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ABSTRACT: Special Economic Zone (SEZ) is a separate economic system that is functioning
on more favorable conditions compared to the overall economy. The subject of research are
SEZs located in Walbrzych and Kaliningrad Oblast. The main task was to compare selected
special economic zones in terms of their similarities and differences in functioning. This
comparison was based on a detailed analysis of the Walbrzych SEZ and SEZ in the Kaliningrad Oblast. Special economic zones were created as a result of changes in the system of the
economy. The study compares the effects of the functioning of zones, such as the size of the
investment, the number of investors and the number of jobs. There are clear differences in the
functioning of SEZs in Walbrzych and Kaliningrad.

Wstêp
S p e c j a l n a s t r e f a e k o n o m i c z n a (SSE) stanowi pewien wydzielony system gospodarczy, funkcjonuj¹cy na korzystniejszych warunkach w stosunku do ca³ej gospodarki. Dzia³aj¹ce w niej podmioty gospodarcze maj¹ mo¿liwoæ korzystania z ró¿nych instrumentów wspieraj¹cych ich aktywnoæ
inwestycyjn¹. Specjalne strefy ekonomiczne w podregionie wa³brzyskim i w Obwodzie Kaliningradzkim zosta³y utworzone w nastêpstwie zmian, jakie dokona³y
siê w warunkach transformacji systemowej tych krajów. Lata 90. XX w. zaznaczy³y siê w historii obu obszarów jako okres przemian politycznych, spo³ecznych i ekonomicznych. Istotn¹ przemian¹ okaza³o siê przejcie do gospodarki
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wolnorynkowej, zmiana ustroju politycznego, a tak¿e tworzenie nowych warunków dla rozwoju podmiotów gospodarczych. Jednym ze sposobów przyci¹gania
inwestycji by³o utworzenie SSE, które stanowi¹ narzêdzie modernizacji gospodarki, a ich celem jest polepszenie sytuacji spo³eczno-ekonomicznej regionu.
Przedmiotem artyku³u jest okrelenie warunków, w jakich funkcjonuj¹ inwestorzy prowadz¹cy dzia³alnoæ w SSE, zlokalizowanych w Wa³brzychu i Obwodzie Kaliningradzkim. Celem jest zestawienie wybranych elementów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ stref z wykorzystaniem metody porównawczej. Analiza
porównawcza obejmuje nastêpuj¹ce aspekty: genezê obu stref, prawne aspekty
funkcjonowania stref oraz dzia³alnoæ inwestycyjn¹. Uwzglêdniono takie wskaniki dzia³alnoci SSE, jak: wielkoæ inwestycji, liczba inwestorów oraz liczba
utworzonych miejsc pracy. SSE w Wa³brzychu i Kaliningradzie ró¿ni¹ siê pod
wieloma wzglêdami. W wyborze obszarów badawczych kierowano siê g³ównie
efektywnoci¹ funkcjonowania Wa³brzyskiej SSE oraz bliskoci¹ geograficzn¹
Obwodu Kaliningradzkiego. Wa³brzyska SSE jest drug¹ stref¹ w Polsce (po
Katowickiej), która osi¹ga najlepsze wyniki, wiadcz¹ce o wysokiej efektywnoci jej dzia³ania  zarówno pod wzglêdem liczby wydanych zezwoleñ, utworzonych miejsc pracy, jak i wartoci zrealizowanych inwestycji. Jednak¿e wysoka efektywnoæ nie znajduje odzwierciedlenia w analizie sytuacji spo³ecznoekonomicznej podregionu wa³brzyskiego, w którym wystêpuje zjawisko
wysokiej stopy bezrobocia, osi¹gaj¹cej ponad 20%.
1. Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Wa³brzychu
i Kaliningradzie
Przemiany ustrojowe, zapocz¹tkowane w Polsce w 1989 r., zmieni³y pañstwo
zarówno pod wzglêdem politycznym, jak i gospodarczym. Sta³y siê one impulsem do transformacji gospodarki kraju. Przestrzenne skutki transformacji zaznacza³y siê bardzo silnie w przemyle. Zwi¹zane by³o to nie tylko ze zmian¹
gospodarowania, ale tak¿e z globalnymi procesami przemian, które oddzia³ywa³y na strukturê i powi¹zania przestrzenne przemys³u w Polsce. W wielu miastach
przedsiêbiorstwa o przestarza³ej technologii, które czêsto stanowi³y g³ówne zak³ady w regionie, sta³y siê nierentowne i popad³y w zad³u¿enie. Efektem by³o
za³amanie lokalnego rynku pracy. Podejmowano próby dopasowania struktur
spo³eczno-gospodarczych do zasad polityki rynkowej. Efektywnoæ zmian charakteryzowa³a siê du¿ym zró¿nicowaniem przestrzennym. W niektórych regionach pojawi³o siê bezrobocie, spad³a produkcja i wzrasta³y niewykorzystane zasoby produkcyjne. Zjawiska te przyczyni³y siê do zachwiania struktury
gospodarczej regionów w Polsce (Stryjakiewicz 1999, 103135). Taka sytuacja
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wyst¹pi³a g³ównie na tych obszarach, gdzie rynek pracy opiera³ siê na jednej
ga³êzi przemys³u. Tak w szczególnoci by³o w Wa³brzychu, w którym dominowa³ przemys³ wydobywczy wêgla kamiennego. W 1996 r. zlikwidowano
ostatni¹ Wa³brzysk¹ Kopalniê Wêgla Kamiennego. W³adze lokalne nie potrafi³y
samodzielnie rozwi¹zaæ problemów bêd¹cych skutkiem restrukturyzacji (Kosmaty 2011, 133134). Konieczna sta³a siê pomoc pañstwa, której jednym z wyrazów by³a Ustawa z 20 padziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Wed³ug T. Stryjakiewicza utworzenie SSE w Polsce by³o cile powi¹zane
z panuj¹cymi zasadami polityki gospodarczej i przestrzennej. Wyró¿nia on dwie
opcje, z których pierwsza zak³ada³a, ¿e SSE powinny byæ zlokalizowane
w obszarach o korzyciach komparatywnych. Dotyczy to obszarów, które maj¹
mo¿liwoæ przypieszenia rozwoju i zwiêkszenia efektów ekonomicznych.
Drugie stanowisko wynika³o z za³o¿enia, ¿e strefy powinny byæ zlokalizowane w obszarach dotkniêtych kryzysem gospodarczym. W tym przypadku
rol¹ SSE by³a redukcja bezrobocia lub restrukturyzacja starych okrêgów przemys³owych.
Utworzenie Wa³brzyskiej SSE Invest-Park nast¹pi³o 15 kwietnia 1997 r.
na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Wa³brzyskiej
SSE (Dz.U. z 1997 r. Nr 46, poz. 290 ze zm.). Powo³anie strefy mia³o doprowadziæ do utworzenia nowych miejsc pracy w regionie, aktywizacji gospodarczej
regionu zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju oraz, przede wszystkim,
do z³agodzenia skutków spo³ecznych i ekonomicznych procesu restrukturyzacji
Zag³êbia Wa³brzyskiego.
Obwód Kaliningradzki odgrywa³ wa¿n¹ rolê militarn¹, m.in. wchodzi³
w sk³ad Ba³tyckiego Okrêgu Wojskowego. Po og³oszeniu niepodleg³oci przez
kraje ba³tyckie zapocz¹tkowano proces wycofywania wojsk z tych pañstw i dyslokowanie ich w obwodzie. Po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego w 1991 r.
i wprowadzeniu reform w 1992 r. Kaliningrad dotknê³y problemy gospodarcze.
By³y one zwi¹zane z przechodzeniem do gospodarki wolnorynkowej w regionie
izolowanym, o trudnym po³o¿eniu geopolitycznym. W odró¿nieniu od innych
regionów w obwodzie spadek produkcji w przemyle, rolnictwie czy transporcie
by³ bardziej odczuwalny dla gospodarki. Zaletê nowego po³o¿enia geopolitycznego obwodu stanowi³o otwarcie ekonomiczne na Zachód, jednak¿e dawne
sprzecznoci miêdzy systemem nakazowo-rozdzielczym a gospodark¹ rynkow¹
nie zosta³y rozwi¹zane. By³ to g³ówny czynnik ograniczaj¹cy rozwój obwodu
w tym okresie (Palmowski 2013, 233239).
T. Palmowski uwa¿a, ¿e Obwód Kaliningradzki wyró¿nia siê na tle innych
regionów Rosji przede wszystkim dobrze rozwiniêt¹ dzia³alnoci¹ morsk¹ oraz
obecnoci¹ portowych i przemys³owych kompleksów sieci transportowej. Dla
Rosji jest to rodzaj gospodarczej bramy, prowadz¹cej do wiata zachodniego,

