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Cztery bezpieczne sposoby 
finansowania inwestycji 
Na koniec 2016 r. zadłużenie samorządów przekroczyło 69 mld zł, 
a skarbnicy już przewidują w WPF-ach konieczność zaciągnięcia kolejnych 
31,5 mld zł w latach 2017–2019, w większości na wkłady własne do projektów 
współfinansowanych przez UE. Czy można to zrobić nie zagrażając 
bezpieczeństwu finansowemu samorządów? Na co zwrócić uwagę i jakie 
rozwiązania są dostępne na rynku, zwłaszcza dla małych i średnich 
samorządów?
Autor: Mariusz Gołaszewski*

N a początek trzeba jasno stwierdzić, 
że zaciąganie zobowiązań dłużnych 
nie jest wartością samą w sobie. Ma 

ono sens, jeśli z pożyczonych środków 
samorząd jest w stanie wytworzyć war-
tość (np. zbudować obiekt infrastruk-
turalny), który zwiększy potencjał spo-
łeczny lub gospodarczy terenu. Spła-
ta zaciągniętego zadłużenia następu-
je wtedy ze środków wygenerowanych 
przez ten zwiększony potencjał, a nie 
środków odebranych innym zadaniom. 
Dodatkowo wartość i  sens inwestycji 
zwiększa możliwość pozyskania dotacji 
– jeśli możliwe jest zbudowanie obiek-
tu wartego 10 mln zł za 5 mln zł środ-
ków własnych (w  tym pożyczonych) 
i 5 mln zł dotacji, to nawet najwyższy 
koszt pożyczonych środków nie jest 
w stanie pozbawić inwestycji sensu.
Warto pamiętać, aby zadłużenie nie 
rosło w szybszym tempie niż przyrost 
potencjału do jego obsługi. A potencjał 
w polskich samorządach rośnie cał-
kiem szybko. Nadwyżka bieżąca, któ-
ra jest podstawowym wyznacznikiem 
zdolności kredytowej, wzrosła w ostat-
nich trzech latach o ponad 25 proc.! 
Można przyjąć, że o podobną wartość 
wzrosła zdolność kredytowa polskich 
samorządów, czyli możliwość pozyski-
wania środków z banków i instytucji 
finansowych.

już ponad 800 samorządów na kwotę 
ponad 20 mld zł.

Finansowanie przez spółki 
komunalne
Drugim sposobem na sfinansowanie 
inwestycji jest powierzenie ich wyko-
nania własnej spółce komunalnej. Ten 
sposób jest już od dawna stosowany 
przez duże miasta, a w ostatnich la-
tach także przez powiaty, mniejsze 
miasta i gminy wiejskie. 
Powierzanie zadań inwestycyjnych 
własnej spółce komunalnej ma sens 
tylko wtedy, kiedy jest ona w stanie 
bez poręczenia JST zaciągnąć kredyt 
lub wyemitować obligacje na finanso-
wanie powierzonej inwestycji. W tym 
kontekście wyróżnia się 2 typy spó- 
łek: osiągające przychody w większo-
ści z  rynku (np. spółki wodno-kana-
lizacyjne, ciepłownicze, TBS-y, szpita-
le) oraz wymagające dotacji z JST lub 
osiągające przychody w  większości 
z umów z gminą czy powiatem (ośrod-
ki sportowe, kulturalne, zarządzające 
infrastrukturą komunalną, np. szkoła-
mi). W pierwszym przypadku o zdol-
ności kredytowej decydują możliwo-
ści rynkowe (np. gęstość zaludnienia), 
w  drugim – głównie prawidłowość 
ekonomiczna i  prawna zbudowania 
stabilności finansowej takiej spółki (tj. 
jakość biznesplanu i umów wiążących 
spółkę z samorządem).
W ostatnich latach przez spółki naj-
więcej finansuje się obiektów rekre-
acyjno-sportowych (baseny, hale wido-
wiskowo-sportowe), inwestycji w ka-
nalizację i wodociągi, a także pozosta-
łych obiektów użyteczności publicznej 
(szkoły, urzędy). Są też samorządy, któ-
re w ten sposób prowadzą inwestycje 
drogowe.

Finansowanie kapitałowe 
(z udziałem inwestora 
finansowego)
Trochę bardziej skomplikowanym spo-
sobem pozyskania środków jest finan-
sowanie kapitałowe. Projekty takie na 
polskim rynku realizowane są już przez 
Polski Fundusz Rozwoju S.A. i Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK 
S.A., a dotyczą inwestycji mieszkanio-
wych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłow-
niczych i rewitalizacyjnych. 
Ten typ finansowania następuje w for-
mie inwestycji kapitałowej (w kapitał 
własny spółki) lub mieszanki inwesty-
cji kapitałowej i długu podporządko-

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego są 
problemy z zadłużeniem? Wynika to 
z tego, że oczywiście wzrost potencja-
łu finansowego jest nierównomierny 
(są gminy bogate i te pozbawione do-
brych źródeł dochodów), ale też z fak-
tu, że spłata zobowiązań jest zapla-
nowana na zbyt krótki okres. Anali-
za rozchodów z zawartych umów kre-
dytowych i dotyczących emisji obliga-
cji pokazuje, że spłata 52 proc. zadłu-
żenia według stanu z końca 2016 r. 
zaplanowana jest do 2021 r. (śred-
nio 7,2 mld zł rocznie), a dwie trzecie 
maksymalnie do 2023 (czyli na 7 lat)! 
Konsekwencją tak krótkich terminów 
spłat są wysokie raty, które zajmują 
większość limitu z art. 243 ufp do ro-
ku 2023. A  jest to ostatni rok rozli-
czania obecnej perspektywy budżeto-
wej UE. Więc sytuacja może wyglądać 
tak, że w wielu samorządach zdolno-
ści kredytowej brakuje właśnie w tych 
latach, kiedy jej najbardziej potrzeba. 
Jak sobie z tym poradzić?
Są na to 4 sposoby, które opiszę krótko 
poniżej, uszeregowane od najprostsze-
go do najbardziej skomplikowanych.

