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Polskie Samorządy 

Główne czynniki, na jakich opiera się 
rating Baa1 nadany Miastu Olsztyn 
 
 
W dniu 29 września, agencja ratingowa Moody’s nadała Miastu Olsztyn rating Baa1 z 
perspektywą stabilną. Rating odzwierciedla rozważną politykę budżetową miasta, 
relatywnie łatwy w zarządzaniu poziom zadłużenia, a także bilans operacyjny brutto i 
rezerwy gotówki, które znajdują się poniżej mediany dla grupy porównawczej. Trzy gminy i 
jeden powiat w Polsce posiadają obecnie rating Moody’s. Ratingi tych podmiotów znajdują 
się w przedziale od Baa2 do A2. 

» Adekwatny poziom wyników bieżących. Wyniki bieżące Olsztyna ulegały poprawie w 
przeciągu ostatnich pięciu lat i obecnie znajdują się na dość solidnym poziomie. Biorąc 
pod uwagę, iż PKB Polski ma rosnąć w tempie  3,5% do 3,4% w okresie 2015-16, 
oczekujemy dalszej poprawy w tym zakresie. W naszej ocenie, dochody z tytułu podatku 
od dochodów osobistych i dochody własne umocnią pozycję finansową miasta. 

» Ulegające poprawie wyniki finansowe. Ostrożne podejście do inwestycji w latach  
2012-14 pozwoliły miastu poprawić bilans operacyjny brutto. Jednakże rosnące 
zobowiązania w zakresie wydatków majątkowych w 2015 roku doprowadzą do 
pogorszenia wyników finansowych miasta. Poprawa nastąpi w roku 2016 w konsekwencji 
niższego poziomu realizowanych inwestycji.  

» Poziom zadłużenia ulegnie podwyższeniu. Zadłużenie Olsztyna, równe 28,5% 
dochodów bieżących na koniec 2014 roku, jest najniższe spośród polskich miast z 
ratingiem Moody’s. Według naszych oczekiwań, zadłużenie wzrośnie znacząco do 52% 
dochodów bieżących na koniec 2015 roku, w rezultacie rosnących wydatków 
kapitałowych. Nawet biorąc pod uwagę powyższą zmianę, zadłużenie Olsztyna 
pozostanie dość umiarkowane i łatwe w zarządzaniu. 

» Wystarczające rezerwy gotówki. W ocenie Moody’s, w okresie 2015-16 miasto 
powinno utrzymać wystarczające rezerwy gotówkowe. W pierwszej połowie 2015 roku, 
poziom gotówki na koniec miesiąca wyniósł średnio 70 mln PLN, co stanowi wzrost z 58 
mln PLN w 2014 roku. Według nas, rezerwy gotówkowe stanowią odpowiednie 
zabezpieczenie w kontekście zobowiązań finansowych miasta. 
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Adekwatny poziom wyników bieżących 

W rezultacie dość powściągliwej polityki budżetowej w przeciągu ostatnich czterech lat, wydatki bieżące w okresie 2010-14 (CAGR 
6,5%) rosły wolniej niż dochody bieżące (CAGR 8,1%), co doprowadziło do stopniowej poprawy na poziomie bilansu operacyjnego. 
Moody’s oczekuje, że dodatni wzrost gospodarczy Polski doprowadzi do wzrostu dochodów z tytułu podatków dzielonych i dochodów 
własnych. To z kolei powinno ustabilizować bilans operacyjny brutto na poziomie około 10% dochodów bieżących do 2016 roku, co 
stanowiłoby wzrost ze średniej 6,7% w okresie 2010-14 (Wykres 1). 

WYKRES 1  

Adekwatny poziom wyników bieżących 

 
Żródło: Miasto Olsztyn, obiczenia Moody’s; B=budżet, P=prognoza 

 

Olsztyn ma niższy poziom marż bieżących niż Warszawa i Poznań. Bilans operacyjny brutto tych dwóch miast ma ulec poprawie do 
około 15% dochodów bieżących do 2016 roku, co stanowiłoby wzrost z 10% (Warszawa) i 13% (Poznań) w 2014 roku. 

