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STREFY WOLNEGO HANDLU W RUMUNII
NA TLE ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH
FREE TRADE ZONES IN ROMANIA IN COMPARISON
TO WORLD SOLUTIONS
DOI: 10.15611/pn.2015.402.35
Streszczenie: Tworzenie uprzywilejowanych stref ma długą historię sięgającą czasów starożytnych. Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w aktualnym rozumieniu powstała w mieście Shannon w Irlandii w 1958 r. Obecnie szacuje się, że na całym świecie istnieje przeszło 3000 specjalnych stref ekonomicznych różnego rodzaju w ponad 130 państwach. Tego
typu instrumenty stały się także dość popularne w krajach postsocjalistycznych w latach 90.
XX w. Jednym z największych krajów byłego bloku wschodniego, w którym utworzono strefy
wolnego handlu, jest Rumunia. Celem artykułu będzie przedstawienie zasad funkcjonowania
stref wolnego handlu w Rumunii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachęty inwestycyjne
w strefach na podstawie Ustawy o Strefach Wolnego Handlu.
Słowa kluczowe: specjalne strefy ekonomiczne, strefy wolnego handlu w Rumunii.
Summary: Creating favored zones has a long history dating back to ancient times. The first
special economic zone in the current meaning was established in Shannon in Ireland in 1958.
Nowadays it is estimated that there are over 3000 special economic zones in more than 130
countries worldwide. These types of instruments also became quite popular in the post-socialist countries in the early 90s. One of the largest post-comunist countries which created free
trade zones was Romania. The aim of the article is to analyze how free trade zones work in
Romania under the current Romanian law.
Keywords: special economic zones, free trade zones in Romania.

1. Wstęp
Na całym świecie władze poszczególnych krajów starają się stworzyć warunki
umożliwiające wzrost konkurencyjności gospodarki. Jednym z instrumentów, za
pomocą którego władza publiczna może stymulować pozytywne procesy gospodarcze, jest instrument specjalnych stref ekonomicznych [Kisiel, Lizińska (red.) 2012].

Strefy wolnego handlu w Rumunii na tle rozwiązań światowych
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Strefy takie mają różną konstrukcję i tworzy się je w wielu krajach w sytuacji, kiedy mało skuteczne są inne sposoby przyciągania inwestycji. Tego typu instrumenty
stały się także dość popularne w krajach postsocjalistycznych w latach 90. XX w.
Jednym z największych krajów byłego bloku wschodniego, w którym utworzono
strefy wolnego handlu, jest Rumunia. W literaturze polskiej nie istnieją opracowania
dotyczące funkcjonowania SSE w Rumunii.
Celem artykułu będzie przedstawienie zasad funkcjonowania stref wolnego handlu w Rumunii na podstawie Ustawy o Strefach Wolnego Handlu z 1992 r. [Lege
nr. 84 din 21 iulie 1992], wraz z późniejszymi zmianami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachęty inwestycyjne w strefach. W niniejszym opracowaniu na wstępie przedstawiono zróżnicowanie instrumentu specjalnych stref ekonomicznych na
świecie, krótką historię SSE oraz przedstawiono fiskalne i pozafiskalne zachęty inwestycyjne stosowane w strefach. W głównej części opracowania skoncentrowano
się na analizie funkcjonowania stref wolnego handlu w Rumunii. Analizę przeprowadzono w oparciu o rumuńskie ustawodawstwo.

