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DODATEK DO TYGODNIKA „WPROST”

Strefy dużych
możliwości
Czy specjalne strefy ekonomiczne to sposób na
szybki rozwój firmy, czy tylko na obniżenie kosztów?
Tak naprawdę to coś o wiele więcej, bo szansa na
rozwój słabszych regionów i spadek bezrobocia.
Magdalena Gryn

W

połowie listopada pod Gryfinem, w Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wmurowano kamień węgielny
pod budowę centrum logistycznego dla
Zalando – jednego z największych sklepów
odzieżowych w Europie. Gotowe centrum
zajmie 13 ha powierzchni, a pracę w nim
znajdzie około tysiąca osób. Jak zapowiada
inwestor, pierwsze przesyłki opuszczą nową
lokalizację już pod koniec lata 2017 r.
Magazyny pod Gryfinem to piąte należące do Zalando centrum logistyczne – trzy
znajdują się w Niemczech, jedno w północnych Włoszech. Na decyzję o lokalizacji
centrum logistycznego w Polsce wpłynął
sukces, który polska wersja platformy
odniosła w ciągu zaledwie czterech lat
od jej uruchomienia. – Konkurencyjność
polskiego rynku e-commerce była kluczowa
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dla podjęcia decyzji o naszej inwestycji
– mówił David Schröder, starszy wiceprezes
ds. operacyjnych w Zalando.
Zalando to kolejna firma, która dołączyła
do długiej listy inwestorów działających
w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Wśród setki prowadzących
tam działalność podmiotów są np.: ICT
Poland Sp. z o.o., Barlinek Inwestycje SA
czy Volkswagen Poznań SA. Takich stref
jest w Polsce 14. Łącznie zainwestowano
w nich już ponad 108 mld zł.
U LG I P O DATKOW E
Pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna powstała 20 lat temu. Stopniowo
tworzono kolejne – odrębne pod względem
administracyjnym okręgi, w których przedsiębiorcy mogli prowadzić działalność na
preferencyjnych warunkach.

TEREN POD BIZNES
Ale ulgi podatkowe to nie wszystko.
Specjalne strefy ekonomiczne umożliwiają przedsiębiorcom dostęp do terenów
uzbrojonych, praktycznie gotowych na
inwestycję. Do tego z odpowiednią infrastrukturą. Wszystko po to, żeby SSE
zwiększały dynamikę rozwoju gospodarczego Polski i jej regionów. Strefy mają
też wspomóc rozwój i wykorzystywanie
w praktyce nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Ale ich kluczową
wartością jest tworzenie nowych miejsc
pracy. Na przykład we wspomnianej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej zatrudnienie znalazło
łącznie 31 tys. osób.
Prowadzenie działalności w strefach
jest możliwe tylko na podstawie otrzymanego zezwolenia.
– Aby mieć możliwość otrzymania
zezwolenia, należy przede wszystkim
sprawdzić, czy planowana działalność
kwalifikuje się do jego uzyskania – radzi
Joanna Choromańska.
Na obecność w takiej strefie nie mają
szans firmy, których działalność wiąże
się z wytwarzaniem materiałów wybuchowych, tytoniowych, alkoholowych,
prowadzeniem ośrodków gier, usług
instalowania, naprawy i remontu maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych
do prowadzenia działalności strefowej. g
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Łódzka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna –
zakład produkcji
koncentratów
barwiących

Zdaniem Joanny Choromańskiej,
ekspertki JLL, firmy doradczej świadczącej usługi na rynku nieruchomości,
p od stawową korz yścią wynikającą
z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej jest możliwość skorzystania
z ulgi podatkowej polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku
dochodowego. Poziom tego zwolnienia
jest uzależniony od lokalizacji inwestycji,
wielkości przedsiębiorstwa oraz wysokości
nakładów inwestycyjnych. Dla dużych
przedsiębiorców jest to od 30 do 50 proc.
kosztów kwalifikowanych, dla średnich
– od 40 do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla małych– od 50 do 70 proc.
kosztów kwalifikowanych.
M a k sy m a l n a k wo ta z wo l n i e n i a
z podatku dochodowego to wynikowa
wartości pomocy publicznej, która przysługuje danemu przedsiębiorcy w związku
z realizowanym projektem inwestycyjnym.
Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych
wyłącznie z działalności gospodarczej
prowadzonej w SSE.
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Inkubator dla inwestycji
Jednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju jest budowanie wzrostu
gospodarczego m.in. w oparciu o inwestycje. Chcemy, by ich udział w polskim
PKB systematycznie wzrastał. W tym celu resort przygotowuje koncepcję
nowej polityki inwestycyjnej.
Tadeusz Kościński

