocy publicznej
uzyskanej w postaci preferencji fiskalnych obejmujących zwolnienie od podatku dochodowego oraz od nieruchomości, a także ulgowe zasady naliczania amortyzacji,
podczas gdy pozostałe obciążenia podatkowe (np. podatek od towarów i usług lub
podatek od czynności cywilnoprawnych) pozostają na niezmienionym poziomie3.
2

R. Pięta-Mintus, A. Truskolawski, op. cit., s. 20.
Wraz z rozpoczęciem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce przedsiębiorca
jest zobligowany do poniesienia kosztów wynikających z prawa podatkowego. Pierwszym z nich jest
podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, na której
obszarze powstaje obowiązek jego uiszczenia. Podatek ten jest ponoszony w związku z zawarciem
przez przedsiębiorcę umowy spółki na podstawie decyzji o umiejscowieniu siedziby przedsiębiorstwa w specjalnej strefie ekonomicznej. Podstawą prawną obliczenia wysokości podatku od czynności
cywilnoprawnych, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000, nr 86, poz. 959 z późn. zm.), jest wówczas wartość kapitału
zawiązywanej spółki, zarówno cywilnej, jak i handlowej. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
dokonania czynności cywilnoprawnej, a także z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i ciąży na stronach wymienionych czynności oraz na spółce
mającej osobowość prawną. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest uiszczany w chwili zawiązywania nowego przedsiębiorstwa, którego działalność przewidziana jest wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce. Podatek ten jest zwykle wpłacany do urzędu skarbowego przed
uzyskaniem statusu podatnika, tj. przed zarejestrowaniem spółki. W konsekwencji podatek ten nie
może wchodzić w skład kosztów uzyskania przychodów. Nieco odmienna jest sytuacja spółki akcyjnej, w przypadku której amortyzacją obejmuje się również koszty założenia spółki. A zatem podatek
od czynności cywilnoprawnych, poniesiony w związku z zawarciem umowy spółki akcyjnej w celu
prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce,
może być kosztem uzyskania przychodów jako odpis amortyzacyjny. Por.: J. Głuchowski, D. Handor,
J. Patyk, J. Szymańska, op. cit., s. 276–279.
3
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Zwolnienie od podatku dochodowego i od nieruchomości
Korzyści podatkowe dla przedsiębiorców strefowych, wynikające z uzyskiwanych zwolnień fiskalnych, są realizowane w związku z dążeniem do maksymalizacji
wyniku przedsiębiorstwa, by urzeczywistnić cele cząstkowe, w tym m.in. działania
inwestycyjne wzmacniające pozycję konkurencyjną firmy4.
Wszelkie preferencje podatkowe, w tym zwolnienia w strefach, są dla przedsiębiorców bez wątpienia atrakcyjną formą obniżania podatku, gdyż:
• wpływają istotnie na czynniki wzrostu konkurencyjności, w tym na wzrost sprzedaży, zdobycie nowych klientów, polepszenie oferty,
• dają beneficjentom korzyści w postaci przesunięcia w terminie płatności podatku, umożliwienia wygospodarowania oszczędności podatkowych dzięki zastosowaniu premii inwestycyjnej stanowiącej nagrodę za przeznaczenie dochodu na
inwestycje, a nie na wydatki bieżące,
• poprawiają płynność finansową podatników, gdyż część środków pieniężnych,
które byłyby odprowadzone do budżetu państwa w formie podatku, zostaje
w przedsiębiorstwach5.
Zwolnienie podatkowe przysługuje przedsiębiorcy od momentu, gdy po uzyskaniu zezwolenia poniesie on wydatki na terenie strefy, aż do wykorzystania dopuszczalnej puli pomocy lub do końca istnienia strefy – w zależności od tego, co
nastąpi wcześniej. Wykorzystywanie pomocy jest więc procesem ciągłym. Podobnie
jest w przypadku wydatków inwestycyjnych lub kosztów pracy, gdyż podstawę obliczenia dostępnej puli pomocy stanowią nie ich wartości docelowe, lecz faktycznie
poniesione koszty. W konsekwencji podatnik powinien w sposób ciągły monitorować
zarówno przyrastanie przysługującej mu pomocy, jak i jej bieżące wykorzystanie6.
Aby w pełni wykorzystać dostępną kwotę zwolnienia podatkowego, przedsiębiorca
podejmujący decyzję o rozpoczęciu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej
w Polsce powinien uzyskać dochód z inwestycji7.
Zwolnienie podatkowe przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów
uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej w Polsce, objętej udzielonym zezwoleniem, a nie z tytułu wszystkich
jego dochodów z działalności gospodarczej. Zwolnieniem podatkowym nie może
zatem zostać objęty ani dochód z działalności nieobjętej udzielonym zezwoleniem,
prowadzonej na terenie strefy, ani dochód z działalności prowadzonej poza strefą.
4
M. Panek-Kasińska, Zarządzanie podatkami jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa
[w:] Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw. Aspekty globalne, regionalne, sektorowe, red. M. Kokocińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 346.
5
S. Nahotko, op. cit., s. 164–165.
6
J. Sztefko, Pułapki w strefie, „Fundusze Europejskie” 2007, nr 2, s. 25–26.
7
R. Pięta-Mintus, A. Truskolawski, op. cit., s. 20.
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Klasycznym przykładem jest prowadzenie – obok działalności produkcyjnej objętej
zezwoleniem strefowym – dodatkowo działalności handlowej wykonywanej na terenie strefy, której przedmiotem są wyroby tej samej branży co wyroby pochodzące
z produkcji własnej. W związku z tym dochody z działalności nieobjętej zezwoleniem,
wobec niespełnienia kryteriów zwolnienia, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnie obowiązujących zasadach8.
W konsekwencji warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce jest
wyodrębnienie tej działalności pod względem organizacyjnym. Może to nastąpić
w sposób sformalizowany albo też drogą ewidencyjnego wydzielenia przychodów
i kosztów ich uzyskania przypadających na działalność zwolnioną od podatku podlegającą opodatkowaniu.
W działalności inwestora strefowego, podobnie jak w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, w pierwszych latach funkcjonowania
prawdopodobne jest wystąpienie straty. Jeśli będzie ona dotyczyła działalności opodatkowanej, to możliwe będzie rozliczenie straty z dochodem podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednakże w praktyce podmiotów strefowych
bardziej prawdopodobne jest wystąpienie w pierwszych latach działalności straty na
działalności zwolnionej, gdyż z taką działalnością związana jest większość wydatków
inwestycyjnych. Stosuje się wówczas art. 7 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych9, zakazujący rozliczenia straty z działalności, z której dochody są
objęte preferencjami fiskalnymi.
Rozliczenie straty na działalności zwolnionej nie jest natomiast żadnym przywilejem, który naruszałby zasady wolnej konkurencji lub groził ich zakłóceniem10.
Brak możliwości uwzględnienia strat z działalności nieopodatkowanej prowadzi do
niekorzystnych konsekwencji związanych z koniecznością podziału działalności
między część zwolnioną i opodatkowaną. Jak wskazuje M. Stacherczak, podmiot
działający na terenie specjalnej strefy ekonomicznej znajdzie się często w poszczególnych okresach rozliczeniowych w sytuacji gorszej od konkurentów opodatkowanych
na zasadach ogólnych, a równocześnie w okresach tych będzie korzystać z pomocy
publicznej11.

8

E. Kosakowski, Opodatkowanie dochodów firm działających w specjalnej strefie ekonomicznej,
„Rachunkowość” 2006, nr 8, s. 18–19.
9
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54,
poz. 654 z późn. zm.
10
M. Stacherczak, Strata w działalności zwolnionej przedsiębiorców strefowych, „Przegląd Podatkowy” 2005, nr 11, s. 17–19.
11
Ibidem, s. 20.
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Warto jednocześnie zwrócić uwagę na wysokość podatku dochodowego12. Od
połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. jego stawkę obniżano z poziomu 36% w 1998 r.
do poziomu 19% w 2002 r. Od wysokości obowiązującej stawki podatkowej zależą zarówno atrakcyjność instytucji specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, jak i ekonomiczny wymiar korzyści dla przedsiębiorcy ze stosowania zwolnienia podatkowego.
Im niższy jest bowiem poziom obciążenia podatkiem, w stosunku do którego stosowane są zwolnienia, tym bardziej spada atrakcyjność tych preferencji. W konsekwencji
wymogi i ograniczenia wprowadzane w systemie specjalnych stref ekonomicznych,
pozwalających na korzystanie z preferencji fiskalnych, mogą być uważane przez przedsiębiorców za zbyt restrykcyjne w stosunku do rzeczywistych korzyści wynikających
z uzyskania krajowej pomocy regionalnej.
Ulgowe zasady naliczania amortyzacji
Przyspieszona amortyzacja13, którą dopuszczano na podstawie pierwotnych przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r. polega na zwiększeniu
współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacji i tym samym zmniejszeniu
ciężaru opodatkowania zysku14. Przyspieszona amortyzacja nie prowadzi jednak do
trwałych oszczędności podatkowych, ale umożliwia szybsze zaliczenie do kosztów
podatkowych wartości nakładów inwestycyjnych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. W konsekwencji powoduje to jedynie przesunięcie w czasie dochodu
i płatności podatku dochodowego. Są to korzyści w postaci tzw. efektu odsetkowego,
gdyż kwota wynikająca z przesunięcia w czasie płatności podatku może zostać ulokowana np. na rynku kapitałowym15.
Umożliwienie przez państwo skorzystania z przyspieszonej amortyzacji jest traktowane jako instrument interwencji mający na celu pewne przysporzenie korzyści przedsiębiorcy. Jest finansowym wyrazem zużycia majątku trwałego, odzwierciedlonym
w kosztach uzyskania przychodów, nie stanowi jednak faktycznego wydatku. W praktyce amortyzacja jest źródłem środków pieniężnych pozostających w dyspozycji
12
Por. też: R. Fałkowski, Opodatkowanie dochodów małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Funkcjonowanie współczesnych…, op. cit., s. 338.
13
Amortyzacja obrazuje proces zużywania się w czasie składników majątku, które przedsiębiorstwo wykorzystuje w swojej działalności dłużej niż rok. Nabycie tych składników wymaga zapłaty
w momencie przewidzianym w umowie kupna-sprzedaży, co ma swoje odzwierciedlenie w przepływach pieniężnych przedsiębiorstwa. Z kolei wysokość odpisów amortyzacyjnych nie wymaga już angażowania dodatkowych środków. W zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa koszty
amortyzacji można kreować na innym poziomie – optymalnym z punktu widzenia poszczególnych
podmiotów. Por.: M. Kluzek, Amortyzacja jako instrument optymalizacji podatkowej [w:] Zarządzanie finansami…, op. cit., s. 189.
14
A. Karpiński, op. cit., s. 77.
15
M. Jamroży, op. cit., s. 104.
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przedsiębiorstwa i może zostać wykorzystana na finansowanie działań ekonomicznych16. Poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorstwa w sposób
ciągły pozyskują fundusze, które mogą zostać ponownie zainwestowane w środki
trwałe lub zakumulowane z myślą o przyszłych inwestycjach, rozszerzających możliwości wytwórcze przedsiębiorstwa. Inwestycje te mogą być finansowane ze środków
pochodzących z amortyzacji dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo przeznaczy część
tych środków na inwestycje odtworzeniowe, a odpisy amortyzacyjne mają pokrycie
we wpływach ze sprzedaży17. Rozmiary tego źródła kapitału zależą od wielkości majątku trwałego jednostki gospodarczej, metod amortyzacji i w dużym stopniu od skali
przyspieszenia, stanowiącej element pomocowy (w przypadku preferencji strefowych
współczynnik przyspieszenia wynosił 4).
Skutki dla budżetu – finansowy wymiar zwolnień podatkowych
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Charakter preferencji fiskalnych
Operacje na podatkach, zwane również subsydiami podatkowymi, stanowią
ważny instrument pozabudżetowego oddziaływania państwa na przedsiębiorstwa.
Stanowią bowiem instrument w zakresie polityki fiskalnej, która jest częścią polityki
gospodarczej, wyodrębnioną nie ze względu na specyfikę celów, lecz na swoistość
jej realizacji18. Polityka fiskalna może realizować wiele funkcji, w tym redystrybucji
opodatkowania, a także funkcje pozafiskalne, dotyczące kształtowania zachowań gospodarczych i społecznych podatników. W tym przypadku chodzi m.in. o wspieranie
pożądanych celów gospodarczych czy społecznych poprzez zachęcanie podatników
przez stosowanie np. zwolnień podatkowych19 do podejmowania określonych działań
– tak jak ma to miejsce w przypadku specjalnych stref ekonomicznych – lokowania
inwestycji w konkretnych regionach Polski.
16

A. Cenkier, P. Felis, G. Gołębiowski, Przedsiębiorstwa [w:] System…, op. cit., s. 440.
D. Miłaszewicz, op. cit., s. 260.
18
H. Wnorowski, Polityka fiskalna jako instrument poprawy efektywności gospodarczej w krajach
OECD, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 13–14.
19
Należy podkreślić, że zwolnienia podatkowego stosowanego w strefach zarówno od dochodu,
jak i od nieruchomości nie można utożsamiać z ulgą podatkową. Ulga stanowi bowiem najczęściej
odliczenie od podstawy opodatkowania lub kwoty podatku, a także obniżenie stawki podatkowej, co
prowadzi do ograniczenia wielkości obciążenia podatkowego. Z kolei zwolnienie podatkowe, z którego korzystają przedsiębiorcy w strefach, występuje wówczas, gdy określony przedmiot bądź podmiot
opodatkowania mieści się w ogólnych ramach przedmiotowo-podmiotowych danego podatku, ale
przepis w sposób wyraźny wyłącza go z opodatkowania. Zwolnienie od podatku następuje zatem
poprzez określenie przedmiotu opodatkowania, np. dochodu firmy, wyłączonego z obowiązku zapłacenia podatku w danym okresie podatkowym. Por.: M. Cieślukowski, Ulgi inwestycyjne w podatkach
dochodowych a bezrobocie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 9.
17
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Generalnie, z punktu widzenia państwa, zwolnienia podatkowe, których przykładem są preferencje w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, oznaczają
rezygnację władzy administracyjnej z należności płatniczych od określonych jednostek gospodarczych. Zwolnienia określa się czasem jako instrument pozabudżetowy
w tym sensie, że nie stanowi on wydatkowania funduszy, ale determinuje wielkość
budżetu w sposób tak samo istotny jak dotacje. Problem polega jednak na tym, że ze
względu na trudności metodologiczne wielkość straty budżetowej nie jest czytelna
i do końca znana20.
Warto również zwrócić uwagę na zwolnienia podatkowe jako instrument w pewnym stopniu włączający państwo lub innego dysponenta środków publicznych w inwestycję. Prawo do zwolnień podatkowych jest uzależnione od poniesienia przez podatnika określonego rodzaju wydatków inwestycyjnych w dziedzinach lub regionach
preferowanych przez państwo, a także od spełnienia przez podatnika jeszcze innych
warunków. Celem wydatków inwestycyjnych jest pomnożenie majątku podatnika,
przy czym każda inwestycja jest obarczona pewnym ryzykiem, gdyż dochód faktycznie zrealizowany może się różnić od spodziewanego21.
Jednocześnie państwo nie dzieli ryzyka ekonomicznego z przedsiębiorstwem
podlegającym podatkowi. Państwo bowiem uczestniczy w zyskach przedsiębiorstwa, lecz nie ma udziału w jego stratach. Z tego powodu – jak wskazuje K. Tarchalski – opodatkowanie dochodów z kapitału bez odliczania strat obniża skłonność
do ryzyka gospodarczego, a zatem negatywnie wpływa na możliwy do osiągnięcia
wzrost gospodarczy22. Jeśli przyjąć, że wszelkiego rodzaju zwolnienia podatkowe,
jakie występują w specjalnych strefach ekomicznych w Polsce, stanowią w pewnym
sensie zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy w obliczu ryzyka, jakie
niesie ze sobą inwestycja kapitałowa, to można stwierdzić, iż instrument ten powinien
zostać uznany za efektywny. Jest on ponadto stosowany dopiero po tym, gdy przedsiębiorca zainwestuje, zatrudni pracowników, rozpocznie działalność gospodarczą,
która będzie przynosiła zyski.
Zastosowanie różnego rodzaju preferencji, w tym zwolnień podatkowych może
w początkowym okresie przynieść spadek wpływów do budżetu. W dłuższym okresie jednak, w wyniku rozwoju działalności gospodarczej, wpływy te mogą wzrosnąć
i zrekompensować początkowy ubytek dochodów budżetowych. W efekcie może się
okazać, że dalsze utrzymywanie preferencji podatkowych będzie zbędne, a raz zainwestowany kapitał nie zostanie wycofany z regionu, do którego go sprowadzono
20

K. Bobińska, Subsydia kontra mechanizm rynkowy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Warszawa – Gdańsk 1995., s. 19.
21
M. Cieślukowski, op. cit., s. 11.
22
K. Tarchalski, Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 63.
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w celu osiągnięcia określonych korzyści podatkowych23. Zwolennicy zwolnień podatkowych twierdzą ponadto, że można je stosować w niektórych dziedzinach bez wpływu na konkurencję lub ze znacznie ograniczonym wpływem negatywnym. Chodzi
w tym przypadku o wspieranie przede wszystkim rozwiązań innowacyjnych, transfer
nowych technologii lub działania przyczyniające się do ochrony środowiska, które
jak się wydaje, bez interwencji państwa nie byłyby podejmowane przez podmioty
prywatne.
Skutki dla budżetu centralnego
Zwolnienie od podatku od dochodu uzyskiwanego w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce jest formą krajowej pomocy regionalnej – z punktu widzenia
budżetu państwa – najbardziej racjonalną. Udzielanie pomocy jest rozłożone na wiele
lat, nie wymaga środków z budżetu, choć stanowi utratę potencjalnych wpływów.
Najważniejszą zaletą jest tu wysokie prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanych
efektów. W przypadku grantów bowiem nie ma pewności, że inwestycja zostanie
w pełni zrealizowana, w przypadku stref natomiast przedsiębiorca korzysta ze zwolnień podatkowych dopiero po uruchomieniu produkcji i uzyskaniu dochodu24.
Zakłada się, że mniejsze obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców wpływają na
wzrost produkcji, a w przypadku nowej inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej
– na utworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy (por. rysunek 43).
Zmniejszone wpływy budżetowe, spowodowane zastosowaniem zwolnień w podatku dochodowym, mogą zostać zrekompensowane wzrostem dochodów budżetowych
z opodatkowania pośredniego, wynikającym ze wzrostu produkcji. Z kolei utworzenie
nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy jest źródłem korzyści w postaci obniżenia stopy bezrobocia, a zatem zmniejszenia obciążeń budżetowych z tytułu wypłat
zasiłków dla bezrobotnych. Dodatkowo dotychczasowi bezrobotni z tytułu otrzymywanych dochodów z pracy sami płacą podatki od dochodów osobistych i nabywają
więcej towarów, a przez to kreują popyt oraz zwiększają wpływy do budżetu z tytułu
podatku od towarów i usług. Ponadto – jak wskazuje K. Leśniak-Moczuk – powstają
instytucje okołobiznesowe, następuje zwiększanie popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego, zwiększa się finansowanie infrastruktury technicznej w okolicy strefy25.
Wsparcie udzielane w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce stanowi niewielki odsetek utraconych potencjalnych wpływów do budżetu krajowego.
Zwolnienia i preferencje w podatku dochodowym dla inwestorów strefowych dotyczą fazy operacyjnej inwestycji, czyli są udzielane ex post. W efekcie straty z tytułu
23

M. Ofiarska, op. cit., s. 166.
A. Hnatyszyn-Dzikowska, Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, „Fundusze Europejskie”
2005, nr 5, s. 35.
25
K. Leśniak-Moczuk, op. cit., s. 81.
24

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 43. Schemat efektu mnożnikowego specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce na poziomie gmin i państwa
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niewpłacania podatku dochodowego są rekompensowane poprzez wpływy z tytułu
podatku od wartości dodanej (VAT), podatków indywidualnych, niewypłacanych
zasiłków społecznych26.
Skutki dla budżetu gmin
Specyficznym rodzajem wsparcia udzielanego w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce są zwolnienia od podatku od nieruchomości oferowane na poziomie
lokalnym. Są one bezpośrednio związane z budżetem gmin. Wykorzystanie tego instrumentu do pobudzenia przedsiębiorczości w regionie jest ograniczone zasobami
finansowymi. Bezpośrednie oddziaływanie podatków i opłat przejawia się przede
wszystkim w kształtowaniu zachowań określonych podmiotów gospodarczych,
a w przypadku stref stanowi dodatkową zachętę do inwestowania i lokalizacji działalności gospodarczej w gminie27.
Podstawą opodatkowania są powierzchnia budynków i gruntów oraz wartość
budowli. Maksymalne stawki tego podatku są corocznie ustalane przez Ministra Finansów. Jednakże organy samorządowe mogą uchwalić – jako obowiązujące na ich
terenie – stawki niższe niż przewidziane w przepisach ogólnych, a w indywidualnych
przypadkach – mogą nawet odstąpić od pobierania tego podatku. W kontekście analizy specjalnych stref ekonomicznych w Polsce warto podkreślić opinię, że większe
możliwości wykorzystania tego podatku jako stymulatora rozwoju danego terenu
występują w gminach miejskich niż wiejskich, gdyż wysokość podatku jest zwykle
uzależniona m.in. od uzbrojenia terenu28. Gminy, coraz częściej działające proinwestycyjnie, podejmują uchwałę umożliwiającą przyznanie zwolnienia od podatku od
nieruchomości. Władze lokalne bowiem powszechnie uważają to zwolnienie fiskalne
za ważny czynnik sprzyjający pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych. Zwolnienia
te są zazwyczaj przyznawane przedsiębiorcom nowym, a wysokość tych preferencji
zależy od liczby nowo zatrudnionych osób z terenu gminy i od wartości inwestycji29.
Z jednej strony zatem łagodzenie obciążeń podatkowych w postaci zwolnienia od
podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce wpływa
na lokalny rozwój gospodarczy, z drugiej zaś – obniża w danym okresie dochody
samorządów, co oznacza występowanie wyraźnej sprzeczności w realizacji bieżących
i perspektywicznych celów władz lokalnych. Dzięki możliwości udzielania zwolnień
26

Ibidem, s. 86
J. Moczydłowska, Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnym [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, red. M.S. Kostka,
D. Ostrowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s. 17–18.
28
A. Marcysiak, A. Marcysiak, Podatki jako instrument stymulujący rozwój lokalny [w:] Ekonomiczne i organizacyjne…, op. cit., s. 268–269.
29
W. Jarczewski, Pozyskiwanie…, op. cit., s. 68.
27
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od podatku od nieruchomości gminy stały się organem, który poprzez np. zmniejszenie stawki bądź też częściowe lub całkowite zwolnienie z podatku uiszczanego
na rzecz gminy może stworzyć korzystne warunki finansowe do zakładania oraz
rozwijania działalności gospodarczej, przez co zwiększeniu ulega atrakcyjność lokalizacyjna przedsiębiorstwa30. Gdy podatek od nieruchomości nie jest w ogóle uiszczany, dochód gminy zostaje uszczuplony, co w konsekwencji może jej nie pozwolić na
prawidłowe i terminowe zrealizowanie zadań ustawowych31. Sytuacja korzystna ma
oczywiście miejsce wtedy, gdy ujemne skutki zastosowania zwolnień podatkowych
są niższe od oczekiwanych korzyści z tytułu rozwoju regionu, a bezpośrednio – od
zakładanego wzrostu liczby przedsiębiorców płacących podatki.
Bardzo ważnym źródłem dochodów gmin są udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Podatek ten jest powiązany – odmiennie niż podatek dochodowy od osób prawnych – z miejscem zamieszkania, a nie z miejscem pracy. A zatem
źródła dochodów ludności mogą, ale nie muszą, występować na terenie gminy, której
budżet jest zasilany udziałem w tym podatku32. W konsekwencji międzygminny
i międzypowiatowy charakter zatrudnienia pracowników w firmach strefowych, co
deklarowali badani przedsiębiorcy ze specjalnych stref ekonomicznych, doprowadza
pośrednio do wzrostu zamożności nie tylko gmin, w których zlokalizowane są zakłady w strefach, lecz także tych otaczających podstrefę, w których mieszkają pracownicy
firm strefowych.
Niebezpieczna sytuacja dla budżetu gminy pojawia się wówczas, gdy utrata dochodów z tytułu preferencji podatkowych nie prowadzi do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a większość pracowników jest pozyskiwanych spoza gminy, w której
zlokalizowana jest specjalna strefa ekonomiczna. Na podstawie przeprowadzonej
analizy wpływu stref na rozwój przede wszystkim lokalnej przedsiębiorczości zarówno w formule dostawców komponentów, jak i świadczeniodawców usług biznesowych oraz przy uwzględnieniu kierunków pozyskiwania pracowników w firmach
strefowych można jednak stwierdzić, że w znaczącej większości przypadków istnienie
przedsiębiorców strefowych nie powinno negatywnie wpłynąć na bilans finansowy
gmin, w których ci przedsiębiorcy mają lokalizację. Polityka władz gmin wobec inwestorów zarówno zewnętrznych, jak i wywodzących się z terenu gminy jest zatem istotna nie tylko dla kształtowania dochodów, lecz także dla ogólnego rozwoju gminy33.

30

M. Rękas, Ulgi podatkowe jako element pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom przez
gminy w Polsce w latach 2002–2004 [w:] Wybrane problemy funkcjonowania…, op. cit., s. 21.
31
Por.: J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, op. cit., s. 293.
32
A. Marcysiak, A. Marcysiak, op. cit., s. 271.
33
Ibidem.
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Wpływ specjalnych stref ekonomicznych
na zróżnicowanie warunków prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce
Jako obszary preferencji podatkowych specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
prowadzą niewątpliwie do różnego traktowania przedsiębiorców działających w strefach i poza nimi. Kłóci się to z przestrzeganiem zasady równości wobec prawa, która
jest fundamentalną regułą gospodarki rynkowej, sprzyjającą wolnej konkurencji34.
Rząd zwrócił uwagę na ten problem, gdy gwałtownie rosnąca liczba stref w 1997 r.
spowodowała zagrożenie zniekształcenia konkurencji przez przedsiębiorców inwestujących w strefach i korzystających z przywilejów. Już w maju 1998 r. w piśmie
skierowanym do wszystkich spółek zarządzających strefami Minister Gospodarki
zwrócił się z prośbą o konsultowanie z Ministerstwem Gospodarki ofert przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w strefie, których wartość inwestycji przekraczała 10 mln ECU. Takie działanie argumentowano nadmierną konkurencyjnością inwestorów działających w strefach
w stosunku do producentów funkcjonujących na zasadach ogólnych35. Wydaje się
jednak, że w obliczu coraz większych problemów z pozyskiwaniem inwestycji rozwiązanie to nie jest realizowane.
Wspomniane zróżnicowanie warunków funkcjonowania przedsiębiorców strefowych wynika z wielkości beneficjenta pomocy oraz daty otrzymania zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce
(por. tabela 16). Podmioty małe i średnie korzystają z jednego spośród sześciu, a duże
– z jednego spośród siedmiu różnych wariantów zwolnień od podatku dochodowego.
Część małych i średnich przedsiębiorstw wciąż korzysta z preferencyjnych rozwiązań utrzymujących zwolnienia podatkowe na zasadach przewidzianych w pierwotnym brzmieniu ustawy o s.s.e. z 1994 r. W grupie tej są ponadto firmy, które
uzyskały zezwolenie na funkcjonowanie w specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
już po nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r. Oznacza to, że maksymalny pułap pomocy
regionalnej nie powinien przekroczyć 65% ekwiwalentu dotacji netto (EDN). Pozostają również firmy małe i średnie, które zdecydowały się na działalność w strefach
po dniu 1 stycznia 2007 r. Te podmioty muszą się zadowolić bardziej zróżnicowanym
poziomem udzielanej pomocy w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego województwa, w którym rozpoczęły działalność gospodarczą w strefie.

34
35

A. Gwiazda, Kontrowersje…, op. cit., s. 45.
Informacja o wynikach…, op. cit., s. 23.
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Tabela 16. Podział przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
ze względu na wielkość oraz maksymalne dopuszczalne pułapy natężenia
krajowej pomocy regionalnej

Lp.

Rodzaj przedsiębiorstwa i termin
otrzymania zezwolenia
na funkcjonowanie
w specjalnej strefie ekonomicznej

Maksymalny dopuszczalny pułap
pomocy publicznej

Przedsiębiorcy mali (6 typów)
1. Przedsiębiorcy mali, którzy uzyskali
zezwolenie do 31 grudnia 2000 r.

Ograniczenie czasowe: pełne zwolnienie
z podatku od dochodu przez pierwsze 10 lat
funkcjonowania w strefie, a następnie
do 31 grudnia 2011 r. 50-procentowe zwolnienie
od podatku dochodowego

2. Przedsiębiorcy mali, którzy uzyskali
zezwolenie między 1 stycznia 2001 r.
a 31 grudnia 2006 r.

65% EDN (w Krakowie 55% EDN)

3. Przedsiębiorcy mali, którzy uzyskali
zezwolenie po 31 grudnia 2006 r.

50% EDB lub 60% EDB, lub 70% EDB (w zależności
od geograficznej lokalizacji obszaru strefy)

Przedsiębiorcy średni (6 typów)
4. Przedsiębiorcy średni, którzy uzyskali
zezwolenie do 31 grudnia 2000 r.

Ograniczenie czasowe: pełne zwolnienie
z podatku od dochodu przez pierwsze 10 lat
funkcjonowania w strefie, a następnie
do 31 grudnia 2010 r. 50-procentowe zwolnienie
od podatku dochodowego

5. Przedsiębiorcy średni, którzy uzyskali
zezwolenie między 1 stycznia 2001 r.
a 31 grudnia 2006 r.

65% EDN (w Krakowie 55% EDN)

6. Przedsiębiorcy średni, którzy uzyskali
zezwolenie po 31 grudnia 2006 r.

40% EDB lub 50% EDB, lub 60% EDB (w zależności
od geograficznej lokalizacji obszaru strefy)

Przedsiębiorcy duzi (7 typów)
7. Przedsiębiorcy duzi, którzy uzyskali
zezwolenie do 31 grudnia 1999 r.

75% EDN (pomoc liczona od 1 stycznia 2001 r.)

8. Przedsiębiorcy duzi, którzy uzyskali
zezwolenie między 1 stycznia 2000 r.
a 31 grudnia 2000 r.

50% EDN (pomoc liczona od 1 stycznia 2001 r.)

9. Przedsiębiorcy duzi, którzy uzyskali
zezwolenie między 1 stycznia 2001 r.
a 31 grudnia 2006 r.

50% EDN (w Krakowie 40% EDN)

10. Przedsiębiorcy duzi, którzy uzyskali
zezwolenie po 31 grudnia 2006 r.
Źródło: Opracowanie własne.

30% EDB lub 40% EDB, lub 50% EDB (w zależności
od geograficznej lokalizacji obszaru strefy)

324

Rozdział 4. Konsekwencje udzielania krajowej pomocy regionalnej...

Osobną grupę stanowią podmioty duże, które zostały objęte nieco innymi uregulowaniami Traktatu akcesyjnego w zakresie dopuszczalnej pomocy regionalnej.
W przypadku tych przedsiębiorstw nie przewidziano w ogóle możliwości udzielania
wsparcia na warunkach pierwotnej ustawy o s.s.e. z 1994 r., ale jedynie dopuszczono
pomoc regionalną do poziomu 75% EDN dla tych inwestorów, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2000 r., oraz 50% EDN dla tych, którzy otrzymali
je w 2000 r. W odniesieniu do pozostałych pułap 50% ekwiwalentu dotacji netto,
obowiązujący do dnia 31 grudnia 2006 r., został utrzymany jako 50% ekwiwalentu
dotacji brutto tylko w regionach, w których strefy zlokalizowane są w województwach
o PKB na jednego mieszkańca poniżej 45% średniej dla Unii Europejskiej.
Bez względu na cele ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
istotne z punktu widzenia makroekonomicznego czy lokalnego, niektórzy określają
strefy mianem protezy gospodarczej. Dzięki preferencjom dla firm powoływanych
w strefach stwarzają one bowiem możliwość ożywienia gospodarczego w danym regionie, przy czym podważają zasadę równości podmiotów uczestniczących w grze
wolnorynkowej. Jak twierdzi K. Leśniak-Moczuk, proteza w medycynie ma na celu
zastąpienie naturalnego organu i nigdy nie jest w stanie idealnie spełnić wszystkich
funkcji, ale jej zastosowanie przynosi niewątpliwie wiele korzyści36. Podobnie idea
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce miała na celu motywowanie inwestorów
do lokowania kapitału w regionach zapóźnionych w rozwoju gospodarczym przy
użyciu instrumentów finansowych, które wpływają destrukcyjnie na sferę budżetową
czy mechanizmy rynkowe. Rozwiązaniem idealnym z punktu widzenia wolności gospodarczej byłoby zrezygnowanie z interwencjonizmu i pozostawienie rynku samego
sobie poprzez uruchomienie zjawisk samoregulacyjnych. Taka sytuacja nie wydaje
się jednak możliwa i w praktyce nie występuje37.
Mimo niektórych negatywnych konsekwencji dla zachowania konkurencji między inwestorami specjalne strefy ekonomiczne w Polsce spełniają i będą spełniać
rolę szczególnie atrakcyjnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Wejście
w życie przepisów dotyczących lat 2007–2013 ograniczających możliwość udzielania
krajowej pomocy regionalnej powinno sprzyjać „przyciąganiu” inwestorów do najsłabiej rozwiniętych regionów w Polsce, w których przewidziane są wyższe pułapy
dopuszczalnej pomocy.

36
37

K. Leśniak-Moczuk, op. cit., s. 81.
A. Werner, op. cit., s. 68.
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4.2. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce na rynek pracy
4.2.1. Zatrudnienie w specjalnych strefach ekonomicznych
na tle sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 2001–2008
Liczba zatrudnionych w specjalnych strefach
ekonomicznych w latach 2001–2008
Jednym z głównych – choć niejedynym – celów powołania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce było tworzenie nowych miejsc pracy. Zdezagregowane dane
Ministerstwa Gospodarki obejmowały do 2004 r. liczbę nowych i istniejących miejsc
pracy utworzonych lub utrzymanych przez poszczególnych przedsiębiorców. Te dwa
rodzaje miejsc pracy zostały wyodrębnione dopiero w roku 2005, jednakże w celu
zapewnienia porównywalności danych z lat 2001–2008 w niniejszych rozważaniach
zatrudnienie w specjalnych strefach ekonomicznych charakteryzowano przy użyciu
skumulowanej liczby wszystkich miejsc pracy w strefach (nowo utworzonych i utrzymanych).
Analiza danych pozwala jednoznacznie stwierdzić, że zatrudnienie w specjalnych
strefach ekonomicznych w latach 2001–2008 znacząco wzrastało. Z końcem 2001 r.
zatrudnienie w strefach odnotowano na poziomie 30 tys. pracowników, aż do ponad
207 tys. według danych na koniec 2008 r. (por. rysunek 44).

Rysunek 44. Wielkość zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
latach 2001–2008
Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie zdezagregowanych danych Ministerstwa Gospodarki
na temat prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce za lata 2001–2008.
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Poprzez odniesienie liczby zatrudnionych w specjalnych strefach ekonomicznych
do liczby bezrobotnych można z pewnym przybliżeniem określić stopień istotności
stref oferujących miejsca pracy na rynku siły roboczej w Polsce. W początkowym
okresie, kiedy strefy dopiero zaczynały działać, a w Polsce bezrobocie było relatywnie
wyższe, udział zatrudnionych w SSE w stosunku do liczby zarejestrowanych wynosił około 1% (por. rysunek 45). Nieco wyższą wartość przyjmuje ten wskaźnik, jeśli
wziąć pod uwagę efekt mnożnikowy zatrudnienia strefowego38, określony ostrożnie
na poziomie 1,5. Stosunek liczby zatrudnionych w strefach do liczby bezrobotnych
w kraju stale rósł, szczególnie w latach 2004–2005, a więc po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej, aby w 2008 r. osiągnąć wartość 6,8% zatrudnionych w strefach oraz
w przybliżeniu ponad 10%, jeśli uwzględnić również zatrudnienie powstałe w wyniku
kooperacji firm strefowych z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi poza strefami.

Rysunek 45. Zmiana wielkości zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych
a liczba bezrobotnych w Polsce w latach 2001–2008
Źródło: Jak do rysunku 44; Stopa bezrobocia w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.

W latach 2001–2004 stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na relatywnie
wysokim, kilkunastoprocentowym poziomie. Po przystąpieniu naszego kraju do Unii
Europejskiej stopa ta spadła, co wynikało z dobrej koniunktury na świecie, wzmocnionej członkostwem Polski w strukturach wspólnotowych. W tym okresie stopa
bezrobocia zmniejszała się z poziomu 20% w 2004 r. do poziomu 9,5% na koniec
2008 r. (por. rysunek 46). W tych samych latach aż siedmiokrotnie wzrosło zatrudnienie w strefach.
38

Efekt mnożnikowy obejmuje miejsca pracy utworzone i utrzymane bezpośrednio w specjalnych strefach ekonomicznych oraz pośrednio w zakładach kooperujących. Szerzej na ten temat zob.:
rozdział 4.2.3.
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Rysunek 46. Wielkość zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych
a stopa bezrobocia w Polsce w latach 2001–2008
Źródło: Jak do rysunku 45.

Średnioroczny wzrost zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008 wyniósł 25% (por. rysunek 47). Najszybszy wzrost – tj. odpowiednio 30%, 54% i 41% – odnotowano w latach 2003–2005, kiedy znane już były
warunki udzielania pomocy w strefach w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W 2008 r. wskaźnik ten zmalał do poziomu 15% w stosunku do 2007 r., ale
utrzymywał się na poziomie dodatnim. Mimo pogorszenia koniunktury, w specjalnych strefach ekonomicznych wciąż następował wzrost zatrudnienia.
Przedstawione wyniki są bardzo dobre w porównaniu do dynamiki liczby pracujących oraz liczby zatrudnionych, która średniorocznie wynosiła około 1% (por.
rysunek 48). Najwyższy przyrost zatrudnienia odnotowano w latach 2006–2008
– wynosił on 3–4% rocznie. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2006 r. zarejestrowano wzrost liczby nowych miejsc pracy39 o 16% w porównaniu do roku poprzedniego,
a już w roku w następnym – o ponad 67%. W 2008 r. zauważalny jest znaczący spadek
– o 23% – liczby nowych miejsc pracy w Polsce w stosunku do roku poprzedniego, co
było w pewnym stopniu spowodowane pogorszeniem koniunktury.
Analiza liczby miejsc pracy w specjalnych strefach ekonomicznych pozwala
zidentyfikować okresy stagnacji oraz szybkiego wzrostu zatrudnienia. Daty wyznaczające okresy wzrostu zatrudnienia w poszczególnych strefach są bezpośrednio powiązane ze zmianami ich obszarów. W nowelizacjach rozporządzeń ustanawiających
specjalne strefy ekonomiczne korygowano obszary stref przez wyłączanie, włączanie
39

Dane na temat dynamiki nowo utworzonych miejsc pracy są przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie badania realizowanego od 2005 r. Nie uwzględnia ono jednak
przedsiębiorców zatrudniających poniżej 10 pracowników.
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bądź też zamianę terenów nieatrakcyjnych dla przedsiębiorców na grunty z pełną
infrastrukturą pod inwestycje.