Emisja obligacji 
komunalnych
Pierwszy i najprostszy sposób to emi-
sja obligacji komunalnych zamiast za-

wanego (tzw. finansowanie mezzani-
ne). Zazwyczaj przyjmuje ono formę 
nabycia przez inwestora finansowego 
nowych udziałów w istniejącej komu-
nalnej sp. z o.o. Możliwe jest też po-
wołanie z inwestorem finansowym no-
wej spółki. W obu tych przypadkach 
następuje przekazanie środków spółce 
na inwestycje. 

Inną odmianą finansowania kapita-
łowego jest zakup przez inwestora 
mniejszościowego pakietu udziałów 
spółki od samorządu. Wtedy następu-
je przekazanie środków samorządowi, 
który ujmuje je jako środki ze sprzeda-
ży majątku. 
We wszystkich tych przypadkach z in-
westorem finansowym ustalana jest 
ścieżka i horyzont wyjścia z inwesty-
cji kapitałowej. Następuje ono zazwy-
czaj poprzez stopniowe odkupywanie 
udziałów lub akcji przez samorząd lub 
przez samą spółkę, która następnie te 
udziały umarza. 
Zaletą jest możliwość sfinansowania 
inwestycji bez generowania nowego 
długu.

Partnerstwo  
publiczno-prywatne
Ostatnim z możliwych rozwiązań jest 
PPP. Poza oczywistą zaletą, jaką jest 
możliwość sfinansowania inwestycji 
publicznych „prywatnymi rękoma”, 
PPP oferuje dodatkową wartość, jaką 
jest możliwość skorzystania z know- 
-how partnera prywatnego w określo-
nych dziedzinach dostarczania usług 
publicznych. W ostatnich latach naj-
popularniejsze są projekty dotyczące 
efektywności energetycznej, ale też 
parkingi czy szkoły. 

ciągania kredytu. O obligacjach pisano 
już wiele razy, ale w kontekście pro-
blemów ze sfinansowaniem wkładów 
własnych warto podkreślić, że w od-
różnieniu od kredytów oferują możli-
wość zastosowania karencji w spłacie 
kapitału (tj. okresu, w którym samo-
rząd reguluje tylko odsetki, nie spłaca-
jąc kapitału). A więc jeśli w samorzą-
dzie limit z art. 243 ufp jest zajęty do 
2023 roku przez spłaty rat zadłużenia 
zaciągniętego w poprzednich latach, 
to emitując obligacje, można niejako 
zbudować pomost nad starymi spłata-
mi i zacząć je spłacać po 2023 roku 
(a więc już po zrealizowaniu inwesty-
cji z obecnej perspektywy budżetowej 
UE). Spłatę obligacji można rozłożyć 
nawet na 20 lat.
Obligacje emitują nawet najmniej-
sze gminy wiejskie (np. w 2013 roku 
Białowieża z budżetem ok. 9 mln zł) 
i metropolie (obecnie Warszawa ma 
do wykupu obligacje o wartości po-
nad 2 mld zł). Emitują je samorządy 
w świetnej kondycji finansowej (Po-
znań, Warszawa, Zamość), jak i te, dla 
których emisja jest szansą na drugi od-
dech. Koszty emisji (odsetki i prowi-
zje) w ostatnich latach znacząco spa-
dły i dzisiaj nie odbiegają szczególnie 
od tych, jakie spotyka się przy kredy-
tach. Obligacje w Polsce wyemitowało 

Warto pamiętać, że projekty PPP nic 
samorządu nie kosztują jedynie wte-
dy, gdy projekt jest samofinansujący 
się z rynku (parking czy ośrodek ho-
telowy na gruntach gminnych). Jeśli 
główny przychód partnera prywatne-
go pochodzi z budżetu gminy czy po-
wiatu, to w części dotyczącej finan-
sowania jest to po prostu wyniesie-

nie długu na podmiot trzeci i spłaca-
nie go w dłuższym czasie. Uzasadnie-
niem do przeprowadzania projektu 
PPP w takich przypadkach może być 
jedynie wartość know-how, jaką wnosi 
partner prywatny lub możliwość lep-
szego zarządzania inwestycją w czasie 
(np. partner prywatny odpowiada za 
parametry energetyczne przez 15 lat 
trwania PPP, a nie tylko przez 3 la-
ta gwarancji, jak zazwyczaj się dzie-
je przy tradycyjnym zamówieniu pu-
blicznym). 
Podsumowując można stwierdzić, że 
dziś pozyskanie wkładów własnych 
i  finansowanie inwestycji jest zada-
niem trudniejszym niż 10 lat temu, 
ale jest ciągle możliwe do zrealizowa-
nia w bezpieczny sposób. 

* 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.

finanse

Analiza rozchodów z umów kredytowych 
i dotyczących emisji obligacji pokazuje,  

że spłata 52 proc. zadłużenia według stanu 
z końca 2016 r. zaplanowana jest do 2021 r., 

a dwie trzecie maksymalnie do 2023 r.! 
Konsekwencją tak krótkich terminów spłat  

są wysokie raty, które zajmują większość limitu 
z art. 243 do 2023 r. 


