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K ażda inwestycja powinna być 
poprzedzona szczegółową ana-
lizą sytuacji, warunków i moż-

liwości finansowych samorządu. Po-
zwoli to dopasować najlepszą formę 
finansowania inwestycji. Dlatego do-
brze, jeśli w tym procesie uczestniczą 
specjaliści z banku. Wybierając sposób 
finansowania, trzeba wziąć pod uwagę 
szereg czynników. Można je podzielić 
na trzy grupy; są to cel finansowania, 
przesłanki finansowo-kosztowe i praw-
no-organizacyjne.

Na jaki cel?

Ustawa o finansach publicznych określa 
prawne cele zaciągania długu przez jed-
nostki samorządu terytorialnego w for-
mie kredytu, jak i emisji obligacji.
Mają one charakter ogólny – stanowią 
drogowskaz, a zarazem ramy, w których 
mają poruszać się samorządy – i dlatego 
wymagają uzupełnienia. 
Ogólnie przyjętą zasadą jest, że kredyt po-
winien służyć finansowaniu zadań krótko- 
i średnioterminowych, w tym utrzymy-
waniu bieżącej płynności. W przypadku 
emisji obligacji w grę wchodzą cele śred-
nio- i długoterminowe. Kredyt jest rozwią-
zaniem, w którym pożyczamy pieniądze 
bezpośrednio od banku, który jest zwykle 
zainteresowany szybkim ich odzyskaniem. 
Emitując obligacje, pozyskujemy środki 
od inwestorów, w tym instytucji finanso-
wych, ale w tym wypadku są oni zaintere-
sowani długoterminowym, bezpiecznym 

lokowaniem kapitału, licząc przy tym na 
określoną stopę zwrotu. Znaczenie ma 
również to, że w przypadku kredytu to 
bank ustala jego warunki i zasady udzie-
lenia, natomiast w przypadku obligacji 
o warunkach emisji decyduje samorząd, 
uwzględniając przepisy prawa i ewentual-
ne praktyki rynku.

Co jest tańsze?

Najważniejszym, choć nie jedynym, 
czynnikiem wyboru zewnętrznego źródła 
finansowania są wydatki związane z po-

zyskaniem kapitału. Im większe różnice 
między porównywanymi formami finan-
sowania, tym podjęcie decyzji o wybo-
rze właściwego rozwiązania, wydaje się 
łatwiejsze – oczywiście na korzyść tańszej 
oferty. Ale jak określić różnicę w kosz-
tach między kredytem a emisją obligacji? 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę 
na wysokość oprocentowania, wydatki 
na opłaty i prowizje banku udzielającego 
kredyt oraz agenta emisji (plus ewentual-
nie doradcy). 
Największe różnice dotyczą najczęściej 
odsetek, prowizji, opłat oraz zabezpie-
czeń. W przypadku kredytu wysokość 
oprocentowania ustalana jest na pod-
stawie wyboru oferty przedstawionej 
przez bank i ewentualnych negocjacji 
jej warunków. Propozycja banku zależy 
od kosztów pozyskania kapitału na ryn-
ku międzybankowym lub w formie de-
pozytów. Proponowane samorządom 
oprocentowanie zawiera też marżę 
banku (1–1,5 proc.)

RObERt GRUsZKA

Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że samorządy, szukając zewnętrznych 
źródeł finansowania, zaciągają najczęściej kredyty. Ich wartość jest ponad pięć razy 
większa niż wyemitowanych obligacji komunalnych. Czy rzeczywiście kredyt to 
najlepsze rozwiązanie…
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Obligacje czy kredyt?