2. Rodzaje specjalnych stref ekonomicznych na świecie
Pojęcie specjalnej strefy ekonomicznej nie jest jednoznaczne. Strefę ekonomiczną
można definiować jako gospodarczą enklawę o odmiennych warunkach gospodarczych, w której funkcjonują przedsiębiorstwa (głównie z kapitałem zagranicznym)
korzystające z przywilejów podatkowych oraz finansowych oferowanych przez państwo, na którego terytorium znajduje się strefa [Pastusiak 2011].
W zależności od rodzaju zachęt inwestycyjnych i podatkowych w strefach uprzywilejowanych ustawodawstwa różnych państw różnie określają ich nazwę, funkcję
i terytorium, co prowadzi do dużego zróżnicowania terminologicznego. Przykładowo publikacja Banku Światowego z 2008 r. wyróżnia 6 głównych typów stref [The
World Bank 2008]:
• strefy wolnego handlu (free trade zones) – oferujące składowanie, dystrybucję,
przeładunek i reeksport towarów;
• strefy przetwórczo-eksportowe (export processing zones) – strefy wolne od opłat
celnych za składowanie towarów, możliwa jest działalność wytwórcza i przetwórcza, jednak strefy te służą przede wszystkim jako przejściowa lokalizacja
towarów pochodzących z importu;
• hybrydowe strefy eksportowe (hybryd export processing zones) – część produkcji nie musi zostać wyeksportowana i może trafić na rynek krajowy;
• wolne porty (freeports) – obejmujące zazwyczaj większe obszary niż sam port,
często są to nadmorskie miejscowości, w których odbywa się bezcłowa wymiana handlowa; działalność w strefie obejmuje wszystkie rodzaje aktywności gospodarczej, w tym turystykę i sprzedaż detaliczną;
• strefy przedsiębiorczości (enterprise zones) – zaprojektowane celem rewitalizacji obszarów miejskich lub wiejskich przez zastosowanie zachęt podatkowych
i dotacji gotówkowych, tworzone głównie w krajach rozwiniętych;
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strefy wyspecjalizowane (specialized zones) – np. parki naukowe, logistyczne
i technologiczne, strefy petrochemiczne, strefy w obrębie portów lotniczych.
Tworzenie uprzywilejowanych stref ma długą historię sięgającą czasów starożytnych. Prawdopodobnie pierwszą strefą uprzywilejowaną ekonomicznie była
grecka wyspa Delos na morzu Egejskim. Nie można jednak wykluczyć, że tego typu
rozwiązania istniały już wcześniej w Persji i starożytnym Egipcie. Włoski port Reggio założony w 1547 r. uznany jest oficjalnie za pierwszy wolny port. Zwolniony
został z opłat celnych, które obowiązywały poza jego murami. Od XVIII w. znacznie
wzrastała ilość wolnych portów, w których odbywała się bezcłowa wymiana handlowa. Były to m.in.: Gibraltar (1704), Singapur (1819), Hongkong (1848). Stopniowo
do tego grona dołączały kolejne europejskie miejscowości, m.in. Hamburg (1888),
Kopenhaga (1891) [Kisiel, Lizińska (red.) 2012; Mika, Piekarz 2012].
Decyzję o utworzeniu pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej w obecnym rozumieniu podjęto w mieście Shannon w Irlandii w 1947 r. Działalność produkcyjno-przetwórczą prowadzi się tam od 1958 r. W latach 60. zdecydowana większość specjalnych stref ekonomicznych powstała w krajach rozwiniętych Europy Zachodniej.
Liczba SSE na świecie cały czas wzrasta. Obecnie najwięcej SSE istnieje w Azji
i Ameryce Łacińskiej, ale stają się one coraz popularniejsze także w innych rejonach
świata. W 1975 r. istniało 79 obszarów o charakterze SSE rozlokowanych w 25 krajach. W 2008 r. było ich już 3000 w 135 krajach (tab. 1).
•

Tabela 1. Liczba specjalnych stref ekonomicznych na świecie w latach 1975–2008
1975
Liczba krajów, na których terenie
znajdują się SSE
Liczba SSE ogółem

1986

1997

2008

25

47

93

135

79

176

845

3000

Źródło: [Ernst & Young 2011, s. 20].

Stosunkowo późno nastąpił rozwój specjalnych stref ekonomicznych w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej. Po 1989 r. specjalne strefy ekonomiczne stały się
narzędziem realizacji wielu zadań społeczno-gospodarczych stawianych przez nowo
powstałe rządy państw, starających się przekształcić swoją gospodarkę z centralnie
planowanej w rynkową. Typy stref funkcjonujących obecnie w Europie środkowo-wschodniej ilustruje tab. 2.
Obecnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej funkcjonują SSE o charakterze stref przetwórczo-eksportowych, hybrydowych stref eksportowych, stref wolnego handlu oraz wolnych portów.
Rządy krajów tworzących różnego rodzaju specjalne strefy ekonomiczne na
swoich obszarach dokonały szczegółowych regulacji ich powstawania i funkcjonowania w aktach prawnych, w których zazwyczaj określiły również zachęty mające
stanowić silny czynnik skłaniający do lokowania nowych inwestycji w obrębie tych
stref. Zachęty te można podzielić na korzyści fiskalne i pozafiskalne (tab. 3).
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Tabela 2. Rodzaje stref w państwach Europy środkowo-wschodniej
Strefy przetwórczo-eksportowe

Białoruś
Albania
BiH*
Bułgaria
Chorwacja
Węgry
Łotwa
Litwa
Macedonia
Mołdawia
Polska
Ukraina

