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RELACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO MIEJSC PRACY 

Wprowadzenie 

Konkurencyjność jednostek terytorialnych, w tym miast, to zdolność przy-

ciągania kapitału i przedsiębiorstw m.in. poprzez politykę skierowaną na stwa-

rzanie warunków rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych. Miasto ma 

w dyspozycji szereg możliwości, dzięki którym może wpływać na podwyższa-

nie konkurencyjności, takich jak realizowane inwestycje, kształtowanie i stan 

zagospodarowania przestrzennego, działania wspierające lokalną przedsiębior-

czość, zdolność do absorpcji innowacji oraz tworzenie wizerunku miasta.  

Celem pracy jest analiza zależności wydatków inwestycyjnych i liczby 

miejsc pracy wyrażonej ofertami pracy
1
. Badanie obejmowało miasta na pra-

wach powiatu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach po-

wiatu województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2010. 

                                                             
1  Utożsamianie miejsc pracy z ofertami pracy jest zgodne z definicją GUS, która mówi, że 

oferty pracy (wolne miejsca pracy) to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych 
bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki:  

– miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone,  
– pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 

– w przypadku znalezienia właściwych kandydatów pracodawca byłby gotów do natychmia-
stowego przyjęcia tych osób. 
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1. Konkurencyjność miast 

Od początku XIX wieku obserwuje się zjawisko przenoszenia ludności do 

miast i koncentrowania się w nich życia społecznego i gospodarczego. Miasta 

stały się głównymi ośrodkami życia, znajdują się w nich ośrodki ochrony zdro-

wia, ośrodki naukowe, administracyjne, które zaspokajają potrzeby mieszkań-

ców miast, jak i sąsiednich miejscowości. 

Status miast reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W po-

dziale administracyjnym kraju miasta mają status samodzielnej gminy (gminy 

miejskiej lub miasta na prawach powiatu) lub – w wypadku niewielkich miast – 

wchodzą w skład gminy miejsko-wiejskiej
2
.  

Badając konkurencyjność miast, należy zidentyfikować czynniki, które 

wpływają na tworzenie i utrzymanie pozycji konkurencyjnej. Na rysunku 1 za-

prezentowano czynniki wpływające na pozycję konkurencyjną miasta, odzwier-

ciedlone za pomocą takich miar, jak struktura demograficzna, stan bezrobocia, 

możliwości na rynku pracy, stan infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz 

osiągnięty poziom rozwoju (w tym nowoczesność gospodarki). 

                                                             
2  Za: A. Borodo, Słownik finansów samorządowych, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007, 

s. 77. 
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Rys. 1. Czynniki konkurencyjności miast 

Źródło: opracowanie własne.  

Szczególne znaczenie dla rozwoju konkurencyjności miast mają wydatki 

inwestycyjne, ponieważ inwestycje wpływają na rozwój gospodarczy, m.in. po-

przez pobudzanie przedsiębiorczości, tworzenie bazy podatkowej, zaspokajanie 

lokalnych potrzeb. Regiony mające dobrze rozwiniętą infrastrukturę stwarzają 

potencjalnym inwestorom lepszy do nich dostęp, przyciągają również bezpo-

średnie inwestycje zagraniczne, dzięki czemu tworzone są nowe miejsca pracy.  

Realizacja inwestycji zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki sa-

morządu terytorialnego może wpływać na sytuację na rynku pracy. Od liczby, 

wielkości, a także rodzaju realizowanych inwestycji zależy liczba tworzonych 

miejsc pracy. Inwestycje rozwojowe przyczyniają się często do wzrostu popytu 

na pracę
3
.  

                                                             
3  Por. A. Szymczak, Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospo-

darce narodowej, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. E. Kopycińska, 
Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 18–19. 
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2. Istota i rozmiar wydatków inwestycyjnych w miastach na prawach po-

wiatu w Polsce 

Jednym z czynników decydujących o konkurencyjności miast są inwesty-

cje realizowane na ich terenie. To, jakie programy inwestycyjne realizowane są 

w mieście i ile miasto przeznacza na inwestycje, decyduje o jego atrakcyjności 

dla potencjalnych mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, a także wpływa 

na stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez tworzenie i utrzymywanie 

miejsc pracy. Zatem finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialne-

go, w tym miast na prawach powiatu, należy rozumieć jako pokrycie zapotrze-

bowania na kapitał, wynikające z zakresu przyjętych do realizacji zadań (pro-

gramów inwestycyjnych)
4
. Jednak zapotrzebowanie na inwestycje w większości 

miast przewyższa dostępne środki na ich finansowanie, co pociąga za sobą ko-

nieczność pozyskiwania środków zewnętrznych. W tabeli 1 zawarte są dane do-

tyczące udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w miastach na 

prawach powiatu w Polsce w latach 2000–2010.  

