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(syntetyczny skrót analizy)
SYTUACJA FINANSOWA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

INC Rating jest agencją ratingową specjalizującą się w ocenie ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego.
Opis stosowanej przez INC Rating metodologii oraz wszystkie ograniczenia i zastrzeżenia, którym podlegają ratingi
kredytowe nadawane przez INC Rating znajdują się na stronie internetowej agencji www.incrating.pl.

     

  

Sektor jednostek samorządu terytorialnego zawsze był i pozostaje strategicznym
klientem sektora bankowego. Sektor bankowy jest z kolei głównym partnerem
finansowym JST (ponad 95% długu sektora to należności bankowe, głównie kredyt).
Wartość należności JST w portfelu bankowym wynosi na koniec III kw. br. ponad
86 mld zł, a wartość powierzonych depozytów, w tym samym czasie, prawie 30 mld
złotych.
W ocenie bankowców polski sektor samorządowy może być dumny z tego co osiągnął
i z tego jak zarządza finansami. To właśnie samorządy w sektorze finansów
publicznych podejmują się największych inwestycji rozwojowych. Inwestycje generują
oczywiście konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych, także kredytowych.
Polskie samorządy planują znaczne inwestycje jeszcze w aktualnej oraz powoli
w nowej perspektywie UE. Do ich sfinansowania niezbędne będą banki. Sektor
bankowy jest przygotowany na to wyzwanie.
W ocenie bankowców szczególnym wyzwaniem dla obu środowisk w najbliższym
czasie będą, poza kwestiami czysto finansowymi, liczne zmiany przepisów dotyczące gospodarki samorządu terytorialnego
(np. ustawy o finansach publicznych, ustaw podatkowych, przepisów dot. ochrony środowiska naturalnego) oraz napięcia
związane z koniecznością zbilansowania budżetów po dodaniu JST nowych zadań i obciążeń. Na pewno dla samorządowców
dużym wyzwaniem w 2020 roku będzie terminowe wykorzystanie dostępnych jeszcze środków unijnych i zaplanowanie
nowych programów inwestycyjnych od 2021 roku, tak aby jak najszybciej skorzystać z nowej unijnej puli chociażby w ramach
pakietu na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W Polsce sektor bankowy stanowi blisko trzy czwarte systemu finansowego w tym w zakresie finansowania potrzeb
gospodarczych klientów publicznych. Banki odgrywają więc absolutnie kluczową rolę w długoterminowym finansowaniu
rozwoju kraju. Normy regulacyjne i normy nadzorcze powinny uwzględniać zarówno potrzebę stabilności systemu
finansowego, jak i wyzwania dalszego rozwoju systemu bankowego, a tym samym stwarzać korzystne warunki dla rozwoju
klientów banków, szczególnie strategicznych dla państwa, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego. Polski sektor
bankowy to solidny partner sektora publicznego. Partner określany mianem jednego z najbezpieczniejszych sektorów
w Europie. Warto to podkreślić szczególnie dosadnie, w świetle europejskich wyników, tzw. stress testów, przeprowadzonych
przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Polski sektor bankowy to także partner wiarygodny i doświadczony w bieżącym
rozwiązywaniu problemów klienta samorządowego, który aktywnie wspiera rozwój gospodarek lokalnych, np. gmin wiejskich
i małej przedsiębiorczości. Polskie banki są również coraz częściej kanałem transmisyjnym nowych technologii dla klientów
samorządowych. Przykładem jest dynamiczny rozwój miast i wchodzenie w tzw. erę „smart cities”. Miasta, a już nawet wsie
(„smart villages”) chcąc być bardziej cyfrowe, czystsze i bezpieczniejsze, będą musiały rozwijać się także w świecie przestrzeni
finansowej.
Od wielu lat, praktycznie już od chwili powołania instytucji samorządowych po 1989 roku, sektor bankowy podejmował
współpracę z lokalnymi władzami. Owocem współdziałania było i jest nie tylko finansowanie inwestycji samorządowych,
nierzadko o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym dla lokalnych społeczności, ale i współpraca na rzecz ekonomii
społecznej czy edukacji. Przykładem jest realizowany wspólnie ogólnopolski program edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży,
w którym uczestniczy ponad 350 tys. dzieci. W tym bezprecedensowym przedsięwzięciu bierze udział obecnie przeszło 450
jednostek samorządu terytorialnego.
Na koniec pragnę gorąco polecić Państwa uwadze Forum Bankowo-Samorządowe- tj. forum stałego dialogu pomiędzy
bankami i samorządami. Jest ono bardzo istotne w kontekście wyzwań gospodarczych i modelu rozwojowego - sposobu
i tempa, w jakich ma rozwijać się nasz kraj, w tym właśnie lokalnie i regionalnie. Zapraszam wszystkich do udziału
i współpracy w tej sprawie (ForumSamorzadowe@zbp.pl).

Z poważaniem
/–/ Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich
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Notka merytoryczna
Niniejszy raport zawiera dane z wykonania budżetu pochodzące z obowiązkowych sprawozdań za lata 2013-2018.
Planowane dane dla roku 2019 pochodzą ze sprawozdań za III kwartał 2019 roku. Dane dotyczące roku 2020
mają swoje źródło w Wieloletnich Prognozach Finansowych datowanych na 04 grudnia 2019. Pliki ze zbiorczymi
danymi finansowymi dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Aby odróżnić przepływy
planowane (lata 2019-2020) od faktycznie zrealizowanych, lata 2019-2020 oznaczone zostały w dalszej części
opracowania literą „p” lub „3Qp”.
Przyjmowane zakresy czasowe:
1) Lata 2013-2018 – podstawowy zakres czasowy, zawierający 6 ostatnich wykonań budżetu JST.
2) Lata 2013-2019 – zakres czasowy pokazujący 6 ostatnich wykonań budżetu JST oraz rok bieżący, zawierający
plan dochodów i wydatków tworzony zgodnie z zasadą ostrożnego planowania
3) Lata 2013-2020 – zakres czasowy pokazujący 6 ostatnich wykonań budżetu JST, rok bieżący oraz pierwszy rok
obligatoryjnego w sektorze samorządowym dokumentu „Wieloletnia Prognoza Finansowa”. Rok 2020, z uwagi na
regulacje prawne, może ukazywać bardziej pesymistyczny scenariusz niż wynikałoby to z prostej analizy trendów
dla lat wykonanych.
Oprócz powyżej opisanych zakresów, wykresy opracowane przez NBP, GUS i EUROSTAT pozostawiono w
oryginalnej formie.
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WPROWADZENIE
•

Na rok 2019 zaplanowany został kolejny dynamiczny wzrost wydatków majątkowych. Związane jest to z
realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych,. Choć na koniec września 2019 roku
faktycznie zrealizowano jedynie 27 spośród 67 mld złotych zaplanowanych wydatków majątkowych,
spodziewamy się przyspieszenia tempa realizacji inwestycji w ostatnim kwartale. Zwiastunem ich
realizacji jest poziom zrealizowanego zadłużenia samorządów w 3 kwartale, które zazwyczaj poprzedza
realizowane inwestycje. W związku z dużą liczbą prywatnych projektów realizowanych przez firmy
budowlane, wykonanie wielu planowanych w roku 2018 inwestycji samorządowych zostało przesunięte
na rok bieżący. Wynika to z przeciągających się postępowań przetargowych. Niewątpliwie jest to
dodatkowy czynnik wywierający presję na bilans tegorocznych dochodów i wydatków majątkowych.