P
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w strefie generuje – w zależności od branży – od 50 do 1000 nowych miejsc pracy
w jej otoczeniu. Wyniki funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych mówią
same za siebie. Na koniec 2015 r. przedsiębiorcy działający w strefach posiadali
2177 ważnych zezwoleń na prowadzenie
działalności gospodarczej i zainwestowali
blisko 111,7 mld zł. Powstało 312 tys. miejsc
pracy, z czego zdecydowana większość
(ponad 72,2 proc.) to nowe etaty. Tylko
w 2016 r. wydano 171 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE,
w tym 111 dla firm z polskim kapitałem.
Wartość inwestycji przekroczy 6,9 mld zł,
przybędzie ok. 6,6 tys. nowych miejsc pracy.
W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować wiele ciekawych przykładów
inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. To pokazuje, że w Polsce jest
dobry klimat dla inwestycji. Doceniają to
także nasi zagraniczni partnerzy i kontrahenci. W legnickiej SSE powstanie
pierwsza w Polsce fabryka silników ﬁrmy

Mercedes. Minimalna wartość tej inwestycji przekroczy 2 mld zł. Z kolei jeden
z największych na świecie producentów
baterii litowo-jonowych, LG Chem, rozpoczyna budowę pierwszej w Europie fabryki,
w której masowo będą produkowane baterie
do samochodów elektrycznych. Dzięki tej
inwestycji w podstrefie Wrocław-Kobierzyce powstanie m.in. ponad 700 nowych
miejsc pracy.
Ministerstwo przygotowuje całościową politykę inwestycyjną, która ma na
celu trwałe zwiększenie stopy inwestycji
w dłuższej perspektywie, przy większym
wykorzystaniu środków krajowych. Jednym
z jej elementów będzie katalog instrumentów wsparcia inwestora dopasowany do
celów rozwojowych gospodarki, zawierający m.in. nową koncepcję działania
specjalnych stref ekonomicznych. Powinny
one w większym zakresie koncentrować się
na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju
i współpracować z lokalną społecznością
na partnerskich warunkach. g
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Tadeusz Kościński
– podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

zdjęcia: Materiały prasowe

olityka strefowa jest jedną z zachęt,
które mają przyciągać inwestorów
– nie tylko zagranicznych – a przez
to przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych
stref ekonomicznych (SSE) – wyodrębnionych obszarów, na których można prowadzić działalność gospodarczą, korzystając
z preferencyjnych warunków. Podmioty
działające w SSE funkcjonują na zasadach
komercyjnych. Jednak przede wszystkim
ich inwestycje muszą przynosić korzyści
okolicznym terenom, a przez to wpływać na
wzrost konkurencyjności i innowacyjności
naszej gospodarki.
Z perspektywy inwestora główną
korzyścią jest zwolnienie z podatku dochodowego od biznesu prowadzonego na
terenie strefy. Inną – pomoc publiczna
w formie zwolnień ze wspomnianego
podatku, z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy.
Dodatkową zachętę stanowi zwolnienie
z podatku od nieruchomości. Atutem SSE
jest też ich kompleksowa infrastruktura.
Ponadto można zakupić lub wynająć istniejące w strefach nieruchomości, w tym
powierzchnie biurowe, np. na potrzeby
centrów usług wspólnych czy centrów
badawczo-rozwojowych. W niektórych SSE
realizowane są inwestycje w systemie BTS
(projekt i budowa obiektu dla określonego
odbiorcy), które można następnie wziąć
w leasing. Zaletą jest również wsparcie
ze strony spółek zarządzających SSE
w kwestiach prawnych i organizacyjnych
związanych z realizacją inwestycji oraz
opieka poinwestycyjna.
Nowa inwestycja wpływa na rozkwit
wszystkich dziedzin życia gospodarczego
w danym regionie. Stanowi impuls rozwojowy, przekłada się na wzrost zamożności
i jakości życia mieszkańców. Prowadzi
do zwiększenia zatrudnienia i wyższych
wpływów do lokalnego budżetu, sprzyja
rozwojowi całej gamy usług. Szacuje się,
że 100 nowych miejsc pracy utworzonych