Olsztyn, Warszawa i Poznań, które posiadają status miast na prawach powiatu, mają więcej kompetencji w zakresie decydowania o 
poziomie podatków lokalnych i innych dochodów niż wiele innych samorządów lokalnych i regionalnych. To z kolei gwarantuje większą 
elastyczność w zakresie kształtowania dochodów. Status miasta na prawach powiatu łączy w sobie zadania powiatu, tj. jednostki 
samorządu terytorialnego II stopnia, z zadaniami gminy, i jest przyznawany miastom o populacji powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

Spośród wszystkich trzech miast, Warszawa ma największy potencjał w zakresie generowania dochodów ze źródeł własnych. Podatki 
lokalne i inne dochody ze źródeł własnych stanowiły 47% dochodów bieżących Warszawy w 2014 roku, tj. więcej niż w przypadku 
Olsztyna (33%) i Poznania (35%). 

Większe i bardziej zamożne gospodarki Warszawy i Poznania dają im przewagę budżetową nad Olsztynem. Warszawa ma 
zdecydowanie najwyższy poziom PKB na mieszkańca, równy około 300% średniej krajowej, w porównaniu do 200% w przypadku 
Poznania i tylko 84% w przypadku Olsztyna1. 
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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). 
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Ulegające poprawie wyniki bieżące 

Moody’s oczekuje, że po planowanym, faktycznym deficycie budżetowym równym 21,5% całkowitych dochodów w 2015 roku, Olsztyn 
osiągnie faktyczną nadwyżkę w roku kolejnym. Deficyt prognozowany na 2015 rok jest konsekwencją programu inwestycyjnego, który – 
jeśli zostanie w pełni zrealizowany – pochłonie 40% całkowitych wydatków.  

Stanowi to znaczący wzrost w porównaniu do średniej na poziomie 17% w latach 2010-14. W 2015 roku miasto po raz pierwszy od 
kilku lat osiągnie deficyt. Rosnące marże bieżące, wraz ze spadkiem inwestycji majątkowych, pozwoliły osiągnąć faktyczną nadwyżkę 
bieżącą na poziomie 3% - 4% całkowitych dochodów w okresie 2012-14. W latach wcześniejszych, miasto osiągnęło faktyczny deficyt 
– odpowiednio 16% i 5% w latach 2010 i 2011 (Wykres 2). Budowa nowej sieci tramwajowej i zakup taboru tramwajowego pochłoną 
niemal 80% wydatków kapitałowych w 2015 roku. 

WYKRES 2  

Wyniki finansowe pod presją w 2015 roku; poprawa oczekiwana w 2016 roku 

 
Źródło: Miasto Olsztyn, obliczenia Moody’s calculation; B=budżet, P=prognoza 

 

Na podstawie średniookresowych prognoz budżetowych Olsztyna, oczekujemy spadku w zakresie wydatków majątkowych do czasu 
gdy dostępne będą środki finansowe w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Moody’s oczekuje, że wydatki majątkowe w 
okresie 2016-17 osiągną 382 mln PLN, tj. średnio 20% całkowitych wydatków.  

Ponad 80% wydatków na inwestycje będzie finansowanych z nadwyżki bieżącej miasta, dostępnych rezerw gotówkowych, a także z 
dotacji unijnych i rządowych. Jest to zgodne z trendem obserwowanym wśród polskich samorządowych, które korzystają z rosnących 
dochodów i możliwości współfinansowania przez Unię Europejską w celu realizacji projektów inwestycyjnych. 

