Nakłady inwestycyjne JST i możliwości
ich sfinansowania w kontekście malejących środków
z funduszy europejskich do roku 2030
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Najważniejsze informacje dotyczące analizy
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Co liczymy i jak należy interpretować przedstawiane przez nas wyniki…

 Celem naszej analizy było uzyskanie poglądu na zdolność samorządów do utrzymania aktywności inwestycyjnej z ostatnich lat w okresie do roku 2030 w
perspektywie potencjalnie malejących możliwości finansowania nakładów z dotacji unijnych.
 Zachowanie aktywności inwestycyjnej zostało przez nas zdefiniowane jako utrzymanie przeciętnej relacji wydatków majątkowych poszczególnych szczebli
samorządów do nadwyżki operacyjnej na średnim poziomie z lat 2011-2018. Okres ten został wybrany wziąwszy pod uwagę dynamikę i wielkości napływów
środków unijnych z uwzględnieniem szczególnej sytuacji finansowej budżetów w okresie po kryzysie finansowym z 2008 roku. Rozłożenie tych wydatków na
poszczególne lata okresu 2019-2030 jest w naszym modelu powiązane z zakładanym przebiegiem cyklu napływu środków unijnych w tej oraz kolejnych dwóch
perspektywach, a także z dotychczasowym udziałem tych środków w całkowitych wydatkach majątkowych poszczególnych grup samorządów. Bardzo ważne
jest by traktować przedstawione oczekiwane wydatki majątkowe poszczególnych grup samorządów jako założenie, a nie jako prognozę rzeczywistych
nakładów.
 Zdolność do zachowania aktywności inwestycyjnej jest natomiast uzależniona od spełnienia przez poszczególne grupy samorządów warunków zapisanych w
art. 243 ustawy o finansach publicznych.
 Przedstawione w tym krótkim opracowaniu wyniki należy traktować jako poglądowe i wstępne. Oparte są one o sztywne założenia dotyczące tempa rozwoju
gospodarczego kraju – tzn. wzrostu nominalnego PKB oraz powiązanych z PKB dochodów i wydatków bieżących samorządów różnych szczebli, kosztów
finansowania oraz przeciętnego okresu w jakim dokonywane są spłaty zobowiązań. Uzyskane przez nas wyniki są z oczywistych względów wrażliwe na zmiany
któregokolwiek z tych parametrów. Szczegóły założeń użytych do obliczeń przedstawione są w załączniku. Analiza obejmuje także badanie wrażliwości
wyników na zmiany wybranych założeń.
 Naszych obliczeń dokonaliśmy w oparciu o dane zagregowane dla czterech grup jednostek samorządu terytorialnego: województw, powiatów, miast na
prawach powiatu oraz gmin. Uzyskane przez nas wyniki nie uwzględniają, ani nie odzwierciedlają więc różnic pomiędzy poszczególnymi samorządami. To co
pokazują to jedynie wartości przeciętne, których w żadnym razie nie można przekładać na indywidualne sytuacje jednostek samorządowych.
 Nasza analiza oparta jest na danych ze sprawozdań budżetowych JST, a więc nie obejmuje sytuacji finansowej podmiotów takich jak kapitałowe spółki prawa
handlowego lub samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
 Zdając sobie w pełni sprawę z ograniczeń prezentowanej analizy mamy nadzieje, iż uzyskane przez nas wyniki staną się dobrą podstawą do dyskusji o
długookresowym planowaniu inwestycji samorządowych oraz o dostępnych źródłach ich finansowania w najbliższych latach. Jednocześnie planujemy dalsze
pogłębianie prowadzonych badań w szczególności w kierunku większej dezagregacji poziomu analizy oraz większego zróżnicowania przyjmowanych założeń.
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Jakie scenariusze napływu środków unijnych analizujemy?

