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Miasto Olsztyn 
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Główne wskaźniki 

 
 

Kategoria Rating Moody's 

Perspektywa Negatywna 

Rating emitenta Baa1 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Dochody z bieżących transferów publicznych /  
Dochody bieżące (%) 

43,64 41,58 40,83 39,18 38,74 

Faktyczna nadwyżka / deficyt budżetowy /  
Dochody ogółem (%) 

-4,74 2,84 3,24 3,63 -11,58 

Wydatki z tytułu odsetek / Dochody bieżące (%) 1,77 2,15 1,55 1,07 0,79 

Bilans bieżący brutto / Dochody bieżące (%) 6,07 6,97 6,73 9,60 4,47 

Wskaźnik samofinansowania 0,83 1,17 1,19 1,19 0,74 

Bezpośrednie i pośrednie zadłużenie netto /  
Dochody bieżące (%) 

44,56 37,86 34,28 28,50 41,83 

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia / Dochody ogółem (%) 6,79 11,16 6,36 7,05 4,00 

Wydatki majątkowe / Wydatki ogółem (%) 26,33 16,88 17,74 19,53 39,50 
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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 czym 
świadczy relatywnie wysoki wskaźnik marż bieżących (2) stosunkowo łatwy w zarządzaniu 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 rozwiązań prawnych również osłabia znaczenie silnych stron miasta, jakie zostały opisane powyżej. 

W dniu 16 maja 2016, agencja Moody’s potwierdziła rating emitenata Miasta Olsztyn na poziomie Baa1 i zmieniła perspektywę ratingu 
ze stabilnej na negatywną w konsekwencji zmiany perspektywy ratingu obligacji rządu polskiego (na poziomie A2) ze stabilnej na 
negatywną w dniu 14 maja 2016. 

Porównanie z innymi emitentami na poziomie kraju 
Trzy miasta w Polsce posiadają obecnie rating Moody’s. Ratingi tych podmiotów znajdują się w przedziale od Baa1 do A2. Rating Baa1 
nadany Olsztynowi odzwierciedla rozważną politykę budżetową 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 
negatywna i Poznań – A3 / perspektywa negatywna). 

Silne strony z punktu widzenia profilu kredytowego miasta 
» Adekwatne wyniki bieżące 

» Zmniejszony poziom przyszłych wydatków majątkowych ograniczy presję z punktu widzenia finansów miasta 

» Komfortowa sytuacja w zakresie płynności 

Wyzwania z punktu widzenia profilu kredytowego miasta 
» Relatywnie łatwy w zarządzaniu poziom zadłużenia, który jednak ulegnie zwiększeniu w 2017 roku 

» Ograniczona elastyczność w zakresie dochodów i wydatków 

Perspektywa ratingu 
Perspektywa ratingu jest negatywna i odzwieciedla perspektywę ratingu państwa polskiego.  

Jakie czynniki mogą wpłynąć na podwyższenie / obniżenie ratingu 
Zmiana perspektywy na stabilną lub podwyższenie ratingu Miasta Olsztyn wymagałoby podobnych działań w zakresie ratingu Polski w 
konsekwecji licznych powiązań o charakterze finansowym i operacyjnym pomiędzy samorządami a rządem centralnym.  Zmiana 
perspektywy lub podwyższenie ratingu wymagałyby również dalszej poprawy wyników operacyjnych i finansowych miasta i stopniowej 
redukcji poziomu zadłużenia.   

Obniżenie ratingu Polski pociągnie za sobą obniżenie ratingu Miasta Olsztyn. Presja na poziom ratingu może również pojawić się w 
konsekwencji znaczącego pogorszenia wyników finansowych i rezerw gotówki i/lub zwiększenia poziomu zadłużenia ponad 60% 
dochodów bieżących. 

 

 
  

Tato zpráva není oznámením ratingové akce. Pro seznámení se s aktuálními ratingy uváděnými v této publikaci a jejich historií se prosím podívejte na list emitenta 
na www.moodys.com. 

http://www.moodys.com/
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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) 
Adekwatne Wyniki Bieżące 
Wyniki bieżące Olsztyna utrzymywały się na solidnym poziomie w przeciągu ostatnich pięciu lat. Bilans bieżący brutto (GOB – gross 
operating balance) spadł jednak do 4,5% dochodów bieżących w 2015 roku z 9,6% w 2014 roku. Pogorszenie wskaźnika nastąpiło w 
konsekwencji wzrostu wydatków bieżących o 9,1%, przy znacznie wolniejszym wzroście dochodów bieżących, których zmiana rok do 
roku wyniosła 3,2%. 

