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ZARZDZANIE ZADBhENIEM JEDNOSTEK SAMORZDU
TERYTORIALNEGO W POLSCE

Krzysztof Waliszewski

Wstħp
Problemy zwiČzane z nadmiernym zadųƵǏeniem i przekredytowaniem, które
uznaje siħ za przyczynħ kolejnej odsųony wspóųczesnego kryzysu finansowego, dotyczČ
zarówno gospodarstw domowych, przedsiħbiorstw oraz caųego sektora publicznego, w
tym w szczególnoƑci paŷstw i sektora samorzČdowego. Obserwowane problemy zwiČzane z groǍďČ upadųŽƑci paŷstwa greckiego lub, jak niektórzy twierdzČ, kontrolowanČ
jego upadųŽƑciČ oraz zapowiedzi problemów z obsųugČ dųugu innych paŷstw о w tym
tųoch i Hiszpanii – sČ spowodowane nadmiernym zadųƵǏeniem paŷstwa. WskaǍnik
przekraczaų znacznie dopuszczalnČ granicħ zadųƵǏenia, równČ 60% PKB. Zmniejszenie
zadųƵǏenia sektora publicznego w stosunku do PKB, do czego wspóųczeƑnie dČǏČ wųadze na poziomie centralnym, nie jest moǏliwe bez ograniczania zadųƵǏenia na poziomie
lokalnym i regionalnym, czyli samorzČdowym. Szczególnie waǏŶČ kwestiČ staųo siħ to w
Polsce, w zwiČzku z zagroǏeniem przekroczenia II progu norm ostroǏnoƑciowych i samacyjnych (dųug publiczny/PKB>55%) okreƑlonego w ustawie o finansach publicznych.
Jego przekroczenie wiČzaųoby siħ z powaǏnymi konsekwencjami w zakresie wpųywów
budǏetowych, gųównie podatkowych (w tym kolejny wzrost podatku VAT), które musiaųyby wzrosnČđ, oraz wydatków budǏetowych, które naleǏĂųoby zamroziđ. BħĚČce przy
ǁųadzy elity polityczne zdajČ sobie sprawħ, Ǐe do takiej sytuacji nie moǏna dopuƑciđ,
poniewaǏ spowodowaųaby spadek notowaŷ u wyborców.
Celem artykuųu jest wyjaƑnienie specyfiki zarzČdzania dųugiem przez jednostki
samorzČdu terytorialnego, z uwzglħdnieniem jego wielkoƑci, stosunku do PKB, udziaųu
w dųugu sektora publicznego oraz stosowanych instrumentów finansowania dųugu.
SzczególnČ uwagħ zwrócono na kwestiħ zmiany regulacji ustawowych w zakresie finansów publicznych (uchwalenie nowej ustawy o finansach publicznych i jej wpųyw na
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zarzČdzanie dųugiem przez samorzČdy1) oraz na kwestiħ nowoczesnej formy zadųƵǏania
samorzČdów – emisjħ obligacji komunalnych (municypalnych) i moǏliwoƑđ obecnoƑci
miast i gmin na rynku kapitaųowym poprzez notowanie tych obligacji na rynku obligacji
GPW w Warszawie – Catalyst.
W artykule wykorzystano bogatČ literaturħ z zakresu finansów publicznych i samorzČdowych, analizħ przepisów prawnych, analizħ danych statystycznych oraz materiaųy z zakresu obligacji komunalnych – ich istoty, rodzajów, peųnionych funkcji, procedury emisji, wprowadzania na rynek gieųdowy Catalyst.

1. Pojħcie zadųƵǏenia jednostek samorzČdu terytorialnego
Podczas rozwaǏĂŷ na temat dųugu publicznego „rzucano” dotychczas tzw. zasųoŶħ milczenia na temat zadųƵǏenia budǏetów samorzČdowych, poniewaǏ wychodzono z
zaųŽǏenia, Ǐe zadųƵǏenie to stanowi niewielki element paŷstwowego dųugu publicznego. Z biegiem lat skala zjawiska jednak wzrastaųa2.
ZadųƵǏenie dowolnego podmiotu moǏna zdefiniowađ jako pewnČ kwotħ kapitaųu
do spųaty w okreƑlonym terminie, a takǏe regularne pųatnoƑci odsetek jako kosztu udostħpnienia kapitaųu przez kapitaųodawców. PodstawowČ przyczynČ zadųƵǏenia jest brak
pokrycia bieǏČcych wydatków przez bieǏČce dochody, co powoduje koniecznoƑđ znalezienia zewnħtrznych Ǎródeų finansowania powstajČcego deficytu. PodstawowČ zatem
przyczynČ powstawania i narastania zadųƵǏenia sektora publicznego szczebla centralnego
i lokalnego jest wystħpujČcy i chroniczny deficyt budǏetowy, wynikajČcy z ciČŐųego niedoboru Ƒrodków budǏetowych na sfinansowanie Ƒwiadczeŷ i potrzeb spoųecznych.
ZadųƵǏenie sektora publicznego wywoųuje wiele skutków, do których moǏna zaliczyđ:
x obciČǏenie budǏetu bieǏČcego i przyszųych budǏetów kosztami obsųugi dųugu i
kwotČ zwrotu kapitaųu w okresie zapadalnoƑci dųugu,
x w przypadku chronicznych deficytów budǏetowych koszty obsųugi dųugu powiħkszaũČ deficyt budǏetowy, co w dųugim okresie oznacza narastanie dųugu publicznego,
x wobec braku racjonalnej perspektywy zwrotu dųugu spųata zapadajČcych kredytów, poǏyczek i wyemitowanych obligacji skarbowych odbywa siħ poprzez zaciČganie nowych kredytów i poǏyczek oraz emisjħ obligacji skarbowych (tzw. rolowanie dųugu), przy czym im wyǏszy poziom zadųƵǏenia, tym dla inwestorów wyǏsze ryzyko zwrotu kapitaųu przez podmiot publiczny, a co za tym idzie wyǏsze
oczekiwania dotyczČce oprocentowania czy rentownoƑci obligacji skarbowych,
x problem narastania dųugu publicznego moǏe doprowadziđ do tzw. spirali zaĚųƵǏenia, która w konsekwencji oznacza wzrost kosztów obsųugi dųugu w
zwiČzku ze wzrostem ryzyka emitenta – podmiotu publicznego,

1

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240 z póǍn. zm.).
2
G. Goųħbiowski, ųug jednostek samorzČdu terytorialnego, w: Polityka Finansowa Polski wobec aktualnych i przyszųych wyzwaŷ, J. Kulawik, E. Mazurkiewicz (red.), tom II, Wydawnictwo
WyǏszej Szkoųy Ekonomicznej, Warszawa 2005.
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x

powiħkszanie zadųƵǏenia publicznego przy braku perspektywy jego spųaty
oznacza obciČǏenie spųatČ kapitaųu i odsetek przyszųych pokoleŷ, które otrzymujČ od poprzedników „bagaǏ” finansowy do spųaty3.

