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Miasto Olsztyn 
 

Ratingi 

Kategoria Rating Moody's 

Perspektywa Stabilna 

Rating emitenta Baa1 

Główne wskaźniki 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Dochody z bieżących transferów publicznych / Dochody 
bieżące (%) 

43,34 43,64 41,58 40,83 39,18 

Faktyczna nadwyżka / deficyt budżetowy / Dochody ogółem 
(%) 

-16,31 -4,74 2,84 3,24 3,63 

Wydatki z tytułu odsetek / Dochody bieżące (%) 1,25 1,77 2,15 1,55 1,07 

Bilans bieżący brutto / Dochody bieżące (%) 4,30 6,07 6,97 6,73 9,60 

Wskaźnik samofinansowania 0,46 0,83 1,17 1,19 1,19 

Bezpośrednie i pośrednie zadłużenie netto / Dochody bieżące 
(%) 

42,24 44,56 37,86 34,28 28,50 

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia / Dochody ogółem (%) 2,85 6,79 11,16 6,36 7,05 

Wydatki majątkowe / Wydatki ogółem (%) 25,92 26,33 16,88 17,74 19,53 
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OPINIA 

 

UZASADNIENIE RATINGU 

Czynniki, na jakich opiera się rating Baa1 nadany Miastu Olsztyn są następujące: (1) adekwatny poziom 
wyników budżetowych, o którym świadczy wzrost marż bieżących i dodatnie wyniki finansowe, (2) 
umiarkowany i relatywnie łatwy do zarządzania poziom zadłużenia, a także (3) wystarczająca płynność 
miasta.  

Jednocześnie, rating nadany Miastu Olsztyn jest ograniczony przez ambitny program inwestycyjny, który 
może stanowić presję dla budżetu i doprowadzić do zwiększenia zadłużenia. Ograniczony stopień kontroli 
nad dochodami z tytułu podatków w ramach obecnie obowiązujących ram prawnych, również osłabia 
znaczenie silnych stron miasta, jakie zostały opisane powyżej. 

Porównanie z innymi emitentami na poziomie kraju 

Trzy gminy i jeden powiat w Polsce posiadają obecnie rating Moody’s. Ratingi tych podmiotów znajdują się 
w przedziale Baa2 do A2. Rating Baa1 nadany Olsztynowi odzwierciedla rozważną politykę budżetowa 
miasta i relatywnie łatwy w zarządzaniu poziom zadłużenia. Zarówno bilans bieżący brutto, jak i wskaźniki 
płynnościowe są poniżej mediany obliczonej dla innych emitentów (Warszawa – A2 / perspektywa stabilna i 
Poznań – A3 / perspektywa stabilna).  

Silne strony z punktu widzenia profilu kredytowego miasta 

» Adekwatne i ulegające poprawie wyniki bieżące 

» Dodatnie wyniki finansowe, które znajdą się jednak pod presja zwiększonych wydatków majątkowych w 
2015 roku 

» Komfortowa sytuacja w zakresie płynności, utrzymująca się od dłuższego czasu 

Wyzwania z punktu widzenia profilu kredytowego miasta 

» Zadłużenie, które w 2015 roku ma osiągnąć poziom umiarkowany 

» Presja ze strony planu wydatków inwestycyjnych 

» Ograniczona elastyczność w zakresie dochodów i wydatków 

Perspektywa ratingu 

Perspektywa ratingu jest stabilna. 

Jakie czynniki mogą wpłynąć na podwyższenie ratingu 

Znacząca poprawa w wynikach operacyjnych i finansowych miasta – a także zmniejszenie poziomu 
zadłużenia – mogą przyczynić się do podwyższenia ratingu. Ponadto, polepszenie się profilu kredytowego 
Polski, odzwierciedlone poprzez podwyższenie ratingu z poziomu A2 (perspektywa stabilna), spowodowałoby 
pozytywny nacisk na rating Miasta Olsztyn. 

Jakie czynniki mogą wpłynąć na obniżenie ratingu 

Presja na obniżenie ratingu mogłaby powstać w konsekwencji (1) dalszego zwiększenia poziomu zadłużenia 
miasta; i/lub (2) pogorszenia wyników operacyjnych i finansowych. Obniżenie ratingu Polski mogłoby 
doprowadzić do obniżenia ratingu Miasta Olsztyn.   