Oczekujemy, że wyniki bieżące Olsztyna ulegną poprawie w 2016 roku w konsekwencji dodatniego wzrostu gospodarczego Polski na 
poziomie ponad 3%. Profil kredytowy Olsztyna pozostanie w naszej ocenie pod pozytywnym wpływem relatywnie wysokiej zdolności 
do generowania dochodów i dobrych wyników finansowych w porównaniu do innych polskich samorządów. Oczekujemy, że wzrost 
wpływów z tytułu podatków dzielonych z rządem centralnym i transferów z budżetu państwa, połączone z odpowiednią kontrolą w 
zakresie wydatków, pozwolą na powrót nadwyżki bieżącej do poziomu 9%-10% dochodów bieżących w 2016 roku. 

Na dochody bieżące Olsztyna składają się: (1) transfery z rządu centralnego (39%); (2) podatki dzielone (27%); (3) podatki lokalne 
(14%) i (4) inne dochody (20%). Udział poszczególnych komponentów znajdował się na podobnym poziomie w przeciągu ostatnich 
pięciu lat  i nie oczekujemy znaczącej zmiany w tym zakresie w 2017 roku. 

W 2015 roku wydatki bieżące wyniosły 815 mln PLN, co stanowiło wzrost z 747 mln PLN w 2014 roku. Wydatki na wynagrodzenia 
znajdowały się na dość wysokim poziomie 39% wydatków bieżących. Wydatki na transport, opiekę socjalną i służbę zdrowia łącznie 
stanowiły niemal 40% wydatków bieżących. 

Zmniejszony Poziom Przyszłych Wydatków Majątkowych Ograniczy Presję Z Punktu Widzenia Finansów Miasta 
Program inwestycyjny Olsztyna zakłada znaczące zmniejszenie wydatków majątkowych do około 10% całkowitych wydatków w 2016 
roku w porównaniu do 40% w 2015 roku kiedy udział wydatków majątkowych w całości wydatków był najwyższy w historii. Wyniki 
finansowe miasta mają w konsekwencji ulec znaczącej poprawie, o czym świadczy zakładana w budżecie faktyczna nadwyżka finansowa 
(tj. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi i kapitałowymi, przed innymi przychodami i rozchodami budżetu) na poziomie 
3% całkowitych dochodów, w porównaniu do znacznego deficytu na poziomie 12% dochodów w ubiegłym roku. 

W 2015 roku, Miasto Olsztyn realizowało program inwestycyjny o dużej skali, który skoncentrowany był przede wszystkim na 
projektach z obszaru transportu publicznego: budowie sieci tramwajowej, w tym zakupie 18 tramwajów, wprowadzeniu systemu ITS w 
mieście, budowie nowych skrzyżowań i ulic, a także budowie obwodnicy miasta.  

Oczekujemy, że w 2017 roku sposób finansowania wydatków majątkowych miasta będzie podobny do tego, jaki był wykorzystywany w 
trakcie poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tj. finansowanie wydatków z jak najmniejszym udziałem finansowania 
dłużnego. Według prognoz na 2017 rok, wydatki majątkowe mają ulec zwiększeniu do 291 mln PLN, co ma stanowić 27% całkowitych 
wydatków, z czego 15% będzie finansowane z wykorzystaniem nowego zadłużenia, a reszta ze środków własnych i środków 
pochodzących z programów unijnych. Mimo iż poziom wydatków majątkowych ma ulec zwiększeniu, nie doprowadzi on do 
faktycznego deficytu budżetowego dzięki zdolności miasta do zmiany planu wydatków majątkowych w zależności od prognozowanych 
dochodów. Oczekujemy również, że Olsztyn będzie mógł skorzystać z możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych w 
ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Unii Europejskiej. Wymóg wspołfinansowania tych inwestycji nie powinien stanowić 
znaczącego wyzwania dla budżetu Olsztyna biorąc pod uwagę adekwatny poziom wyników bieżących miasta. Wśród głównych 
projektów inwestycyjnych w okresie 2016-2017 znajdują się m.in. budowa spalarni odpadów i kontynuacja projektu budowy i 
modernizacji infrastruktury transportowej. 

Ponadto, w przeciągu najbliższych dwóch lat, część projektów będzie prawdopodobnie realizowana przez spółki należące do miasta. 
Agencja Moody’s będze monitorowała te inwestycje w celu określenia czy działania o charakterze pozabilansowym powinny być 
traktowane jako zobowiązania dłużne dla miasta. 
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Komfortowa Sytuacja W Zakresie Płynności  
Mimo iż poziom gotówki Olsztyna, w tym rezerwy gotówkowe i krótkoterminowe depozyty bankowe, uległy niewielkiemu pogorszeniu 
w 2015 roku w konsekwencji wdrażania programu inwestycyjnego, uważamy że sytuacja w zakresie płynności jest wystarczająca. Średni 
poziom gotówki i depozytów wyniósł 52 mln PLN w 2015 roku w porównaniu do 58 mln PLN w 2014 roku, co z kolei stanowiło 1.1x 
rocznych wydatków na obsługę zadłużenia. Miasto ma również dostęp do 30 mln PLN w ramach linii kredytowej bez zobowiązania 
(uncommitted), która do tej pory nie była wykorzystywana.  