•

Jeszcze wyraźniej niż przed rokiem widać spadek w planowanych roku 2020 w stosunku do roku 2019
wydatkach majątkowych i nowego zadłużenia. W dużej mierze jest to efektem wymogów formalnych
związanych z tworzeniem dokumentów planistycznych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Konieczne jest także odpowiednie rozplanowane ich w okresie finansowania środkami bezzwrotnymi z
środków Unii Europejskiej z okresem realizacji do roku 2023.

PROBLEMY I WYZWANIA STOJĄCE PRZED JST –
PERSPEKTYWA FINANSOWA
•

Subwencja oświatowa, otrzymywana przez JST, pozwoli w 2019 r. na pokrycie przeciętnie 60%
wydatków na oświatę realizowanych przez samorządy. W stosunku do roku 2018 wartość ta jest
podobna. Warto przy tym podkreślić, że część z poniesionych i planowanych kosztów wynikać może ze
strukturalnych zmian wprowadzanych w systemie szkolnictwa. Rosnąca dysproporcja wskazuje, że
ciężar tych zmian jest w dużym stopniu przeniesiony na gminy, co szczególnie jest widoczne w gminach
o najmniejszych budżetach. Zapewnienie finansowania systemu oświaty stanowi więc znaczące
wyzwanie, szczególnie biorąc pod uwagę, że dział budżetowy „801 – Oświata” jest powszechnie
największym działem wydatków samorządów.

•

Wyzwaniem dla części samorządów może też być konieczność regulowania zobowiązań zaciąganych
w bieżącym roku, związanych w większości z realizacją ambitnych inwestycji majątkowych. Od 2013 r.
można zaobserwować poprawiające się warunki spłaty zobowiązań przez jednostki wszystkich szczebli.
W 2013 r. przeciętny okres spłaty zobowiązań, przy założeniu, że samorządy przeznaczą na ten cel całą
nadwyżkę operacyjną wynosił 4,80 roku. W 2017 r. wartość tego wskaźnika spadła do rekordowo
niskiego poziomu – 3,25 roku. W związku z przyśpieszeniem realizacji wydatków współfinansowanych
ze środków pochodzących z UE, na lata 2019-2023 zaplanowany jest istotny wzrost długu. Wartość
omawianego wskaźnika rośnie z tego powodu do poziomu – 6,61 roku.
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WSTĘP
Rola jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora finansów publicznych Polski
Zgodnie z danymi publikowanymi przez Eurostat, sektor samorządowy odpowiada w Polsce średnio za 25,95%
dochodów i 24,64% wydatków sektora finansów publicznych (general government), obliczonych w zgodzie ze
standardami ESA 20101. Co istotne, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) realizują zdecydowaną większość
wydatków majątkowych sektora.
Jeśli rozdzielimy sektor JST na typy samorządów, zaobserwować można, że znaczącą większość tych wydatków
realizują jednostki najniższego szczebla, czyli gminy (a także miasta na prawach powiatu, będące szczególnym
typem gmin). Prawidłowość ta ukazana została na wykresie 1.
Wykres 1. Wydatki majątkowe ogółem poszczególnych kategorii JST w latach 2013-2020
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Źródło:

Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Rozdzielając te dwa rodzaje jednostek, mniejsze gminy przeznaczają średnio o 6 p.p. więcej środków na
inwestycje, niż 66 dużych polskich miast. Wielkość średniej różnicy wynika w dużej mierze ze znacznej
rozbieżności między wydatkami gmin i miast na prawach powiatu w roku 2017 i 2018. Środki wydatkowane
przez mniejsze gminy stanowiły wówczas odpowiednio 46,56% i 48,95% wszystkich wydatków majątkowych,
podczas gdy w przypadku miast na prawach powiatu udział ten wynosił jedynie 29,56% i 28,70%. Można
zauważyć, że z punktu widzenia rozwoju kraju, mniejsze gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie) są co
najmniej równie istotnym elementem sektora finansów publicznych, co duże aglomeracje miejskie. Warto mieć
także na uwadze, że gmina jest podstawową jednostką samorządową, a realizowane przez nią zadania zaspokajają
najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców takie jak: zaopatrzenie w bieżącą wodę, dostęp do edukacji
publicznej czy pomocy społecznej.
W dalszych częściach Raportu zostały przedstawione dane liczbowe i analizy w podziale na sytuację całego
sektora jednostek samorządu lokalnego oraz cztery najważniejsze kategorie JST: gminy z wyłączeniem miast na
prawach powiatu, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie oraz województwa.

1

https://stat.gov.pl/en/topics/national-accounts/general-government-statistics/general-government-deficit-anddebt-in-2017,5,7.html
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JST OGÓŁEM
Budżet JST
Dochody bieżące
Dochody bieżące jednostek samorządu terytorialnego w okresie
analizy wzrąsta ze 163 mld zł w 2013 r. do 239,5 mld zł w 2019 r., co
implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR na
poziomie 5,64%.

239 MLD PLN
Dochody bieżące JST
w 2019 r.

Marża operacyjna2
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi znajdowała się w przedziale 5,47%-10,35%
dochodów bieżących, osiągając średnią dla okresu na poziomie 9,17%. Warto jednak zauważyć, że najniższa
wartość dotyczy roku 2019, który wciąż jest jeszcze obciążony wymogiem ostrożnego planowania. Najniższą
faktycznie wykonaną wartością średnią jest wartość 8,79% z roku 2013.
Dochody lat 2013-2018
Najważniejszymi pozycjami w dochodach JST są:
a) Subwencje ogólne z budżetu państwa,
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych,
Te dwie pozycje stanowiły 63% średnich dochodów JST
w latach 2013-2018.

Wydatki lat 2013-2018
Najważniejszymi pozycjami w wydatkach JST są:
a) Oświata i wychowanie,
b) Transport i łączność,
Te dwie pozycje stanowiły 56% średnich wydatków
JST w latach 2013-2018.

c) Podatki lokalne,
d) Dotacje celowe na zadania zlecone oraz
dotacje na zadania inwestycyjne.
e) Podatek dochodowy od osób prawnych,
Wymienione pozycje stanowiły łącznie ponad 78%
średnich dochodów JST w badanym okresie.

c) Pomoc społeczna,
d) Administracja publiczna,
e) Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska.
Wymienione pozycje odpowiadały za 77% średnich
wydatków JST w analizowanym okresie

Zadłużenie
Zadłużenie ogółem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
w latach 2013-2019 wzrasta z poziomu 69,2 mld zł do 86,6 mld zł
i stanowić będzie na koniec 2019 roku 36,15% ich dochodów
bieżących.

86,6 MLD PLN
Planowany wzrost
zadłużenia ogółem
w 2019 roku z poziomu
76,1 mld zł w 2018 roku

Koszt obsługi długu
Wysokość odsetek od kredytów, płaconych przez samorządy, jest odzwierciedleniem ich kondycji finansowej,
opisywanej np. przez ustalaną przez agencje ratingowe (o statusie ECAI) ocenę ratingową. Zależność kosztu
długu i oceny kondycji finansowej obrazuje wykres 2.

2

Wskaźnik rachunkowości zarządczej obliczany jako iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów bieżących jednostki.
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Wykres 2. Średni koszt długu dla JST w danej kategorii kredytowej według danych za lata 2013-2018
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Źródło: Opracowanie własne. Kategorie na wykresie przedstawione są rosnąco; 1 –najlepsza kondycja finansowa, 17 –
najgorsza kondycja finansowa.