Stosunek napływów środków
unijnych w perspektywie
2020-2027 do napływów
w perspektywie 2014-2020
Scenariusz
optymistyczny
Scenariusz pośredni
Scenariusz
pesymistyczny

Stosunek napływów środków
unijnych w perspektywie
2028-2035 do napływów
w perspektywie 2020-2027
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Wykres 1. Zakładane scenariusze kwot dotacji UE (majątkowych) oraz łączna
nadwyżka operacyjna sektora JST wraz z historycznymi wartościami

2009

Jednocześnie trzeba zauważyć, iż nawet w
przypadku scenariusza optymistycznego, relacja
środków unijnych do nadwyżek operacyjnych, a
co za tym idzie do oczekiwanych nakładów
inwestycyjnych będzie spadać (patrz Wykres 1).
Wiąże się to z oczekiwaną malejącą relacją
napływu środków unijnych do PKB Polski w
perspektywie długookresowej.

Tabela 1. Zakładane scenariusze napływu środków UE do Polski do roku 2030

Miliardy PLN

Zgodnie z przyjętymi założeniami jedynym
parametrem zmieniającym się w poszczególnych
scenariuszach analizy podstawowej jest tempo
spadku napływu środków unijnych wyrażonych
w złotych w wartościach nominalnych (wszystkie
nasze obliczenia przedstawione są w związku z
tym wartościach nominalnych). Scenariusz
pierwszy (optymistyczny) zakłada, że nominalny
napływ środków dotacyjnych na inwestycje
samorządowe zostanie w nadchodzących dwóch
perspektywach utrzymany. W wariancie
pośrednim zakładamy spadek napływu środków
w kolejnych perspektywach o 20%. Scenariusz
pesymistyczny zakłada spadki o 50% w kolejnych
dwóch perspektywach. Oczekiwany rozkład
napływu środków unijnych na poszczególne lata
odzwierciedla trendy historyczne.

historyczne dotacje z funduszy unijnych (majątkowe)
dotacje z funduszy unijnych (majątkowe) scenariusz optymistyczny
dotacje z funduszy unijnych (majątkowe) scenariusz pośredni
dotacje z funduszy unijnych (majątkowe) scenariusz pesymistyczny
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Ograniczenia prawne samorządowych wydatków inwestycyjnych

Poziom zadłużenia JST jest ograniczany przede wszystkim za sprawą wskaźnika z art. 243 ustawy o
finansach publicznych. Dla wszystkich lat lewa strona wskaźnika nie może być większa niż prawa.
Wskaźnik w latach 2014 – 2019 miał formę:
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W latach 2020 – 2025 będzie miał następującą formę (choć nie jest ona przytoczona explicite w ustawie, to
jest zgodna z jej zapisami):
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A od 2026 roku będzie miał następującą formę, która już wprost wpisana jest w ustawie:
7
𝑅+𝑂
1
𝐷𝑏𝑒𝑖 − 𝑊𝑏𝑒𝑖
≤ × 
𝐷𝑏
7
𝐷𝑏𝑖
𝑖=1

Nasz model określający możliwości JST w zakresie sfinansowania zakładanego poziomu wydatków
majątkowych na poziomie pozwalającym utrzymać intensywność inwestycji z lat 2012 – 2018 korzysta z
przytoczonych powyżej ograniczeń ustawowych.

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu
spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o
którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt
2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem
kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów
wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub
emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 zaciąganie
kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych
przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 pkt 1, i
zobowiązań określonych w art. 91 limit kredytów, pożyczek
i zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych
dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 1,
O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na
obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do
tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług
publiczny ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów
wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych
poręczeń i gwarancji,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja,
dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki
przeznaczone na cele bieżące,
Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok,
na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i
środki o charakterze bieżącym na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i
dochodów publicznych ust. 1 pkt 2,
Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok,
na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i
środki przeznaczone na cele bieżące,
Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok,
na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki
bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu
dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług
publiczny ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu
oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów
publicznych ust. 1 pkt 2.
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
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Co pokazujemy na kolejnych slajdach…