164

Ewa Woniak

dlatego tak istotny by³ rozwój spo³eczno-gospodarczy tego regionu. Wed³ug
D. Waldziñskiego Obwód Kaliningradzki to swoisty pomost pomiêdzy bizantyjskim Wschodem a ³aciñskim Zachodem. Jest on wa¿nym terytorium pod
wzglêdem geostrategicznym.
Czynnikami, które ogranicza³y rozwój Obwodu Kaliningradzkiego, by³y
niezgodnoci specjalizacji gospodarki z warunkami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi regionu. Odzyskanie niepodleg³oci przez Litwê 11 marca 1991 r. zmieni³o
status strategiczny i geopolityczny obwodu. Region zosta³ odizolowany od Federacji Rosyjskiej, co pog³êbi³o jego trudnoci gospodarcze. Niekorzystnym procesem by³o zerwanie relacji z Litw¹, przez któr¹ transportowano 95% produkcji
przemys³owej (Palmowski 2013, 233).
Bliskoæ geograficzna obwodu wzglêdem potencjalnych partnerów handlowych zosta³a wykorzystana poprzez utworzenie Wolnej Strefy Ekonomicznej
Jantar. Jej istot¹ by³o zbudowanie wolnego obszaru celnego, który obejmowa³
ca³e terytorium eksklawy (Palmowski 2013, 221). Specjalna Strefa Ekonomiczna w Obwodzie Kaliningradzkim powsta³a w wyniku przekszta³cenia Wolnej
Strefy Ekonomicznej Jantar w 1996 r. (ryc.1). Obecnie funkcjonowanie SSE
regulowane jest przez dwa re¿imy prawne. SSE-96 oznacza okres funkcjonowania ustawy z 1996 r., natomiast SSE-06 dotyczy okresu funkcjonowania ustawy
od 2006 r. do 2031 r. (Gareev 2013, 115).

