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Finanse

A rgumenty można podać dwa. 
Pierwszy jest z gatunku sprawie-
dliwości społecznej. Można zapy-

tać, czy będzie sprawiedliwe, jeśli peł-
ne koszty inwestycji w infrastrukturę 
poniosą mieszkańcy, którzy zasilą bud- 
żet gminy swoimi podatkami w ciągu 
najbliższego roku czy dwóch lat? Bo 
przecież infrastruktura (droga, szko-
ła, kanalizacja czy stadion) będzie słu-
żyła lokalnej społeczności co najmniej 
kolejne 10, 20 czy 40 lat. Czy będzie 
sprawiedliwe, że ci, którzy przeprowa-
dzą się do gminy lub dorosną za 5 czy 
10 lat i dopiero wtedy zaczną łożyć do 
miejskiej kiesy, przyjdą na gotowe? Za-
ciągnięcie kredytu czy emisja obligacji 
na 10 czy 15 lat, z której zostanie sfi-
nansowana budowa, umożliwi rozło-
żenie jej kosztów w czasie. Więc może 
lepiej, żeby ktoś, kto dopiero zacznie 
płacić podatki za 5 lat, mógł pośrednio 
dołożyć się w formie spłaty rat, skoro 
będzie mógł z gotowej inwestycji ko-
rzystać?
Drugi argument wymaga podania 
przykładu. Najpierw trzeba obliczyć, 
ile własnych środków posiadałby sa-
morząd na wkład własny do inwesty-
cji, gdyby nie pożyczał pieniędzy. Trze-
ba spojrzeć do WPF-u  na kategorię 
8.1, która pokazuje nadwyżkę bieżącą 
– najlepiej na wykonania z lat 2015–
2016 – i wyciągnąć średnią. Do tego 
należy dodać średnią sprzedaż mająt-
ku za te lata (kategoria 1.2.1 w WPF). 
To są de facto środki, które samorząd 
mógłby przeznaczyć na wkład własny, 
gdyby nie miał długów i nie chciał za-

ciągać nowego zadłużenia. Jednak 
większość samorządów w Polsce jest 
zadłużona i z tych środków musi naj-
pierw spłacić raty kapitałowe starych 
kredytów czy obligacji (kategoria 5.1 
w WPF).
Uporządkujmy: 
środki własne na inwestycje = nad-
wyżka bieżąca (8.1) + sprzedaż mająt-
ku (1.2.1) – raty kapitałowe (5.1)
W Polsce w samorządzie z budżetem 
w  wysokości 100 mln zł nadwyżka 
bieżąca i sprzedaż majątku wynosi za-

zwyczaj ok. 10 mln zł (na podstawie 
danych z  lat 2015–2016 z wykonań 
budżetów wszystkich samorządów 
w Polsce). Z  tego musi przeznaczyć 
średnio 3,7 mln zł na spłatę wcześniej 
zaciągniętego zadłużenia (realne śred-
nie obciążenie samorządów na lata 
2017–2018, wyliczone na podstawie 
WPF-ów wszystkich JST w  Polsce). 

A więc w naszym przykładzie:
środki własne na inwestycje: 10 mln zł 
– 3,7 mln zł = 6,3 mln zł
Załóżmy też, że średnie dofinansowa-
nie UE wynosi 50 proc. A więc przy 
środkach własnych po obsłudze dłu-
gu w wysokości 6,3 mln zł przecięt-
ny samorząd jest w  stanie zrealizo-
wać inwestycje o wartości zaledwie 
ok. 12 mln zł. Czy tak mała skala in-
westycji byłaby satysfakcjonująca dla 
radnych opozycji? Czy burmistrz albo 
prezydent miałby zrezygnować z  in-
nych inwestycji potrzebnych lokal-
nej społeczności, na które może zdo-
być dotacje, a których koszt de facto 
wyniesie jedynie 50 proc. ich realnej 
wartości, w imię tego, żeby nie zacią-
gać nowych kredytów? Czy radni opo-
zycji są za tym, że by te same inwe-
stycje zrealizować dopiero za 5 czy 10 
lat, ale za 100 proc. ich wartości, bo 
wtedy już nie będzie dostępne dofi-
nansowanie UE? Jeśli nie, jedyną dro-
gą jest zaciągnięcie nowego zadłuże-
nia, zgodnie z filozofią przedstawioną 
w argumencie pierwszym. 

*ekspert i praktyk rynku kapitałowego 
z ponad 15-letnim stażem, w szczególności 
w zakresie finansowania długu 
samorządowego. Ekspert w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, posiadacz dyplomu 
Professional Risk Manager i ACCA. 
Szkoleniowiec i wykładowca akademicki. 
Prezes zarządu Aesco Group, instytucji 
zajmującej się opracowywaniem rozwiązań 
dla JST w zakresie zarządzania finansami 
i zadłużeniem.

Jak odpowiedzieć na argument 
o zadłużaniu gminy
Wielu prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów realizuje ambitne plany 
inwestycyjne, zwłaszcza teraz, kiedy ruszyły dofinansowania z UE. Wymagają 
one zaciągnięcia kredytu czy emisji obligacji na wkład własny. W takiej sytuacji 
najłatwiejszym sposobem zaatakowania włodarza przez opozycję jest zarzut, 
że zadłuża miasto, gminę czy powiat. Jak na to odpowiedzieć? Autor: Mariusz Gołaszewski

Czy burmistrz lub prezydent 
ma zrezygnować z inwestycji 
potrzebnych lokalnej 
społeczności, na które może 
dostać dotacje, a których 
koszt de facto wyniesie 
jedynie 50 proc. ich realnej 
wartości w imię tego, żeby  
nie zaciągać nowych 
kredytów?


