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1. Wstêp
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) ju¿ od wielu lat niezmiennie ciesz¹
siê wysokim zainteresowaniem ze strony inwestorów. Wynika to przede wszystkim z obowi¹zuj¹cych na ich obszarze preferencyjnych warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej — inwestuj¹ce w ramach stref przedsiêbiorstwa liczyæ mog¹ na pomoc publiczn¹, udzielan¹ w formie zwolnieñ z podatku dochodowego i podatku od nieruchomoœci. Przyci¹gaj¹ce inwestorów
zachêty podatkowe przyczyniaj¹ siê do ogólnego rozwoju przedsiêbiorczoœci
w regionie, co niew¹tpliwie wywiera znaczny wp³yw na dochody bud¿etowe
miast i gmin, w których zlokalizowane s¹ specjalne strefy ekonomiczne.
W tym kontekœcie niezwykle wa¿ne dla efektywnego kszta³towania preferencyjnej polityki podatkowej jest okreœlenie relacji miêdzy funkcjonowaniem
SSE a bud¿etem lokalnym. G³ównym motywem podjêcia niniejszego tematu
jest niedostatek badañ w tym zakresie.
Celem artyku³u jest ocena oddzia³ywania przywilejów podatkowych
w specjalnych strefach ekonomicznych na stan finansów samorz¹du terytorialnego. W praktyce gospodarczej otrzymane wyniki pos³u¿yæ mog¹ do weryfikacji efektywnoœci procesu wydatkowania œrodków z pomocy publicznej
oraz sformu³owania rekomendacji w tym aspekcie.
Badania oparto na przyk³adzie pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej — SSE Euro-Park Mielec. Analiz¹ objêto ca³y dotychczasowy okres
funkcjonowania mieleckiej strefy, pocz¹wszy od jej ustanowienia w 1995 r.
Podstawowe Ÿród³o informacji stanowi³y:
• raporty Ministerstwa Gospodarki na temat efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce,
1
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• sprawozdania Agencji Rozwoju Przemys³u dotycz¹ce realizacji celów
ustanowienia SSE Euro-Park Mielec,
• sprawozdania z wykonania bud¿etu miasta Mielca,
• akty prawne dotycz¹ce specjalnych stref ekonomicznych, pomocy publicznej, systemu podatkowego i bud¿etu lokalnego, obejmuj¹ce przepisy rangi
ustawowej, rozporz¹dzenia wykonawcze do ustaw oraz akty prawa lokalnego.
Wnioski koñcowe sformu³owano na podstawie analizy dynamicznej wp³ywów z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomoœci do bud¿etu miasta Mielca,
szukaj¹c zw³aszcza odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania badawcze:
• Jak kszta³towa³y siê dochody bud¿etowe w poszczególnych etapach dzia³alnoœci strefy?
• Jaki by³ udzia³ strefy w generowaniu wp³ywów do bud¿etu?
• Ile wyniós³ ubytek dochodów z tytu³u ulg podatkowych, udzielanych dzia³aj¹cym w strefie przedsiêbiorcom?
• Czy nowelizacja przepisów prawnych w kwestii zasad udzielania zwolnieñ
podatkowych strefowym inwestorom istotnie wp³ynê³a na wysokoœæ
dochodów bud¿etowych?
Pe³ne zrozumienie wy¿ej okreœlonej problematyki wymaga uprzedniego
syntetycznego przedstawienia prawnoekonomicznych uwarunkowañ funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. W tym kontekœcie omówiono
nastêpuj¹ce zagadnienia: przes³anki powo³ywania SSE, zasady udzielania
przywilejów podatkowych z uwzglêdnieniem nowelizacji przepisów w tym
zakresie oraz zró¿nicowanie tych zasad w poszczególnych strefach.