Niniejsza publikacja nie stanowi 
ogłoszenia akcji ratingowej. Więcej 
informacji na temat ratingów 
wspomnianych w publikacji 
znajduje się w zakładce „ratings” na 
podstronie dot. danego emitenta / 
podmiotu na stronie 
www.moodys.com (w tym 
informacje na temat ostatnich akcji 
ratingowych i historia ratingu).  
 

http://www.moodys/
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SZCZEGÓŁOWE ASPEKTY MAJĄCE WPŁYW NA POZIOM RATINGU 

Na rating Baa1 nadany miastu Olsztyn składają się (1) bazowa ocena profilu kredytowego miasta (baseline 
credit assessment – BCA) na poziomie baa2; a także (2) umiarkowane prawdopodobieństwo 
nadzwyczajnego wsparcia ze strony rządu centralnego w przypadku zaistnienia znaczących problemów w 
zakresie płynności. 

Bazowa ocena profilu kredytowego (BCA) 

WYSTARCZAJĄCE I ULEGAJĄCE POPRAWIE WYNIKI BIEŻĄCE 
Wyniki bieżące Olsztyna utrzymywały się na solidnym i rosnącym poziomie w przeciągu ostatnich pięciu lat. 
Bilans bieżący brutto (GOB – gross operating balance) wzrósł z 7% dochodów bieżących w 2013 roku do 
10% w 2014 roku. Poprawa w zakresie wyników bieżących była wynikiem (1) rosnących wpływów z tytułu 
podatku od dochodów osobistych, co wynika z szybszego wzrostu gospodarczego w skali kraju; (2) 
rosnącego poziomu dochodów opartych o źródła własne (opłaty związane z nieruchomościami, a także inne 
opłaty); (3) zwiększonych transferów publicznych; a także (4) wolniejszego wzrostu wydatków bieżących. W 
konsekwencji powyższych czynników, dochody bieżące miasta rosły o 8,1% rocznie w okresie 2010-14, 
podczas gdy roczny wzrost wydatków bieżących wyniósł 6,5%. 

Wyniki za pierwszą połowę 2015 roku sugerują, że miasto przekroczy zakładany początkowo poziom 
dochodów bieżących o około 7%, głównie w konsekwencji większych wpływów z tytułu podatków 
dzielonych z władzami centralnymi. W naszej ocenie, optymistyczne prognozy w zakresie wzrostu 
gospodarczego Polski przyczynią się do większych dochodów budżetu miasta, co z kolei doprowadzi do 
utrzymania marż bieżących na poziomie 7%-10% dochodów bieżących w latach 2015-16.  

DODATNIE WYNIKI FINANSOWE, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ POD PRESJĄ ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW 
MAJĄTKOWYCH 
Odpowiedni poziom marż bieżących, połączony z rozważnym zarzadzaniem przepływami pieniężnymi i 
mniejszymi niż początkowo zakładano wydatkami majątkowymi, przyczyniły się do utrzymania przez miasto 
zdolności do samofinansowania w okresie 2012-14. W konsekwencji powyższych czynników, Miasto Olsztyn 
osiągnęło faktyczna nadwyżkę budżetową na poziomie 3%-4% całkowitych dochodów, w porównaniu do 
faktycznego deficytu budżetowego równego 16% i 5% w 2010 i 2011 roku. 

Plan inwestycyjny Olsztyna na rok 2015 zakłada wdrożenie projektów o dużej skali, które mogą znacząco 
podwyższyć poziom wydatków majątkowych. W konsekwencji, faktyczny wynik budżetowy może być na 
nowo ujemny (prognozowany deficyt na 2015 rok równy jest 21,5% całkowitych dochodów). Ostatnia 
wersja budżetu miasta opublikowana we wrześniu tego roku wskazuje jednak, ze miasto obniży wydatki 
majątkowe o 11 mln PLN, co może doprowadzić do zmniejszenia deficytu. Na 2016 rok miasto prognozuje 
zmniejszenie wydatków majątkowych do 17% całkowitych wydatków, co powinno umożliwić osiągnięcie 
faktycznej nadwyżki budżetowej równej 4,8% całkowitych dochodów. 

KOMFORTOWA SYTUACJA W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI, UTRZYMYWANA OD DŁUŻSZEGO CZASU  
Jak do tej pory, poziom dostępnej gotówki miasta, w zakres której wchodzą rezerwy budżetowe i 
krótkoterminowe depozyty bankowe, był wystarczający i wyniósł średnio 70 mln PLN w pierwszej połowie 
2015 roku, co z kolei równa się 9,4% wydatków bieżących i 1.9x rocznych wydatków z tytułu obsługi 
zadłużenia.  Ponadto, miasto ma dostęp do niezobowiązującej (uncommitted) linii kredytowej na poziomie 
30 mln PLN, która jak do tej pory ani razu nie została wykorzystana. 