Rosnący poziom zadłużenia 

Moody’s oczekuje, że zadłużenie Olsztyna wzrośnie znacząco do około 429 mln PLN do końca 2016 roku z 235 mln PLN na koniec 2014 
roku, co zwiększy stosunek zadłużenia do dochodów bieżących z niskiego poziomu 28,5% do umiarkowanego poziomu 50%  
(Wykres 3). 
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WYKRES 3  

Zadłużenie Olsztyna wzrośnie 

 
Źródło: Ministerstwo Finansów Polski, obliczenia Moody’s; B=budżet, P=prognoza 
 

Oczekujemy, że zadłużenie Olsztyna osiągnie 52% dochodów bieżących do końca 2015 roku, przewyższając tym samym medianę dla 
wszystkich polskich samorządów, która ma osiągnąć około 40%. W czwartym kwartale 2015 roku miasto ma zaciągnąć 244 mln PLN 
nowego zadłużenia, z wykorzystaniem długu bankowego i obligacji, w celu finansowania programu inwestycyjnego. 

Według naszych szacunków, dzięki rosnącym dochodom bieżącym i będącym pod kontrolą wydatkom bieżącym, Olsztyn będzie w 
stanie ograniczyć zapotrzebowanie na nowe zadłużenie. W rezultacie, poziom całkowitego zadłużenia będzie mniejszy niż 50% 
dochodów bieżących począwszy od 2017 roku.  

Warszawa i Poznań również będą w stanie ograniczyć wzrost zadłużenia, na co wpływ będzie miał większy potencjał w zakresie 
generowania dochodów budżetowych. Według naszych szacunków, zadłużenie Warszawy będzie relatywnie niskie i osiągnie 42% 
dochodów bieżących do 2016 roku, co stanowi spadek z 49% w 2014 roku. Zadłużenie Poznania spadło do 63% dochodów bieżących 
w 2014 roku ze stosunkowo wysokiego poziomu 75% w 2013 roku, i powinno dalej spadać, osiągając 57% do końca 2016 roku.  

Wystarczające rezerwy gotówki 

Moody’s oczekuje, że Olsztyn utrzyma wystarczający poziom gotówki w okresie 2015-16. W pierwszej połowie 2015 roku, na 
rachunkach miasta znajdowało się średnio 70 mln PLN na koniec każdego miesiąca (w tym rezerwy budżetowe i krótkoterminowe 
depozyty bankowe). Stanowiło to wzrost z 58 mln PLN  w 2014 roku (Wykres  4). Stosunek rezerw gotówkowych do wydatków 
bieżących znajdował się na solidnym poziomie 9,4%, lub 1,9x wydatków związanych z obsługą zadłużenia, co zapewnia miastu 
zabezpieczenie w kontekście konieczności obsługi zobowiązań finansowych. Poziom płynności Olsztyna znajduje się jednak poniżej 
mediany dla grupy porównawczej. Rezerwy gotówkowe Warszawy wynosiły bowiem 16% wydatków bieżących w 2014 roku, a Poznania 
– 11,5%. 

Poprawa w zakresie rezerw gotówkowych Olsztyna była w dużej mierze konsekwencją ograniczonych wydatków bieżących i 
kapitałowych, co pomogło w utrzymaniu relatywnie niskiego poziomu zadłużenia. W przeciągu ostatnich kilku lat, miasto nie 
skorzystało z niezobowiązującej (uncommitted) linii kredytowej równej 30 mln PLN, co odzwierciedla pozytywne zmiany w zakresie 
rezerw gotówki. 

Mimo to, program inwestycyjny w 2015 roku, którego znaczna część jest finansowana ze środków własnych, przyczyni się do 
pogorszenia płynności miasta. Rezerwy gotówki powinny jednak postać powyżej 60 mln PLN, co stanowi solidne zabezpieczenie z 
punktu widzenia wydatków związanych z obsługą zadłużenia w przeciągu najbliższych dwóch lat. 
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WYKRES 4  

Sytuacja Olsztyna w zakresie gotówki pozostaje adekwatna 

 
Źródło: Miasto Olszztyn, obliczenia Moody’s 
 

W najbliższej przyszłości, Olsztyn planuje finansować znaczną część wydatków kapitałowych z wykorzystaniem własnych rezerw 
gotówki, co będzie wywierać nacisk na sytuację płynnościową miasta. 
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Inne publikacje Moody’s 