2. Podstawy teoretyczne
2.1. Idea specjalnej strefy ekonomicznej
Zapocz¹tkowana w 1989 r. transformacja ustrojowa przyczyni³a siê do za³amania gospodarczego w wielu regionach Polski. Negatywne skutki reform
odczu³y przede wszystkim monokulturowe oœrodki przemys³owe — uzale¿nienie od jednego du¿ego pracodawcy sta³o siê przyczyn¹ kryzysu na lokalnym rynku pracy. Sytuacja taka mia³a miejsce w Mielcu — na skutek redukcji
zatrudnienia w najwiêkszym zak³adzie WSK PZL-Mielec, stopa bezrobocia
wzros³a z 6,7% w 1990 r. do 20,9% w 1994 r.2 Sposobem przezwyciê¿enia impasu staæ siê mia³a Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec ustanowiona zosta³a na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia
1995 r. [Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 1995 r.], w oparciu
o ustawê z dnia 20 paŸdziernika 1994 r. [Ustawa z dnia 20 paŸdziernika 1994 r.].
2
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G³ównym celem jej utworzenia by³a redukcja strukturalnego bezrobocia oraz
zagospodarowanie infrastruktury przemys³owej, pozosta³ej po restrukturyzacji WSK PZL-Mielec3. Nowe miejsca pracy zapewniæ mieli nap³ywaj¹cy do
Mielca inwestorzy strategiczni — podstawow¹ metod¹ ich pozyskania mia³a
byæ obowi¹zuj¹ca na terenie strefy preferencyjna polityka podatkowa.
Taka sama idea przyœwieca³a ustanawianiu kolejnych polskich specjalnych stref ekonomicznych4 — ka¿dorazowo chodzi³o o walkê z bezrobociem
oraz zagospodarowanie istniej¹cej infrastruktury gospodarczej w poszczególnych regionach kraju. Wyj¹tkiem pod tym wzglêdem by³y jedynie strefy
krakowska i mazowiecka, które powo³ane zosta³y w celu stworzenia nowoczesnych oœrodków przemys³owych, przy wykorzystaniu potencja³u naukowo-badawczego tych miast [Kryñska, 2000, s. 35].
2.2. Przywileje podatkowe
Podstawê do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej w formie przywilejów podatkowych, stanowi tzw. zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w ramach strefy. Okreœla ono przedmiot dzia³alnoœci gospodarczej oraz warunki jej prowadzenia. Dotycz¹ one przede wszystkim zatrudnienia przez okreœlony czas wymaganej liczby pracowników oraz dokonania
inwestycji powy¿ej okreœlonej kwoty.
Zasady zwalniania inwestuj¹cych w SSE przedsiêbiorców z podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomoœci uleg³y na przestrzeni lat istotnej
zmianie. Planowana akcesja Polski do Unii Europejskiej wywo³a³a bowiem
koniecznoœæ dostosowania przepisów w zakresie programów pomocowych,
stosowanych w polskich specjalnych strefach ekonomicznych, do prawa
wspólnotowego5.
Nowo przyjête rozwi¹zania wywo³a³y wiele konsekwencji po stronie dzia³aj¹cych w strefach przedsiêbiorstw. Po pierwsze, wielkoœæ przys³uguj¹cej
im pomocy zosta³a w istotny sposób ograniczona. Po drugie, zró¿nicowano
zasady udzielania wsparcia w zale¿noœci od momentu wydania zezwolenia —
datê graniczn¹ ustalono na prze³om lat 2000 i 2001. Podmioty, które uzyska³y
zezwolenie do 31 grudnia 2000 r., objête zosta³y korzystniejszymi regulacjami
ni¿ inwestorzy, którzy weszli do strefy po tym terminie. Rozwi¹zanie takie
mia³o czêœciowo zrekompensowaæ pierwszej grupie straty wynikaj¹ce ze
zmiany przepisów — podjêli oni bowiem decyzjê o inwestowaniu w strefach
w ca³kowitym przekonaniu o stabilnoœci zasad korzystania z przywilejów
3
Za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
4
W po³owie 1996 r. ustanowione zosta³y Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna; wszystkie pozosta³e strefy natomiast powo³ano w 1997 r.
5
Dokonano tego w drodze dwóch nowelizacji ustawy o SSE z 1994 r.: 1) z 16 listopada 2000 r.
— harmonizuj¹cej przepisy w zakresie specjalnych stref ekonomicznych z prawem unijnym, 2)
z 2 paŸdziernika 2003 r. — inkorporuj¹cej do prawa polskiego zapisy Traktatu Akcesyjnego,
dotycz¹ce pomocy publicznej.
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podatkowych. Po trzecie, regu³y udzielania wsparcia zró¿nicowano tak¿e ze
wzglêdu na wielkoœæ podmiotu gospodarczego — obecnie przedsiêbiorstwa
z sektora MŒP liczyæ mog¹ na wy¿sz¹ kwotê zwolnieñ podatkowych oraz na
³agodniejsze warunki ich udzielania.