Słowenia

*

Hybrydowe strefy eksportowe

Strefy wolnego
handlu

Czechy
Estonia
Łotwa
Rumunia
Serbia
Czarnogóra
Słowacja
Ukraina

Wolne
porty

Rosja

Bośnia i Hercegowina.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego [The World Bank 2008].
Tabela 3. Zachęty fiskalne i pozafiskalne w specjalnych strefach ekonomicznych
Zachęty fiskalne

Zachęty pozafiskalne

Zwolnienia z podatku dochodowego od osób
prawnych

Stosowanie uproszczonych procedur
administracyjnych

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Dostęp do rozwiniętej infrastruktury

Zwolnienia z opłat celnych

Możliwość transferu kapitału i zysków

Stosowanie przyspieszonej amortyzacji

Wsparcie w sprawach formalnych związanych
z inwestycjami

Możliwości preferencyjnego kredytowania

Ochrona wartości intelektualnej

Możliwości otrzymania dotacij

Liberalne traktowanie limitów związanych
z ochroną środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ernst & Young 2011, s. 28, 29].

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną aspekty dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Rumunii oraz instrumenty stosowane jako zachęty fiskalne i pozafiskalne wynikające z Ustawy o Strefach Wolnego
Handlu w Rumunii.

3. Zasady funkcjonowania stref wolnego handlu w Rumunii
Tereny obecnej Rumunii od czasów starożytnych były położone wzdłuż najważniejszych szlaków handlowych Europy. W czasach średniowiecznych porty nad Dunajem i Morzem Czarnym były istotnymi ośrodkami imperium tureckiego. Samodziel-
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ność i znaczący rozwój handlu międzynarodowego nastąpił w portach po 1829 r.,
kiedy to podpisano traktat adrianopolski uniezależniający porty od władzy tureckiej.
W drugiej połowie XIX i na początku XX w. porty Constanta i Galati miały status
Puerto Franco. W latach 1945–1989 Rumunia była w znacznym stopniu uzależniona
politycznie i gospodarczo od ZSRR, co spowodowało, że dopiero po 1990 r. specjalne strefy ekonomiczne stały się narzędziem realizacji zadań gospodarczych stawianych przez rząd, starający się przekształcić gospodarkę z centralnie planowanej
w rynkową. Zasady funkcjonowania stref wolnego handlu na terytorium Rumunii
reguluje ustawa nr 84 z dnia 27 lipca 1992 r. wraz z późniejszymi nowelizacjami
[Lege nr. 244 din 9 iunie 2004], która została dostosowana do prawa europejskiego
w związku ze wstąpieniem Rumunii do Unii Europejskiej w 2007 r. [Dumitru, Grigore 2006].
Aby jak najlepiej poznać sposób funkcjonowania stref wolnego handlu w Rumunii należy sięgnąć do źródeł regulujących działalność tego instrumentu. Ustawa ta
nie zawiera definicji strefy wolnego handlu sensu stricto. W artykule 1 przedstawione są jednak główne cele powstania stref. Cele te przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Cele powstania stref wolnego handlu w Rumunii według art. 1 Ustawy o strefach wolnego
handlu w Rumunii
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o strefach wolnego handlu w Rumunii [Lege nr. 84
din 21 iulie 1992].

