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WPŁYW LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY
PODREGIONU LEGNICKIEGO
Streszczenie: Specjalne strefy ekonomiczne są stosunkowo nowym instrumentem polityki
regionalnej państwa. Od lat toczy się dyskusja między ich zwolennikami a przeciwnikami.
Artykuł jest próbą oceny wpływu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój podregionu legnickiego w latach 2001–2009. W analizie przyjęto dwie zmienne: poziom zatrudnienia oraz poziom inwestycji. Analiza porównawcza przyjętych wielkości w porównaniu
z ich odpowiednikami w całym podregionie pozwoliła stwierdzić, że wpływ strefy na rozwój
gospodarczy podregionu jest niewielki. Pod uwagę wzięto również dane o utworzonych miejscach pracy trzech największych inwestorów w strefie, gdzie rzeczywista wielkość zatrudnienia zdecydowanie przekraczała deklarowaną.
Słowa kluczowe: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, analiza porównawcza, poziom
zatrudnienia, poziom inwestycji, rozwój gospodarczy.

1. Wstęp
Przemiany ustrojowe, zapoczątkowane w Polsce w 1989 r., zmieniły nie tylko polityczne, ale i gospodarcze oblicze kraju. Podjęto wyzwanie dopasowania struktur
społeczno-gospodarczych do zasad polityki rynkowej. Efektywność zmian charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Wiele regionów bez większych przeszkód przystosowało się do nowych warunków ekonomicznych, jednak
w wielu pozostałych nastąpiła koncentracja negatywnych skutków reform. Spadek
produkcji, rosnące bezrobocie oraz wzrost niewykorzystanych zasobów produkcyjnych spowodowały znaczne zachwianie struktury gospodarczej licznych regionów
Polski. Skala problemów wykluczyła samodzielne ich rozwiązanie przez władze lokalne [Popławski 2009, s. 91–101].
Specjalne strefy ekonomiczne (dalej SSE) są stosunkowo nowym instrumentem polityki regionalnej państwa [Cieślik 2005, s. 95]. Ich funkcjonowanie reguluje Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych
(DzU z 2007 r., nr 42, poz. 274). Od lat toczy się dyskusja między zwolennikami
a przeciwnikami uprzywilejowania obejmujących je obszarów. Jedni widzą w nich
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instrument stwarzający szansę na rozwój regionów, inni zaś wskazują na jego wadliwość [Kołomycew 2008, s. 57]. Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 SSE: EUROPARK Mielec, Suwalska SSE, Katowicka SSE, Legnicka SSE, Łódzka SSE, Wałbrzyska SSE, Kamiennogórska SSE, Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Słupska SSE, SSE
„Starachowice”, Tarnobrzeska SSE, Pomorska SSE, Warmińsko-Mazurska SSE,
Krakowski Park Technologiczny [www.mg.gov.pl]. W województwie dolnośląskim
działają trzy SSE, powołane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU nr 44, poz. 274 z późn. zm.).
Celem niniejszego opracowania jest próba oceny wpływu funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej LSSE) na rozwój gospodarczy podregionu legnickiego. Analizę przeprowadzono na podstawie dwóch zmiennych:
wielości zatrudnienia oraz nakładów inwestycyjnych. Materiały źródłowe obejmują dane udostępnione przez LSSE, zwłaszcza dane o najważniejszych inwestorach
działających w strefie w przekroju czasowym lat 2001–2009 (data wydania zezwolenia, liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy, wartość inwestycji zrealizowanych
przez poszczególne firmy oraz wielkość deklarowanych inwestycji i miejsc pracy).
Wtórny materiał badawczy obejmuje dane statystyczne GUS zawarte w Rocznikach
Statystycznych Województwa Dolnośląskiego za kolejne lata 2001–2009, informacje zawarte na stronie Ministerstwa Gospodarki i LSSE, artykuły z prasy specjalistycznej oraz literatury przedmiotu.

2. Charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
LSSE obejmuje obszar 1041,84 ha – miasta: Chojnów, Głogów, Legnica, Lubin,
Złotoryja, oraz gminy: Chojnów, Gromadka, Legnickie Pole, Miękinia, Polkowice,
Prochowice, Przemków, Środa Śląska [Brezdeń, Spallek 2008]. Obszar ok. 417 ha
strefy to tereny inwestycyjne typu greenfield, które przeznaczone zostały pod inwestycje usługowe i przemysłowe – zakładanie nowych przedsiębiorstw (od podstawy), które bezpośrednio powodują powstawanie nowych miejsc pracy [Lizińska
2010, s. 219]. Celem powołania LSSE było przeciwdziałanie negatywnym skutkom
transformacji gospodarczej, zagospodarowanie terenów zdegradowanych przez wojska ZSRR, przeciwdziałanie bezrobociu oraz stworzenie alternatywy dla dotychczasowej monokultury przemysłu miedziowego [Gibuła 2004, s. 267]. Strefa ma działać do 31 grudnia 2020 r.
Organem zarządzającym strefą jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
SA, której funkcjonowanie oparte jest na przepisach Ustawy z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, kodeksu spółek handlowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 232, poz. 1553), Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
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na terenach specjalnych stref ekonomicznych (DzU z 2008 r., nr 232, poz. 1548
z późn. zm.), jak również na innych obowiązujących przepisach. Głównym udziałowcem w strefie jest Skarb Państwa, który posiada 55,32% głosów, oraz samorządy lokalne, w tym m.in.: gmina Polkowice (18,8%), Złotoryja (4,64%), Gromadka
(2,7%), Legnica (1,15%) i Warta Bolesławiecka (1,16%). Ponadto ważnym udziałowcem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (15,46%) [www.lsse.eu].

3. Wiodący inwestorzy w Legnickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej
Inwestorzy lokujący swą działalność na terenie LSSE przyczyniają się do szeroko
rozumianego rozwoju gospodarczego regionu głównie ze względu na tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy oraz transfer high-tech. Od początku istnienia strefy wiodąca jest branża motoryzacyjna. Najważniejszych inwestorów strefy przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Inwestorzy w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Inwestor
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o./Volkswagen
AG
Sitech Sp. z o.o./Sitech Sitztechnik GmbH
Winkelmann Sp. z o.o.
Gates Polska Sp. z o.o.
TBMeca
Royal Europa Sp. z o.o.
Faurecia Legnica Sp. z o.o./Faurecia
Brugman Fabryka Grzejników Sp. z o.o.
C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o.
Sanden Manufacturing Polska Sp. z o.o.
Voss Automotive Polska Sp. z o.o.
Wezi-tec Sp. z o.o.

Kraj pochodzenia
Niemcy

Sektor
motoryzacyjny

Niemcy
Niemcy
USA/Wielka Brytania
Japonia/Francja
Kanada
Francja
Holandia
Niemcy
Japonia
Niemcy
Niemcy

motoryzacyjny
metalowy
motoryzacyjny
motoryzacyjny
budowlany
motoryzacyjny
metalowy
meblowy
motoryzacyjny
motoryzacyjny
tworzywa sztuczne

Źródło: www.paiz.gov.pl, z 11.07.2011.

3.1. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
Firma Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. zlokalizowana jest w podstrefie Polkowice, na jej terenie działa fabryka produkująca silniki. Firma oferuje wysokoprężne
jednostki napędowe o najnowocześniejszej konstrukcji, dzięki którym zostaje
zmniejszona ilość zużytego paliwa oraz ilość wydzielanych spalin, przy jednoczesnym stosowaniu procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska [www.vwmp.
com.pl]. Fabryka została otwarta w 1999 r., rozpoczęto w niej produkcję silników
dla wszystkich jednostek koncernu Volkswagena na terenie Niemiec (Emden, Kas-
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sel, Hanower, Mozela), jak również w Polsce (w Poznaniu), Belgii, Portugalii, Chinach, RPA i Meksyku. W Polkowicach odbywa się produkcja silników do 17 modeli aut [Matykowski, Tobolska 2009, s. 112]. Oprócz silników diesla koncern
ma zamiar produkować także silniki benzynowe, co będzie się wiązało z koniecznością powiększenia fabryki. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie się odbywać
w ramach autorskiego projektu Motor Polska 18, który przewiduje maksymalizację
wydajności procesów technologicznych oraz poziomu jakości [www.polkowice.pl].