Poni¿ej zestawiono pierwotne i aktualnie obowi¹zuj¹ce zasady przyznawania przywilejów podatkowych w SSE Euro-Park Mielec, uwzglêdniaj¹c przy
tym ró¿nice w odniesieniu do pozosta³ych specjalnych stref ekonomicznych.
D o k o ñ c a 2 0 0 0 r. przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w SSE Euro-Park Mielec przys³ugiwa³y nastêpuj¹ce przywileje podatkowe:
• zwolnienie dochodów od podatku dochodowego w wysokoœci:
• poniesionych wydatków inwestycyjnych, a gdy wydatki te przekroczy³y
kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ 2 mln euro — ca³kowite zwolnienie
lub
• po³owy kwoty przychodów z eksportu towarów wytworzonych/us³ug
wykonanych na terenie strefy lub
• 10% dochodu za ka¿de 10 nowych miejsc pracy (czyli ca³kowite zwolnienie przy zatrudnieniu 100 pracowników)
przez 10 lat od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie strefy, natomiast po up³ywie tego okresu — maksymalnie do kwoty stanowi¹cej po³owê osi¹gniêtego dochodu;
• preferencje w zakresie podatku dochodowego, obejmuj¹ce:
• mo¿liwoœæ zaliczenia w pe³nej wysokoœci do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartoœci niematerialnych i prawnych w roku podatkowym ich poniesienia,
• mo¿liwoœæ podwy¿szenia stawek amortyzacji okreœlonych œrodków
trwa³ych przy zastosowaniu wspó³czynników nie wy¿szych ni¿ 4;
• ca³kowite zwolnienie gruntów, budynków i budowli z podatku od nieruchomoœci.
Nowe rozwi¹zania, wprowadzone 1 s t y c z n i a 2 0 0 1 r . , zak³ada³y:
• ograniczenie ³¹cznej wielkoœci pomocy regionalnej, udzielanej w formie
zwolnieñ podatkowych, do wysokoœci stanowi¹cej iloczyn tzw. maksymalnej intensywnoœci regionalnej pomocy inwestycyjnej obowi¹zuj¹cej w danym województwie6 oraz:
• kosztów nowej inwestycji, kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ regionaln¹ lub
• dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników;
• zniesienie preferencji w zakresie podatku dochodowego;
• przeniesienie kompetencji odnoœnie do zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci na szczebel samorz¹du terytorialnego.
6
Dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców maksymaln¹ intensywnoœæ pomocy regionalnej
podwy¿sza siê odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych brutto.
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Dla podmiotów gospodarczych inwestuj¹cych w ramach SSE Euro-Park
Mielec maksymalna intensywnoœæ pomocy regionalnej wynosi obecnie 50%,
co wynika z przyjêtej na lata 2007–2013 Mapy pomocy regionalnej. Natomiast
zwolnieniu z podatku od nieruchomoœci podlegaj¹ po³o¿one w granicach
mieleckiej strefy grunty i budowle, zgodnie z uchwalonym przez Radê Miejsk¹ w Mielcu Programem Pomocy Regionalnej na lata 2004 — 20087.
Znowelizowane zasady udzielania przywilejów podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych nie objê³y jednak przedsiêbiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2001 r. Wobec tych podmiotów przyjêto
nastêpuj¹ce rozwi¹zania przejœciowe:
• mali i œredni przedsiêbiorcy zachowuj¹ prawo do zwolnienia od podatku
dochodowego na „starych” zasadach odpowiednio do 31.12.2011 r. i 31.12.
2010 r., pozostali zaœ — do okreœlonego limitu;
• preferencje w zakresie podatku dochodowego przys³ugiwa³y do 01.05.2004 r.;
• do 31.12.2003 r. przedsiêbiorcy korzystali ze zwolnienia z podatku od nieruchomoœci na warunkach okreœlonych w uchwa³ach rady gminy, natomiast od 01.01.2004 r. zostali ponownie objêci ustawowym zwolnieniem
z tego podatku. Z tytu³u udzielania tych ulg gmina otrzymuje corocznie
tzw. czêœæ rekompensuj¹c¹ subwencji ogólnej, w kwocie równej ubytkowi
dochodów.
Porównanie warunków korzystania z przywilejów podatkowych, obowi¹zuj¹cych w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych do koñca
2000 r., prowadzi do wniosku, ¿e zasady udzielania zwolnieñ w zakresie
podatku dochodowego istotnie siê od siebie ró¿ni³y. Rozbie¿noœci dotyczy³y
przede wszystkim katalogu podstaw zwolnienia, warunków ca³kowitego zwolnienia oraz maksymalnego dopuszczalnego wspó³czynnika podwy¿szaj¹cego
stawki amortyzacyjne (tab. 1., rys. 1. oraz rys. 2.). Natomiast zasady udzielania
ulg w podatku od nieruchomoœci by³y takie same dla ka¿dej strefy — okreœla³a je bowiem obejmuj¹ca wszystkie strefy ustawa o SSE.