Artykuł 1 reguluje także kwestie związane z lokalizacją stref – zgodnie z jego
brzmieniem strefy wolnego handlu mogą być tworzone w portach nad Morzem Czar-
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nym i portach rzecznych wzdłuż rzeki Dunaj oraz przy innych kanałach żeglownych
i obszarach w sąsiedztwie przejść granicznych.
Rozdział drugi ustawy określa kwestie związane z powoływaniem do życia stref
wolnego handlu. Artykuł 6 stanowi, że strefy mogą być powoływane na podstawie
decyzji rządu.
Na podstawie decyzji rządowych powołano 6 stref wolnego handlu – te strefy
to w kolejności powstania: Sulina, Constanta, Galati, Braila, Giurgiu i Curtici Arad.
Strefa Sulina została powołana na podstawie decyzji rządowej nr 156 z 1993 r.
[Hotarire nr. 156 din 22 aprilie 1993]. Składa się z 7 obwodów i zajmuje powierzchnię 100,88 ha. Zawiera specjalistyczne betonowe platformy służące do transportu morskiego.W latach 2005–2009 na terenie strefy nastąpił znaczny rozwój elektrowni wiatrowych. Obecnie władza okręgu dąży do przekształcenia strefy w park
turystyczny.
Strefa Constanta została powołona na podstawie decyzji rządowej nr 410
z 1993 r. [Hotarire nr. 410 din 16 august 1993] i poszerzona o stworzoną w 1997 r.
strefę Besarabia. Początkowo strefa zajmowała powierzchnię 134,6 ha, a od 1997 r.
Zajmuje powierzchnię 145,3 ha. Strefa zawiera rozbudowaną infrastrukturę transportową sprzyjającą rozwojowi przemysłu.
Strefa Braila została powołana do funkcjonowania na podstawie podstawie decyzji rządowej nr 330 z 1994 r. [Hotarire nr. 330 din 22 iunie 1994]. Jest ona usytuowana na powierzchni 114,6 ha w porcie nad Dunajem oraz w porcie Varsatura
blisko ujścia Dunaju do Morza Czarnego.
Strefa Galati, podobnie jak strefa Braila, została powołana do istnienia deyzją
nr 190 z 1994 r. [Hotarire nr. 190 din 26 aprilie 1994]. Strefa ta znajduje się przy
przejściach granicznych z Ukrainą i Mołdawią na powierzchni 137 ha (w tym port
nad Dunajem o powierzchni 7 ha). Strefa ta posiada rozbudowaną infrastrukturę
transportową.
Strefa Giurgiu została powołana podstawie decyzji rządowej nr 788 z 1996 r.
[Hotarire nr. 788 din 11 septembrie 1996]. Zajmuje ona powierzchnię prawie 263 ha
i jest położona przy granicy z Bułgarią w odległości 64 km od stolicy kraju Bukaresztu. Przez strefę przebiega jedyny w okolicy most przez rzekę Dunaj, co w dużym
stopniu decyduje o jej strategicznym położeniu. Strefa ta w odróżnieniu od pozostałych stref w Rumunii ma głównie charakter przemysłowy.
Strefa Curtici Arad jest to najpóźniej powołana, bo istniejąca od 1999 r. strefa
[Hotirare nr. 449 din 8 iunie 1999]. Znajduje się ona w dwóch lokalizacjach – przy
trasie kolejowej Berlin – Stambuł – Saloniki oraz na terenie Międzynarodowego
Portu Lotniczego Arad. Cała strefa zajmuje powierzchnię 90 ha. Jej funkcjonowanie
opiera się na nowoczesnej infrastrukturze transportowej [Enache 2012].
Kwestie dotyczące koordynacji funkcjonowania stref reguluje art. 8 (rozdz. 3).
Mówi on, iż na terenie Rumunii instytucją odpowiedzialną za koordynowanie działalności SSE jest powołana w tym celu Narodowa Agencja Stref Wolnego Handlu działająca pod zwierzchnictwem Ministerstwa Transportu, Rozwoju i Turystyki Rumunii.
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Rys. 2. Rozmieszczenie SSE w Rumunii
Źródło: opracowanie własne.