Rysunek 47. Dynamika zmiany wielkości zatrudnienia w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008 (rok poprzedni = 100%)
W związkiem z brakiem szczegółowych danych za 2002 r. przyjęto średnią arytmetyczną zmiany wartości
w latach 2001–2003.
Źródło: Jak do rysunku 44.

Efekty te zostały wzmocnione przez zmiany prawne, wynikające z toczących się
negocjacji akcesyjnych i konieczności dostosowania przepisów o udzielaniu krajowej
pomocy regionalnej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce do wymogów
wspólnotowych. Jak już wspomniano, wejście w życie – wraz z dniem przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej – nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r. przypieczętowało
rozwiązania Traktatu akcesyjnego, co ostatecznie rozstrzygnęło spór z Komisją Europejską w sprawie pomocy publicznej udzielanej w SSE. W efekcie przedsiębiorcy,
którzy posiadali zezwolenia, ale nie rozpoczęli inwestycji, zyskali pewność co do
tego, w jakiej wysokości otrzymają wsparcie w formie zwolnień podatkowych, co
pozwoliło im zaplanować dalsze działania.
Mimo kryzysu gospodarczego na świecie i pewnych jego objawów w Polsce, wciąż
następuje wzrost liczby utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w zakładach
zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Z drugiej strony od 2006 r.
odnotowywana jest tendencja spadkowa corocznego wzrostu zatrudnienia w zakładach strefowych. Może to oznaczać, że potencjał rozwojowy specjalnych stref ekonomicznych się wyczerpuje. W najbliższych latach jednak bardziej prawdopodobny
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jest powrót dynamiki wzrostu zatrudnienia w strefach do poziomu kilkunastu procent rocznie. Po okresie kryzysowym bowiem koniunktura na świecie powinna się
poprawić i pozwolić na rozwój przedsiębiorstw, a jedynym instrumentem wsparcia
regionalnego w Polsce, nie licząc funduszy strukturalnych, będą nadal specjalne strefy ekonomiczne.

Rysunek 48. Dynamika zmiany wielkości zatrudnienia w specjalnych strefach
ekonomicznych a dynamika zmiany liczby nowo utworzonych miejsc pracy
w Polsce ogółem oraz dynamika zmiany liczby pracujących i zatrudnienia
w Polsce w latach 2001–2008 (w stosunku do roku poprzedniego)
Zatrudnienie w SSE – skumulowana liczba nowych miejsc pracy i utrzymanych miejsc pracy na koniec roku.
Nowo utworzone miejsca pracy – dane uzyskane z badania prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny
od 2005 r.
Pracujący – dane na temat pracujących według stanu na koniec okresu obejmują: osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy, właścicieli, współwłaścicieli i pomagających im członków rodzin, agentów, osoby wykonujące
pracę nakładczą oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Przeciętne zatrudnienie – osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Informacje na temat liczby pracujących i przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarki narodowej,
bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, osób zatrudnionych
poza granicami kraju (z wyjątkiem liczby pracujących), zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych oraz zatrudnionych w działalności w zakresie obronności, działalności
dotyczącej porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Źródło: Jak do rysunku 27; Pracujący w gospodarce narodowej w 2001 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002; Pracujący w gospodarce narodowej w 2002 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003; Pracujący
w gospodarce narodowej w 2003 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004; Pracujący w gospodarce narodowej w 2004 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005; Pracujący w gospodarce narodowej w 2005
roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006; Pracujący w gospodarce narodowej w 2006 roku, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2007; Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 roku, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2008; Pracujący w gospodarce narodowej w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009;
Monitoring rynku pracy. Popyt na pracę w 2005 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006; Monitoring
rynku pracy. Popyt na pracę w 2006 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007; Monitoring rynku pracy.
Popyt na pracę w 2007 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008; Monitoring rynku pracy. Popyt na pracę
w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009; dane Departamentu Pracy i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego.
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4.2.2. Zmiana liczby zatrudnionych w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008
Udział poszczególnych stref w wielkości zatrudnienia
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
W pierwszym okresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
(do końca 2001 r.) największy udział w liczbie zatrudnionych miały z oczywistych
względów strefy powołane jako pierwsze: SSE „Euro-Park Mielec” (24,9%), Katowicka
SSE (27,6%) oraz Wałbrzyska SSE „Invest-Park” (11,4%) (por. rysunek 49). Nieznaczny udział w zatrudnieniu miały wówczas strefy z relatywnie krótkim stażem i już
wówczas ustanowione w regionach słabiej rozwiniętych na gruntach mało atrakcyjnych inwestycyjnie: Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości (0,3%) oraz SSE
„Starachowice” (1,1%) i Warmińsko-Mazurska SSE (1,2%).

Rysunek 49. Udział poszczególnych stref w wielkości zatrudnienia
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008
Pierścień wewnętrzny – 2008 r., pierścień zewnętrzny – 2001 r.
Źródło: Jak do rysunku 44.

W następnych latach liczba zatrudnionych wzrosła najszybciej w następujących
strefach: Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości (ponad 50-krotnie: z zaledwie 85 osób w 2001 r. do prawie 4,5 tys. na koniec 2008 r.), Kostrzyńsko-Słubicka
SSE (prawie 30-krotnie), Warmińsko-Mazurska SSE i SSE „Starachowice” (25-krotnie), Łódzka SSE (17-krotnie) oraz SSE „Krakowski Park Technologiczny” (15-krotnie
– w strefie tej przeważają branże techniczno- i kapitałochłonne, a nie pracochłonne). Na koniec badanego okresu najsłabszy wzrost zarejestrowano w SSE „Euro-Park
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Mielec” (zaledwie o 63%), gdyż została ona pierwotnie powołana na terenie dawnych
zakładów przemysłowych, co prawdopodobnie ograniczało przestrzennie jej rozwój.
W związku ze zróżnicowaną dynamiką wzrostu zatrudnienia udział poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w tworzeniu nowych i utrzymaniu istniejących miejsc pracy nieco się zmienił. Na koniec 2008 r. wciąż największy – choć
o ponad 7 punktów procentowych mniejszy niż w 2001 r. – udział w zatrudnieniu
miała Katowicka SSE (20,5%), a w dalszej kolejności: Wałbrzyska SSE „Invest-Park”
(14,9%), Tarnobrzeska SSE „Wisłosan” (10,9%), Łódzka SSE (9,1%) oraz Pomorska SSE
(8,5% – por. rysunek 50). Najniższy udział w ogólnej liczbie zatrudnionych w strefach
odnotowano w dalszym ciągu w Słupskiej SSE (2,1%) i w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości (2,2%). W SSE „Euro-Park Mielec” nastąpił radykalny spadek
udziału w zatrudnieniu z poziomu prawie 25% w 2001 r. do poziomu 6% w 2008 r.
Oznacza to znaczny rozwój pozostałych stref, a także ograniczony wzrost zatrudnienia w specyficznej strefie powołanej na gruntach konkretnego ośrodka przemysłowego – zakładów PZL Mielec.

Rysunek 50. Zmiana udziału poszczególnych stref w wielkości zatrudnieniu
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008
Źródło: Jak do rysunku 44.

Na podstawie analizy udziału poszczególnych stref w zatrudnieniu nie można jednak określić ich efektywności. W pierwszym okresie ich funkcjonowania wydawano
bowiem zezwolenia określające minimalny poziom zatrudnienia, który różnił się znacząco w zależności od lokalizacji strefy. Mimo że przepis ten przestał obowiązywać,
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wpłynął on w istotny sposób na charakter poszczególnych stref. Przedsiębiorcy bowiem
w dalszym ciągu decyzję o działalności w konkretnej strefie podejmują m.in. na podstawie wielkości funkcjonujących już w niej firm oraz dominacji określonych branż.

Rysunek 51. Liczba zatrudnionych przez przedsiębiorców
funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
na 1 ha zagospodarowanego gruntu w latach 2004–2008
Źródło: Jak do rysunku 44.

O intensywności tworzenia nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy
w przedsiębiorstwach strefowych może świadczyć liczba zatrudnionych w stosunku do zagospodarowanego obszaru (por. rysunek 51). W latach 2004–2008 średnia
liczba zatrudnionych na 1 ha zagospodarowanego obszaru stref stale rosła i kształtowała się na poziomie od 18,7 osoby do 25,4 osoby. Do stref charakteryzujących
się inwestycjami najbardziej pracochłonnymi, a zatem o najwyższym zatrudnieniu
na 1 ha, należały w 2008 r. Katowicka SSE (43,1 osoby) i Łódzka SSE (28,8 osoby).
Niższy poziom omawianego wskaźnika, zbliżony do przeciętnej dla wszystkich stref,
odnotowano w SSE „Krakowski Park Technologiczny”, w której dokonano najwięcej
inwestycji kapitałochłonnych i innowacyjnych. Najsłabiej wypadają ponownie strefy
zlokalizowane w najmniej rozwiniętych obszarach Polski: Słupska SSE (12,6 osoby)
i Warmińsko-Mazurska SSE (17,2 osoby). Taki rozkład liczby zatrudnionych na jednostkę zagospodarowanych gruntów w SSE może świadczyć, że produkcja strefowa
jest raczej pracochłonna i wymagająca dużej liczby zatrudnionych. Dotyczy to przede
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wszystkim stref zlokalizowanych w dobrze rozwiniętych regionach Polski południowej, południowo-wschodniej, południowo-zachodniej i centralnej.
Tworzenie miejsc pracy a warunki zezwolenia
Warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce jest – jak wspomniano – utworzenie
nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy. Kryterium to jest konsekwencją
traktowania SSE jako instrumentu ograniczającego bezrobocie. Jest to również łatwo weryfikowalny warunek, którego niespełnienie może być podstawą cofnięcia
przez Ministra Gospodarki zezwolenia. Artykuł 16 ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych stanowi bowiem, że podstawą korzystania z krajowej pomocy regionalnej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie danej strefy, wymagające m.in. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przez określony czas określonej liczby pracowników. Ponadto w art. 19 ustawy
o s.s.e. przewidziano, że zezwolenie może zostać cofnięte m.in. wtedy, gdy przedsiębiorca rażąco uchybi warunkom określonym w zezwoleniu. Takim uchybieniem jest
niezatrudnienie liczby pracowników zadeklarowanej w zezwoleniu.
Badanie stopnia realizacji postanowień zezwolenia na funkcjonowanie w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce powinno pozwolić wykazać dotychczasową
efektywność pod tym względem przedsiębiorców w poszczególnych strefach oraz
tendencje, które uwidocznią się w najbliższej przyszłości. Przy tej analizie należy
jednak wziąć pod uwagę pewne warunki i założenia, które uniemożliwiają formułowanie jednoznacznych wniosków.
Po pierwsze, wskaźnik dla poszczególnych stref jest kształtowany przez różny
stopień realizacji przez pojedynczych przedsiębiorców warunku wielkości zatrudnienia zapisanego w zezwoleniu strefowym. Stąd też w badaniu obliczono średnią na
poziomie poszczególnych podstref, powiatów i całych stref równą liczbie zatrudnionych (zsumowanych nowych i utrzymanych miejsc pracy) podzielonej przez liczby
zadeklarowane w zezwoleniach strefowych poszczególnych przedsiębiorców.
Po drugie, należy wziąć pod uwagę, że czasami zatrudnienie deklarowane było
niższe niż to zakładane w realnym biznesplanie. Wynikało to z obawy przedsiębiorców, że nie spełnią kryterium zatrudnienia i utracą zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Nie zniekształca to jednak
wyników badania. Szacuje się bowiem, że w skrajnych przypadkach zatrudnienie
deklarowane było niższe od rzeczywiście planowanego o 20–30%.
Na początku badanego okresu, tj. w 2001 r., stosunek wielkości zrealizowanego zatrudnienia do liczby miejsc pracy określonej w zezwoleniu wyniósł 146% (por.
rysunek 52). Oznacza to, że w porównaniu do deklaracji zawartych w zezwoleniach
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strefowych w specjalnych stref ekonomicznych było wówczas o ponad jedną trzecią
więcej utworzonych nowych oraz utrzymanych istniejących miejsc pracy.

Rysunek 52. Stopień realizacji zatrudnienia w stosunku do zapisów zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej
w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do rysunku 44.

Wskaźnik ten nie był identyczny, a nawet zbieżny w przypadku wszystkich istniejących stref. Najwyższy stopień realizacji warunków zezwoleń uzyskano w Suwalskiej
SSE (220%), SSE „Krakowski Park Technologiczny” (210%) oraz Warmińsko-Mazurskiej SSE (205%). Liczba utworzonych nowych miejsc pracy była znacznie niższa niż
w przewidzianych zezwoleniach w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości
(68%), Łódzkiej SSE (90%), Katowickiej SSE i Słupskiej SSE (po 95%). To zróżnicowanie było przede wszystkim powiązane z długością funkcjonowania stref, niektóre
z nich bowiem działały wówczas już od sześciu lat, inne zaś – o dwa lata krócej, co
z punktu widzenia realizacji następnych etapów inwestycji, w tym rekrutacji pracowników, jest okresem dość długim.
Niewątpliwie jednak taki stan rzeczy był również konsekwencją niepewności
prawnej wynikającej ze stanowiska Komisji Europejskiej, która nie wyrażała zgody
na utrzymanie zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce dla inwestorów, którzy otrzymali zezwolenia przed wejściem w życie nowelizacji
ustawy o s.s.e. z 2000 r., tj. przed dniem 1 stycznia 2001 r. Inwestorzy oczekiwali
wówczas na wyniki toczących się negocjacji akcesyjnych, a w konsekwencji – na
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jednoznaczne wyjaśnienia i uregulowania dotyczące możliwości udzielania krajowej
pomocy regionalnej w strefach. Jest to zrozumiałe, ponieważ pojawiało się wówczas
wiele doniesień prasowych, że Komisja Europejska domaga się zamknięcia i likwidacji polskich stref (co nie było prawdą).
Stopień realizacji zatrudnienia w stosunku do zapisów zezwoleń strefowych rósł
w kolejnych latach, by na koniec 2008 r. osiągnąć poziom 315%, co oznacza potrojenie zatrudnienia w porównaniu do założeń określonych w zezwoleniach40. Na dzień
31 grudnia 2008 r. najwyższy wskaźnik zanotowano w SSE „Krakowski Park Technologiczny (625%), Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (497%) i Suwalskiej SSE (486%). W niektórych podstrefach poszczególnych stref osiągnięto nawet wskaźniki w granicach
800–1200%.
Najniższy współczynnik realizacji zatrudnienia deklarowanego przez inwestorów
we wnioskach odnotowano w Łódzkiej SSE (214%). Na 201 gmin, w których zlokalizowane były podstrefy, w 143 (71,1%) stopień realizacji zezwoleń w odniesieniu do
zatrudnienia przekroczył 100%. W pozostałych przypadkach, w których wskaźnik
ten wynosił poniżej 100%, wynikało to najczęściej z niezakończonej jeszcze inwestycji
prowadzonej na podstawie zezwoleń wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat.
Przedsiębiorcy strefowi zatrudniają zatem znacznie więcej osób, niż to wynika
z zobowiązań przyjętych na etapie uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Jest to efekt
ostrożnego podejmowania zobowiązań zawartych w zezwoleniach na funkcjonowanie w strefie. Warunki zaoferowane przedsiębiorcom w SSE oraz koniunktura
lat 2000–2007 okazały się więc na tyle korzystne, że pozwoliły firmom rozwijać się
szybciej, niż zakładano, co przejawia się m.in. zatrudnianiem pracowników ponad
planowaną liczbę. W okresie tym bezrobocie w Polsce spadało bowiem znacznie wolniej, niż tworzono miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych.
Wartość krajowej pomocy regionalnej w formie zwolnień
od podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce w odniesieniu do kosztów zatrudnienia
Jednym z głównych celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce jest tworzenie nowych miejsc pracy. Udzielenie pomocy przedsiębiorcom
inwestującym w strefach oznacza pewne uszczuplenia w budżecie państwa, co można
traktować jako koszty stworzenia nowych lub utrzymania istniejących miejsc pracy
40

W obliczeniach wzięto pod uwagę wyłącznie plany zatrudnieniowe tych przedsiębiorców, którzy już rozpoczęli rekrutację, a więc zatrudnili choć jednego pracownika. W ten sposób ograniczono
(choć nie w pełni wyeliminowano) zniekształcenie obliczeń wynikające z porównania planów inwestorów, którzy jeszcze nie rozpoczęli zatrudniania pracowników, z ich zerowymi wynikami w tym
zakresie.
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(por. rysunek 53). Na podstawie dokonanych obliczeń można stwierdzić, że średnia
cena nowego lub utrzymanego miejsca pracy w strefach kształtowała się na poziomie
13,6 tys. zł w 2001 r. i na koniec 2004 r. wzrosła do 34,7 tys. zł. W następnych latach
z powodu względnie większego zatrudnienia wartość ta nieco spadła – do 29 tys. zł
– aby w 2008 r. powrócić do poziomu ponad 34 tys. zł. Oznacza to, że w przeliczeniu
na jedno miejsce pracy utworzone lub utrzymane w strefie państwo udziela coraz
więcej pomocy. Odwrotna tendencja – a więc spadek kosztów utworzenia miejsca
pracy przy uwzględnieniu udzielonej pomocy – nastąpił w Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park”, w której koszt zatrudnienia wyrażony w nominalnej pomocy publicznej
spadł z ponad 20,2 tys. zł w 2001 r. do prawie 17,1 tys. zł na koniec 2008 r.

Rysunek 53. Wartość skumulowanej krajowej pomocy regionalnej udzielonej
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w formie zwolnienia
od podatku dochodowego w latach 2001–2008
w przeliczeniu na jedno nowe miejsce pracy w strefie (w złotych)
Źródło: Jak do rysunków 42 i 44.

Według danych na koniec 2008 r. najdroższe miejsca pracy powstały w Łódzkiej SSE (82,9 tys. zł), Suwalskiej SSE (79,2 tys. zł) oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE
(60,6 tys. zł). Tendencje zaobserwowane na poziomie specjalnych stref ekonomicznych
są pochodną sytuacji w poszczególnych podstrefach. W ich przypadku koszt utworze-
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nia miejsca pracy jest bardzo różny. Do najdroższych, a więc tych, w których udzielono
dotychczas najwięcej pomocy w stosunku do utworzonych miejsc pracy, należą podstrefy w gminach: Dobre Miasto (296,9 tys. zł) w Warmińsko-Mazurskiej SSE, Zgierz
(238,5 tys. zł) w Łódzkiej SSE oraz Słubice (236,7 tys. zł) w Kostrzyńsko-Słubickiej
SSE. Najniższy wskaźnik udzielonej pomocy do wielkości zatrudnienia odnotowano
w gminie miejskiej Środa Śląska (24,7 zł) w Legnickiej SSE oraz w gminie wiejskiej
Kamienna Góra (360,4 zł) w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości.

Mapa 11. Średni koszt zapewnienia zatrudnienia (nowe oraz utrzymane miejsca pracy
w strefach) w powiatach a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 6.

Zarówno najwyższe, jak i najniższe wartości udzielonej krajowej pomocy regionalnej w przeliczeniu na jedno miejsce pracy w specjalnej strefie ekonomicznej
występują w powiatach zlokalizowanych w zasadzie w całej Polsce. Nie istnieje zatem bezpośrednie powiązanie między kosztem zapewnienia zatrudnienia w strefie
a jej lokalizacją (por. mapa 11). Na 155 powiatów strefowych w 25 (16%) wartość
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udzielonej pomocy na jedno miejsce pracy w strefie odnotowano na poziomie do
5 tys. zł. W podobnej liczbie powiatów (26) wartość ta mieściła się w granicach
5–25 tys. zł. W 26 powiatach strefowych koszt miejsca pracy w SSE oszacowano na
ponad 45 tys. zł. Najdroższe miejsca pracy w strefach znajdują się bowiem zarówno w regionach o względnie wysokim poziomie rozwoju (województwo śląskie), jak
i w znacznie słabszych (województwo warmińsko-mazurskie).
Najtańsze strefowe miejsca pracy przeważają natomiast w regionach słabiej rozwiniętych, w których strefy mają relatywnie gorsze wyniki zatrudnienia i inwestycji
(Polska południowo-wschodnia z SSE „Euro-Park Mielec”, Tarnobrzeską SSE „Wisłosan”, Polska północna ze Słupską SSE i niektórymi podstrefami Kostrzyńsko-Słubickiej SSE).
Po wyeliminowaniu kilku powiatów, w odniesieniu do których znaczące zniekształcenie danych wynikało z jednej dużej inwestycji, a w których koszt miejsca
pracy wynosił znacznie powyżej 100 tys. zł, średni koszt utworzenia lub utrzymania
miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce oszacowano na poziomie około 20 tys. zł. Wydaje się, że jest to realny średni koszt miejsca pracy, zarówno
nowo powstałego, jak i utrzymanego, w strefie w Polsce.
Dla porównania: na mocy Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu
kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu
stoczniowego41 przewidziano wypłacanie odszkodowań dla pracowników odchodzących ze Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Kwoty tych odszkodowań były uzależnione od stażu pracy i wynosiły od 20 tys. zł do 60 tys. zł. Z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia wyższe kwoty dla pracowników o dłuższym
stażu pracy, a więc i starszych wiekiem, miały stanowić zabezpieczenie zapewniające
środki do życia w okresie do emerytury, niższe zaś kwoty powinny zaktywizować
ludzi młodych, m.in. zachęcać do samozatrudnienia, a więc tworzenia miejsc pracy.
Jednakże w obydwu przypadkach przekazanie tych środków pracownikom nie oznacza, że jakiekolwiek miejsce pracy powstanie.
Z kolei w „Programie aktywizacji i adaptacji zawodowej pracowników odchodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju
MŚP w regionie śląskim” – na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–200642 – przewidziano
zwrot kosztów utworzenia nowego miejsca pracy przez pracodawców spoza górnictwa, którzy zatrudnili byłego pracownika przedsiębiorstwa górniczego, w wysokości
20 tys. zł, a więc w kwocie porównywalnej do średniego kosztu utworzenia miejsca
pracy w specjalnych strefach ekonomicznych po wyeliminowaniu kilku przedsiębior41
42

Dz.U. 2008, nr 233, poz. 1569.
Dz.U. 2003, nr 210, poz. 2037.
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ców uzyskujących największą pomoc w przeliczeniu na zatrudnienie w ich firmach
strefowych.
Podobną kwotę, bo 19 tys. zł, przewiduje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w swojej propozycji z października 2009 r., aby rolnicy mogli otrzymać z Funduszu
Pracy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy. Kwota refundacji, jaką mogliby otrzymywać, byłaby nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, co na koniec 2009 r. wynosi prawie 19 tys. zł43.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–201344 w działaniu
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przewiduje się natomiast wsparcie uzależnione od przewidywanej liczby zatrudnionych, co po przeliczeniu na miejsca pracy
wynosi od 50 tys. zł do 100 tys. zł.
Na tej podstawie można uznać, że średnia kwota krajowej pomocy regionalnej
udzielonej przedsiębiorcom w przeliczeniu na jedno miejsce pracy, obejmujące zarówno miejsca nowo utworzone, jak i utrzymane istniejące, wahająca się w granicach
od 20 zł do 34 tys. zł, jest racjonalna i porównywalna z innymi programami aktywizacji bezrobotnych oraz wsparcia przedsiębiorczości. W przeciwieństwie jednak
do innych programów, kwota ta znacząco rośnie w ostatnich latach i będzie coraz
wyższa, jeśli zatrudnienie w strefach nie będzie rosło. Wysokość zwolnień od podatku dochodowego, z których korzystają przedsiębiorcy prowadzący już działalność
gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, będzie bowiem coraz
większa, a odnoszenie skumulowanej wielkości tych zwolnień do obecnych miejsc
pracy będzie znacznie podwyższało koszt zatrudnienia strefowego dla państwa.
Tendencji tej się nie uniknie. Rozszerzanie stref będzie powodowało pojawianie
się nowych inwestorów, tworzących co prawda nowe miejsca pracy, ale jednocześnie
po pewnym okresie korzystających ze zwolnień podatkowych. Wspomniane koszty
mogą jednak zostać pokryte przychodami do budżetu z tytułu ograniczonych płatności społecznych (zasiłków dla bezrobotnych) oraz wpływami z tytułu podatków
bezpośrednich od dochodów pracowników i pośrednich w związku z nabywanymi
towarami.

43

Rolnik dostanie 19 tys. zł za stworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego, „Dziennik Gazeta Prawna”, 14.10.2009.
44
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (z uwzględnieniem zmian merytorycznych
zaakceptowanych przez Komisję Europejską w dniu 22 czerwca 2009 r.), Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007.
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Struktura przedsiębiorców zatrudniających pracowników
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Z punktu widzenia zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych małe
i średnie przedsiębiorstwa odgrywają dominującą rolę w Słupskiej SSE (68% zatrudnienia w strefie), Suwalskiej SSE (59%) oraz SSE „Starachowice” (48%) i SSE „Euro-Park Mielec” (37%). Istnieje jednak kilka stref, w których o zatrudnieniu decydują
przedsiębiorstwa duże, czego przykładem mogą być Pomorska SSE (98%), SSE „Krakowski Park Technologiczny” (96%), Wałbrzyska SSE „Invest-Park” (95%), a także
Warmińsko-Mazurska SSE (88%) i Katowicka SSE (87% – por. rysunek 54).

Rysunek 54. Struktura zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
według wielkości inwestorów
Źródło: Jak do rysunku 44.

Charakter specjalnych stref ekonomicznych i pierwotne założenia miały niewątpliwie istotny wpływ na liczbę utworzonych nowych i utrzymanych istniejących
miejsc pracy w strefach (por. rysunek 55). Niektóre strefy były powoływane z założeniem wspierania szczególnie przedsiębiorców małych i średnich, co w oczywisty sposób ograniczyło możliwość gwałtownego wzrostu bezwzględnej liczby zatrudnionych,
podczas gdy inne strefy miały być atrakcyjnymi miejscami inwestycyjnymi dla przedsiębiorców dużych. W konsekwencji wielkość zatrudnienia w poszczególnych strefach
znacząco się różni, w zależności od dominacji firm małych i średnich lub przedsiębiorstw dużych. Czasami ponadto – jak ma to miejsce w Warmińsko-Mazurskiej SSE
– mimo znacznej przewagi liczebnej przedsiębiorstw małych i średnich do dominacji
pod względem zatrudnienia wystarczy inwestycja jednego dużego przedsiębiorcy.
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Rysunek 55. Wielkość zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
według wielkości przedsiębiorstwa
Źródło: Jak do rysunku 44.

4.2.3. Powiązanie specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce z lokalnym rynkiem pracy
Miejsce zamieszkania pracowników
Ponad 60% respondentów badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce stwierdziło, że udział w ogólnej liczbie pracowników osób zatrudnionych mieszkających w gminie, w której zlokalizowana jest inwestycja, waha się
w przedziale 61–100% (odsetek mieszczący się w granicach 61–80% wskazało 31,5%
badanych, zaś w granicach 81–100% – 29,8% respondentów – por. rysunek 56). Jeśli
dodać do tego jedną czwartą badanych (26,4%), którzy zadeklarowali, że pracownicy
mieszkający w gminach, w których zlokalizowane jest przedsiębiorstwo, stanowią
około połowy zatrudnionych (41–60%), to można stwierdzić, że w 8 na 10 firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych zatrudnienie ma charakter lokalny
i w znacznym stopniu zależy od miejscowego rynku pracy. Prawie połowa pytanych
(48,5%) odpowiedziała, że reszta ich pracowników (od 15% do 40%) pochodzi z gmin
sąsiednich. Ponad jedna trzecia przedsiębiorców z SSE (34,8%) znalazła pracowników,
którzy stanowią od 5% do 30% ogółu zatrudnionych, w powiatach sąsiadujących
z powiatem, w którym znajduje się ich inwestycja.
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Rysunek 56. Miejsce zamieszkania pracowników w przedsiębiorstwach działających
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do rysunku 4.

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zatem tezę, że przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
poszukują pracowników na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Mimo że wiele
z tych firm należy do holdingów międzynarodowych, to jednak znacząca liczba pracowników pochodzi właśnie z regionu, w którym jest zlokalizowana strefa. Specjalne
strefy ekonomiczne w Polsce nie są bowiem zamkniętymi enklawami dla pracowników mieszkających w pobliżu. Poprzez pozyskiwanie pracowników również z powiatów ościennych, a także z całego województwa, w którym jest utworzona podstrefa,
zwiększają popyt na pracę na regionalnym rynku pracy. Pracodawcy natomiast zyskują możliwość rekrutowania pracowników z szerszego grona kandydatów, zgodnie
z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.
Przestrzenne rozmieszczenie zatrudnienia
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Jeśli wziąć pod uwagę deklaracje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce na temat miejsca zamieszkania pracowników, uzasadniona będzie weryfikacja wpływu funkcjonowania stref
na lokalny rynek pracy. W analizie uwzględniono sytuację na poziomie powiatu, gdyż
jest to jednostka terytorialna najczęściej wykorzystywana przy określaniu lokalnej
stopy bezrobocia. Ponadto przy włączaniu – na podstawie nowelizacji ustawy o s.s.e.
z 2008 r. – do specjalnych stref ekonomicznych nowych obszarów należących do
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właścicieli prywatnych bierze się pod uwagę stopę bezrobocia na poziomie powiatów
w stosunku do średniego wskaźnika w kraju.
Na koniec 2008 r. na 155 powiatów, w których były zlokalizowane podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, czasami nawet po dwie w jednym powiecie, zaledwie
w 19 nie odnotowano żadnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach zlokalizowanych
w SSE. Było to konsekwencją włączenia tych obszarów do systemu preferencji strefowych dopiero w latach 2007–2008, co oznacza, że ewentualni przedsiębiorcy są
obecnie na etapie realizacji inwestycji i nie podjęli jeszcze rekrutacji pracowników
(por. mapa 12). W ponad jednej trzeciej powiatów strefowych (55) zatrudnienie w firmach ze specjalnych stref ekonomicznych nie przekraczało 500 osób. Największy
udział powiatów, w których zarejestrowano poniżej 500 pracowników firm strefowych, odnotowano w Słupskiej SSE, Kostrzyńsko-Słubickiej SSE oraz Łódzkiej SSE,
Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” i SSE „Euro-Park Mielec”. Do stref zlokalizowanych
w powiatach charakteryzujących się znacznym (powyżej 3 tys. pracowników) zatrudnieniem w firmach zlokalizowanych w SSE należą Wałbrzyska SSE „Invest-Park”
i Katowicka SSE.
W każdej z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce można jednak wyodrębnić pojedyncze podstrefy na terenie gmin, w których stworzono najwięcej miejsc
pracy w ramach stref. Do przykładów takich podstref można zaliczyć: gminę Mielec
w SSE „Euro-Park Mielec” (90,1% ogółu zatrudnionych w tej strefie), gminę Starachowice w SSE „Starachowice” (67,7%), gminę Kraków w SSE „Krakowski Park
Technologiczny” (69,6%), gminę Poznań w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (46,3%),
gminę Olsztyn w Warmińsko-Mazurskiej SSE (46,4%), gminy Polkowice i Legnica
w Legnickiej SSE (odpowiednio 43,6% i 40,7%). Są to zazwyczaj gminy miejskie,
obejmujące duże miasta powiatowe lub nawet wojewódzkie. W konsekwencji w specjalnych strefach ekonomicznych są często zatrudniani mieszkańcy dużych ośrodków miejskich, w których problemy bezrobocia są relatywnie mniejsze, ale zaplecze
infrastrukturalne jest atrakcyjniejsze niż w wielu gminach wiejskich.
Jak już wspomniano, często o jednorazowym wzroście liczby zatrudnionych
w podstrefie, a w konsekwencji – w całej specjalnej strefie ekonomicznej, decyduje
nie harmonijny rozwój regionu i stosunkowo duża liczba przedsiębiorców, ale pojedyncza duża inwestycja, np. firmy Michelin w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskiej
SSE czy Volkswagen w Poznaniu w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Takie przypadki
występują w zasadzie we wszystkich strefach w Polsce. W konsekwencji można mówić o dominacji dużego przedsiębiorcy w podstrefie, gminie, a czasem nawet w powiecie. Duży pracodawca jest bardzo atrakcyjnym partnerem dla władz gminnych
czy centralnych, oferuje bowiem dużo nowych miejsc pracy. Często jednak staje się
monopolistą na rynku siły roboczej, a w efekcie może wpływać na poziom płac. Małe
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gminy miejskie lub wiejskie, zdominowane przez jednego lub dwóch przedsiębiorców
strefowych, w przypadku kryzysu gospodarczego mogą stać się ofiarami wzrostu
bezrobocia. Mechanizm ten często występował w trakcie transformacji gospodarczej Polski w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy upadały zakłady produkcyjne
zatrudniające wcześniej znaczną część ludności w wieku produkcyjnym z pobliskich
miejscowości.

Mapa 12. Wielkość zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w 2008 r. (w podziale na powiaty)
Źródło: Obliczenia i opracowanie własne na podstawie zdezagregowanych danych Ministerstwa Gospodarki
na temat funkcjonowania przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce za lata 2001–2008.

Spełnianie żądań inwestorów odnośnie do lokalizacji podstrefy zapewniającej
bliskość właściwie wykwalifikowanej siły roboczej czy odpowiedniej infrastruktury
jest niezgodne z założeniem powoływania stref w najsłabszych regionach kraju. Niemniej jednak to najczęściej duży pracodawca może zapewnić dopływ nowoczesnych
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technik organizacyjnych, zarządzania i nowych technologii oraz oferować innowacyjne towary i usługi.
Z punktu widzenia różnorodności oferowanych miejsc pracy i dużej dywersyfikacji przedsiębiorców stabilne i optymalne warunki rozwoju rynku pracy zapewniają:
Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, Legnicka SSE, SSE „Euro-Park Mielec”, Pomorska SSE, Słupska SSE, SSE „Starachowice”, Suwalska SSE oraz Tarnobrzeska SSE „Wisłosan”.
Rozmieszczenie powiatów o największej liczbie zatrudnionych w firmach strefowych pokrywa się z lokalizacją dużych, prężnych ośrodków produkcyjnych albo
dobrze zurbanizowanych centrów miejskich. W lokalizacjach o gorzej rozwiniętej
infrastrukturze przemysłowej i usługowej zatrudnienie znalazło mniej osób, w dobrze zaś prosperujących ośrodkach – znacznie więcej. Rozwiązaniem tego problemu
może być proces włączania do specjalnych stref ekonomicznych kolejnych, nowych
gruntów, w tym nieruchomości prywatnych. Aktywizacja najsłabszych regionów
poprzez inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy powoduje, że stopniowo maleje
udział podstref dominujących dotychczas pod względem udziału w zatrudnieniu.
Specjalne strefy ekonomiczne a lokalny rynek pracy
O rozwoju powiązań specjalnych stref ekonomicznych w Polsce z lokalnym rynkiem pracy świadczy niewątpliwie korelacja między ich rozmieszczeniem a dynamiką zatrudnienia w strefach (por. mapa 13). W latach 2001–2008 w aż prawie jednej trzeciej powiatów, w których ustanowiono podstrefy SSE (48), nie następowała
istotna zmiana zatrudnienia w zakładach strefowych. Z jednej strony wynikało to
z wyczerpania się niezagospodarowanych obszarów inwestycyjnych przeznaczonych
dla przedsiębiorców w SSE. Z drugiej strony w ostatnich dwóch–trzech latach zaobserwowano znaczny wzrost liczby zezwoleń wydawanych przedsiębiorcom, którzy
obecnie prowadzą dopiero inwestycje i jeszcze nie rozpoczęli rekrutacji.
W latach 2001–2008 w 11 powiatach strefowych nastąpił spadek zatrudnienia
w firmach strefowych. Dotyczyło to głównie obszarów, w których zlokalizowane były
podstrefy Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” i Łódzkiej SSE oraz pojedyncze podstrefy Suwalskiej SSE i Katowickiej SSE. W 74 powiatach nastąpił wzrost zatrudnienia
w przedsiębiorstwach strefowych średnio o 25% rocznie. Najwyższy średnioroczny
wzrost zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych zarejestrowano w województwie dolnośląskim (Wałbrzyska SSE „Invest-Park” oraz Legnicka SSE), a także
w województwie śląskim, w którym dominuje Katowicka SSE. Znaczący przyrost
strefowych miejsc pracy pojawił się w niektórych pojedynczych powiatach, w których
zlokalizowane są Łódzka SSE, SSE „Krakowski Park Technologiczny”, Tarnobrzeska
SSE „Wisłosan”, Pomorska SSE oraz Kostrzyńsko-Słubicka SSE. Wynika to przede
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wszystkim – jak wspominano – z rozpoczęcia działalności gospodarczej przez jednego inwestora, zatrudniającego dwu–trzykrotnie większą liczbę pracowników niż
dotychczasowi mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
w specjalnej strefie ekonomicznej w danym powiecie.
Potwierdza to zatem hipotezę, że w zasadzie nie jest istotne, w której strefie realizowana jest inwestycja, gdyż każda ze specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
ma chociaż część gruntów w powiecie charakteryzującym się szczególnie wysokim
zatrudnieniem w przedsiębiorstwach strefowych. Istotne jest zatem zbadanie wpływu
stref na stopę bezrobocia w powiatach. Do badania wybrano okres lat 2003–2008,
w którym strefy charakteryzowały się najbardziej dynamicznym rozwojem, a więc
i wzrostem zatrudnienia, a także w którym nastąpiły największe zmiany warunków
funkcjonowania w specjalnych strefach ekonomicznych w wyniku dostosowania
przepisów krajowych do prawa Unii Europejskiej.

Mapa 13. Dynamika zmiany wielkości zatrudnienia w strefach a lokalizacja specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008 (rok poprzedni = 100%)
Źródło: Jak do mapy 12.
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W 2003 r. zidentyfikowano 76 powiatów, w których granicach administracyjnych funkcjonowały specjalne strefy ekonomiczne (por. mapa 14). Większość z tych
powiatów (53, co stanowiło prawie 70% wszystkich, w których istniały strefy) charakteryzowała się stopą bezrobocia powyżej średniej dla Polski. Spośród wszystkich
powiatów w Polsce natomiast niewiele mniej, bo 62%, miało bezrobocie wyższe niż
przeciętnie w kraju.
Jednocześnie można wskazać 23 powiaty, w których zlokalizowane były strefy,
mimo że stopa bezrobocia utrzymywała się tam poniżej średniej dla Polski. Bardziej
szczegółowa analiza lokalizacji SSE wskazuje w większości przypadków na specyfikę
tych miejsc uniemożliwiającą wyciągnięcie jednoznacznych wniosków negatywnych
na temat rozmieszczenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Większość powiatów strefowych o względnie niższej stopie bezrobocia znajdowała się w regionach
wymagających przekształceń strukturalnych, w tym w miastach na prawach powiatu, w których powołano m.in. podstrefy Katowickiej SSE, SSE „Euro-Park Mielec”
i Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” – właśnie w celu aktywizacji majątku po dużych
zakładach produkcyjnych. Działania te nie miały na celu znacznego zwiększenia
zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia w całym powiecie, ale jedynie zatrudnienie osób dotychczas pracujących w dużych zakładach produkcyjnych. Oczywiście
wśród tych lokalizacji są również powiaty, w których utworzono strefy, ponieważ
takie były sugestie inwestorów (SSE „Krakowski Park Technologiczny” w Krakowie,
a więc w pobliżu ośrodka naukowego).
W 2003 r. większość powiatów, w których zlokalizowano wówczas strefy, charakteryzowała się wysoką stopą bezrobocia, pozostałe zaś, mimo stopy bezrobocia
niższej niż średnia krajowa, borykały się z problemami zatrudnienia wynikającymi
z restrukturyzacji polskiego przemysłu. Uzasadniona wydaje się zatem teza o właściwym – z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb zatrudnienia i walki z bezrobociem
na początkowym etapie rozwoju – rozmieszczeniu specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce.
W kolejnych latach stopniowo włączano dodatkowe obszary. W konsekwencji
powiększała się liczba powiatów, w których zlokalizowane były podstrefy specjalnych
stref ekonomicznych. Przy każdym rozszerzaniu obszaru stref znacząca większość
nowych (około dwóch trzecich rocznie) charakteryzowała się stopą bezrobocia powyżej średniej krajowej, co by wskazywało na realizację jednego z celów powoływania specjalnych stref ekonomicznych – ograniczania bezrobocia. W ostatnich latach
zaczęto jednak strefami obejmować obszary z relatywnie mniejszymi problemami
bezrobocia (por. rysunek 57). W 2008 r., w związku z możliwością włączania do SSE
gruntów prywatnych, warunek wysokiej stopy bezrobocia przestał być kluczowy, co
spowodowało, że prawie połowa powiatów, w których uruchomiono podstrefy w tym
roku, charakteryzowała się wskaźnikiem bezrobocia niższym niż średnia krajowa.
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Mapa 14. Zmiana stopy bezrobocia w Polsce w latach 2003–2008
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych
Źródło: Jak do mapy 12; obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Na koniec 2008 r. odsetek powiatów o stopie bezrobocia powyżej średniej krajowej, w których są rozmieszczone strefy, spadł o 5 punktów procentowychw porównaniu do 2003 r. Pewien wpływ na to miało objęcie regulacjami strefowymi w 2008 r.
gruntów w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej krajowej. Może to jednak
dowodzić pozytywnego efektu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce. W związku z prowadzeniem w nich działalności gospodarczej, poprzez
tworzenie nowych i utrzymywanie dotychczasowych miejsc pracy, przedsiębiorcy
przyczynili się do zmniejszenia bezrobocia.