Podczas analizy kosztu obsługi zadłużenia widoczne jest, że samorządy mające gorszą kategorię kredytową płacą
zwykle wyraźnie wyższe odsetki niż samorządy, które otrzymały lepszą notę. Warte uwagi są jednak pewne
odchylenia od tej reguły. Uważamy, że jest to spowodowane dużą wagą subiektywnej oceny pracowników oceny
ryzyka w bankach uczestniczących w rynku długu publicznego i braku stosowania w sektorze bankowym
obiektywnych ocen dokonywanych przez autoryzowane agencje ratingowe.
Najniższym kosztem długu charakteryzowały się jednostki leżące na terenie województw łódzkiego (3,19%) oraz
śląskiego (3,39%). Najwyższym z kolei samorządy lubuskie (3,95%) oraz warmińsko-mazurskie (3,88%).
Analizując powyższą mapę można zauważyć prawidłowość, według której niższy koszt długu posiadają
przeciętnie jednostki znajdujące się w centralnej i południowej Polsce.
Tabela 1. Budżet wszystkich JST w latach 2013-2020 w mln złotych



2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019(p3Q)

2020(p)

1. Dochody bieżące

163 169

171 722

176 067

200 730

216 130

229 630

239 502

237 685

2. Wydatki bieżące

148 832

155 404

157 839

180 204

194 951

206 508

226 399

215 677

3. Nadwyżka operacyjna (1-2)

14 337

16 318

18 228

20 526

21 179

23 122

13 103

22 008

4. Dochody majątkowe

20 290

22 616

22 952

12 939

13 749

22 216

32 439

24 830

5. Wydatki majątkowe

35 007

41 350

38 576

25 831

35 215

52 878

67 908

51 152

6. Bilans majątkowy (4-5)

-14 718

-18 735

-15 624

-12 892

-21 466

-30 662

-35 468

-26 322

7. Dochody Ogółem

183 458

194 337

199 019

213 669

229 879

251 846

271 941

262 515

8. Wydatki Ogółem

183 839

196 754

196 415

206 035

230 166

259 386

294 306

266 829

-380

-2 417

2 604

7 634

-288

-7 540

-22 365

-4 314

10. Przychody

24 062

22 894

20 258

19 380

27 440

35 085

33 452

14 047

a.

Nowe zadłużenie

12 959

11 234

8 091

5 000

8 415

16 217

19 156

11 769

b.

Pozostałe przychody

11 103

11 660

12 167

14 380

19 024

18 868

14 297

2 278

11. Rozchody

13 753

9 304

11 221

11 185

12 015

11 322

11 049

9 703

a.

Spłata zadłużenia

11 839

8 001

8 292

7 838

8 473

11 082

10 745

8 996

b.

Pozostałe rozchody

1 914

1 304

2 930

3 347

3 542

240

304

708

10 309

13 589

9 037

8 196

15 424

23 763

22 403

4 344

9 928

11 172

11 640

15 830

15 137

16 223

-

-

9. Nadwyżka / deficyt (7-8)

12. Finansowanie (10-11)
13. Wynik budżetu ogółem (9+12)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
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Wykres 3 w sposób zagregowany ilustruje sytuację finansową polskich jednostek samorządu terytorialnego.
Wpływy do budżetu są na nim ukazane w formie skumulowanego wykresu warstwowego, natomiast wydatki i
rozchody są przedstawione w postaci wykresu słupkowego.
Wykres 3. Zagregowana sytuacja finansowa sektora JST w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Budżet samorządowy systematycznie rośnie. Gwałtowne zwiększenie dochodów i wydatków bieżących od roku
2016 wynika głównie z przepływu środków z programów społecznych (w szczególności program „Rodzina
500+”). Nie stanowi to realnego zwiększenia możliwości budżetowych samorządów, choć polepsza okresowo
niektóre wskaźniki finansowe. Konieczna jest, zatem korekta oceny trendów finansowych w budżetach JST w
okresie przed i po roku 2016. Od 2013 roku średni roczny poziom spłaty zadłużenia wynosi 9,5 mld zł. Malejąca
w rok 2019 nadwyżka operacyjna może wynikać zarówno z ostrożnościowego planowania w 3 kwartale jednak
istnieje poważne ryzyko, że ze względu na zmiany w podatku PIT oraz zwiększające się obciążenia związane
oświatą oraz ustawowym wzrostem wynogrodzeń, przełoży się to na trudności w zebraniu wkładu własnego na
kolejne inwestycje. Z perspektywy sektora bankowego konieczna może być zatem zmiana harmonogramów
spłat, standardowo oferowanych dla JST, ze średnio 8-12 letnich na 15-20 letnie, dla zobowiązań
zaciąganych w latach 2020-2023.
Wykres 4. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
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O ile w badanym okresie nadwyżka operacyjna zazwyczaj utrzymywała stabilną pozycję z tendencją do wzrostu,
to plany zawarte w Wieloletnich Prognozach Finansowych (WPF) wydają się zbyt optymistyczne. Dodatkowo,
gwałtownie rośnie obsługa długu (zarówno koszty jak i spłaty rat kapitałowych) w przyszłych okresach. Jeżeli
nadwyżka operacyjna nie zostanie wygenerowana na zakładanym przez samorządy poziomie, już w bieżącym, jak
i 2020 roku, może dojść do sytuacji, w której zdecydowana większość nadwyżki przeznaczana będzie na obsługę
już zaciągniętych zobowiązań. Samorządy będą miały wówczas poważne trudności w zabezpieczeniu środków na
wkład własny konieczny do uzyskania dofinansowania w kolejnej perspektywie środków z UE.
Tabela 2. Zadłużenie wszystkich JST w latach 2013-2020 (dane w mln zł)
Zadłużenie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019(p3Q)

2020(p)

305

347

155

105

355

475

0

0

Długoterminowe

68 459

71 550

71 332

68 821

68 495

75 510

86 596

89 071

Zadłużenie bezpośrednie

68 764

71 897

71 487

68 926

68 849

75 985

86 596

89 071

425

238

165

97

80

140

0

0

Zadłużenie ogółem

69 189

72 135

71 652

69 023

68 929

76 125

86 596

89 071

- Wolne środki (nadwyżka w roku bieżącym)

11 007

11 468

12 002

14 281

18 898

18 744

14 079

1 772

Zadłużenie ogółem netto

58 182

60 667

59 650

54 742

50 031

57 381

72 517

87 300

+ Udzielone poręczenia

5 600

5 628

5 292

5 150

5 089

4 651

63 782

66 295

64 942

59 891

55 121

62 032

72 517

87 300

Krótkoterminowe

+ Inne zobowiązania dłużne

Zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Zobowiązania samorządów rosły w latach 2014 i 2018 - 2019, co jest związane z zauważalnym cyklem
inwestycyjnym związanym z pozyskiwaniem środków z UE. W latach 2015-2017 dług malał, co jest widoczne w
Tabeli 2. Realny obraz uwzględniający zobowiązania pośrednie, nieujmowane w sprawozdaniach (dotyczące
długu spółek zależnych czy umów wsparcia) przedstawia dużo większą dynamikę zobowiązań sektora JST. Jest
to sygnałem negatywnym. Obecnie średnia wzrostu wynosi 5% i przekracza średnie PKB w badanym
okresie (4,3%).
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GMINY
(Z WYŁĄCZENIEM MIAST NA PRAWACH POWIATU)
Budżet gmin
Dochody bieżące
115 MLD PLN
Dochody bieżące gmin w latach 2013-2019 wzrastały z 73,61 mld zł
w 2013 roku do 115,24 mld zł w roku 2019, co implikuje
Dochody bieżące gmin
skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,8%.
w 2019 r.
Marża operacyjna
Marża operacyjna znajdowała się w przedziale 5,16% - 10,89% osiągając średnią dla okresu równą 9,51%. Ponownie jednak
najniższa wartość jest obciążona rezerwami oraz ostrożnym planowaniem w roku 2019 – wyłączając rok bieżący najniższa
wartość osiągnięta została w roku 2017 i wyniosła 9,68%.
Dochody podatkowe
Dochody podatkowe gmin stanowiły od 34,2% do 39,5% dochodów bieżących. Średnio 47,9% dochodów podatkowych
stanowiły podatki lokalne.
Dochody gmin w latach 2013-2019
Najważniejszą pozycję wśród dochodów gmin zajmują:
a)
Transfery bieżące,
b)
wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych,
Te dwie pozycje stanowiły 66% średnich dochodów gmin w
latach 2013-2019.
c)
wpływy z podatkówa.,,
d)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych.
Wymienione pozycje odpowiadają za 82,3% dochodów
gmin w badanym okresie.

