Specjalne
Strefy Ekonomiczne
– czy warto coś zmieniać?
Jak pokazują ostatnie dwa lata, gwałtownie zmalała liczba firm inwestujących
w Specjalnych Strefach Ekonomicznych („SSE”, „Strefa”), maleje też poziom
wykorzystania przysługującego „strefowiczom” limitu pomocy publicznej.
W takiej sytuacji zasadne wydaje się pytanie, czy możliwe są zmiany
w Strefach, które przy relatywnie niewielkim nakładzie kosztów zwiększyłyby
atrakcyjność tej formy wsparcia inwestycji, a przede wszystkim ułatwiły życie
już działającym w Strefach.
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SSE - konieczne zmiany
Co daje nam Specjalna Strefa
Ekonomiczna w kryzysie?
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