Tabela 1.
Podstawy zwolnienia dochodów od podatku dochodowego wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych do
31.12.2000 r. — SSE Euro-Park Mielec na tle innych specjalnych stref ekonomicznych.
Strefa

wydatki inwestycyjne

eksport towarów/us³ug

zatrudnienie

Czêstochowska

ü

ü

Kamiennogórska

ü

ü

Katowicka

ü

ü

Kostrzyñsko-S³ubicka

ü

ü

Krakowska

ü

7

Nie dotyczy przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w podstrefach mieleckiej SSE — podlegaj¹ oni
bowiem prawu lokalnemu tworzonemu przez rady innych miast i gmin, wchodz¹cych w sk³ad obszaru SSE Euro-Park Mielec.
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Strefa

wydatki inwestycyjne

eksport towarów/us³ug

zatrudnienie

Legnicka

ü

ü

£ódzka

ü

ü

Mazowiecka

ü

Mielecka

ü

S³upska

ü

ü

Starachowicka

ü

ü

Suwalska

ü

ü

Tarnobrzeska

ü

ü

Tczew

ü

ü

Wa³brzyska

ü

ü

Warmiñsko-Mazurska

ü

ü

¯arnowiec

ü

ü

ü*

ü

* Do 23.09.1997 r. — dnia wejœcia w ¿ycie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 wrzeœnia 1997 r.
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzeñ Rady Ministrów z lat 1995–1997 w sprawie ustanowienia poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych.

Tabela 2.
Maksymalna intensywnoœæ pomocy regionalnej (MIPR) na lata 2007–2013 — SSE Euro-Park
Mielec na tle innych specjalnych stref ekonomicznych
Strefa
Kamiennogórska
Katowicka

Kostrzyñsko-S³ubicka

Krakowska
Legnicka
£ódzka

Lokalizacja (woj.)8

MIPR (%)

dolnoœl¹skie, wielkopolskie

40

œl¹skie

40

ma³opolskie, opolskie

50

lubuskie

50

zachodniopomorskie, wielkopolskie

40

ma³opolskie, podkarpackie

50

dolnoœl¹skie

40

³ódzkie

50

wielkopolskie

40

mazowieckie

40 — do 2010 r.
30 — od 2011 r.
wyj¹tek: Warszawa —
zawsze 30

Mielecka

podkarpackie, ma³opolskie, lubelskie

50

Pomorska

pomorskie, zachodniopomorskie

40

kujawsko-pomorskie

50

8
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Strefa
S³upska
Starachowicka

Lokalizacja (woj.)

MIPR (%)

zachodniopomorskie, pomorskie

40

œwiêtokrzyskie, opolskie, ³ódzkie, lubelskie

50

mazowieckie

40 — do 2010 r.
30 — od 2011 r.

Suwalska

podlaskie, warmiñsko-mazurskie
mazowieckie

50
40 — do 2010 r.
30 — od 2011 r.

Tarnobrzeska

podkarpackie, œwiêtokrzyskie, lubelskie, ma³opolskie

50

mazowieckie

40 — do 2010 r.
30 — od 2011 r.

Wa³brzyska

Warmiñsko-Mazurska

dolnoœl¹skie

40

dolnoœl¹skie, wielkopolskie

40

opolskie, lubuskie

50

warmiñsko-mazurskie

50

mazowieckie

40 — do 2010 r.
30 — od 2011 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzeñ Rady Ministrów z lat 2007 i 2008
w sprawie poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych oraz mapy pomocy regionalnej na
lata 2007–2013.

Z kolei rozwi¹zania w kwestii zwolnieñ od podatku dochodowego, wprowadzone z dniem 1 stycznia 2001 r., œwiadcz¹ o d¹¿eniu do ujednolicenia warunków udzielania wsparcia dzia³aj¹cym w poszczególnych strefach przedsiêbiorcom. Ró¿nice w tym zakresie dotycz¹ jedynie maksymalnej intensywnoœci pomocy regionalnej, co wynika z przyjêcia odmiennych wartoœci tego
wskaŸnika w zale¿noœci od województwa, w którym realizowana jest dana
inwestycja (tabela 2.). Natomiast w przypadku zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci decyzjê w kwestii ewentualnego ich wprowadzenia podejmuje
rada gminy w drodze uchwa³y. Œmia³o zatem mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e ile miast i gmin obejmuje dana strefa, tyle w jej obrêbie ró¿nych rozwi¹zañ odnoœnie do zasad korzystania z pomocy. Skoro wiêc rozbie¿noœci wystêpuj¹ tutaj ju¿ w ramach jednej strefy, to porównanie pod tym wzglêdem
poszczególnych SSE jest niezwykle trudne.
Bior¹c pod uwagê stan prawny sprzed 1 stycznia 2001 r., SSE Euro-Park
Mielec wyró¿nia³a siê na tle pozosta³ych funkcjonuj¹cych ówczeœnie stref
pod wzglêdem dodatkowej podstawy zwolnienia od podatku dochodowego.
Obecnie natomiast podmioty prowadz¹ce na jej terenie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ liczyæ mog¹, zgodnie z map¹ pomocy regionalnej, na relatywnie najwy¿sz¹ kwotê wsparcia z tytu³u kosztów nowej inwestycji oraz zwiêkszania
zatrudnienia, udzielanego w formie zwolnieñ z podatku dochodowego oraz
podatku od nieruchomoœci.
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a) Minimalna kwota wydatków inwestycyjnych (tys. euro)
Warmiñsko-Mazurska
Suwalska
Kamiennogórska
Wa³brzyska
S³upska
Legnicka