Na kolejnych slajdach prezentujemy państwu wyniki naszej analizy dla poszczególnych grup JST. Dla każdej z grup przedstawiamy po 5 analogicznych slajdów na których
prezentujemy:
 Omówienie oczekiwanych nakładów inwestycyjnych w latach 2019-2030. Wynikają one bezpośrednio z założeń modelu analitycznego – relacji wydatków majątkowych do
nadwyżek operacyjnych z lat 2011 – 2018, a rozłożenie ich na poszczególne lata z prognozowanego cyklu napływów środków unijnych w kolejnych perspektywach
finansowych. Bardzo ważne jest to, by przedstawionych oczekiwanych nakładów inwestycyjnych nie traktować jako prognoz, ani tym bardziej jako szacunku potrzeb
inwestycyjnych. Są one de-facto przedłużeniem średniej historycznej aktywności inwestycyjnej poszczególnych grup. Aspekt ten ma szczególne znaczenie w kontekście
wyników otrzymanych dla powiatów i gmin, których potrzeby inwestycyjne, szczególnie w przypadku gmin wiejskich, mogą być wyższe niż wskazywałyby na to historyczne
wykonania wydatków majątkowych, na których oparte są nasze oczekiwania inwestycyjne.
 Na kolejnym slajdzie dla każdej z grup samorządów prezentujemy historyczną strukturę finansowania wydatków majątkowych. Wysoki historyczny udział dotacji unijnych w
całkowitym finansowaniu wydatków majątkowych oznacza, że dana grupa samorządów jest bardziej wrażliwa na potencjalne redukcje napływu środków unijnych. W nieco
mniej korzystnej sytuacji w naszym modelu analitycznym znajdują się także grupy ze znaczącym udziałem innych dotacji w finansowaniu wydatków majątkowych, gdyż
zgodnie z przyjętymi założeniami będą one stałe w ujęciu nominalnym, czyli ich znaczenie dla finansowania rosnących wydatków majątkowych będzie spadać.
 Na kolejnych slajdach przedstawiamy spadającą relację dotacji unijnych do wydatków majątkowych w poszczególnych scenariuszach. Warto zauważyć, że spada ona nawet w
scenariuszu zachowania nominalnych napływów środków unijnych. W kolejnych scenariuszach, coraz większych redukcji środków unijnych, relacja ta spada jeszcze bardziej,
przy czym spadek ten jest z oczywistych powodów bardziej wyraźny dla grup samorządów, które wcześniej w większym stopniu korzystały z dotacji unijnych dla finansowania
inwestycji.
 Czwarty slajd w każdym rozdziale pokazuje:
 kształtowanie się wskaźnika możliwości zadłużeniowych opartego na zapisach z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz
 rozwój relacji zadłużenia poszczególnych grup samorządów do dochodów ogółem przy podstawowych założeniach modelu.
 Z uwagi na mechanikę działania naszego modelu analitycznego możliwe są przekroczenia wskaźnika, które skutkują następnie silnymi wahaniami wskaźników oraz poziomów
zadłużenia w następnych latach, na skutek kolejnych gwałtownych cięć wydatków inwestycyjnych. Przedstawione wyniki należy zatem traktować jako ilustracyjne przybliżenie
zachowania budżetów samorządów. W rzeczywistości skarbnicy ograniczyliby inwestycje w okresach poprzednich tak, by wskaźniki nie zostały przekroczone. Przekroczenie
wskaźników w którymkolwiek scenariuszu należy traktować jako informację ostrzegawczą, pokazującą, iż niemożliwe jest w nim utrzymanie nawet dotychczasowej
aktywności inwestycyjnej w perspektywie do roku 2030. Informacją ostrzegawczą jest także zbliżanie się wskaźnika do wartości granicznych w okresie analizy, gdyż oznacza
ono konieczność obniżenia aktywności inwestycyjnej w kolejnych latach.
 Wyniki zaprezentowane na czwartym slajdzie dla każdej z grup samorządów są w oczywisty sposób silnie zależnie od podstawowych założeń przyjętych na potrzeby naszej
analizy. W związku z tym na ostatnim slajdzie dla każdej z grup samorządów przedstawiamy wyniki analizy wrażliwości wyników analizy (pokazywanych na slajdzie piątym
czwartym każdego rozdziału) na wybrane zmiany założeń. Analiza obejmuje wrażliwość wyników na: zmiany tempa wzrostu PKB przy zachowaniu oczekiwanych nominalnych
kwot inwestycji, podniesienie kosztów finansowania oraz modyfikacje tenorów finansowania dłużnego. Dodatkowo z racji na obawy dotyczące adekwatności oczekiwanych
ścieżek inwestycji dla powiatów i gmin przetestowane została wrażliwość wyników modelu na podniesienie oczekiwanych kwot inwestycji o 25%. Przekroczenie wskaźników z
art. 243 ustawy w horyzoncie analizy w wyniku którejkolwiek zmiany założeń także należy traktować jako istotną informację ostrzegawczą.
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Oczekiwane nakłady i możliwości ich finansowania dla województw
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Aby utrzymać zakładaną aktywność inwestycji przeciętne roczne wydatki
majątkowe województw powinny istotnie wzrosnąć…