Rys. 1. Zatrudnienie w Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w latach 2001–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSSE 2011.

Lokalizację inwestycji Volkswagena w Polkowicach uwarunkowały cechy infrastrukturalne regionu oraz bliskość granicy polsko-niemieckiej, co ma szczególne znaczenie, gdyż produkty Volkswagena eksportowane są głównie do Europy
Zachodniej [www.bip.ug.polkowice.pl]. Zezwolenie na prowadzenie działalności
w LSSE Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. otrzymała 23.06.1999 r., a prace rozpoczęto zaledwie dwa miesiące później. Chcąc się rozwijać, firma podjęła decyzję
o budowie kolejnej fabryki, na którą otrzymała kolejne zezwolenie 28.02.2007 r. –
działalność związana z tym zezwoleniem została rozpoczęta 7.04.2009 r. W związku z rozbudową fabryki zwiększyło się również deklarowane zatrudnienie. Liczba
zatrudnionych pracowników w latach 2001–2010 waha się od 800 do ok. 1200.
3.2. Sitech Sp. z o.o.
Sitech Sp. z o.o., operująca w Polkowicach, zastała założona w 1998 r. przez spółki
Volkswagen AG (49% udziałów) oraz KWD GmbH (51% udziałów), produkcja zaś
ruszyła rok później. W sierpniu 2003 r. firma stała się stuprocentową spółką zależną
od Volkswagen AG.
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Firma Sitech specjalizuje się w produkcji siedzeń samochodowych. W zakładzie w Polkowicach odbywa się produkcja metalowych stelaży siedzeń dla koncernu Volkswagena. Wysoki poziom wydajności fabryki jest efektem korzystania
z najnowocześniejszych urządzeń lakierniczych i spawalniczych. Warto dodać,
że od 2011 r. firma współpracuje z Politechniką Wrocławską, stosując nowoczesną
laserową technologię spawania. Kolejnym naukowym partnerem firmy w zakresie
prac naukowo-badawczych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu [www.
sitech-sitztechnik.de].
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Rys. 2. Wielkość zatrudnienia w Sitech Sp. z o.o. w latach 2001–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSSE 2011.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w LSSE firma uzyskała 21.06.1999 r.,
rozpoczęła ją 10.07.1999. Powierzchnia działki, na której mieści się Sitech Sp. z o.o.,
wynosi 8 ha. Deklarowane zatrudnienie to 150 osób, choć rzeczywiste jest zdecydowanie wyższe – w szczególności od roku 2003. Stan zatrudnienia na IV kwartał
2010 wyniósł 1414 osób (rys. 2).
3.3. Winkelmann Sp. z o.o.
Firma Winkelmann zajmuje się produkcją pojemnościowych podgrzewaczy wody,
ciśnieniowych naczyń wyrównawczych do instalacji grzewczych, a także części dla
przemysłu samochodowego. Firma została założona w 1998 r. na terenie podstrefy
Legnica i funkcjonowała jako SBT Polska Sp. z o.o. do 2004 r., kiedy to zmieniono
jej nazwę na Winkelmann Sp. z o.o. W 1999 r. przedsiębiorstwo wybudowało swoją
pierwszą fabrykę podgrzewaczy do wody i ciśnieniowych naczyń wyrównawczych
do instalacji grzewczych. Druga fabryka, powstała w 2007 r., nakierowana jest
na produkcję części dla przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie Winkelmann jest największym pracodawcą w mieście Legnica. Firma nie tylko ma swój udział w rozwoju gospodarczym podregionu, ale również realizuje misję społeczną poprzez wyposażanie Centrum Kształcenia Praktycznego w sprzęt, dzięki któremu uczniowie
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z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych i Zespołu Szkół Samochodowych
mogą przygotowywać się do zawodu programisty i operatora maszyn CNC1. Ponadto Winkelmann wybudował plac zabaw w Legnicy oraz wsparł finansowo odbudowę zniszczonego podczas huraganu parku [www.gazetawroclawska.pl].

Rys. 3. Zatrudnienie w Winkelmann Sp. z o.o. w latach 2001–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSSE 2011.