2. ZadųƵǏenie sektora samorzČdowego a zadųƵǏenie sektora finansów
publicznych
Zakres podmiotowy sektora finansów publicznych wedųug metodyki krajowej
okreƑla ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, która tworzy zamkniħty katalog jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych4. W znaczeniu
przedmiotowym sektor finansów publicznych tworzČ (zob. schemat 1):
x budǏet paŷstwa,
x budǏet Ƒrodków europejskich (od 2010 roku),
x budǏety samorzČdów, ZUS, NFZ, agencje, zakųady opieki zdrowotnej, uczelnie
publiczne.

3

Widocznym przejawem obciČǏenia przyszųych pokoleŷ kosztami dųugu jest tablica postawiona
w Warszawie przez Fundacjħ Obywatelskiego Rozwoju (FOR) Leszka Balcerowicza, która w
systemie ciČŐųym obrazuje proces narastania zadųƵǏenia Polski ogóųem oraz w przeliczeniu na
statystycznego Polaka.
4
Zgodnie z ustawČ o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzČ:
1) organy wųadzy publicznej, w tym organy administracji rzČdowej, organy kontroli paŷstwowej i ochrony prawa oraz sČdy i trybunaųy,
2) jednostki samorzČdu terytorialnego oraz ich zwiČzki,
3) jednostki budǏetowe,
4) samorzČdowe zakųady budǏetowe,
5) agencje wykonawcze,
6) instytucje gospodarki budǏetowej,
7) paŷstwowe fundusze celowe,
8) Zakųad Ubezpieczeŷ Spoųecznych i zarzČdzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoųecznego i fundusze zarzČdzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoųecznego,
9) Narodowy Fundusz Zdrowia,
10) samodzielne publiczne zakųady opieki zdrowotnej,
11) uczelnie publiczne,
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez niČ jednostki organizacyjne,
13) paŷstwowe i samorzČdowe instytucje kultury oraz paŷstwowe instytucje filmowe,
14) inne paŷstwowe lub samorzČdowe osoby prawne utworzone na podstawie odrħbnych
ustaw w celu wykonywania zadaŷ publicznych, z wyųČczeniem przedsiħbiorstw, instytutów badawczych, banków i spóųek prawa handlowego.
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Rys. 1. Struktura sektora finansów publicznych w Polsce
ródųo: Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Ministerstwo Finansów,
Warszawa 2012, www.mf.gov.pl (dostħp 2.02.2012).

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku definiuje pojħcie paŷstwowego
Ěųugu publicznego jako zobowiČzania sektora finansów publicznych z nastħpujČcych tytuųów:
x wyemitowanych papierów wartoƑciowych opiewajČcych na wierzytelnoƑci pieniħǏne,
x zaciČgniħtych kredytów i poǏyczek,
x przyjħtych depozytów,
x wymagalnych zobowiČzaŷ:
o wynikajČcych z odrħbnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeŷ sČdów
lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
o uznanych za bezsporne przez wųĂƑciwČ jednostkħ sektora finansów publicznych bħĚČĐČ dųƵǏnikiem.
Ponadto paŷstwowy dųug publiczny oblicza siħ jako wartoƑđ nominalnČ zobowiČzaŷ
jednostek sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiČzaŷ
miħdzy jednostkami tego sektora.
Jednostki samorzČdu terytorialnego mogČ zaciČgađ kredyty i poǏyczki oraz emitowađ papiery wartoƑciowe na:
x pokrycie wystħpujČcego w ciČgu roku przejƑciowego deficytu budǏetu jednostki samorzČdu terytorialnego,
x finansowanie planowanego deficytu budǏetu jednostki samorzČdu terytorialnego,
x spųatħ wczeƑniej zaciČgniħtych zobowiČzaŷ z tytuųu emisji papierów wartoƑciowych oraz zaciČgniħtych poǏyczek i kredytów,
x wyprzedzajČce finansowanie dziaųĂŷ finansowanych ze Ƒrodków pochodzČcych
z budǏetu Unii Europejskiej.
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Rys. 2. Struktura zadųƵǏenia sektora publicznego w mln zų
ródųo: Opracowanie wųasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl (dostħp 2.02.2012).

Statystyki w Polsce wskazujČ, Ǐe wzrostowi zadųƵǏenia sektora publicznego ogóųem towarzyszyų wzrost zadųƵǏenia sektora samorzČdowego. W okresie od 1999 roku
do wrzeƑnia 2011 roku dųug publiczny wzrósų z 273,36 mld zų do 798,82 mld zų (wzrost
prawie trzykrotny). W tym samym okresie zadųƵǏenie sektora samorzČdowego wzrosųo
z 6,16 mld zų do 57,88 mld zų (wzrost ponad dziewiħciokrotny). Znacznie wyǏsza dynamika wzrostu dųugu sektora samorzČdowego w stosunku do dųugu sektora publicznego
spowodowaųa zwiħkszenie udziaųu dųugu samorzČdowego w zadųƵǏeniu sektora publicznego ogóųem: w 1999 roku udziaų ten wynosių 2,3%, a we wrzeƑniu 2011 roku juǏ
7,2%. Najwiħkszy wzrost tego udziaųu moǏna byųo zaobserwowađ w okresie 20082009: aǏ o 2,5 punktów procentowych (z 4,7% do 7,2%). Powszechne korzystanie z
komercyjnych Ǎródeų zadųƵǏania pojawiųo siħ w polskich samorzČdach dopiero pod
koniec lat dziewiħđdziesiČtych. W 1998 roku zaciČgniħty dųug komercyjny byų po raz
pierwszy wyǏszy od poǏyczek o charakterze preferencyjnym, a w 2001 roku komercyjne kredyty i obligacje stanowiųy juǏ 2/3 nowego dųugu JST.
Z danych statystycznych wynika, Ǐe problem narastajČcego zadųƵǏenia nie
ominČų samorzČdów. WƑród wielu przyczyn powstawania deficytu budǏetu JST naleǏy
wskazađ na5:
x planowane wydatki (przede wszystkim wydatki inwestycyjne) nieznajdujČce
pokrycia w planowanych dochodach ze Ǎródeų bezzwrotnych – pojawiajČ siħ
potrzeby poǏyczkowe budǏetu JST i wystħpuje tzw. deficyt planowany,