350
350
400
500
700
850
1000
1000

¯arnowiec
Tczew
Starachowicka
Kostrzyñsko-S³ubicka
Czêstochowska
Tarnobrzeska
Mielecka
Mazowiecka
£ódzka
Krakowska

1000
1000
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Katowicka

b) Minimalna liczba nowo utworzonych miejsc pracy
Suwalska
Kamiennogórska
Warmiñsko-Mazurska
Wa³brzyska
S³upska
Kostrzyñsko-S³ubicka
Legnicka
¯arnowiec
Tczew
Starachowicka
Czêstochowska
Tarnobrzeska
Mielecka
£ódzka
Katowicka

40
40
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Rys. 1.
Warunki ca³kowitego zwolnienia od podatku dochodowego wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych do
31.12.2000 r. — SSE Euro-Park Mielec na tle innych specjalnych stref ekonomicznych
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzeñ Rady Ministrów z lat 1995–1997 w sprawie ustanowienia poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych.
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4

2

Strefy:
Czêstochowska
Kamieniogórska
Kostrzyñsko-S³ubicka
Legnicka
£ódzka
Mazowiecka
Mielecka
S³upska
Starachowicka
Suwalska
Tarnobrzeska
Tczew
Wa³brzyska
Warmiñsko-Mazurska
¯arnowiec

Strefy:
Katowicka
Krakowska

0

Rys. 2.
Maksymalny dopuszczalny wspó³czynnik podwy¿szaj¹cy stawki amortyzacji œrodków trwa³ych
wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych do 31.12.2000 r. — SSE Euro-Park Mielec na tle innych
specjalnych stref ekonomicznych
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie rozporz¹dzeñ Rady Ministrów z lat 1995–1997 w sprawie ustanowienia poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych.

3. SSE a dochody bud¿etowe miasta Mielca
3.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
SSE Euro-Park Mielec, jako pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, pozyska³a w pierwszych latach swojej dzia³alnoœci relatywnie najwiêcej
inwestorów. Podmioty te generowa³y popyt na ró¿nego rodzaju towary i us³ugi, co przyczyni³o siê do powstawania kolejnych firm w otoczeniu mieleckiej
strefy. Ponadto osoby zatrudnione w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych w ramach SSE, poprzez wzrost dochodów rozporz¹dzalnych, napêdza³y popyt
konsumpcyjny — potrzeba jego zaspokojenia równie¿ wp³ynê³a na rozwój
dzia³alnoœci gospodarczej w regionie. Zjawiska te okreœla siê w literaturze
mianem odpowiednio zaopatrzeniowych i dochodowych efektów mno¿nikowych9.
Efekty te widoczne s¹ przy analizie wp³ywów z podatku dochodowego od
osób prawnych, w których gmina posiada swój udzia³ — w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania SSE Euro-Park Mielec, pomimo faktu udzielania ulg
w tym podatku, odnotowano dynamiczny wzrost ich wielkoœci (rys. 3.).
9

Szerzej na ten temat: [Domañski, Gwosdz, 2005, s. 89–131].
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Rys. 3.
Wp³ywy udzia³ów w podatku dochodowym od osób prawnych do bud¿etu miasta Mielca
w latach 1995–2007 (z³)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu miasta Mielca za
lata 1995–2007.

Natomiast pod koniec lat 90., z uwagi na konkurencjê 16 pozosta³ych ówczeœnie ustanowionych specjalnych stref ekonomicznych, dynamika wzrostu
analizowanej wielkoœci wyraŸnie spad³a. Przyczyni³y siê do tego równie¿ systematyczne obni¿ki stawki podatkowej10.
Skokowy wzrost wp³ywów z podatku dochodowego od osób prawnych
w 2004 r. by³ efektem zaostrzenia przepisów prawnych wobec przedsiêbiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2001 r. — istotnego ograniczenia prawa do zwolnieñ od podatku dochodowego oraz ca³kowitego zniesienia prawa do preferencji podatkowych w zwi¹zku z akcesj¹ Polski do Unii
Europejskiej. Ponadto, zwiêkszono wówczas udzia³ gmin we wp³ywach z tytu³u tego podatku11. Wp³ywy te by³yby jeszcze wy¿sze, gdyby nie fakt zredukowania w 2004 r. stawki podatkowej o 6 punktów procentowych w stosunku do
roku poprzedniego12.
Obecnie systematyczny wzrost wp³ywów udzia³ów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyt³umaczyæ mo¿na zjawiskiem wyczerpywania
limitu ulg, przys³uguj¹cych poszczególnym przedsiêbiorcom.