Winkelmann Sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie LSSE
otrzymał 27.05.1998 r., a rozpoczął ją 1.07.1999 r. W roku 2006 firma uzyskała kolejne zezwolenie, jednakże działalność na jego podstawie nie została jeszcze podjęta
(stan na IV kw. 2010 r.). Wielkość zatrudnienia w firmie przedstawia rys. 3.

4. Wpływ Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
na zatrudnienie oraz inwestycje w podregionie legnickim
Analiza wpływu LSSE na rozwój gospodarczy podregionu legnickiego dokonana
została na podstawie oceny dwóch zmiennych: wielkości zatrudnienia oraz inwestycji w strefie na tle wielkości zatrudnienia oraz inwestycji w całym podregionie.
4.1. Wielkość zatrudnienia w podregionie legnickim i LSSE
Analizę zatrudnienia w LSSE oraz w podregionie legnickim przedstawia tab. 2.
1
CNC (ang. Computerized Numerical Control) – czyli komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych – układ sterowania numerycznego, wyposażony w mikrokomputer, który można dowolnie interaktywnie zaprogramować. Termin zwykle używany jest w odniesieniu do obróbki materiałów
za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń (tj. frezarki, tokarki czy elektrodrążarki) zdolnych
czytać standardowy kod sterujący G code. Obróbka CNC pozwala na szybkie, precyzyjne i wysoce
powtarzalne wykonanie często bardzo złożonych kształtów.
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Tabela 2. Zatrudnienie w LSSE na tle zatrudnienia w podregionie legnickim
Lata

Zatrudnienie w LSSE

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2 203
2 888
3 926
4 843
5 385
6 947
8 104
8 716
8 079

Zatrudnienie
w podregionie
73 329
70 999
70 982
72 785
88 480
92 013
97 133
101 717
99 127

Udział zatrudnienia w LSSE
w zatrudnieniu w podregionie
3,00%
4,07%
5,53%
6,65%
6,09%
7,55%
8,34%
8,57%
8,15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSSE 2011 oraz Roczników Statystycznych Województwa Dolnośląskiego 2001–2009.

Porównując pierwszy i ostatni rok analizy, można zobaczyć, że udział zatrudnienia w LSSE w zatrudnieniu ogółem w podregionie wzrósł prawie trzykrotnie. W latach 2001–2004 widoczna była tendencja wzrostowa udziału zatrudnienia w strefie
w ogóle zatrudnionych w podregionie, co towarzyszyło całościowemu wzrostowi
zatrudnienia zarówno w strefie, jak i w podregionie, do niewielkiego spadku udziału
zatrudnionych w strefie doszło w roku 2005. W kolejnym okresie, w latach 2006–
–2008, nastąpił dalszy wzrost udziału zatrudnienia w strefie, w roku 2009 zaś odnotowano znów niewielki spadek.

Rys. 4. Zatrudnienie w LSSE na tle zatrudnienia w podregionie legnickim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSSE 2011 oraz Roczników Statystycznych Województwa Dolnośląskiego 2001–2009.
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Generalnie dane o zatrudnieniu w LSSE na tle zatrudnienia w podregionie pokazują tendencję wzrostową, którą mówi o pozytywnym wpływie strefy na podregion
ze względu na przyjętą zmienną.
4.2. Inwestycje w regionie a inwestycje w LSSE
Analizę nakładów inwestycyjnych w LSSE na tle nakładów inwestycyjnych w podregionie legnickim przedstawia tab. 3.
Tabela 3. Nakłady inwestycyjne w LSSE oraz w podregionie legnickim
Lata

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Nakłady
inwestycyjne
w LSSE

Inwestycje roczne
zrealizowane
w LSSE

Nakłady inwestycyjne
w podregionie

Udział inwestycji
w LSSE
w inwestycjach
w podregionie

1 173 249 006
1 678 973 353
2 031 903 233
2 366 854 700
2 780 609 691
3 125 563 115
3 625 704 090
4 028 944 423
4 257 560 490

416 046 293
505 724 347
352 929 880
334 951 467
413 754 991
344 953 424
500 140 975
403 240 333
228 616 067

1 319 400 000
1 096 400 000
886 300 000
1 215 600 000
1 654 200 000
1 449 800 000
1 514 600 000
2 028 200 000
2 004 100 000

31,53%
46,13%
39,82%
27,55%
25,01%
23,79%
33,02%
19,88%
11,41%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSSE 2011 oraz Roczników Statystycznych Województwa Dolnośląskiego 2001–2009.