Tabela 1 

Udział wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu w Polsce w wydatkach 

ogółem w latach 2000–2010 (%)  

Rok Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

2000 16,12  

2001 15,30  

 2002* 14,20  

2003 12,69 

2004 13,98  

2005 15,17  

2006 19,04  

2007 21,05  

2008 21,76  

2009 21,49  

2010 21,53  

* Miasto stołeczne Warszawa od 27.10.2002 r. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu państwa 

z lat 2000–2010, www.mf.gov.pl (16.05.2011). 

                                                             
4  Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, 

Warszawa 2007, s. 164. 
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Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że do 2004 roku występował spa-

dek wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem. Natomiast po 

2004 roku zaobserwowano wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w wydat-

kach ogółem, co jest wynikiem akcesji Polski do Unii Europejskiej, a tym sa-

mym pozyskania nowych źródeł finansowania inwestycji. Najlepiej skalę wy-

datków inwestycyjnych odzwierciedla kwota wydatków inwestycyjnych 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdyż pozwala na porównanie miast róż-

nej wielkości i o różnej liczbie mieszkańców. Zestawienie takie zostało zawarte 

w tabeli 2. 

Tabela 2 

Wydatki ogółem oraz wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatu w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w latach 2000–2010 

Rok 
Wydatki ogółem w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca (zł) 
Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu 

1 na mieszkańca (zł) 

2000 2012,9 343,8 

2001 2197,9 336,2 

2002 2293,1 285,0 

2003 2184,8 277,4 

2004 2497,8 349,4 

2005 2843,9 431,6 

2006 3222,5 613,7 

2007 3594,9 773,1 

2008 4022,90 875,40 

2009 4428,06 951,89 

2010 . . 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu…, op. cit. 

Dane w tabeli 2 wskazują na wyraźny wzrost wydatków ogółem i wydat-

ków inwestycyjnych w miastach na prawach powiatu w przeliczeniu na 

1 mieszkańca po 2004 roku. Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w prze-

liczeniu na 1 mieszkańca w 2009 roku wzrosły o 120% w stosunku do 2000 ro-

ku. Wydatki inwestycyjne przypadające na 1 mieszkańca wzrosły o 176% 

w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2000. Tak więc dynamika wydatków in-

westycyjnych w stosunku do dynamiki wydatków ogółem w przeliczeniu na 

1 mieszkańca w badanym okresie była wyższa.  

W tabeli 3 zamieszczono liczbę ofert pracy w miastach na prawach powia-

tu w latach 2000–2010. 
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Tabela 3 

Liczba ofert pracy w miastach na prawach powiatu w Polsce w latach 2000–2010 

Rok Liczba ofert pracy 

2000 2685 

2001 2459 

2002 4301 

2003 5852 

2004 6912 

2005 10176 

2006 18731 

2007 28235 

2008 17021 

2009 10746 

2010 11674 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl (16.05.2011). 

Z zawartych w tabeli 3 danych wynika, iż liczba ofert pracy wzrastała do 

2007 roku. W 2007 roku zaobserwowano wzrost o 950% w stosunku do 2000 

roku, co może być efektem zakończonych i oddanych do użytkowania inwesty-

cji, finansowanych z programu na lata 2004–2006. Natomiast po 2007 roku 

liczba ofert pracy spadła, a następnie nieznacznie wzrosła. W 2010 roku liczba 

ofert pracy stanowiła 40% liczby ofert pracy w 2007 roku. 

Rysunek 2 zawiera zestawienie wydatków inwestycyjnych miast na pra-

wach powiatów przypadających na 1 mieszkańca oraz liczbę ofert pracy w mia-

stach na prawach powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
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Rys. 2. Wydatki inwestycyjne i liczba ofert pracy w miastach na prawach powiatu 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, op. cit. 