Wydatki lat 2013-2019
Najważniejszą pozycję wśród wydatków zajmują w
gminach:
a) oświata i wychowanie,
b) pomoc społeczna,
Te dwie pozycje stanowiły 46,0% średnich wydatków gmin
w latach 2013-2019.
c) administracja publiczna,
d) transport i łączność,
e) gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Wymienione pozycje odpowiadały za 71,8% wydatków
budżetowych gmin.

Zadłużenie gmin
Wysokość zadłużenia
Zadłużenie ogółem gmin w latach 2014-2017 spadało (do poziomu
23,9 mld zł w roku 2016) , by wzrosnąć w roku 2018 do poziomu 30,1
mld zł . Plan na rok 2019 przewiduje wzrost do 34,4 mld PLN, jednak
realny tak duży wzrost zadłużenia wydaje się mało proawdopodobny.
Wartość ta stanowić jednak może 29,9% dochodów bieżących.
Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadał z
68,67% w 2013 roku do 62,3% w 2019 roku (58,5% w wykonaniu
2018 roku).
Obsługa zadłużenia
Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2019 roku wyniosły
9,25% dochodów własnych i były wyższe o 4 p.p. niż w roku
wcześniejszym. Przeciętny koszt długu gmin w roku 2019 wynosi
3,0%.
Średni okres spłaty zadłużenia
Czas, przez jaki gminy spłacałyby swoje zadłużenie przy założeniu, że
cała nadwyżka operacyjna przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia
wynosi 5,8 roku. Jeżeli rozszerzymy analizę i weźmiemy pod uwagę
średnią nadwyżkę z lat 2013-2019, wartość tego wskaźnika zmniejszy
się do 3,3 roku.

34,4 MLD PLN
Wzrost zadłużenia ogółem
gmin w 2019 roku z poziomu
23,9 mld zł w roku 2016

3,0%
Przeciętny koszt długu gmin

<6 LAT
Ś
Średni
okres spłaty
zadłużenia gmin
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Zestawienie danych finansowych gmin
W latach 2013-2020 gminy charakteryzują się zrównoważonymi budżetami. Stabilny wzrost wydatków bieżących
kompensowany jest stabilnym wzrostem dochodów bieżących. Relacja wydatków bieżących do dochodów
bieżących przeciętnie w tym okresie wynosiła około 90%, jedynie w 2019 r. planowane wykonanie budżetu
zakłada, że wydatki bieżące będą stanowiły 95% dochodów bieżących. Nadwyżka operacyjna finansowała średnio
ponad połowę wydatków majątkowych realizowanych przez gminy. W rekordowym 2016 r. nadwyżka
operacyjna pozwoliła sfinansować 95% wydatków majątkowych, związane to było z wyjątkowo niskim poziomem
tej kategorii wydatków, wynikającym ze zmiany perspektywy budżetowej UE. W roku 2019 relacja ta się
odwraca (nadwyżka operacyjna finansuje jedynie 19,2% planowanych wydatków majątkowych), jednak w związku
z wieloma czynnikami formalnymi spodziewamy się, że istotna część zaplanowanych na ten rok wydatków
majątkowych zrealizowana zostanie w latach kolejnych (analogicznie jak to miało miejsce w roku 2018), dzięki
czemu wykonanie roku 2019 będzie bliższe średniej wieloletniej.
Na wykresie 5 widoczny jest względnie stały poziom wydatków majątkowych przed rokiem 2016. W tym roku
nastąpił ich dynamiczny spadek, związany z kończącym się okresem kwalifikowalności wydatków
z poprzedniej perspektywy budżetowej UE. W roku 2017 wydatki majątkowe wróciły do poziomu sprzed korekty,
przekraczając średnią z lat 2013-2015 o 3 mld zł. Kolejnym potwierdzeniem tymczasowego charakteru
zahamowania wydatków majątkowych jest ich znaczny wzrost w roku 2018 i 2019. Spadek wydatków
majątkowych w 2020 roku wynika z ograniczeń dokumentacji planistycznej, jaką są Wieloletnie Prognozy
Finansowe i nie obrazuje w naszej opinii rzeczywistej chęci samorządów do ograniczenia dynamiki inwestycji.
W związku z planowanym istotnym wzrostem inwestycji majątkowych, gminy planują również dynamiczny wzrost
zadłużenia. Jednocześnie istotna część wydatków ma zostać pokryta ze znacznie wyższych dochodów
z posiadanego majątku. Warto także zauważyć, że wzrost ten będzie miał miejsce przy jednoczesnym spadku
planowanej nadwyżki operacyjnej. Wydaje się jednak, że tak niski poziom nadwyżki wynika z zasad bezpiecznego
planowania, we wcześniejszych latach nadwyżka operacyjna była bowiem realizowana na znacznie wyższych
poziomach niż wynikałoby to z planu.
Wykres 5. Zagregowana sytuacja finansowa gmin w latach 2013-2020
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2013

2014

2015

2016

2017

Nadwyżka operacyjna

Dochody majątkowe

Nowe zadłużenie

Spłata zadłużenia

Wydatki majątkowe

Pozostałe rozchody

2018

2019(3Q)

2020(p)

Pozostałe przychody

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Analizując dynamikę danych zawartych w tabeli 3. warto zwrócić uwagę na relatywnie stały poziom zadłużenia
bezpośredniego gmin. Po uwzględnieniu rosnącego poziomu wolnych środków obciążenie długiem samorządów
tego szczebla sukcesywnie malało w latach 2013-2017, dynamiczny wzrost od roku 2018 wynika w dużej mierze z
ambitnych planów inwestycyjnych, wymagających finansowania długiem.
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Tabela 3. Zadłużenie gmin w latach 2013-2020 (dane w mln zł)
Zadłużenie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019(3Q)

2020(p)

Krótkoterminowe

217,11

291,87

112,85

65,02

185,08

273,65

0,00

0,00

Długoterminowe

25 389,53

25 987,66

25 197,90

23 738,79

24 596,86

29 732,95

34 413,99

33 106,75

Zadłużenie bezpośrednie

25 606,64

26 279,53

25 310,75

23 803,80

24 781,94

30 006,60

34 413,99

33 106,75

189,28

172,61

132,45

62,14

59,22

92,99

0,00

0,00

25 795,93

26 452,14

25 443,19

23 865,95

24 841,16

30 099,58

34 413,99

33 106,75

3 859,88

4 292,19

4 751,57

5 329,48

7 484,70

7 515,42

1 711,33

763,33

Zadłużenie ogółem netto

21 936,04

22 159,95

20 691,62

18 536,46

17 356,47

22 584,17

32 702,66

32 343,42

+ Udzielone poręczenia

1 630,00

1 520,00

1 210,00

1 113,34

1 033,27

1 042,58

103,77

0,00

23 566

23 680

21 902

19 650

18 390

23 627

32 806

32 343

+ Inne zobowiązania dłużne
Zadłużenie ogółem
- Wolne środki (nadwyżka w roku bieżącym)

Zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Znaczący spadek zadłużenia w roku 2017, połączony z jego wzrostem w roku następnym, ma związek w dużej
mierze z rozliczeniem poprzedniej perspektywy budżetu UE (2007-2013, termin kwalifikowalności wydatków
upłynął z końcem 2015 roku). Wiąże się on również z proceduralnym opóźnieniem w realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych związanych z następną perspektywą, na które zwracał uwagę Narodowy Bank Polski w „Raporcie o
inflacji”3. W związku z rozpoczęciem wydatkowania środków z nowej perspektywy budżetowej istotnie wzrasta
zadłużenie gmin. Wzrost ten rozpoczął się już w 2018, wyłamaniem z krótkookresowego trendu zmniejszającego
się zadłużenia.
Wykres 6. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej gmin w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Wykres 6 przedstawia najważniejsze przepływy budżetowe w relacji do wzrostu PKB. Wyraźna jest tutaj dodatnia
korelacja pomiędzy dochodami gmin, a produkcją krajową – obydwa wskaźniki przez cały badany okres rosły.
Zależność ta jest widoczna również w latach prognozowanych, co jest związane z konstrukcją samorządowych
dokumentów planistycznych– prognozowane kategorie budżetowe, w przeciwieństwie do kategorii planowanych,
skorelowane są z danymi makroekonomicznymi publikowanymi przez instytucje rządowe. Ministerstwo Finansów
publikuje „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych

3

Narodowy Bank Polski, Raport o inflacji – Marzec 2017 r.,
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jednostek samorządu terytorialnego”4 i zachęca kadry samorządowe do korzystania z publikowanych w tym
opracowaniu wskaźników przy prognozowaniu przyszłych pozycji budżetowych. Analiza danych historycznych
wskazuje jednak, że korelacja dochodów i wydatków bieżących ze wzrostem PKB nie jest idealna. W roku 2016
wzrost rozmiarów budżetów był znacznie bardziej dynamiczny niż całej gospodarki, istotny wpływ na tę sytuację
miał jednak program „Rodzina 500+” znacznie zwiększający dochody i wydatki bieżące gmin. Jednocześnie
dynamiczny wzrost PKB w 2017 r. przełożył się również na wzrost rozmiarów budżetów, szczególnie w obszarze
dochodów podatkowych (7,7% r/r), najbardziej skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju.

4

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-ifinanse-publiczne/wytyczne
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MIASTA NA PRAWACH POWIATU
Budżet miast na prawach powiatu
Dochody bieżące
Dochody bieżące miast na prawach powiatu w badanym okresie
wzrastały z 56,69 mld zł w 2013 r. do 83,05 mld zł w 2019 r., co
implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na
poziomie 6,57%.

83 MLD PLN
Dochody bieżące miast na
prawach powiatu w 2019 r.

Marża operacyjna
Marża operacyjna znajdowała się w przedziale 4,17% – 9,32% osiągając średnią dla okresu wynoszącą 7,97%. Tak samo jak w
przypadku pozostałych typów JST omawianych w poprzednich częściach raportu, najniższa wartość tego wskaźnika przypada na
rok bieżący. Wyłączając plan na rok 2019, najniższa wartość wskaźnika wynosi 7,32% i przypada na rok 2013.
Dochody podatkowe
Dochody podatkowe powiatów grodzkich stanowiły od 43,51% do 45,60% ich dochodów bieżących. Średnio 32,42% dochodów
podatkowych stanowiły podatki lokalne.
Dochody w latach 2013-2019
Wydatki w latach 2013-2019
Najważniejszą pozycję wśród dochodów powiatów grodzkich
Najważniejszą pozycję wśród wydatków miast na
zajmują:
prawach powiatu zajmują:
a) wpływy z podatku dochodowego od osób
a)
wydatki związane z oświatą i wychowaniem,
fizycznych,
b)
transport i łączność,
b) transfery bieżące,
Obie kategorie wydatkowe odpowiadały średnio za niemal
Te dwie pozycje stanowiły 57,7% średnich dochodów miast na
połowę (48%) wszystkich wydatków miast na prawach
prawach powiatu w badanym okresie.
powiatu w analizowanym okresie.
c)
pomoc społeczna,
c) wpływy z podatków lokalnych,
d)
administracja publiczna,
d) wpływy z usług i opłat,
e)
gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Te pięć pozycji budżetowych odpowiada za 90,7% budżetów
f)
gospodarka mieszkaniowa.
powiatów grodzkich.
Wymienione pozycje odpowiadają łącznie za 80,2%
wydatków budżetowych miast na prawach powiatu w
analizowanych latach.

Zadłużenie powiatów grodzkich
Wysokość długu
Zadłużenie ogółem miast na prawach powiatu w analizowanym okresie
utrzymuje się na podobnym poziomie ok. 32,5 mld zł, osiągając ok.
43% dochodów bieżących. Planownany jest istotny wzrost o 5 mld zł w
roku 2019 i o kolejne 4,2 mld zł w roku 2020.
Obsługa zadłużenia
Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2019 roku wyniosły
8,20% dochodów własnych i były niższe o prawie 5 p.p. w stosunku do
roku 2013. Przeciętny koszt długu miast na prawach powiatu w roku
2019 wynosi 3,03%.
Średni okres spłaty zadłużenia
Średni okres spłaty zadłużenia5 dla roku 2019 wynosi ponad 10,1 roku.
Jeżeli rozszerzymy analizę i weźmiemy pod uwagę średnią nadwyżkę z
okresu 2013-2018, wartość tego wskaźnika obniża się do 6,5 roku.

5

38 MLD PLN
Wzrost zadłużenia ogółem
z 30,89 mld zł w 2013 roku

3,03%
Przeciętny koszt długu miast
na prawach powiatu

10 LAT
Średni okres spłaty
zadłużenia miast na prawach
powiatu

Czas, przez jaki samorządy spłacałyby swoje zadłużenie przy założeniu, że cała nadwyżka przeznaczana będzie na jego spłatę.
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Zestawienie danych finansowych powiatów grodzkich
Miasta na prawach powiatu, mimo ich niewielkiej liczby w porównaniu do liczby gmin i powiatów, odpowiadają za
znaczną część środków, którymi dysponuje samorząd. W latach 2013-2019 ich dochody stanowiły przeciętnie ok.
34,7% dochodów wszystkich JST, ustępując jedynie gminom (48,1%). W przypadku powiatów grodzkich dochody
bieżące w ostatnich latach rosły przeciętnie o 6,6% rocznie, natomiast wydatki bieżące o 7,2%. Ze względu na
to, że miasta na prawach powiatu formalnie pozostają gminami, w ich budżetach również widoczny jest efekt
programu „Rodzina 500+”. Głównie za sprawą rozpoczęcia realizacji tego programu dochody bieżące w roku 2016
wzrosły o 10,8% r/r, a wydatki bieżące o 11,3%.
Na poniższym wykresie wyraźnie widoczna jest korelacja pomiędzy wydatkami majątkowymi, a nowym
zadłużeniem. W okresach, w których występują wysokie nakłady na wydatki majątkowe następuje wzrost wartości
zaciąganego długu, w latach, w których następuje ograniczenie wielkości inwestycji majątkowych spada również
zapotrzebowanie na dług. Podobnie jak w przypadku gmin, tak w przypadku miast na prawach powiatu następuje
wyraźny wzrost wydatków majątkowych i nowego zadłużenia od roku 2018. Analiza poniższego wykresu wskazuje
również, że osiągana przez powiaty grodzkie nadwyżka operacyjna wystarcza na spłatę zadłużenia w każdym z
analizowanych lat.
Co równie istotne, nawet pomimo opisanych wcześniej ograniczeń dokumentów planistycznych, jakimi są
Wieloletnie Prognozy Finansowe, zaplanowane w nich inwestycje maleją w relatywnie niewielkim tempie, co
wskazuje na bardzo dobre przygotowanie tych jednostek do wykorzystania środków z aktualnej perspektywy
budżetowej UE.
Wykres 7. Zagregowana sytuacja finansowa powiatów grodzkich w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie powiatów grodzkich
Analiza danych zawartych w tabeli 4 wskazuje, że dzięki odpowiedniemu planopwaniu inwestycji majątkowych w
latach 2014-2018 udało się utrzymać poziom zadłużenia bezpośredniego na stabilnym poziomie 32,4 – 35,6 mld zł.
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Tabela 4. Zadłużenie powiatów grodzkich w latach 2013-2020 (dane w mln zł)
Zadłużenie