PorównanIe wyDatków na zaCIągnIęCIe kreDytu  
I eMIsję oblIgaCjI koMunalnyCh

emisja obligacji kredyt

Wykup emisji po cenie nominalnej Raty kapitałowe

Kupony odsetkowe Odsetki

Prowizje i opłaty Prowizje i opłaty

Koszty zabezpieczeń Koszty zabezpieczeń
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Wysokość oprocentowania obliga-
cji ustalana jest zwykle na podstawie 
rentowności 52-tygodniowych bo-
nów skarbowych lub oprocentowania 
 WIbOR (6- lub 12-miesięcznego), do 
tych stawek należy doliczyć 
premię za ryzyko (odpowied-
nik marży dla inwestora). Wy-
nika to z postrzegania bonów 
skarbowych jako najbezpiecz-
niejszej inwestycji (zwrot zain-
westowanego kapitału gwaran-
tuje skarb Państwa), obligacje 
komunalne są następne w ko-
lejności (zwrot zainwestowane-
go kapitału gwarantuje jednost-
ka samorządu terytorialnego). 
Premia za ryzyko nie powinna 
przekraczać 1 proc.
Porównując wydatki na spłatę odsetek 
od kredytu i obligacji (o identycznym 
oprocentowaniu), bardziej opłacalna 
będzie emisja obligacji, ponieważ koń-
cowa wartość zapłaconych odsetek i ka-
pitału będzie niższa (patrz tab. str. 72). 

Rzeczywisty koszt kredytu to nie 10 
proc., a 10,38. Różnica to wynik kapi-
talizacji odsetek, która zależy od często-
tliwości ich spłaty. W przypadku kredytu 
okresy płatności odsetek to miesiące lub 
kwartały, natomiast w przypadku ob-
ligacji regułą będą okresy roczne. tym 
samym odsetki w przypadku obligacji 
komunalnych będą niższe. 
Jednak o kosztach kredytów i obligacji 
nie decydują tylko odsetki. Należy też 
zwrócić uwagę na prowizje i opłaty 
ponoszone na rzecz banku lub organi-
zatora emisji. Jeśli zaciągniemy kredyt, 
bank pobierze prowizję i ewentualnie 
opłatę za dodatkowe czynności zwią-
zane z obsługą kredytu. Prowizja jest 
określana jako procent udzielanego 
kredytu, natomiast opłaty bank ustala 
kwotowo. teoretycznie w przypadku 

emisji obligacji opłaty i prowizje po-
winny być wyższe, gdyż jest to o wie-
le bardziej skomplikowany proces 
od udzielenia kredytu przez bank. 
Wydatki wzrosną, jeśli organizator 
emisji zatrudni doradców prawnych. 
samorządy również mogą zatrudniać 

ekspertów. Jednak koszty ich wynaję-
cia powinny w tym wypadku zostać 
zrekompensowane wyborem lepszej 
i tańszej oferty. 
Oprócz  odsetek, prowizji i opłat pod 
uwagę należy też wziąć wydatki na usta-
nowienie zabezpieczeń. W przypadku 
obligacji komunalnych nie przewidzia-
no takiego obowiązku, tym samym wy-
datek ten będzie równy zero. Wyłącznie 
od emitenta obligacji i oceny dokonanej 
przez organizatora emisji zależy, czy do-

datkowe zabezpieczenie emisji 
jest konieczne. Odmienna sytu-
acja występuje w przypadku za-
ciągnięcia kredytu bankowego, 
gdyż prawo bankowe obliguje 
bank do przyjęcia zabezpiecze-
nia kredytu. W związku z tym 
samorządy muszą uwzględnić 
ewentualne wydatki na ustano-
wienie hipoteki, choć możliwe 
są też inne, tańsze formy zabez-
pieczeń.
Przedstawione wydatki dotyczą 

emisji obligacji komunalnych w trybie 
niepublicznym – najbardziej powszech-
nym wśród jednostek samorządu tery-
torialnego. W przypadku emisji obligacji 
w trybie publicznym po stronie wydat-
ków należałoby też uwzględnić opłaty 
na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, 
Mts CetO, Giełdy Papierów Wartoś-
ciowych i Krajowego Depozytu Papie-
rów Wartościowych.

Czas to pieniądz

Przed wyborem źródła finansowania 
warto wziąć pod uwagę czas trwania 
procedur pozyskiwania środków. Wy-
bierając kredyt, trzeba bowiem zasto-
sować się do zapisów ustawy prawo 
o zamówieniach publicznych. ta z kolei 
nakłada na jednostki samorządu tery-
torialnego liczne i dość uciążliwe obo-
wiązki. tymczasem przy wyłanianiu 
organizatora emisji obligacji komunal-
nych, samorząd nie musi stosować for-
my zamówienia publicznego. Może wy-
łonić ofertę, stosując formę przetargu na 
podstawie zapisów Kodeksu cywilnego 

robert gruszka
specjalista prawno-
finansowy. Współ-
pracownik EDs. były 
pracownik Związku 
banków Polskich.