Z danych zawartych na rysunku 2 wynika, że w latach 2000–2007 wzrost 

wartości wydatków inwestycyjnych wpływał pozytywnie na wzrost liczby ofert 

pracy w miastach na prawach powiatu w odniesieniu do 1 mieszkańca. Nato-

miast od 2007 roku zaobserwowano brak zależności między wydatkami inwe-

stycyjnymi a liczbą ofert. Zmiany zależności pomiędzy badanymi zmiennymi 

mogą być efektem narastającego kryzysu finansowego, który wywołał nega-

tywne skutki na rynku pracy, a także zakończenia programu finansowego UE na 

lata 2004–2006. Możliwe, że skutki inwestycji realizowanych podczas perspek-

tywy finansowej na lata 2007–2013 będą widoczne w okresie późniejszym, gdy 

większość inwestycji zostanie zakończonych i oddanych do użytkowania. 

Realizacja inwestycji zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, 

jak i inwestorów prywatnych generuje miejsca pracy niezbędne do wykonania 

tych inwestycji bądź będące wynikiem inwestycji zrealizowanych. 
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3. Wydatki inwestycyjne w wybranych miastach na prawach powiatu 

w województwie zachodniopomorskim 

Do zbadania udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem oraz 

wielkości wydatków inwestycyjnych przypadających na 1 mieszkańca wybrano 

miasta na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego, a mianowicie 

Szczecin, Koszalin i Świnoujście. Miasta te różnią się znacznie liczbą miesz-

kańców, dlatego też wydatki inwestycyjne przeliczone zostały 1 mieszkańca. 

Liczba mieszkańców Szczecina oscyluje w granicach 400 tys., Koszalina 

w granicach 105 tys., natomiast Świnoujście liczy około 40 tys. mieszkańców. 

Badane miasta różnią się także swoją specyfiką, gdyż Szczecin jako miasto wo-

jewódzkie spełnia szereg dodatkowych funkcji – administracyjnych i gospodar-

czych, w tym jest miastem portowym, natomiast Świnoujście jest miastem 

głównie turystycznym i portowym. 

W tabeli 4 przedstawiony jest procentowy udział wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem. Dane z tabeli 3 posłużyły do oceny dynamiki zmian 

wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w latach 2000–

2010 w badanych miastach na prawach powiatu województwa zachodniopo-

morskiego. 

Tabela 4 

Udział wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu województwa zachodnio-

pomorskiego w wydatkach ogółem w latach 2000–2010 

Rok 
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (%) 

Szczecin Koszalin Świnoujście 

2000 20,92 7,42  4,59  

2001 22,80 6,71  10,84  

2002 18,52 7,33  7,76  

2003 10,68 8,95  6,90  

2004 8,13 7,13  11,97  

2005 11,37  19,92  22,71  

2006 11,96  18,25  21,61  

2007 19,10  19,16  27,18  

2008 20,07  18,44  32,91  

2009 15,90  19,56  23,62  

2010 25,07  18,84  16,34  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych. 
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Udział wydatków inwestycyjnych Szczecina w wydatkach ogółem w la-

tach 2003–2006 zmalał, następnie zaobserwowano wzrost o 8 punktów procen-

towych w 2008 roku w stosunku do 2006 roku. W 2009 w Szczecinie udział 

wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem spadł, po czym ponownie 

wzrósł o około 10 punktów procentowych w 2010 roku w stosunku do roku po-

przedniego. W miastach Koszalin i Świnoujście udział wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem w latach 2000–2005 wzrósł i w Koszalinie utrzy-

mywał się na stałym poziomie 18–19%. Natomiast w Świnoujściu udział wy-

datków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wzrósł do 32% w 2008 roku, a od 

2008 roku nastąpił spadek do 16,34% w 2010 roku, co stanowiło 50% wartości 

z 2008 roku. Porównując dane z tabeli 4 z danymi odnoszącymi się do miast na 

prawach powiatu w Polsce można zauważyć wzrost udziału wydatków inwesty-

cyjnych w wydatkach ogółem od 2004 roku w wypadku miast na prawach po-

wiatu Polski i od 2005 roku w przypadku badanych miast. W latach 2005–2009 

Świnoujście charakteryzowało się wyższym udziałem wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem niż średnia miast na prawach powiatów w Polsce. 

Im wyższy jest udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, tym w 

większym stopniu miasto wpływa na swój rozwój. 

W tabeli 5 zamieszczono wydatki ogółem i wydatki inwestycyjne przypa-

dające na 1 mieszkańca badanych miast. 