Katowicka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna
– tereny
inwestycyjne
pod Gliwicami

Najlepsi na kontynencie
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ponownie
najlepszą strefą w Europie!

artykuł promocyjny
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K

atowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stwarza niepowtarzalne
warunki inwestorom chcącym
otwierać swoje fabryki, jednostki outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz
jednostki nakierowane na badania i rozwój
(R&D) w najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionie Polski.
Inwestowanie w KSSE umożliwia korzystanie z pomocy publicznej w formie ulg
w podatku dochodowym CIT. Zwolnienie
podatkowe może wynieść od 25 do 55 proc.
poniesionych nakładów inwestycyjnych lub
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
W październiku 2016 r. ponownie
zostaliśmy uznani za najlepszą strefę
w Europie w rankingu Global Free Zones
of the Year 2016 FDI Business „Financial
Times”. Dodatkowo zostaliśmy w tym roku
wyróżnieni także tytułem Wysoko Rekomendowana w kategorii najlepsza SSE dla
małych i średnich przedsiębiorstw w Europie
oraz za inicjatywy edukacyjne. „Financial
Times” docenił wysiłki katowickiej strefy

w budowaniu oferty dla małych i średnich
przedsiębiorstw, które stanowią łącznie
już blisko 40 proc. wszystkich podmiotów
realizujących projekty inwestycyjne w KSSE.
Uwagę zwracają szczególnie dwa projekty prowadzone obecnie w Częstochowie
i Żorach. W Częstochowie, w obrębie terenu
inwestycyjnego KSSE Skorki, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie realizuje projekt budowy czteromodułowej hali
magazynowo-produkcyjnej przeznaczonej
przede wszystkim dla firm z sektora MŚP,
które w swoim modelu biznesowym bardziej
preferują wynajem niż zakup działki. Z kolei
w Żorach, na terenie KSSE Osiny, powstanie
Akcelerator Biznesowy KSSENON, który
zakłada budowę kompleksu modularnych hal
przemysłowych dla mikro i małych firm oraz
start-upów wraz z komplementarną częścią
o charakterze pozaprzemysłowym, dysponującą przestrzenią dla działalności około
biznesowej (szkolenia, warsztaty techniczne).
Taka koncepcja daje unikalną możliwość
interakcji między nowo kształtującymi się
firmami a kreatywnymi i aktywnymi ludźmi

mogącymi stać się wartościowym nabytkiem
dla firm akceleratora.
Jeśli chodzi o inicjatywy edukacyjne,
katowicka strefa konsekwentnie realizuje
działania nakierowane na lepsze dopasowanie kompetencji przyszłych pracowników do
potrzeb i oczekiwań pracodawców. Dowodem
na to jest prowadzony wspólnie ze śląskimi
samorządami projekt „K2 – kariera i kompetencje”, którego główne założenie stanowi
zwiększenie we współpracy z pracodawcami
efektywności kształcenia zawodowego
w 11 szkołach i jednostkach edukacyjnych
w woj. śląskim. Mają temu służyć płatne staże i praktyki u pracodawców, certyfikowane
kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje,
wizyty studyjne, diagnozy predyspozycji
zawodowych itp. Zapewnienie jak najlepszych zasobów ludzkich miało również na
celu uruchomienie we współpracy z Politechniką Śląską oraz inwestorami strefowymi
pierwszych w Polsce dualnych studiów na
kierunku mechanika i budowa maszyn tej
gliwickiej uczelni.
W 2016 r. do chwili obecnej do KSSE
napłynęły już 23 nowe projekty inwestycyjne
o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł. Projekty
te będą się wiązały z utworzeniem ponad
1200 nowych miejsc pracy.
Największe tegoroczne inwestycje to
projekt niemieckiego koncernu motoryzacyjnego IFA Powertrain – światowego lidera
produkcji wałów napędowych i podzespołów do samochodów osobowych i lekkich
pojazdów dostawczych, który ulokował
swoją inwestycję na terenie Regionalnego
Parku KSSE w Ujeździe. Z kolei Guardian,
amerykański przedstawiciel branży wyrobów ze szkła, zainwestuje ponad 240 mln zł
w swój częstochowski zakład wytwarzający
m.in. szkło z przeznaczeniem na kolektory
słoneczne. Włoski koncern motoryzacyjny
Brembo rozbudowuje natomiast fabrykę
zacisków i tarcz hamulcowych w Dąbrowie
Górniczej. g
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Dołącz do najlepszych!
Poznaj szczegółowe informacje, zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej: Ksse.
com.pl.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. 32 251 07 36, ksse@ksse.com.pl
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Specjalna Strefa
Ekonomiczna
EURO-PARK
MIELEC