Miliardy PLN

Wykres 2. Historyczne wydatki majątkowe województw oraz wydatki majątkowe
zgodne z założeniem utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011 - 2018
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 Łączna wartość oczekiwanych zgodnie z
naszymi założeniami wydatków
majątkowych samorządów
wojewódzkich w latach 2019 – 2030 to
153 mld PLN, czyli przeciętnie 12,8 mld
PLN rocznie. Przeciętne roczne wydatki
majątkowe w latach 2009 – 2018
wynosiły 5,8 mld PLN. Tak silny
oczekiwany wzrost wydatków wynika,
poza oczywistym związkiem ze wzrostem
nominalnego PKB, z relatywnie niskiej
intensywności inwestycji (relacji
wydatków majątkowych do nadwyżki
operacyjnej) w latach 2016-2018, która
jest rekompensowana w latach
kolejnych. W szczególności widać to w
silnym wzroście oczekiwanych wydatków
majątkowych w roku 2019.
 Relatywnie wysokie wahania
oczekiwanych kwot wydatków
majątkowych dla województw wynikają z
silnego powiązania poziomu wydatków
majątkowych z napływem środków
unijnych.
9

Struktura finansowania dotychczasowych wydatków majątkowych
województw na tle pozostałych grup samorządów wskazuje, iż są one
szczególnie wrażliwe na zmiany napływu środków unijnych…
Wykres 3. Struktura finansowania wydatków majątkowych przez województwa w
latach 2009 – 2018 (lewy wykres) i porównanie do struktury wydatków
majątkowych pozostałych grup JST w latach 2009 – 2018 (prawy wykres)
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 Zależność wydatków inwestycyjnych
województw od dotacji z funduszy
unijnych jest znacznie silniejsza niż dla
pozostałych grup samorządów. Dotacje z
funduszy w latach 2009- 2018 stanowiły
47% wydatków majątkowych
województw, a wraz z dotacjami
celowymi ze źródeł krajowych udział ten
wynosił 59%.
 Oznacza to, iż należy oczekiwać, że
zdolności inwestycyjne samorządów
województw są szczególnie wrażliwe na
scenariusze zmniejszania napływu
środków unijnych.
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W zależności od scenariusza relacja dotacji z funduszy unijnych do
oczekiwanych nakładów inwestycyjnych województw spadnie z
historycznych 47% do nawet 21%...