Komentarze (Special Comments) 
» Czech and Polish local governments to get tax revenue boost as economy expands, April 2015 (1003999) 

» Polish RLGs boosted by revenue growth and cost controls, September 2015 (1008740) 

» Credit Analysis, Warsaw, City of, December 2014 (178300) 

Opinie Kredytowe 
» Opinia Kredytowa, Miasto Olsztyn (PL) 

» Credit Opinion, Warsaw, City of (EN) 

» Credit Opinion, Poznan, City of (EN) 

Aby przeczytać jedną z powyższych publikacji, prosimy o kliknięcie na link zawarty w tytule. Linki prowadzą do najbardziej aktualnych dokumentów na dzień 
publikacji niniejszego opracowania. Publikacje są jednak aktualizowane na bieżąco. Nie wszyscy klienci mają dostęp do wszystkich publikacji dostępnych na 
stronie Mooody’s.  
 

 
  

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1003999
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1008740
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_178300
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_184849
https://www.moodys.com/research/Warsaw-City-of-Credit-Opinion--COP_810260
https://www.moodys.com/research/Poznan-City-of-Credit-Opinion--COP_600056734
http://www.surveygizmo.com/s3/1133212/Rate-this-research?pubid=pbc_185225
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1  PKB na mieszkańca dla podregionu 
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W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ FINANSOWYM LUB INNYM PROFESJONALNYM DORADCĄ. 
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ PRAWNIE CHRONIONE, W TYM ZWŁASZCZA PRZEZ PRAWO AUTORSKIE. ICH KOPIOWANIE, POWIELANIE W INNY 
SPOSÓB, PRZEKAZYWANE, PRZESYŁANE, PRZENOSZENIE, ROZPOWSZECHNIANIE, ROZPROWADZANIE, ODSPRZEDAŻ LUB PRZECHOWYWANIE W CELU DALSZEGO ICH UŻYCIA W 
KTÓRYMKOLWIEK Z POWYŻSZYCH CELÓW, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, PRZY UŻYCIU JAKICHKOLWIEK INNYCH ŚRODKÓW, 
PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY MOODY’S JEST ZABRONIONE.  
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie MOODY’S otrzymała ze źródeł uznanych przez nią za rzetelne i wiarygodne. Nie mniej jednak, z uwagi na możliwość błędu ludzkiego, 
mechanicznego oraz innych czynników, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przekazywane w dostępnej postaci ("takie jakie są"), bez jakichkolwiek oświadczeń lub 
zapewnień w tym zakresie. MOODY’S podejmuje wszystkie konieczne działania, aby informacje, z których korzysta przy wystawianiu ratingów kredytowych, miały odpowiednią jakość i pochodziły 
ze źródeł uznawanych przez MOODY’S za wiarygodne, w tym, w miarę potrzeby ze źródeł pochodzących od osób trzecich. Nie mniej jednak, MOODY’S nie jest firmą audytową i nie jest w stanie 
samodzielnie zweryfikować i ocenić wiarygodności wszystkich informacji, jakie otrzymuje w procesie wystawiania ratingu lub przygotowywania Publikacji Moody's.  
W zakresie dozwolonym prawem, MOODY’S oraz jej członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec 
jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakiekolwiek szkody lub straty pośrednie, szczególne, następcze, lub uboczne (indirect, special, consequential or incidental losses or damages) jakkolwiek 
powstałe w wyniku lub w związku z informacjami zawartymi  w tym dokumencie lub w wyniku wykorzystania lub niemożności wykorzystania takich informacji, również w przypadku uprzedniego 
zawiadomienia MOODY’S lub któregokolwiek z jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców o możliwości powstania takich strat lub 
szkód, wynikających między innymi z: (a) jakiejkolwiek utraty obecnych lub przyszłych zysków lub (b) jakiejkolwiek straty lub szkody powstałej w sytuacji, gdy stosowny instrument finansowy nie 
jest przedmiotem określonego ratingu kredytowego  wystawianego przez MOODY'S. 