350

Rozdział 4. Konsekwencje udzielania krajowej pomocy regionalnej...

Rysunek 57. Udział powiatów, w których zlokalizowane są specjalne strefy ekonomiczne
w Polsce, o stopie bezrobocia poniżej i powyżej średniej krajowej
w latach 2003–2008
Lata 2004–2008 – liczby oznaczają nowe powiaty, w których utworzono podstrefy specjalnych stref ekonomicznych.
Okres do 2003 r. i do 2008 r. – liczba powiatów, w których utworzono podstrefy specjalnych stref ekonomicznych.
Źródło: Jak do rysunku 44; opracowanie własne danych Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rynek lokalny powinien spowodować
zmianę bezwzględnej stopy bezrobocia w powiatach, w których zlokalizowano strefy.
W latach 2001–2008 w ponad dwóch trzecich powiatów strefowych (68%) bezrobocie spadało szybciej, w pozostałych zaś 32% przypadkach – wolniej niż przeciętnie
w kraju (por. rysunek 58). Jeśli natomiast chodzi o powiaty bez specjalnych stref
ekonomicznych, to zaledwie w połowie z tych powiatów (52%) bezrobocie spadało
szybciej niż średnia krajowa.
W wielu powiatach strefowych, w których tempo spadku bezrobocia było niższe
niż średnio w kraju, podstrefy utworzono dopiero po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. Stąd też zarówno stopień ich zagospodarowania, jak i inwestycje poczynione przez przedsiębiorców oraz zatrudnienie są ograniczone ze względu na zbyt
krótki czas funkcjonowania. W konsekwencji można uznać, że strefy przyczyniają
się do tego, iż w powiatach, w których są zlokalizowane, redukcja bezrobocia następuje szybciej niż na obszarach bez żadnych zachęt inwestycyjnych. Należy jednak
pamiętać, że część tych powiatów charakteryzuje się stosunkowo wysokim rozwojem,
w związku z tym spadek bezrobocia nastąpiłby prawdopodobnie również bez działania specjalnych stref ekonomicznych.
Prawie połowa powiatów (44%) spośród tych, w których zlokalizowane są specjalne strefy ekonomiczne, charakteryzuje się wzrostem zatrudnienia w przedsiębior-
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stwach korzystających z przywilejów podatkowych oraz ponadprzeciętnym średniorocznym spadkiem stopy bezrobocia (por. mapa 15). Dotyczyło to przede wszystkim
Polski południowej, południowo-zachodniej i zachodniej oraz zdecydowanej większości powiatów strefowych zlokalizowanych w północno-zachodniej, północnej
i południowo-wschodniej części naszego kraju.

Rysunek 58. Dynamika zmiany stopy bezrobocia w powiatach w Polsce
w latach 2003–2008
Pierścień wewnętrzny – powiaty strefowe, pierścień zewnętrzny – powiaty pozastrefowe.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdezagregowanych danych Bazy Danych Regionalnych Głównego
Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Gospodarki.

W co piątym powiecie strefowym, mimo zmniejszenia się liczby nowych miejsc
pracy w specjalnej strefie ekonomicznej, bezrobocie spadało średniorocznie szybciej
niż w kraju ogółem. Sytuację taką odnotowano w niektórych powiatach Polski północnej i północno-zachodniej oraz centralnej . W prawie 40% powiatach, w których
działają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień strefowych, odnotowano spadek
bezrobocia mniejszy niż przeciętnie w kraju w latach 2003–2008, bez względu na
to, czy zatrudnienie w strefach spadało, czy rosło. Sytuacja taka wystąpiła przede
wszystkim w powiatach, w których ulokowane są podstrefy SSE, mające na celu niwelowanie skutków społecznych zakładów upadających lub restrukturyzowanych
(SSE „Euro-Park Mielec” oraz Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”).
Kilkuletnie funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce doprowadziło zatem do szybszego spadku bezrobocia w znacznej części powiatów, w których
zlokalizowano strefy. Wynika to nie tylko z zatrudniania własnych pracowników,
lecz także z kooperacji z dostawcami w regionie. W konsekwencji można uznać, że
specjalne strefy ekonomiczne przyczyniały się często pośrednio lub bezpośrednio do
ograniczenia bezrobocia i pozytywnie wpłynęły na regionalny rynek pracy.
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Mapa 15. Korelacja między zmianą zatrudnienia a zmianą stopy bezrobocia
w powiatach, w których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne w Polsce,
w latach 2003–2008
Źródło: Jak do mapy 11.

Przedstawione wnioski są wzmacniane przez nieskwantyfikowane efekty funkcjonowania stref. Pełne oddziaływanie strefy na rynek pracy obrazowałby wskaźnik będący
ilorazem sumy miejsc pracy utworzonych w specjalnych strefach ekonomicznych i w zakładach kooperujących podzielonej przez liczbę nowych miejsc w strefach. Efekt mnożnikowy obliczyli B. Domański, K Gwosdz, M. Huculak i K. Wiedermann dla SSE „Euro-Park Mielec”. W 2005 r. wyniósł on 1,348, co oznacza, że na każde 1000 pracujących
w tej strefie przypadało co najmniej 348 dalszych miejsc pracy w najbliższym otoczeniu45.
45

B. Domański, K. Gwosdz, M. Huculak, K. Wiedermann, Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec
na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej
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Inni eksperci uważają, że na każde dwa miejsca pracy utworzone w strefie powstaje dodatkowo jedno w usługach poza SSE46, nie wskazują oni jednakże, ile miejsc
pracy tworzą w sektorach produkcyjnych dostawcy komponentów dla wytwórców
strefowych. Stwierdzenia te potwierdza A. Hnatyszyn-Dzikowska, która ocenia, że
100 nowych miejsc pracy utworzonych w strefie generuje – w zależności od branży
– od 50 do 100 nowych miejsc pracy w otoczeniu strefy47. Na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki na temat zakładów usługowych i produkcyjnych powstających
i działających w dużym stopniu w związku z funkcjonowaniem specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce przyjmuje się, że na jedno miejsce pracy utworzone w strefie przypadają dwa–trzy kolejne utworzone poza jej obszarem. Zdaniem A. Gwiazdy
z doświadczeń innych państw wynika, że każde miejsce pracy powstałe na terenie
strefy przyczynia się do utworzenia kilku nowych miejsc poza strefą48.
Jeśli zatem wziąć pod uwagę to, że do końca 2008 r. zatrudnienie w zakładach
strefowych znalazło ponad 207 tys. pracowników, oraz jeśli przyjąć mnożnik określony dla najstarszej strefy na poziomie 1,3, a także przy uwzględnieniu rozwoju
specjalnych stref ekonomicznych, uwidaczniającego się z jednej strony w dużej liczbie
wydawanych zezwoleń, a z drugiej – w kooperacji firm strefowych z przedsiębiorcami spoza SSE, można uznać, że poza strefami utworzono dodatkowo od 100 tys. do
300 tys. nowych miejsc pracy. Oznaczałoby to, że strefy wygenerowały oraz utrzymały w sumie prawie pół miliona miejsc pracy, co przy liczbie bezrobotnych na koniec 2008 r. na poziomie 1,7 mln wydaje się bardzo dobrym wynikiem. Nie można
oczywiście interpretować tych wskaźników jednoznacznie, brakuje bowiem analiz
uwzględniających rozwój regionalny i tworzenie nowych miejsc pracy tam, gdzie
specjalnych stref ekonomicznych nie ma.

polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, red. B. Domański, K. Gwosdz, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – Mielec 2005, s. 129.
46
S. Nahotko, op. cit., s. 183.
47
A. Hnatyszyn-Dzikowska, op. cit., s. 35–36.
48
A. Gwiazda, Problemy…, op. cit., s. 61.
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4.3. Inwestycje w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce
4.3.1. Zmiana wartości inwestycji w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008
Napływ inwestycji do specjalnych stref ekonomicznych
a bezpośrednie inwestycje w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
W latach 2001–2008 skumulowana wartość inwestycji przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, którzy na koniec 2008 r. posiadali ważne
zezwolenia, wzrosła z poziomu 8,3 mld zł do ponad 57,1 mln zł (por. rysunek 59).

Rysunek 59. Skumulowana wartość inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce w latach 2001–2008 (w złotych)
Źródło: Jak do rysunku 44.

W zasadzie przez cały badany okres dynamika wzrostu wartości inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce nie była w pełni skorelowana z tendencjami na świecie, w Unii Europejskiej czy w kraju (por. rysunek 60). Wartość inwestycji w strefach została obliczona jako suma wszystkich inwestycji zrealizowanych
na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych przez przedsiębiorców,
którzy posiadali ważne zezwolenia na koniec 2008 r. Są to zatem zarówno przedsiębiorcy zagraniczni, których kapitały są uwzględniane przy szacowaniu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych, jak i firmy krajowe. W tym przypadku bowiem specjalne
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strefy ekonomiczne potraktowano jako obszary gospodarcze, do których napływa
kapitał zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dane dla Polski, Unii Europejskiej i świata
obejmują natomiast wyłącznie bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Rysunek 60. Dynamika zmiany skumulowanej wartości bezpośrednich inwestycji
zagranicznych na świecie, w Unii Europejskiej, w Polsce i w specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce w stosunku do roku poprzedniego
w latach 2001–2008
W związku z brakiem danych dla specjalnych stref ekonomicznych za rok 2002, rok 2003 odniesiono do 2001 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: jak do rysunku 27 (dla specjalnych stref ekonomicznych); World
Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations Conference
on Trade and Development, New York – Geneva 2002; World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives, United Nations Conference on Trade and Development, New York
– Geneva 2003; World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, United Nations Conference on Trade
and Development, New York – Geneva 2004; World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the
Internationalization of R&D, United Nations Conference on Trade and Development, New York – Geneva 2005;
World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development,
United Nations Conference on Trade and Development, New York – Geneva 2006; World Investment Report 2007.
Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, United Nations Conference on Trade and
Development, New York – Geneva 2007; World Investment Report 2008. Transnational Corporations, and the
Infrastructure Challenge, United Nations Conference on Trade and Development, New York – Geneva 2008 (dla
świata, Unii Europejskiej i Polski).

W 2003 r. w stosunku do 2001 r. odnotowano relatywnie wysoki wzrost (o 70,7%)
wartości skumulowanych inwestycji w polskich specjalnych strefach ekonomicznych.
Analogiczny wskaźnik dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, w Unii
Europejskiej czy w Polsce kształtował się w granicach 20–27%.
Tak istotne zwiększenie wartości inwestycji w strefach było spowodowane nie tyle
tendencjami na rynkach międzynarodowych, ile oferowanymi zachętami i dobrym
klimatem prawnym związanym – jak już wspomniano – z wynikami negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią Europejską. W obliczu przystąpienia Polski do struktur unijnych rząd zobowiązał się do dostosowania legislacji krajowej do wymogów
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acquis communautaire, co skutkowało wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2001 r.
nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2000 r., której przepisy były znacznie bardziej restrykcyjne niż ustawa o s.s.e. w brzmieniu z 1994 r. Stąd też wielu inwestorów decydowało
się w 2000 r. złożyć wniosek o zezwolenie na starych warunkach w nadziei, że w ten
sposób nabędą prawo do zwolnień podatkowych korzystniejszych niż te wynikające
z prawa wspólnotowego.
W konsekwencji lata 2001–2003 to okres, w którym przedsiębiorcy strefowi wchodzili w etap realizacji inwestycji. Wysoki wzrost (34,9%) skumulowanych inwestycji
w stosunku do roku poprzedniego odnotowano również w 2004 r., kiedy to wszyscy
inwestorzy, bez względu na datę otrzymanego zezwolenia i warunki udzielanej krajowej pomocy regionalnej, uzyskali pewność prawną co do przyszłości przywilejów
fiskalnych. Wskaźnik wzrostu skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce wyniósł natomiast wówczas odpowiednio 7,9%, 15,0% i 17,8%.
Rok 2005 był pierwszym pełnym dwunastomiesięcznym okresem napływu inwestycji do Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wartość ówczesnych
inwestycji zagranicznych w Polsce wzrosła o ponad połowę (51,9%), a w specjalnych
strefach ekonomicznych, podobnie jak rok wcześniej – o niecałą jedną trzecią (31,0%).
W 2006 r. wartość skumulowanych inwestycji w strefach zwiększyła się znacznie
– o 40,3% – w porównaniu do 11-procentowego wzrostu inwestycji w całej Polsce.
Tendencja ta ponownie odwróciła się jednak w roku 2007, kiedy to wartość inwestycji
w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się w przypadku Polski o 37%, dla
specjalnych stref ekonomicznych zaś – o 30%. Mimo oznak kryzysu gospodarczego
tendencja względnie zwyżkowa utrzymała się również w 2008 r., kiedy to zanotowano
zwiększenie o jedną czwartą (25,6%) wartości skumulowanych inwestycji strefowych
w porównaniu do roku 2007.
Dynamika napływu inwestycji do specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
W latach 2001–2004 tempo wzrostu wartości kapitału zainwestowanego w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce było wolniejsze niż w latach 2004–2008,
po akcesji Polski do Unii Europejskiej, z wyjątkiem Kamiennogórskiej SSE Małej
Przedsiębiorczości, Legnickiej SSE, SSE „Euro-Park Mielec” i Wałbrzyskiej SSE
„Invest-Park”. Największy wzrost już w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej odnotowano w SSE „Starachowice” i Warmińsko-Mazurskiej SSE (por.
rysunek 61).
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – a więc rozwiązanie kwestii udzielania
krajowej pomocy regionalnej w specjalnych strefach ekonomicznych i w konsekwencji zapewnienie przedsiębiorcom stabilności prawnej – spowodowało wyraźny wzrost
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inwestycji realizowanych w SSE. Tak istotny wzrost wartości skumulowanych inwestycji strefowych wynikał często, jak już wspomniano, z napływu do stref dwóch–
trzech dużych przedsiębiorców. Wystarczyło jednak, że w następnym roku nie zostały
zrealizowane duże inwestycje koncernów międzynarodowych, a już wzrost wartości
inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych był mniejszy. Dynamika wzrostu
inwestycji strefowych wciąż przewyższa dynamikę zmian tych wartości dla świata
i Unii Europejskiej, co pozwala stwierdzić, że strefy w Polsce rozwijają się wciąż
bardzo efektywnie.

Rysunek 61. Dynamika zmiany skumulowanej wartości inwestycji
w specjalnych strefach ekonomicznych przed przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej i po akcesji
Źródło: Jak do rysunku 44.

Analiza okresu lat 2001–2008 pozwala orzec, że najszybciej rozwijającymi się
strefami były Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, SSE „Starachowice”,
Warmińsko-Mazurska SSE oraz Słupska SSE, przy czym należy pamiętać o relatywnie niewielkiej wartości kapitału zainwestowanego w tych strefach na początku
badanego okresu (por. rysunek 62). Skokowy napływ kapitału w 2006 r. do SSE „Starachowice” i Warmińsko-Mazurskiej SSE czy też w 2007 r. do Słupskiej SSE wynikał,
jak już stwierdzono, z inwestycji realizowanych przez pojedynczych inwestorów, co
niekoniecznie oznaczało utrzymanie tak silnej tendencji wzrostowej przez cały analizowany okres.
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Rysunek 62. Dynamika zmiany skumulowanej wartości inwestycji w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce (poprzedni rok = 100%)
Objaśnienia:
W związku z brakiem danych za 2002 r. dla tego roku obliczono średnią arytmetyczną dla lat 2001–2003.
Źródło: Jak do rysunku 44.

Udział poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
w ogólnym napływie inwestycji do stref
Wysoka dynamika rozwoju stref wpłynęła na zmiany ich udziału w ogólnej wartości inwestycji pozyskanych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Na
koniec 2001 r. największa pod względem zrealizowanych inwestycji była Katowicka
SSE, w której ulokowano prawie połowę (49,35%) wszystkich inwestycji przedsiębiorców strefowych posiadających ważne zezwolenia na dzień 31 grudnia 2008 r. (por.
rysunek 63). Drugie miejsce zajęła wówczas Legnicka SSE (12,2%). Istotną grupę
tworzyły strefy, w których inwestycje stanowiły od 4% do 8% ogólnej wartości zainwestowanego kapitału. Należały do nich: Wałbrzyska SSE „Invest-Park” i SSE „Euro-Park Mielec” (po 7,2%), Łódzka SSE (6,6%) oraz Kostrzyńsko-Słubicka SSE (4,7%).
Najmniej – w stosunku do ogólnego kapitału w specjalnych strefach ekonomicznych
– zainwestowano w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości (0,12%).
Pod względem wartości inwestycji w latach 2001–2008 poszczególne strefy
rozwijały się nierównomiernie. Nie występuje bowiem korelacja między wartością
bezwzględną pozyskanego kapitału a dynamiką nowych inwestycji w specjalnych
strefach ekonomicznych. Mimo istotnej wartości inwestycji w 2008 r. w Katowickiej
SSE (13,8 mld zł) i wciąż pierwszej pozycji wśród wszystkich stref udział tej strefy
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w globalnym napływie inwestycji do stref spadł do poziomu poniżej jednej czwartej
(24,2%). Znaczący napływ kapitału odnotowano w Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park”,
Łódzkiej SSE oraz Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”. Najmniejszy udział – choć należały do grupy o największym względnym przyroście inwestycji w latach 2001–2008
– osiągnęły Słupska SSE (1,3%), SSE „Starachowice” (1,7%) oraz SSE „Krakowski
Park Technologiczny” (2,2%) i Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości (2,3%).

Rysunek 63. Udział poszczególnych stref w skumulowanej wartości inwestycji
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008
Źródło: Jak do rysunku 44.

Przestrzenne rozmieszczenie inwestycji
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
W celu oceny przestrzennego rozmieszczenia inwestycji strefowych obliczono
ich skumulowaną wartość w powiatach. W 10 spośród 155 powiatów, w których
utworzono podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, nie odnotowano na koniec
2008 r. żadnych inwestycji. Do grupy tej należą głównie powiaty, w których powołano
podstrefy oraz wydano nowe zezwolenia w latach 2006–2008, a przedsiębiorcy nie
rozpoczęli jeszcze inwestycji (por. mapa 16). W połowie powiatów, w których dokonano jakichkolwiek inwestycji strefowych, ich skumulowana wartość przekroczyła
100 mln zł. Najwięcej takich obszarów zlokalizowanych jest w Polsce południowo-zachodniej (podstrefy Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park”), zachodniej (podstrefy Legnickiej SSE) oraz centralnej (Łódzka SSE) i północnej (Pomorska SSE). W prawie każdej
ze stref – a więc na terenie całego kraju – można jednak wskazać powiat o szczególnie
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wysokiej wartości inwestycji przedsiębiorców ze specjalnych stref ekonomicznych.
Czasami bowiem, podobnie jak w przypadku zatrudnienia, wystarcza duża inwestycja jednego przedsiębiorcy, aby wartość zainwestowanego kapitału w powiecie
przekroczyła 100 mln zł.

Mapa 16. Skumulowana wartość inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce w podziale na powiaty (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do mapy 11.

W ponad jednej trzeciej (54) powiatów, w których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne, odnotowano inwestycje na poziomie do 50 mln zł, w 8 powiatach
wartość inwestycji nie przekroczyła 1 mln zł. Oznacza to stosunkowo duże rozdrobnienie i rozproszenie przestrzenne kapitału pozyskanego do stref. W efekcie wartość
inwestycji w przeliczeniu na jeden powiat jest relatywnie niewielka i nie może zostać
w sposób jednoznaczny oceniona jako istotnie wpływająca na efekty inwestycyjne
w danym regionie. Tego rodzaju powiaty dominują w Polsce południowo-wschodniej,
gdzie najwięcej jest podstref SSE „Euro-Park Mielec” oraz Tarnobrzeskiej SSE „Wisło-
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san”, a także w centralnej części kraju z SSE „Starachowice”. Trudno jednakże wskazać jednoznaczne korelacje między wielkością inwestycji a lokalizacją całych stref.
Największą dynamiką wzrostu inwestycji w latach 2001–2008 charakteryzowały
się nie tyle regiony o wysokiej bezwzględnej wartości pozyskanego kapitału, ile raczej
obszary o niewielkich inwestycjach w okresach początkowych, dobrze jednak przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej (por. mapa 17). W tym okresie
najwyższe tempo przyrostu kapitału (powyżej 500%) odnotowano w 18 powiatach,
w których znajdowały się pojedyncze podstrefy prawie wszystkich specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce. Ponownie potwierdza to tezę o możliwym dynamicznym
rozwoju stref na terenie całego kraju, w których zlokalizowana jest inwestycja. Jeśli
wziąć pod uwagę, że warunki udzielania krajowej pomocy regionalnej we wszystkich
SSE są identyczne, można stwierdzić, że o sukcesie poszczególnych stref decydują nie
tylko preferencje fiskalne.

Mapa 17. Dynamika zmiany skumulowanej wartości inwestycji w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 2001–2008, (rok poprzedni = 100%)
Źródło: Jak do mapy 11.
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Do 2008 r. w połowie powiatów roczny wzrost wartości inwestycji wynosił do 50%.
Dotyczyło to przede wszystkim regionów Polski północnej, a zatem stref słabszych
pod względem wartości pierwotnego kapitału: Warmińsko-Mazurskiej SSE, Pomorskiej SSE, Słupskiej SSE, ale także południowo-wschodniej części kraju: Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” i SSE „Euro-Park Mielec”. W pozostałych podstrefach przeważał
średnioroczny wyższy wzrost, nieprzekraczający jednak podwojenia wartości inwestycji z roku poprzedniego. Zaledwie w dwóch powiatach, w których istnieją podstrefy
specjalnych stref ekonomicznych, średnioroczna dynamika inwestycji wskazywała
na zmniejszenie wartości kapitału pozyskanego do tych regionów. Ogólnie oznacza
to względną stabilność inwestycji, gdyż w okresie kryzysu gospodarczego w 2008 r.
zarejestrowano jedynie pojedynczych przedsiębiorców wycofujących się ze stref.
O zmianie bezwzględnych wartości zainwestowanego kapitału oraz udziale poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w ogólnej wartości pozyskanych inwestycji decydował przede wszystkim rozwój poszczególnych podstref. Przykładami
miejsc, w których zlokalizowano inwestycje strefowe o znacznej wartości w stosunku
do ogólnej wielkości inwestycji w danej strefie, są: gmina Mielec z 89% wszystkich
inwestycji w SSE „Euro-Park Mielec”, gmina Nowogrodziec (67,8%) w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości, gmina Starachowice (63,3%) w SSE „Starachowice”, gmina Polkowice (61,3%) w Legnickiej SSE, gmina Olsztyn (60,7%) w Warmińsko-Mazurskiej SSE, gmina Kobierzyce w Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” (54,2%),
miasto Kraków (53,7%) w SSE „Krakowski Park Technologiczny”, gmina Szczecinek
(52,1%) w Słupskiej SSE. Nie ma właściwie stref, w których inwestycje rozkładałyby
się względnie równomiernie między poszczególne podstrefy. W większości SSE dominują dwie–trzy podstrefy, w pozostałych zaś zlokalizowano relatywnie niewiele
inwestycji, jak ma to miejsce w Katowickiej SSE, Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park”,
Suwalskiej SSE, Pomorskiej SSE, Łódzkiej SSE czy Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.
Analiza danych dotyczących inwestycji w gminach strefowych pozwala stwierdzić, że im bardziej wyrównany jest wzrost zainwestowanego kapitału w poszczególnych podstrefach, tym stabilniej, choć często wolniej, rozwija się cała specjalna
strefa ekonomiczna. W strefach, na których obszarze znajdują się podstrefy będące
liderami z punktu widzenia wielkości inwestycji, najczęściej odnotowywany jest jednorazowy, skokowy rozwój. Wynika to bezpośrednio z charakteru podstref. Na ich
rozwój wpływ mają – podobnie jak w przypadku omawianego już zatrudnienia czy
charakteryzowanej wartości krajowej pomocy regionalnej – albo jedna inwestycja dużego przedsiębiorcy, np. w gminie Olsztyn w Warmińsko-Mazurskiej SSE, w gminie
Szczecinek w Słupskiej SSE i w gminie Polkowice w Legnickiej SSE, albo wieloletnie
inwestycje wielu przedsiębiorców, np. w gminie Nowogrodziec w Kamiennogórskiej
SSE Małej Przedsiębiorczości czy w gminie Starachowice w SSE „Starachowice”.
Wartość nakładów na 1 ha zagospodarowanego terenu w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce od 2004 r. wciąż rośnie (por. rysunek 64). Oznacza to, że
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w strefach są realizowane przedsięwzięcia coraz bardziej kapitałochłonne, choć jak
wskazano w analizie zatrudnienia, znaczna część produkcji jest wciąż pracochłonna.
Od daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odnotowano wzrost tego wskaźnika o jedną trzecią do poziomu średnio 7 mln zł/ha. Liderami pod tym względem
są strefy, którym udało się pozyskać silne, nowoczesne branże, tj. Katowicka SSE
(14,0 mln zł/ha) i Legnicka SSE (12,8 mln zł/ha).

Rysunek 64. Skumulowana wartość inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego terenu
w latach 2004–2008 (w złotych)
Źródło: Jak do rysunku 44.

Do stref, w których wartość zainwestowanego kapitału w przeliczeniu na 1 ha jest
najniższa, zaliczają się SSE „Starachowice” (2,7 mln zł/ha) i Słupska SSE (3,4 mln zł/
ha) oraz grupa stref słabszych (do 5 mln zł/ha), tj. Kostrzyńsko-Słubicka SSE,
SSE „Euro-Park Mielec”, Tarnobrzeska SSE „Wisłosan” oraz Warmińsko-Mazurska
SSE. Specyficzna sytuacja wystąpiła w SSE „Krakowski Park Technologiczny”. Jeszcze w 2004 r. średnia kwota zainwestowanego kapitału na 1 ha zagospodarowanego
obszaru wynosiła ponad 10 mln zł, a na koniec 2008 r. – zaledwie 4,2 mln zł. Jest to
jednak tymczasowy efekt statystyczny podwojenia powierzchni strefy w 2006 r. i napływu nowych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają procesy inwestycyjne.
Świadczy o tym średnioroczny 50-procentowy wzrost ogólnej wartości inwestycji
w przeliczeniu na 1 ha w tej strefie w latach 2004–2008.
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Stopień realizacji inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
Do oszacowania stopnia realizacji inwestycji wzięto pod uwagę wartość skumulowanych inwestycji na koniec 2008 r. (obejmującej zarówno inwestycje zrealizowane, jak i te będące w fazie realizacji, zwłaszcza gdy zezwolenia wydano w ostatnich
latach) w stosunku do zadeklarowanej wartości inwestycji, zapisanej w zezwoleniu
strefowym. W obliczeniach pominięto zobowiązania tych przedsiębiorców, którzy
jeszcze nie rozpoczęli inwestycji. W konsekwencji można się spodziewać, że stopień
realizacji wymogów zezwolenia odnośnie do wartości inwestycji jest w rzeczywistości
większy, gdyż oszacowany wskaźnik obejmuje nie tylko projekty zrealizowane, lecz
także te w trakcie procesu inwestycyjnego. Dla poszczególnych podstref, powiatów
i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce obliczono średnie wartości ilorazu zainwestowanego kapitału do zobowiązań zawartych w zezwoleniach strefowych poszczególnych przedsiębiorców.

Rysunek 65. Stosunek skumulowanej wartość inwestycji w strefach do wartości
inwestycji przewidzianych w zezwoleniach na prowadzenie działalności
gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w latach 2001–2008
Źródło: Jak do rysunku 44.

Według danych na koniec 2008 r. między strefami istnieje znaczne zróżnicowanie
w zakresie stopnia realizacji zobowiązań określonych w zezwoleniach w odniesieniu
do rzeczywistych inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Śred-
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nia dla wszystkich stref wyniosła prawie 144% (por. rysunek 65). Do liderów należą:
SSE „Euro-Park Mielec” (645%), Legnicka SSE (276%), Kamiennogórska SSE Małej
Przedsiębiorczości (178%) i Katowicka SSE (174%) oraz Wałbrzyska SSE „Invest-Park”
i Suwalska SSE (po 161%). W kilku jednak strefach zobowiązania nie zostały zrealizowane w 100% (Łódzka SSE – 92% i Tarnobrzeska SSE „Wisłosan” – 94%).
W ponad połowie (około 60%) podstref omawiany wskaźnik kształtował się
z końcem 2008 r. na poziomie powyżej 100%, co oznacza pełną realizację dotychczasowych zobowiązań inwestycyjnych.
Jeśli wziąć pod uwagę, że niedoszacowanie planowanych inwestycji w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce nie powinno przekraczać 20–30% projektowanej
wartości, to można stwierdzić, że tak znaczne przekroczenie minimalnych wymogów
raczej nie wynika wyłącznie z ostrożnych szacunków przedsiębiorców poczynionych
na etapie przygotowywania planów biznesowych. Wydaje się, że znaczne przekroczenie wymaganych progów inwestycyjnych jest efektem relatywnie dobrej koniunktury i szybkiego rozwoju przedsiębiorstw w strefach. Na tej podstawie można zatem
– z punktu widzenia przedsiębiorców – uznać inwestycje i prowadzenie działalności
w strefie za sukces. Wzrost inwestycji w strefach się utrzymuje, a nowe zezwolenia
udzielone w roku 2007 i 2008 powinny zapewnić tym strefom efektywny rozwój
w najbliższej przyszłości.
Wartość pomocy publicznej w odniesieniu do kosztów pierwotnej inwestycji
Przepisy wspólnotowe, zarówno wcześniejsze, jak i obecne, przewidują, że maksymalny dopuszczalny pułap krajowej pomocy regionalnej powinien być ustanawiany w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych związanych z pierwotną inwestycją.
Wsparcie publiczne udzielane w formie zwolnień podatkowych na podstawie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych ma charakter regionalny, dlatego można dokonać przybliżonej oceny realizacji kryterium dopuszczalności pomocy na obszarach
stref. Wartość inwestycji zrealizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych nie
w pełni odpowiada kosztom kwalifikowanym, które są uwzględniane przy obliczaniu dopuszczalnej krajowej pomocy regionalnej. Uzyskana wartość obrazuje jednak
dotychczasowe koszty poniesione przez państwo w formie zwolnień podatkowych
w porównaniu z wartością pozyskanych inwestycji strefowych.
W obliczeniach ujęto tylko tych przedsiębiorców, którzy zrealizowali jakiekolwiek inwestycje oraz otrzymali jakąkolwiek krajową pomoc regionalną w formie
zwolnień od podatku dochodowego na podstawie ustawy o s.s.e. według stanu na
dzień 31 grudnia 2008 r. Mimo zainwestowania kapitału i zatrudnienia pracowników
wielu inwestorów strefowych nie uzyskało bowiem jeszcze żadnej pomocy publicznej.
Stosunek wartości udzielonej krajowej pomocy regionalnej do kapitału zainwestowanego przez przedsiębiorców, którzy skorzystali już ze zwolnień od podatku
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dochodowego, osiągnął na koniec 2008 r. średni poziom 16%. W 2001 r. wynosił
on 20%, w następnych dwóch latach wzrastał do poziomu 28% i 24%, aby następnie
spaść do poziomu kilkunastu procent (por. rysunek 66). Spadek udzielonej pomocy
w stosunku do zainwestowanego kapitału w 2005 r. wynika z większej wartości inwestycji realizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w związku
z uzyskaniem pewności prawnej oraz ze spadku stopy podatku dochodowego od osób
prawnych, co spowodowało zmniejszenie wysokości udzielonego wsparcia w wartościach bezwzględnych.

Rysunek 66. Stosunek skumulowanej wartości udzielonej krajowej pomocy regionalnej
w formie zwolnień od podatku dochodowego do skumulowanej wartości
inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
w latach 2001–2008
Źródło: Jak do rysunków 42 i 44.

Obawy Komisji Europejskiej formułowane w trakcie negocjacji, że wspomniane pułapy zostaną szybko przekroczone przez przedsiębiorców zlokalizowanych
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce i otrzymujących zwolnienia podatkowe, nie spełniły się, choć w przypadku niektórych stref średni wskaźnik wielkości
uzyskanej przez przedsiębiorców pomocy do zrealizowanych przez nich inwestycji
znacząco wzrósł. Według dostępnych danych na dzień 31 grudnia 2008 r. wskaź-
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nik udzielonej pomocy do zrealizowanych inwestycji był najwyższy w Suwalskiej
SSE (32%), SSE „Krakowski Park Technologiczny” (24%), Łódzkiej SSE (21%) oraz
Warmińsko-Mazurskiej SSE (21%). Poziom powyżej 50% wskaźnik ten osiągnął jedynie w kilku gminach: w Krakowie (83%) w SSE „Krakowski Park Technologiczny”,
w Dobrym Mieście (73%) w Warmińsko-Mazurskiej SSE oraz w Kutnie (65%) i Zgierzu (68%) w Łódzkiej SSE.

Mapa 18. Stosunek skumulowanej wartość udzielonej krajowej pomocy regionalnej
w formie zwolnień od podatku dochodowego do skumulowanej wartości
inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce na poziomie
powiatów (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do mapy 6.

W co piątym powiecie strefowym (20%) wartość udzielonej pomocy nie przekroczyła 5% zainwestowanego kapitału, w co czwartym zaś – wartość ta wahała się
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między 5% a 25% (por. mapa 18). Dotyczy to przede wszystkim regionów nieco słabszych, w których poziom zarówno wielkości inwestycji, jak i zatrudnienia strefowego
jest relatywnie niższy. Zaledwie w co dziesiątym powiecie średnia wartość udzielonej
pomocy w stosunku do wartości inwestycji zbliża się do 50%. Takim wskaźnikiem
charakteryzują się przede wszystkim pojedyncze powiaty, w których skład wchodzą podstrefy zlokalizowane w aglomeracjach miejskich i ośrodkach przemysłowych w okolicach Katowic czy Łodzi, a także w pojedynczych powiatach stref Polski
północno-wschodniej, gdzie decydujący wpływ na ten wskaźnik mają pojedynczy
inwestorzy. Zaledwie w sześciu powiatach nastąpiło przekroczenie poziomu 50%.
Na obszarach tych funkcjonują przede wszystkim pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa, które zarówno uzyskały zezwolenia na funkcjonowanie w specjalnych
strefach ekonomicznych, jak i są objęte okresami przejściowymi pozwalającymi na
uzyskiwanie pomocy do końca 2010 lub 2011 r. bez odnoszenia się do kosztów kwalifikowanych (np. Łódzka SSE, Warmińsko-Mazurska SSE i Suwalska SSE).
Według danych na dzień 31 grudnia 2008 r. zaledwie jeden z przedsiębiorców,
który został objęty przepisami dotyczącymi dużych inwestorów funkcjonujących
w specjalnych strefach ekonomicznych przed dniem 1 stycznia 2001 r., poinformował
o przekroczeniu dopuszczalnego pułapu, w związku z czym nastąpiło uruchomienie
mechanizmu wpłaty jego podatku dochodowego na fundusz strefowy.
Intensywność krajowej pomocy regionalnej dla spółek
motoryzacyjnych prowadzących działalność gospodarczą
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Jak już wspomniano, w wyniku negocjacji akcesyjnych ustalono szczególne warunki korzystania z krajowej pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku dochodowego przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego, którzy przed dniem
1 stycznia 2001 r. otrzymali zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce na podstawie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych z 1994 r.. W konsekwencji całkowita wielkość krajowej pomocy regionalnej udzielonej tym przedsiębiorstwom nie może przekroczyć wartości
30% kwalifikujących się kosztów inwestycyjnych49. Rozwiązania te dotyczą czterech
przedsiębiorców: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., General Motors Manufacturing
Poland Sp. z o.o. (wcześniej Opel Polska Sp. z o.o.), Fiat-GM Powertrain Sp. z o.o. oraz
Isuzu Motors Polska Sp. z o.o. (por. rysunek 67).
49
Do obliczania intensywności pomocy uwzględnia się pomoc otrzymaną od dnia 1 stycznia
2001 r. Koszty kwalifi kujące się do objęcia pomocą określa się zgodnie z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej (Dz.Urz. 1998 C 74) oraz faktycznie poniesione w okresie pomiędzy dniem
wejścia w życie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r. a dniem 31 grudnia 2006 r.

4.3. Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

369

Rysunek 67. Zmiana intensywności krajowej pomocy regionalnej udzielonej
przedsiębiorstwom z branży motoryzacyjnej w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce w latach 2004–2009 na podstawie specjalnych
uregulowań Traktatu akcesyjnego
Źródło: Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca 2004 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 31 grudnia
2004 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005; Wyniki monitorowania pomocy publicznej
udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca 2005 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005; Wyniki
monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą
na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 31 grudnia 2005 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca 2006 r.), Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej
spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan
na 31 grudnia 2006 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007; Wyniki monitorowania
pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 31 grudnia 2007 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
2008; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność
gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca 2008 r.), Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Warszawa 2008; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym,
prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 31 grudnia 2008 r.),
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2009; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych
(stan na 31 grudnia 2009 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010.