Miliardy PLN

Wykres 4. Historyczne wydatki majątkowe województw oraz wydatki majątkowe
zgodne z założeniem utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011 - 2018 a
relacje dotacji majątkowych UE według przyjętych scenariuszy napływu środków
unijnych w kolejnych perspektywach finansowych do wydatków majątkowych
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 Relacja kwoty dotacji majątkowych UE
do kwoty wydatków majątkowych w
latach 2009-2018 wynosiła przeciętnie
47%. W latach 2019 – 2030 relacja ta,
przy założeniu utrzymania zakładanej
intensywności inwestycji, spadnie w
zależności od przyjętego scenariusza do
29%, a nawet 21%. Przykład województw
pokazuje wyraźnie, że nawet scenariusz
zakładający brak nominalnego spadku
napływu środków unijnych oznacza
istotne ograniczenie ich roli w
finansowaniu oczekiwanych nakładów
inwestycyjnych.
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Tylko w scenariuszu braku spadku nominalnego napływu środków
unijnych województwa będą w stanie utrzymać intensywności nakładów
inwestycyjnych w horyzoncie roku 2030, choć dzieje się to kosztem
znacznego wzrostu poziomu zadłużenia…
Wykres 5. Różnica pomiędzy dwiema stronami wskaźnika ograniczającego
zadłużenie JST określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych
(lewa strona – prawa)
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Wykres 6. Relacja salda zadłużenia ogółem do dochodów ogółem
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 Wykres 5 obrazuje zakres możliwego zwiększania salda
obsługi długu oraz spłat rat wynikający ze wskaźnika
zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (na
wykresie: im wartość niższa, tym większy zakres możliwego
zwiększania kosztów obsługi długu i rat). Wahania w latach
2028-2030 wynikają z okresowego przekraczania wskaźnika
zadłużenia. Nasz model zakłada, że w razie przekroczenia
wskaźnika dana grupa JST przestaje się zadłużać jednocześnie
nadal spłacając założoną wartość zadłużenia, przez co
przywraca swoje zdolności do dalszego zadłużania.
 Województwa nie są w stanie w pełni sfinansować założonych
wydatków majątkowych w scenariuszu pośrednim i
pesymistycznym. Łącznie w tych scenariuszach w latach 2019
– 2030 możliwości realizacji wydatków majątkowych
zgodnych z założeniem utrzymania intensywności inwestycji z
lat 2011 – 2018 wahają się, w zależności od przyjętego
scenariusza spadku napływu środków unijnych, w przedziale
84 – 93%. W przypadku scenariusza optymistycznego
utrzymanie intensywności inwestycji na zakładanym poziomie
nie będzie możliwe w dłuższym okresie.
 We wszystkich scenariuszach województwa osiągają bardzo
duże relacje wielkości zadłużenia do dochodów ogółem –
sięgające 200%. Ten wynik należy traktować jako istotną
informację ostrzegawczą.
12

Zmiana wybranych założeń w przypadku województw oznacza, że nie
będą one w stanie utrzymać historycznej intensywności inwestycyjnej do
2030 roku nawet w przypadku braku redukcji napływów środków
unijnych…
Zmiana założenia

Wynik zmiany założenia

Zmniejszenie prognozy wzrostu PKB
nominalnego w okresie 2019-2030 z
równego średniorocznie 5% do 3%

Zmiana powoduje spadek nadwyżki operacyjnej i w konsekwencji ogranicza możliwości do
finansowania wydatków majątkowych. Województwa nie są w stanie sfinansować ok. 14-25%
wydatków majątkowych przy założeniu utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011-2018 w
zależności od scenariusza.

Zwiększenie przeciętnego kosztu długu z
2,49% do 3,5%

Województwa nie są w stanie sfinansować w pełni wydatków majątkowych przy założeniu
utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011-2018 w żadnym scenariuszu napływu środków
unijnych. Województwa nie są w stanie sfinansować ok. 7-17% wydatków majątkowych przy
założeniu utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011-2018 w zależności od scenariusza.

Wydłużenie przeciętnej długości kredytu
zaliczanego do zobowiązań publicznych
krajowych z 9,0 do 16,2 lat

Województwa nie przekraczają w żadnym scenariuszu wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach
publicznych, jednak wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w 2030 r. waha się od 230% w
scenariuszu optymistycznym do 290% w scenariuszu pesymistycznym, co także należy uznać za
informację ostrzegawczą.

Powiązanie poziomu dotacji celowych z
budżetu państwa do zakładanego wzrostu
PKB

Brak istotnych zmian
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Oczekiwane nakłady i możliwości ich finansowania dla powiatów
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Wzrost oczekiwanych wydatków inwestycyjnych powiatów w latach
2019-2030 jest ściśle związany ze wzrostem PKB…
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Wykres 7. Historyczne wydatki majątkowe powiatów oraz wydatki
majątkowe zgodne z założeniem utrzymania intensywności inwestycji z
lat 2011 - 2018

 Łączna wartość oczekiwanych zgodnie z naszymi
założeniami wydatków majątkowych samorządów
powiatowych w latach 2019 – 2030 to 77 mld PLN,
czyli średnio 6,4 mld PLN rocznie. Przeciętne roczne
wydatki majątkowe w latach 2009 – 2018 wynosiły 3,6
mld PLN.