5

M. Jastrzħbska, ZarzČdzanie dųugiem jednostek samorzČdu terytorialnego, Oficyna Wolters
Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 19-20.
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x

utrata pųynnoƑci finansowej, gdy tempo realizacji wydatków jest szybsze od tempa
realizacji dochodów (np. w wyniku opóǍnieŷ w regulowaniu zobowiČzaŷ wobec
JST, przekazywaniu z budǏetu paŷstwa dotacji, subwencji, dochodów z tytuųu
udziaųu we wpųywach z podatków dochodowych), powstaje deficyt bieǏČcy,
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Rys. 3. Udziaų zadųƵǏenia sektora samorzČdowego w dųugu publicznym ogóųem w Polsce
ródųo: Opracowanie wųasne na podstawie statystyk Ministerstwa Finansów,
www.mf.gov.pl (dostħp 4.02.2012).
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Rys. 4. ZadųƵǏenie sektora samorzČdowego w Polsce do PK
ródųo: Opracowanie wųasne na podstawie statystyk Ministerstwa Finansów,
www.mf.gov.pl (dostħp 4.02.2012).
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x

niezrealizowanie zaplanowanych dochodów i wydatków – wykonanie budǏetu poniǏej planu, co moǏe wynikađ z nietrafionych lub niezbyt dokųadnie przygotowanych
prognoz, np. przeszacowania dochodów i/lub niedoszacowania wydatków,
x czynniki nieprzewidywalne – klħski Ǐywioųowe, katastrofy, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, niekorzystna sytuacja makroekonomiczna, kryzys polityczny,
x wzrost zakresu zadaŷ w trakcie roku budǏetowego i nakųadanie nowych zadaŷ na JST,
x dochody transferowe nie w peųni pokrywajČce wydatki na realizacjħ zadaŷ
obowiČzkowych JST przekazanych przez wųadze centralne, powodujČ powstanie zjawiska niedofinansowania JST z budǏetu paŷstwa,
x zmniejszajČca siħ baza dochodowa JST,
x nieprzewidziany wzrost kosztów obsųugi dųugu i rosnČce wymagalne zobowiČzania,
x brak racjonalnego (efektywnego i skutecznego) zarzČdzania finansami JST.
Problemy zadųƵǏenia samorzČdów wynikajČ czħsto równieǏ ze sposobu finansowania inwestycji ze Ƒrodków Unii Europejskiej, kiedy jest niezbħdny mechanizm finansowania
zwrotnego, zewnħtrznego, najczħƑciej w postaci kredytów bankowych, a takǏe doƑđ gwaųtowny wzrost zadųƵǏenia samodzielnych publicznych zakųadów opieki zdrowotnej, dla których samorzČdy sČ organami zaųŽǏycielskimi. Jest to niebezpieczne, bo w sytuacji, gdy zaŬųad opieki zdrowotnej nie moǏe we wųasnym zakresie pokryđ zobowiČzaŷ, a jego dalsze
istnienie jest uzasadnione celami i zadaniami, do których realizacji zostaų stworzony, to
zobowiČzania tego zakųadu w przypadku jego likwidacji przejmowane sČ przez organ zaųoǏycielski, czyli jednostkħ samorzČdu terytorialnego. Powodem zadųƵǏenia jest równieǏ zbyt
optymistyczne postrzeganie sytuacji finansowej przez samorzČdy, a takǏe peųnienie roli
gospodarza na danym terenie – nadrabianie zalegųŽƑci w zakresie infrastruktury najczħƑciej
obciČǏa jego budǏet6. Problemy nadmiernego zadųƵǏenia samorzČdów w niektórych krajach doczekaųy siħ regulacji sČdowej upadųŽƑci jednostki samorzČdu terytorialnego (m.in.
USA, Wħgry, Botwa, Nowa Zelandia, RPA, Szwajcaria)7.

3. Dochody, wydatki i zadųƵǏenie jednostek samorzČdu terytorialnego w Polsce
Obserwacja ksztaųtowania siħ dochodów i wydatków jednostek samorzČdu terytorialnego wskazuje, Ǐe w latach 2003-2008 wydatki samorzČdów byųy zbliǏone do dochodów samorzČdów, co powodowaųo, Ǐe naprzemiennie deficyt (lata 2003, 2005, 2006,
2008, 2009) lub nadwyǏka (rok 2004) budǏetów samorzČdowych byųy relatywnie niskie.
Sytuacja zmieniųa siħ w 2009 roku, gdy niedobór dochodów wyniósų prawie 13 mld zų i od
tego czasu pogųħbia siħ i jest powodem okreƑlonych problemów samorzČdów lokalnych.

6

A. Szewczuk, Sytuacja finansowa jednostek samorzČdu terytorialnego na tle zróǏnicowanych
uwarunkowaŷ, w: S. Kaŷduųa (red.), Wspóųczesne problemy finansów i gospodarki jednostek
samorzČdu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznaŷ 2008.
7
Wiħcej na ten temat zob. takǏe A. Babczuk, Regulacje upadųŽƑciowe w samorzČdzie terytorialnym
– przypadek USA, w: S. Kaŷduųa (red) Wspóųczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorzČdu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznaŷ 2008, s. 168.
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Rys. 5. Dochody i wydatki ogóųem budǏetów JST w mln zų oraz saldo budǏetów
ródųo: BudǏety jednostek samorzČdu terytorialnego za lata 2003-2009,
www.stat.gov.pl (dostħp 7.02.2012).

Z porównaŷ miħdzynarodowych wynika, Ǐe wskaǍniki zadųƵǏenia w Polsce w stosunku do PKB nie odbiegajČ od wskaǍników w skali miħdzynarodowej. Ze statystyk
wynika, Ǐe Ƒrednie zadųƵǏenie szczebla lokalnego w paŷstwach UE-27 w latach 20042008 wahaųo siħ w granicach 4,6%-5,1% PKB8.
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Rys. 6. Saldo budǏetów jednostek samorzČdu terytorialnego w mln zų
ródųo: BudǏety jednostek samorzČdu terytorialnego za lata 2003-2009,
www.stat.gov.pl (dostħp 7.02.2012).