Największa wartość poniesionych wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się
do objęcia pomocą na dzień 30 czerwca 2009 r. – w kwocie 2283,0 mln zł – została
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odnotowana w przypadku spółki General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.,
która jako pierwsza z dużych firm motoryzacyjnych otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce.
Jednocześnie wartość udzielonej pomocy była najniższa spośród omawianych firm
samochodowych (56,7 mln zł), co oznaczało, że intensywność uzyskanej pomocy
kształtowała się na poziomie 1,3%. Na początku badanego okresu, tuż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej intensywność pomocy oszacowano na 0,4% przy
1979,0 mln zł kosztów kwalifikowanych50.
Jako ostatnia spośród firm motoryzacyjnych zezwolenie uzyskała spółka Fiat-GM Powertrain, w przypadku której przy kosztach kwalifikowanych na poziomie
1353,6 mln zł otrzymana pomoc wynosiła 130,7 mln zł, co po zdyskontowaniu dało
intensywność pomocy na poziomie 13,2% na dzień 30 czerwca 2009 r. Warto zauważyć, że wartość ta wzrosła trzykrotnie w porównaniu do czerwca 2004 r., kiedy to
intensywność wsparcia oszacowano na poziomie 4,5%. Wartość otrzymanej pomocy
przez firmę Volkswagen Motor Polska po zdyskontowaniu wyniosła na koniec badanego okresu 122,8 mln zł (nominalnie 233,3 mln zł), co przy 1126,0 mln zł wartości
poniesionych kosztów kwalifikowanych oznacza intensywność pomocy na pozio50

Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym
działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca 2004 r.), Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 31 grudnia 2004 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005;
Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca 2005 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej
spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 31 grudnia 2005 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006; Wyniki
monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca 2006 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom
motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan
na 31 grudnia 2006 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą
na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 31 grudnia 2007 r.), Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Warszawa 2008; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na
30 czerwca 2008 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2008; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą
na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 31 grudnia 2008 r.), Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Warszawa 2009; Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na
31 grudnia 2009 r.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010.
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mie 14,1%. Dwa miesiące po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej spółka ta odnotowała najwyższą intensywność krajowej pomocy regionalnej na poziomie 9,0%.
Największą intensywność pomocy (22,9%) odnotowano w przypadku spółki
Isuzu Motors Polska, co wynika z faktu otrzymania przez ten podmiot największej nominalnej wartości pomocy publicznej – 300,6 mln zł (po zdyskontowaniu
97,2 mln zł), przy kosztach kwalifikujących się do pomocy na poziomie 648,5 mln zł.
W czerwcu 2004 r. spółka ta odnotowała intensywność uzyskanej wówczas pomocy
w stosunku do poniesionych kosztów na poziomie 8,4%.
Oznacza to, że wszystkie omawiane spółki zachowywały na dzień 30 czerwca
2009 r. prawo do otrzymywania krajowej pomocy regionalnej w formie zwolnienia od
podatku dochodowego na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
Wynika to przede wszystkim z poniesienia przez te podmioty znacznych wartości
inwestycji, które kwalifikuje się do kosztów możliwych do objęcia pomocą. Ponadto,
szczególnie w pierwszym okresie rozwoju, firmy te ponosiły duże straty, co przekłada
się na niskie wartości zwolnień podatkowych.

4.3.2. Charakter inwestycji w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce
Wielkość inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Największe pojedncze inwestycje zostały zrealizowane przez dużych przedsiębiorców w Katowickiej SSE i w Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” (por. rysunek 68).
Również w pozostałych strefach duzi przedsiębiorcy dominowali pod względem wartości inwestycji. Średni przedsiębiorcy relatywnie najwięcej zainwestowali w Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”, Łódzkiej SSE i SSE „Euro-Park Mielec”. Mali inwestorzy
mają największy udział w Suwalskiej SSE, Kostrzyńsko-Słubickiej SSE oraz Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości, a także w Łódzkiej SSE i Tarnobrzeskiej
SSE „Wisłosan”.
W konsekwencji poszczególne strefy charakteryzują się różną strukturą inwestycji ze względu na wielkość przedsiębiorców (por. rysunek 69). Oczywiście ze względu
na wielkość zrealizowanych inwestycji we wszystkich strefach dominują podmioty
duże. Największy ich udział odnotowano w SSE „Krakowski Park Technologiczny”
(97%), Pomorskiej SSE (96%) oraz Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” (95%).
Jednakże w pięciu strefach szczególnie wysoki jest udział inwestorów średnich
– są to: Tarnobrzeska SSE „Wisłosan” (32%), SSE „Euro-Park Mielec” (24%) oraz SSE
„Starachowice” (22%). Do stref, w których istotne znaczenie mają przedsiębiorcy mali,
należą Suwalska SSE (30%), Kostrzyńsko-Słubicka SSE oraz Kamiennogórska SSE
Małej Przedsiębiorczości (po 12%).
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Rysunek 68. Skumulowana wartość inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2008 r., według wielkości
przedsiębiorstw, w złotych)
Źródło: Jak do rysunku 44.

Rysunek 69. Struktura skumulowanej wartości inwestycji w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.,
według wielkości przedsiębiorstw, w procentach)
Źródło: Jak do rysunku 44.
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Jednakże mimo znaczącego udziału dużych inwestorów w najlepiej rozwijających się specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce przedstawiciele spółek zarządzających strefami stwierdzili w badaniu ankietowym, że strefy zostały powołane
szczególnie z myślą o przedsiębiorcach małych i średnich. Tylko jeden z 14 badanych
stwierdził, że strefy powstały, aby przyciągnąć firmy duże (por. rysunek 70).

Rysunek 70. Opinie przedstawicieli spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi w Polsce na temat adresatów ustanowionych stref
Liczby oznaczają liczbę wypowiadających się przedstawicieli spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce.
Źródło: Jak do rysunku 4.

Struktura branżowa inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Kolejne nowelizacje polskich regulacji prawnych, umożliwiających prowadzenie
określonej działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, miały istotny wpływ
na strukturę branżową inwestycji w strefach (por. rysunek 71).
Od początku funkcjonowania stref przeważał w nich szeroko rozumiany przemysł związany ze sprzętem transportowym, przede wszystkim motoryzacyjny. Inwestycje przemysłu motoryzacyjnego odbiły się na wynikach negocjacji akcesyjnych
poprzez wprowadzenie dla tego sektora dodatkowych restrykcyjnych przepisów. Ze
względu na wartość kapitału zainwestowanego w tę branżę oraz lokalizację dużych
zakładów w poszczególnych podstrefach ma on również istotny wpływ na wyniki
funkcjonowania poszczególnych stref. Udział tego sektora wzrósł z poziomu 25,4%
w 2000 r. do poziomu 41,7% w 2004 r., a następnie stopniowo malał do poziomu
27,6% w 2008 r. na rzecz przemysłu chemicznego, a więc produkcji wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych (10,4%), bardzo często związanej z produkcją komponentów
dla sektora motoryzacyjnego, metali i wyrobów metalowych (9,2%) oraz papieru
i wyrobów papierniczych (7,2%). Prężną branżą występującą w specjalnych strefach
ekonomicznych jest również produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych (8,7%
– por. rysunek 72).
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Rysunek 71. Zmiana struktury branżowej skumulowanej wartości inwestycji
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2000–2008
(w tysiącach złotych)
Źródło: Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz propozycje zmian obszarów, Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa, lipiec 2001; Specjalne strefy ekonomiczne, stan na 31 marca 2003 r., Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003; Specjalne strefy ekonomiczne, stan na dzień 31 grudnia
2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, marzec 2005; Specjalne strefy ekonomiczne na koniec 2005 r.,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2006; Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2007; Informacja o realizacji ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2008;
Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2008 r., Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa, maj 2009.

Branża motoryzacyjna, mająca największy udział w inwestycjach strefowych, jest
reprezentowana przede wszystkim w Legnickiej SSE (dzięki firmom Volkswagen, Sitech, Sanden), w Katowickiej SSE (General Motors, Isuzu, Fiat-GM Powertrain, NGK
Ceramics) i w Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” (Toyota, Faurecia – por. rysunek 73).
Na uwagę zasługuje relatywnie wysoki udział branży papierniczej i poligraficznej,
której przedstawiciele ulokowali swoje inwestycje przede wszystkim w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości oraz SSE „Starachowice”. Branża drzewna natomiast przeważa w SSE „Euro-Park Mielec”, Słupskiej SSE, Suwalskiej SSE, a także
w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.
Od marca 2005 r. rozszerzono katalog dopuszczalnej działalności w specjalnych
strefach ekonomicznych o branżę usług dla biznesu (ang. Business Process Offshoring) z zakresu finansów, księgowości i teleinformatyki. Była to w pewnym stopniu
odpowiedź na propozycje potencjalnych inwestorów. Dopasowanie warunków funkcjonowania w strefach do oczekiwań przedsiębiorców zaowocowało na koniec 2008 r.
utworzeniem 27 firm z tej branży w sześciu specjalnych strefach ekonomicznych.
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Zarówno pod względem liczby przedsiębiorców, jak i wartości kapitału najwięcej
w wymienione usługi zainwestowano w strefie powołanej do tego celu – SSE „Krakowski Park Technologiczny” (por. rysunek 74). W pozostałych strefach inwestycje
tego typu są pojedynczymi przypadkami. Mimo wszystko można uznać, że w ten
sposób również specjalne strefy ekonomiczne – jako instrument prorozwojowy na
poziomie regionalnym – wpisują się w realizację gospodarki opartej na wiedzy w ramach strategii gospodarczej Unii Europejskiej (dotychczas tzw. Strategii lizbońskiej).
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Rysunek 72. Struktura branżowa skumulowanej wartości inwestycji w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do rysunku 71.
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Rysunek 73. Pięć dominujących branż w skumulowanej wartości inwestycji
w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
(stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do rysunku 71.

Argumentuje się tradycyjnie, że struktura gałęziowa bezpośrednich inwestycji
zagranicznych odzwierciedla z jednej strony wielkość rynku krajów goszczących,
a z drugiej – przewagi komparatywne tych krajów oparte na niemobilnych przewagach lokalizacyjnych51. Rozmieszczenie inwestycji poszczególnych branż w specjal51

A. Cieślik, op. cit., s. 44.
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nych strefach ekonomicznych w Polsce odpowiada często lokalizacji dotychczasowych ośrodków przemysłowych. W ten sposób struktura przemysłu w regionie się
nie zmienia, a zdobyte wcześniej kwalifikacje i umiejętności lokalnej siły roboczej
są w pełni wykorzystywane, jak ma to miejsce m.in. w Katowickiej SSE (przemysł
motoryzacyjny) czy Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości (przemysł
papierniczy). Gdy większość produkcji strefowej jest sprzedawana za granicą, pod
uwagę brane są często kwestie logistyczne (przemysł elektroniczny w Łódzkiej SSE,
motoryzacyjny w Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” i Katowickiej SSE).

Rysunek 74. Skumulowana wartość inwestycji i liczba przedsiębiorców świadczących
usługi informatyczne i badawczo-rozwojowe w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do rysunku 58.

Obecnie coraz większe znaczenie przypisuje się jednak korzyściom skali oraz
korzyściom aglomeracji, a także zmiennym instytucjonalnym. W krajach wysoko
rozwiniętych przedsiębiorstwa międzynarodowe w coraz większym stopniu są przyciągane do skupisk wiedzy, co jest szczególnie ważne dla inwestycji innowacyjnych52.
W zasadzie każda ze specjalnych stref ekonomicznych w Polsce ma co najmniej kilka
podstref blisko lub nawet w granicach ośrodków miejskich i przemysłowych. Korzyści
w sferze naukowej czerpie z lokalizacji krakowskiej jedna z podstref SSE „Krakowski
Park Technologiczny”, co przekłada się bezpośrednio na strukturę branżową zainwestowanego kapitału z dominującymi przedsiębiorstwami innowacyjnych technologii.
52

Ibidem.
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W pozostałych przypadkach jednak największą rolę odgrywa bliskość ośrodków
traktowanych jako rynki siły roboczej, a nie powiązań ze sferą badań, rozwoju i innowacji (B+R+I).
Z pewnością bardzo dobry stan infrastruktury technicznej, wysoki poziom
kwalifi kacji siły roboczej, przyjazne traktowanie potencjalnych inwestorów – to
czynniki ważne dla każdego przedsiębiorcy, ale dobre przygotowanie w tym zakresie
stwarza dużą niepewność m.in. w zakresie branży przyszłych inwestorów. Samorządy lokalne oraz zarządy stref starają się bowiem wzmacniać swoją konkurencyjność
o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ale nie zakładają, o jaki rodzaj inwestycji
konkurują z innymi lokalizacjami, nie tylko specjalnymi strefami ekonomicznymi
w Polsce, lecz także z zagranicą. Wynika to stąd, że władze samorządowe traktują
wspieranie przedsiębiorczości możliwie szeroko i nie wiedzą, jaka jest strategia firmy inwestującej, a także – jaką część łańcucha korporacji chcą one w danej chwili
relokować.
W efekcie konkurencyjność gminy może być ważnym czynnikiem lokalizacji
inwestycji, jednak to od postaw i celów władz lokalnych oraz spółek zarządzających
strefami zależy, czy zdadzą się na one bierne pozyskiwanie jakichkolwiek inwestorów,
czy też będą podejmować ukierunkowane działania, np. poprzez zabieganie o utworzenie specjalnych stref ekonomicznych dla inwestorów z branż nowych technologii53. Często bowiem inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych są dla władz
lokalnych i centralnych wartością samą w sobie, bez określenia strategii rozwoju
gminy i preferencji struktury branżowej kapitału.
Struktura pochodzenia kapitału inwestycji
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Preferencje podatkowe, jakie zostały przewidziane dla przedsiębiorców podejmujących działalność w ramach zezwoleń na funkcjonowanie w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce, stały się zachętą do inwestycji dla podmiotów nie tylko
krajowych, lecz także zagranicznych. W pierwszych analizach efektów funkcjonowania stref w Polsce wskazuje się jednak, że od samego początku to kapitał polski był
jednym z najistotniejszych źródeł inwestycji w strefach (por. rysunek 75). Jego udział
oscylował między wartością 25% na koniec 1998 r. a 20% na koniec 2008 r. Odsetek
ten nieco spadł w latach 2002–2003 w związku z cofnięciem wielu zezwoleń uzyskanych w 2000 r. przez przedsiębiorców krajowych, którzy mieli nadzieję na utrzymanie
szerokich preferencji fiskalnych udzielanych na mocy ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych z 1994 r.

53

W. Dziemianowicz, op. cit., s. 29–31.
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Rysunek 75. Zmiana struktury pochodzenia kapitału inwestycyjnego
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 2002–2008
Źródło: Jak do rysunku 71.

Zezwolenia otrzymywali wówczas często polscy przedsiębiorcy, którzy w rzeczywistości nie chcieli realizować projektów inwestycji w strefach, a próbowali odsprzedać spółkę wraz z zezwoleniem na funkcjonowanie w specjalnych strefach ekonomicznych na zasadach wynikających z ustawy o s.s.e. z 1994 r. W związku z brakiem
okresu przejściowego w formule gwarantującej pełne zwolnienia podatkowe ten
mechanizm nie zadziałał, a wielu z tych inwestorów straciło zezwolenia. Ostatecznie
strefy stały się jednak istotnym miejscem rozwoju polskiej przedsiębiorczości, przy
czym ze względu na kryteria, jakie należało spełnić w odniesieniu do zatrudnienia
i realizacji inwestycji, nie do wszystkich firm były one kierowane.
Rozważania te potwierdza analiza struktury kapitału zainwestowanego w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce według głównych krajów. Przeważający
kapitał polski został ulokowany w SSE „Starachowice” (73,5%) oraz Suwalskiej SSE
(57,5% – por. rysunek 76). Istotny udział inwestycji z Polski odnotowano również
w SSE „Euro-Park Mielec” (34,8%), Słupskiej SSE (33,9%) oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (31,0%). Stosunkowo najmniejszym udziałem kapitału polskiego w ogólnej
wartości inwestycji (6,7%) charakteryzuje się Wałbrzyska SSE „Invest-Park”.
Na podstawie danych na temat struktury geograficznej napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Polski54 można stwierdzić, że udział kapitału z państw
54
Polska 2007. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007; Informacja
o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2006 r., Narodowy Bank Polski, Departament
Statystyki, Warszawa 2007 (Aneks statystyczny).
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Unii Europejskiej w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce do 2004 r.
nie wykazywał większych wahań. Dopiero po przystąpieniu Polski do struktur unijnych nastąpił (dwukrotny po 2004 r. w porównaniu do okresu sprzed akcesji) wzrost
wartości inwestycji.

Rysunek 76. Struktura kapitału inwestycyjnego w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce według pięciu najważniejszych kierunków pochodzenia
(stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do rysunku 71.

Głównym partnerem gospodarczym Polski są Niemcy, co oczywiście przekłada się na wysoki udział wartości inwestycji niemieckich w ogólnych inwestycjach
w strefach, który wzrósł z poziomu 11% w 1998 r. do poziomu 17,2% w 2008 r. Najbardziej spektakularny wzrost udziału inwestycji odnotowano w przypadku kapitału
włoskiego, którego udział podwoił się w ciągu ośmiu lat do poziomu 8,3%. Oznacza
to polaryzację w strefach na rzecz kapitału skoncentrowanego z kilku państw – najważniejszych partnerów gospodarczych Polski (por. rysunek 77).
Na uwagę zasługuje niewątpliwie kapitał ze Stanów Zjednoczonych Ameryki,
który zajął w 2008 r. trzecie miejsce pod względem wartości inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych z udziałem w ogólnej wartości inwestycji strefowych
na poziomie 13,7%. Zarówno kapitał amerykański, jak i japoński (13,2%) i południowokoreański (4,4%) pojawił się w Polsce w związku z jej stowarzyszeniem z Unią Europejską, a następnie członkostwem w strukturach unijnych. Przy bardzo dużej konkurencji na rynku europejskim firmy spoza Unii starają się różnymi drogami wejść
na wspólnotowy rynek wewnętrzny. Taką drogą jest właśnie inwestowanie w Polsce,
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w której wciąż koszty pracy są niższe, a zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach
ekonomicznych stanowią dla tych przedsiębiorstw dodatkowy atut.

Rysunek 77. Struktura pochodzenia kapitału inwestycyjnego w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Źródło: Jak do rysunku 71.

Wydaje się jednak, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polska,
w ciągu ostatnich kilku lat osiągnęły taki poziom rozwoju, że przestały być interesujące dla firm amerykańskich, podczas gdy firmy zachodnioeuropejskie w dalszym
ciągu postrzegają te państwa jako atrakcyjny cel inwestycyjny55 (por. rysunek 78).
Ze względu na stosunkowo restrykcyjne przepisy warunków udzielania pomocy
publicznej w Unii Europejskiej wiele państw nie stosuje preferencji fiskalnych jako
zachęt inwestycyjnych. Ze względu na kilka czynników zapewniających atrakcyjność
inwestycyjną Polski – do których należy niewątpliwie zaliczyć relatywnie niższe koszty pracy oraz, co najistotniejsze, przystąpienie Polski do rynku wewnętrznego Unii
Europejskiej, a zatem brak barier handlowych – wiele stref stało się dla przedsiębiorców z państw Unii obszarem zainteresowań inwestycyjnych. Ponadto kilka prężnie
działających stref w Polsce zachodniej (Legnicka SSE, Kostrzyńsko-Słubicka SSE)
oraz południowo-zachodniej (Wałbrzyska SSE „Invest-Park”) leży w bezpośrednim

55

M. Panek, Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez przenoszenie zakładów produkcyjnych do krajów o niskich kosztach siły roboczej [w:] Funkcjonowanie współczesnych…, op. cit.,
s. 312.
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sąsiedztwie Niemiec, co dodatkowo wzmacnia atrakcyjność inwestycyjną tych obszarów.

Rysunek 78. Najatrakcyjniejsze państwa outsourcingu kosztów
(w procentach wskazań najbardziej popularnych państw)
Źródło: Where East Meets West: Driving High Performance in Low-cost Country Sourcing, Accenture, 2005, s. 15.

Kapitał zagraniczny przeważa w większości stref. Ze względu na przesłanki jego
lokalizacji strefy można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich, zlokalizowana
w Polsce południowo-zachodniej, stanowiła – zarówno w okresie stowarzyszenia
Polski z Unią Europejską, jak i po akcesji – dogodną lokalizację inwestycji w ramach
rynku wewnętrznego Unii. W konsekwencji dominujący kapitał w tych strefach pochodzi z Niemiec lub Włoch (np. w Legnickiej SSE – 73,5%, w Kamiennogórskiej SSE
Małej Przedsiębiorczości – 71,6%). W pozostałych przypadkach dominacja kapitału
zagranicznego z konkretnego państwa wynika zazwyczaj z inwestycji jednego lub
dwóch dużych przedsiębiorców reprezentujących dany kraj (np. w Słupskiej SSE z Cypru – 52,1%, w SSE „Euro-Park Mielec” z Austrii – 43,1%, w SSE „Krakowski Park
Technologiczny” z Niemiec – 40,5% i USA – 33,9%, w Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park”
z Japonii – 36,3%, w Katowickiej SSE z USA – 34,1% i Włoch – 21,6%).
Pozostałe inwestycyjne efekty funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Oprócz inwestycji przedsiębiorców funkcjonujących w strefach realizowane są
również inwestycje infrastrukturalne wynikające z ustanowienia specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce. Inwestycje infrastrukturalne są prowadzone zarówno przez
spółki zarządzające strefami, jak i przez władze lokalne.
W badanym okresie wartość inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
zrealizowanych przez spółki zarządzające oraz władze lokalne wzrosła trzykrotnie
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z niecałych 0,5 mld zł w 2001 r. do 1,5 mld zł na koniec 2008 r. (por. rysunek 79).
Szczególnie w pierwszym okresie rozwoju stref poziom ich atrakcyjności nie mógł
być znacząco poprawiany inwestycjami publicznymi. W efekcie wartość inwestycji
infrastrukturalnych jest relatywnie niewielka w porównaniu do kapitału zainwestowanego przez przedsiębiorców.

Rysunek 79. Skumulowana wartość oraz dynamika zmiany wartości inwestycji spółek
zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi i innych podmiotów
publicznych oraz przedsiębiorców funkcjonujących w strefach w Polsce
w latach 2001–2008 (w tysiącach złotych i w procentach)
Źródło: Jak do rysunków 44 i 71.

W latach 2001–2006 dynamika wzrostu inwestycji przedsiębiorców w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce była nieco wyższa od dynamiki inwestycji realizowanych przez spółki zarządzające strefami oraz władze lokalne. Dopiero w ostatnich dwóch latach tendencja ta się zmieniła. Większa dynamika inwestycji spółek
zarządzających strefami i władz lokalnych w porównaniu do dynamiki inwestycji
przedsiębiorców strefowych oznacza, że potencjalni inwestorzy domagają się inwestycji infrastrukturalnych oraz że należy zwiększać nakłady w tej sferze, aby utrzymać
wysokie tempo rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.
Tego rodzaju inwestycje stają się zachętą dla przedsiębiorców. Z jednej strony są one
podejmowane zarówno, aby zwiększyć atrakcyjność gruntów w strefach, jak i – coraz
częściej – w odpowiedzi na wnioski potencjalnych przedsiębiorców zainteresowanych
prowadzeniem działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Inwestycje te stanowią wówczas wsparcie dla firm strefowych. Z drugiej strony inwestycje infrastrukturalne realizowane w związku z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych
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są zazwyczaj wykorzystywane nie tylko przez przedsiębiorców strefowych, lecz także
przez mieszkańców gmin i firmy zlokalizowane poza strefami. Wpływają również
na rynek pracy nie tylko w firmach bezpośrednio związanych z daną inwestycją, lecz
także w przedsiębiorstwach kooperujących oraz instytucjach otoczenia biznesu.

Rysunek 80. Wartość skumulowanych inwestycji spółek zarządzających
specjalnymi strefami ekonomicznymi i innych podmiotów publicznych
w poszczególnych strefach (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.,
w milionach złotych)
Źródło: Jak do rysunku 71.

W pierwszych latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ciężar
realizacji inwestycji infrastrukturalnych ponosiły spółki zarządzające (por. rysunek 80). Nie było ich zbyt wiele, gdyż pierwotne budżety spółek były ograniczone.
W ostatnich latach natomiast coraz więcej inwestycji jest realizowanych przez władze
lokalne. Szczególnie widoczne jest to w Katowickiej SSE, Łódzkiej SSE, Wałbrzyskiej
SSE „Invest-Park” oraz SSE „Euro-Park Mielec”. Oznacza to, że władze lokalne są
coraz bardziej zainteresowane pozyskiwaniem inwestorów, dzięki którym ograniczane jest bezrobocie oraz następuje ożywienie gospodarcze regionu. Gminy przestają
się też obawiać inwestować w infrastrukturę strefową, zaczynają bowiem traktować
specjalne strefy ekonomiczne jako miejsca pobudzenia rozwoju gospodarczego. Co
więcej, środki w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pozwalają samorządom poprawiać i rozbudowywać istniejącą oraz budować nową infrastrukturę
niezbędną dla biznesu, m.in. transportową i telekomunikacyjną, co jednocześnie
może być przygotowywaniem terenów do inwestycji strefowych.

4.3. Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

385

4.3.3. Ocena inwestycji zrealizowanych
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
według przedsiębiorców oraz spółek zarządzających
Ocena czynników makroekonomicznych
Na efekty prowadzenia działalności gospodarczej wpływ ma wiele czynników
makroekonomicznych (por. rysunek 81). Badani przedsiębiorcy ze specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce uznali, że na ich inwestycje największy wpływ miały koniunktura (65%), wzrost gospodarczy (55%) i obowiązująca stopa podatkowa (53%).
Podobnie rozkładały się wypowiedzi przedstawicieli spółek zarządzających strefami,
którzy te same czynniki uznali za mające największe znaczenie dla oceny dokonanej inwestycji. Całkowicie nieistotna dla respondentów okazała się wysokość inflacji i stopy procentowej, gdyż inwestycje realizowane w strefach były w niewielkim
stopniu finansowane ze środków, których koszt uzależniony jest od inflacji i stopy
procentowej.

Rysunek 81. Najważniejsze czynniki makroekonomiczne wpływające
na funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce (według wielkości przedsiębiorców)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Na koniunkturę w globalnym świecie przedsiębiorcy nie mają praktycznie żadnego wpływu. Jednakże zarówno stopa podatkowa, jak i wzrost gospodarczy, uznane
przez respondentów za stosunkowo istotnie wpływające na wyniki firm, różnią się
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ze względu na państwo lokalizacji inwestycji. Jeśli chodzi o Polskę, to oczekiwano, że
przystąpienie do Unii Europejskiej da pozytywny impuls do wzrostu gospodarczego.
Dodatkowo dzięki preferencjom fiskalnym stosowanym w specjalnych strefach ekonomicznych niwelowane są wysokie zdaniem przedsiębiorców obciążenia podatkowe.
Zdecydowana większość badanych oceniła swoją inwestycję pozytywnie (55,9%)
lub nawet bardzo pozytywnie (20,2% – por. rysunek 82). Autorami tych ocen byli
przede wszystkim przedstawiciele firm dużych. Pojedynczy respondenci (2%) ocenili
wyniki swoich inwestycji negatywnie. Analiza rozkładu wypowiedzi ze względu na
wielkość podmiotu pozwala dojść do wniosku, że im większy jest przedsiębiorca, tym
lepiej ocenia on inwestycję, im zaś mniejszy, tym bardziej sceptycznie podchodzi do
inwestycji zrealizowanej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Rysunek 82. Opinie przedsiębiorców na temat inwestycji zrealizowanych w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Interesująco rozkładają się opinie respondentów na temat oceny inwestycji w poszczególnych strefach ekonomicznych56 (por. rysunek 83). Najbardziej zadowoleni ze
zrealizowanych działań inwestycyjnych są przedsiębiorcy reprezentujący Łódzką SSE
i SSE „Starachowice” (po 85,7%) oraz Katowicką SSE, SSE „Krakowski Park Technologiczny” i Warmińsko-Mazurską SSE (po 80% pozytywnych wypowiedzi). Najniżej
swoje inwestycje ocenili przedsiębiorcy ze Słupskiej SSE (tylko 50% pozytywnych
opinii) oraz Pomorskiej SSE (61,5%). Nieliczne wypowiedzi negatywne pojawiły się
także wśród respondentów z Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości (8,3%),
Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” (4,2%) oraz SSE „Euro-Park Mielec” (4%).

56

Ze względu na nie w pełni satysfakcjonującą liczbę odpowiedzi zwrotnych na ankietę dane
w ujęciu lokalizacji przedsiębiorców mogą być obarczone znacznym błędem statystycznym.

4.3. Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

387

Na tej podstawie nie można wskazać relacji między oceną inwestycji a lokalizacją
strefy. Ocena efektów w specjalnych strefach ekonomicznych nie pokrywa się bowiem z wynikami poszczególnych stref w Polsce, zarówno pod względem wielkości
zatrudnienia, jak i wartości inwestycji. W grupie stref, których przedstawiciele pozytywnie wypowiadali się na temat swoich inwestycji, pojawiły się strefy zlokalizowane
w regionach zarówno o wysokim, jak i niskim poziomie wzrostu gospodarczego.
Podobnie negatywne opinie zostały wyrażone przez przedstawicieli stref rozmieszczonych w bogatszych i uboższych częściach kraju. Wydaje się zatem, że ze względu
na jednakowe warunki udzielania pomocy publicznej w strefach o ocenie inwestycji
decydują ostatecznie czynniki inne niż wsparcie rządowe czy lokalne.

Rysunek 83. Opinie przedsiębiorców na temat inwestycji zrealizowanych
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
(według lokalizacji przedsiębiorstwa w strefie)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Plany przedsiębiorców funkcjonujących
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Lokalizacja przyszłych inwestycji
Zarówno poziom atrakcyjności specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, jak
i wyniki ekonomiczne działalności gospodarczej w strefach wpływają na plany inwestycyjne przedsiębiorców. Prawie dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że
zamierzają realizować inwestycje w najbliższych latach (29,6% – w ciągu jednego
roku, 36,7% w ciągu dwóch–trzech lat – por. rysunek 84). Zamierzenia takie formu-
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łowali przede wszystkim przedsiębiorcy mali i średni, a więc najbardziej dynamiczne
podmiot y gospodarcze na rynku. Niewielu przedstawicieli firm strefowych (1%)
stwierdziło, że zamierza ograniczyć funkcjonowanie w strefie. Oznacza to, że zdecydowana większość przedsiębiorców strefowych dobrze oceniała swoją pozycję finansową i planowała w nadchodzącym okresie nowe inwestycje.

Rysunek 84. Zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorców ze specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

W ciągu roku nowe inwestycje planowali najczęściej przedsiębiorcy z SSE „Starachowice” oraz Warmińsko-Mazurskiej SSE (por. rysunek 85)57, którzy dążyli do
rozwoju i pozyskania nowego kapitału w związku ze słabszymi jak dotąd efektami
tych stref. Również firmy z SSE „Krakowski Park Technologiczny” rozważali podjęcie
w najbliższym czasie nowych inwestycji, co wynika z wysokiej dynamiki rozwoju
i potrzeb inwestycyjnych nowoczesnych technologii. Jedynie w przypadku Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” pojawiły się wypowiedzi na temat ograniczenia funkcjonowania przedsiębiorców w strefach oraz braku planów inwestycyjnych. Jest to spowodowane charakterem inwestycji związanych z absorpcją infrastruktury przemysłowej
oraz siły roboczej po restrukturyzacji zakładów produkcyjnych.
Przedsiębiorcy planujący dalsze inwestycje zadeklarowali, że zlokalizują je
w tej samej strefie (93,2%). Zaledwie 3,1% respondentów (głównie mikroprzed57

Ze względu na nie w pełni satysfakcjonującą liczbę odpowiedzi zwrotnych na ankietę dane
w ujęciu lokalizacji przedsiębiorców mogą być obarczone znacznym błędem statystycznym.
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siębiorcy) uznało, że lepszym rozwiązaniem byłaby inna lokalizacja poza strefą
w Polsce (por. rysunek 86). Pojedyncze wypowiedzi dotyczyły innych lokalizacji
przyszłych inwestycji w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w Stanach
Zjednoczonych.

Rysunek 85. Zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorców ze specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce (według lokalizacji przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Jeśli chodzi o lokalizację przedsiębiorców strefowych, to jedynie w przypadku
SSE „Euro-Park Mielec” pojawiły się wypowiedzi o chęci zainwestowania w innej
strefie (por. rysunek 87)58. Przy uwzględnieniu ponadprzeciętnych ocen czynników
inwestycyjnych występujących na terenach podstref tej strefy, w tym pozytywnych
wypowiedzi na temat współpracy z władzami lokalnymi i spółką zarządzającą, może
to oznaczać, że teren dawnego zakładu przemysłowego stanowi dla niektórych przedsiębiorstw ograniczenie rozwoju.

58
Ze względu na nie w pełni satysfakcjonującą liczbę zwrotnych odpowiedzi na ankietę dane
w ujęciu lokalizacji przedsiębiorców mogą być obarczone znacznym błędem statystycznym.
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Rysunek 86. Kierunki przewidywanych inwestycji przedsiębiorców ze specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Rysunek 87. Kierunki przewidywanych inwestycji przedsiębiorców ze specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce (według lokalizacji przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Na podstawie przywołanych opinii można sformułować kilka wniosków. Przedsiębiorcy, którzy deklarują dokonanie w najbliższych latach kolejnych inwestycji
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w dotychczasowej strefie, pozytywnie oceniają zarówno infrastrukturę, spółki zarządzające, jak i system preferencji fiskalnych. Okazuje się zatem, że chociaż ze zwolnieniami podatkowymi w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce związana
jest większa kontrola działalności przedsiębiorców, to jednak nie widzą oni innych
instrumentów, z których mogliby skorzystać. Analiza struktury kapitału zainwestowanego w strefach pozwala orzec, że na taką ocenę nie ma wpływu pochodzenie
inwestycji, ale jedynie jej wyniki. Jeśli ponownie wziąć pod uwagę, że we wszystkich
specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce oferowane są identyczne warunki uzyskania krajowej pomocy regionalnej, to można stwierdzić, że na relatywnie wysoki
poziom lojalności inwestorów wobec dotychczasowych strefach wpływają endogeniczne czynniki regionu, w tym kontakty z władzami lokalnymi oraz spółkami zarządzającymi strefami. Jednocześnie potwierdza to, że mimo dostępu do funduszy
strukturalnych w Polsce brakuje innych rozwiązań wspierających przedsiębiorczość.
Oczekiwane zachęty inwestycyjne
Respondenci ze specjalnych stref ekonomicznych w Polsce są specyficzną grupą
przedsiębiorców, korzystają oni bowiem z preferencji fiskalnych i w związku z tym
mają uprzywilejowaną pozycję na rynku. W dążeniu do uzyskania wsparcia ze strony
państwa w postaci zwolnień podatkowych zdecydowali się na inwestycje w strefach.
Istniejące instrumenty wsparcia, mimo że wymagają pewnych dodatkowych działań
biurokratycznych po stronie przedsiębiorcy, zostały ocenione bardzo pozytywnie.
W konsekwencji przedsiębiorcy strefowi chcieliby w przypadku kolejnych inwestycji
również korzystać ze wsparcia publicznego (por. rysunek 88).
Badani inwestorzy uważają, że pomoc w przyszłości powinna się składać z dotychczas obowiązujących i znanych im zwolnień od podatku dochodowego (25%),
zwolnień od podatku od nieruchomości (23%) oraz zmniejszenia kosztów zatrudnienia pracowników (25%). Dwie ostatnie formy pomocy byłyby najbardziej pożądane przez przedsiębiorców średnich i dużych, których zakłady zajmują relatywnie
dużą powierzchnię oraz zatrudniają względnie dużo pracowników. Na uwagę zasługuje dopiero piąte miejsce dotacji i grantów, które zostały wskazane jako wsparcie
oczekiwane przy inwestycji przez zaledwie 9% badanych. Podobnie rozkładały się
głosy przedstawicieli spółek zarządzających strefami, którzy na pierwszym miejscu
wskazali redukcję kosztów zatrudnienia, a następnie kolejno zwolnienia w podatku
dochodowym, dotacje oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości i wsparcie ze
środków funduszy strukturalnych (por. rysunek 88).
Taki wybór form wsparcia inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce może być zaskakujący, a propozycje te należy ocenić negatywnie. Na popularność dotychczasowych form pomocy wpływa niewątpliwie znajomość mechanizmów pozyskiwania krajowej pomocy regionalnej i wymogów administracyjnych
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w strefach. Dlatego też respondenci nie wybrali, jak się wydaje, pewniejszych rodzajów pomocy w postaci grantów i dotacji. Należy bowiem pamiętać, że zwolnienia
w podatku dochodowym oferowane obecnie w specjalnych strefach ekonomicznych
stanowią pomoc dopiero po rozpoczęciu działalności gospodarczej i uzyskaniu przychodów. Granty natomiast są najczęściej udzielane ex ante, nie zaś ex post, mogą
zatem wspierać przedsiębiorców w najtrudniejszym okresie prowadzenia inwestycji.
Okazuje się więc, że dobrze znane zwolnienia podatkowe mimo pewnego skomplikowania zostały przez przedsiębiorców ocenione wyżej niż bezpośrednie granty.

Rysunek 88. Oczekiwania inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce i przedstawicieli spółek zarządzających co do wsparcia
w formie pomocy publicznej przyszłych inwestycji w strefach
(według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Inne źródła finansowania inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych
Za pożądane wsparcie ze strony państwa nie zostały przez przedsiębiorców strefowych uznane fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Może to wynikać z dwóch
przesłanek. Po pierwsze, panuje powszechne przekonanie, że aplikowanie o środki funduszowe jest znacznie bardziej pracochłonne i mniej pewne niż uzyskiwanie
wsparcia w ramach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Zasób środków unij-
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nych jest ograniczony, obszary stref zaś są stale powiększane i powstają w miejscach
wskazanych przez inwestorów. Po drugie, pojawiły się głosy, że korzystanie ze wsparcia w ramach specjalnych stref ekonomicznych wyklucza możliwość ubiegania się
o środki z funduszy strukturalnych. Nie jest to prawda, jak już wskazano w analizie
przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce, warunkiem niezbędnym jest bowiem jedynie przestrzeganie zasady kumulacji i zliczanie pomocy udzielonej przedsiębiorcy na dany cel z różnych źródeł:
centralnych, lokalnych i wspólnotowych.
Splot wymienionych zależności spowodował prawdopodobnie, że znacząca większość (74%) przedsiębiorców nie korzystała z funduszy strukturalnych dostępnych
w latach 2004–2006 (por. rysunek 90). Wśród tych, którzy zdecydowali się na pozyskiwanie środków unijnych, najbardziej popularny był Sektorowy Program Operacyjny
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Na uwagę zasługuje to, że wśród tych
podmiotami były przedsiębiorstwa małe i średnie, a nie – jak można by oczekiwać
– firmy duże, posiadające większe zasoby finansowe i kadrowe do pozyskiwania i obsługi środków unijnych.

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO WKP – Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
SPO TRANSPORT – Sektorowy Program Operacyjny „Transport”
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rysunek 89. Wykorzystanie środków funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w perspektywie finansowej
2004–2006 (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.
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Jeśli chodzi o plany związane z pozyskaniem środków unijnych, to znacząca
większość (80%) badanych zadeklarowała zainteresowanie funduszami strukturalnymi w latach 2007–2013 (por. rysunek 90). Skonkretyzowane plany miało 16%
respondentów, którzy jako źródło środków na dalsze inwestycje wskazali Program
Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”. Podobny odsetek przedstawicieli firm małych i średnich deklarował zainteresowanie regionalnymi programami operacyjnymi.
Większość badanych podmiotów, szczególnie z tego sektora, nie potrafiła jednak
szczegółowo zlokalizować źródeł funduszy. Może to oznaczać chęć ich pozyskania
przy równoczesnym braku szczegółowej wiedzy umożliwiającej wskazanie choćby
jednego z programów operacyjnych.