Tabela 5 

Wydatki ogółem oraz wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatu województwa 

zachodniopomorskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000–2010 (zł) 

Rok 

Szczecin Koszalin Świnoujście 

Wydatki  
ogółem na  

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne na 
1 mieszkańca 

 

Wydatki  
ogółem na 

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca  

Wydatki  
ogółem na 

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca  

2000 2150,02 449,86 1911,49 141,91 2261,85 103,92 

2001 2301,09 524,69 2043,26 137,16 2442,64 265,02 

2002 2183,07 404,38 2033,94 149,24 2469,60 191,70 

2003 1829,17 195,41 1930,33 172,91 2665,50 183,92 

2004 2023,29 164,59 2084,06 148,69 2994,48 358,71 

2005 2229,35 253,64 2616,19 521,31 3650,85 829,42 

2006 2478,12 296,57 2784,88 508,40 3876,85 838,16 

2007 2763,40 527,83 2926,78 561,02 4454,07 1210,62 

2008 3171,32 636,64 3139,51 589,09 5158,42 1698,03 

2009 3506,92 557,77 3670,04 718,20 4645,26 1097,34 
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Rok 

Szczecin Koszalin Świnoujście 

Wydatki  
ogółem na  

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne na 
1 mieszkańca 

 

Wydatki  
ogółem na 

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca  

Wydatki  
ogółem na 

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca  

2010 3747,53 939,78 3839,13 723,59 4461,55 729,02 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych; danych GUS, op. cit. 

Dane zamieszczone w tabeli 5 wskazują na zbliżony stopień realizacji wy-

datków ogółem w Szczecinie i Koszalinie przypadających na 1 mieszkańca. Po-

dobieństwo w wydatkach ogółem przypadających na 1 mieszkańca zaobserwo-

wano również w przypadku Świnoujścia, ale jedynie do 2005 roku. W latach 

2005–2009 wydatki inwestycyjne w odniesieniu do 1 mieszkańca w Świnouj-

ściu znacznie przewyższały wydatki inwestycyjne w Szczecinie i Koszalinie. 

Natomiast w latach 2009–2010 zaobserwowano spadek wydatków inwestycyj-

nych Świnoujścia w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Lecz mimo spadku w 2009 

roku wartości te były wyższe niż w pozostałych badanych miastach, a w 2010 

roku zbliżone do wydatków inwestycyjnych w Koszalinie. Wydatki inwestycyj-

ne w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły w Szczecinie o 108% w 2010 roku 

w stosunku do 2000 roku, w wypadku Koszalina wzrost ten wyniósł 409%, na-

tomiast w Świnoujściu 601%, przy czym w 2008 roku wydatki inwestycyjne 

wzrosły o 1533% w stosunku do 2000 roku. 

Na rysunku 3 zestawiono wydatki inwestycyjne badanych miast w przeli-

czeniu na 1 mieszkańca z wydatkami inwestycyjnymi miast na prawach powiatu 

w Polsce w latach 2000–2010. 
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Rys. 3. Wydatki inwestycyjne w badanych miastach i miastach na prawach powiatu 

w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych; danych GUS, op. cit.; 

sprawozdań z wykonania budżetu…, op. cit. 

Z danych na rysunku 3 wynika, iż do 2002 roku wydatki inwestycyjne 

w Szczecinie w przeliczeniu na 1 mieszkańca były wyższe niż średnia miast na 

prawach powiatu w Polsce. Natomiast od 2004 roku wzrosły wydatki inwesty-

cyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Świnoujściu. Wydatki inwestycyjne 

w Świnoujściu w latach 2004–2009 przypadające na 1 mieszkańca były znacz-

nie wyższe niż średnia w miastach na prawach powiatu w Polsce. Tak znaczny 

wzrost wydatków inwestycyjnych Świnoujścia świadczyć może o lepszym wy-

korzystaniu dostępu do środków unijnych oraz o rosnącej świadomości miesz-

kańców dotyczącej znaczenia inwestycji dla rozwoju miasta
5
. 

Poziom wydatków inwestycyjnych w danych miastach może wpłynąć na 

ich konkurencyjność przez tworzenie nowych miejsc pracy. W tabeli 6 zesta-

wiono liczbę ofert pracy w badanych miastach w latach 2000–2009. 

                                                             
5  Za: Strategia Rozwoju Miasta Świnoujście, maj 2004. 
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Tabela 6 

Liczba ofert pracy w badanych miastach w latach 2000–2009  

Rok Szczecin Koszalin Świnoujście 

2000 104 35 4 

2001 112 6 5 

2002 165 4 2 

2003 222 29 20 

2004 600 50 35 

2005 371 65 41 

2006 843 102 61 

2007 549 219 26 

2008 275 76 43 

2009 262 81 32 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, op. cit. 