 Wzrost przeciętnych rocznych oczekiwanych wydatków
inwestycyjnych w relacji do nakładów historycznych
wynika, w przypadku samorządów powiatowych,
przede wszystkim ze wzrostu nominalnego PKB.
 Relacja wydatków majątkowych do nadwyżki
operacyjnej w latach 2019 – 2030 jest stabilna, co
wynika głównie z małego historycznego udziału dotacji
majątkowych unijnych w finansowaniu wydatków
majątkowych powiatów.
 Z racji na swoją relatywnie wysoką intensywność w
roku 2018, oczekiwane wydatki inwestycyjne
powiatów w następnych latach są poniżej poziomu z
tego roku (6 mld PLN) i przekraczają go dopiero w roku
2025 (6,7 mld PLN). Może to oznaczać, że oczekiwane
przez nas wydatki inwestycyjne powiatów są znacząco
niższe ich rzeczywiste potrzeby inwestycyjne.
15

Udział dotacji z funduszy UE w dotychczasowej strukturze finansowania
wydatków inwestycyjnych powiatów nie był znaczący na tle innych grup
samorządów…
Wykres 8. Struktura finansowania wydatków majątkowych przez powiaty w latach
2009 – 2018 (lewy wykres) i porównanie do struktury wydatków majątkowych
pozostałych grup JST w latach 2009 – 2018 (prawy wykres)
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poniżej przeciętnej dla pozostałych grup
samorządów.
 Oznacza to, że zdolności inwestycyjne
samorządów powiatowych nie powinny
być szczególnie wrażliwe na scenariusze
napływu środków unijnych.
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W zależności od scenariusza relacja dotacji z funduszy unijnych do
oczekiwanych nakładów inwestycyjnych powiatów spadnie z
historycznych 16% do 8% w przypadku scenariusza pesymistycznego..
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 Relacja kwoty dotacji majątkowych UE
do kwoty wydatków majątkowych w
latach 2009-2018 wynosiła przeciętnie
16%. W latach 2019 - 2030, zgodnie z
naszym modelem, będzie wynosiła od
12% dla scenariusza optymistycznego, do
8% dla scenariusza pesymistycznego.
 Różnice te są więc znacznie mniejsze niż
ma to miejsce w przypadku samorządów
wojewódzkich co oznacza, iż zdolności
inwestycyjne powiatów nie są, aż tak jak
w przypadku województw, narażone na
różnice w scenariuszach napływu
środków unijnych.
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Wykres 9. Historyczne wydatki majątkowe powiatów oraz wydatki majątkowe
zgodne z założeniem utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011 – 2018 a
relacje dotacji majątkowych UE według przyjętych scenariuszy napływu środków
unijnych w kolejnych perspektywach finansowych do wydatków majątkowych

kwoty wydatków majątkowych historyczne i przyszłe zgodne z założeniami modelu
relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz optymistyczny
relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz pośredni
relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz pesymistyczny
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W żadnym z zakładanych scenariuszy powiaty nie przekroczą
dopuszczalnych wskaźników i będą w stanie utrzymać intensywność
swoich wydatków inwestycyjnych…
Wykres 10. Różnica pomiędzy dwiema stronami wskaźnika ograniczającego
zadłużenie JST określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych
(lewa strona – prawa)
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Wykres 11. Relacja salda zadłużenia ogółem do dochodów ogółem
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 Wykres 10. obrazuje zakres możliwego
zwiększania salda obsługi długu oraz spłat rat
wynikający ze wskaźnika zawartego w art. 243
ustawy o finansach publicznych (na wykresie: im
wartość niższa, tym większy zakres możliwego
zwiększania kosztów obsługi długu i rat).

 Powiaty są w stanie sfinansować zakładane
wydatki majątkowe w każdym scenariuszu
spadku napływów środków unijnych w kolejnych
perspektywach finansowych.
 Na taki wynik naszej analizy duży wpływ ma
relatywnie niskie przeciętne, obecne
wykorzystanie możliwości zadłużeniowych
powiatów oraz niewielki wpływ napływu
środków unijnych na możliwości finansowania
ich wydatków majątkowych. Jednocześnie
należy pamiętać, że w przypadku gdy
rzeczywiste potrzeby inwestycyjne powiatów
znacząco przekraczają oczekiwane przez nas
kwoty wynikające z przyjętych założeń, co
wydaje się prawdopodobne, to przedstawione
przez nas wyniki kalkulacji dla tej grupy
samorządów są nazbyt optymistyczne.
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Powiaty będą w stanie utrzymać intensywność wydatków
inwestycyjnych nawet w przypadku nieco mniej korzystnego otoczenia
gospodarczego. Nie będą jednak mogły znacząco zwiększyć
intensywności inwestycji…
Zmiana założenia