10

W latach 1996–2000 stawkê podatku dochodowego od osób prawnych zredukowano z 40%
do 30%.
11
Do 2003 r. udzia³ gmin we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi³
5%, natomiast od 2004 r. — 6,71%.
12
Pocz¹wszy od 2004 r. stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%.
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3.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Przewaga czasowa nad innymi strefami i wynikaj¹ce z tego wysokie zainteresowanie mieleck¹ SSE w pocz¹tkowym okresie jej funkcjonowania, znalaz³y swoje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroœcie zatrudnienia w powstaj¹cych na jej terenie przedsiêbiorstwach (rys. 4.). Firmy te, jak równie¿ zatrudnieni w nich pracownicy — na skutek generowania dodatkowego popytu
na produkty, us³ugi i dobra konsumpcyjne — wp³ynêli na rozwój kolejnych
podmiotów gospodarczych na obszarze oddzia³ywania mieleckiej SSE (zaopatrzeniowe i dochodowe efekty mno¿nikowe). W ten sposób nap³ywaj¹cy
do strefy inwestorzy przyczynili siê do gwa³townego spadku stopy bezrobocia
w regionie (rys. 5.).
Intensywny rozwój dzia³alnoœci gospodarczej i wynikaj¹cy z niej wzrost
stopy zatrudnienia prze³o¿y³y siê na coraz wy¿sze wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w których gmina ma swój udzia³ (rys. 6.). Dochody
z tego tytu³u by³yby w tym okresie jeszcze wiêksze, gdyby nie fakt jednoczesnej redukcji stawek podatkowych i podnoszenia progów podatkowych13.
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8462 8544

8000
6000

13 104
11
983
11 588
11 003
10 375

6593
5223

4000
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Rys. 4.
Zatrudnienie w przedsiêbiorstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie SSE
Euro-Park Mielec w latach 1998–2007
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z przebiegu realizacji celów ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec za lata 1998–2003 i 2007 r. oraz raportów
Ministerstwa Gospodarki o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z lat
2004–2006.
13
W latach 1996–2000 stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla I, II i III progu
podatkowego zredukowano odpowiednio z 21% do 19%, z 33% do 30% oraz z 45% do 40%; w tym
okresie progi w podatku dochodowym od osób fizycznych wzros³y dwukrotnie — z 16 380 z³ i 32
760 z³ w 1996 r. do odpowiednio 32 736 z³ i 65 472 z³ w 2000 r.
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Rys. 5.
Przeciêtna stopa bezrobocia w powiecie mieleckim na tle województwa podkarpackiego
i Polski w latach 1996–2007 (wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca, %)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie za³¹czników do obwieszczeñ Prezesa GUS w sprawie
przeciêtnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze dzia³ania powiatowych urzêdów pracy
z lat 1996–2007.
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Rys. 6.
Wp³ywy udzia³ów w podatku dochodowym od osób fizycznych do bud¿etu miasta Mielca
w latach 1995–2007 (z³)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu miasta Mielca za
lata 1995–2007.
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Obni¿enie dynamiki wzrostu wp³ywów udzia³ów w podatku dochodowym
od osób fizycznych pod koniec lat 90. by³o konsekwencj¹ zarówno konkurencji ze strony pozosta³ych, ówczeœnie ustanowionych specjalnych stref ekonomicznych, jak i zjawiska nasycenia mieleckiej SSE inwestorami.
Wzrostowa tendencja, cechuj¹ca ju¿ od kilku lat dochody gminy z tytu³u
podatku dochodowego od osób fizycznych, wynika w du¿ej mierze z zamro¿enia na okres 6 lat — pocz¹wszy od 2001 r. — progów podatkowych14. Ponadto,
w 2004 r. mia³ miejsce skokowy (o ponad 8 punktów procentowych) wzrost
udzia³u gmin we wp³ywach z tego podatku15. Od tego czasu udzia³ ten (co
prawda w niewielkim stopniu) systematycznie roœnie, a docelowo wynieœæ ma
39,34%16.
3.3. Podatek od nieruchomoœci
Dzia³anie zaopatrzeniowych i dochodowych efektów mno¿nikowych widoczne jest równie¿ przy analizie wp³ywów z podatku od nieruchomoœci, pochodz¹cych od osób prawnych — w pierwszych latach dzia³alnoœci SSE Euro-Park Mielec, pomimo ca³kowitego zwolnienia strefowych inwestorów z tego
podatku, odnotowano gwa³towny wzrost ich wielkoœci (rys. 7.). By³o to jednak
nie tylko efektem intensywnego rozwoju przedsiêbiorczoœci na obszarze
oddzia³ywania mieleckiej SSE, lecz tak¿e wysokiej w tym okresie dynamiki
wzrostu stawek podatku od gruntów i budynków zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej17.
W 2001 r., w konsekwencji zniesienia ca³kowitego ustawowego zwolnienia
z podatku od nieruchomoœci w specjalnych strefach ekonomicznych, wp³ywy
z tego podatku wyraŸnie wzros³y. Od tego czasu obserwujemy systematyczny
ich wzrost — wynika to nie tylko z corocznego podwy¿szania stawek podatkowych, ale równie¿ ze zjawiska wyczerpywania limitu ulg, przys³uguj¹cych
poszczególnym przedsiêbiorcom.