W całym analizowanym okresie udział inwestycji zrealizowanych w LSSE
w inwestycjach w całym podregionie zmalał o ponad 20%. W roku 2002 udział ten
wyniósł 46,13% i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 14,6%. Tak wysoki udział nakładów wziął się najprawdopodobniej z dość niskiej wartości ogółu inwestycji zrealizowanych w całym podregionie, jak również z wysokiego rocznego
poziomu inwestycji w strefie. W LSSE do tak dużego wzrostu nakładów w 2002 r.
przyczyniły się z pewnością działania firmy Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.,
która zwiększyła swoje nakłady w stosunku do roku ubiegłego o ponad 287 mln zł.
Ponadto kooperant Volkswagena – firma Sitech Sp. z o.o. również przyczyniła się
do tego wzrostu, dokładając prawie 81 mln zł do wielkości inwestycji zrealizowanych w strefie. Rok 2003 to prawie 40% udział inwestycji strefowych w inwestycjach podregionu. Mimo dużo niższych niż w roku poprzednim nakładów w strefie
ich udział w ogóle inwestycji w podregionie w dalszym ciągu był spory ze względu
na niską wartość nakładów inwestycyjnych podregionu ogółem, które wyniosły niecałe 887 mln zł. W kolejnym roku utrzymywała się tendencja spadkowa i tym razem
udział ten zmniejszył się do 27,55%. Mimo podobnej do roku 2003 wielkości inwestycji zrealizowanych w LSSE udział ich w nakładach w analizowanym regionie
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był mniejszy ze względu na dużo wyższe nakłady inwestycyjne poniesione w wybranych powiatach, głównie w powiecie polkowickim i mieście Legnica. Rok 2005
to dalsze utrzymanie tendencji, a nawet jej pogłębienie o 2,54%. Mimo że inwestycje w strefie wzrosły za sprawą utworzenia podstrefy w Środzie Śląskiej i Złotoryi,
ich udział w ogóle inwestycji w podregionie się nie zwiększył. Spowodowane było
to włączeniem do analizy wartości nakładów poniesionych w powiecie średzkim,
które w 2005 r. wyniosły 175,7 mln zł, jak również zwiększeniem nakładów w powiecie bolesławieckim o ponad 220 mln zł. W roku 2006 udział inwestycji strefy
zmalał do 23,79%. Inwestycje w LSSE zostały zrealizowane na niecałe 345 mln zł,
jednak wartość zmiennej w podregionie była wciąż wysoka – 1,45 mld zł. W roku
2007 tendencja się zmieniła i udział wartości nakładów strefy w podregionie wzrósł
do 33,02%. Stało się to za sprawą wysokiej wartości inwestycji zrealizowanych
w LSSE, która wyniosła ponad 0,5 mld zł. Nakłady z pewnością wzrosły w związku z utworzeniem nowych podstref, także w już istniejących podstrefach inwestorzy poczynili spore wydatki inwestycyjne. Rok 2008 charakteryzował się największym jak dotychczas spadkiem udziału analizowanej zmiennej w całym badanym
okresie, bo aż o 13,14%. Nakłady, jakie poczynili inwestorzy strefy, były mniejsze
o ponad 97 mln zł, a nakłady zrealizowane w podregionie wzrosły do ponad 2 mld.
We wszystkich powiatach odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych, z wyjątkiem złotoryjskiego, w którym nastąpił niewielki spadek o 9,9 mln zł. W roku 2009
spadek udziału inwestycji w LSSE w inwestycjach w podregionie legnickim uległ
pogłębieniu – zmalały one do 11,41%. Przyczyn należy upatrywać w utrzymaniu się
wysokiego poziomu inwestycji w podregionie przy jednoczesnym spadku inwestycji w strefie, które w danym roku wyniosły niecałe 229 mln zł.