Ryc. 1. Ewolucja SSE w Obwodzie Kaliningradzkim (opracowanie w³asne na podstawie
Gareeva 2013,115)

2. Uwarunkowania prawne funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych w Wa³brzychu i Kaliningradzie
Wed³ug ustawy rosyjskiej specjalna strefa ekonomiczna obejmuje terytorium
Obwodu Kaliningradzkiego, w którym przyjêto specjalne prawa gospodarcze,
przemys³owe, inwestycyjne i podjêto inne dzia³ania  jak zastosowanie strefy
wolnoc³owej (Ustawa Federalna 2005). W Polsce za SSE uznaje siê wyodrêb-
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nion¹ i niezamieszka³a czêæ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie mo¿e
byæ prowadzona dzia³alnoæ na preferencyjnych warunkach (Ministerstwo Gospodarki Polski).
Tabela 1. Uwarunkowania prawne funkcjonowania SSE w Wa³brzychu i Kaliningradzie
Dane strefy

SSE w Wa³brzychu

SSE w Obwodzie
Kaliningradzkim

Data ustanowienia strefy

15.04.1997

05.01.1996

Okres funkcjonowania
strefy

31.12.2026

01.04.2031

Organ zarz¹dzaj¹cy

Wa³brzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna Invest-Park
spó³ka z o.o.

Administracja Obwodu
Kaliningradzkiego

Ulgi podatkowe

Na wysokoæ pomocy publicznej ma
wp³yw lokalizacja inwestycji oraz
wielkoæ przedsiêbiorstwa:
 dla du¿ych przedsiêbiorców  od 15%
do 50% kosztów kwalifikowanych,
 dla rednich przedsiêbiorców  od 25%
do 60% kosztów kwalifikowanych,
 dla ma³ych przedsiêbiorców  od 35%
do 70% kosztów kwalifikowanych.

 podatek od zysku
i podatek od maj¹tku 0%
na okres 6 lat, a na kolejne
6 lat  zwolnienie w wysokoci 50%.