Według naszej oceny, płynność Olsztyna ulegnie lekkiemu pogorszeniu do końca bieżącego roku w 
konsekwencji częściowego sfinansowania wydatków majątkowych za pomocą rezerw gotówki. Mimo 
wszystko, bieżące środki dostępne dla miasta (z wyłączeniem linii kredytowych) powinny utrzymać się na 
poziomie 60 mln PLN, co stanowi solidne zabezpieczenie z punktu widzenia wydatków związanych z obsługą 
zadłużenia w przeciągu najbliższych dwóch lat. 
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ZADŁUŻENIE, KTÓRE W 2015 OSIĄGNIE POZIOM UMIARKOWANY 
W przeciągu ostatnich pięciu lat, zadłużenie Olsztyna stopniowo spadało, osiągając 235 PLN mln pod koniec 
2014 roku, tj. 28,5% dochodów bieżących (spadek z 44,5% w 2011 roku), co stanowi jeden z najniższych 
wskaźników wśród polskich samorządów. Wraz z przyspieszeniem w zakresie wydatków kapitałowych, 
miasto zaciągnie nowe zadłużenie w celu sfinansowania planu inwestycyjnego. Dług Olsztyna ma w 
konsekwencji wzrosnąć do 436 mln PLN na koniec 2015 roku, co stanowi 52,5% dochodów bieżących. 
Średnioterminowe prognozy budżetowe wskazują jednak, ze dług nie będzie dalej wzrastał, co pozwoli na 
utrzymanie zadłużenia na poziomie około 50% dochodów bieżących w 2016 roku i 46% w 2017 roku. 
Wskaźniki zakładane w prognozach wskazują, że miasto powinno być w stanie z łatwością spełnić 
obowiązujące od 2014 roku wymagania w zakresie obsługi zadłużenia, które nie może przekroczyć wskaźnika 
trzyletniej średniej nadwyżki bieżącej do całkowitych dochodów.  

Podczas gdy zadłużenie ma rosnąć w szybkim tempie, roczna obsługa długu będzie stosunkowo łatwa w 
zarządzaniu biorąc pod uwagę, iż zapadalność długu jest rozciągnięta w czasie. Obsługa zadłużenia w 2015 
roku ma wynieść jedynie 4,5% dochodów bieżących i obniżyć się do poziomu 3% w roku 2016.   

Zadłużenie Olsztyna składa się głównie z długoterminowych kredytów, które spłacane są stopniowo (90% 
całości zadłużenia), o średniej zapadalności na poziomie około ośmiu lat. Na 6% długu składają się pożyczki 
z państwowych funduszy ochrony środowiska. Pozostałą część zadłużenia stanowią obligacje komunalne.  

PRESJA ZE STRONY PLANU WYDATKOW INWESTYCYJNYCH 
Miasto planuje w 2015 roku zwiększyć poziom inwestycji, co przełoży się na wzrost wskaźnika wydatków 
kapitałowych do całkowitych wydatków do 40%, w porównaniu do średniego wskaźnika 18% w okresie 
2012-14. Plan inwestycyjny Olsztyna skoncentrowany jest przede wszystkim na projektach transportowych, 
takich jak budowa sieci tramwajowej, w tym zakup 18 tramwajów, implementacja systemu ITS, budowa 
nowych skrzyżowań, ulic i obwodnicy miasta. Według oficjalnych prognoz na 2015 rok, wydatki majątkowe 
wyniosą 556 mln PLN. Miasto zamierza sfinansować około 40% tych inwestycji poprzez zaciągniecie 
nowego zadłużenia. Reszta będzie sfinansowana z wykorzystaniem środków europejskich i źródeł własnych. 
Według naszej oceny, w dalszym czasie miasto będzie finansować inwestycje w podobny sposób jak w 
trakcie poprzedniej perspektywy unijnej, tj. bez wykorzystania nowego zadłużenia tam gdzie będzie to 
możliwe.  

Miasto szacuje, że w 2016 roku wydatki kapitałowe spadną znacząco, osiągając 17% całkowitych wydatków, 
co z kolei powinno zdjąć część presji z finansów miasta, a także zmniejszyć udział długu w finansowaniu 
projektów inwestycyjnych. 