Pozycja miasta w zakresie płynności powinna pozostać stabilna w okresie 2016-2017, jako że miasto będzie finansować swój program 
inwestycyjny w dużej mierze z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej i formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Relatywnie Łatwy W Zarządzaniu Poziom Zadłużenia, Który Jednak Ulegnie Zwiększeniu W 2017 Roku 
W celu zapewnienia finansowania dla realizacji programu inwestycji majątkowych w 2015 roku miasto wyemitowało nowe zadłużenie. 
Bezpośrednie zadłużenie Olsztyna wzrosło do 357 mln PLN, tj. 42% dochodów bieżących, co stanowi wzrost z 29% dochodów 
bieżących w 2014 roku. Aktualna wersja budżetu na 2016 rok przewiduje spadek zadłużenia do 305 mln PLN, co odpowiada 33% 
prognozowanych dochodów bieżących. Wzrost wydatków majątkowych w 2017 roku spowoduje jednak większe zapotrzebowanie na 
finansowanie dłużne, co doprowadzi do wzrostu zadłużenia do poziomu około 40% dochodów bieżących.  

Na koniec 2015 roku około 44% zadłużenia miasta stanowiły obligacje, podczas gdy 53% pochodziło z kredytów bankowych. Pozostałe 
3% stanowiły pożyczki z krajowych funduszy ochrony środowiska. Miasto nie posiada zadłużenia w walucie obcej, ale oprocentowanie 
większej części długu ma charakter zmienny, co naraża miasto na ryzyko wahań stóp procentowych. 

Mimo iż zadłużenie Olsztyna wzrosło w 2015 roku, średnia zapadalność długu jest korzystna dla miasta i wynosi 9 lat, co ułatwia splatę 
rat kapitałowych i odsetek. Poziom obsługi zadłużenia spadł do 4% całkowitych dochodów w 2015 roku z 7% w 2014 roku. Powyższy 
wskaźnik wzrośnie jednak do 8% w latach 2016-2017, co wynika z większych potrzeb w zakresie finansowania dłużnego. Poziom 
wydatków na obsługę zadłużenia znajduje się znacząco poniżej górnego dopuszczalnego limitu dla polskich samorządów, który zaczął 
obowiązywać w 2014 roku. Według tego limitu, roczne wydatki na obsługę zadłużenia nie powinny przekroczyć średniego wskaźnika z 
ostatnich trzech lat liczonego jako iloraz nadwyżki bieżącej do całkowitych dochodów. 

Ograniczona Elastyczność W Zakresie Dochodów I Wydatków 
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 (14% 
dochodów bieżących w 2015 roku), podczas gdy transfery publiczne i podatki dzielone z władzami centralnymi (podatek dochodowy od 
osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) wciąż stanowią większą część dochodów bieżących miasta (65% w 2015 
roku). 

Według naszych oczekiwań, skład dochodów bieżących Olsztyna nie będzie różnił się znacząco w 2016 roku. Polityka finansowa 
samorządów w Polsce zależy bowiem w dużej mierze od decyzji podejmowanych przez rząd centralny, który pozostawia władzom 
lokalnym ograniczone pole manewru w zakresie podatków i opłat. 

Po stronie wydatków budżetowych, Olsztyn musi sprostać dużemu i ulegającemu zmianie zakresowi kompetencji który obejmuje 
wydatki na edukację, pomoc socjalną, służbę zdrowia, gospodarkę mieszkaniową i transport publiczny. Miasto ma ograniczone pole 
manewru w zakresie powyższych wydatków biorąc pod uwagę strategiczny i istotny z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa charakter 
tych obszarów. 

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. 
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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 negatywna). 

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. 

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 82,71 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 6,26 12.5% 

3.5 30% 1.05 

Odsetki / dochody bieżące (%) 1 0,98 12.5% 

Płynność 5  25% 

Dług bezpośredni i pośredni netto / dochody bieżące 
(%) 

3 41,83 25% 

Krótkoterminowy dług bezpośredni / całkowity dług 
bezpośredni (%) 

3 11,62 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      4.72(5) 

Ocena ryzyka systemowego      A2 

Sugerowany poziom BCA      baa3 

* Bazowa ocena profilu kredytowego  
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