4. Wnioski
Pomimo prowadzonej w SSE preferencyjnej polityki podatkowej, w analizowanym okresie odnotowano znaczny wzrost wp³ywów z tytu³u podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomoœci do bud¿etu miasta Mielca. Potwierdza to zarazem tezê, ¿e przywileje podatkowe udzielane strefowym
14
W latach 2001–2006 progi w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi³y niezmiennie 37 024 z³ i 74 048 z³.
15
Udzia³ gmin we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych podniesiono
z 27,60% w 2003 r. do 35,72% w 2004 r.
16
Art. 89. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego.
17
W latach 1996–2000 stawki podatku od nieruchomoœci na terenie miasta Mielca dla gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz dla budynków lub ich czêœci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej wzros³y niemal dwukrotnie — odpowiednio z 0,27 z³/m2 pow. w 1996 r. do 0,47 z³/m2 pow. w 2000 r. oraz z 8,31 z³/m2 pow. u¿. w 1996 r.
do 14,00 z³/m2 pow. u¿. w 2000 r.
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Rys. 7.
Wp³ywy z podatku od nieruchomoœci po³o¿onych na terenie miasta Mielca w latach 1995–2007 (z³)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu miasta Mielca za
lata 1995–2007.

inwestorom nie stanowi¹ istotnego obci¹¿enia dla bud¿etu lokalnego. Przymawiaj¹ za tym w szczególnoœci nastêpuj¹ce argumenty:
• podatek dochodowy od osób prawnych odgrywa w bud¿ecie samorz¹dowym marginaln¹ rolê18, zatem udzielanie zwolnieñ w zakresie tego podatku jest dla gminy niemal nieodczuwalne;
18
W 2007 r. wp³ywy z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi³y
jedynie 2,37% ogó³u dochodów miasta Mielca.
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• zgodnie z Programem Pomocy Regionalnej na lata 2004–2008, katalog zwolnieñ przedmiotowych z podatku od nieruchomoœci nie obejmuje budynków, które — w porównaniu do gruntów i budowli — s¹ bardzo wysoko opodatkowane19;
• ubytek dochodów gminy, bêd¹cy konsekwencj¹ ulg w podatku od nieruchomoœci udzielanych na podstawie ustawy o SSE, jest w ca³oœci rekompensowany w formie subwencji ogólnej20.
Warto ponadto podkreœliæ, ¿e w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania strefy przywileje podatkowe dotyczy³y dochodów potencjalnych, które — w przypadku braku ulg — zapewne w ogóle by nie powsta³y. Co wiêcej zaostrzenie
przepisów prawnych wobec przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w specjalnych strefach ekonomicznych spowodowa³o skokowy
wzrost dochodów bud¿etowych w 2001 r. i 2004 r. Od tego czasu udzia³ dzia³aj¹cych na terenie strefy przedsiêbiorstw w generowaniu wp³ywów z podatku
od nieruchomoœci jest bardzo wysoki — aktualnie wynosi oko³o 50%. Znacz¹cy
wp³yw mieleckiej SSE na dochody bud¿etu lokalnego potwierdza równie¿ fakt,
i¿ dochody gminy z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych
œrednio w 40% pochodz¹ od zamieszka³ych w Mielcu pracowników tych przedsiêbiorstw.
Dodatkowe wp³ywy do bud¿etu samorz¹dowego, wynikaj¹ce z funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, potwierdziæ mo¿na tak¿e matematycznie — jako sumê:
• wp³ywów udzia³ów w podatku dochodowym od osób prawnych, pochodz¹cych od firm SSE,
• wp³ywów z podatku od nieruchomoœci, pochodz¹cych od firm SSE,
• wp³ywów udzia³ów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pochodz¹cych od pracowników SSE21,
• czêœci rekompensuj¹cej subwencji ogólnej (jeœli gmina j¹ otrzymuje),
• pomniejszon¹ o kwotê udzielonych w SSE ulg podatkowych.
Przeprowadzona w taki sposób analiza dla miasta Mielca za 2006 r. wykaza³a, ¿e strefa mielecka wygenerowa³a ponad 20 mln z³ wp³ywów do bud¿etu.
Kwota ta stanowi³a niemal 1/5 ogó³u osi¹gniêtych wówczas dochodów bud¿etowych.
19
Stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Mielca w 2008 r. dla
gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz budowli lub ich czêœci wynosi³y odpowiednio: 0,59 z³/m2 pow., 17,13 z³/m2 pow. u¿. oraz 2% wartoœci.
20
Ulgi w podatku od nieruchomoœci udzielone na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