J. Adamiak, ųug publiczny finansów jednostek samorzČdu terytorialnego w Polsce po akcesji do
Unii Europejskiej w: T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, Wydawnictwo UE Poznaŷ, Poznaŷ 2010.
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4. Instrumenty finansowania zadųƵǏenia przez jednostki samorzČdu
terytorialnego w Polsce
Wystħpowanie i narastanie zadųƵǏenia w sektorze samorzČdowym w Polsce rodzi koniecznoƑđ jego finansowania. Instrumenty finansowania dųugu samorzČdowego
moǏna podzieliđ na tradycyjne, obejmujČce kredyty i poǏyczki bankowe oraz nowoczesne, obejmujČce emisjħ samorzČdowych papierów wartoƑciowych. W przypadku kredytów i poǏyczek bankowych warunkiem wyboru konkretnego banku jest przeprowadzenie przetargu zgodnie z ustawČ o zamówieniach publicznych, gdzie najczħƑciej jedynym kryterium jest 100% ceny. W przypadku emisji obligacji komunalnych agent
emisji, którym jest najczħƑciej bank komercyjny, zajmuje siħ pozyskiwaniem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Tabela 1. Struktura zadųƵǏenia samorzČdów w Polsce wedųug instrumentów w mln zų
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ZobowiČzania wedųug tytuųów dųƵǏnych 17 276,8 19 104,6 21 181,0 24 949,1 25 876,1 28 774,7
emisja papierów wartoƑciowych
2 817,8 3 134,4 3 282,7 3 777,8 4 062,3 2 828,3
kredyty i poǏyczki
13 785,7 15 590,0 17 634,0 20 934,0 21 633,6 25 777,6
pozostaųe
673,3
380,2
264,3
237,3
180,2
168,8

40 294,3
5 182,0
34 920,1
192,2

ródųo: BudǏety jednostek samorzČdu terytorialnego za lata 2003-2009, www.stat.gov.pl (dostħp 7.02.2012).

Z rys. 7 wynika, Ǐe w latach 2003-2010 zadųƵǏenie samorzČdów z tytuųu obligacji komunalnych wzrosųo z 2,6 mld zų do 10,9 mld zų. Wzrastaų równieǏ udziaų zadųƵǏenia samorzČdów z
tytuųu obligacji w zadųƵǏeniu ogóųem z 15,3% w 2003 roku do 19,7% w 2010 roku.
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Rys. 7. Obligacje komunalne w finansowaniu zadųƵǏenia jednostek samorzČdu terytorialnego
ródųo: Opracowanie wųasne na podstawie Rozwój rynku finansowego w Polsce w 2010 r., NBP, Warszawa
2011, www.nbp.pl (dostħp 24.03.2012).
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5. Wyzwania w zakresie zarzČdzania dųugiem sektora samorzČdowego
zwiČzane z „nowČ” ustawČ o finansach publicznych (2009)
Ograniczenia dųugu samorzČdowego obejmujČ warunki formalne oraz limity iloƑciowe ustanowione w przepisach o finansach publicznych, które ograniczajČ moǏliwoƑci w zakresie stanowienia deficytu budǏetowego, zaciČgania dųugu oraz jego spųaty
przez jednostki samorzČdu terytorialnego. Wszystkie samorzČdy terytorialne obowiČzujČ do 2014 roku dwa iloƑciowe limity zadųƵǏenia lokalnego. Ponadto na jednostkach
samorzČdu terytorialnego ciČǏy wymóg zrównowaǏenia budǏetu w czħƑci operacyjnej
(bieǏČcej). Oznacza to, Ǐe organ stanowiČcy jednostki nie moǏe uchwalađ budǏetu, w
którym planowane wydatki bieǏČce sČ wyǏsze niǏ planowane dochody bieǏČce powiħkszone o nadwyǏŬħ budǏetowČ z lat ubiegųych i wolne Ƒrodki9.
Praktyka miħdzynarodowa wskazuje, Ǐe poszczególne paŷstwa stosujČ jakoƑciowe, dotyczČce celów i warunków zadųƵǏania, i iloƑciowe ograniczenia zadųƵǏania
siħ samorzČdów limitujČce wysokoƑđ dųugu lub kosztów obsųugi10. Poziom dopuszczalnego zadųƵǏenia jednostki samorzČdu terytorialnego rozpatrywađ moǏna, po uwzglħdnieniu nie tylko regulacji i kryteriów prawnych, ale równieǏ uwarunkowaŷ i kryteriów
ekonomicznych. Ustawowe limity dųugu wynikajČ z zapisów ustawy o finansach publicznych, natomiast ograniczenia ekonomiczne odwoųujČ siħ do rzeczywistej zdolnoƑci
kredytowej jednostek samorzČdu terytorialnego11. Aby nie nastČpių nadmierny wzrost
zadųƵǏenia, w ustawie o finansach publicznych okreƑlono pewne ograniczenia:
x ųČczna kwota przypadajČcych do spųaty w danym roku budǏetowym kredytów i
poǏyczek oraz potencjalnych spųat kwot wynikajČcych z udzielonych przez jednostki samorzČdu terytorialnego porħczeŷ, wraz z naleǏnymi w danym roku
odsetkami od tych kredytów i poǏyczek oraz naleǏnych odsetek i dyskonta, a
takǏe przypadajČcych w danym roku budǏetowym wykupów papierów wartoƑciowych emitowanych przez jednostki samorzČdu terytorialnego, nie moǏe
przekroczyđ 15% planowanych na dany rok budǏetowy dochodów jednostek
samorzČdu terytorialnego,
x ųČczna kwota dųugu jednostki samorzČdu terytorialnego na koniec roku budǏetowego nie moǏe przekraczađ 60% dochodów tej jednostki w tym roku budǏetowym.
Wskazane limity zadųƵǏenia obowiČzujČ do koŷca 2013 roku. W praktyce zarzČdzajČcy jednostkami samorzČdu terytorialnego, kiedy widzČ koniecznoƑđ pozyskania Ǎródeų finansowania dziaųĂŷ inwestycyjnych, obchodzČ istniejČce ograniczenia i „wypychajČ” czħƑđ zadųƵǏenia
poza oficjalnČ sprawozdawczoƑđ, najczħƑciej poprzez zadųƵǏanie spóųek komunalnych.

