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Polska będzie wielką specjalną
strefą ekonomiczną
Wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił
w Krynicy zmiany w zasadach funkcjonowania stref ekonomicznych. Cała Polska stanie
się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. Inwestorzy będą korzystać z ulg pod warunkiem, że firmy inwestujące w Polsce zobowiążą się do finansowania opieki zdrowotnej
i szkoleń dla pracowników. Rozwój naukowy,
współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami badawczymi będą obowiązkowe, aby
korzystać z systemu ulg.

– To, co dziś proponujemy, nie jest drobną
korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym
przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Każda gmina bez względu
na wielkość i swój charakter, każdy kilometr
z ponad 312 tys. kilometrów kwadratowych Polski może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną.
Tego oczekiwali od nas polscy przedsiębiorcy,
polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i głównie z myślą o nich przygotowaliśmy
prezentowane rozwiązanie systemowe. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech
podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych
kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy.
W moim przekonaniu niniejsza propozycja jest
też przykładem tego, w jaki sposób poważne,
nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może
tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce – mówił w Krynicy w czasie
Forum Ekonomicznego wicepremier, minister
rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

R ówne szanse
W Polsce działa 14 specjalnych stref ekonomicznych. Są to obszary przeznaczone dla
inwestorów. W zamian za budowę zakładu
pracy inwestor jest zwolniony przez określony
czas z płacenia części podatków. Najprężniejszą
i najlepiej zarządzaną strefą jest Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Powstała w 1996

Wicepremier Mateusz Morawiecki: – Każdy kilometr z ponad 312 tys. kilometrów kwadratowych Polski może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną
roku i była wielokrotnie powiększana. Zdaniem
wicepremiera Morawieckiego są strefy, które
działają dobrze i służą rozwojowi gospodarczemu. Jednak w Polsce, mimo spadku bezrobocia,
wciąż jest kilkanaście powiatów, w których bezrobocie przekracza 20 proc. – Chcemy doprowadzić do bardziej równomiernego rozwoju
kraju. Nie chcemy, żeby prowincja, małe miasta
były przez władzę traktowane jak piąte koło
u wozu – powiedział Morawiecki.
– W strefach najczęściej kładzie się nacisk
na niskie koszty pracy, a nawet tworzy się
miejsca pracy niewymagające kwalifikacji.
To trzeba zmienić – podkreślił Morawiecki.
Najważniejsze zmiany to rozszerzenie
działalności 14 stref na obszar całego kraju

i wydłużenie okresu, w którym inwestor
korzysta z ulg podatkowych, z dziewięciu
do nawet 15 lat. To oznacza, że przynajmniej
teoretycznie jednakowe szanse na inwestycje
będą miały rejony Polski, które są w czołówce przemysłowej, jak i tak zwana Polska B.
Aby inwestor skorzystał z preferencji, będzie
musiał zobowiązać się do rozwoju innowacyjności, współpracy z ośrodkami naukowymi i dbałości o pracowników. Chodzi
między innymi o opiekę zdrowotną, system
szkoleń, poziom wynagrodzenia i tworzenie
miejsc pracy dla osób dobrze wykształconych
i specjalistów.
– Młodzi Polacy nie powinni wyjeżdżać
w poszukiwaniu pracy. Pokolenie młodych

pracowników ma nowe oczekiwania. Trzeba
im zaproponować pracę w kraju – powiedział
wicepremier Morawiecki.

U stawa w przygotowaniu
Zmiany mają być wprowadzone w drodze ustawy, która na dniach trafi do uzgodnień międzyresortowych. Nowe strefy ekonomiczne mają zacząć działać od przyszłego
roku. – Przedstawiamy nową logikę podejścia
do specjalnych stref ekonomicznych, nową filozofię inwestowania. Wiele z tego, co działało,
zostawimy, ale w niektórych aspektach jest
to zmiana rewolucyjna – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Inwestycja z jakością

Zrównoważony rozwój – nowe kryteria dostępu
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju opublikowano najważniejsze założenia
projektu nazwanego Polska Strefa Inwestycji. W nowej koncepcji zachęty podatkowe
będą dostępne na całym terytorium Polski
(bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia
terenu. Dzięki temu zlikwidowana zostanie
długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę
procedura zmiany granic specjalnych stref
ekonomicznych. Do tej pory obszar objęty
wsparciem wynosił 25 tys. hektarów, czyli
0,08 proc. powierzchni kraju, co powodowało
ograniczenia w dostępie do wartościowych
terenów inwestycyjnych. Po zmianie wykorzystany zostanie potencjał całego kraju, co jest
szczególnie ważne dla dużych inwestycji.

Instrument zwolnień podatkowych będzie
dostępny dla nowych inwestycji, które zgodnie

z definicją Komisji Europejskiej obejmują
utworzenie nowego zakładu produkcyjnego
oraz reinwestycję. Do tej pory były to tylko
kryteria ilościowe. Z nową ustawą inwestor
będzie musiał spełnić zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jakościowe,
które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.
Inwestycje będą musiały spełniać kryteria:
1. Ilościowe – określone nakłady inwestycyjne
uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie
i wielkości przedsiębiorstwa.
2. Jakościowe – uwzględniające założenia SOR
w obszarach:
• Rozwój strukturalny – mierzony na podstawie: zatrudnienia kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatnych miejsc pracy; zgodność
inwestycji z aktualną polityką rozwojową
kraju oraz eksport produktów lub usług;

• Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi,
akademickimi oraz działalnością B+R;
rozwój klastrów sektorowych;
• Z równoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji
(np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla
mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych
miast oraz wsi;
• Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych
świadczeń dla pracowników, np. działań
w zakresie opieki nad pracownikiem, czy
wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia
i kwalifikacji;
• Maksymalnie projekt inwestycyjny może
otrzymać 10 punktów za zgodność z SOR.
Spełnienie kryteriów jakościowych

nastąpi po uzyskaniu 60 proc. W przypadku inwestycji zlokalizowanych
na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35 proc. (obszary należące
do województw: kujawsko-pomorskiego,
lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego,
opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz
na obszarach należących do podregionów
ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego
wschodniego) lub obszarach wskazanych
w „Programie dla Śląska” próg zmniejsza
się z 60 do 50 proc. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 50 proc.
(województwa: lubelskie, podkarpackie,
warmińsko-mazurskie i podlaskie) próg
zmniejsza się z 60 do 40 proc.
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