Magnes dla firm

Jakie są szanse rozwoju
przedsiębiorstw w SSE?

Specjalne strefy ekonomiczne
umożliwiają działalność gospodarczą
na preferencyjnych warunkach, co
zachęca przedsiębiorców do lokowania
inwestycji. Najczęściej w tym kontekście
pojawia się kwestia zwolnienia
z podatku dochodowego. Wysokość
zwolnień jest uzależniona od lokalizacji,
wielkości nakładów inwestycyjnych
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lub kosztów pracy nowo zatrudnionych
pracowników. Te czynniki pozytywnie
wpływają na rozwój regionów i lokalnej
społeczności, poprawę infrastruktury,
umacniają też współpracę biznesu
z samorządami. Wsparcie oferowane
w strefach jest uzależnione od wielkości
przedsiębiorstwa; większe mogą uzyskać
małe i średnie firmy, bo to głównie
one napędzają rozwój gospodarczy.
Istotnym czynnikiem są przygotowane

pod inwestycje tereny i obiekty oraz
uproszczona ścieżka postępowania
w przypadku decyzji administracyjnych.
Takie ułatwienia pozwalają na szybsze
rozpoczęcie działalności i znaczne
oszczędności. W ten sposób jako ARP
realizujemy założenia Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Jakie branże dominują
w zarządzanych przez
ARP specjalnych strefach

zdjęcia: Materiały prasowe

SSE są niewątpliwie jednym z najefektywniejszych instrumentów wsparcia
rozwoju regionalnego – mówi Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju
Przemysłu.
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trwałe w przeliczeniu na mieszkańca
jest wyższy od 250 do nawet 600 zł,
zaś w powiatach lokuje się w przedziale
między 510 a 570 zł. SSE są niewątpliwie
jednym z najefektywniejszych
instrumentów wsparcia
rozwoju regionalnego.

Marcin
Chludziński,
prezes Agencji
Rozwoju
Przemysłu

Jak ocenia pan rozwój
nadzorowanych przez ARP stref?

ekonomicznych? Na jakie wsparcie

zdjęcia: Materiały prasowe

mogą tam liczyć inwestorzy?

W strefach zarządzanych przez ARP
obserwujemy dynamiczny rozwój firm
związanych z branżą motoryzacyjną,
elektroniczną i metalową. Większość
firm prezentuje zaawansowane
innowacyjne technologie.
Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie
wykwalifikowanej kadry menedżerskiej
oraz instrumenty wsparcia rozwoju
regionalnego, relacje m.in. z parkami
naukowo-technologicznymi,
inkubatorami przedsiębiorczości czy
licznymi klastrami. Ponieważ ARP
zarządza dwiema strefami, których
tereny położone są w dziewięciu
województwach, możliwości
inwestycyjne są zróżnicowane.
Na przykład w Tarnobrzeskiej SSE
Euro-Park Wisłosan oferujemy firmom
łatwy dostęp do Linii Hutniczej
Szerokotorowej umożliwiającej zbyt
towarów na rynki Dalekiego Wschodu,
także dzięki naszemu Euroterminalowi
Sławków. Z kolei Euro-Park Mielec to
już ponad 20-letnia historia i ogromne
możliwości kooperacji biznesowej
powstałe dzięki różnorodności firm.
Tereny inwestycyjne w strefach ARP
cieszą się dużym zainteresowaniem.
Dowodem jest m.in. rozpoczęcie
budowy fabryki do produkcji
baterii litowych dla samochodów
elektrycznych przez koncern
LG Chem w zarządzanej przez ARP
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podstrefie Wrocław-Kobierzyce.
Tego typu inwestycje stwarzają duże
możliwości dla polskich firm. Wiele
takich podmiotów przecież latami
korzysta na kooperacji z zagranicznymi
inwestorami. Według statystyk
ostatnie inwestycje czołowych
koncernów sektora motoryzacyjnego
w Polsce i każde utworzone przez
nie miejsce pracy przyczyniają się
do powstania u polskich dostawców
trzech-pięciu kolejnych miejsc pracy.
Jak działania ARP wpływają
na konkurencyjność i rozwój
przedsiębiorstw w Polsce?