9

Leksykon budǏetowy, www.sejm.gov.pl (dostħp 10.02.2013)
M. Wiewióra, Prawne ograniczenia w zaciČganiu kredytów i poǏyczek przez jednostki samorzČdu terytorialnego w Polsce na tle rozwiČzaŷ stosowanych w wybranych krajach europejskich, Materiaųy i Studia nr 239, NBP, Warszawa 2009.
11
J. Adamiak, B. Koųosowska, Wybrane prawne i ekonomiczne aspekty zadųƵǏania siħ jednostek
samorzČdu terytorialnego w Polsce, WyǏsza Szkoųa Bankowa w Toruniu, Katedra Finansów i
BankowoƑci, materiaų powielony.
10
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W zwiČzku ze zmianČ w 2009 roku ustawy o finansach publicznych wprowadzono nowe limity zadųƵǏenia obowiČzujČce od 2014 roku. Zgodnie z art. 243 tej ustawy organ stanowiČcy jednostki samorzČdu terytorialnego nie moǏe uchwaliđ budǏetu,
którego realizacja spowoduje, Ǐe w roku budǏetowym oraz w jakimkolwiek roku nastħpujČcym po roku budǏetowym, relacja ųČcznej kwoty przypadajČcych w danym roku
budǏetowym spųat rat kredytów i poǏyczek wraz z naleǏnymi w danym roku odsetkami,
wykupów papierów wartoƑciowych wraz z naleǏnymi odsetkami i dyskontem, potencjalnych spųat kwot wynikajČcych z udzielonych porħczeŷ oraz gwarancji do planowanych dochodów ogóųem budǏetu, przekroczy ƑredniČ arytmetycznČ z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieǏČcych, powiħkszonych o dochody ze
sprzedaǏy majČtku oraz pomniejszonych o wydatki bieǏČce, do dochodów ogóųem
budǏetu. Do tych wyliczeŷ stosuje siħ wzór:

gdzie:
R – planowana na rok budǏetowy ųČczna kwota z tytuųu spųaty rat kredytów i poǏyczek,
wykupów papierów wartoƑciowych,
O – planowane na rok budǏetowy odsetki od kredytów i poǏyczek, odsetki i dyskonto od
papierów wartoƑciowych, spųaty kwot wynikajČcych z udzielonych porħczeŷ i gwarancji,
D – dochody ogóųem budǏetu w danym roku budǏetowym,
Db – dochody bieǏČce,
Sm – dochody ze sprzedaǏy majČtku,
Wb – wydatki bieǏČce,
n – rok budǏetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 – rok poprzedzajČcy rok budǏetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 – rok poprzedzajČcy rok budǏetowy o dwa lata,
n-3 – rok poprzedzajČcy rok budǏetowy o trzy lata.
Tabela 2. Porównanie „starej” ustawy o finansach publicznych i „nowej” ustawy o finansach publicznych w zakresie zarzČdzania zadųƵǏeniem przez jednostki samorzČdu terytorialnego
Stara ustawa o finansach publicznych (2005)

Nowa ustawa o finansach publicznych (2009)

1. Brak obowiČzku równowaǏenia budǏetu bieǏČcego.

1. Od 2011 roku obowiČzek przedstawiania zrównowaǏonego budǏetu bieǏČcego.

2. BČczna kwota dųugu JST na koniec roku budǏetowego nie moǏe przekroczyđ 60% wykonanych dochodów ogóųem tej jednostki w tym
roku budǏetowym*.

2. Od 2014 roku zniesienie limitu ųČcznego poziomu zadųƵǏenia na koniec roku.

3. W trakcie roku budǏetowego ųČczna kwota
Ěųugu JST na koniec kwartaųu nie moǏe przekraczađ 60% planowanych w danym roku buĚǏetowym dochodów tej jednostki.
4. BČczna kwota przypadajČcych w danym roku
budǏetowym spųat poǏyczek, kredytów, wyku-

3. Od 2014 roku do przypadajČcych na dany rok
spųat rat dųugu ustala limit równy przeciħtnej
nadwyǏce operacyjnej w minionych trzech latach.
4. Od 2011 roku zmiana klasyfikacji tytuųów dųƵǏnych JST (rozporzČdzenie MF z dn. 23 grudnia
2010 roku) – rozszerzenie pojħcia kredytów i
poǏyczek – 100 samorzČdów i zwiČzków samo-
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pów papierów wartoƑciowych nie moǏe przekroczyđ 15% planowanych na dany rok dochodów budǏetu JST. Do dųugu JST nie zaliczaũČ siħ m.in. kredyty handlowe, za wyjČtkiem
przejħtych przez bank.

* Ograniczeŷ nie stosuje siħ, jeǏeli kredyty, poǏyczki lub obligacje sųƵǏǇųy inwestycjom realizowanym ze Ƒrodków UE

rzČdowych jest zagroǏonych przekroczeniem
dopuszczalnego poziomu zadųƵǏenia. Jednostki
te muszČ wdroǏǇđ programy ostroǏnoƑciowe i
naprawcze.
5. Od 2014 roku wymóg generowania nadwyǏki
operacyjnej.

ródųo: Opracowanie wųasne.

Niektóre zmiany zwiħkszajČce dyscyplinħ finansowČ samorzČdów zaczynajČ jednak obowiČzywađ od 2011 roku. Jest to m.in. obowiČzek przedstawiania zrównowaǏonego budǏetu bieǏČcego. De facto wyklucza to (a przynajmniej bardzo mocno limituje)
najbardziej szkodliwe mikro- i makroekonomicznie zadųƵǏanie siħ w celu finansowania
wydatków bieǏČcych, czyli wprowadza zųotČ zasadħ zrównowaǏenia budǏetu bieǏČcego.
1 stycznia 2011 roku weszųa w Ǐycie zmiana przepisu art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zawierajČcego delegacjħ do wydania rozporzČdzenia, w którym minister finansów ma okreƑliđ szczegóųowy sposób klasyfikacji tytuųów dųƵǏnych, zaliczanych do paŷstwowego dųugu publicznego. Nowelizacja polegaųa na dodaniu do treƑci
przepisu wyraǏenia: „w tym rodzaje zobowiČzaŷ zaliczanych do tytuųów dųƵǏnych”.
Tego samego dnia weszųo w Ǐycie rozporzČdzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010
roku w sprawie szczegóųowego sposobu klasyfikacji tytuųów dųƵǏnych zaliczanych do
paŷstwowego dųugu publicznego, w tym do dųugu Skarbu Paŷstwa12. RozporzČdzenie
to ma przeųomowy charakter w stosunku do dotychczasowego rozumienia pojħcia
paŷstwowego dųugu publicznego о zalicza doŷ takǏe niektóre umowy sprzedaǏy, umowy leasingu, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umowy nienazwane13.