2013

2014

2015

2016

2017

64

46

31

313

140

169

0

0

Długoterminowe

30 762

32 354

33 154

32 062

32 214

33 363

38 445

42 610

Zadłużenie bezpośrednie

30 827

32 400

33 185

32 374

32 354

33 532

38 445

42 610

63

54

27

30

13

42

0

0

30 890

32 454

33 212

32 405

32 367

33 574

38 445

42 610

3 056

3 616

4 064

3 976

5 217

4 611

5 641

832

27 834

28 838

29 148

28 429

27 151

28 963

32 804

41 778

Krótkoterminowe

+ Inne zobowiązania dłużne
Zadłużenie ogółem
- Wolne środki (nadwyżka w roku bieżącym)
Zadłużenie ogółem netto

2018 2019(3Q) 2020(p)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

W przypadku miast na prawach powiatu poziom wolnej nadwyżki operacyjnej (czyli nadwyżki operacyjnej
powiększonej o koszty obsługi długu) jest relatywnie stabilny i mieści się w zakresie 5-8 mld złotych (wykres 12),
co stanowi bezpieczny poziom od 6,14% do 10,79% dochodów bieżących. Najniższa wartość tej relacji
zaplanowana została na rok 2019 – warto jednak mieć na uwadze wskazaną na początku niniejszego opracowania
tendencję do ostrożnego planowania. Powiaty grodzkie nie stanowią wyjątku od tej reguły i prawdopodobnym
scenariuszem jest lepsze od zakładanego wykonanie budżetu w roku bieżącym. Wskazują na to również
historycznie osiągane wartości, zwykle bardzo zbliżone do poziomu 10%.
Wykres 3. Nadwyżka operacyjna powiatów grodzkich w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
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POWIATY ZIEMSKIE
Budżet powiatów ziemskich
Dochody bieżące
Dochody bieżące powiatów w analizowanym okresie wzrastały z 21,32
mld zł w 2013 r. do 26,5 mld zł w 2019 roku, co implikuje
skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 3,7%.
Jest to najniższy poziom wzrostu w analizowanych grupach JST.

26,5 MLD PLN
Dochody bieżące powiatów
ziemskich w 2019 r.

Marża operacyjna
Marża operacyjna znajdowała się w przedziale 5,29% – 9,23% osiągając średnią dla okresu w wysokości 7,42%. Bez
uwzględnienia roku 2019, najniższa wartość wynosi 5,89% (zrealizowana w roku 2013), a długookresowa średnia wyniosłaby
7,77%. Dochody podatkowe powiatów stanowiły od 17,2% do 23,3% dochodów bieżących i wykazują tendencję rosnącą.
Dochody lat 2013-2019
Najważniejszymi pozycjami wśród dochodów powiatów
stanowią:
a)
transfery bieżące z budżetu państwa,
b)
wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych,
Obie te kategorie dochodowe odpowiadały średnio za
ponad połowę (77,9%) wszystkich dochodów powiatów w
analizowanym okresie.

Wydatki lat 2013-2019
Najważniejszymi pozycjami wśród wydatków powiatów
są:
a)
oświata i wychowanie,
b)
transport i łączność,
Te dwie kategorie wydatkowe odpowiadały średnio za
niemal połowę (45,2%) wszystkich wydatków powiatów w
analizowanym okresie.
c)
d)
e)

pomoc społeczna,
administracja publiczna,
edukacyjna opieka wychowawcza.

Te pięć pozycji odpowiada za średnio 83,2% wydatków
budżetowych powiatów.
Zadłużenie powiatów ziemskich
Wielkość zadłużenia
Zadłużenie ogółem powiatów w latach 2013-2018 wzrastał z 5,6 mld zł
w roku 2015 do 6,5 mld w roku 2018 . W 2019 roku nastąpi niewielki
wzrost do poziomu 6,8 mld zł Wartość ta stanowi 25,6% planowanych
dochodów bieżących. Stosunek zadłużenia ogółem do dochodów
własnych spadał z poziomu 90,06% w 2013 roku do 67,45% w roku
2019.

6,8 MLD PLN
Lekki wzrost zadłużenia ogółem
powiatów ziemskich

Obsługa zadłużenia
Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2019 roku wyniosą
12,6% dochodów własnych i będą o 2,5% wyższe niż w roku 2018.
Przeciętny koszt długu powiatów w roku 2019 wynosił 3,15%.

Przeciętny
i
koszt długu
powiatów ziemskich

Średni okres spłaty zadłużenia
Średni okres spłaty zadłużenia powiatów dla roku 2019 wynosi 4,8
roku. Jeżeli rozszerzymy analizę i weźmiemy pod uwagę średnią
nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika
zmniejszy się do 3,7 roku.

Ś
Średni
okres spłaty
zadłużenia powiatów
ziemskich

3,15%

<5 LAT
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Zestawienie danych finansowych powiatów
Dochody bieżące powiatów stanowią średnio 11,7% dochodów bieżących wszystkich typów JST w Polsce. Analiza
danych finansowych wskazuje na bardzo stabilną sytuację budżetową tego rodzaju jednostek. Od roku 2013,
zarówno dochody, jak i wydatki bieżące rosną w stałym, niewielkim tempie. Podobnie stabilne są dochody i
wydatki majątkowe, choć również w przypadku powiatów widoczne jest spowolnienie inwestycji majątkowych w
roku 2016 i ponowny wzrost w 2017 r. i latach kolejnych.
Wykres 8 w sposób zagregowany ilustruje sytuację finansową powiatów. Wykres ten wyraźne wskazuje
zwiększenie ich aktywności inwestycyjnej w roku 2018, finansowane przede wszystkim zwiększeniem dochodów
majątkowych. Wydatki te dotyczą głównie rozbudowy sieci dróg (dział wydatków 600 – „Transport i łączność”)
oraz inwestycji w infrastrukturę oświatową (dział 801 – „Oświata i wychowanie”). Łącznie nakłady inwestycyjne
tylko w tych dwóch działach w roku 2019 zaplanowano na kwotę o ponad 2 mld zł większą, niż w roku
poprzednim. Wydatki te finansowane są przede wszystkim z pozyskanych dotacji na inwestycje.
Dodatkowo inwestycje majątkowe powiatów finansowane będą również ze środków pochodzących z zewnętrznych
źródeł finansowania. Planowane nowe zadłużenie powiatów w roku 2019 wynosi 1,3 mld zł, wobec 1,6 mld zł w
roku ubiegłym. Warto przy tym zaznaczyć, że saldo wartości jest dwukrotnie większe niż np., w latach 2014-2017
(0,6-0,7 mld zł).
Wykres 4. Zagregowana sytuacja finansowa powiatów w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie bezpośrednie powiatów kształtuje się na relatywnie stałym poziomie do roku 2017. Dynamiczny wzrost
notujemy w roku 2018, który spowalnia w roku bieżącym.
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Tabela 5. Zadłużenie powiatów w latach 2013-2020 (dane w mln zł)
Zadłużenie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019(3Q)