Specjalne strefy ekonomiczne jako pierwsze zaczê³y rozwijaæ siê w Obwodzie
Kaliningradzkim. Utworzenie stref zarówno w Polsce, jak i Kaliningradzie zwi¹zane by³o z procesem zmiany systemu gospodarki, polegaj¹cym na przejciu od
gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. Strefy mia³y staæ siê impulsem rozwoju regionalnego i przyci¹gn¹æ inwestycje zagraniczne.
Korzystniejsze pod wzglêdem okresu funkcjonowania s¹ warunki reprezentowane przez podmioty gospodarcze w Obwodzie Kaliningradzkim, poniewa¿
inwestorzy mog¹ rozwijaæ siê i prowadziæ dzia³alnoæ w d³u¿szej perspektywie
czasowej, czyli do koñca 2031 r. (tab.1). W przypadku polskich stref wyd³u¿enie
ich funkcjonowania o kilka lat nie daje mo¿liwoci rozwoju nowych inwestorów, jest natomiast korzystne dla przedsiêbiorców prowadz¹cych ci¹g³¹ dzia³alnoæ w strefie. Ustawa rosyjska przyznaje podmiotom gospodarczym obwodu
zwolnienia z podatku dochodowego i maj¹tkowego. Warunkiem korzystania
z tych preferencji jest koniecznoæ zainwestowania w ci¹gu trzech lat oko³o
150 mln rubli (4,6 mld USD). Ponadto istnieje gwarancja dla rezydentów dotycz¹ca utrzymania wysokoci op³aty za dzier¿awê dzia³ki w ca³ym okresie umownym, niestosowania rodków zwiêkszaj¹cych obci¹¿enia podatkowe, a tak¿e
kompensata kosztów zwi¹zanych z op³at¹ ce³ i podatków. Na terenie strefy nie
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mo¿na prowadziæ dzia³alnoci zwi¹zanej z sektorem naftowo-gazowym i finansowym, produkcj¹ towarów akcyzowych (wyj¹tkiem s¹ samochody osobowe)
oraz handlem hurtowym i detalicznym (Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie 2013).
W Polsce pomoc publiczna (w tym zwolnienie z podatku dochodowego)
ograniczona jest wysokoci¹ poniesionych przez inwestora wydatków kwalifikowanych oraz intensywnoci¹ pomocy, która zale¿y od obszaru realizacji inwestycji i wielkoci przedsiêbiorstwa. Pomoc publiczna udzielana przedsiêbiorcy
w formie zwolnieñ podatkowych stanowi pomoc z tytu³u kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do utrzymania inwestycji w regionie przez minimum piêæ
lat (du¿y inwestor) lub trzy lata (ma³y i redni przedsiêbiorca). rodki trwa³e
zakupione przez du¿e przedsiêbiorstwo musz¹ byæ nowe, natomiast przedsiêbiorstwa ma³e i rednie mog¹ korzystaæ z u¿ywanych rodków trwa³ych. Z kolei
nowo utworzone miejsca pracy przez du¿e przedsiêbiorstwa musz¹ byæ utrzymane przez okres piêciu lat, natomiast przez ma³e i rednie  do trzech lat. Ustalona
zosta³a tak¿e kwota minimalnej wartoci inwestycji, która wynosi 100 tys. euro
(WSSE Invest-Park).
Do dzia³alnoci gospodarczych wy³¹czonych z prowadzenia na terenie
strefy zarówno w Wa³brzyskiej SSE, jak i SSE Obwodu Kaliningradzkiego nale¿¹: wytwarzanie wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych, handel hurtowy i detaliczny, us³ugi zwi¹zane z remontem urz¹dzeñ, a tak¿e sfera dzia³alnoci finansowej.
Status rezydenta strefy mo¿na ³atwiej uzyskaæ w Polsce jest dzia³aniem ³atwiejszym. W przypadku strefy w Obwodzie Kaliningradzkim czynnikiem ograniczaj¹cym potencjalnych przedsiêbiorców okazuje siê wysoki próg inwestycyjny. Korzystnym rozwi¹zaniem dla inwestorów by³oby obni¿enie jego wartoci.
SSE w Obwodzie Kaliningradzkim zorientowana jest przede wszystkim na du¿ych inwestorów, pochodz¹cych g³ównie z Moskwy. Wed³ug J. Rogo¿y próg
inwestycyjny nadal pozostaje jednak barier¹ dla ma³ego i redniego biznesu.
Ograniczenia finansowe spowodowa³y zmniejszenie siê udzia³u spó³ek z kapita³em zagranicznym w regionie.
Procedura uzyskania statusu rezydenta w strefach jest procesem przejrzystym. W strefie Obwodu Kaliningradzkiego trwa oko³o 30 dni (Zygmunt 2013),
natomiast w Polsce oko³o 42 dni. W strefie Obwodu Kaliningradzkiego wymagany jest wpis inwestora do rejestru rezydentów. Inwestor musi byæ osob¹ prawn¹, która realizuje inwestycje oraz produkuje towary wy³¹cznie na terytorium
obwodu. Nie istniej¹ szczególne ograniczenia prawne odnonie do podmiotów
gospodarczych, które mog¹ ubiegaæ siê o zezwolenie. Ani przepisy ustawy o podatku dochodowym, ani przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
nie wprowadzaj¹ szczególnych warunków w tym zakresie. Okrela je obowi¹zek
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poniesienia kosztów na realizacjê nowej inwestycji w ustalonej kwocie oraz
stworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast w ustawie rosyjskiej warunkiem jest
uzyskanie okrelonego progu inwestycyjnego przez inwestora.
Celem rosyjskiej ustawy z 2006 r. by³a zmiana charakteru gospodarki na
produkcyjno-eksportowy, czego nie uda³o siê osi¹gn¹æ. Wdro¿enie nowej ustawy oznacza³o obci¹¿enie bud¿etu regionalnego kosztami zwi¹zanymi z dzia³aniem SSE (Rogo¿a 2012, 3435).
W Wa³brzyskiej SSE istnieje wiêksza liczba dokumentów reguluj¹cych
funkcjonowanie strefy ani¿eli w SSE Obwodu Kaliningradzkiego. Nale¿¹ do
nich rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki dotycz¹ce planu rozwoju strefy, przetargów, rokowañ i kryteriów oceny zamierzeñ co do przedsiêwziêæ gospodarczych, które maj¹ byæ podjête przez przedsiêbiorców na terenie WSSE Invest-Park, oraz rozporz¹dzenie w sprawie udzielania przez spó³kê zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci. Podstawê funkcjonowania SSE w Obwodzie Kaliningradzkim stanowi¹ ustawy federalne z 1996 i 2006 r. Dodatkowo normy prawne
okrelaj¹ postanowienia Komisji Celnej i Federalnej S³u¿by Celnej.
3. Dzia³alnoæ inwestycyjna specjalnych stref ekonomicznych
w Wa³brzychu i Kaliningradzie
Struktura przestrzenno-organizacyjna inwestycji w strefach w Wa³brzychu i Kaliningradzie znacznie siê ró¿ni. Wa³brzyska SSE prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ
inwestycyjn¹ w podstrefach zlokalizowanych w kilku województwach Polski,
m.in. w województwie opolskim, dolnol¹skim, wielkopolskim oraz lubuskim.
Województwo dolnol¹skie, w którym skupionych jest 25 podstref (ryc. 2), nale¿y do regionów o najwiêkszym stopniu koncentracji stref w Polsce. Na Dolnym l¹sku ponad 1/4 gmin zosta³a w³¹czona do obszarów SSE. Mo¿na wyró¿niæ dwie tendencje w rozmieszczeniu obszarów, na których istniej¹ strefy.
Pierwsza tendencja polega na tworzeniu uk³adów linearnych, przebiegaj¹cych
wzd³u¿ dróg krajowych i autostrad. Druga tendencja dotyczy skupisk w du¿ych
aglomeracjach. Przyk³adem jest Wroc³aw, po którego wschodniej stronie
powsta³o skupisko obszarów stref ekonomicznych (Godlewska-Majkowska
2009, 2123).
W Obwodzie Kaliningradzkim dzia³alnoæ inwestycyjna skupia siê g³ównie
w stolicy obwodu  Kaliningradzie oraz w miecie Swiet³yj. O skupieniu inwestycji w zachodniej czêci obwodu decyduje bliskoæ portów, bêd¹cych wa¿nymi wêz³ami komunikacyjnymi (ryc. 3).
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Ryc. 2. Lokalizacja podstref Wa³brzyskiej SSE w województwie dolnol¹skim (opracowanie
w³asne na podstawie danych WSSE Invest-Park)