6. Obligacje komunalne jako forma finansowania zadųƵǏenia jednostek
samorzČdu terytorialnego
6.1. Istota obligacji komunalnych
Prawna moǏliwoƑđ emitowania obligacji zostaųa przyznana jednostkom samorzČdu terytorialnego w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia
2009 roku, a dookreƑlona w odpowiednich przepisach ustrojowych ustaw samorzČdowych – ustawa o samorzČdzie gminnym z 8 marca 1990 roku i potwierdzona w art. 2
pkt 2 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku.

12

Dz.U. Nr 252, poz. 1692.
M. Bitner, M. Kulesza, Nowa definicja paŷstwowego dųugu publicznego? Problemy zwiČzane
z interpretacjČ przepisów rozporzČdzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegóųowego sposobu klasyfikacji tytuųów dųƵǏnych zaliczanych do paŷstwowego dųugu publicznego,
w tym do dųugu Skarbu Paŷstwa, SamorzČd Terytorialny 7-8/2011.
13
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Obligacje komunalne naleǏČ do nowoczesnych form finansowania deficytu buĚǏetowego samorzČdów, a takǏe do waǏnych Ǎródeų finansowania inwestycji gminnych,
Őųównie w zakresie infrastruktury technicznej i spoųecznej. Zgodnie z ustawČ obligacja
jest to papier wartoƑciowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, Ǐe jest
ĚųƵǏnikiem wųĂƑciciela obligacji (obligatariusza) i zobowiČzuje siħ wobec niego do
speųnienia okreƑlonego Ƒwiadczenia. Wspomniane Ƒwiadczenie moǏe mieđ charakter
pieniħǏny lub niepieniħǏny. Przez papiery wartoƑciowe emitowane w serii rozumie siħ
natomiast papiery wartoƑciowe reprezentujČce prawa majČtkowe podzielone na okreƑlonČ liczbħ równych jednostek.
Tabela 3. Przykųadowe cele emisji obligacji komunalnych na Catalyst wedųug uchwaų
Gminamiasto
Gmina
Kórnik
Miasto
Turek
Gmina
PoųczynZdrój
Miasto
ZamoƑđ

Miasto
Warszawa
Miasto
Poznaŷ

Cel emisji
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie Ƒrodków finansowych na pokrycie wydatków zwiČzanych z inwestycjami gminnymi i spųatČ wczeƑniej zaciČgniħtych zobowiČzaŷ.
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budǏetowego 2009 roku,
który jest zwiČzany z wydatkami na inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej.
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie zobowiČzaŷ inwestycyjnych zapisanych w
Uchwale BudǏetowej na 2009 rok oraz zmniejszenie obciČǏĞŷ dla budǏetu gminy z tytuųu
spųaty zobowiČzaŷ kredytowych przypadajČcych na 2009 rok.
Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budǏetowego w 2009 roku,
zwiČzanego ze sfinansowaniem udziaųu wųasnego w projektach i programach realizowanych
z bezzwrotnych Ƒrodków zagranicznych oraz innych inwestycjach miasta ZamoƑđ, a takǏe na
spųatħ wczeƑniej zaciČgniħtych zobowiČzaŷ z tytuųu emisji papierów wartoƑciowych oraz
zaciČgniħtych poǏyczek i kredytów.
Celem emisji jest pozyskanie Ƒrodków pieniħǏnych na finansowanie planowanego deficytu
budǏetu oraz spųatħ zaciČgniħtych zobowiČzaŷ z tytuųu emisji papierów wartoƑciowych oraz
zaciČgniħtych poǏyczek i kredytów.
Celami emisji byųa m.in. budowa, modernizacja i remonty dróg, Inwestycje z zakresu transportu publicznego i infrastruktury komunikacyjnej. Inwestycje z zakresu kultury i sztuki,
kultury fizycznej, turystyki i sportu.
ródųo: www.catalystgpw.pl (dostħp 19.05.2012).

Obligacje komunalne moǏna podzieliđ wedųug wielu kryteriów. NajwaǏniejszym
z nich jest kryterium podmiotowe – w zaleǏnoƑci od podmiotu, który jest emitentem
obligacji. Obligacje komunalne mogČ emitowađ:
x jednostki samorzČdu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa,
x zwiČzki jednostek samorzČdu terytorialnego – zwiČzki miħdzygminne, miħdzypowiatowe i miħdzywojewódzkie,
x miasto stoųeczne Warszawa.
Drugim kryterium ich podziaųu jest Ǎródųo spųaty dųugu zwiČzanego z obligacjami. WyróǏnia siħ obligacje ogólne spųacane z bieǏČcych dochodów jednostki samorzČdu lub z przychodów generowanych przez inwestycjħ finansowanČ ze Ƒrodków pochodzČcych z emisji obligacji – sČ to tzw. obligacje przychodowe – sČ one rezultatem implementacji na polski grunt prawny amerykaŷskiej obligacji revenue bond. IstotČ róǏnicy miħdzy komunalnymi obligacjami ogólnymi a przychodowymi jest sposób ich za-
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bezpieczenia. Obligacje ogólne zabezpieczone sČ wszelkimi zasobami JST. Obligacje
przychodowe natomiast – tylko przyszųymi wpųywami z inwestycji realizowanej ze
Ƒrodków uzyskanych z ich emisji. Emitent obligacji przychodowych odpowiada zatem
nie caųym swoim majČtkiem, ale tylko do wysokoƑci wpųywów uzyskanych ze sfinansowanego przy ich pomocy przedsiħwziħcia14. Niekiedy dla realizacji przedsiħwziħcia i
emisji tego typu obligacji powoųuje siħ specjalnČ spóųŬħ celowČ tzw. spóųŬħ specjalnego przeznaczenia (SPV, Special Purpose Vehicle).