2020(p)

14

9

9

12

30

32

0

0

Długoterminowe

5 862

5 927

5 828

5 548

5 593

6 432

6 779

6 222

Zadłużenie bezpośrednie

5 876

5 935

5 837

5 560

5 623

6 464

6 779

6 222

3

10

5

6

6

4

0

0

Zadłużenie ogółem

5 878

5 945

5 842

5 566

5 629

6 468

6 779

6 222

- Wolne środki (nadwyżka w roku bieżącym)

1 087

1 129

1 179

1 302

1 667

1 760

1 284

100

Zadłużenie ogółem netto

4 791

4 817

4 663

4 264

3 962

4 708

5 495

6 123

549

514

536

483

489

452

0

0

5 340

5 331

5 199

4 747

4 451

5 160

5 495

6 123

Krótkoterminowe

+ Inne zobowiązania dłużne

+ Udzielone poręczenia
Zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Tabela 5. wyraźnie ukazuje opisane wcześniej prawidłowości, tzn. powolny spadek zadłużenia do roku 2015,
związany z zakończeniem perspektywy budżetowej UE i okresu kwalifikowalności wydatków oraz dynamiczny
wzrost zadłużenia od roku 2018, również wynikający z zależności wydatków majątkowych od środków Unii
Europejskiej.
Warto zwrócić uwagę na stabilny poziom wolnej nadwyżki operacyjnej (wykres 9), stanowiącej różnicę między
dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wartość wydatków na obsługę długu. Utrzymuje
się ona na bezpiecznym poziomie w porównaniu do dochodów bieżących wahając się między 6,07% w
planowanym roku 2019 a 9,93% w roku 2016.
Wykres 5. Nadwyżka operacyjna powiatów w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
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SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE
Budżet samorządów wojewódzkich
Dochody bieżące
Dochody bieżące województw w analizowanym okresie wzrastały z
11,55 mld zł w 2013 r. do 14,68 mld zł w 2019 roku, co implikuje
skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 4,08%.

14,7 MLD PLN
Dochody bieżące
województw w 2019 r.

Marża operacyjna
Marża operacyjna znajdowała się w przedziale 13,13% - 22,50% osiągając średnią dla okresu
w wysokości 16,98%. Co interesujące, wartość 13,13% osiągnięta została w roku 2014, natomiast na rok 2018 był rekordowy.
Dochody i wydatki
Dochody podatkowe województw stanowiły od 44,3% do 57,51% dochodów bieżących. W ostatnich 6 latach wydatki na
wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 27,08% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Wydatki majątkowe
wynosiły średnio 37,27% wydatków ogółem (najwięcej ze wszystkich grup JST). Można, zatem określić budżety samorządów
wojewódzkich, jako przepływowo-inwestycyjne.
Dochody lat 2013-2019
Wydatki lat 2013-2019
Najważniejszą pozycję wśród dochodów województw
Najważniejszą pozycję wśród wydatków województw
zajmują
zajmują:
a)
wpływy z podatku dochodowego od osób
a)
transport i łączność,
prawnych,
Pozycja ta odpowiada (samodzielnie) średnio za 43%
b)
transfery bieżące,
wydatków województw.
Obie te kategorie dochodowe odpowiadały średnio za
b)
administracja publiczna,
prawie połowę (62,41%) wszystkich dochodów
c)
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
województw w analizowanym okresie.
d)
rolnictwo i łowiectwo,
c)
wpływy z dotacji na zadania inwestycyjne,
e)
ochrona zdrowia,
d)
wpływy z tytułu podatku dochodowego od
f)
oświata i wychowanie.
osób fizycznych.
Wszystkie wymienione pozycje odpowiadają za 94,35%
Wszystkie wymienione pozycje odpowiadały
dochodów województw.
średnio za 81,3% wydatków województw w
analizowanym okresie.

Zadłużenie samorządów wojewódzkich
Wysokość długu
Zadłużenie ogółem województw w latach 2013 - 2019 wzrosło z
6,6 mld zł do poziomu 7 mld zł w roku 2019, co stanowi 47,6,5%
dochodów bieżących (najwięcej w badanych grupach JST).
Stosunek zadłużenia ogółem do dochodów własnych spadał z
poziomu 110,99% w 2013 roku do 77,31% w 2019 roku.
Obsługa zadłużenia
Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2019 roku
wyniosą 15,23% dochodów własnych niż w roku 2018.
Przeciętny koszt długu województw wynosi 2,6%.
Średni okres spłaty zadłużenia
Średni okres spłaty zadłużenia województw – a więc czas, przez
jaki samorządy spłacałyby swoje zadłużenie przy założeniu, że
cała nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia – dla
roku 2019 wynosi 3,03 roku. Jeżeli rozszerzymy analizę
i weźmiemy pod uwagę średnią nadwyżkę z lat 2013-2018,
wartość tego wskaźnika wzrośnie do 3,35 roku.

7 MLD PLN
Zwiększenie zadłużenia
ogółem z 6 mld zł w 2018

2,6%
Pr eciętn koszt
Przeciętny
ko długu
województw

3 LATA
Średni okres spłaty
zadłużenia województw
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Zestawienie danych finansowych województw
Pomimo widocznego spadku dochodów bieżących województw w okresie 2013-2015, drastycznym spadku w roku
2016, w latach 2017-2019 ma miejsce ponowny wzrost tej kategorii budżetowej, dzięki czemu uśrednione roczne
tempo wzrostu dochodów bieżących województw wynosi 4,1% dla lat 2013-2019. Znacznym wahaniom ulegają
również kategorie majątkowe budżetu. W 2016 r. szczególnie silnie widoczny jest efekt zakończenia okresu
kwalifikowalności wydatków z poprzedniej perspektywy budżetowej UE. Wydatki majątkowe województw
wyniosły w tym roku 3,3 mld zł, oznaczało to spadek w stosunku do roku poprzedniego o ponad 50%. Analogiczną
dynamikę zmian można zaobserwować w przypadku dochodów majątkowych. Widoczny jest również skokowy
wzrost planowanych dochodów i wydatków majątkowych w roku 2019.
Wykres 10 w sposób zagregowany ilustruje sytuację finansową województw. Jak widać na poniższym wykresie,
wydatki majątkowe realizowane przez województwa finansowane są przede wszystkim z dochodów majątkowych
powiększonych o nadwyżkę operacyjną. Jako że średnio 97% dochodów majątkowych województw stanowiły
dotacje na inwestycje, które w przeciwieństwie do subwencji mają ściśle określony cel wydatkowania, budżety tych
jednostek charakteryzują się bardzo niską elastycznością w zakresie ustalania polityki inwestycyjnej.
Ukazuje on również relatywnie niewielkie tempo zadłużania się województw, szczególnie w porównaniu z innymi
typami jednostek samorządu terytorialnego. Wykres uwidacznia również znaczny spadek nowych inwestycji
majątkowych realizowanych przez województwa w 2016 roku i stopniowe odbicie od roku 2017. Jednocześnie
widoczny jest znaczny wzrost inwestycji, połączony ze wzrostem zadłużenia w planowanym roku 2019. Ze
względu na opisywaną wcześniej metodykę tworzenia planów finansowych w samorządach, w 2020 roku dynamika
wydatków majątkowych spada, tak samo jak nowe zadłużenie.
Wykres 6. Zagregowana sytuacja finansowa samorządów wojewódzkich w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
Istotą rolę w strukturze zobowiązań województw odgrywają udzielone poręczenia. Ich wartość w latach 2013-2018
zbliżona była do wartości wolnych środków, przez co wpływ na obniżenie obciążenia budżetów długiem przez
wolne środki był niewielki.
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Tabela 6. Zadłużenie samorządów wojewódzkich w latach 2013-2020
Zadłużenie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019(3Q)