RPO – Regionalny Program Operacyjny
PO IG – Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”
PO KL – Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
PO RPW – Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej”
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PO IiŚ – Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

Rysunek 90. Plany przedsiębiorców ze specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce dotyczące wykorzystania środków funduszy strukturalnych
w perspektywie finansowej 2007–2013 (według wielkości przedsiębiorcy)
Źródło: Jak do rysunku 4.
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4.4. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
na rozwój przedsiębiorczości
4.4.1. Powiązania z kooperantami i rynki zbytu w ocenie
przedsiębiorców ze specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Dostawcy komponentów dla firm
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Powiązania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce z dostawcami towarów i usług są zróżnicowane, przy czym można wskazać na pewne tendencje. Aż 14,9% przedstawicieli
firm strefowych biorących udział w przeprowadzonym badaniu ankietowym zadeklarowało, że zaopatruje się niemal w pełni w innych państwach Unii Europejskiej
(81–100% kosztów materiałów i usług wykorzystywanych przy produkcji towarów
w specjalnych strefach ekonomicznych). Co dziesiąty badany (11,2%) wskazał powiązania kooperacyjne z dostawcami z państw Unii Europejskiej na poziomie 61–80%
kosztów dostaw, 9,6% respondentów zadeklarowało natomiast wartość materiałów
z innych krajów unijnych na około połowy swoich ogólnych kosztów materiałowych.
Niemal jedna trzecia badanych oceniła wartość towarów przywożonych z innych
państw Unii w przedziale 5–30% kosztów komponentów.
Wyniki takie dowodzą relatywnie silnego powiązania stref z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, co z jednej strony zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii, a z drugiej – poprzez zależność ekonomiczną powoduje odczuwanie wszelkich perturbacji na rynku unijnym. Jest to oczywiście bezpośrednia konsekwencja
członkostwa Polski w Unii Europejskiej i powiązań handlowych – a jak widać, także
inwestycyjnych – z firmami unijnymi (por. rysunek 91).
Stwierdzono również relatywnie wysoki udział przedsiębiorców korzystających
z dostaw z Polski, ale spoza województwa, w którym znajduje się specjalna strefa
ekonomiczna. Co prawda zaledwie 7,4% badanych zadeklarowało, że w pełni lub
prawie w pełni korzysta z dostaw z Polski, ale już 12,8% oceniło wartość materiałów
i usług pochodzących z kraju na poziomie 61–80% wszystkich kosztów dostaw. Co
dziesiąty respondent wskazał, że połowa wartości nabywanych przez niego komponentów pochodzi z innego województwa Polski. Stosunkowo najwięcej przedsiębiorców strefowych (41%) zadeklarowała udział 5–30% materiałów i usług w ogólnych
kosztach komponentów.
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Rysunek 91. Powiązania przedsiębiorców ze specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce z dostawcami (w procentach kosztów materiałów i usług
wykorzystywanych w działalności gospodarczej w strefie)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Podobny rozkład, choć z niższymi wartościami, zanotowano w wypowiedziach
o dostawie materiałów i usług z województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja. W tym przypadku po około 6% badanych zadeklarowało, że kupują komponenty
wyłącznie (w granicach 81–100% kosztów materiałów i usług wykorzystywanych do
produkcji towarów) lub w znacznym stopniu (61–80%) od dostawców mających swoje
siedziby w tym samym województwie. Dla ponad jednej trzeciej przedsiębiorców strefowych dostawcy zlokalizowani w tym samym województwie stanowili uzupełnienie
niezbędnych materiałów i usług, których wartość oszacowano na poziomie od 5% do
30% ogólnych kosztów materiałowych.
Oznacza to względnie istotne powiązanie stref z regionalnymi ośrodkami produkcji i usług. Uwidacznia się zatem tendencja do korzystania z usługodawców
i drobniejszych dostawców komponentów niezbędnych do prowadzenia działalności
w strefie z okolic, w których jest zlokalizowana strefa. Jeśli połączy się te dane z wypowiedziami na temat kooperacji z dostawcami z całej Polski, rysuje się obraz znaczącego korzystania przez przedsiębiorców strefowych z dostaw materiałów i usług
krajowych. Jedna trzecia badanych zadeklarowała wysoki (ponad 61-procentowy)
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udział materiałów i usług z Polski w ogólnych kosztach dostaw niezbędnych do produkcji w strefie. Na tej podstawie można zidentyfikować relatywnie istotny wpływ
specjalnych stref ekonomicznych na wzrost przedsiębiorczości nie tylko w regionie,
lecz także w całym kraju.
Powiązania między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą
w różnych strefach wydają się bardzo słabe, gdyż do takiej współpracy przyznał się
jedynie co dziesiąty badany (11,7%). Wartość komponentów nabywanych w innych
strefach została oszacowana na poziomie 5–14%. Nieco inna sytuacja zachodzi
w przypadku współpracy w strefie. W przeprowadzonym badaniu pojawiły się nieliczne wypowiedzi przedsiębiorców o bardzo istotnym udziale w kosztach materiałów i usług pozyskiwanych od przedsiębiorców działających w tej samej strefie.
Niemal jedna piąta badanych (19,2%) zadeklarowała natomiast udział w kosztach
materiałowych dostaw z macierzystej strefy na poziomie 5–30%. Kumulacja wypowiedzi badanych na temat współpracy w ramach stref bez względu na lokalizację
inwestycji własnej każe stwierdzić, że około jednej trzeciej wszystkich przedsiębiorców strefowych uzupełnia komponenty niezbędne do produkcji poprzez zakup
towarów i usług (w granicach 5–30% ogólnych kosztów materiałowych) od innych
firm strefowych.
Na tej podstawie można uogólnić, że istotna część komponentów do produkcji
strefowej pochodzi z państw Unii Europejskiej, co świadczy o znaczącym powiązaniu
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce z dostawcami z innych państw członkowskich oraz potencjalnym dostępie do nowoczesnych technologii. To też tłumaczy
brak zainteresowania przedsiębiorców strefowych współpracą z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi. Niemniej jednak równie istotnymi zaopatrzeniowcami
firm strefowych są przedsiębiorcy krajowi, co oznacza dla nich poszerzenie rynku
krajowego.
Dla części firm strefowych komponenty krajowe mają istotny udział w kosztach
materiałów i usług. Zależność ta nieco się zmienia, jeśli weźmie się pod uwagę dostawców z województwa czy nawet z obszaru strefy. Jeśli chodzi o dostawców regionalnych i lokalnych, to wartość ich towarów i usług najczęściej nie przekracza jednej
trzeciej ogólnej wartości kosztów materiałowych. Oznacza to, że stanowią oni raczej
dopełnienie, bądź co bądź niezbędne, a nie główne źródło zaopatrzenia produkcji
strefowej. Można zatem wysnuć wniosek, że przedsiębiorcy, którzy zainwestowali
w specjalnych strefach ekonomicznych przy pomocy polskich dostawców, zarówno
na poziomie krajowym i wojewódzkim, jak i strefowym, powinni się przyczyniać do
wzrostu przedsiębiorczości. Oznacza to, że strefy nie są zamkniętymi enklawami kooperującymi wyłącznie ze światem, ale raczej miejscami szybkiego wzrostu inwestycji
i rynkiem sprzedaży towarów produkowanych w kraju.
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Rynek zbytu towarów wyprodukowanych
w specjalnych strefach ekonomicznych
Powiązania kooperacyjne, a wraz z nimi wpływ firm prowadzących działaność
gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce na przedsiębiorczość,
można również zauważyć, jeśli się analizuje rynki zbytu towarów wyprodukowanych
w strefach. Na podstawie badania ankietowego można stwierdzić że dla ponad jednej
piątej przedsiębiorców strefowych głównym rynkiem zbytu, na którym sprzedają oni
wszystkie lub prawie wszystkie towary (81–100% wartości oferowanych towarów), są
przede wszystkim państwa członkowskie Unii Europejskiej inne niż Polska. Ważnym
(61–80% sprzedawanych towarów) odbiorcą wyrobów produkowanych w strefach był
rynek unijny dla 8,9% badanych. Niemal jedna piąta (19,8%) firm zadeklarowała, że
na ten rynek wysyła 15–30% wartości swojej produkcji w strefach (por. rysunek 92).
Strefy zostały zatem w pełni włączone w wymianę towarową w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – stały się one nie tylko odbiorcami komponentów
i nowoczesnych technologii, lecz także dostawcami wyrobów gotowych na poziomie
europejskim.

Rysunek 92. Rynki zbytu towarów wyprodukowanych w specjalnych strefach
ekonomicznych w Polsce (w procentach wartości oferowanych towarów)
Źródło: Jak do rysunku 4.

Około 16,2% badanych przyznało, że część swojej produkcji (5–30%) oferuje na
rynkach państw Wspólnoty Niepodległych Państw. Nie jest to wynik zbyt wysoki,
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jeśli się uwzględni zamierzenia, że specjalne strefy ekonomiczne miały stać się m.in.
przyczółkami ekspansji na rynki wschodnie.
Znaczna część towarów wyprodukowanych w specjalnych strefach ekonomicznych znajduje swój zbyt w Polsce, zarówno na rynku krajowym, jak i regionalnym
– w województwach, w których zlokalizowana jest strefa. Ponad jedna czwarta badanych (25,1%) wskazała, że towary sprzedaje głównie w Polsce (80–100% wartości
produkcji), w tym 7,3% wszystkich przedsiębiorców na rynku regionalnym. Co szósty
(17,3%) pytany przedsiębiorca strefowy ocenił, że na rynek krajowy trafia znaczna
część produkcji (61–80%), w tym zaledwie 3,7% respondentów wskazało na województwo, w którym funkcjonują w ramach strefy. Prawie jedna czwarta badanych zadeklarowała, że na terenie kraju jest zbywana część produkcji (5–30% sprzedaży ogółem)
z wyłączeniem regionu, w którym prowadzą oni działalność gospodarczą. Z kolei
15% respondentów wskazało, że rynkiem zbytu 5–30% produkcji jest rynek lokalny
w ramach województwa, w którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo strefowe.
Analiza wypowiedzi respondentów pozwala stwierdzić, że strefy włączyły się
w podział pracy, rynku zbytu i dostaw na poziomie zarówno rynku wewnętrznego
Unii Europejskiej, jak i rynku krajowego. Poprzez oferowanie swoich towarów na
rynku unijnym i polskim przedsiębiorcy spowodowali, że specjalne strefy ekonomiczne nie stały się enklawami produkcji przeznaczonej wyłącznie na sprzedaż za
granicą. Nie stanowią one również zagrożenia dla producentów lokalnych czy regionalnych, swoją produkcję oferują bowiem raczej na rynku ogólnokrajowym niż regionalnym. Dzięki sprzedaży skierowanej na rynek lokalny stają się natomiast raczej
dostawcami towarów dla swoich kontrahentów, rzadziej zaś – konkurencją dla firm
z tych samych branż, co jeszcze bardziej wzmacnia ich wpływ na przedsiębiorczość
nie tylko w Polsce, lecz także w regionch.

4.4.2. Zmiany w liczbie przedsiębiorstw w Polsce
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych
Na koniec 2008 r. w systemie REGON zarejestrowanych było ponad 3,7 mln podmiotów gospodarczych (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie)59. Zarówno na liczebność, jak i na strukturę branżową przedsiębiorców
w Polsce mają wpływ specjalne strefy ekonomiczne. Wynika to, jak już wskazano,
z kooperacji w sferze zarówno dostaw komponentów, jak i odbiorców towarów wyprodukowanych w strefach. W związku z tym warto prześledzić i uchwycić korelację między działalnością gospodarczą prowadzoną w strefach w Polsce a rozwojem przedsiębiorczości w regionach i na rynkach lokalnych w postaci zmiany liczby
59

Przedsiębiorczość w Polsce – 2008, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2009, s. 34.
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podmiotów gospodarczych w następujących branżach: przetwórstwo przemysłowe,
usługi dla biznesu oraz usługi finansowe.
Przemysł przetwórczy
Co dziesiąty przedsiębiorca w Polsce reprezentował na koniec 2008 r. przetwórstwo przemysłowe, które obejmuje produkcję większości towarów przemysłowych
i spożywczych60. Ponad połowa tych przedsiębiorstw (55,5%) została zlokalizowana
w powiatach strefowych (choć oczywiście w większości poza specjalnymi strefami
ekonomicznymi), których liczba stanowi niewiele ponad 40% wszystkich powiatów
w kraju (por. mapa 16 na s. 360). Świadczy to o przemysłowym charakterze powiatów,
w których zorganizowano podstrefy specjalnych stref ekonomicznych.
Strefy skupiały dotychczas wyłącznie przemysł przetwórczy. Na podstawie tendencji do wzajemnego przyciągania się tego rodzaju przedsiębiorstw, będących często kooperantami, znacznie rzadziej zaś – konkurentami na danym rynku, zbadano wpływ specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na liczebność przedsiębiorstw
w tym sektorze. Wyodrębniono cztery grupy powiatów, w których liczba przedsiębiorstw z sektora przemysłu przetwórczego mieściła się w przedziałach: poniżej 300,
od 300 do 600, od 601 do 900 oraz powyżej 900. W celu uchwycenia zmian mogących
wynikać z funkcjonowania przedsiębiorców strefowych wzięto pod uwagę również
dynamikę zmian w liczebności przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego na poziomie powiatów (por. mapa 19).
Na koniec 2008 r. w 18,3% powiatów bez specjalnych stref ekonomicznych i tylko
w 7,1% powiatów strefowych odnotowano poniżej 300 przedsiębiorców z branży przemysłu przetwórczego. W ponad jednej trzeciej powiatów bez stref (39,7%) zarejestrowanych było od 300 do 600 podmiotów z omawianej sekcji Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), podczas gdy udział ten w powiatach, w których zlokalizowano
strefy, wyniósł nieco mniej, tj. 29,7%. Większość podstref o efektach słabszych pod
względem zatrudnienia i pozyskanych inwestycji jest zlokalizowana w powiatach,
w których liczba przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego nie przekracza 600. Ma to
60

Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców,
materiałów lub półproduktów w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub
innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą. Jednostki klasyfi kowane w ramach tej sekcji określane są jako zakłady
przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia
o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób
ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są włączone do niniejszej sekcji.
Por.: Wyjaśnienia PKD 2007, załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD), Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885.
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miejsce w Polsce północnej i północno-wschodniej, gdzie dominują Warmińsko-Mazurska SSE, Słupska SSE oraz Suwalska SSE.

Mapa 19. Liczba przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w powiatach w 2008 r.
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 11.

W jednej czwartej powiatów strefowych (24,5%) liczba firm z tej sekcji zawierała się
w przedziale od 601 do 900 podmiotów, podczas gdy taki poziom koncentracji odnotowano w co piątym (21,0%) powiecie bez strefy. Ponad 900 firm z sekcji przetwórstwa
przemysłowego jest zarejestrowanych w 38,7% powiatów strefowych. Tak dużą liczbę
przedsiębiorstw z tej sekcji PKD odnotowano tylko w 21% powiatów bez podstref.
Można zatem stwierdzić, że powiaty, w których zlokalizowane są strefy, charakteryzują się względnie dużym zagęszczeniem przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Niewielki odsetek z nich stanowią firmy korzystające z preferencji fiskalnych
w specjalnych strefach ekonomicznych. Potwierdza to zatem teorię, że inwestorzy
dążą do lokalizowania swojej działalności blisko ośrodków przemysłowych lub

402

Rozdział 4. Konsekwencje udzielania krajowej pomocy regionalnej...

aglomeracji miejskich. Realizację tych działań ułatwia z pewnością nowelizacja
ustawy o s.s.e. z 2008 r., umożliwiająca włączanie do obszarów stref gruntów prywatnych.
Mapa największego zagęszczenia powiatów o wysokiej liczbie przedsiębiorstw
przemysłu przetwórczego pokrywa się z lokalizacją specjalnych stref ekonomicznych
o wysokim wskaźniku zrealizowanych inwestycji i zatrudnienia. Dotyczy to głównie podstref Katowickiej SSE na Śląsku, Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” na Dolnym
Śląsku, Pomorskiej SSE na Pomorzu oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE w zachodniej
części Polski. Podstrefy stref o słabszych wynikach (SSE „Euro-Park Mielec”, SSE
„Starachowice”, Suwalskiej SSE, Słupskiej SSE oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE) są
natomiast co do zasady zlokalizowane w powiatach o względnie niewielkiej liczbie
przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.
Jako że we wszystkich strefach obowiązują identyczne warunki prowadzenia
działalności gospodarczej i uzyskiwania wsparcia w postaci zwolnień podatkowych,
należałoby oczekiwać względnego wyrównywania się poziomów rozwoju powiatów
strefowych, co powinno się przejawiać m.in. liczebnością przedsiębiorstw, w tym
przemysłu przetwórczego. Wydaje się jednak, że pierwotny poziom rozwoju tych
regionów był na tyle niski, że kilkuletni okres funkcjonowania stref okazał się zbyt
krótki, aby zwiększyć uprzemysłowienie gmin wiejskich.
O wpływie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na tę tendencję może
świadczyć dynamika zmiany liczby przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w powiatach. W latach 2000–2008 ogólna liczba przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego wzrosła o 5,6% (por. mapa 20). Spadek liczby tego rodzaju podmiotów odnotowano w 44,6% powiatów, w których nie ma stref, oraz w 42,6% powiatów strefowych.
Dotyczyło to pojedynczych podstref zlokalizowanych przede wszystkim w najsłabszych regionach kraju, w których występują podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej SSE,
Suwalskiej SSE oraz Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”.
W ponad połowie powiatów – zarówno strefowych, jak i bez stref – nastąpiło
zwiększenie liczby podmiotów przemysłu przetwórczego. Wzrost powyżej 10% w stosunku do 2000 r. odnotowano w 2008 w większym odsetku powiatów strefowych
(23,0%) niż powiatów pozastrefowych (19,6%). Największy wzrost liczby firm przemysłu przetwórczego odnotowano w Polsce północnej, gdzie zlokalizowane są niektóre
podstrefy Pomorskiej SSE, Warmińsko-Mazurskiej SSE, ale także w zachodniej (Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Legnicka SSE) oraz południowo-zachodniej (Wałbrzyska
SSE „Invest-Park”) i południowej (Katowicka SSE).
Specjalne strefy ekonomiczne (a co za tym idzie – przedsiębiorcy prowadzący
w nich działalność gospodarczą) są zlokalizowane przede wszystkim w powiatach
charakteryzujących się dużą liczbą podmiotów przetwórstwa przemysłowego. Są to
najczęściej regiony najlepiej rozwinięte, w których jednocześnie znajdują się strefy
o najwyższych wskaźnikach zrealizowanych inwestycji i zatrudnienia. Mimo to trud-
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no jest jednoznacznie ocenić, czy specjalne strefy ekonomiczne mogły mieć wpływ
na dalsze uprzemysławianie regionu.

Mapa 20. Zmiana liczby przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w powiatach
w latach 2000–2008 (rok 2000 = 100%) a lokalizacja specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 11.

Głównymi i najbardziej efektywnymi ośrodkami rozwoju przedsiębiorstw w strefach stały się obszary o relatywnie wysokim współczynniku uprzemysłowienia. Może
to rodzić uzasadnione stwierdzenia, że strefy prowadzą do polaryzacji rozwoju regionów w Polsce. Wspierają rozwój przemysłowy, przede wszystkim jednak na obszarach
już relatywnie dobrze rozwiniętych. Trudno bowiem wymagać, aby inwestorzy, mający szeroki wybór ofert lokalizacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, w których postawione są do dyspozycji różne bodźce inwestycyjne, akceptowali lokalizację
w regionach Polski słabo rozwiniętych, bez zaplecza przemysłowego.
Największy wzrost liczby podmiotów przemysłu przetwórczego nastąpił jednak
w powiatach o relatywnie niewielkiej liczbie przedsiębiorców. Przy uwzględnieniu, że
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właśnie w tych powiatach najczęściej tworzono strefy, można przypuszczać, że stanowiły one znaczącą zachętę do lokowania inwestycji produkcyjnych w tych regionach.
Strefy były jednocześnie impulsem do rozwoju nowych przedsiębiorstw w ramach
przetwórstwa przemysłowego, czego potwierdzeniem jest to, że – jak już wskazywano – pewna część komponentów do produkcji strefowej pochodzi od dostawców
z najbliższych regionów.
Usługi dla przedsiębiorców
O ewentualnym wpływie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na przedsiębiorczość w regionie może również świadczyć liczba firm zajmujących się szeroko
rozumianymi usługami dla biznesu61 (por. mapa 21). Na koniec 2008 r. udział takich
przedsiębiorstw w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych wyniósł 16,9%, z czego
niemal dwie trzecie (61,8%) były ulokowane w powiatach strefowych, których liczba
stanowi 40% wszystkich powiatów w Polsce. W celu scharakteryzowania powiatów
ze względu na usługodawców biznesowych wyodrębniono cztery grupy powiatów
według liczby przedsiębiorców świadczących usługi dla biznesu: poniżej 400, od 400
do 800, od 801 do 1200 oraz powyżej 1200.
Na podstawie danych za 2008 r. w prawie jednej trzeciej (29,0%) powiatów, w których nie było specjalnych stref ekonomicznych, oraz w zaledwie 11% powiatów strefowych zarejestrowano poniżej 400 przedsiębiorców świadczących usługi dla biznesu.
W pozostałych trzech grupach powiatów proporcje te są odmienne. W 31% powiatów
strefowych i 30,8% pozostałych zarejestrowanych odnotowano od 400 do 800 podmiotów z omawianej sekcji PKD. W grupie tych powiatów zlokalizowane są niektóre podstrefy Łódzkiej SSE, Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan”, Warmińsko-Mazurskiej
SSE, Suwalskiej SSE oraz SSE „Euro-Park Mielec”.
Wyraźną przewagę powiatów strefowych można zaobserwować w grupie powiatów, w których znajduje się ponad 800 podmiotów świadczących usługi dla przedsiębiorstw. W niemal jednej czwartej powiatów strefowych (26,5%) liczba firm z tej
sekcji zawierała się w przedziale od 800 do 1200 podmiotów, podczas gdy w zaledwie
16,5% – w pozostałych powiatach. Ponad 1200 firm usług biznesowych zarejestrowano w prawie jednej trzeciej powiatów strefowych (31,6%) oraz tylko jednej czwartej
powiatów bez stref (23,7%).

61

Sekcja obejmuje działalność dotyczącą zagospodarowania, wynajmu i pozostałej obsługi nieruchomości, wynajmu środków transportowych, także samochodów osobowych, wynajmu maszyn
i urządzeń bez obsługi, wypożyczania artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i usług informatycznych, działalności z zakresu architektury,
projektowania, geologii, geodezji, kartografii i pozostałych usług inżynierskich, doradztwa, usług
prawniczych, księgowych, reklamy, rekrutacji pracowników itp. Por.: ibidem.
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Mapa 21. Liczba przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe w powiatach w 2008 r.
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 11.

Mapa powiatów o wysokiej liczbie usługodawców dla biznesu nie pokrywa się
w pełni z lokalizacją specjalnych stref ekonomicznych o wysokich wskaźnikach zrealizowanych inwestycji i zatrudnienia. W takich powiatach zlokalizowane są głównie
podstrefy Katowickiej SSE, Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” oraz Pomorskiej SSE.
Jednocześnie relatywnie sporo firm świadczących szeroko rozumiane usługi dla
przedsiębiorców, a więc zapewniających niezbędne otoczenie biznesowe dla inwestorów, jest zlokalizowanych w pobliżu nieco słabszych obszarów Polski, na których
funkcjonują Warmińsko-Mazurska SSE oraz Kostrzyńsko-Słubicka SSE.
Liczba firm świadczących usługi dla biznesu zwiększyła się w latach 2000–2008
o 61% (por. mapa 22). Ten dynamiczny wzrost wynika z zapotrzebowania przedsiębiorców produkcyjnych m.in. na usługi związane z nieruchomościami niezbędnymi do prowadzenia inwestycji. W czterech powiatach jednak nastąpił spadek liczby usługodawców
dla biznesu, w tym w dwóch, w których zlokalizowane są specjalne strefy ekonomiczne.
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Mapa 22. Zmiana liczby przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe
w powiatach w latach 2000–2008 (rok 2000 = 100%) a lokalizacja
specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 12.

Wzrost do 20% liczby podmiotów z sekcji usług dla przedsiębiorców odnotowano
w 13,4% powiatach bez stref oraz w zaledwie 9% powiatach strefowych, w których
zlokalizowane były przede wszystkim podstrefy SSE „Euro-Park Mielec”, Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” oraz Suwalskiej SSE. Strefy te w nieco mniejszym stopniu przyczyniły się do wzrostu inwestycji i zatrudnienia. W jednej czwartej powiatów strefowych (24,5%) oraz jednej piątej pozostałych (21,9%) odnotowano w latach 2000–2008
wzrost liczby usługodawców biznesowych w przedziale od 20% do 40%. Największy
wzrost (powyżej 40%) liczby firm świadczących usługi dla biznesu zarejestrowano
natomiast w 65,2% powiatów strefowych i 63,8% pozostałych powiatów.
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na rozwój usług dla biznesu
jest oczywisty. W przypadku stref zlokalizowanych w słabszych regionach wzrost
liczby usługodawców był dość istotny, mimo że wciąż bezwzględna ich liczba po-
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została niewielka w porównaniu do najlepiej zagospodarowanych obszarów kraju.
Przedsiębiorcy świadczący usługi dla biznesu nie oferują swoich produktów wyłącznie jednemu podmiotowi, ale kilku firmom, co oznacza, że jeśli pojawiają się oni
w powiatach strefowych Polski północnej i północno-wschodniej, to tworzą środowisko biznesowe dla przyszłych przedsiębiorców. W tym przypadku specjalne strefy
ekonomiczne w Polsce stają się w pewnym sensie katalizatorem zmian w postawach
przedsiębiorców, a podmioty zlokalizowane w strefach, poprzez zgłaszanie popytu
na wyspecjalizowane usługi, wymuszają powstawanie nowych i dostosowywanie istniejących firm spoza stref.
Usługi finansowe
Przedsiębiorcy funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
wskazywali w trakcie badań ankietowych na niewystarczające środki finansowe
niezbędne do realizowania inwestycji, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. Ocena liczby i rozwoju sektora usług finansowych w kontekście lokalizacji
stref powinna umożliwić weryfikację tezy o pozytywnym wpływie specjalnych stref
ekonomicznych na rozwój podmiotów świadczących usługi finansowe62. W tym celu
powiaty podzielono na cztery grupy ze względu na liczbę zarejestrowanych w nich
usługodawców finansowych: poniżej 100, od 100 do 200, od 201 do 300 oraz powyżej 300. W latach 2000–2008 liczba tego rodzaju podmiotów wzrosła o 37% (do
137 tys.), co stanowiło w 2008 r. 3,7% wszystkich przedsiębiorstw, z czego ponad
połowa (57,1%) była zlokalizowana w powiatach strefowych (por mapa 23).
Niewielką liczbą podmiotów (poniżej 100) z sektora usług finansowych charakteryzowało się aż 21,0% powiatów bez stref w Polsce oraz zaledwie 8,4% powiatów,
w których zlokalizowane są specjalne strefy ekonomiczne (por. mapa 20). W ponad
jednej trzeciej (38,4%) powiatów bez stref oraz 29,7% powiatów strefowych zlokalizowanych jest od 100 do 200 tego rodzaju przedsiębiorstw. Dotyczy to niektórych
podstref Suwalskiej SSE, Warmińsko-Mazurskiej SSE, Kostrzyńsko-Słubickiej SSE
oraz SSE „Euro-Park Mielec”.

62

Sekcja usług finansowych obejmuje gromadzenie i podział funduszów, włączając fundusze
ubezpieczeniowe oraz działalność pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym, z wyłączeniem funduszów związanych z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym: działalność emisyjną, kredytową, zarządzania rezerwami dewizowymi i nadzoru nad operacjami bankowymi prowadzoną przez bank centralny, gromadzenie i podział
funduszów przez inne instytucje pieniężne, pośrednictwo finansowe, udzielanie kredytów, włączając
pożyczki finansowe (leasing finansowy), administrowanie rynkiem finansowym i działalność pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym, gromadzenie i podział funduszów emerytalnych,
z wyłączeniem funduszów związanych z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Por.: ibidem.
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Mapa 23. Liczba przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe w powiatach w 2008 r.
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 11.

Około jednej czwartej powiatów strefowych (25,2%) oraz tych bez stref (24,6%)
charakteryzuje się względnie wysoką liczbą usługodawców finansowych. W ponad
jednej trzeciej (36,8%) powiatów strefowych oraz jednej czwartej (24,6%) tych bez
stref zidentyfikowano ponad 300 przedsiębiorców świadczących usługi finansowe.
Rozmieszczenie powiatów charakteryzujących się większą liczbą zarejestrowanych
podmiotów z sekcji usług finansowych pokrywa się zatem przede wszystkim z lokalizacją efektywniejszych specjalnych stref ekonomicznych.
W latach 2000–2008 znacząco wzrosła liczba podmiotów zajmujących się usługami finansowymi. W 3,6% powiatów bez specjalnych stref ekonomicznych oraz
7% powiatów strefowych nastąpił spadek liczby tego rodzaju przedsiębiorców (por.
mapa 24). Dotyczyło to powiatów, w których zlokalizowano większość podstref
Warmińsko-Mazurskiej SSE, Słupskiej SSE i Suwalskiej SSE oraz pojedyncze podstrefy Legnickiej SSE, Tarnobrzeskiej SSE „Wisłosan” i Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.
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W okresie tym do 20% wzrosła liczba usługodawców finansowych w jednej czwartej
(25,9%) powiatów bez stref i w zaledwie 16,1% powiatów strefowych. Zdecydowanie
zwiększyła się liczba przedsiębiorców z tej sekcji PKD (o powyżej 21% w 2008 r. porównaniu do 2000 r.) w 70,5% powiatów bez stref oraz 76,8% powiatów strefowych.
Dotyczyło to w zasadzie podstref wszystkich specjalnych stref ekonomicznych zlokalizowanych blisko aglomeracji miejskich, w tym głównie SSE Katowickiej, Łódzkiej
SSE, Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” oraz Legnickiej SSE.

Mapa 24. Zmiana liczby przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe
w powiatach w latach 2000–2008 (rok 2000 = 100%)
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 11.

Mapa dynamiki zmian liczebności przedsiębiorców świadczących usługi finansowe w powiatach nie pokrywa się z lokalizacją specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Przedsiębiorcy świadczący usługi finansowe dominują przede wszystkim w powiatach powiązanych z dużymi aglomeracjami miejskimi. Potwierdza to wypowiedzi
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respondentów strefowych narzekających na niską jakość i brak dostępu do usług finansowych w podstrefach umiejscowionych w gminach wiejskich. Ich słabszy rozwój
w porównaniu do podstref SSE funkcjonujących w pobliżu lub w graniach miast jest
w dużym stopniu uwarunkowany brakiem dostępu do kapitału. Jednakże nawet dłuższy okres funkcjonowania stref nie wytworzył takiego popytu, aby firmy świadczące
usługi finansowe pojawiły się w słabszych regionach kraju, w których powołano strefy.

4.4.3. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
w obliczu kryzysu światowego
Kryzys finansowy na świecie wywołał pewne perturbacje również w Polsce. Ich
źródłem nie był jednak głównie krajowy sektor finansowy, lecz przede wszystkim
powiązanie polskich przedsiębiorców z gospodarkami przeżywającymi poważne
trudności gospodarcze. W konsekwencji w Polsce nastąpił m.in. wzrost bezrobocia
i spadek produkcji przemysłowej. W odpowiedzi na wnioski państw członkowskich
Unii Europejskiej Komisja uelastyczniła obowiązujące przepisy regulujące warunki
udzielania pomocy publicznej, co wykorzystały rządy państw członkowskich poprzez
podjęcie różnorodnych działań interwencyjnych. W Polsce tego rodzaju tendencje się
nie pojawiły. Następował bowiem stały dopływ kapitału dla przedsiębiorców w postaci zarówno funduszy strukturalnych, jak i krajowej pomocy regionalnej, np. w postaci
zwolnień od podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych.
W celu weryfikacji wpływu specjalnych stref ekonomicznych na sytuację społeczno-gospodarczą na poziomie lokalnym w Polsce w okresie kryzysu pod uwagę
wzięto założenia opracowane przez Ministerstwo Gospodarki i przyjęte przez Radę
Ministrów w maju 2009 r. w sprawie mechanizmów wsparcia przedsiębiorców zlokalizowanych w regionach zagrożonych63. W badaniu uwzględniono trzy kryteria,
które stanowią jednocześnie podstawę kwalifikacji tych obszarów do objęcia specjalnymi systemami wspierania:
• powiaty uznane za zagrożone na podstawie oszacowanego wskaźnika dynamicznego; został on zbudowany na podstawie pięciu zmiennych powiatowych
z określonego miesiąca (wpływy z podatku VAT, zaległości VAT, bezrobotni wyrejestrowani, bezrobotni wyrejestrowani do zatrudnienia niesubsydiowanego
oraz napływ bezrobotnych); do grupy tej zakwalifikowano powiaty, w których
co najmniej dwa spośród pięciu wskaźników osiągnęły wartość niższą o więcej
niż odchylenie standardowe od średniej arytmetycznej obliczonej dla wszystkich
powiatów,
63

Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2009.
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powiaty, w których w ciągu 12 miesięcy (od kwietnia 2008 r. do kwietnia 2009 r.)
bezrobocie wzrosło o ponad 3 punkty procentowe,
powiaty, w których w czerwcu 2009 r. stopa bezrobocia wyniosła ponad 20%64.

Mapa 25. Powiaty zagrożone w czerwcu 2009 r. według wskaźnika dynamicznego
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym, załącznik do dokumentu Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską
gospodarkę, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2009.

W dokumencie Ministerstwa Gospodarki zidentyfikowano 32 powiaty zagrożone, określone na podstawie tzw. wskaźnika dynamicznego, co stanowi 8,4% wszystkich powiatów w Polsce. Wśród powiatów zagrożonych znajduje się 13 powiatów
64

Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym, załącznik do dokumentu Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw
pobudzających polską gospodarkę, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2009.
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strefowych, co również stanowi 8,4% wszystkich powiatów, w których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne (por. mapa 25). Problem ten występuje w dwóch
rodzajach powiatów strefowych. Pierwszą grupę tworzą powiaty Polski północnej,
reprezentujące pojedyncze podstrefy słabszych stref: Warmińsko-Mazurskiej SSE,
Pomorskiej SSE czy Słupskiej SSE. W niektórych powiatach zagrożonych należących
do drugiej grupy znajdują się natomiast strefy względnie dobrze prosperujące Katowicka SSE oraz Legnicka SSE.

Mapa 26. Powiaty zagrożone w czerwcu 2009 r. o najwyższym wzroście stopy
bezrobocia w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 1 kwietnia 2009 r.
a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 24.

W Polsce znajduje się 20 powiatów, w których stopa bezrobocia w okresie od
kwietnia 2008 r. do kwietnia 2009 r. wzrosła o ponad 3 punkty procentowe (por.
mapa 26). Wśród tych powiatów aż w 12 zlokalizowane są specjalne strefy ekonomiczne. Są to najczęściej powiaty, w których powołano pojedyncze podstrefy różnych
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stref utworzonych w zasadzie we wszystkich częściach Polski. Taka sytuacja jest o tyle
uzasadniona, że firmy strefowe, często oferujące swoje towary na rynkach innych
państw Unii Europejskiej, szybko odczuły negatywne konsekwencje spadku popytu zgłaszanego tam przez konsumentów. W efekcie poprzez zmniejszenie produkcji
zaczęły redukować zatrudnienie, oczywiście do poziomu określonego w zezwoleniu
strefowym, i ograniczać korzystanie z usług i towarów oferowanych przez kooperantów lokalnych. W takiej sytuacji nieuniknione było zwiększenie bezrobocia również
– a może przede wszystkim – w powiatach, w których zlokalizowane są produkcyjne
przedsiębiorstwa strefowe.

Mapa 27. Powiaty zagrożone w czerwcu 2009 r. o stopie bezrobocia powyżej 20%
w czerwcu 2009 r. a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło: Jak do mapy 24.