W zakresie dozwolonym prawem, MOODY’S oraz jej członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 
bezpośrednie lub kompensacyjne straty lub szkody wyrządzone jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, w tym między innymi za szkody i straty spowodowane jakimkolwiek niedbalstwem (lecz z 
wyłączeniem oszustwa, winy umyślnej lub innego rodzaju odpowiedzialności, które - w celu uniknięcia wątpliwości - z mocy prawa nie mogą zostać wyłączone) ze strony MOODY’S lub 
któregokolwiek z jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców, lub jakimkolwiek zdarzeniem losowym, będącym lub nie będącym 
pod kontrolą MOODY’S lub któregokolwiek z jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców, powstałym w wyniku lub w związku z 
informacjami zawartymi w tym dokumencie lub w wyniku wykorzystania lub niemożności wykorzystania takich informacji. 
MOODY’S NIE UDZIELA W ŻADNEJ FORMIE I W ŻADEN SPOSÓB, WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, GWARANCJI W ZAKRESIE RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI ORAZ 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO CELU TEGO RATINGU LUB INNEJ OPINII ALBO INFORMACJI UDZIELONEJ LUB SPORZĄDZONEJ PRZEZ MOODY'S W 
JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. 
MIS, agencja ratingowa stanowiąca w całości własność Moody’s Corporation (“MCO”), niniejszym informuje, że większość emitentów dłużnych papierów wartościowych (w tym korporacyjnych i 
samorządowych obligacji,  skryptów dłużnych, średnio i krótkoterminowych papierów dłużnych)  oraz akcji uprzywilejowanych ocenianych przez MIS przed przyznaniem ratingu zobowiązała się do 
zapłaty MIS za usługi oceny i ratingu świadczone przez ten podmiot kwot od 1 500 dolarów do około 2 500 000 dolarów. MCO i MIS stosują regulaminy i procedury gwarantujące niezależność 
ratingów MIS i procesów ich nadawania. Informacje dotyczące niektórych ewentualnych powiązań między dyrektorami MCO a podmiotami objętymi ratingami oraz między podmiotami, którym 
MIS nadaje ratingi i które oficjalnie poinformowały Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o posiadaniu ponad 5% udziałów MCO są publikowane co roku na stronie www.moodys.com pod 
nagłówkiem „Shareholder Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy” („Powiązania akcjonariuszy – Ład korporacyjny – Regulamin powiązań dyrektorów i 
wspólników”). 
Dotyczy wyłącznie Australii: Publikacja niniejszego dokumentu na terenie Australii jest zgodna z licencją Australijskiego Nadzoru Usług Finansowych (Australian Financial Services), należącej do 
podmiotu powiązanego z MOODY’S, Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 lub Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (jeśli 
dotyczy). Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla „klientów hurtowych” w rozumieniu paragrafu 761G Ustawy o Osobach Prawnych z 2001 r. Czytelnicy niniejszego dokumentu 
zapoznający się z nim w Australii oświadczają tym samym MOODY’S, że są „klientami hurtowymi” albo ich reprezentantami oraz że ani oni, ani reprezentowane przez nich podmioty nie będą 
bezpośrednio ani pośrednio rozpowszechniać niniejszego dokumentu ani jego treści wśród „klientów detalicznych” w rozumieniu paragrafu 761G Ustawy o Osobach Prawnych z 2001 r.  Rating 
kredytowy wydany przez MOODY’S jest opinią na temat wiarygodności kredytowej zadłużenia emitenta, a nie na temat kapitałowych papierów wartościowych emitenta czy jakichkolwiek 
rodzajów papierów dostępnych dla inwestorów detalicznych. Niebezpieczne jest podejmowanie decyzji  inwestycyjnych przez "inwestorów detalicznych" w oparciu o rating kredytowy MOODY’S. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z doradcą finansowym lub innym profesjonalnym doradcą. 
 

http://www.moodys.com/
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