6.2. Zalety emisji obligacji w porównaniu z kredytem bankowym
Zalety emisji obligacji komunalnych w porównaniu z kredytem bankowym sČ nastħpujČce:
x koszt – mniejsze koszty obsųugi bankowej, tj. niǏsze prowizje i opųaty za usųugi banku,
x bezpieczeŷstwo – forma prawna emitowanego papieru wartoƑciowego okreƑlona jest w ustawie z 29 czerwca 1995 roku o obligacjach,
x ƉųynnoƑđ – szybkie pozyskanie znacznego kapitaųu, róǏne okresy zapadalnoƑci
oraz moǏliwoƑđ rolowania emisji, tj. refinansowanie wykupu aktualnie zapadaũČcej transzy emisji przez emisjħ nowej transzy,
x marketing – przez obrót na rynku pierwotnym i wtórnym emisja ma takǏe charakter marketingowy,
x elastycznoƑđ – dopasowanie wielkoƑci emisji do potrzeb kapitaųowych gminy,
elastycznoƑđ ksztaųtowania warunków programu, moǏliwoƑđ oferowania dodatkowych Ƒwiadczeŷ niefinansowych,
x korzyƑci niefinansowe (spoųeczne i polityczne), czyli moǏliwoƑci zaprezentowania
realizowanych projektów inwestycyjnych opinii publicznej, a zwųaszcza mieszkaŷcom gminy-emitenta oraz zapoznania obywateli z aktualnČ sytuacjČ finansowČ gminy, a takǏe przyciČganie uwagi mieszkaŷców do dziaųĂŷ podejmowanych przez gminħ, uzyskanie szerszego zrozumienia i akceptacji dla tych dziaųĂŷ.
Zdaniem specjalistów emisja obligacji jest dla samorzČdów bardziej opųacalna
od zaciČgania kredytów bankowych. NiǏszy koszt obligacji w stosunku do kredytu wynika z dwóch podstawowych przyczyn: niǏszego oprocentowania i czħstoƑci spųaty odsetek. Za podstawħ oprocentowania obligacji przyjmuje siħ zwykle rentownoƑđ 52tygodniowych bonów skarbowych (powiħkszonČ o marǏħ). W przypadku kredytu liczy
siħ zwykle stawkħ WIBOR i dodaje do niej marǏħ. Koszt pieniČdza na rynku miħdzybankowym jest przewaǏnie wyǏszy od oprocentowania 52-tygodniowych bonów skarbowych. Drugim z czynników przemawiajČcych za niǏszym kosztem obsųugi obligacji samorzČdowych jest to, Ǐe odsetki pųaci siħ tu najczħƑciej raz w roku, podczas gdy w
przypadku kredytu moǏe to byđ nawet co miesiČc. InnČ zaletČ tego instrumentu jest, Ǐe
emitowane, zwykle w kilku transzach, obligacje nie nastrħczajČ przy spųacie wielkich
problemów – ųatwiej jest spųacađ kilka razy w ciČgu roku relatywnie niewielkČ sumħ niǏ
M. Wójcik, Obligacje przychodowe jako Ǎródųo finansowania inwestycji jednostek samorzČdu
terytorialnego, w: D. Zarzecki (red.), ZarzČdzanie finansami. Upowszechnienie i transfer wyników badaŷ, Zeszyty Naukowe nr 689, seria: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 50,
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciŷskiego, Szczecin 2012, s. 750.
14
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caųŽƑđ zadųƵǏenia za jednym razem. WƑród podkreƑlanej czħsto przez samorzČdowców
przewagi obligacji komunalnych nad kredytami bankowymi jest to, Ǐe przy tych pierwszych zabezpieczenie jest niepotrzebne. W przypadku kredytu znalezienie satysfakcjonujČcego bankowców zabezpieczenia czħsto sprawia kųopoty. Nie do przecenienia jest
teǏ efekt marketingowy emisji obligacji przez gminħ. Informacje o tym fakcie trafiajČ
czħsto do mediów i podnoszČ tym samym prestiǏ emitenta. ZaletČ pozyskania finansowania w formie kredytu bankowego jest – z punktu widzenia kredytobiorcy – gwarancja otrzymania Ƒrodków w okreƑlonym czasie. ZaciČgniħcie kredytu wymaga jednak
zorganizowania procedury przetargowej opartej na przepisach ustawy z 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówieŷ publicznych15. Jednak nie oznacza to, Ǐe samorzČdy wybierajČ agenta emisji (bank lub dom maklerski przeprowadzajČcy emisjħ obligacji) bez
Ǐadnych procedur. NajczħƑciej przeprowadzajČ postħpowanie konkursowe, wedųug
opracowanych przez siebie zasad, w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków
finansowych i organizacyjnych przeprowadzenia emisji.

6.3. Rola ratingu komunalnego przy emisji obligacji
Pojħcie ratingu odmienia siħ wspóųczeƑnie, za sprawČ kryzysu finansowego,
przez róǏne przypadki obejmujČce rating przedsiħbiorstw (korporacyjny), rating
paŷstw oraz rating jednostek samorzČdu terytorialnego (komunalny). Rating jest oceŶČ wiarygodnoƑci finansowej kontrahenta, który korzysta z dųugu jako formy finansowania: odpowiada na pytanie, na ile udostħpnianie podmiotowi swojego kapitaųu jest
bezpieczne i jakie jest prawdopodobieŷstwo niezwrócenia Ƒrodków inwestorowi. Na
Ƒwiecie sČ trzy najwiħksze agencje ratingowe: Fitch, Moody’s i Standard&Poor. Posiadanie ratingu uwiarygodnia emitenta i jego papiery dųƵǏne, a takǏe wpųywa na obniǏenie oprocentowania proponowanego dla nabywców papierów.
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Rys. 8. Jednostki samorzČdu terytorialnego posiadajČce rating komunalny w Polsce
ródųo: Opracowanie wųasne na podstawie M. WiƑniewski, Ocena zdolnoƑci kredytowej gminy,
Difin, Warszawa 2011.
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Analiza ratingowa jednostek samorzČdu terytorialnego, majČca na celu nadanie
im ratingu komunalnego, uwzglħdnia badanie zarówno czynników iloƑciowych, jak i
jakoƑciowych. Czynniki jakoƑciowe to otoczenie instytucjonalne samorzČdów, czynniki
natury politycznej pokazujČce relacje pomiħdzy róǏnymi szczeblami samorzČdu i rzČdu,
charakterystyka spoųeczno-ekonomiczna oraz inne elementy obrazujČce gotowoƑđ
danej jednostki do spųaty swoich zobowiČzaŷ finansowych lub skųonnoƑđ do zapewnienia jej wsparcia ze strony wyǏszych szczebli wųadzy. W przypadku informacji iloƑciowych Fitch analizuje trendy oraz prognozy dotyczČce finansów publicznych, w tym
dochodów podatkowych, bazy podatkowej oraz transferów operacyjnych, poziomu
zadųƵǏenia oraz otoczenia spoųeczno-ekonomicznego danej jednostki. Analiza iloƑciowa stanowi podstawħ do tworzenia róǏnego rodzaju prognoz odnoƑnie moǏliwoƑci lub
zdolnoƑci jednostki do terminowej spųaty swoich zobowiČzaŷ finansowych.
W Polsce relatywnie niewielka czħƑđ samorzČdów posiada rating komunalny.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele16:
x niska ƑwiadomoƑđ wųadz samorzČdowych dotyczČca istoty i roli oceny ratingowej samorzČdu,
x wysokie koszty uzyskania ratingu, szczególnie w przypadku, gdy jest on nadawany przez podmiot o miħdzynarodowej renomie,
x obawa wųadz samorzČdowych przed zųČ ocenČ sytuacji finansowej jednostki,
kiedy pozyskanie dodatkowych Ƒrodków zewnħtrznych byųoby niemoǏliwe lub
bardzo utrudnione.