Ponadto, w przeciągu następnych dwóch lat, część przedsięwzięć inwestycyjnych zostanie prawdopodobnie 
zrealizowana przez spółki należące do miasta. Moody’s będzie monitorować realizację nowych inwestycji i 
weryfikować czy pozabilansowe operacje tego typu powinny być traktowane jako zobowiązania o 
charakterze dłużnym.  

OGRANICZONA ELASTYCZNOSC W ZAKRESIE DOCHODOW I WYDATKOW 
W ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych, Olsztyn ma ograniczoną kontrolę nad  procesem 
kształtowania dochodów i wydatków budżetowych. Podatki lokalne, których poziom jest w pewnym stopniu 
zależny od miasta, mają ograniczone znaczenie (15% dochodów bieżących w 2014 roku), podczas gdy 
transfery publiczne i podatki dzielone z władzami centralnymi (podatek od dochodów osobistych i podatek 
dochodowy od osób prawnych) wciąż stanowią większą część dochodów miasta (65% w 2014 roku).  

Według naszych oczekiwań, skład dochodów bieżących Olsztyna nie będzie różnił się znacząco w latach 
2015-16. Polityka finansowa samorządów w Polsce zależy bowiem w dużej mierze od decyzji 
podejmowanych przez rząd centralnym, który pozostawia władzom lokalnym ograniczone pole manewru w 
zakresie podatków i opłat. 
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Jeśli chodzi o wydatki, Olsztyn jest zobowiązany do zarządzania dużym i zmieniającym się w dłuższej 
perspektywie czasu zakresem kompetencji, takich jak wydatki o charakterze społecznym, system opieki 
zdrowotnej, gospodarka mieszkaniowa i transport publiczny. Również na tym polu elastyczność finansowa 
jest niewielka, biorąc pod uwagę strategiczny i wrażliwy z punktu widzenia mieszkańców charakter tych 
zobowiązań. 

Nadzwyczajne wsparcie ze strony państwa 

Nasze założenie, iż prawdopodobieństwo wsparcia ze strony rządu centralnego w nadzwyczajnej sytuacji ma 
charakter umiarkowany odzwierciedla nasze przekonanie o dążeniu władz Polski do promowania większej 
odpowiedzialności samorządów, a jednocześnie stosunkowo silny nadzór nad ich finansami.  

Model bazowej oceny profilu kredytowego (BCA) 

W przypadku Miasta Olsztyn, model bazowej oceny profilu kredytowego (BCA) generuje szacunkowy 
poziom BCA równy baa3, tj. jedno oczko poniżej BCA baa2 przyznanego przez komitet ratingowy. 

BCA baa3 wygenerowany przez model odzwierciedla (1) indywidualną ocenę ryzyka kredytowego na 
poziomie 5 (patrz poniżej) na skali od 1 do 9, gdzie 1 odzwierciedla najwyższą, relatywną ocenę profilu 
kredytowego, a 9 najniższą; a także (2) ocenę ryzyka systemowego równą A2, tj. na takim samym poziomie 
jak rating Polski (A2, perspektywa stabilna). 

Model do oceny ryzyka indywidualnego, a także tzw. matryca BCA, które generują szacunkową bazowa 
ocenę profilu kredytowego na podstawie zestawu jakościowych i ilościowych wskaźników kredytowych, są 
narzędziami używanymi przez komitet ratingowy w ocenie profilu kredytowego samorządów na poziomie 
regionalnym i lokalnym. Wskaźniki kredytowe wykorzystywane przez wspomniane wyżej narzędzia 
dostarczają dobry, statystyczny wskaźnik pozwalający ocenić indywidualny profil kredytowy. Wyższe ratingi 
zazwyczaj przyznawane są podmiotom z wyższym poziomem BCA sugerowanym przez model. Mimo to, BCA 
określany przez model nie może zastąpić oceny na temat poziomu BCA, jaka kształtuje się w trakcie 
komitetu ratingowego. Model nie jest również matrycą, która automatycznie kształtuje lub zmienia ocenę 
profilu kredytowego danego podmiotu. Wynik podawany przez model ma swoje ograniczenia, które 
wynikają z faktu iż modele bazują na danych historycznych, podczas gdy oceny komitetu opiera się na 
przewidywaniach w zakresie dalszego kształtowania się profilu kredytowego. Jednocześnie, ograniczona 
liczba danych wejściowych użytych w modelu nie odzwierciedla szerokiego zakresu prowadzonej przez nas 
analizy kredytowej. 