Rozdział 4 ustawy określa dopuszczalne rodzaje działalności w strefie. Działalność ta może być wykonywana tylko za zgodą Narodowej Agencji Stref Wolnego
Handlu i wymaga posiadania zezwoleń. W strefach dopuszcza się m.in.: przeładunek, przechowywanie, sortowanie, pakowanie, przetwarzanie, produkcję, sprawdzanie jakości, naprawę i niszczenie towarów. Dopuszczalna w strefie jest także działalność wystawiennicza, giełdowa i aukcyjna.
Istotnymi z punktu widzenia działalności w strefie jest rozdz. 5 i art. 12–19 ustawy. Regulują one udogodnienia przysługujące podmiotom działającym w SSE i są
czynnikami, które mają zachęcić inwestorów do działalności w strefach. Ostatnio
uległy one jednak istotnej zmianie w związku z przystąpieniem Rumunii do Unii
Europejskiej w 2007 r. i konieczności zmiany prawa.
Zgodnie z art. 12 ziemia i infrastruktura w strefach mogą być wydzierżawione
lub wynajmowane przez osoby fizyczne i prawne – obywateli Rumunii i podmioty
zagraniczne. Termin dzierżawy wynosi maksymalnie 50 lat i jest zależny od wartości inwestycji i specyfiki prowadzonej działalności.
Artykuł. 13 głosi, iż zwalnia się z opłat celnych i podatków środki transportu
i towary, które są przedmiotem obrotu wewnątrz strefy oraz są wyprowadzane ze
strefy.
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Zgodnie z art. 14 w odniesieniu do podstawowej działalności w strefach wolnego handlu, podmioty gospodarcze są zwolnione z VAT, akcyzy i podatku dochodowego w całym okresie działalności. W związku ze zobowiązaniami akcesyjnymi,
jakie przyjęła Rumunia przed przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2007 r., artykuł ten musiał zostać uchylony w związku z wymogami unijnymi. Od stycznia
2005 r. przedsiębiorstwa uiszczają podatek dochodowy według ogólnie obowiązującej stawki 16%, natomiast od stycznia 2011 r. nie obowiązują także zwolnienia
z VAT i akcyzy.
Artykuł 15 reguluje zasady dotyczące rezygnacji z działalności w strefie lub
ograniczania działalności. Podmiot działający w strefie może przenieść za granicę
kapitał i zysk pod warunkiem uregulowania wszystkich należności wobec państwa
rumuńskiego i innych stron zawartych przez podmiot umów.
Zgodnie z art. 17 i 18 zwalnia się z opodatkowania wprowadzane do strefy materiały produkcji rumuńskiej służące do produkcji innych dóbr oraz wszelkie akcesoria produkcji rumuńskiej służące do rozbudowy i remontów mających miejsce
w strefach.
Według art. 19 towary ze strefy wolnego handlu mogą być transportowane do
innej strefy bez dodatkowych opłat celnych.
Prawo Unii Europejskiej zabrania udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom, jednakże dopuszczalne są wyłączenia w niektórych przypadkach. Za zgodną
z zasadami wspólnego rynku uznawana jest m.in. pomoc o charakterze prorozwojowym udzielana na realizację przedsięwzięć ogólnoeuropejskich lub pomoc przeznaczona na wspieranie niektórych sektorów lub regionów gospodarczych, o ile nie
zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Z tego typu rozwiązań mogą korzystać także przedsiębiorcy działający w rumuńskich strefach. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać pomoc publiczną w wysokości
50% kosztów kwalifikowanych inwestycji dokonanych przez dużych operatorów
i do 65% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Transportu,
Rozwoju i Turystyki Rumunii jest wówczas odpowiedzialne za monitorowanie poprawności przyznawania pomocy publicznej. Jest to pewnego rodzaju rekompensata
za cofnięcie niektórych ulg i zwolnień w latach 2005 i 2011.
Rozdział 6 odnosi się do operacji finansowych w strefach wolnego handlu.
Zgodnie z rumuńskim prawem operacje finansowe związane z prowadzoną działalnością w strefach mogą być dokonywane w walutach wymienialnych zaakceptowanych przez Narodowy Bank Rumunii.
Rozdział 7 ustawy reguluje kwestie związane z karami za łamanie postanowień
ustawy od strefach wolnego handlu.
Rozdział 8 to postanowienia końcowe ustawy.
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4. Zakończenie
Strefy wolnego handlu są najstarszą formą specjalnych stref ekonomicznych. Funkcjonują one w Rumunii od początku lat 90. XX w. Ich działalność jest uregulowana
prawnie Ustawą o strefach wolnego handlu i jest zgodna z dyrektywami Unii Europejskiej. Powierzchnia stref w Rumuni obejmuje zazwyczaj obszar od kilku do kilkuset hektarów. W celu kontroli transakcji w ramach każdej strefy istnieją instytucje,
które bezpośrednio nadzorują ich działalność. W Rumunii jest to Narodowa Agencja
Stref Wolnego Handlu.
Jednym z głównych celów powstania stref wolnego handlu jest rozwój gospodarki poprzez zapewnienie dodatkowych możliwości biznesowych, zatrudnienia,
dywersyfikacji produkcji przy pomocy kapitału krajowego i zagranicznego. Przedsiębiorcy działający w ramach strefy prowadzą tam najczęściej działalność handlową
i przetwórczą. Zajmują się także działalnością wystawienniczą, giełdową i aukcyjną.
W celu zwiększenia efektywności funkcjonowania tego typu stref są one zlokalizowane tylko w miejscach charakteryzujących się znacznym ruchem tranzytowym
– dużych portach morskich i rzecznych, punktach łączenia się szlaków komunikacyjnych. Wybór tych lokalizacji gwarantuje możliwość magazynowania i przetwarzania towarów, rozwiniętą infrastrukturę oraz łatwy dostęp do innych środków
transportu. W strefach wolnego handlu funkcjonujących w Rumunii dodatkową zachętą dla inwestorów oprócz dogodnej lokalizacji są także ulgi podatkowe, dotacje
i ułatwienia w kwestii użytkowania nieruchomości.
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