Często SSE kojarzone są z wielkimi
koncernami zagranicznymi, tymczasem
przeważają w nich małe i średnie
firmy, w większości z polskim
kapitałem. Wiele z nich uruchamia
innowacyjne projekty wpływające
na atrakcyjną dywersyfikację
branżową. Prowadzenie działalności
gospodarczej w ramach SSE umożliwia
przedsiębiorcom skorzystanie
ze zwolnienia z podatku dochodowego,
ta korzyść w formie pomocy publicznej
w wielu przypadkach przekłada się
na inwestowanie w kolejne projekty
w strefie. To pokazuje, jak bardzo
funkcjonowanie strefy jest ważne dla
regionu – każdy nowy inwestor w strefie
to również nowe miejsca pracy dla
przedstawicieli lokalnej społeczności.
W podregionach, gdzie funkcjonują
SSE, poziom nakładów brutto na środki

Zarządzane przez ARP SSE należą
do najdynamiczniej rozwijających się
stref w Polsce. SSE Euro-Park Mielec,
pierwsza strefa w Polsce, od momentu
rozpoczęcia działalności w 1995 r.
zwiększyła powierzchnię z 575 ha do
1496 ha. W tym czasie ARP wydała
364 zezwolenia na działalność w strefie,
które przełożyły się na inwestycje
o łącznej wartości 8,6 mld zł, dające
28,6 tys. miejsc pracy. Działająca od
1997 r. TSSE Euro-Park Wisłosan
powiększyła swój teren z 609 ha do
1743 ha. Udzieliliśmy 201 zezwoleń,
pozyskując w ciągu 19 lat inwestycje
o łącznej wartości 8,4 mld zł i kreując
zatrudnienie dla prawie 30 tys. osób.
Warto też podkreślić, że w zarządzanych
przez ARP specjalnych strefach
ekonomicznych przeważają firmy
polskie. W Euro-Parku Mielec 76 proc.
zezwoleń otrzymały polskie podmioty,
a w Euro-Parku Wisłosan – 59 proc.
Rok 2016 dla stref zarządzanych
przez ARP jest bardzo dobry. Wydaliśmy
55 nowych zezwoleń o łącznej
wartości zobowiązań inwestycyjnych
przekraczającej 2,3 mld zł, co przełoży
się na zatrudnienie co najmniej
2180 osób. W bieżącym roku, co mnie
szczególnie cieszy, znacząco wzrosła
liczba polskich innowacyjnych firm
inwestujących w naszych strefach.
Umożliwiamy im dynamiczny
rozwój, czego potwierdzeniem jest
np. przyznanie przez prezydenta RP
nagrody dla innowacyjnej spółki
ML System w kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw, wręczonej podczas
Kongresu 590. Odpowiadając na potrzeby
przedsiębiorców, również powiększamy
obszar naszych stref. Obecnie są
finalizowane procedury w sprawie
rozszerzenia mieleckiej SSE o kolejne
175 ha, a tarnobrzeskiej – o 125 ha. Te
wszystkie fakty potwierdzają, że za nami
naprawdę dobry rok, a planowana przez
Polski Fundusz Rozwoju koncentracja
zarządzania SSE przełoży się na jeszcze
większe osiągnięcia stref i sukcesy
inwestujących w nich przedsiębiorców. g

02.12.2016 22:09