Jeśli chodzi o bezwzględną wysokość stopy bezrobocia, to na 54 powiaty, w których w czerwcu 2009 r. przekroczyła ona 20%, prawie połowa (23) obejmowała swoim
zasięgiem również obszary podstref specjalnych stref ekonomicznych (por. mapa 27).
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Dotyczy to przede wszystkim Polski północnej, gdzie zlokalizowane są Warmińsko-Mazurska SSE, Słupska SSE i Pomorska SSE, zachodniej (Kostrzyńsko-Słubicka SEE
i Legnicka SSE), ale też południowo-wschodniej z Tarnobrzeską SSE „Wisłosan” oraz
południowo-zachodniej z podstrefami Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości.
Analiza lokalizacji specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz powiatów zagrożonych i charakteryzujących się narastającymi problemami społecznymi związanymi z bezrobociem pozwala stwierdzić, że mechanizm stref nie w pełni uchronił
przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami kryzysu gospodarczego. Specjalne strefy ekonomiczne, podobnie jak cała gospodarka Polski, odczuwają skutki
kryzysu światowego. Przejawia się to przede wszystkim zwolnieniami pracowników,
co było widoczne od końca 2008 r. także w powiatach, w których zlokalizowano
strefy. Przywołany wskaźnik dynamiczny, skonstruowany na podstawie stopy bezrobocia oraz wartości sprzedaży objętej VAT, wykazywał tendencję spadkową także
w powiatach strefowych. W konsekwencji powiaty te, mimo że zlokalizowano w nich
specjalne strefy ekonomiczne, również zostały zaliczone do zagrożonych, ale – jak
się wydaje – z przyczyn nieco innych niż pozostałe, mniej uprzemysłowione regiony
kraju. Wynikało to z dwóch mechanizmów działających równocześnie.
Przedsiębiorcy strefowi, korzystający w dużym stopniu z dostawców i odbiorców w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zaczęli odczuwać skutki
dekoniunktury u głównych partnerów gospodarczych (Niemiec, Francji, Wielkiej
Brytanii). Wskazuje się bowiem, że osłabienie gospodarcze doprowadziło do redukcji
liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych m.in. w motoryzacji i innych branżach związanych z produkcją kierowaną poza granice kraju. W odpowiedzi zaczęto
redukować koszty, w tym osobowe. Jako że przedsiębiorcy strefowi w okresie dobrej
koniunktury w znacznym stopniu przyczyniali się do wzrostu zatrudnienia, w okresie
osłabienia gospodarczego poprzez zwolnienia pracowników bezpośrednio doprowadzili również do znacznego wzrostu stopy bezrobocia.
Efekty te zostały wzmocnione przez zmniejszenie dostaw kooperantów nie tylko
z regionu, lecz także z całej Polski. Oznaczało to dodatkowe ograniczenie produkcji
i redukcję zatrudnienia w firmach okołostrefowych. W związku z tym, że strefy generują na swoim terenie szybszy rozwój w okresie koniunktury, to podczas kryzysu
podlegają tym samym prawom gospodarki co pozostałe obszary kraju. Mogłoby się
wydawać, że efekty te są jednak bardziej intensywne, gdyż zmniejszenie produkcji
i redukcja zatrudnienia odbywają się wówczas na względnie ograniczonym terenie.
Na początku lutego 2009 r. oceniano, że kryzys najbardziej odczuły strefy, w których dominowała branża motoryzacyjna, a więc Katowicka SSE, Wałbrzyska SSE
„Invest-Park” oraz SSE „Krakowski Park Technologiczny”. W tej ostatniej niemiecki
koncern MAN ze swojej fabryki w Niepołomicach zwolnił do końca 2008 r. 150 osób.
Oszczędności wprowadził również producent opon Michelin, który w swojej olsz-
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tyńskiej fabryce zlokalizowanej w Warmińsko-Mazurskiej SSE zamierzał zmniejszyć
produkcję o 10%. Produkcję zredukowała też Toyota w Jelczu-Laskowicach, objętych
Wałbrzyską SSE „Invest-Park”65.
Instrument specjalnych stref ekonomicznych w Polsce stanowi jednak również
zabezpieczenie przed niekontrolowanymi zwolnieniami i zamykaniem firm. Wynika
to stąd, że przedsiębiorcy funkcjonujący w strefach są zobowiązani do utrzymania
przez określony czas zainwestowanego kapitału oraz utworzonych nowych i wcześniej istniejących miejsc pracy. W związku z tym nie mogą oni bezkarnie zmniejszać
liczby pracowników w swoich zakładach, choć mają w tym zakresie dość szerokie
możliwości, ponieważ w stosunku do zapisów zezwoleń strefowych w firmach umiejscowionych w większości podstref i specjalnych stref ekonomicznych zatrudnienie
rzeczywiste było znacznie wyższe. Instrumenty pomocowe w postaci zwolnień od
podatku dochodowego są ponadto wykorzystywane przez przedsiębiorców pod warunkiem osiągania dochodów ze sprzedaży produkowanych towarów i świadczonych
usług. Oznacza to, że dla wielu nowych inwestorów okres czerpania korzyści z tytułu
działania w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce jeszcze się nie rozpoczął,
a czas kryzysu jest traktowany jako przejściowy.
W momencie kryzysu swoje zalety mają również rozproszenie specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce i fragmentacja poszczególnych stref na podstrefy. Dekoniunktura prowadzi, również w strefach, do redukcji zatrudnienia, a w konsekwencji
do wzrostu bezrobocia lokalnego. Koncentracja zakładów przetwórstwa przemysłowego na jednym terenie strefy mogłaby być niebezpieczna ze względu na pojawienie
się negatywnych efektów społeczno-gospodarczych w związku z trwającym kryzysem. Przykładem takich niebezpiecznych lokalizacji jest tworzenie pojedynczych
zakładów w podstrefach i uzależnienie w ten sposób rynku pracy od jednego pracodawcy. Niemniej jednak tacy inwestorzy uruchomili najczęściej produkcję strefową
blisko aglomeracji miejskich, co powinno znacząco ograniczyć ewentualne negatywne konsekwencje redukcji zatrudnienia.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców strefowych i zabezpieczyć
ich przyszłą pozycję, przedstawiciele spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi w Polsce zaczęli pod koniec 2008 r. postulować, żeby inwestorzy,
którzy chcieliby realizować w strefach nowe przedsięwzięcia, mogli korzystać ze
zwolnień także wtedy, gdy w istniejących już w strefach fabrykach zwolnili część
załogi66. Chodziło o sytuacje, w których zatrudnienie w firmie jest znacznie wyższe
od początkowo deklarowanego i nawet po redukcji przekracza wielkości wymagane w zezwoleniach. Zarządy stref proponowały takie rozwiązania w obawie, że bez
65
66

Kryzys omija specjalne strefy ekonomiczne, „Puls Biznesu”, 10.02.2009.
Por.: Przedstawiciele…, op. cit.
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zmiany przepisów firmy dotknięte kryzysem będą redukować zatrudnienie, a nowe
miejsca pracy, które mogłyby się pojawić dzięki nowym projektom, będą lokowane
w innych krajach.
Propozycja ta zasługuje jednak na ocenę krytyczną przede wszystkim ze względu
na brak przesłanek łączenia postępowania przedsiębiorców przy jednej inwestycji strefowej z nowym projektem działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Po drugie – jak już wskazywano – przedsiębiorcy w strefach mogli redukować
zatrudnienie do poziomu przewidzianego zezwoleniem bez żadnych konsekwencji.
Pod względem warunków inwestycji oraz preferencji fiskalnych specjalne strefy
ekonomiczne w Polsce nadal są atrakcyjną lokalizacją prowadzenia biznesu. Wydaje
się bowiem, że właśnie zwolnienia podatkowe, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy
zlokalizowani w strefach, powinny, zwłaszcza w okresach spowolnienia gospodarczego, okazać się zachętą szczególnie atrakcyjną. Potwierdzają to wstępne deklaracje
inwestorów zainteresowanych uzyskaniem zezwoleń na funkcjonowanie w strefach
mimo skutków kryzysu gospodarczego.
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Przeprowadzone badanie pozwoliło udowodnić tezę, że specjalne strefy ekonomiczne pozytywnie wpłynęły na rozwój polskich regionów, gdyż zapewniły
napływ inwestycji zagranicznych i krajowych w znaczącej skali, co ograniczyło
bezrobocie oraz było impulsem do powstawania i rozwoju zakładów kooperacyjnych. Ujawniono jednak również negatywne konsekwencje mechanizmu wsparcia strefowego w postaci przyczyniania się stref do rozwarstwienia regionalnego
w Polsce w związku z ustanawianiem ich na obszarach o względnie wysokim poziomie rozwoju.
Udowodnienie przedstawionej tezy oparto na wynikach przeprowadzonych
analiz prawnych oraz badań statystycznych i ekonomicznych, weryfikujących sześć
hipotez postawionych we wstępie. Należy jednak zaznaczyć, że po analizie wyników
badań niemożliwe okazało się oddzielenie efektów rozwoju gospodarczego całego
kraju od tych, które były wyłącznie konsekwencją funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce. Dodatkowymi impulsami do rozwoju stref były bowiem
akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowanie w wielu dziedzinach przepisów, nie tylko tych regulujących krajową pomoc regionalną w strefach, do wymogów
unijnych.
Pierwsza hipoteza stanowiła, że specjalne strefy ekonomiczne wpływają pozytywnie na rozwój regionalny poprzez ograniczanie bezrobocia w wyniku oferowania nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy w inwestycjach przedsiębiorców
strefowych i rozwoju ich kooperantów. Badanie danych na temat rozwoju stref w latach 2001–2008 pozwoliło ustalić, że skumulowana wartość inwestycji przedsiębiorców w strefach, którzy na koniec 2008 r. posiadali ważne zezwolenia, wzrosła dość
znacznie z poziomu 8,3 mld zł w 2001 r. do poziomu ponad 57,1 mld zł w 2008 r.
Dynamika napływu inwestycji do stref znacznie przewyższała dynamikę napływu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świecie i do Unii Europejskiej. Na tej podstawie można stwierdzić, że strefy w Polsce wciąż efektywnie się rozwijały (przykładowo mimo oznak kryzysu gospodarczego w 2008 r. odnotowano zwiększenie o jedną
czwartą wartości skumulowanych inwestycji strefowych w porównaniu do 2007 r.).
Przeprowadzone badanie ujawniło wysoki stopień realizacji warunków zezwolenia dotyczących inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce.
Z końcem 2008 r. kształtował się on na poziomie 144%. Z jednej strony wynika to
w pewnym – choć jak się wydaje, niewielkim – stopniu z ostrożności przedsiębiorców
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przy deklarowaniu wartości inwestycji, gdyż spełnienie tego wymogu jest warunkiem
funkcjonowania w strefie. Z drugiej strony znaczące przekroczenie wymaganych
progów inwestycyjnych jest pochodną relatywnie dobrej koniunktury i szybkiego
rozwoju przedsiębiorstw w strefach. Na tej podstawie, z punktu widzenia przedsiębiorców, można zatem uznać inwestycje i prowadzenie działalności w strefie za
sukces. Wzrost inwestycji w strefach miał bowiem tendencję stabilizacyjną, a nowe
zezwolenia udzielone w roku 2007 i 2008 powinny w najbliższej przyszłości zapewnić
tym strefom rozwój.
Nowe inwestycje są bezpośrednio powiązane z tworzeniem nowych i utrzymaniem dotychczasowych miejsc pracy. Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić,
że na przestrzeni lat zatrudnienie w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
wzrosło siedmiokrotnie: z poziomu 30 tys. w 2001 r. do poziomu ponad 207 tys. według danych na koniec 2008 r. Wielkości te wydają się dość istotne z punktu widzenia
polskiego rynku pracy. Co prawda w początkowym okresie funkcjonowania stref
stosunek zatrudnionych w strefach do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce
wynosił zaledwie około 1%, to jednak z biegiem czasu stale wzrastał, aby w 2008 r.
osiągnąć wartość 6,8%. Średnioroczny wzrost zatrudnienia w strefach w latach 2001–
2008 wyniósł 25%, przy czym w 2008 r. zmalał do poziomu 15% w stosunku do roku
2007. Wyniki te są bardzo dobre w porównaniu z dynamiką zarówno liczby pracujących, jak i zatrudnionych w całej Polsce, która wahała się we wspomnianym okresie
w granicach niewiele ponad 1% średniorocznie.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że mimo kryzysu gospodarczego w świecie i pewnych jego objawów w Polsce w 2008 r. wciąż następował
wzrost zatrudnienia w zakładach zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Po okresie słabszej dynamiki zatrudniania w strefach można się spodziewać ponownego szybkiego rozwoju, po kryzysie bowiem jednym z istotniejszych
instrumentów wsparcia przedsiębiorców, poza funduszami strukturalnymi, będą
prawdopodobnie preferencje podatkowe w strefach.
Na koniec 2008 r. zaledwie w 19 na 155 powiatów, w których zlokalizowane były
podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, w przedsiębiorstwach strefowych nie
zatrudniono żadnych pracowników. Było to konsekwencją włączenia tych obszarów
do systemu preferencji strefowych dopiero w latach 2007–2008, co oznacza, że ewentualni przedsiębiorcy są obecnie na etapie realizacji inwestycji i nie podjęli jeszcze
rekrutacji pracowników.
Analiza rzeczywistych efektów zatrudnienia w porównaniu do zobowiązań przyjętych w zezwoleniach strefowych pozwoliła stwierdzić, że przedsiębiorcy strefowi zatrudniali znacznie więcej osób, niż to wynika z zobowiązań przyjętych na etapie uzyskiwania zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce. Stopień
realizacji zatrudnienia w stosunku do zapisów strefowych rósł w latach 2001–2008
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z poziomu 121% do 315%. Jest to nie tyle skutek ostrożnego podejmowania zobowiązań zawartych w zezwoleniach strefowych, ile raczej konsekwencja efektywnego wykorzystania zarówno preferencji strefowych, jak i koniunktury w tym okresie (łącznie
z czasem kryzysu). W tym samym czasie bezrobocie w Polsce najpierw rosło, a po
przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej spadało, ale znacznie wolniej, niż
tworzono miejsca pracy w strefach.
Liczba utworzonych miejsc pracy na 1 ha zagospodarowanego terenu w specjalnych strefach ekonomicznych (która w latach 2004–2008 wzrosła z poziomu 18,7 do
poziomu 25,4) ujawniła, że produkcja strefowa była w większości przypadków raczej pracochłonna. Odnotowano to przede wszystkim w strefach zlokalizowanych
w dobrze rozwiniętych regionach Polski centralnej, gdzie należałoby się spodziewać
przemysłu względnie kapitałochłonnego, oraz w regionach południowych, mających
stosunkowo duże zasoby niezagospodarowanej wykwalifikowanej siły roboczej.
Charakter i pierwotne założenia związane z powoływaniem specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce miały niewątpliwie istotny wpływ na liczbę utworzonych
nowych i utrzymanych istniejących miejsc pracy w strefach. W konsekwencji wielkość zatrudnienia w poszczególnych strefach znacząco się różniła w zależności od
dominacji podmiotów z sektora firm małych i średnich lub przedsiębiorstw dużych.
Okazało się również, że o jednorazowym wzroście liczby zatrudnionych w podstrefie, a w konsekwencji w całej specjalnej strefie ekonomicznej, decydowały często nie
harmonijny rozwój regionu i relatywnie duża liczba przedsiębiorców, ale pojedyncza
duża inwestycja, np. lokalizacja firmy Michelin w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskiej SSE czy Volkswagen w Poznaniu w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Takie przypadki wystąpiły w zasadzie we wszystkich strefach w Polsce.
Ponad 60% przedsiębiorców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce zadeklarowało, że udział ich pracowników mieszkających w gminie,
w której zlokalizowana jest inwestycja, w ogólnej liczbie zatrudnionych waha się
w przedziale 61–100%. Jeśli dodać do nich jedną czwartą badanych (26,4%), którzy zadeklarowali, że pracownicy mieszkający w gminach, w których funkcjonuje
przedsiębiorstwo, stanowią około połowy zatrudnionych (41–60%), można stwierdzić, że w 8 na 10 firm działających w strefach zatrudnienie ma charakter lokalny
i w znacznym stopniu zależy od miejscowego rynku pracy. Ponadto prawie połowa
zapytanych (48,5%) odpowiedziała, że reszta ich pracowników (15–40%) pochodzi
z gmin sąsiednich. Oznacza to zatem, że strefy stale przyciągały siłę roboczą z okolicznych gmin i powiatów.
Przeprowadzona analiza pozwoliła również uchwycić rozmiar wpływu stref
na stopę bezrobocia na rynku lokalnym. W 2003 r. zidentyfikowano 76 powiatów,
w których granicach administracyjnych funkcjonowały specjalne strefy ekonomiczne. Większość z nich (53 powiaty, co stanowiło prawie 70% wszystkich, w których
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istniały strefy) charakteryzowała się stopą bezrobocia powyżej średniej dla Polski.
Spośród pozostałych powiatów w Polsce niewiele mniej, bo 62%, miało natomiast
bezrobocie wyższe niż przeciętnie w kraju. W kolejnych latach stopniowo włączano
obszary, które w większości charakteryzowały się stopą bezrobocia powyżej średniej krajowej. Ostatecznie na koniec 2008 r. odsetek powiatów o stopie bezrobocia
powyżej średniej krajowej, w których rozmieszczone były strefy, spadł o 5 punktów
procentowych w porównaniu do 2003 r. Dowodzi to pozytywnego efektu funkcjonowania stref w Polsce na poziom bezrobocia lokalnego w powiatach.
Jeśli chodzi o dynamiczne ujęcie wpływu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na lokalny rynek pracy, to należy zauważyć, że w latach 2001–2008 w prawie
połowie powiatów strefowych (49%) bezrobocie spadało szybciej, w pozostałych zaś
51% przypadków – wolniej niż przeciętnie w kraju, podczas gdy w powiatach bez stref
w ponad dwóch trzecich bezrobocie spadało wolniej, a tylko w jednej trzeciej – szybciej niż średnia krajowa. W wielu powiatach strefowych, w których tempo spadku
bezrobocia było niższe niż średnio w kraju, podstrefy utworzono dopiero po akcesji
Polski do Unii Europejskiej, stąd zatrudnienie w nich zrealizowane było ograniczone
ze względu na zbyt krótki czas funkcjonowania strefy. Należy również pamiętać, że
część powiatów, w których stopa bezrobocia spadała relatywnie szybko, rozwija się
dynamicznie i spadek bezrobocia nastąpiłby w nich prawdopodobnie również bez
istnienia w nich specjalnych stref ekonomicznych.
Przedstawione wnioski są wzmacniane przez nieskwantyfikowane efekty funkcjonowania stref. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że ze
względu na to, iż do końca 2008 r. zatrudnienie w zakładach strefowych znalazło
ponad 207 tys. pracowników oraz utworzono dodatkowo od 100 tys. do 300 tys. nowych miejsc pracy w zakładach kooperujących, strefy wygenerowały lub utrzymały
w sumie prawie pół miliona miejsc pracy, co przy liczbie bezrobotnych na koniec
2008 r. na poziomie 1,7 mln wydaje się wynikiem bardzo dobrym. Oczywiście nie
można jednoznacznie interpretować tych wskaźników, gdyż brak jest analiz uwzględniających rozwój regionalny i tworzenie nowych miejsc pracy tam, gdzie nie ma stref.
Należy również zauważyć, że czasami o jednorazowym wzroście liczby zatrudnionych w podstrefie i znaczącym wpływie na lokalny rynek pracy decydują nie
harmonijny rozwój regionu i relatywnie silna koncentracja wielu przedsiębiorców,
ale pojedynczy duży inwestor. Jest on zwykle bardzo atrakcyjnym partnerem dla
władz gminnych czy centralnych, gdyż oferuje jednorazowo dużo nowych miejsc
pracy. Często jednak staje się monopolistą na rynku siły roboczej, a w efekcie może
wpływać na obniżkę płac. Małe gminy miejskie lub wiejskie, zdominowane przez
jednego lub dwóch przedsiębiorców strefowych, w przypadku kryzysu gospodarczego
mogą zostać dotknięte znacznym wzrostem bezrobocia.
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Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają zatem tezę, że przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce poszukują pracowników na lokalnym i regionalnym rynku pracy, na którym
zwiększają w ten sposób popyt na pracę. Warto zauważyć, że fakt przemieszczania
się pracowników między gminami czy powiatami znajduje potwierdzenie w mobilności siły roboczej w regionie. Mobilność ta nie jest duża między regionami,
jednakże można stwierdzić, że specjalne strefy ekonomiczne niewątpliwie przyczyniają się do jej zwiększenia. Koncentracja działalności w strefach – w rozumieniu
nowej geografii ekonomicznej – przyczynia się zatem do migracji pracowników,
a w konsekwencji – do wzrostu wynagrodzeń w regionie, w którym występuje dużo
przedsiębiorstw. Potwierdza to tezę D. Pugi, że aglomeracja działalności gospodarczej, która występuje w większości podstref SSE, oraz potencjalny wzrost wynagrodzeń przyciągają pracowników do regionów uprzemysłowionych, w których
funkcjonują strefy, co dodatkowo intensyfi kuje aglomerację przedsiębiorstw. Warto
również zauważyć, że migracja z obszarów słabszych do silniejszych, dysponujących
podstrefami specjalnych stref ekonomicznych, nie napotyka istotnych barier czy
utrudnień oprócz infrastrukturalno-transportowych, co powoduje jeszcze większe
wzmocnienie efektów aglomeracyjnych.
W większości stref dominują trzy–cztery branże przemysłowe (np. motoryzacyjna w Legnickiej SSE, Katowickiej SSE i w Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park”, papiernicza
i poligraficzna w Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości oraz SSE „Starachowice”, drzewna w SSE „Euro-Park Mielec”, Słupskiej SSE, Suwalskiej SSE, a także
Kostrzyńsko-Słubickiej SSE). W ten sposób często struktura przemysłu w regionie się
nie zmienia, a zdobyte wcześniej kwalifikacje i umiejętności lokalnej siły roboczej są
w pełni wykorzystywane. Tendencja do aglomeracji przedsiębiorców z jednej branży
lub z branż pokrewnych potwierdza wskazania teorii nowej geografii ekonomicznej
o lokowaniu zakładów blisko siebie przez przedsiębiorców, jeśli korzystają oni z tego
samego rodzaju siły roboczej.
Druga z hipotez badawczych przewidywała, że podstrefy specjalnych stref ekonomicznych w Polsce są tworzone coraz częściej w pobliżu ośrodków miejskich
i przemysłowych, a w konsekwencji wpływają na rozwój tych obszarów i zwiększają dysproporcje w rozwoju regionalnym. Na podstawie analizy zebranych dokumentów rządowych można stwierdzić, że w początkowej fazie strefy były powoływane na
wniosek władz lokalnych bez uwzględnienia koncepcji rozwoju regionalnego kraju.
Usytuowanie firm w strefach podporządkowane było jedynie strukturze własnościowej działek, a nie przemyślanej kompozycji układu zagospodarowania przestrzennego. Wyniki analiz rozmieszczenia podstref poszczególnych SSE potwierdziły tezę, że
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na początku swojego działania specjalne strefy ekonomiczne w Polsce stały się raczej
politycznym instrumentem restrukturyzacji przemysłu w regionach szczególnie dotkniętych bezrobociem na początku transformacji systemowej niż elementem polityki
regionalnej mającej na celu stworzenie podstaw długookresowego wzrostu regionów
najsłabiej rozwiniętych.
W kolejnych latach następowały jednak znaczące zmiany w lokalizacji stref w Polsce. Przeprowadzone badanie pozwoliło ujawnić, że w zasadzie każda ze specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce ma co najmniej kilka podstref zlokalizowanych w pobliżu lub nawet w granicach ośrodków miejskich. Najlepszym przykładem jest SSE
„Krakowski Park Technologiczny”, która czerpie korzyści z lokalizacji Krakowa, co
akurat w przypadku tej strefy przekłada się na strukturę branżową zainwestowanego kapitału z dominującymi przedsiębiorstwami innowacyjnych technologii. W pozostałych 13 strefach, w podstrefach zlokalizowanych właśnie w pobliżu miast lub
ośrodków przemysłowych, stworzono najwięcej miejsc pracy w ramach poszczególnych stref. Do przykładów można zaliczyć: gminę Mielec w SSE „Euro-Park Mielec”
(90,1% ogółu zatrudnionych w tej strefie), gminę Starachowice w SSE „Starachowice”
(67,7%), gminę Poznań w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (46,3%), gminę Olsztyn w Warmińsko-Mazurskiej SSE (46,4%), gminy Polkowice i Legnica w Legnickiej SSE (odpowiednio 43,6% i 40,7%). W takiej sytuacji w specjalnych strefach ekonomicznych
są często zatrudniani mieszkańcy dużych ośrodków miejskich, w których problemy
bezrobocia są relatywnie mniejsze, ale zaplecze infrastrukturalne dla przedsiębiorców jest atrakcyjniejsze niż w wielu gminach wiejskich, co staje się przesłanką dalszej
aglomeracji przedsiębiorców i powiększania dysproporcji regionalnych.
Zaobserwowane tendencje dotyczą nie tylko gmin, lecz także powiatów. Analiza
wyników przeprowadzonych badań wskazuje, że rozmieszczenie powiatów o największej liczbie zatrudnionych w firmach zlokalizowanych w strefach, powiatów
o największej wartości inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorstwa w SSE,
a także powiatów, w których udzielono najwięcej pomocy publicznej w ramach ustawy o s.s.e., a zatem w których przedsiębiorcy strefowi wypracowali największy zysk,
od którego zapłaciliby podatek, gdyby funkcjonowali na zasadach ogólnych, pokrywa
się z lokalizacją dużych, prężnych ośrodków produkcyjnych albo dobrze zurbanizowanych centrów miejskich. Najwięcej takich obszarów było zlokalizowanych w Polsce
południowo-zachodniej oraz centralnej. W wyniku badania uchwycono również stosunkowo niewielkie natężenie kapitału strefowego, a w konsekwencji – zatrudnienia
w przedsiębiorstwach w SSE w powiatach Polski południowo-wschodniej o gorzej
rozwiniętej infrastrukturze przemysłowej i usługowej oraz słabszym kapitale ludzkim. Oznacza to, że specjalne strefy ekonomiczne mogły mieć mały lub nieistotny
wpływ na rozwój tych regionów.
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Większość podstref specjalnych stref ekonomicznych o największych inwestycjach i zatrudnieniu zostało zlokalizowanych w podregionach charakteryzujących się
ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną dla działalności przemysłowej i usługowej. W badaniu wykazano, że ustanowienie wielu podstref w regionach atrakcyjnych
dla usługodawców zapewniło z jednej strony szeroką ich ofertę po konkurencyjnych
cenach. Z drugiej strony usytuowanie w tych regionach przemysłu stworzyło poprzez
zachęty strefowe warunki do zwiększania popytu na nowoczesne usługi dla biznesu. Okazało się również, że słabe uprzemysłowienie, stosunkowo niska dostępność
transportowa oraz małe zasoby wykwalifikowanych pracowników w podregionach
Polski wschodniej, północno-wschodniej i południowo-wschodniej nie zostały zrekompensowane przez potencjalne przywileje, które uzyskiwano w istniejących tam
podstrefach SSE, stąd efekty stref były znacznie słabsze. Ponieważ działalność usługowa wymaga bliskości centrów telekomunikacyjnych i transportowych, można przypuszczać, że w przyszłości podstrefy tworzone w pobliżu lub nawet w ramach aglomeracji miejskich będą się stawały ośrodkami nie przemysłowymi, ale usługowymi.
Przeprowadzone badania przyniosły potwierdzenie teorii o wyższości skoncentrowanej działalności gospodarczej w poszczególnych obszarach (w przypadku specjalnych stref ekonomicznych – w podstrefach) nad rozproszoną. Należy zauważyć,
że wnioski wynikające z teorii nowej geografii ekonomicznej można potwierdzić na
poziomie poszczególnych podstref, podczas gdy w żaden sposób nie ma ona odniesienia do sfragmentaryzowanych i rozproszonych specjalnych stref ekonomicznych.
W związku z tym jednak, że we wszystkich strefach oferowane są identyczne warunki
uzyskiwania krajowej pomocy regionalnej, powinny być one w istocie rozpatrywane
z punktu widzenia poszczególnych podstref, a nie całych stref.
Jeśli przyjąć takie założenia, można z powodzeniem uznać, że funkcjonowanie
wielu podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce potwierdza również teorię
centrów i peryferii P. Krugmana. W tym przypadku centrami są podstrefy, aglomeryzujące przemysł i przyciągające pracowników, peryferiami zaś – obszary niedysponujące żadnymi przywilejami. Regiony słabiej rozwinięte, dysponujące zbyt
małym zasobem siły roboczej oraz zbyt małym rynkiem zbytu, mogą mimo wszystko
oferować relatywnie większe efekty skali, jeśli udzielane są w nich strefowe zachęty
inwestycyjne. Jeśli jednak brak jest instrumentów interwencji państwa w postaci specjalnych stref ekonomicznych w regionach najsłabszych, pogłębia się nierównomierna
lokalizacja działalności gospodarczej oraz powiększają się różnice w poziomie rozwoju w układzie przestrzennym.
Należy jednak zauważyć, że z punktu widzenia neoliberalnej koncepcji gospodarki tendencje do powstawania centrów i peryferii nie powinny być wspierane przez państwo, a przecież właśnie specjalne strefy ekonomiczne są przykładem
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interwencjonizmu państwowego. Zgodnie z teorią przyczyną pojawiania się centrów
i peryferii powinny być autonomiczne decyzje podmiotów gospodarczych. Dzieje
się tak rzeczywiście w przypadku stref w Polsce. Od 2001 r. rząd w zasadzie przestał
z własnej inicjatywy ustanawiać podstrefy w najsłabszych regionach kraju, a kolejne
grunty zaczął obejmować strefami zgodnie z sugestiami inwestorów, kierujących się
zasadami wolnego rynku. W konsekwencji zdecydowana większość nowych obszarów podstref usytuowana jest blisko silnych ośrodków miejskich i przemysłowych,
dzięki czemu pełni w ten sposób rolę krugmanowskich centrów.
Przedstawione wnioski, oparte na przeprowadzonych badaniach, pozwalają
potwierdzić tezy P. Krugmana, że niższe koszty transportu, wynikające z bliskości
rynku zbytu i dostaw, oraz większy udział przemysłu – co następuje w wyniku koncentracji przedsiębiorstw przemysłowych w poszczególnych podstrefach specjalnych
stref ekonomicznych – a także rosnące korzyści skali, wynikające z otwarcia rynku
wewnętrznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, powodują realną aglomerację
przemysłu w regionach lepiej rozwiniętych. Jest to zatem naturalna konsekwencja
dążenia przedsiębiorców do aglomeracji w rozumieniu teorii nowej geografii ekonomicznej.
Wniosek ten wzmacniają wyniki obserwacji tempa zagospodarowywania poszczególnych podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, co również jest
przykładem efektów aglomeracji stanowiącej zachętę do powstawania nowych przedsiębiorstw. W konsekwencji strefy zwiększają przewagę konkurencyjną danego regionu, poprawiają jego atrakcyjność lokalizacyjną oraz ułatwiają pozyskiwanie nowych
inwestorów. Elastyczna polityka regionalna wobec lokalizacji podstref specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce, umożliwiająca w tym zakresie przedsiębiorcom podjęcie wolnych decyzji o miejscu ich inwestycji, nie doprowadza do osłabienia rozwoju
regionów z olbrzymim potencjałem wzrostu, ale wręcz przeciwnie – wzmacnia je.
Dyskusyjny pozostaje jednak koszt prowadzonej interwencji państwa w stosunku
do uzyskanych korzyści.
Przeprowadzona analiza pozwoliła również ustalić, że model centrum i peryferii można zastosować w odniesieniu do podstref specjalnych stref ekonomicznych
nie tylko w związku z aglomeracją działalności gospodarczej w centrum, lecz także
z powiązaniami z peryferiami. Jedną z płaszczyzn tej współpracy jest wspomniane
już pozyskiwanie pracowników nie tylko z gminy, w której zlokalizowany jest zakład
w strefie, lecz także z dalszych terenów danego regionu, drugą zaś – kooperacja z dostawcami i odbiorcami z peryferii.
W analizowanym okresie zidentyfikowano zróżnicowane powiązania firm strefowych z dostawcami towarów i usług. Aż 14,9% przedstawicieli firm strefowych biorących udział w badaniu zadeklarowało, że zaopatrywało się niemal w pełni w innych
państwach Unii Europejskiej (81–100% kosztów materiałów i usług wykorzystywa-
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nych przy produkcji towarów w strefach). Co piąty badany wskazał na kooperację
z dostawcami z państw Unii na poziomie 41–80% kosztów. Oznacza to relatywnie
silne powiązanie stref z unijnym rynkiem wewnętrznym, co z jednej strony zapewnia
dostęp do nowoczesnych technologii, z drugiej zaś – poprzez zależność ekonomiczną
powoduje odczuwanie wszelkich perturbacji na rynku unijnym. Jest to oczywiście
bezpośrednia konsekwencja członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz powiązań
handlowych (a także – jak widać – inwestycyjnych) z firmami unijnymi.
Analiza wyników badań ankietowych pozwoliła stwierdzić wysoki udział przedsiębiorców korzystających z dostawców z Polski spoza województwa, w którym znajduje się strefa. Co piąty badany ocenił wartość materiałów i usług pochodzących
z kraju na poziomie 41–80% wszystkich kosztów dostaw. Relatywnie najwięcej przedsiębiorców strefowych (41%) zadeklarowało udział dostaw krajowych w przedziale
5–30% materiałów i usług w ogólnych kosztach komponentów. Dla ponad jednej
trzeciej przedsiębiorców strefowych dostawcy zlokalizowani w tym samym województwie stanowili uzupełnienie niezbędnych materiałów i usług, których wartość
oszacowano na poziomie 5–30% ogólnych kosztów materiałowych. Wykazano zatem
tendencję do korzystania z usługodawców i drobniejszych dostawców komponentów
niezbędnych do prowadzenia działalności w strefie z jej okolic.
Na tej podstawie stwierdzono, że przedsiębiorcy z podstref specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które mogą być traktowane jako centra w modelu P. Krugmana, dzięki temu, że korzystają z polskich dostawców, na poziomie zarówno kraju,
jak i województwa czy nawet powiatu i strefy, przyczyniają się do wzrostu przedsiębiorczości. Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad połowa przedsiębiorstw
przemysłu przetwórczego, a dwie trzecie – z sektora usług było zlokalizowanych
w powiatach strefowych, których liczba stanowiła niewiele ponad 40% wszystkich
powiatów w kraju. Podstrefy SSE o najwyższych wskaźnikach inwestycji i zatrudnienia były zlokalizowane przede wszystkim w powiatach charakteryzujących się
dużą liczbą podmiotów przetwórstwa przemysłowego i usługodawców dla biznesu.
Trudno jednak jednoznacznie ocenić, czy specjalne strefy ekonomiczne mogły mieć
wpływ na dalsze uprzemysławianie danego regionu. Poprzez wspieranie rozwoju
przemysłowego na obszarach często już dobrze rozwiniętych, strefy prowadziły do
polaryzacji rozwoju regionów w Polsce.
W latach 2001–2008 największy wzrost liczby podmiotów zarówno przemysłu
przetwórczego, jak i usług dla biznesu nastąpił przede wszystkim w powiatach strefowych o relatywnie niewielkiej liczbie tego rodzaju przedsiębiorców poza specjalnymi
strefami ekonomicznymi. Można na tej podstawie wnioskować, że strefy stanowiły
pozafiskalną zachętę do zakładania przedsiębiorstw w powiatach, w których utworzono strefy, przez co wzmocniono efekty aglomeracji w rozumieniu teorii nowej
geografii ekonomicznej.
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W związku z tym, że preferencje fiskalne w strefach przestały być w istocie instrumentem polityki regionalnej, a przedsiębiorcy międzynarodowi mogą poszukiwać
lokalizacji dla swoich inwestycji nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach
Unii Europejskiej (przede wszystkim Europy Środkowej i Wschodniej), pomoc w strefach można obecnie traktować jako generalną zachętę do realizacji inwestycji w kraju,
a nie instrument ukierunkowany na zmniejszanie dysproporcji regionalnych. Warto
bowiem zauważyć, że o aglomeracji działalności gospodarczej w polskich specjalnych
strefach ekonomicznych decydują również inne, pozafiskalne czynniki.
Przeprowadzone badania ankietowe pokazały, że oprócz zachęt inwestycyjnych
przedsiębiorcy zwracali uwagę na inne czynniki, w tym społeczno-demograficzne:
wykształcenie potencjalnych pracowników oraz swoiste umiejętności siły roboczej
w regionie. Oznacza to, że przedsiębiorcy, szczególnie podmioty duże i średnie, przywiązywali szczególną wagę do jakości zasobów ludzkich w regionach, w których mieli
zamiar inwestować w strefach. Nie oznacza to jednak, że zgłaszali oni zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych. Poszukiwali oni raczej lokalizacji
z siłą roboczą zaspokajającą ich potrzeby, co potwierdza założenia nowych modeli
lokalizacji działalności gospodarczej.
Trzecia hipoteza mówiła, że rozszerzenie zakresu dopuszczalnej działalności w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce o świadczenie nowoczesnych
usług powoduje, że strefy powoli ewoluują w kierunku pozyskiwania inwestorów
dysponujących nowoczesnymi technologiami. Napływ nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania nimi
jest oczekiwany zazwyczaj przy pojawianiu się bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju. W związku z tym istotna była, przede wszystkim w pierwszej fazie
funkcjonowania stref, struktura kapitałowa poczynionych inwestycji ze względu na
kraj pochodzenia. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że na początku
funkcjonowania stref dominował kapitał polski (37,2% ogólnej wartości w 2000 r.),
co oznacza niewielki napływ do polskich stref innowacyjnych rozwiązań z zagranicy. W ostatnich latach, mimo wzrostu w wartościach absolutnych, udział ten spadł
(19,3% w 2008 r.) na rzecz inwestorów z państw Unii Europejskiej, szczególnie Niemiec (17,2%), Włoch (8,0%) i Francji (5,4%), a także spoza Unii: ze Stanów Zjednoczonych (13,7%) i Japonii (13,3%).
Ze względu na przesłanki lokalizacji kapitału strefy można podzielić na dwie
grupy. Pierwsza, zlokalizowana w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej, stanowiła zarówno w okresie stowarzyszenia, jak i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej dogodną lokalizację inwestycji w ramach unijnego rynku wewnętrznego.
W konsekwencji kapitał dominujący w tych strefach pochodzi z Niemiec lub Włoch.
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W pozostałych przypadkach dominacja kapitału zagranicznego wynikała zazwyczaj
z inwestycji jednego lub dwóch przedsiębiorców reprezentujących jedno państwo.
Z punktu widzenia rozmieszczenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
można stwierdzić, że w przeważającej liczbie strefy nie zostały pierwotnie utworzone w miejscach przygotowanych do działalności zaawansowanej technologicznie,
w przeciwieństwie do pokrywania się ich lokalizacji z podregionami najatrakcyjniejszymi dla inwestycji produkcyjnych i usługowych. W związku z tym jednak, że
obszary objęte strefami są obecnie zlokalizowane niemal w całej Polsce, część podregionów najbardziej atrakcyjnych dla innowacji posiada w swoich granicach strefy,
co może być ułatwieniem dla rozwoju nowych technologii w strefach.
Na podstawie przeprowadzonych analiz można wskazać, że kolejne nowelizacje polskiej legislacji regulującej prowadzenie działalności w specjalnych strefach
ekonomicznych miały istotny wpływ na strukturę branżową inwestycji w strefach.
Od początku funkcjonowania stref przeważał w nich szeroko rozumiany przemysł
związany ze sprzętem transportowym, przede wszystkim motoryzacyjny. Inwestycje
przemysłu motoryzacyjnego odbiły się na wynikach negocjacji akcesyjnych poprzez
wprowadzenie dla tego sektora dodatkowych, bardziej restrykcyjnych przepisów.
Na przestrzeni lat udział tego sektora wzrósł z poziomu 25,4% w 2000 r. do poziomu
41,7% w 2004 r., a następnie stopniowo malał do poziomu 28,5% w 2008 r. na rzecz
przemysłu chemicznego, a więc produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
(10,3% – produkcja ta była bardzo często związana z wytwarzaniem komponentów
dla sektora motoryzacyjnego), metali i wyrobów metalowych (10,1%) oraz papieru
i wyrobów papierniczych (8,6%). Prężną branżą występującą w strefach jest również
produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych (8,6%).
Od marca 2005 r. katalog rodzajów działalności dopuszczalnych w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce rozszerzono o branżę usług dla biznesu (ang.
Business Process Offshoring) z zakresu finansów, księgowości i teleinformatyki. Była
to w pewnym stopniu odpowiedź na propozycje potencjalnych inwestorów. Z badania wynika, że dopasowanie warunków funkcjonowania w strefach do oczekiwań przedsiębiorców zaowocowało na koniec 2008 r. istnieniem 27 firm z tej branży
w sześciu strefach. Zarówno pod względem liczby przedsiębiorców, jak i wartości
kapitału najwięcej w wymienione usługi zainwestowano w strefie powołanej do tego
celu – SSE „Krakowski Park Technologiczny”. W pozostałych strefach inwestycje
tego typu są pojedynczymi przypadkami. Obecnie w procesie inwestycyjnym coraz
większe znaczenie przypisuje się już nie tylko korzyściom skali czy aglomeracji, lecz
także innowacyjności.
Mimo wszystko można uznać, że w ten sposób również specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument prorozwojowy na poziomie regionalnym wpisują
się w realizację gospodarki opartej na wiedzy w ramach strategii gospodarczej Unii
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Europejskiej i ewoluują w kierunku wspierania innowacyjnych rozwiązań. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że wybrane podstrefy polskich SSE
potwierdzają tezę o powstawaniu innowacji na poziomie regionów dzięki kojarzeniu
informacji z wiedzą i przekształcaniu ich w nowe produkty i usługi. Przedsiębiorstwa
poszukujące lokalizacji dla laboratoriów badawczo-rozwojowo-innowacyjnych są
zainteresowane obszarami o możliwie największej dostępności do nowych technologii przy minimalnych kosztach, co ponownie potwierdza aglomerację innowacyjnej
działalności gospodarczej w podstrefach zlokalizowanych blisko ośrodków naukowych.
W konsekwencji można stwierdzić, że poczynione badania potwierdzają założenia nowej teorii wzrostu P. Romera, zgodnie z którą głównym źródłem wzrostu jest
postęp technologiczny, będący rezultatem zrealizowania inwestycji przez lokalnych
przedsiębiorców. Zauważona koncentracja branż nowoczesnego przemysłu w strefach
potwierdza ponadto wnioski S.S. Rosenthala i W.C. Strange’a o tym, że aglomeracji silniej podlegają przemysły innowacyjne, wykorzystujące nowe technologie, niż
przemysły tradycyjne. Usytuowanie w strefie daje firmom możliwość podwyższenia
rentowności w związku z występującymi niższymi kosztami innowacji, co w myśl
nowej geografii ekonomicznej przekłada się stopniowo na szybszy postęp techniczny
i wyższą stopę długookresowego wzrostu całej gospodarki.
Czwarta hipoteza stanowiła, że stosowane zachęty inwestycyjne w postaci zwolnień podatkowych są najbezpieczniejszym instrumentem pomocy publicznej ze
względu na konsekwencje dla budżetu. Niewątpliwie zwolnienie od podatku od
dochodu uzyskiwanego w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce jest formą
z punktu widzenia budżetu państwa najbardziej racjonalną. Udzielanie pomocy jest
bowiem rozłożone na wiele lat, nie wymaga środków z budżetu, choć stanowi utratę
potencjalnych wpływów. Przyjmuje się, że najważniejszą zaletą jest wysokie prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanych efektów. W przypadku grantów nie ma
bowiem pewności, że inwestycja zostanie w pełni zrealizowana, w przypadku stref
natomiast przedsiębiorca korzysta ze zwolnień podatkowych dopiero po uruchomieniu produkcji i uzyskaniu dochodu.
Przeprowadzone badanie pozwala przyjąć, że mniejsze obciążenia podatkowe
dla przedsiębiorców wpływają na wzrost produkcji, a w przypadku nowej inwestycji
w strefie – na utworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy. Zmniejszone wpływy budżetowe, spowodowane zastosowaniem zwolnień w podatku dochodowym, mogą zostać zrekompensowane wzrostem dochodów budżetowych z opodatkowania pośredniego wynikającego ze wzrostu produkcji. Z kolei utworzenie nowych
lub utrzymanie istniejących miejsc pracy to korzyści w postaci zmniejszenia stopy
bezrobocia, a zatem zmniejszenia obciążeń budżetowych z tytułu wypłat zasiłków
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dla bezrobotnych. Co więcej, dotychczasowi bezrobotni z tytułu otrzymywanych
dochodów z pracy sami płacą podatki od dochodów osobistych i nabywają więcej
towarów, a przez to kreują popyt oraz zwiększają wpływy do budżetu z tytułu podatku od towarów i usług.
Do momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wartość pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w formie zwolnień od podatku dochodowego była zdecydowanie niewielka. Niepewność co do rozwiązań przejściowych,
o które Polska wnioskowała w trakcie negocjacji akcesyjnych, wstrzymywała inwestycje przedsiębiorców oraz ograniczyła prowadzoną działalność gospodarczą objętą
preferencjami fiskalnymi.
Przeprowadzone badanie pozwoliło również ustalić, że w pierwszym okresie
wartość krajowej pomocy regionalnej udzielonej w strefach w formie zwolnienia
od podatku dochodowego rosła relatywnie wolno. W 2000 r. osiągnęła ona pułap
260,7 mln zł, już w 2004 r. zaś – 609,3 mln zł. Było to spowodowane zakończeniem
inwestycji przez przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia przed dniem 1 stycznia
2001 r. W roku 2005 nastąpił spadek wartości pomocy udzielonej w strefach o ponad jedną czwartą (o około 28,3%) do poziomu 419,5 mln zł. Na taką sytuację miało
niewątpliwie wpływ obniżenie (o jedną trzecią) stawki podatku od dochodu osób
prawnych z poziomu 27% do 19% w 2004 r.
W 2005 r. odnotowano również generalnie znacznie słabsze wyniki w gospodarcze Polski, począwszy od spadku tempa wzrostu PKB z poziomu 5,3% w 2004 r. do
poziomu 3,6% w 2005 r. oraz produkcji sprzedanej przemysłu odpowiednio z poziomu 12,6% w 2004 r. do poziomu zaledwie 3,7% w 2005 r. Od 2006 r. wartość pomocy
udzielonej na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wzrastała
stale średnio o 38%, aby w 2008 r. osiągnąć poziom 1082 mln zł. Wartość pomocy
udzielonej w postaci zwolnień od podatku dochodowego w strefach wzrosła w 2008 r.
w porównaniu do 2007 r. o 16%. Nie był to jednak wzrost tak spektakularny jak
rok wcześniej, kiedy to wartość krajowej pomocy regionalnej udzielonej w strefach
zwiększyła się o 64% w porównaniu do sytuacji w 2006 r.
Należy jednak podkreślić, że wsparcie udzielane w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w wartościach bezwzględnych stanowi wciąż niewielki odsetek
utraconych potencjalnych wpływów do budżetu krajowego (w 2008 r. kwota zwolnień
od podatku dochodowego dla przedsiębiorców w strefach stanowiła niecałe 4% ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
a zaledwie 0,4% wszystkich przychodów budżetowych).
Na podstawie przeprowadzonych badań można ocenić, że wielkości udzielonego
wsparcia nie są wyjątkowo duże. Średnia cena nowego lub utrzymanego miejsca pracy
w strefach kształtowała się na poziomie 13,6 tys. zł w 2001 r. i wzrosła do poziomu
34,7 tys. zł na koniec 2004 r. W następnych latach wartość ta nieco spadła – do
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poziomu 29 tys. zł – z powodu względnie większego zatrudnienia – aby w 2008 r. powrócić do poziomu ponad 34 tys. zł. Kwota ta nie jest zbyt wysoka w porównaniu do
wartości dotacji przewidzianych w programach rządowych na tworzenie miejsc pracy. Z analizy dostępnych danych wynika jednak, że kwota pomocy na jedno miejsce
pracy w specjalnej strefie ekonomicznej może być w kolejnych latach coraz wyższa,
o ile zatrudnienie w strefach nie rosłoby znacząco.
Przeprowadzone badanie pozwoliło również odnieść wartość udzielonego wsparcia do wielkości inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Co prawda wartość inwestycji zrealizowanych w strefach nie w pełni odpowiada kosztom
kwalifi kowanym, które są uwzględniane przy obliczaniu dopuszczalnej pomocy
publicznej w Unii Europejskiej, jednak uzyskana wartość obrazuje dotychczasowe
koszty poniesione przez państwo w formie preferencji podatkowych w porównaniu
do wartości pozyskanych inwestycji strefowych. Stosunek wartości udzielonej pomocy do kapitału zainwestowanego przez przedsiębiorców, którzy skorzystali już
ze zwolnienia od podatku dochodowego, wyniósł na koniec 2008 r. średnio 16%,
co jest wskaźnikiem relatywnie niskim w porównaniu do maksymalnego poziomu
dopuszczalnej pomocy w województwach w Polsce (z wyłączeniem Mazowsza) – od
40% do 50% dla przedsiębiorców dużych. W konsekwencji potwierdza to relatywnie
niską skalę krajowej pomocy regionalnej udzielonej w formie zwolnień od podatku
dochodowego dla przedsiębiorców w strefach.
Warto jednak zauważyć, że wspomniane preferencje fiskalne są oczekiwanymi
instrumentami zachęcającymi do inwestowania w Polsce. Według badania Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) z 2008 r.
Polska zajęła miejsce czternaste w świecie, a trzecie w Europie (po Wielkiej Brytanii
i Niemczech) wśród państw najatrakcyjniejszych inwestycyjnie. Jednym z czynników
podnoszących atrakcyjność były zachęty inwestycyjne w postaci pomocy publicznej
udzielanej przez rządy, szczególnie gdy jakość pozostałych czynników lokalizacji inwestycji w danym państwie była słaba. Według raportu UNCTAD wsparcie publiczne
inwestorów nie było istotne przy wyborze lokalizacji w państwach wysoko rozwiniętych. Inwestorzy doceniali je w odniesieniu do takich krajów, jak Tajlandia, Brazylia,
Wietnam, Chiny, a także Polska. Wspomniane zachęty były stosowane w większości
państw Europy Środkowej i Wschodniej. Słabe zaplecze infrastrukturalne oraz mało
konkurencyjna pozycja przedsiębiorców z tych państw w porównaniu do sytuacji
na świecie powodowały, że istotną przeszkodą prowadzenia działalności gospodarczej były obciążenia podatkowe lub administracyjne. Zachętą inwestycyjną w Polsce
były zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców działających w strefach, zwiększające
atrakcyjność lokalizacji kraju na tle pozostałych państw regionu.
Badanie ankietowe przeprowadzone wśród firm zlokalizowanych w specjalnych
strefach ekonomicznych w Polsce potwierdziło, że różne środki wspierające prowa-
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dzenie działalności gospodarczej w strefach, w tym przede wszystkim zwolnienia
podatkowe, zostały uznane za raczej istotne (63,8% respondentów) z punktu widzenia podejmowania decyzji o inwestycji w strefie. Przeważali w tej grupie badani
reprezentujący mikroprzedsiębiorstwa oraz podmioty średnie (80%). Jednocześnie
ponad jedna trzecia respondentów ze słabszych regionów Polski uznała tego rodzaju
instrumenty polityki gospodarczej za raczej nieistotne. Reprezentowali oni kapitał
poszukujący miejsca do inwestycji w Polsce przede wszystkim ze względu na niższe
koszty produkcji i dostęp do surowców, który to kapitał i tak zostałby zainwestowany,
bez względu na istnienie stref.
Na podstawie analiz wyników badań ankietowych można stwierdzić, że zwolnienia podatkowe udzielane w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce stanowiły
najważniejszą – i jak się wydaje, jedyną – z punktu widzenia celu inwestycji regionalnych powszechną formę pomocy publicznej w Polsce. W związku z ubogą paletą
zachęt inwestycyjnych, nie licząc oczywiście wieloletnich programów inwestycyjnych
przeznaczonych dla wybranych zagranicznych inwestycji, można orzec, że w ocenie
atrakcyjności preferencji strefowych przedsiębiorcy nie mieli możliwości porównania
ich z innymi zachętami. Był to zatem nie tyle wybór, ile akceptacja tej formy pomocy,
która była oferowana przez władze polskie tym wszystkim, którzy chcieli inwestować
w strefach.
Respondenci ze specjalnych stref ekonomicznych w Polsce są specyficzną grupą przedsiębiorców ze względu na korzystanie z określonych preferencji fiskalnych
i w związku z tym posiadanie uprzywilejowanej pozycji na rynku. Aby uzyskać
wsparcie ze strony państwa w postaci zwolnień podatkowych, zdecydowali się oni
na inwestycje w strefie. Istniejące instrumenty wsparcia, mimo że wymagają pewnych
dodatkowych działań biurokratycznych po stronie przedsiębiorców, zostały przez
nich ocenione bardzo pozytywnie. W konsekwencji przedsiębiorcy strefowi oczekują, że w przypadku kolejnych inwestycji również będą mogli korzystać ze wsparcia
publicznego: dotychczas obowiązujących i znanych im zwolnień od podatku dochodowego, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zmniejszenia kosztów zatrudnienia pracowników. Taki wybór przez przedsiębiorców form wsparcia inwestycji
w strefach jest zaskakujący i należy go ocenić negatywnie. Okazuje się bowiem, że
dobrze znane preferencje podatkowe, mimo pewnego skomplikowania, zostały przez
przedsiębiorców ocenione wyżej niż bezpośrednie granty.
Hipoteza piąta przewidywała, że dla efektów funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych oraz postrzegania klimatu inwestycyjnego w Polsce kluczowe znaczenie ma stabilność i jakość przepisów prawnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wskazać, że wszelkie zmiany prawne oraz okresy niepewności inwestorów w związku z wprowadzonymi nowelizacjami ustawy o specjalnych strefach
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ekonomicznych miały istotny wpływ na decyzje przedsiębiorców w strefach. W początkowych latach funkcjonowania kilku pierwszych stref liczba zainteresowanych
przedsiębiorców była, mimo bardzo elastycznych warunków udzielania pomocy
publicznej, niewielka i nie przekroczyła na koniec 1997 r. 35 zezwoleń, które w dniu
31 grudnia 2008 r. wciąż były ważne. W kolejnych latach (1998–1999) liczba firm zainteresowanych strefami rosła szybciej i była stabilna – utrzymywała się na poziomie
52–58 zezwoleń rocznie.
Niewątpliwie istotny wzrost liczby nowych zezwoleń – z poziomu 250 do poziomu
725, a więc o 425, z czego na koniec 2008 r. wciąż ważnych było zaledwie 150 – miał
miejsce w 2000 r. Było to spowodowane spodziewaną zmianą przepisów uzyskiwania
pomocy w strefach w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o s.s.e., która dostosowywała warunki udzielania pomocy do acquis communautaire, przez co
zmniejszyła znacznie ich atrakcyjność. Konsekwencją wprowadzenia restrykcyjnych
przepisów było wydanie w kolejnym roku (2001) zaledwie 7 zezwoleń, które wciąż
były ważne na koniec 2008 r.
Następny znaczący wzrost liczby nowych zezwoleń nastąpił w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, kiedy to przedsiębiorcy uzyskali pewność, że
istniejące przepisy udzielania pomocy w formie zwolnień podatkowych w strefach
są zgodne z rozwiązaniami wspólnotowymi. Ponadto dla wielu inwestorów zagranicznych Polska stała się wiarygodnym, a przez to atrakcyjnym obszarem lokowania
inwestycji. W efekcie liczba zezwoleń wzrosła w 2004 r. o 71, w latach 2006–2008 zaś
zwiększała się stale o około 200 zezwoleń rocznie. Specjalne strefy ekonomiczne, już
bez piętna niezgodności z prawem wspólnotowym, zaczęły przeżywać swój rozkwit
po akcesji Polski do Unii Europejskiej, a więc w latach 2005–2008. W większości stref
liczba zezwoleń na inwestycje i prowadzenie działalności wydanych w 2008 r. prawie
się podwoiła w stosunku do liczby zezwoleń obowiązujących w końcu 2004 r.
Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, że pochodną tendencji w wydawaniu
zezwoleń i wprowadzaniu nowych przepisów prawnych była zmiana liczby zatrudnionych i wielkości inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Analiza liczby miejsc pracy w strefach pozwoliła bowiem zidentyfikować okresy stagnacji
oraz szybkiego wzrostu zatrudnienia. Daty wyznaczające okresy wzrostu zatrudnienia i wielkości inwestycji w poszczególnych strefach są bezpośrednio powiązane ze
zmianami obszarów stref. W nowelizacjach rozporządzeń ustanawiających strefy
korygowano ich obszary przez wyłączanie, włączanie bądź też zamianę terenów nieatrakcyjnych dla przedsiębiorców na grunty z pełną infrastrukturą pod inwestycje.
Efekty te zostały wzmocnione przez zmiany prawne wynikające z toczących się
negocjacji akcesyjnych oraz konieczność dostosowania przepisów o udzielaniu pomocy publicznej w strefach do wymogów wspólnotowych. Wejście w życie z dniem
akcesji Polski do Unii Europejskiej nowelizacji ustawy o s.s.e. z 2003 r. przypieczę-
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towało rozwiązania Traktatu akcesyjnego, co ostatecznie rozstrzygnęło spór z Komisją w sprawie pomocy publicznej udzielanej w strefach. W efekcie przedsiębiorcy,
którzy posiadali zezwolenia, ale nie rozpoczęli inwestycji, zyskali pewność, w jakiej
wysokości otrzymają wsparcie w formie zwolnień podatkowych. Pozwoliło to przedsiębiorcom zaplanować dalsze działania, w tym w zakresie zatrudnienia nowych pracowników.
W całym badanym okresie (2001–2008) zatrudnienie w specjalnych strefach ekonomicznych zwiększało się znacznie, a średnioroczny wzrost wyniósł 25%. Najszybszy wzrost – tj. odpowiednio 30%, 54% i 41% – odnotowano w latach 2003–2005,
kiedy to znane już były warunki udzielania pomocy w strefach w okresie członkostwa
Polski w Unii Europejskiej. Podobną tendencję odnotowano w przypadku wielkości
inwestycji. W latach 2001–2008 skumulowana wartość inwestycji przedsiębiorców
strefowych, którzy na koniec 2008 r. posiadali ważne zezwolenia, wzrosła z poziomu
8,3 mld zł w 2001 r. do poziomu ponad 57,1 mln zł. W 2003 r. w stosunku do 2001 r.
odnotowano relatywnie wysoki wzrost (o 70,7%) wartości skumulowanych inwestycji
w polskich strefach.
Tak istotne zwiększenie wartości inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych było spowodowane nie tyle tendencjami na rynkach międzynarodowych, ile
oferowanymi zachętami i dobrymi wynikami negocjacji akcesyjnych Polski i Unii
Europejskiej oraz z uzyskaniem pewności prawnej odnośnie do warunków udzielania
krajowej pomocy regionalnej. Ponadto – jak już wspomniano – wielu inwestorów decydowało się w 2000 r. złożyć wniosek o zezwolenie na starych warunkach w nadziei,
że w ten sposób nabędą prawo do zwolnień korzystniejszych niż wynikające z prawa
wspólnotowego. W konsekwencji lata 2001–2003 to okres, w których przedsiębiorcy
strefowi wchodzili w etap realizacji inwestycji. Wysoki wzrost (34,9%) skumulowanych inwestycji w stosunku do roku poprzedniego odnotowano również w 2004 r.,
kiedy to wszyscy inwestorzy, bez względu na datę otrzymanego zezwolenia i warunki
udzielanej pomocy publicznej, uzyskali pewność prawną co do przyszłości przywilejów fiskalnych.
Rok 2005 był pierwszym pełnym dwunastomiesięcznym okresem napływu inwestycji do Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wartość ówczesnych inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, podobnie jak rok wcześniej,
wzrosła o niecałą jedną trzecią (31,0%). Członkostwo w Unii Europejskiej, a więc co
za tym idzie – rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w strefach i w konsekwencji zapewnienie przedsiębiorcom stabilności prawnej, spowodowało dalszy
wzrost inwestycji w strefach.
Potwierdzeniem analizy danych statystycznych są wypowiedzi przedsiębiorców strefowych, którzy bardzo dużą wagę przywiązywali do czynników
prawno-administracyjnych w ramach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.
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Respondentom bowiem najbardziej zależało na stabilności i przejrzystości rozwiązań
prawnych w zakresie funkcjonowania w strefach.
Hipoteza szósta odnosiła się do istotnego udziału władz lokalnych w kształtowaniu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, mimo że strefy są powoływane
i nadzorowane przez władze centralne. Z przeprowadzonego badania wynika, że
relatywnie ważnymi czynnikami, na które zwracają uwagę inwestorzy strefowi, były
relacje z władzami lokalnymi oraz centralnymi. Niejednokrotnie to od tych aktorów
życia gospodarczego zależała decyzja o rozpoczęciu działalności w strefie. Często,
szczególnie w ostatnich latach, inwestorzy bezpośrednio negocjowali z władzami
objęcie konkretnych obszarów podstrefami SSE. Wyniki badania przeprowadzonego
wśród przedsiębiorców wskazują jednak, że to spółki zarządzające poszczególnymi
strefami w największym stopniu przyczyniały się do pozyskania inwestorów i były
przez nich oceniane lepiej niż władze lokalne czy centralne.
Na takie oceny funkcjonowania spółek zarządzających, pracujących wspólnie
z potencjalnymi, a często w konsekwencji ostatecznymi inwestorami strefowymi,
mają niewątpliwie wpływ nakłady inwestycyjne na rozbudowę infrastruktury sfinansowaną przez te spółki. Do końca 2008 r. największe nakłady na budowę infrastruktury poniosły spółki zarządzające Katowicką SSE i Wałbrzyską SSE „Invest-Park”,
co było bezpośrednio związane z przygotowaniem do inwestycji dużych koncernów
międzynarodowych. W obydwu tych strefach największy udział w wydatkach inwestycyjnych miały bezpośrednio zarządy spółek kierujących strefami, ale także inne
podmioty, w tym gminy, gestorzy mediów oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Innymi słowy, strefy te znajdują się na takim poziomie rozwoju, że strony
trzecie są skłonne inwestować w infrastrukturę, dostrzegają bowiem przyszłe zyski
z jej udostępniania.
Przeprowadzone badania pozwalają zatem stwierdzić, że mimo iż specjalne strefy ekonomiczne w Polsce są instrumentem zarządzanym na poziomie władz centralnych – gdyż zarówno proces powoływania stref, jak i procedura weryfikowania
działalności przedsiębiorców strefowych odbywają się na poziomie Rady Ministrów
i Ministerstwa Gospodarki – to jednak istotną rolę mają do odegrania władze lokalne.
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce są bowiem przykładem instrumentu interwencjonistycznego stosowanego w ramach krajowej polityki regionalnej prowadzonej
w wymiarze zarówno interregionalnym, jak i intraregionalnym. Okazuje się, że te
dwa podejścia się nie wykluczają, a nawet mogą się uzupełniać i wspierać.
W praktyce polityka regionalna prowadzona jest na zasadzie subsydiarności, co
powinno oznaczać dominującą rolę władz regionalnych i lokalnych. Co prawda faktem jest, że formalnie władze centralne (Rada Ministrów) powołują strefy, zmieniają ich obszary, włączają do nich prywatne grunty. Jednakże – jak już wspomniano
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– większość tych działań wynika z oddolnych inicjatyw władz regionalnych, lokalnych i spółek zarządzających strefami. W przypadku szczególnie ważnych inwestorów negocjacje prowadzone są przez stronę rządową, jednak to na władzy lokalnej
spoczywa często realizacja niektórych zobowiązań leżących w kompetencjach tych
władz. Należy również zauważyć, że to od władz lokalnych w dużym stopniu zależy
ostateczny sukces utworzenia podstrefy i pozyskania inwestorów. W sytuacji bardzo
ostrej konkurencji między władzami gmin specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
mają często kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnej przez inwestora.
*