Dane zawarte w tabeli 6 świadczą o wzroście liczby ofert pracy do 2006 

roku w Świnoujściu i 2007 Koszalinie, natomiast w Szczecinie wystąpił wzrost 

liczby ofert pracy do 2004 roku, po czym w 2005 roku liczba ofert pracy spadła, 

a w 2006 roku ponownie wzrosła, natomiast od 2007 roku nastąpił spadek licz-

by ofert pracy. W Świnoujściu zaobserwowano spadek liczby ofert pracy od 

2007 roku, a w Koszalinie od 2008 roku. Na rysunku 4 zobrazowano zależność 

między wydatkami inwestycyjnymi w badanych miastach w przeliczeniu na 

1 mieszkańca a liczbą ofert pracy przypadającą na 1 mieszkańca danego miasta. 
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Rys. 4. Wydatki inwestycyjne i liczba ofert pracy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w badanych miastach w latach 2000–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych, danych GUS, op. cit. 

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 4, najbardziej widoczna 

jest zależność między wydatkami inwestycyjnymi miasta a liczbą ofert pracy w 

Świnoujściu w latach 2002–2006 oraz w Koszalinie w latach 2001–2005, gdzie 

wzrost wydatków inwestycyjnych wpłynął korzystnie na wzrost liczby ofert 

pracy. Zestawiając dane z rysunku 3 z danymi z rysunku 1, należy zauważyć, że 

zarówno w przypadku badanych miast, jak i miast na prawach powiatu w Polsce 

występował spadek liczby ofert pracy od 2007 roku, a w Świnoujściu od 2006 

roku, mimo wzrostu wydatków inwestycyjnych do 2009 roku. Podobieństwo 

w relacji wydatków inwestycyjnych do ofert pracy w odniesieniu do 1 miesz-

kańca w miastach na prawach powiatu w Polsce w największym stopniu zaob-

serwowano w wypadku Koszalina. Można stwierdzić, że wielkość wydatków 

inwestycyjnych miast ma wpływ na ich konkurencyjność, m.in. poprzez kształ-

towanie rynku pracy w danym mieście do 2007 roku, z wyjątkiem Szczecina. 

Domniemywać można, że wpływ na sytuację na rynku pracy w Szczecinie miał 

upadek Stoczni Szczecińskiej, co wymagałoby dalszych badań. 
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Podsumowanie 

Konieczność inwestowania jest bezsprzeczna, wpływa ona na poprawę 

konkurencyjności miast. W opracowaniu porównano wielkości wydatków in-

westycyjnych miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego 

w odniesieniu do 1 mieszkańca oraz zbadano zależność między wydatkami in-

westycyjnymi miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego 

a liczbą ofert pracy w tych miastach. W wyniku porównania wydatków inwe-

stycyjnych badanych miast nie da się nie zauważyć silnej pozycji Świnoujścia 

dotyczącej wydatków inwestycyjnych. Mimo że w wartościach realnych wydat-

ki inwestycyjne Szczecina przewyższają wydatki inwestycyjne Świnoujścia, to 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca sytuacja jest inna. Podsumowując, można 

stwierdzić, że wydatki inwestycyjne miast oddziaływały na liczbę ofert pracy 

w badanych miastach, z wyjątkiem Szczecina do 2007 roku, tym samym będąc 

istotnym instrumentem budowania ich konkurencyjności. Kryzys finansowy 

wpłynął negatywnie na zależność wydatków inwestycyjnych i liczby ofert pra-

cy, czego efektem jest spadek liczby ofert pracy mimo rosnących wydatków 

inwestycyjnych. Może to wynikać z planowania wydatków budżetowych 

w jednostkach samorządu terytorialnego oraz konieczności realizacji zaplano-

wanych inwestycji, przy jednocześnie elastycznych reakcjach rynku pracy na 

sytuację ekonomiczną w danym mieście.  
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STUDY OF COMPETITIVENESS OF CITIES WITH COUNTY RIGHTS: 

THE RATIO OF INVESTMENT SPENDING TO WORK PLACES 

Summary 

This article applies to building competitive cities in the county through capital ex-

penditures and their impact on the work places. Aim of this study is to analyze the de-

pendence of investment spending and the number of job offers. The study included ci-

ties with county rights in Poland, with particular emphasis on cities in the county of 

West Pomeranian Province in 2000–2010.  

Translated by Emilia Barej