2020(p)

10

0

2

0

0

0

0

0

Długoterminowe

6 445

7 282

7 152

6 768

6 090

5 982

6 959

7 132

Zadłużenie bezpośrednie

6 455

7 282

7 153

6 768

6 090

5 982

6 959

7 132

170

2

1

1

2

2

0

0

Zadłużenie ogółem

6 625

7 284

7 155

6 769

6 092

5 984

6 959

7 132

- Wolne środki (nadwyżka w roku
bieżącym)

1 056

960

1 212

1 049

1 454

1 271

1 470

77

Zadłużenie ogółem netto

5 569

6 324

5 943

5 720

4 639

4 713

5 489

7 055

+ Udzielone poręczenia

1 270

1 260

1 250

1 488

1 642

1 519

71

0

Zadłużenie ogółem i zobowiązania
pośrednie netto

6 839

7 584

7 193

7 208

6 281

6 232

5 560

7 055

Krótkoterminowe

+ Inne zobowiązania dłużne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Ograniczenie wydatków majątkowych w latach 2016–2018 pociągnęło za sobą również spadek dynamiki
zadłużania województw i w rezultacie doprowadziło do spadku poziomu zadłużenia. Zauważalny wzrost zadłużenia
w roku 2019 wynika z ambitnych planów inwestycyjnych samorządów tego szczebla.Warto zwrócić uwagę na stały
poziom planowanej wolnej nadwyżki operacyjnej w latach 2013-2020, stanowiącej różnicę między dochodami
bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wartość wydatków na obsługę długu (przedstawionej na
wykresie 11). Co istotne, wolna nadwyżka operacyjna w całym badanym okresie utrzymuje się na bardzo wysokim
poziomie względem pozostałych jednostek samorządowych – od 15,04% dochodów bieżących w roku 2014, aż do
22,50% w roku 2018. Interesujący jest jednak brak korelacji między poziomem dochodów bieżących województw,
a wzrostem Produktu Krajowego Brutto w Polsce.
Wykres 7. Nadwyżka operacyjna samorządów wojewódzkich w latach 2013-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
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INC Rating Sp. z o.o. jest agencją ratingowa podlegającą pod European System of Financial
Supervision (ESFS)
27 października 2015 r. INC Rating Sp. z o.o. została oficjalnie zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej
przez ESMA (European Securities and Markets Authority - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych) - jako agencja ratingowa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych. INC Rating Sp. z o.o. od
momentu rejestracji jest podmiotem uprawnionym do nadawania oficjalnych ocen ratingowych na rynku
finansów publicznych. Agencja specjalizuje się w ratingach Jednostek Samorządu Terytorialnego.
18 lipca 2017 r. INC Rating Sp. z o.o. została wpisana na listę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
(EBA). Oznacza to, że ratingi niezamówione wystawiane przez agencję spełniają najwyższe kryteria i nie
odbiegają jakością od ocen wystawionych na zamówienie 7 grudnia 2017 r. INC Rating Sp. z o.o. została
również zawarta w oficjalnych mapowaniach ocen ratingowych na stopnie ryzyka kredytowego opisywane w
dyrektywach unijnych CRR oraz Solvency II. INC Rating swoje usługi dedykuje przede wszystkim
jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom komunalnym.
W bieżącym roku, zgodnie z sugestiami wielu skarbników, oprócz typowych ratingów, INC Rating
wprowadziła na rynek nowatorską usługę scoringu finansowego. Scoring finansowy to obiektywna diagnoza
stanu finansów jednostki samorządowej w odniesieniu do uśrednionych parametrów w skali całego kraju.
Scoring nie jest równoważny z pełną oceną ratingową jednak wystarczający w relacjach z mieszkańcami i
radnymi. Zaletą scoringu jest jego zdecydowanie niższa cena oraz, iż jego przygotowanie praktycznie nie
angażuje służb finansowych gminy.

ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań
tel. +48 61 851 38 83
office@incrating.pl
www.incrating.pl
NIP 781-19-02-148
REGON 302860944
KRS 000053514
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Autorzy Raportu:

Jacek Mrowicki - Prezes INC Rating Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia
doktoranckie na kierunku Zarządzanie) oraz Nottingham Trent University (MBA).
Wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współtwórca
Grupy INC S.A. Posiada blisko 25 letnie doświadczenie w pracy na rzecz JST.

Krzysztof Grybionko - Wiceprezes INC Rating Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (studia doktoranckie na kierunku Ekonomia) i
Politechniki Poznańskiej (inżynieria procesów). Współautor ponad 500 analiz,
stategi ratingów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz spółek.
Prowadził szkolenia dla szczebla zarządzającego JST i spółek komunalnych w
zakresie zarządzania długiem, przygotowania i wykonania strategii, planów
inwestycyjnych i finansowych oraz pracy z radami JST. Jeden z twórców
metodologii ratingowej agencji.
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Fundusz Dostępności
Preferencyjne pożyczki na poprawę dostępności
budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
Dzięki pożyczce sﬁnansujesz przedsięwzięcia związane z dostosowaniem dostępności
budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób starszych, rodziców
z dziećmi oraz osób z trwałą lub czasową niepełnosprawnością. Zlikwidujesz bariery
architektoniczne poprzez: instalację wind (dźwigów osobowych), budowę podjazdów
oraz zastosowanie innych potrzebnych udogodnień.

Kto może korzystać:
Spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, TBSy oraz
jednostki sektora ﬁnansów
publicznych, a także inne
podmioty m.in.: szkoły
wyższe, jednostki naukowe,
instytucje kultury.

Co możesz zyskać?
1

Pożyczkę ze stałym niskim oprocentowaniem
(0,15% w skali roku w całym okresie
kredytowania) nawet na 20 lat.

2

Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału
i umorzenia nawet 40% pożyczki.

3

Brak dodatkowych opłat i prowizji.

Parametry pożyczki:
preferencyjne oprocentowanie – 0,15% w skali roku w całym okresie kredytowania,
długi okres spłaty – do 20 lat,
możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od
zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Możesz skorzystać z umorzenia nawet
do 40% kapitału pożyczki ze względu na:

1

2

3

kryterium terytorialne
do 10% (wg wskaźnika
GUS: kwota zasiłków
pielęgnacyjnych
wypłaconych na 1000
mieszkańców danej
gminy),

kryterium przeznaczenia
budynku 10% - dla
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych,

kryterium społeczne
do 20% (udział osób
z niepełnosprawnościami,
60
,
osób
dzieci do lat 6 oraz ich
prawnych opiekunów
w ogólnej liczbie
mieszkańców budynku).

Zabezpieczenia:
Zabezpieczenie spłaty pożyczki
stanowi weksel własny in blanco
Inwestora oraz inne zabezpieczenie
zgodne z praktyką rynkową
i adekwatne do przedmiotu projektu,
formy prawnej inwestora lub wyniku
oceny wniosku o pożyczkę.

Elastyczna forma uruchamiania
środków pożyczki poprzez:
bezpośrednie opłacanie faktur
wykonawców/dostawców, zaliczkę lub
refundację wydatków poniesionych
do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Szczegółowe zasady naboru wniosku oraz warunki na jakich będzie udzielane
wsparcie, w szczególności w zakresie kwaliﬁkowalności projektu, parametrów pożyczki,
warunków dotyczących umorzeń oraz formy zabezpieczenia spłaty pożyczki określone
zostały w Zasadach Naboru Wniosków, dostępnych na stronie:

Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych
zabezpieczeń. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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