RATINGI SAMORZADÓW MOODY’S 

Ratingi w skali krajowej i globalnej 
Ratingi w skali krajowej przyznawane przez Moody’s (NSRs – National Scale Ratings) stanowią relatywną 
ocenę profilu kredytowego emitentów w ramach jednego kraju, co pozwala uczestnikom rynku na 
porównanie ryzyka różnych podmiotów. Ratingi NSR różnią się od ratingów przyznawanych w skali 
globalnej, ponieważ nie są porównywalne z ratingami podmiotów z innych krajów, ale jedynie z ratingami 
NSR przyznanymi instrumentom i emitentom w ramach jednego kraju. Ratingi NSR są oznaczone za 
pomocą znacznika krajowego „.nn”, który odnosi się  do danego kraju, np. znacznik „.za” oznacza Republikę 
Południowej Afryki. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat podejścia Moody’s do przyznawania 
ratingów krajowych (NSR), prosimy o zapoznanie się z Metodologią Ratingową Moody’s opublikowaną w 
czerwcu 2014 roku, która nosi tytuł „Mapping Moody’s National Scale Ratings to Global Scale Ratings”.  

Skala globalna stosowana przez Moody’s w celu oceny emitentów i instrumentów pozwala inwestorom na 
porównanie poziomu ratingu z ratingami emitentów/instrumentów na całym świecie, a nie tylko w jednym 
kraju. Skala odzwierciedla jednocześnie wszystkie ryzyka związane z danym krajem, w tym możliwą 
zmienność w zakresie kondycji gospodarki narodowej. 
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Bazowa ocena profilu kredytowego (BCA) 
Bazowe oceny profilu kredytowego (BCA) stanowią opinie na temat indywidualnego profilu kredytowego 
danego podmiotu, z wyłączeniem nadzwyczajnego wsparcia ze strony rządu. Porozumienia umowne lub 
oczekiwane, coroczne subsydia od rządu, wzięte są pod uwagę w decyzji o poziomie BCA, a tym samym 
stanowią część indywidualnego profilu kredytowego emitenta. 

BCA jest przedstawiane za pomocą skali alfanumerycznej zaczynającej się od małej litery, której 
odpowiednikiem są ratingi alfanumeryczne na globalnej skali długoterminowej.  

Nadzwyczajne wsparcie 
Nadzwyczajne wsparcie jest definiowane jako działanie podejmowane przez rząd w celu zapobieżenia 
niemożności spłaty długu przez samorząd regionalny lub lokalny. Pomoc może mieć charakter oficjalnej 
gwarancji, bezpośrednich przepływów pieniężnych, wspierania negocjacji z kredytodawcami, pomocy w 
dostępie do finansowania, itd. Nadzwyczajne wsparcie może być określone jako niskie (0% - 30%), 
umiarkowane (31% - 50%), silne (51% - 70%), wysokie (71% - 90%) lub bardzo wysokie (91% - 100%). 
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Współczynniki, na jakich opiera się rating 

 

BCA* 

Punkty Wartość Waga 
Punkty 
łącznie 

Łączna waga 
współczynnika Razem Model 

Wsp.1 : Fundamenty gospodarcze       

Siła gospodarcza 7 83.71 70% 
5.2 20% 1.04 

Zmienność wyników gospodarczych 1  30% 

Wsp.2: Ramy instytucjonalne       

Ramy prawne 5  50% 
6 20% 1.20 

Elastyczność finansowa 7  50% 

Wsp.3: Wyniki finansowe i profil zadłużenia       

Bilans bieżący brutto / dochody bieżące (%) 3 8.40 12.5% 

3.5 30% 1.05 

Odsetki / dochody bieżące (%) 3 1.36 12.5% 

Płynność 5  25% 

Dług bezpośredni i pośredni netto / dochody bieżące (%) 1 28.50 25% 

Krótkoterminowy dług bezpośredni / całkowity dług 
bezpośredni (%) 

5 25.07 25% 

Wsp.4: Zarzadzanie       

Kontrola ryzyka i zarzadzanie finansami 1   

5 30% 1.50 Zarzadzanie inwestycjami i długiem 5   

Przejrzystość i jawność 1   

Ocena ryzyka indywidualnego      4.79(5) 

Ocena ryzyka systemowego      A2 

Sugerowany poziom BCA      baa3 
 

* Bazowa ocena profilu kredytowego  
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