6.4. Obligacje komunalne na rynek obligacji GPW Catalyst
Segment rynku obligacji Catalyst powstaų stosunkowo niedawno, bo we wrzeƑniu
2009 roku. Do tej pory na dwóch rynkach GPW w Warszawie – podstawowym i alternatywnym New Connect – w gųównej mierze notowane byųy akcje i instrumenty z nimi
zwiČzane, instrumenty pochodne, jednostki indeksowe itp. Nie byųo wƑród nich papierów dųƵǏnych. Lukħ tħ miaųa zapewniđ platforma obrotu papierami dųƵǏnymi Catalyst.
Wedųug stanu na maj 2012 roku na Catalyst sČ notowane nastħpujČce instrumenty:
x obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Paŷstwa,
x obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorzČdu terytorialnego,
x obligacje korporacyjne emitowane przez wiarygodne przedsiħbiorstwa,
x listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne,
x obligacje spóųdzielcze emitowane przez banki spóųdzielcze.
Rynek Catalyst rozwija siħ dynamicznie, co wyraǏa siħ w zwiħkszaniu iloƑci serii
instrumentów dųƵǏnych, liczby emitentów oraz wartoƑci emisji i obrotów. Jednostka
samorzČdu terytorialnego, która jest obecna na rynku Catalyst, poza zdobyciem kapitaųu na finansowanie inwestycji lub dziaųalnoƑci bieǏČcej, zyskuje równieǏ inne waǏne
elementy. SČ nimi promocja gminy, wizerunek nowoczesnej jednostki potrafiČcej korzystađ z dobrodziejstw rynku kapitaųowego, poprawa wizerunku wƑród kontrahentów,
16
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w tym banków. Najwiħkszym segmentem papierów dųƵǏnych na rynku Catalyst sČ obligacje skarbowe, poprzez które udaųo siħ zdobyđ kapitaų o wartoƑci ponad 500 mld zų, a
drugim pod wzglħdem wielkoƑci – obligacje korporacyjne wyemitowane przez 92
podmioty, poprzez które zdobyųy 36,4 mld zų kapitaųu,
Tabela 4. Obligacje komunalne na rynku Catalyst w latach 2009-2010
Wrzesieŷ – grudzieŷ 2009 r.
GPW

Styczeŷ – grudzieŷ 2010 r.
GPW

Rynek
regulowany

ASO

Rynek
regulowany
BondSpot

Rynek
regulowany

ASO

Rynek
regulowany
BondSpot

WartoƑđ emisji
(w mln zų)

602,00

-

928,00

1502,00

24,95

1726,5

Liczba serii

3

-

7

5

17

8

Liczba emitentów

2

-

4

2

8

4

Liczba transakcji

160

-

22

549

47

34

Obroty netto (w mln zų)

26,78

-

49,90

130,86

3,90

59,05

ródųo: www.gpw.pl (dostħp 24.03.2012).

Na koniec maja 2012 roku papiery dųƵǏne 11 samorzČdów, nominowane w zų,
byųy notowane na rynku Catalyst, i stanowiųy ųČcznie 23 serie, poprzez które samorzČdy pozyskaųy 2,2 mld zų kapitaųu. Dodatkowo szeƑđ jednostek samorzČdu autoryzowaųo
18 serii swoich papierów dųƵǏnych, nominowanych w zų.

Zakoŷczenie
ZarzČdzanie zadųƵǏeniem przez jednostki terytorialnego jako proces ma na celu
osiČgniħcie okreƑlonych celów zwiČzanych z finansowaniem zadųƵǏenia komunalnego,
kosztów jego pozyskania i ryzyka. Wzrost zadųƵǏenia sektora samorzČdowego w ostatniej dekadzie, a takǏe obecny nacisk na ograniczanie dųugu publicznego, w tym samorzČdowego, który jest jego czħƑciČ, wzmaga popyt na efektywne instrumenty ograniczania zadųƵǏenia i zarzČdzania nim. Nowym instrumentem majČcym na celu poprawħ
zarzČdzania finansami samorzČdów, w tym zarzČdzania dųugiem, jest wieloletnie planowanie w jednostkach samorzČdu terytorialnego, co w praktyce przekųada siħ na
obowiČzek przygotowania przez jednostkħ samorzČdu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej na okres roku budǏetowego oraz trzech kolejnych lat, a w przypadku
zapadalnoƑci dųugu w terminie póǍniejszym – równieǏ na okres spųaty dųugu lub pla-
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nowanego zaciČgniħcia zobowiČzaŷ17. Poza wykorzystywaniem instrumentów tradycyjnych, tj. kredytów bankowych jednostki samorzČdu terytorialnego coraz czħƑciej
siħgajČ do nowoczesnych form zarzČdzania dųugiem, jakim sČ obligacje komunalne.
Poza efektem pozyskania kapitaųu, najczħƑciej na realizacjħ inwestycji gminnych, emisja oznacza wejƑcie jednostki samorzČdu na rynek kapitaųowy, a dodatkowo, gdy ich
papiery dųƵǏne sČ notowane lub autoryzowane na rynku obligacji GPW Catalyst, przynosi wiele korzyƑci tym jednostkom, gųównie promuje je wƑród innych jednostek, przyciČga inwestorów, wzmacnia wiarygodnoƑđ wobec banków i innych kontrahentów. W
przyszųŽƑci, w zwiČzku z nowymi regulacjami obowiČzujČcymi od stycznia 2014 roku,
naleǏy oczekiwađ zwiħkszenia skali wykorzystania papierów dųƵǏnych w finansowaniu
zadųƵǏenia przez jednostki samorzČdu terytorialnego m.in. poprzez szersze wykorzystanie obligacji przychodowych i partnerstwa publiczno-prywatnego.
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