Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu
ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Uwagi ogólne
Projektowana ustawa zmierza do wprowadzenia nowych zasad wsparcia
inwestycji.

Dotychczasowy

mechanizm

oparty

na

Specjalnych

Strefach

Ekonomicznych (dalej: SSE) pochodził z innej rzeczywistości społeczno-gospodarczej,
coraz mniej przystając do obecnych realiów. Jego stosowanie generowało też
dodatkowe obciążenia biurokratyczne dla potencjalnych inwestorów oraz po stronie
administracji. Istotną barierą była procedura zmiany granic SSE. Doszło też do dość
abstrakcyjnych sytuacji, w których strefa obejmowała swoim zasięgiem kilka
województw. W takich warunkach trudno mówić o prowadzeniu zrównoważonej
polityki gospodarczej bądź rozwojowej. Powracającym co kilka lat problemem był też
ograniczony czas funkcjonowania SSE – konieczne było jego wydłużanie w celu
zapewnienia opłacalności realizacji inwestycji na obszarze stref.
Mając na uwadze powyższe, pozytywnie oceniamy projektowane zmiany.
Zmierzają one do podniesienia atrakcyjności polskiego systemu wsparcia inwestycji
na tle państw regionu. Wprowadzenie jednolitych warunków gry na całym terytorium
Polski to fundamentalna zmiana. Może ona w rzeczywisty sposób wspomóc te
obszary, które do tej pory nie były dla inwestorów szczególnie atrakcyjne. Jednak
jeszcze ważniejsze wydaje się powiązanie wsparcia z realizacją celów Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Możliwość skierowania wsparcia do podmiotów,
których działalność wpisuje się w kluczowy strategiczny dokument, zasługuje na
poparcie. Przychylnie należy spojrzeć też na proponowane mechanizmy wsparcia dla
mikro i małych przedsiębiorców. Wielokrotnie w dyskusji publicznej na temat SSE i
pomocy państwa dla inwestorów wskazywano bowiem na to, że polskie – w
większości mniejsze – przedsiębiorstwa nie mogą liczyć na wsparcie, podczas gdy
państwo przeznacza znaczące środki na pomoc dla średnich i dużych, w większości
zagranicznych podmiotów. Projektowane przepisy powinny zmienić ten stan rzeczy.
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Jednocześnie czujemy się zobowiązani do zwrócenia uwagi projektodawcy na
rozwiązania, które wzbudzają nasze wątpliwości. W interesie przedsiębiorców jest
bowiem to, by projektowana ustawa poprawiła warunki ich funkcjonowania. Aby to
osiągnąć, nowe zasady wsparcia dla nowych inwestycji muszą być skonstruowane w
najlepszy możliwy sposób. Nie mniej istotne jest to, by sytuacja prawna podmiotów,
które dokonały już inwestycji i korzystają z udzielonej pomocy, pozostała bez zmian.
Niestety, według naszej oceny niektóre z przedstawionych w projektowanej ustawie
przepisów mogą negatywnie wpłynąć na przedsiębiorców. Nasze uwagi w tym
zakresie, wraz z propozycjami zmian, przedstawiamy w poniższym zestawieniu
tabelarycznym.
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