Wynik zmiany założenia

Zmniejszenie prognozy wzrostu PKB
nominalnego w okresie 2019-2030 z
równego średniorocznie 5% do 3%

Zmiana powoduje spadek nadwyżki operacyjnej i w konsekwencji ogranicza możliwości do
finansowania wydatków majątkowych. Jednakże powiaty nadal są w stanie sfinansować wydatki
majątkowe przy założeniu utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011-2018 w każdym
scenariuszu napływu środków unijnych. Zadłużenie wzrasta i osiąga 50% dochodów ogółem w
przypadku scenariusza pesymistycznego.

Zwiększenie przeciętnego kosztu długu z
2,55% do 3,5%

Zadłużenie w relacji do dochodów ogółem wzrasta o kilka punktów procentowych w stosunku do
założeń pierwotnych. Powiaty nie przekraczają wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych
w żadnym scenariuszu spadku napływu środków unijnych.

Skrócenie przeciętnej długości kredytu
zaliczanego do zobowiązań publicznych
krajowych z 7,0 do 4,3 lat

Brak istotnych zmian

Powiązanie stałego poziomu dotacji
celowych z budżetu państwa do
zakładanego wzrostu PKB

Brak istotnych zmian

Zwiększenie oczekiwanych wydatków
majątkowych o 25% w każdym roku

Zmiana powoduje, że powiaty nie są w stanie sfinansować ok. 7% zakładanych wydatków
majątkowych
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Oczekiwane nakłady i możliwości ich finansowania
dla miast na prawach powiatu

20

Przeciętne roczne wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatu w
latach 2019-2030 powinny przy naszych założeniach rosnąć nieco szybciej
niż wynikałoby to ze wzrostu PKB…

Miliardy PLN

Wykres 12. Historyczne wydatki majątkowe miast na prawach powiatu oraz
wydatki majątkowe zgodne z założeniem utrzymania intensywności inwestycji z lat
2011 - 2018
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 Łączna wartość oczekiwanych zgodnie z
naszymi założeniami wydatków
majątkowych miast na prawach powiatu
w latach 2019 – 2030 to 275 mld PLN,
czyli średnio 22,9 mld PLN rocznie.
Przeciętne roczne wydatki majątkowe w
latach 2009 – 2018 wynosiły 11,4 mld
PLN. Relatywnie silny oczekiwany wzrost
wydatków wynika, poza oczywistym
związkiem ze wzrostem nominalnego
PKB, z relatywnie niskiej intensywności
inwestycji (relacji wydatków
majątkowych do nadwyżki operacyjnej)
w latach 2016-2018, która jest
rekompensowana w latach kolejnych.
 Wahania oczekiwanych kwot wydatków
majątkowych dla miast na prawach
powiatu wynikają z silnego powiązania
poziomu wydatków majątkowych z
napływem środków unijnych.