W strefie Obwodu Kaliningradzkiego inwestorami s¹ g³ównie firmy z kapita³em
rosyjskim, prowadz¹ce dzia³alnoæ w obszarze przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, transportu i nieruchomoci (Ministerstwo Polityki Przemys³owej, Rozwoju
Przedsiêbiorczoci i Handlu Obwodu Kaliningradzkiego). W Wa³brzyskiej SSE
najwiêkszymi inwestorami s¹ firmy zagraniczne, które obejmuj¹ oko³o 65% inwestycji w strefie. Pozosta³e firmy to inwestorzy pochodzenia polskiego. Dominuj¹cymi bran¿ami s¹: motoryzacyjna, sprzêtu gospodarstwa domowego, elektrotechniczna i spo¿ywcza (WSSE Invest-Park).
W podstrefach Wa³brzyskiej SSE prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ 156 inwestorów, natomiast w Obwodzie Kaliningradzkim funkcjonuje 92 przedsiêbiorców
(tab.2). Wiod¹cym inwestorem, który prowadzi dzia³alnoæ w Wa³brzyskiej SSE,
jest Toyota, rozwijaj¹ca siê w bran¿y motoryzacyjnej, oraz firma Mondolez,
dzia³aj¹ca w bran¿y spo¿ywczej. Przedsiêbiorcy z Japonii zainwestowali ponad
4,6 mld z³ w strefie wa³brzyskiej. Najwiêkszym inwestorem w Obwodzie Kaliningradzkim jest Avtotor, bêd¹cy liderem na rosyjskim rynku motoryzacyjnym.
Celem przedsiêbiorstwa jest wzrost produkcji oraz zwiêkszenie swojego wk³adu
w kompleksowy rozwój gospodarki obwodu (Raport Avtotor 2011). Od kilku lat
zauwa¿a siê sta³y wzrost udzia³u tej firmy w przemyle Obwodu Kaliningradzkiego.

Ryc. 3. Struktura przestrzenna inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej Obwodu Kaliningradzkiego (opracowanie w³asne na podstawie danych
Ministerstwa Polityki Przemys³owej, Rozwoju Przedsiêbiorczoci i Handlu Obwodu Kaliningradzkiego)

Specjalne strefy ekonomiczne w Wa³brzychu i Kaliningradzie...

169

170

Ewa Woniak

Przedsiêbiorstwo nale¿y do g³ównych podatników obwodu. W 2009 r. udzia³
firmy Avtotor w ogólnych odliczeniach podatkowych wynosi³ 22,1%, a w 2011 r.
wzrós³ do 34,8%. Przedsiêbiorstwo wp³ywa pozytywnie na rozwój ma³ych
i rednich firm w obwodzie, gdy¿ dokonuje zakupu towarów i korzysta z ich
us³ug. W 2009 r. firma zakupi³a od miejscowych przedsiêbiorstw towary o ³¹cznej kwocie 6,8 mld rubli, natomiast w 2011 r. liczba dokonanych zakupów towarów wzros³a do 20 mld rubli. Wspó³pracuj¹ce z Avtotorem przedsiêbiorstwa
Kaliningradu i ca³ego obwodu tworz¹ zamkniêty cykl technologiczny, który dla
znacznej ich liczby stanowi czêsto podstawowy, a niekiedy wrêcz jedyny, biznes. Avtotor w 2011 r. zatrudnia³ w obwodzie oko³o 3,3 tys. pracowników. rednie wynagrodzenie wynosi³o 28,9 tys. rubli (Raport Avtotor 2011).
Tabela 2. Porównanie efektów funkcjonowania SSE. Stan na 2013 r. (http://minprom.gov39.ru/
oez/index.php oraz www.invest-park.com.pl)

Liczba inwestorów
Nak³ady inwestycyjne
Liczba miejsc pracy
Liczba wydanych zezwoleñ

Wa³brzyska SSE

SSE Obwodu
Kaliningradzkiego

156

92

15,8 mld z³

72,8 mld rubli

32 tys.