Przed wyborem źródła 
finansowania warto wziąć  

pod uwagę czas  
trwania procedur  

pozyskiwania środków.
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Struktura zobowiązań ogółem JST po 2 kwartałach w latach 2005–2007 (proc.)
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Zobowiązania wymagalneEmisja papierów wartościowych Przyjęte depozyty

Art. 82 ustawy o finansach publicznych:

1.  Jednostki samorządu terytorialnego 
mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz 
emitować papiery wartościowe na: 

1)  pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego;

2)  finansowanie planowanego defi-
cytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego;

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.
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Uciążliwość procedur przetargowych 
dla kredytów rekompensuje krótszy 
czas oczekiwania na pieniądze. Z kolei 
w przypadku obligacji, z uwagi na zło-
żony i pracochłonny proces przygoto-
wania emisji, samorząd musi wziąć pod 
uwagę wydłużony okres oczekiwania 
na pozyskanie środków finansowych. 
Z szybkością pozyskiwania kapitału 
związana jest również kwestia ewen-
tualnego dopasowania emisji obliga-
cji do potrzeb finansowych jednostki 
samorządu terytorialnego. Podobnie 
jak w przypadku kredytu emisja ob-
ligacji może być uruchamiana w ra-
mach tzw. programu emisji. Program 
dzielony jest wówczas na transze 
i serie, które emitowane są w róż-
nych okresach – w zależności od za-
potrzebowania samorządu na środki 
finansowe. Zapewnia to optymalne 
dopasowanie emisji obligacji do po-

trzeb i zadań finansowanych realizo-
wanych z tych środków.
Wybierając źródło finansowania ze-
wnętrznego, samorządy powinny wziąć 
pod uwagę jeszcze jedną ciekawą moż-
liwość, jaką stwarzają obligacje komu-
nalne. Aby emisja zakończyła się suk-
cesem, należy inwestorów zachęcić do 
zaangażowania się w projekt. samorzą-

dy drukują ulotki informacyjne i foldery, 
organizują spotkania promocyjne; na-
głaśniając emisję obligacji, promują też 
miejscowość i region. Wizerunek gminy, 
powiatu czy województwa jako jednost-
ki nowoczesnej, dobrze zarządzanej, ko-
rzystającej z różnych form finansowania, 
a tym samym inwestującej i rozwijającej 
się, powinien w końcu zaprocentować 
inwestycjami w infrastrukturę i nowymi 
miejscami pracy.

Ocena jest najważniejsza

Podsumowując, największym atutem 
kredytu jest krótki czas jego realiza-
cji – środki pozyskuje się szybciej niż 
w przypadku emisji obligacji komunal-
nych. Jest mniej też mniej pracochłonny 
i w miarę elastyczny, ponieważ umożli-
wia zmianę warunków umowy w czasie 
jej obowiązywania.
Wśród atutów obligacji można wymie-
nić długi termin ich emisji, szansę na 
wypromowanie regionu, elastyczność. 
Ostateczna decyzja w sprawie sposo-
bu finansowania będzie jednak zawsze 
uzależniona od sytuacji jednostki samo-
rządu terytorialnego i rodzaju inwesty-
cji, która będzie wymagała indywidual-
nej oceny rozwiązań finansowych.  n

wyDatkI na sPłatę oDsetek oD kreDytu I oblIgaCjI (PrzykłaD)
Pozycja kredyt obligacja

Wartość pożyczonego kapitału 100 jednostek 100 jednostek

Oprocentowanie w skali roku 10 proc. 10 proc.

Okres na jaki pożyczono kapitał 1 rok 1 rok

Częstotliwość spłaty odsetek/kuponów odsetkowych co kwartał raz w roku

Wartość zapłaconych odsetek/kuponów odsetkowych 10,381 jednostek 10 jednostek

Całkowita wartość spłaconego zadłużenia 110,381 jednostek 110 jednostek

Art. 4 ustawy prawo zamówień publicznych:

„Ustawy nie stosuje się do:

3)  zamówień, których przedmiotem są:

j)  usługi finansowe związane z emisją, 
sprzedażą, kupnem lub transferem 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych, w szcze-
gólności związane z transakcjami 
mającymi na celu uzyskanie dla za-
mawiającego środków pieniężnych 
lub kapitału.”
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