w Mielcu oraz ustawy o SSE wynios³y w 2007 r. odpowiednio 1 884 110 z³ i 1 933 850 z³. Czêœæ
rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla miasta Mielca za 2007 r. pokry³a wiêc ponad po³owê
ogólnej kwoty ulg w podatku od nieruchomoœci, przyznanych strefowym inwestorom.
21
Urzêdy skarbowe nie udostêpniaj¹ takich danych, ale wp³ywy te mo¿na oszacowaæ jako
iloczyn wp³ywów udzia³ów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stosunku zatrudnienia w SSE do zatrudnienia w powiecie.
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Pozytywny wp³yw przywilejów podatkowych na bud¿et lokalny nie powinien wiêc budziæ ¿adnych w¹tpliwoœci — przyci¹gaj¹ce inwestorów zachêty
podatkowe przyczyni³y siê do ogólnego rozwoju przedsiêbiorczoœci w regionie, co znajduje pe³ne odzwierciedlenie w wynikach finansowych bud¿etu
miasta Mielca w analizowanym czasie. Potwierdzaj¹ one zarazem, ¿e utworzenie SSE Euro-Park Mielec by³o dla miasta op³acaln¹ inwestycj¹.
Dla uzyskania pe³niejszego obrazu oddzia³ywania przywilejów podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych na stan finansów samorz¹du
terytorialnego analogiczne badania nale¿a³oby przeprowadziæ dla innych
miast i gmin, w których funkcjonuj¹ strefy. Zestawienie otrzymanych wyników z pewnoœci¹ wskaza³oby prawid³owoœci wynikaj¹ce z wielkoœci miasta/gminy oraz powierzchni obszaru zajmowanego przez strefê.
Cenne wnioski mo¿na by³oby sformu³owaæ równie¿ w oparciu o analizê
dynamiczn¹ dochodów bud¿etowych miasta podobnej wielkoœci do Mielca,
które — jako monokulturowy oœrodek przemys³owy — szczególnie odczu³o
negatywne skutki transformacji ustrojowej. Stanowi³oby to podstawê do
przeprowadzenia symulacji bud¿etu lokalnego miasta Mielca w sytuacji braku SSE Euro-Park Mielec.
Ponadto bardzo interesuj¹cym zagadnieniem s¹ konsekwencje dla bud¿etu samorz¹dowego, wynikaj¹ce ze zniesienia w przysz³oœci specjalnych stref
ekonomicznych. Pozbawienie przedsiêbiorców przywilejów podatkowych
niew¹tpliwie wywo³a wzrost dochodów bud¿etowych z tytu³u podatków.
Z drugiej strony jednak, na skutek wycofania siê czêœci inwestorów z zajmowanego dotychczas obszaru, wp³ywy te ulegn¹ ograniczeniu. Dlatego opracowanie prognozy w tym zakresie wymaga³oby uprzedniego zbadania trwa³oœci
lokalizacji podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w SSE.
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Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 paŸdziernika 1997 r. w sprawie ustanowienia
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Preferential tax policy in special economic zones and the local budget
The aim of this article is to assess the impact of the tax… in the special economic zones on the state of finances of territorial council. The investigation
was based on the example of first Polish special economic zone—the SSE
Euro—Park Mielec. The period of functioning of the zone in Mielec was described from the point of its establishment in 1995.
The analysis which was carried out showed that it is not essential for the
local budget if the zone inventors have the tax exemption. What is more, it was
noticed that there was a notable growth of budget's income from the income
taxes and real estate taxes. It was the result of the dynamic development in enterprise in the region of collapsing industry. The inflowing investors to the
zone of Mielec, who were encouraged by the given tax privileges, contributed
the formation of next companies in the area. The SSE Euro—Park Mielec
ended the monoculture of the industry through the diversification of the structure of industry. However its most important contribution was overcoming the
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crisis on the labour market—unemployment rate is nowadays less than the average for Poland and Podkarpackie province.
The example of Mielec confirms the high effectiveness of the special economic zones as the stimulating instrument of economic development, particularly on the regional level. Preferential tax policy had consequences in the
economic promotion of regions in Poland, not only in the country, but abroad
as well.

ekonomia 22

141