16 tys.

197

125

W tabeli 2 porównano efekty funkcjonowania Wa³brzyskiej SSE i SSE Obwodu
Kaliningradzkiego. Nak³ady inwestycyjne w strefie obwodu wynosi³y ponad 72
mld rubli, tj. wed³ug przelicznika kursu walut oko³o 6 mld z³ (NBP, stan na
13.05.2013 r.). Tak wysokie nak³ady inwestycyjne SSE w obwodzie wynikaj¹ ze
skupienia du¿ych inwestorów, dysponuj¹cych du¿ym kapita³em. W porównaniu
ze stref¹ obwodu prawie dwa razy wiêcej miejsc pracy zosta³o utworzonych
w Wa³brzyskiej SSE (ponad 32 tys.). Od pocz¹tku jej funkcjonowania wydano
197 zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Z kolei od pocz¹tku
dzia³alnoci SSE Obwodu Kaliningradzkiego wpisano do rejestru 125 rezydentów, z których obecnie funkcjonuje 92 inwestorów.
W 2011 r. w strefie Obwodu Kaliningradzkiego odnotowano najwiêksze zainteresowanie inwestycjami, podczas gdy w Polsce w tym czasie zauwa¿ono spadek zarówno wydawanych zezwoleñ, jak i nak³adów inwestycyjnych. Ta sytuacja zwi¹zana by³a z niepewnoci¹ dotycz¹c¹ rozwoju stref w Polsce.
Dzia³alnoæ inwestycyjna w ramach Wa³brzyskiej SSE prowadzona jest na
obszarze czterech województw, dlatego te¿ w tabeli 3 zosta³y przedstawione wybrane cechy ukazuj¹ce sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ tych obszarów, które porównano z danymi dla Obwodu Kaliningradzkiego.
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Województwo wielkopolskie pod wzglêdem liczby mieszkañców wyró¿nia
siê wysokim wskanikiem, wynosz¹cym ponad 3 mln mieszkañców. Województwo to nale¿y do regionów najbardziej atrakcyjnych pod wzglêdem lokowania
inwestycji (SGiPW). Wa¿nym elementem wiadcz¹cym o potencjale ekonomicznym tego regionu jest du¿a liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do
rejestru REGON (ponad 387 tys. podmiotów) oraz wysoki wskanik PKB na
jednego mieszkañca (tab. 3).
Tabela 3. Porównanie wybranych cech obszarów, na których prowadzona jest dzia³alnoæ
w ramach SSE (opracowanie w³asne na podstawie danych GUS i Federalnej S³u¿by Statystyki
Pañstwowej * PRB  produkt regionalny brutto)
Liczba
mieszkañców
(tys. osób)

Gêstoæ
zaludnienia
(os. na km2)

Obszar
zajmowany
przez SSE
(ha)

Stopa
bezrobocia
(%)

PKB na
jednego
mieszkañca
(z³)