*

*

W odniesieniu do specjalnych stref gospodarczych w Polsce niezwykle trudno
było zastosować analizę kosztów i korzyści. Przy ocenie funkcjonowania stref należało uwzględnić czas ich powołania i kontekst gospodarczy. W okresie transformacji gospodarczej, przy widocznych brakach kapitału krajowego, impuls do rozwoju
gospodarki w postaci napływu nowych inwestycji zagranicznych był najbardziej
czytelny i mobilizujący m.in. poprzez wzrost liczby przedsiębiorców i spadek bezrobocia. Jednakże w sprawnie działającej gospodarce mechanizm interwencji państwa
powoduje zniekształcenie konkurencji i może prowadzić do wzrostu kosztów ponad
korzyści oraz do wystąpienia negatywnych efektów funkcjonowania stref w Polsce.
Z przeprowadzonego badania wynika, że z funkcjonowaniem specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce nie są związane wyłącznie efekty pozytywne. W trakcie
analiz zidentyfikowano również efekty negatywne: pozornej korzyści (biegu jałowego), substytucji (skoku przez płot) oraz zniekształcenia konkurencji (wyparcia
konkurenta)1.
W polskich specjalnych strefach ekonomicznych wystąpił efekt biegu jałowego,
polegający na zwiększeniu zatrudnienia czy inwestycji niekoniecznie ze względu na
istnienie preferencji fiskalnych w strefach. Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce na początku funkcjonowania stref, przede wszystkim w odniesieniu do kapitału
polskiego. W 2000 r. inwestycje polskie w strefach stanowiły 37,2% ogólnej wartości
inwestycji w SSE. Dominowali przedsiębiorcy mali i średni, którzy nie rozpatrywali
lokalizacji swoich inwestycji poza granicami kraju, a preferencje strefowe były tylko
dodatkowym przywilejem. Jednakże w latach 2000–2008 udział kapitału polskiego
w strefach zmalał do poziomu 17,7%, co może wskazywać na ograniczanie efektu
1

Wymienione efekty – w zależności od autora – różnie są nazywane i klasyfi kowane. Szerzej na
ten temat zob.: G. Gorzelak, Wpadliśmy we własną pułapkę, „Wspólnota” 2002, nr 16, s. 12; E. Kryńska, Wprowadzenie [w:] Polskie specjalne…, op. cit., s. 14.
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pozornej korzyści wynikającej z fizycznego przenoszenia inwestycji z innych miejsc
Polski do stref.
Szczegółowa analiza prawna pozwoliła uchwycić jeszcze jeden aspekt tego efektu.
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmiana obszarów specjalnych stref ekonomicznych polegała coraz częściej na obejmowaniu mechanizmem
preferencji fiskalnych gruntów prywatnych, na których prowadzona była już działalność gospodarcza. Przepisy rozporządzeń ustanawiających poszczególne strefy
zostały w 2007 r. zmienione, aby nie było wątpliwości, że pomoc może być udzielana wyłącznie w związku z realizacją nowych inwestycji i zatrudnieniem nowych
pracowników. Mimo to można wykazać efekt biegu jałowego, gdyż przedsiębiorcy,
których grunty były włączane do stref, zrealizowaliby prawdopodobnie planowane
inwestycje, np. w zakresie zmiany linii technologicznej, bez względu na istnienie
zachęt strefowych. Dotyczy to jednak jedynie kilku procent zwykle dużych przedsiębiorców strefowych.
A zatem efekt pozornej korzyści nie był duży. Wynikało to głównie ze wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej Polski zarówno dla kapitału europejskiego, poszukującego lokalizacji inwestycji zapewniających niższe koszty produkcji, jak i spoza Unii
Europejskiej, zainteresowanego wejściem na rynek europejski. W efekcie większość
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w niektórych sektorach (np. motoryzacyjnym) napłynęła do Polski dzięki preferencjom fiskalnym dostępnym w strefach.
Pozostałe państwa kandydujące, a później nowo przyjęte do Unii, stosowały najróżniejsze zachęty w postaci bezpośrednich grantów, preferencji podatkowych oraz
sprzedaży nieruchomości za symboliczne kwoty. Koszty produkcji, wymagania prawne i poziom wykwalifikowania pracowników w poszczególnych państwach tej części
Europy był podobny, Polska była więc zmuszona do konkurowania z pozostałymi potencjalnymi lokalizacjami bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W konsekwencji
w celu wyróżnienia naszego kraju wśród innych państw tego regionu wprowadzono
formułę uatrakcyjnienia niektórych polskich obszarów poprzez utworzenie specjalnych stref ekonomicznych.
Również analiza legislacji wspólnotowej i polskiej regulującej krajową pomoc
regionalną pozwoliła sformułować wniosek, że efekt pozornej korzyści wystąpił jedynie marginalnie. Wynikło to ze spełnienia przez polską legislację kryteriów uznania
wsparcia w specjalnych strefach ekonomicznych za krajową pomoc regionalną. Przy
wydawaniu zgody na udzielanie pomocy publicznej w strefach Komisja Europejska
potwierdziła, że mechanizm ten gwarantuje, iż pomoc regionalna stanowiła zachętę
do podejmowania inwestycji, które w przeciwnym razie nie zostałyby zrealizowane.
Przeprowadzone badania statystyczne uprawniają do stwierdzenia, że funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych także w niewielkim stopniu wywołało tzw.
efekt substytucji, polegający na likwidacji lub ograniczeniu działalności podmiotu
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gospodarczego poza strefą na rzecz podjęcia działalności w strefie. W pierwszych
latach funkcjonowania stref dotyczyło to przede wszystkim przedsiębiorców małych
i średnich. Mniejsze obciążenia fiskalne, a w związku z tym niższe koszty w porównaniu do opodatkowania na zasadach ogólnych, którymi objęte były podmioty spoza
stref, powodowało, że decydowały się one na zamykanie dotychczasowych zakładów i uruchamianie produkcji w strefach. W konsekwencji dane na temat nowych
inwestycji, a przede wszystkim tworzenia nowych i utrzymania istniejących miejsc
pracy, należałoby skorygować o te miejsca, które zostały „przeniesione” do stref, a nie
de facto nowo utworzone. Skala tego zjawiska nie była jednak zbyt duża, gdyż według
ocen Ministerstwa Gospodarki nie przekracza ona 10% wszystkich przedsiębiorców
funkcjonujących wówczas w strefach.
Zamknięcie produkcji poza strefą i ponowne uruchomienie tej produkcji w ramach strefy nie było zabiegiem prostym, szybkim ani tanim. Proces ten wymuszał
zatrzymanie produkcji i zwolnienie pracowników, ze wszystkimi konsekwencjami
finansowymi i biznesowymi, sprzedaż używanych maszyn i urządzeń, czasową utratę
odbiorców towaru, a więc i utratę dochodów. Założenie firmy w strefie wymagało
poczynienia nowych inwestycji poprzez zakup urządzeń i maszyn, nieruchomości
oraz rekrutację nowych pracowników i poniesienie ewentualnych kosztów szkoleń.
Zwolnienie od podatku dochodowego zaczyna natomiast stanowić realną pomoc
dla przedsiębiorców dopiero po zakończeniu inwestycji i pojawieniu się dochodu
z rozpoczętej działalności gospodarczej strefowej. Trudno zatem zgodzić się z tezą, że
takie działania były masowo podejmowane przez racjonalnych przedsiębiorców. Nie
jest natomiast wykluczone, że wielu z nich zdecydowało się otwierać kolejne spółki
córki do prowadzenia całkowicie nowej inwestycji w strefie.
W dłuższym okresie produkcja spółek zlokalizowanych poza strefami może
ulegać ograniczaniu, aż do likwidacji, jednakże przesłankami takich decyzji mogą
być przede wszystkim sytuacja gospodarcza na rynku (np. kryzys z 2008 r.) oraz
konkurencja zewnętrzna, a więc czynniki niekoniecznie związane z istnieniem stref.
Nieuzasadnione byłoby bowiem zamykanie dobrze prosperującej spółki funkcjonującej nawet poza strefą. Dochody pochodzące z działalności spółki pozastrefowej
mogą zostać wykorzystane jako kapitał na inwestycje w strefie, co powoduje, że
spółka matka nie jest obciążona podatkiem dochodowym, a następuje stały dopływ kapitału inwestycyjnego do strefy. Mechanizm strefowy zachęcał zatem do
inwestowania, nie zaś do zamykania zakładów poza obszarami specjalnej strefy
ekonomicznej w Polsce.
Obserwację tę potwierdza przeprowadzona analiza redukcji bezrobocia na poziomie powiatów. Jak się okazało, w większości powiatów, w których pojawili się
przedsiębiorcy w ramach stref, bezrobocie spadało szybciej w porównaniu do średniej
krajowej. Nie wystąpił więc powszechnie efekt substytucji w postaci fizycznego prze-
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mieszczenia się przedsiębiorców i miejsc pracy spoza stref do stref w ramach jednego
regionu, w takiej sytuacji bowiem zatrudnienie w powiatach strefowych by się nie
zmieniało lub zmiana ta byłaby niewielka.
Strefy jako obszary preferencji podatkowych miały niewątpliwie wpływ na
konkurencję poprzez różne traktowanie przedsiębiorców działających w nich
i poza nimi. Kłóci się to z przestrzeganiem zasady równości wobec prawa, która jest
fundamentalną regułą gospodarki rynkowej sprzyjającej wolnej konkurencji. Obecnie około 80% polskiej wymiany zagranicznej jest realizowanych w ramach rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej. W konsekwencji zwiększona konkurencja pojawiła
się przede wszystkim ze strony przedsiębiorstw unijnych w związku z integracją Polski z Unią. Trudno zatem jednoznacznie przypisywać strefom drastyczne zakłócenie
konkurencji na rynku krajowym.
Jednakże analiza powiązań firm strefowych z przedsiębiorcami spoza stref pozwala dowieść, że specjalne strefy ekonomiczne w Polsce wpływały w pewnym stopniu na warunki konkurencji na rynku zarówno wspólnotowym, jak i krajowym czy
lokalnym. Producenci strefowi oferowali najczęściej gotowe towary, dlatego wyznacznikiem ewentualnych kierunków zniekształcenia konkurencji były rynki zbytu towarów wyprodukowanych w strefach. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla ponad
jednej piątej firm głównym rynkiem zbytu, na którym sprzedawały one wszystkie
lub prawie wszystkie towary (81–100% ich wartości), były przede wszystkim państwa
członkowskie Unii Europejskiej poza Polską. Dla 8,9% badanych podmiotów rynek
unijny był ważnym (61–80% sprzedawanych towarów) odbiorcą wyrobów produkowanych w strefach. Prawie jedna piąta (19,8%) zadeklarowała, że na ten rynek
wysyłała 15–30% wartości swojej produkcji w strefach. Ponad jedna czwarta badanych (25,1%) wskazała natomiast, że głównie sprzedawała towary w Polsce (80–100%
wartości produkcji), w tym 7,3% wszystkich przedsiębiorców na rynku regionalnym.
Co szósty (17,3%) pytany przedsiębiorca strefowy ocenił, że znaczna część produkcji
(61–80%) trafiała na rynek krajowy, w tym zaledwie 3,7% respondentów wskazało na
województwo, w którym funkcjonują w ramach stref. Prawie jedna czwarta badanych
zadeklarowała, że część produkcji (5–30% sprzedaży ogółem) jest zbywana na terenie
kraju z wyłączeniem regionu, w którym firmy te prowadzą działalność gospodarczą.
W związku z tym trudno jednoznacznie wskazać istotny negatywny wpływ przedsiębiorców strefowych na którykolwiek z dostępnych rynków zbytu.
Analiza statystyczna wielkości dotychczas udzielonej pomocy oraz badanie
podstaw prawnych dotyczących krajowej pomocy regionalnej i preferencji fiskalnych w specjalnych strefach ekonomicznych pozwoliły wykazać, że wpływ stref na
zniekształcenie konkurencji jak dotąd nie był duży. Intensywność pomocy udzielonej w formie zwolnień podatkowych w strefach zmniejszała się od momentu akcesji
Polski do Unii Europejskiej i w 2008 r. osiągnęła zaledwie średnio 16% wartości pier-
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wotnych inwestycji. Wskaźnik ten można uznać za niewielki, jeśli przyjąć, że wartość
pierwotnych inwestycji jest zbliżona do kosztów kwalifikowanych.
Przepisy wspólnotowe, a w konsekwencji również polskie, dopuszczające krajową pomoc regionalną, przewidywały dla najsłabiej rozwiniętych regionów Unii
pomoc na poziomie 50–70% kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości
przedsiębiorcy. Jest to wynik przyjęcia założenia, że dopuszczalna krajowa pomoc
regionalna ma wyrównywać pozycję konkurencyjną przedsiębiorców z regionów
słabszych w stosunku do firm zlokalizowanych w regionach dobrze rozwiniętych.
Wartość udzielonej pomocy w relacji do inwestycji w strefach w Polsce była więc na
tyle niewielka, że nie powodowała znaczącego zniekształcenia konkurencji na unijnym rynku wewnętrznym. Wejście w życie przepisów na lata 2007–2013 ograniczyło
ponadto wartość dopuszczalnej pomocy regionalnej mogącej zniekształcać konkurencję. Powinno to sprzyjać „przyciąganiu” inwestorów poprzez środki publiczne
wyłącznie do najsłabszych regionów w Polsce.
*

*

*

Specjalne strefy ekonomiczne są obecnie jedynym – oprócz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – powszechnie dostępnym instrumentem wsparcia
inwestycji w Polsce w postaci pomocy publicznej. Z punktu widzenia zachowania
konkurencji najlepszym rozwiązaniem byłoby zaniechanie wszelkich interwencji
państwa, które w mniejszym lub większym stopniu zniekształcają konkurencję. Jednakże w obliczu istnienia zawodności rynku, polegającej na braku możliwości rozwoju regionów najsłabszych lub pozyskania inwestycji nowoczesnych, ekoefektywnych
i energooszczędnych, konieczne jest udzielanie krajowej pomocy regionalnej.
Wydaje się, że w związku ze zróżnicowaniem rozwoju i potrzeb zarówno regionów, jak i oczekiwań inwestorów należałoby opracować nowe instrumenty, bardziej
dopasowane do istniejącej sytuacji. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce nie powinny nadal funkcjonować w obecnej formie. Wymagają one istotnych zmian, aby
cele powołania stref, związane z rozwojem regionów najsłabszych oraz branż innowacyjnych, mogły być dalej realizowane. W związku z tym – przy uwzględnieniu wskazań teorii nowej geografii ekonomicznej oraz nowej polityki regionalnej bazującej na
endogenicznych czynnikach rozwoju – należałoby:
• powoływać podstrefy specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na podstawie
wskazań inwestorów, a zatem z pewnością w pobliżu silnych ośrodków miejskich i przemysłowych, z zastrzeżeniem jednak spełnienia warunków ilościowych i jakościowych; w pierwszym przypadku chodziłoby o liczbę zatrudnionych
i wartość zainwestowanego kapitału; kryteria jakościowe natomiast powinny
gwarantować innowacyjność realizowanych inwestycji, uwzględnienie aspektów
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ekologicznych zarówno na etapie produkcyjnym, jak i gotowych wyrobów oraz
efektywności energetycznej; są to kluczowe kierunki rozwoju gospodarki unijnej
na lata 2010–2020, toteż Polska powinna włączyć się w realizację tych celów nowej
strategii gospodarczej Unii Europejskiej,
ewentualnie powoływać podstrefy specjalnych stref ekonomicznych w najsłabszych regionach Polski wyłącznie na podstawie strategii rozwoju kraju, przy
jednoczesnym wsparciu władz lokalnych w wykorzystywaniu endogenicznych
zasobów regionu oraz w przygotowywaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych; chodzi bowiem o to, aby pozytywne efekty działania stref w postaci zwiększonego zatrudnienia i wzrostu liczby
przedsiębiorców nie były ograniczane brakiem infrastruktury transportowej
i komunikacyjnej. Wejście w życie unijnych przepisów na lata 2007–2013, ograniczających możliwość udzielania krajowej pomocy regionalnej dla regionów lepiej
rozwiniętych, powinno sprzyjać przyciąganiu inwestorów do słabszych obszarów
Polski, na których przewidziane są wyższe pułapy dopuszczalnej pomocy; takie
działanie powinno zapewnić rozwój najsłabszych obecnie obszarów kraju oraz
dać władzom lokalnym impuls do prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych
w celu zmniejszenia dysproporcji w rozwoju regionalnym w Polsce i pojawienia
się efektu rozlewania się nowych technologii od dotychczasowych centrów – efektywnie działających podstref do peryferii słabszych terytoriów Polski.
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5zaPQwPi 2aēsVwQ

W zwiæzMW z Wpđ[wGO pQđQw[ QMrGsW Pa LaMi zQsVađ[ WVwQrzQPG spGcLalPG sVrGH[ GMQPQOiczPG 55' w 2QlscG rQzpQczúliħO[
DaFaPiG GHGMV[wPQħci icJ HWPMcLQPQwaPia. #D[ QcGPa Va D[đa PaprawFú wiar[IQFPa i OQIđa D[è pQFsVawæ FQ Falsz[cJ FGc[zLi
QFPQħPiG FQ HWPMcLQPQwaPia 55' w 2QlscG, PiPiGLsz[O przGMazWLGO[ 2aēsVwW CPQPKOQYæ CPMKGVú z WprzGLOæ prQħDæ Q LGL
w[pGđPiGPiG. W[PiMi VGIQ DaFaPia pQsđWľæ FQ pQzPaPia 2aēsVwa QpiPii PV. HWPMcLQPQwaPia spGcLalP[cJ sVrGH GMQPQOiczP[cJ,
przGsđaPGM, LaMiOi 2aēsVwQ MiGrQwaliħciG siú w[DiGraLæc 2QlsMú i QDszar[ spGcLalP[cJ sVrGH GMQPQOiczP[cJ Fla iPwGsV[cLi Qraz
GHGMV[wPQħci sVQsQwaP[cJ zacJúV. W[PiMi VGL aPMiGV[ DúFæ w[MQrz[sVaPG Y[đæE\PKGYEGNCEJDCFCYE\[EJ, sVæF VGľ PiG pQLawiaLæ
siú VW ľaFPG p[VaPia, Pa MVÎrG QFpQwiGFzi OQIđ[D[ iFGPV[HiMQwaè w[pQwiaFaLæc[cJ siú 2rzGFsiúDiQrcÎw lWD VGľ sVaPQwiè VaLGOPicú
JaPFlQwæ 2aēsVwa HirO. <GDTCPGFCPGDúFæRQFNGICđ[RT\GVYQT\GPKWUVCV[UV[E\PGOW. 
W cGlW zapGwPiGPia 2aēsVwW RGđPGLCPQPKOQYQħEK w zađæczGPiW przGMazWLGO[ rÎwPiGľ MQpGrVú zG zPaczMiGO zaaFrGsQwaPæ Pa
KaVGFrú +PVGIracLi 'WrQpGLsMiGL iO. ,. /QPPGVa w 5zMQlG )đÎwPGL *aPFlQwGL w WarszawiG, w MVÎrGL prQwaFzQPG LGsV PiPiGLszG
DaFaPiG. KQpGrVú Vú prQsiO[ w[MQrz[sVaè w cGlW przGsđaPia PaO w[pGđPiQPGL przGz 2aēsVwa aPMiGV[. W prz[paFMW LaMicJMQlwiGM
wæVpliwQħci cz[ WwaI prQszú Q MQPVaMV G-Oail aFaO.aODrQziaM"wp.pl .
Fr #FaO #. #ODrQziaM
Kierownik badania
Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta
METRYCZKA
1.