Rys. 5. Nakłady inwestycyjne w LSSE na tle inwestycji w podregionie legnickim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSSE 2011 oraz Roczników Statystycznych Województwa Dolnośląskiego 2001–2009.

Wpływ Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój gospodarczy…

415

Analiza całego badanego okresu zdecydowanie pokazuje, że wybrana zmienna
w LSSE nie wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy podregionu legnickiego.

5. Zakończenie
SSE w Polsce istnieją już od prawie 17 lat. Dotąd na mapie Polski znaleźć można
14 stref ulokowanych w różnych częściach kraju. Z założenia ich istnienie warunkowane było koniecznością wsparcia obszarów, które szczególnie boleśnie odczuły
proces transformacji systemowej. Strefy pomóc miały w walce z bezrobociem, w zagospodarowaniu obszarów zdegradowanych gospodarczo oraz w poprawie ich konkurencyjności w stosunku do obszarów rozwiniętych. Ważną przesłanką ich tworzenia była chęć odejścia od monofunkcyjności na pewnych terenach, czego przykładem
jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – miała się stać alternatywą dla przemysłu miedziowego, podobnie jak Mielecka SSE, która powstała na terenie państwowego przedsiębiorstwa zakładów lotniczych. Mimo że strefy są stosunkowo
nowym i w pewnym sensie jeszcze niedojrzałym instrumentem polityki regionalnej,
mają zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.
Udział inwestycji zrealizowanych w LSSE w inwestycjach w podregionie legnickim na początku analizowanego okresu był bardzo duży (w roku 2002 było
to ponad 46%). Kolejne lata pokazały, że inwestycje w podregionie rosną szybciej
mimo przyrostu nakładów ponoszonych przez inwestorów w strefie, co ewidentnie
obrazują wartości z dwóch ostatnich analizowanych lat.
Rozpatrując wpływ zatrudnienia w LSSE na liczbę pracujących w całym podregionie, zaobserwować można odwrotną tendencję niż w przypadku nakładów inwestycyjnych. Udział zatrudnienia w strefie ma wpływ na zatrudnienie w podregionie,
jednak wartość ta jest niewielka. Pomimo ogólnej tendencji wzrostowej udział zatrudnienia w strefie w zatrudnieniu w całym podregionie nie przekracza 10%.
Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują na to, że mimo rosnącego udziału liczby pracujących w LSSE w liczbie pracujących w podregionie
legnickim zatrudnienie w strefie wywiera niewielki wpływ na rozwój gospodarczy
podregionu pod względem badanej zmiennej. Ponadto wielkość nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w strefie w początkowych analizowanych latach wywierała
duży wpływ na wielkość nakładów inwestycyjnych wybranego podregionu. Niestety tendencja charakteryzująca ten udział jest w ostatnich latach wyraźnie spadkowa, zatem można sądzić, że obecnie to inwestorzy będą czerpać korzyści płynące
z funkcjonowania w strefie niż sam podregion.
Podsumowując należy stwierdzić, że przeciwnicy istnienia SSE mogą dodać
do argumentów przeciwko ich funkcjonowaniu także najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne. Zwolennikom pozostaje fakt, że inwestorzy – głównie zagraniczni – przyczyniają się transferu technologii i metod zarządzania, co widoczne jest
w LSSE w branży motoryzacyjnej.
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THE INFLUENCE OF LEGNICA SPECIAL ECONOMIC ZONE
ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE LEGNICA SUBREGION
Summary: Special economic zones are relatively new country’s regional policy tool. For
years there has been a discussion between its followers and opponents. The article is a trial
of an assessment of the Legnica Special Economic Zone influence on the Legnica subregion
development 2001–2009. In the analysis there were taken two variables: the employment and
the investment level. The comparative analysis of the taken variables in comparison to their
equivalents in the whole subregion allows to state that the zone influence on the economic
development of the subregion is minor. There were also taken into consideration data about
the workplaces made at three largest investors in the zone where the real level of employment
was definitely higher than the declared.
Keywords: Legnica Special Economic Zone, comparative analysis, employment level,
investment level, economic development.