Podmioty
gospodarki
narodowej

województwo
wielkopolskie

3447,4

116

182,11

10,6

43 466

387 858

województwo
dolnol¹skie

2915,2

146

1532,53

14,3

47 056

336 942

województwo
opolskie

1016,2

108

465,02

15,2

32 813

98 559

województwo
lubuskie

1022,8

73

36,6

16,9

34 227

107 566

954,7

63

-

7,4

24 434*

52 695

Jednostka
terytorialna

Obwód
Kaliningradzki

Najwiêkszy obszar zajmowany przez Wa³brzysk¹ SSE znajduje siê w województwie dolnol¹skim, w którym zlokalizowana jest wiêkszoæ jej podstref. Najmniejszy obszar zajmuje podstrefa znajduj¹ca siê w województwie lubuskim,
która nie posiada jeszcze ¿adnego inwestora. Powierzchnia zajmowana przez
SSE w Obwodzie Kaliningradzkim pozostaje nieokrelona ze wzglêdu na brak
odpowiednich danych.
P r o d u k t r e g i o n a l n y b r u t t o (PRB) w kategoriach ekonomicznych jest miar¹ identyczn¹ jak produkt krajowy brutto (PKB), to znaczy, ¿e
reprezentuje wartoæ dóbr i us³ug finalnych, wytworzonych przez podmioty gospodarcze bêd¹ce mieszkañcami regionu. Jednak¿e miêdzy PKB (na szczeblu
federalnym) a PRB (na poziomie regionalnym) jest znaczna ró¿nica. Suma produktu regionalnego brutto w Rosji nie pokrywa siê z PKB, poniewa¿ nie wlicza
ona wartoci dodanej us³ug nierynkowych, jak obrona, administracja publiczna
itd., które wiadczone s¹ przez instytucje publiczne (Federalna S³u¿ba Statystyki
Pañstwowej).
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Produkt regionalny brutto w Obwodzie Kaliningradzkim w przeliczeniu na
jednego mieszkañca (w cenach bie¿¹cych) wynosi³ w 2012 r. 278,3 tys. rubli.
Wed³ug przelicznika walut kwota ta stanowi 24 434 z³ (przelicznik 0,0878; stan
na 14.05.2014).
Analizuj¹c dane z tabeli 3, nale¿y stwierdziæ, ¿e Obwód Kaliningradzki wyró¿nia siê na tle wybranych regionów jedynie pod wzglêdem stopy bezrobocia,
która wynosi³a 7,4%. Jest to wskanik najni¿szy sporód wybranych obszarów.
Pozosta³e cechy wiadcz¹ na niekorzyæ obwodu. PRB na jednego mieszkañca
nadal pozostaje ni¿sze ni¿ rednia wartoæ w Rosji, która wynosi 348,5 tys. rubli
(Federalna S³u¿ba Statystyki Pañstwowej).
4. Wyzwania rozwoju stref w Wa³brzychu i Kaliningradzie
W nastêpstwie akcesji Rosji do WTO (wiatowej Organizacji Handlu) system
ulg celnych dla rezydentów przestanie obowi¹zywaæ z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Oznacza to, ¿e po 2016 r. wszyscy rezydenci prowadz¹cy dzia³alnoæ w strefie
zostan¹ zobligowani do zap³aty ce³ i VAT. Stosowane bêd¹ jedynie ulgi podatkowe, takie jak CIT i podatek od nieruchomoci. Aby przeciwdzia³aæ skutkom
negatywnych zmian systemowych, przyjêto Pañstwowy Program Federacji Rosyjskiej Rozwój Spo³eczno-Gospodarczy Obwodu Kaliningradzkiego do 2020 r.
Priorytetowe dzia³anie w tym zakresie to stworzenie korzystnych warunków dla
rozwoju przedsiêbiorczoci. Jednym z dzia³añ jest zachowanie warunków gospodarczych poprzez subsydiowanie przedsiêbiorców tego regionu, w celu wsparcia
rynku pracy. Istotne by³oby obni¿enie progu inwestycyjnego dla rezydentów
SSE do 50 mln rubli. Nowe warunki mog³yby byæ szans¹ rozwoju dla ma³ych
i rednich firm (Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie).
Federacja Rosyjska przewiduje tak¿e pewne uproszczenia administrowania
celnego. Dotyczy to zwolnieñ z przedk³adania gwarancji finansowych przy przemieszczaniu towarów zgodnie z procedur¹ tranzytu celnego. Istnieje mo¿liwoæ
zastosowania pozwolenia na przewóz towarów miêdzy obszarem SSE a pozosta³ym terytorium Unii Celnej.
W celu zbli¿enia warunków ekonomicznych produkcji towarów w obwodzie
z pozosta³ymi regionami Rosji powsta³ pomys³ subsydiowania czêci kosztów
kolejowych przewozów towarów.
W Polsce wyd³u¿enie okresu funkcjonowania stref o szeæ lat spowoduje, ¿e
nadal bêd¹ one pe³niæ rolê zachêty inwestycyjnej i przyczyni¹ siê do nap³ywu
nowych inwestycji. Przedsiêbiorcy zyskali pewnoæ, ¿e instrument, jakim s¹
SSE, zostanie zachowany. D³u¿sze funkcjonowanie stref ma szczególne znaczenie dla inwestorów realizuj¹cych projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu,
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np. z bran¿y motoryzacyjnej, dla których perspektywa istnienia stref do 2020 r.
nie by³a korzystna. Nowe inwestycje realizowane w strefach mog¹ przyczyniæ
siê do utworzenia nowych miejsc pracy i korzystnie wp³yn¹æ na konkurencyjnoæ polskiej gospodarki (PAIiIZ).
5. Wartoæ inwestycji zagranicznych w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim
a funkcjonowanie SSE