3URV]Ċ ZVND]Dü VWUHIĊ SRSU]H] SRVWDZLHQLH ; 3.
w odpowiedniej kratce, w której prowadzona jest
G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]D ]JRGQLH ] RWU]\PDQ\P
zezwoleniem:
u

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
0DáHM3U]HGVLĊELRUF]RĞFL

X

u

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

X

u

.RVWU]\ĔVNR-6áXELFND Specjalna Strefa Ekonomiczna

X

u

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Krakowski Park
Technologiczny”

X

u

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

X

u

àyG]ND Specjalna Strefa Ekonomiczna

X

u

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park Mielec”

X

u

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

X

u

6áXSVND Specjalna Strefa Ekonomiczna

X

u

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”

u

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

u

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Ä:LVáRVDQ´

X

u

:DUPLĔVNR-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

X

u

:DáEU]\VND Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Invest-Park”

X

2.

3URV]Ċ SRGDü NRG 3.' G]LDáDOQRĞFL JRVSRGDUF]HM
RNUHĞORQHMZ]H]ZROHQLXQDIunkcjonowanie w specjalnej
strefie ekonomicznej (w formule XX.XX)

.
4.

3URV]ĊSRGDüSRSU]H]SRVWDZLHQLH;ZRGSRZLHGQLHMNUDWFH
NUDMSRFKRG]HQLDNDSLWDáXZ\NRU]\VWDQHJRGRLQZHVW\FML
w specjalnej strefie ekonomicznej
u

Austria

X

u

.RUHD3RáXGQLRZD

X

u

Belgia

X

u

Lichtenstein

X

u

Chiny

X

u

Luksemburg

X

u

Chorwacja

X

u

Niemcy

X

X

u

Cypr

X

u

Polska

X

X

u

Czechy

X

u

Portugalia

X

u

Dania

X

u

Rosja

X

u

Francja

X

u

Szwajcaria

X

u

Grecja

X

u

Szwecja

X

u

Hiszpania

X

u

USA

X

u

Holandia

X

u

Wlk. Brytania

X

u

Irlandia

X

u

:áRFK\

X

u

Japonia

X

Inny kraj (SURV]ĊSRGDüNWyU\"

u

Kanada

X

..………….…..............……....

3URV]Ċ ZVND]Dü SRSU]H] SRVWDZLHQLH ; Z RGSRZLHGQLHM
kratce, ZLHONRĞüSU]HGVLĊELRUF\NWyU\X]\VNDá]H]ZROHQLH
na funkcjonowanie w specjalnej strefie ekonomicznej
u

mikroSU]HGVLĊELRUFD

X

u

PDá\ SU]HGVLĊELRUFD

X

u

ĞUHGQL SU]HGVLĊELRUFD

X

u

GXĪ\ SU]HGVLĊELRUFD

X

X
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MOTYWY I REALIZACJA INWESTYCJI
5.

3URV]Ċ ZVND]Dü SRSU]H] SRVWDZLHQLH ; Z RGSRZLHGQLHM
kratce, QDMZDĪQLHMV]H F]\QQLNL PDNURHNRQRPLF]QH
ZSá\ZDMąFH
QD
IXQNFMRQRZDQLH
3DĔVWZD
SU]HGVLĊELRUVWZa w SSE (maksymalnie 3 odpowiedzi):
u

Koniunktura

X

u

Inflacja

X

u

Stopa procentowa

X

u

Stopa podatkowa

X

u

Wzrost gospodarczy

X

6.

7.

8.

Negatywnie

Umiarkowanie

Pozytywnie

X

X

X

3URV]ĊRGSRZLHG]LHüQDS\WDQLHSRSU]H]SRVWDZLHQLH;Z
odpowiedniej kratce, czy SU]HG LQZHVW\FMą Z REHFQHM
66( 3DĔVWZD SU]HGVLĊELRUVWZR UR]SDWU\ZDáR LQQH
lokalizacje:

7DNZLQQHM66( SURV]ĊSRGDüZNWyUHM
...............................................................................................................
Tak, w Polsce poza SSE
7DNZLQQ\PSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(
Tak, w USA
Tak, w kraju WNP
Tak, w kraju azjatyckim poza WNP
7DNZLQQ\PNUDMX SURV]ĊSRGDüZNWyU\P 
.................………………………………………………………………

X
X
X
X
X

Nie

X

u

z gmin VąVLHGQLFKZ]JOĊGHPORNDOL]DFML
SU]HGVLĊELRUVWZD
]SRZLDWyZVąVLHGQLFKZ]JOĊGHPSRZLDWXJG]LH
]ORNDOL]RZDQHMHVWSU]HGVLĊELRUVWZR
]ZRMHZyG]WZVąVLHGQLFKZ]JOĊGHPZRMHZyG]WZD
JG]LH]ORNDOL]RZDQHMHVWSU]HGVLĊELRUVWZR
]LQQ\FKSDĔVWZF]áRnkowskich UE

u

]SDĔVWZ:13

X%

u

]LQQ\FKSDĔVWZD]MDW\FNLFKSR]D:13

X%

u

z USA

9.

X

X%
X%
X%
X%

X%

u
]LQQ\FKSDĔVWZ SURV]ĊSRGDüVNąG 
Razem

X

10. 3URV]Ċ SRGDü GDWĊ NLHG\ SU]HGVLĊELRUFD X]\VNDá
zezwolenie na funkcjonowanie w specjalnej strefie
HNRQRPLF]QHM ZJ IRUPXá\ 00-RRRR, gdzie M PLHVLąF5- rok)

]JPLQ\JG]LH]ORNDOL]RZDQHMHVWSU]HGVLĊELRUVWZR

u

u

Bardzo
pozytywnie
X

X%

u

u

3URV]Ċ RGSRZLHG]LHü QD S\WDQLH ]D]QDF]DMąF ; Z
odpowiedniej kratceMDNRFHQLDFLH3DĔVWZRZ\QLNVZRMHM
inwestycji w SSE?

Bardzo
negatywnie
X

3URV]Ċ ZVND]Dü XG]LDá\ SRSU]H] RNUHĞOHQLH Z
SURFHQWDFK  NLHUXQNyZ VNąG SRFKRG]ą SUDFRZQLF\
3DĔVWZDSU]HGVLĊELRUVWZD

X%
100%

3URV]Ċ ZVND]Dü SRSU]H] ]D]QDF]HQLe X w odpowiedniej
kratce, JáyZQH ĨUyGáR ILQDQVRZDQLD 3DĔVWZD LQZHVW\FMLZ
66( W\ONRMHGQDRGSRZLHGĨ 
u

ĝURGNLZáDVQH

X

u

Kredyty bankowe

X

u

3RPRFSXEOLF]QD ZW\PIXQGXV]HU]ąGRZHXQLMQH

X

u

Fundusze venture-capital

X

u

Emisja obligacji

X

u

Emisja akcji

X

u

Pozyskiwanie inwestora strategicznego

X

u

Inne

X

11. 3URV]Ċ SRGDü GDWĊ kiedy przedVLĊELRUFD UR]SRF]ąá
G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą RNUHĞORQą Z ]H]ZROHQLX QD
funkcjonowanie w specjalnej strefie ekonomicznej
ZJIRUPXá\00-RRRR, gdzie M - PLHVLąF5- rok)

MM R R R R
EDUG]RSURV]Ċ ]D]QDF]\üZáDĞFLZH
GRNRĔF]HQLHSRQLĪV]HJR]GDQLD
poprzez postawienie X w
RGSRZLHGQLHMNUDWFH PRĪOLZRĞü
wielu odpowiedzi):

-HĞOL3DĔVWZDSU]HGVLĊELRUVWZR
X]\VNDáR]H]ZROHQLH
przed 1 stycznia 2001 r.

MM R R R R

=PLDQ\ZZDUXQNDFKXG]LHODQLDSRPRF\SXEOLF]QHMNWyUH]DF]Ċá\
RERZLą]\ZDüPDMDUZ]ZLą]NX] ZHMĞFLHP3ROVNLGR8(:
u

SRJRUV]\á\V\WXDFMĊILQDQVRZąSU]HGVLĊELRUVWZD

X

u

]RVWDá\]UHNRPSHQVRZDQHSU]H]W]ZSDNLHW]DFKĊW ZW\P
XOJĊRGSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFLGRVWRVRZDQLHZ\PRJyZ
]H]ZROHQLDGRPRĪOLZRĞFLSU]HGVLĊbiorstwa, fundusz
strefowy)

X

u

WUDNWXMĊMDNRSRGZDĪHQLHZLDU\JRGQRĞFL3ROVNLMDNRNUDMX
przychylnego inwestycjom

X

u

E\á\GRSU]HZLG]HQLDZ]ZLą]NX]HVSU]HF]QRĞFLąSROVNLFK
UR]ZLą]DĔ]Z\PDJDQLDPL8(

X

Bardzo
atrakcyjne

Raczej
atrakcyjne

Umiarkowanie
atrakcyjne

Raczej
nieatrakcyjne

Rodzaj ulgi

Wcale
nieatrakcyjne

12. 3URV]Ċ RFHQLü ]D]QDF]DMąF ; Z RGSRZLHGQLHM NUDWFH
VWRSLHĔ DWUDNF\MQRĞFL REHFQLH VWRVRZDQ\FK XOJ
podatkowych w ramach SSE.

Ulga od podatku dochodowego

X

X

X

X

X

UOJDRGSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL

X

X

X

X

X

-HĞOLZVND]DQRÄSDNLHW]DFKĊW´

3URV]ĊZVND]DüSRSU]H]SRVWDZLHQLH;
w odpowiedniej kratce, NWyUD]DFKĊWD
VWDQRZLáDQDMOHSV]ąUHNRPSHQVDWĊ:
W\ONRMHGQDRGSRZLHGĨ

13.

u
u
u

fundusz strefowy
ulga od podatku od
QLHUXFKRPRĞFL
dostosowanie wymogów
zezwolenia do
PRĪOLZRĞFL
SU]HGVLĊELRUF\

X
X
X

3URV]Ċ ZVND]Dü ]D]QDF]DMąF ; Z RGSRZLHGQLHM NUDWFH
jakiego rodzaju wsparcia w formie pomocy publicznej
RF]HNLZDáRE\ 3DĔVWZD SU]HGVLĊELRUVWZR Z SU]\V]áRĞFL Z
ramach inwestycji w SSE (maksymalnie trzy odpowiedzi):
u
u
u
u
u
u
u

Dotacja/grant
Zwolnienie od podatku dochodowego
=ZROQLHQLHRGSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL
Preferencyjny kredyt
Przyspieszona amortyzacja
Zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracowników (np. o ZUS)
Wsparcie w ramach funduszy strukturalnych

X
X
X
X
X
X
X

Aneks
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14. 3URV]ĊRFHQLü u
u

MDNRĞü ZV]\VWNLFK F]\QQLNyZ ZSá\ZDMąF\FK QD DWUDNF\MQRĞü ORNDOL]DFML 66( Z NWyUHM IXQNFMRQXMH
3DĔVWZDSU]HGVLĊELRUVWZR(gdzie 1 - QDMQLĪV]DRFHQDDQDMZ\ĪV]DRFHQD– WUXGQRSRZLHG]LHü RUD]
VWRSLHĔ LVWRWQRĞFL ZV]\VWNLFK F]\QQLków SU]\ SRGHMPRZDQLX GHF\]ML R LQZHVW\FML 3DĔVWZD
SU]HGVLĊELRUVWZDZ66(, poprzez zaznaczenie X w odpowiedniej kratce.
Ocena LVWRWQRĞFLF]\QQLND dla
3DĔVWZDSU]HGVLĊELRUVWwa z
punktu widzenia inwestycji w SSE

Trudno
SRZLHG]LHü

%DUG]RVáDED

6áDED

3U]HFLĊWQD

Dobra

Bardzo dobra

Zdecydowanie
nieistotny

Raczej
nieistotny

Raczej istotny

Zdecydowanie
istotny

Ocena MDNRĞFLF]\QQLND w SSE, gdzie
IXQNFMRQXMHSU]HGVLĊELRUFD RGGR

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

.ZHVWLHVSRáHF]QH
0
1

2

3

4

5

X

X

X

X

1

2

3

4

5

X

X

X

X

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

6WUXNWXUDOXGQRĞFLZUHJLRQLH]HZ]JOĊGXQDSáHü

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

Saldo migracji w regionie

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

7.
8.

Poziom bezrobocia w regionie
:\NV]WDáFHQLHSRWHQFMDOQ\FKSUDFRZQLNyZ

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

X
X

X
X

X
X

X
X

9.

6SHF\ILF]QHXPLHMĊWQRĞFLVLá\URERF]HMZUHJLRQLH

Czynnik

1.

8NV]WDáWRZDQLHSRZLHU]FKQL&HFK\WHFKQLF]QHJUXQWXJOHE\

2.

/LF]EDOXGQRĞFLZUHJLRQLH

3.

6WUXNWXUDOXGQRĞFLZUHJLRQLH]HZ]JOĊGXQDZLHN

0

4.

Struktura zatrudnienia w regionie

5.
6.

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

10. -DNRĞüĪ\FLa w regionie

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

11. :DORU\NXOWXURZHMĊ]\NRZHUHJLRQX

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

2
2

3
3

4
4

5
5

X
X

X
X

X
X

X
X

2

3

4

5

X

X

X

X

Kwestie edukacyjno-badawcze
0
1
0
1

12. %OLVNRĞüV]NyáĞUHGQLFK ZW\PWHFKQLF]Q\FK
13. %OLVNRĞüV]NyáZ\ĪV]\FK
14. %OLVNRĞüLQVW\WXWyZEDGDZF]\FKRUD]MDNRĞüRIHURZDQ\FK%5

0

1

Kwestia ponoszonych kosztów
0
1

15. .RV]W\QDE\FLDQLHUXFKRPRĞFL

2

3

4

5

X

X

X

X

16. .RV]W\Z\QDMĊFLDRELHNWyZQDSRWU]HE\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

17. :\VRNRĞüSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL EH] ulgi w ramach SSE)
18. :\VRNRĞüSRGDWNXGRFKRGRZHJR EH]XOJLZUDPDFK66(

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

X
X

X
X

X
X

X
X

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

19. Koszty zatrudnienia w regionie

Kooperacja i konkurencja
0
1

20. %OLVNRĞüGRVWDZFyZ-kooperantów

2

3

4

5

X

X

X

X

21. %OLVNRĞüNRnkurentów
22. %OLVNRĞüU\QNX]E\WX

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

X
X

X
X

X
X

X
X

23. 'RVWĊSGRNDSLWDáXILQDQVRZHJR

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

24. 'RVWĊSGRĞURGNyZ]IXQGXV]\VWUXNWXUDOQ\FK

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

25. Sytuacja gospodarcza w regionie, gdzie zlokalizowana jest SSE

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

26. 3RWHQFMDOQ\Z]URVWSURGXNW\ZQRĞFL

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

2WRF]HQLHXVáXJRZHSU]HGVLĊELRUVWZD
0
1
2

27. 8VáXJLGODSU]HGVLĊELRUFyZ

3

4

5

X

X

X

X

28. 8VáXJLJDVWURQRPLF]QH

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

29. 8VáXJLKRWHODUVNLHLWXU\VW\F]QH

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

30. UsáXJLWXU\VW\F]QH Z\SRF]\QNRZH

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

31. 8VáXJLEDQNRZH

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

1

2

3

4

5

X

X

X

X

Infrastruktura
0

32. %OLVNRĞüGUyJV]\ENLHJRUXFKX
33. %OLVNRĞüORWQLVND

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

34. %OLVNRĞüNROHMRZ\FKSRáąF]HĔPLĊG]\UHJLRQDOQ\FK

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

35. :\SRVDĪHQLH66(ZLQIUDVWUXNWXUĊáąF]QRĞFLRZą WHOHIRQLQWHUQHW

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

Regulacje prawne
36. 6WDELOQRĞüSUDZDZ]DNUHVLHIXQNFMRQRZDQLDSU]HGVLĊELRUF\Z66(
0
1
37. 3U]HMU]\VWRĞü VWRSLHĔVNRPSOLNRZDQLD UHJXODFMLSUDZQ\FKGRW\F]ąF\FK66(
0
1

2
2

3
3

4
4

5
5

X
X

X
X

X
X

X
X

38. (ODVW\F]QRĞüSU]HSLVyZGRW\F]ąF\FK]DWUXGQLHQLD

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

39. ĝURGNLZVSLHUDMąFHG]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ą XOJLSRGDWNRZH

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

2
2

3
3

4
4

5
5

X
X

X
X

X
X

X
X

40. Wizerunek SSE jako obszaru przyjaznego inwestycjom
41. 3RGHMĞFLHZáDG]ORNDOQ\FKGRLQZHVWRUD

Otoczenie administracyjne
0
1
0
1

42. 3RGHMĞFLH6SyáNL=DU]ąG]DMąFHM66(GRLQZHVWRUD

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

43. 3RGHMĞFLHZáDG]FHQWUDOQ\FKGRLQZHVWRUDZ66(

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X

44. ,VWQLHMąF\VSRVyE]DJRVSRGDURZDQLDLXĪ\WNRZDQLDSU]HVWU]HQLZ66(

0

1

2

3

4

5

X

X

X

X
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.223(5$&-$35=('6,ĉ%,25&Ï:=66(
15.

3URV]Ċ ZVND]Dü XG]LDá\ SRSU]H] RNUHĞOHQLH 16.
PrRV]Ċ ZVND]Dü XG]LDá\
SRSU]H] RNUHĞOHQLH
Z SURFHQWDFK  SRZLą]DĔ 3DĔVWZD SU]HGVLĊELRUVWZD
Z SURFHQWDFK  U\QNyZ ]E\WX WRZDUyZ 3DĔVWZD
] GRVWDZFDPL ELRUąF SRG XZDJĊ NRV]W\
SU]HGVLĊELRUVWZDSURGXNRZDQ\FKZ66(
mDWHULDáyZXVáXJ Z\NRU]\VW\ZDQ\FK SU]\ SURGXNFML
towarów w SSE:
u
rynek lokalny (w ramach województwa), gdzie zlokalizowane
MHVW3DĔVWZDSU]HGVLĊELRUVWZR

X%

u

dostawcy z tej samej SSE

X%

u

dostawcy spoza SSE, ale z województwa, gdzie
]ORNDOL]RZDQHMHVW3DĔVWZDSU]HGVLĊELRUVWZR

X%

u

rynek krajowy (Polska)

X%

u

dostawcy z innej SSE

X%

u

U\QHNLQQ\FKSDĔVWZF]áRQNRZVNLFK8( SR]D3ROVNą

X%

u

dostawcy z Polski (spoza województwa, gdzie
]ORNDOL]RZDQHMHVW3DĔVWZDSU]HGVLĊELRUVWZR

X%

u

U\QHNSDĔVWZ:13

X%

u

dostawca z innego kraju UE

X%

u

U\QHNLQQ\FKSDĔVWZD]MDW\FNLFK SR]D:13

X%

u

GRVWDZFD]SDĔVWZ:13

X%

u

rynek USA

X%

u

dostawca z kraju azjatyckiego

X%

u

dostawca z USA

X%

u

LQQ\U\QHN SURV]ĊZVND]DüNWyU\ 

u

dostawca z ...........................................................

X%

Razem

100%

......................................................................................................
Razem

X%

100%

SSE A FUNDUSZE STRUKTURALNE
17. 3URV]Ċ ]D]QDF]\ü ZáDĞFLZą RGSRZLHGĨ SRSU]H]
SRVWDZLHQLH ; Z RGSRZLHGQLHM NUDWFH QD SRQLĪV]H
pytanie: czy dotychczas PaĔVWZD SU]HGVLĊELRUVWZR
NRU]\VWDáR ] IXQGXV]\ VWUXNWXUDOQ\FK Z ODWDFK 2006?

18. Pros]Ċ]D]QDF]\üZáDĞFLZąRGSRZLHGĨSRSU]H]SRVWDZLHQLH
;ZRGSRZLHGQLHMNUDWFHQDSRQLĪV]HS\WDQLH F]\3DĔVWZD
3U]HGVLĊELRUVWZR PD ]DPLDU NRU]\VWDü ] IXQGXV]\
strukturalnych w latach 2007-2013?
u

Tak, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

X

u

Tak, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

X

u

Tak, w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna
Gospodarka

X

u

Tak, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego :]URVW.RQNXUHQF\MQRĞFL3U]HGVLĊELRUVWZ

X

u

Tak, w ramach Programu Operacyjnego - .DSLWDá/XG]NL

X

u

Tak, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

X

u

Tak, w ramach Programu Operacyjnego - Rozwój Polski
Wschodniej

X

u

Tak, w ramach Programu Operacyjnego - Rozwój Obszarów
Wiejskich 2007-2013

X

X

u

Tak, w ramach Programu Operacyjnego - Infrastruktura i
ĞURGRZLVNR

X

7DNDOHMHV]F]HQLHX]JRGQLRQRV]F]HJyáyZ

X

Nie

X

u

Tak, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

u

Tak, w ramach Programu Operacyjnego - Rozwój Obszarów
Wiejskich 2004-2006

u

7DNDOHQLH]QDPV]F]HJyáyZ

X

u

u

Nie

X

u

X

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE
19. 3URV]Ċ RGSRZLHGĨ QD S\WDQLH
]D]QDF]DMąF ; Z RGSRZLHGQLHM
kratce F]\ ]DPLHU]DFLH 3DĔVWZR
SURZDG]LüGDOV]Hinwestycje?
u

7DNZFLąJXQDMEOLĪV]HJRURNX

X

u

Tak, w perspektywie 2-3 lat

X

u

Tak, w perspektywie ponad 3 lat

X

u

=DPLHU]DP\RJUDQLF]\üVZRMH
]DDQJDĪRZDQLHZ66(

X

u

Nie przewidujemy zmian

X

u

Nie wiem

X

-HĞOLTAK"
SURV]ĊRGSRZLHG]LHüQD
pytanie, zD]QDF]DMąF;Z
odpowiedniej kratce: gdzie
]DPLHU]D3DĔVWZD
SU]HGVLĊELRUVWZRLQZHVWRZDü

u

w Polsce (poza SSE)

X

u

w Polsce, w tej samej SSE

X

u

w Polsce, w innej SSE

X

u

ZSDĔVWZLHF]áRQNRZVNLP8(

X

u

w krajach WNP

X

u

w innych krajach azjatyckich

X

u

w USA

X

u

gdzLHLQG]LHM SURV]ĊSRGDüJG]LH
X

……………………………………………………….

']LĊNXMHP\3DĔVWZX]DSRĞZLĊFRQ\F]DVLZ\SHáQLHQLHDQNLHW\
3URVLP\ Z\NRU]\VWDü ]DáąF]RQą NRSHUWĊ ]H ]QDF]NLHP L SU]HVáDü QD SRQLĪV]\ DGUHV %ĊG]LHP\ 3DĔVWZX QLH]PLHUQLH ZG]LĊF]Q\ ]D
SU]HVáDQLH QDPDQNLHWZFLąJXW\JRGQLDOXEWHĪZPRĪOLZLHQDMV]\EV]\PWHUPLQLH]3DĔVWZDSXQNWXZLG]HQLD
dr Adam A. Ambroziak
6]NRáD*áyZQD+DQGORZDZ:DUV]DZLH
Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta
Budynek F, pokój 908
$O1LHSRGOHJáRĞFL
02-554 Warszawa

lXEWHĪSU]HVáDüZ\SHáQLRQą LQS]HVNDQRZDQą DQNLHWĊQDDGUHV
e-mail: adam.ambroziak@wp.pl
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W WARSZAWIE
Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta

ANKIETA NT. OPINII 63Ïà(.=$5=Ą'=$-Ą&<&H
O FUNKCJONOWANIU SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE
Warszawa, 31 lipca 2007 r.
5\CPQYPK2CēUVYQ
9 \YKæ\MW \ WRđ[YGO RQđQY[ QMTGUW PC LCMK \QUVCđ[ WVYQT\QPG URGELCNPG UVTGH[ GMQPQOKE\PG 55'  Y 2QNUEG TQ\RQE\úNKħO[ DCFCPKG
GHGMV[YPQħEK KEJ HWPMELQPQYCPKC #D[ QEGPC VC D[đC PCRTCYFú YKCT[IQFPC K OQIđC D[è RQFUVCYæ FQ FCNU\[EJ FGE[\LK QFPQħPKG FQ
HWPMELQPQYCPKC 55' Y 2QNUEG PKPKGLU\[O RT\GMC\WLGO[ 2CēUVYW CPMKGVú \ WRT\GLOæ RTQħDæ Q LGL Y[RGđPKGPKG 9[PKMK VGIQ DCFCPKC
RQUđWľæFQRQ\PCPKC2CēUVYCQRKPKK PVHWPMELQPQYCPKCURGELCNP[EJUVTGHGMQPQOKE\P[EJRT\GUđCPGMLCMKOKYGFđWI2CēUVYC MKGTQYCNK
UKúKPYGUVQT\[Y[DKGTCLæE2QNUMúKQDU\CT[URGELCNP[EJUVTGHGMQPQOKE\P[EJQTC\GHGMV[YPQħEKUVQUQYCP[EJ\CEJúV FNCPKEJ. Zebrane dane
DúFæRQFNGICđ[RT\GVYQT\GPKWUVCV[UV[E\PGOW.
W \CđæE\GPKW RT\GMC\WLGO[ TÎYPKGľ MQRGTVú \G \PCE\MKGO \CCFTGUQYCPæ PC -CVGFTú +PVGITCELK 'WTQRGLUMKGL KO , /QPPGVC Y 5\MQNG
)đÎYPGL*CPFNQYGLY9CTU\CYKGYMVÎTGLRTQYCF\QPGLGUVPKPKGLU\GDCFCPKG-QRGTVúVúRTQUKO[Y[MQT\[UVCèYEGNWRT\GUđCPKCPCO
Y[RGđPKQPGL RT\G\ 2CēUVYC CPMKGV[ 9 RT\[RCFMW LCMKEJMQNYKGM YæVRNKYQħEK E\[ WYCI RTQU\ú Q MQPVCMV G-OCil:
CFCOCODTQ\KCM"YRRN 
FT#FCO##ODTQ\KCM
Kierownik badania
Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta
1. 3URV]ĊSRGDüQD]ZĊstrefy, NWyUą=DU]ąG]D3DĔVWZDVSyáND:………………………………………………………………………………….…...……………………
2.

3URV]ĊZVND]DüSRSU]H]SRVWDZLHQLH X w odpowiedniej kratce, ZLHONRĞü
SU]HGVLĊELRUFyZ GOD NWyU\FK UR]ZLą]DQLD Z 66( Vą 3DĔVWZD
zdaniem najbardziej atrakcyjne MHGQDRGSRZLHGĨ 
u
u
u
u

4.

X
X
X
X

mikroSU]HGVLĊELRUFD
PDá\ SU]HGVLĊELRUFD
ĞUHGQL SU]HGVLĊELRUFD
GXĪ\ SU]HGVLĊELRUFD

3URV]Ċ ZVND]Dü poprzez postawienie X w odpowiedniej kratce,
QDMZDĪQLHMV]H F]\QQLNL PDNURHNRQRPLF]QH 3DĔVWZD ]GDQLHP
ZSá\ZDMąFH QD IXQNFMRQRZDQLH SU]HGVLĊELRUVWZ Z 66( (maksymalnie 3
odpowiedzi):
X
u
Koniunktura
X
u
Inflacja
X
u
Stopa procentowa
X
u
Stopa podatkowa
X
u
Wzrost gospodarczy

3URV]ĊRGSRZLHG]LHüQDS\WDQLH]D]QDF]DMąF;ZRGSRZLHGQLHMNUDWFHMDNRFHQLDFLH3DĔVWZRefekty zrealizowanych LQZHVW\FMLSU]HGVLĊELRUFyZZ3DĔVWZD
specjalnej strefie ekonomicznej?
Bardzo negatywnie
X

5.

3.

Negatywnie
X

Umiarkowanie
X

Pozytywnie
X

Bardzo pozytywnie
X

3URV]Ċ ZVND]Dü SRSU]H] SRVWDZLHQLH ; Z RGSRZLHGQLHM NUDWFH ZáDĞFLZH GRNRĔF]HQLH QDVWĊSXMąFHJR ]GDQLD Zmiany w warunkach udzielania pomocy
SXEOLF]QHMNWyUH]DF]Ċá\RERZLą]\ZDü 1 PDMDUZ]ZLą]NX]ZHMĞFLHP3ROVNLGR8(:
X
SRJRUV]\á\V\WXDFMĊILQDQVRZąSU]HGVLĊELRUVWZZ66(
-HĞOLZVND]DQRÄSDNLHW]DFKĊW´
X
u
fundusz strefowy
u
]RVWDá\]UHNRPSHQVRZDQHSU]H]W]ZSDNLHW]DFKĊW ZW\P
u
ulga od podatku od
XOJĊRGSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFLGRVWRVRZDQLHZ\PRJyZ
X
X
QLHUXFKRPRĞFL
]H]ZROHQLDGRPRĪOLZRĞFLSU]HGVLĊELRUVWZDIXQGXV]
3URV]ĊZVND]DüSRSU]H]SRVWDZLHQLH; u
strefowy)
dostosowanie wymogów
w odpowiedniej kratce, NWyUD]DFKĊWD
zezwolenia do
X
u
WUDNWRZDQHVąMDNRSRGZDĪHQLHZLDU\JRGQRĞFL3ROVNLMDNR
VWDQRZLáDQDMOHSV]ąUHNRPSHQVDWĊ:
PRĪOLZRĞci
X
kraju przychylnego inwestycjom
W\ONRMHGQDRGSRZLHGĨ
SU]HGVLĊELRUF\
u
E\á\GRSU]HZLG]HQLDZ]ZLą]NX]HVSU]HF]QRĞFLąSROVNLFK
X
UR]ZLą]DĔ]Z\PDJDQLDPL8(
u

Raczej
nieatrakcyjne

Umiarkowanie
atrakcyjne

Raczej
atrakcyjne

Bardzo
atrakcyjne

3URV]Ċ RFHQLü ]D]QDF]DMąF ; Z RGSRZLHGQiej kratce, VWRSLHĔ
DWUDNF\MQRĞFLREHFQLHVWRVRZDQ\FKXOJSRGDWNRZ\FKZUDPDFK66(.
Wcale
nieatrakcyjne

6.

Ulga od podatku dochodowego

X

X

X

X

X

Ulga od podatku RGQLHUXFKRPRĞFL

X

X

X

X

X

Rodzaj ulgi

7.

3URV]Ċ ZVND]Dü ]D]QDF]DMąF ; Z RGSRZLHGQLHM NUDWFH jakiego rodzaju
ZVSDUFLD Z IRUPLH SRPRF\ SXEOLF]QHM ZHGáXJ 3DĔVWZD RF]HNLZDOLE\
SU]HGVLĊELRUF\ZSU]\V]áRĞFLZUDPDFKLQZHVW\FMLZ66((maksymalnie
trzy odpowiedzi):
u
u
u
u
u
u
u

Dotacja/grant
Zwolnienie od podatku dochodowego
=ZROQLHQLHRGSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL
Preferencyjny kredyt
Przyspieszona amortyzacja
Zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracowników (np. o ZUS)
Wsparcie w ramach funduszy strukturalnych

X
X
X
X
X
X
X
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PURV]ĊRFHQLü

u

Bardzo dobra

Zdecydowanie
nieistotny

Raczej
nieistotny

Raczej istotny

Zdecydowanie
istotny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3

4

5

X

X

X

X

/LF]EDOXGQRĞFLZUHJLRQLH
6WUXNWXUDOXGQRĞFLZUHJLRQLH]HZ]JOĊGXQDZLHN
Struktura zatrudnienia w regionie
6WUXNWXUDOXGQRĞFLZUHJLRQLH]HZ]JOĊGXQD SáHü
Saldo migracji w regionie
Poziom bezrobocia w regionie
:\NV]WDáFHQLHSRWHQFMDOQ\FKSUDFRZQLNyZ
6SHF\ILF]QHXPLHMĊWQRĞFLVLá\URERF]HMZUHJLRQLH
-DNRĞüĪ\FLDZUHJLRQLH
:DORU\NXOWXURZHMĊ]\NRZHUHJLRQX

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12.
13.
14.

3
3
3

4
4
4

5
5
5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

15.
16.
17.
18.
19.

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

27.
28.
29.
30.
31.

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

32.
33.
34.
35.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

36.
37.
38.
39.

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

40.
41.
42.
43.
44.

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

6áDED

8NV]WDáWRZDQLHSRZLHU]FKQL&HFK\WHFKQLF]QHJUXQWXJOHE\

Czynnik

%DUG]RVáDED

Dobra

MDNRĞü ZV]\VWNLFK F]\QQLNyZ ZSá\ZDMąF\FK QD DWUDNF\MQRĞü ORNDOL]DFML SU]HGVLĊELRUVWZD Z 3DĔVWZD SSE, (gdzie 1 - QDMQLĪV]D
RFHQDDQDMZ\ĪV]DRFHQD, 0 -WUXGQRSRZLHG]LHü) oraz
VWRSLHĔLVWRWQRĞFLZV]\VWNLFKF]\QQLNyZ przy podejmowaniu decyzji o inwestycji SU]H]SU]HGVLĊELRUFyZZ3DĔVWZD66(, poprzez
zaznaczenie X w odpowiedniej kratce.
Ocena MDNRĞFLF]\QQLND ZSá\ZDMąFHJRQD
Ocena LVWRWQRĞFLF]\QQLND dla
DWUDNF\MQRĞü3DĔVWZD SSE, gdzie
SU]HGVLĊELRrstwa z punktu widzenia
IXQNFMRQXMHSU]HGVLĊELRUFD RGGR
inwestycji w 3DĔVWZDSSE
3U]HFLĊWQD

u

Trudno
SRZLHG]LHü

8.

Aneks

0
1
2
.ZHVWLHVSRáHF]QH
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
Kwestie edukacyjno-badawcze
%OLVNRĞüV]NyáĞUHGQLFK ZW\PWHFKQLF]Q\FK
0
1
2
%OLVNRĞüV]NyáZ\ĪV]\FK
0
1
2
%OLVNRĞüLQVW\WXWyZEDGDZF]\FKRUD]MDNRĞüRIHURZDQ\FK%5
0
1
2
Kwestia ponoszonych kosztów
.RV]W\QDE\FLDQLHUXFKRPRĞFL
0
1
2
.RV]W\Z\QDMĊFLDRELHNWyZQDSRWU]HE\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
0
1
2
:\VRNRĞüSRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL EH]XOJLZUDPDFK66(
0
1
2
:\VRNRĞüSRGDWNXGRFKRGRZHJR EH]XOJLZUDPDFK66(
0
1
2
Koszty zatrudnienia w regionie
0
1
2
Kooperacja i konkurencja
%OLVNRĞüGRVWDZFyZ-kooperantów
0
1
2
%OLVNRĞüNRQNXUHQWyZ
0
1
2
%OLVNRĞüU\QNX]E\WX
0
1
2
'RVWĊSGRNDSLWDáXILQDQVRZHJR
0
1
2
'RVWĊSGRĞURGNyZ]IXQGXV]\VWUXNWXUDOQ\FK
0
1
2
Sytuacja gospodarcza w regionie, gdzie zlokalizowana jest SSE
0
1
2
3RWHQFMDOQ\Z]URVWSURGXNW\ZQRĞFL
0
1
2
2WRF]HQLHXVáXJRZHSU]HGVLĊELRUVWZD
8VáXJLGODSU]HGVLĊELRUFyZ
0
1
2
8VáXJLJDVWURQRPLF]QH
0
1
2
8VáXJLKRWHODUVNLHLWXU\VW\F]QH
0
1
2
8VáXJLWXU\VW\F]QH Z\SRF]\QNRZH
0
1
2
8VáXJLEDQNRZH
0
1
2
Infrastruktura
%OLVNRĞüGUyJV]\ENLHJRUXFKX
0
1
2
%OLVNRĞüORWQLVND
0
1
2
%OLVNRĞüNROHMRZ\FKSRáąF]HĔPLĊG]\UHJLRQDOQ\FK
0
1
2
:\SRVDĪHQLH66(ZLQIUDVWUXNWXUĊáąF]QRĞFLRZą WHOHIRQLQWHUQHW
0
1
2
Regulacje prawne
6WDELOQRĞüSUDZDZ]DNUHVLHIXQNFMRQRZDQLDSU]HGVLĊELRUF\Z66(
0
1
2
3U]HMU]\VWRĞü VWRSLHĔVNRPSOLNRZDQLD UHJXODFMLSUDZQ\FKGRW\F]ąF\FK66(
0
1
2
(ODVW\F]QRĞüSU]HSLVyZGRW\F]ąF\FK]DWUXGQLHQLD
0
1
2
ĝURGNLZVSLHUDMąFHG]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ą XOJLSRGDWNRZH
0
1
2
Otoczenie administracyjne
Wizerunek SSE jako obszaru przyjaznego inwestycjom
0
1
2
3RGHMĞFLHZáDG]ORNDOQ\FKGRLQZHVWRUD
0
1
2
3RGHMĞFLH6SyáNL=DU]ąG]DMąFHM66(GRLQZHVWRUD
0
1
2
3RGHMĞFLHZáDG]FHQWUDOQ\FKGRLQZHVWRUDZ66(
0
1
2
,VWQLHMąF\VSRVyE]DJRVSRGDURZDQLDLXĪ\WNRZDQLDSU]HVWU]HQLZ66(
0
1
2

']LĊNXMHP\3DĔVWZX]DSRĞZLĊFRQ\F]DVLZ\SHáQLHQLHDQNLHW\
3URVLP\ Z\NRU]\VWDü ]DáąF]RQą NRSHUWĊ ]H ]QDF]NLHP L SU]HVáDü QD SRQLĪV]\ DGUHV %ĊG]LHP\ 3DĔVWZX QLH]PLHUQLH ZG]LĊF]Q\ ]D
SU]HVáDQLHQDPDQNLHWZFLąJXW\JRGQLDOXEWHĪZPRĪOLZLHQDMV]\EV]\PWHUPLQLH]3DĔVWZDSXQNWXZLG]HQLD
dr Adam A. Ambroziak
6]NRáD*áyZQD+DQGORZDZ:DUV]DZLH
Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta
Budynek F, pokój 908
$O1LHSRGOHJáRĞFL
02-554 Warszawa

OXEWHĪSU]HVáDüZ\SHáQLRQą LQS]HVNDQRZDQą DQNLHWĊQDDGUHV
e-mail: adam.ambroziak@wp.pl

Aneks

Metryka respondentów badania ankietowego

Rysunek A.1. Respondenci inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych
według lokalizacji inwestycji w strefach (N = 199)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Rysunek A.2. Respondenci inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych
według wielkości (N = 199)
Źródło: Jak do rysunku A.1.
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Rysunek A.3. Respondenci inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych
według kraju pochodzenia (N = 199)
Źródło: Jak do rysunku A.1.
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