Wed³ug danych PAIiIZ ca³kowita wartoæ bezporednich inwestycji zagranicznych w Polsce wynios³a w 2013 r. ponad 160 mld euro. W Obwodzie Kaliningradzkim wartoæ kapita³u zagranicznego w tym samym roku wynosi³a ponad
302,4 mln USD, co w przeliczeniu na euro daje ponad 268,6 mln (wg notowania
z 12.05.2015). Funkcjonowanie stref w Polsce wp³ynê³o na wzrost inwestycji
zagranicznych. wiadczy to o istotnej roli, jak¹ pe³ni¹ strefy w przyci¹ganiu
kapita³u zagranicznego. W 1994 r. w Polsce wartoæ bezporednich inwestycji
zagranicznych wynosi³a ponad 4 mld USD (Dziemianowicz 1997, 5460), podczas gdy w Obwodzie Kaliningradzkim siêga³a 548,9 mln USD (Èâ÷åíêo 1997,
9). Obecnie wartoæ inwestycji zagranicznych w Obwodzie Kaliningradzkim
znacznie spad³a, co jest spowodowane izolacj¹ eksklawy w stosunku do Europy
Zachodniej. Tak¹ politykê prowadzi Federacja Rosyjska, która broni interesów
swojego regionu, ograniczaj¹c jego wspó³pracê z Europ¹. Na spadek zainteresowania inwestycjami w tym regionie ma wp³yw sytuacja polityczna i ekonomiczna w Rosji. Warto zauwa¿yæ, ¿e inwestycje w Obwodzie Kaliningradzkim s¹
w wiêkszoci pochodzenia rosyjskiego. Dodatkowo znacznym ograniczeniem
dla przedsiêbiorców jest nadal wysoki próg inwestycyjny.
Instrumentem wyranie wspieraj¹cym nap³yw inwestycji do Polski s¹ SSE.
Wed³ug stanu na 2013 r. skumulowana wartoæ nak³adów inwestycyjnych polskich i zagranicznych firm we wszystkich strefach wynios³a ponad 94 mld z³
(Ministerstwo Gospodarki Polski). Oznacza to, ¿e strefy sta³y siê skutecznym
mechanizmem przyci¹gania inwestorów do Polski. Ca³kowita suma dokonanych
inwestycji w Obwodzie Kaliningradzkim w 2013 r. wynosi³a oko³o 6 mld z³.
Bior¹c pod uwagê wartoæ inwestycji zagranicznych (548 mln), mo¿na wywnioskowaæ, ¿e wiêkszoæ inwestycji zrealizowanych w obwodzie pochodzi od firm
wewnêtrznych (z kapita³em rosyjskim), a nie zagranicznych.
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Podsumowanie
W Wa³brzychu w wyniku zamykania kopalñ wêgla kamiennego pojawi³y siê
takie problemy, jak bezrobocie, spadek produkcji oraz wzrost niewykorzystanych
zasobów produkcji, co spowodowa³o zachwianie struktury gospodarczej regionu.
Z kolei w Obwodzie Kaliningradzkim strefa powsta³a w warunkach rozpadu
Zwi¹zku Radzieckiego oraz nieudolnej próby przeprowadzania reform. Problemy
gospodarcze nasili³y siê g³ównie ze wzglêdu na trudne po³o¿enie geopolityczne,
wynikaj¹ce z izolacji terenu obwodu od Federacji Rosyjskiej, co ogranicza³o rozwój obszaru. Strefa w Obwodzie Kaliningradzkim powsta³a znacznie wczeniej
ni¿ w Polsce, ale pocz¹tkowo funkcjonowa³a jako Wolna Strefa Ekonomiczna,
która w 1996 r. zosta³a przekszta³cona w SSE.
Mimo i¿ strefa polska i rosyjska maj¹ zbli¿one cele powo³ania, to ich funkcjonowanie ró¿ni siê pod wieloma wzglêdami. G³ówn¹ barier¹ dzia³ania SSE
w Obwodzie Kaliningradzkim jest próg inwestycyjny, siêgaj¹cy 150 mln rubli.
Uniemo¿liwia on funkcjonowanie w strefie ma³ych i rednich firm oraz utrudnia
rozwój us³ug. W Wa³brzyskiej SSE minimaln¹ wartoci¹ inwestycji jest kwota
100 tys. euro. Na wysokoæ pomocy publicznej ma wp³yw lokalizacja inwestycji
oraz wielkoæ przedsiêbiorstwa.
Z kolei d³ugoæ okresu funkcjonowania strefy jest korzystniejsza dla inwestorów w Obwodzie Kaliningradzkim, poniewa¿ tu okres dzia³ania ustawowo
koñczy siê w 2031 r. To d³u¿sza perspektywa czasowa na podjêcie znacz¹cych
inwestycji. W Polsce okres funkcjonowania stref koñczy siê w 2026 r., co dla
du¿ych inwestorów nie jest atrakcyjne, gdy¿ potrzeba wiêcej czasu, aby korzyci
przekroczy³y poniesione nak³ady inwestycyjne.
Specjalne strefy ekonomiczne maj¹ szerokie perspektywy rozwoju zarówno
w Polsce, jak i Obwodzie Kaliningradzkim. Sukces ich dzia³ania zale¿y od odpowiednio przygotowanych regulacji prawnych, które bêd¹ atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Utworzenie SSE powinno przyczyniæ siê do rozwoju obszaru, na którym siê znajduje. Uwa¿a siê, ¿e tworzenie stref pomaga rozwi¹zaæ
problemy dotycz¹ce niedorozwoju infrastruktury, upadku przemys³u czy trudnej
sytuacji spo³ecznej. Jednak¿e dla inwestorów czêsto oznacza to niekorzystny
klimat inwestycyjny, i to sprawia, ¿e zainteresowanie strefami mo¿e siê zmniejszaæ. Dowiadczenie zagranicznych SSE pokazuje, i¿ potrzeba ogromnego nak³adu, aby strefy funkcjonowa³y w sposób efektywny. Na efektywnoæ ich dzia³ania wp³ywa przede wszystkim stabilnoæ polityczna, gwarancje inwestycyjne
i prawne, wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza oraz usprawnienie procedur administracyjnych.
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