relacja wydatków majątkowych do nadwyżki operacyjnej (prawa oś)
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Struktura finansowania dotychczasowych wydatków majątkowych miast
na prawach powiatu na tle pozostałych grup samorządów wskazuje, iż
mogą być one nieco bardziej wrażliwe na zmiany napływu środków
unijnych…
Wykres 13. Struktura finansowania wydatków majątkowych przez miasta na
prawach powiatu w latach 2009 - 2018 i porównanie do struktury wydatków
majątkowych pozostałych grup JST
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 Dotacje z funduszy unijnych stanowią
relatywnie znaczący udział w strukturze
finansowania wydatków majątkowych miast na
prawach powiatu. Średnio w latach 2009-2018
udział ten wynosił 28%, a w pozostałych
grupach samorządów średnio 24%. Oznacza to,
iż ich zdolność do finansowania wydatków
inwestycyjnych długiem jest nieco bardziej niż
przeciętnie wrażliwa na spadek napływu
środków unijnych.
 Dodatkowo miasta na prawach powiatu
charakteryzowały się w ostatnich latach dużym
udziałem dochodów ze sprzedaży majątku w
finansowaniu wydatków inwestycyjnych (16%,
wobec 7% dla innych grup samorządów). W
obliczu naszych założeń, przyjmujących
utrzymanie przez samorządy stałych w ujęciu
nominalnych dochodów ze sprzedaży majątku
oznacza to także stopniowe zwiększanie potrzeb
finansowania rosnących wydatków
inwestycyjnych długiem.
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W zależności od scenariusza relacja dotacji z funduszy unijnych do
oczekiwanych nakładów inwestycyjnych miast na prawach powiatu
spadnie z historycznych 28% do 13% w scenariuszu pesymistycznym…
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do kwoty wydatków majątkowych w
latach 2009-2018 wynosiła przeciętnie
28%. W latach 2019 – 2030 relacja ta,
przy założeniu utrzymania zakładanej
intensywności inwestycji, spadnie w
zależności od przyjętego scenariusza do
19%, a nawet 13%.
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Wykres 14. Historyczne wydatki majątkowe miast na prawach powiatu oraz
wydatki majątkowe zgodne z założeniem utrzymania intensywności inwestycji z lat
2011 - 2018 a relacje dotacji majątkowych UE według przyjętych scenariuszy
napływu środków unijnych w kolejnych perspektywach finansowych do wydatków
majątkowych

kwoty wydatków majątkowych historyczne i przyszłe zgodne z założeniami modelu
relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz optymistyczny
relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz pośredni

relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz pesymistyczny
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Miasta na prawach powiatu nie byłyby w stanie utrzymać historycznej
intensywności wydatków inwestycyjnych do roku 2030 tylko gdyby
napływ środków z funduszy unijnych spadł znacząco…
Wykres 15. Różnica pomiędzy dwiema stronami wskaźnika
ograniczającego zadłużenie JST określonego w art. 243 ustawy o
finansach publicznych (lewa strona – prawa)
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Wykres 16. Relacja salda zadłużenia ogółem do dochodów ogółem
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 Wykres 15. obrazuje zakres możliwego zwiększania
salda obsługi długu oraz spłat rat wynikający ze
wskaźnika zawartego w art. 243 ustawy o finansach
publicznych (na wykresie: im wartość niższa tym
większy zakres możliwego zwiększania kosztów
obsługi długu i rat). Wahania w latach 2027-2030
wynikają z przekraczania wskaźnika zadłużenia – nasz
model zakłada, że w razie przekroczenia wskaźnika
dana grupa JST przestaje się zadłużać, ale nadal
spłaca założoną wartość zadłużenia, przez co
przywraca swoje zdolności do dalszego zadłużania.
 Miasta na prawach powiatu nie są w stanie
sfinansować oczekiwanych wydatków majątkowych
w horyzoncie analizy tylko w scenariuszu
pesymistycznym. Natomiast w pozostałych dwóch
scenariuszach utrzymanie zakładanej intensywności
inwestycji nie będzie możliwe w dłuższym okresie z
racji na zbliżanie się wskaźników do wartości
granicznych w horyzoncie analizy.
 Łącznie w latach 2019 – 2030 realizacja wydatków
majątkowych zgodnych z założeniem utrzymania
intensywności inwestycji z lat 2011 – 2018 wynosi
dla scenariusza pesymistycznego 91%.
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W przypadku mniej sprzyjających warunków otoczenia gospodarczego
miasta na prawach powiatu mogą nie być w stanie utrzymać obecnej
intensywności nakładów inwestycyjnych nawet w przypadku braku
spadku napływu środków unijnych…
Zmiana założenia

Wynik zmiany założenia

Zmniejszenie prognozy wzrostu PKB
nominalnego w okresie 2019-2030 z
równego średniorocznie 5% do 3%

Zmiana powoduje spadek nadwyżki operacyjnej i w konsekwencji ogranicza możliwości do
finansowania wydatków majątkowych. Miasta nie są w stanie sfinansować ok. 15-17% wydatków
majątkowych przy założeniu utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011-2018 w zależności od
scenariusza.

Zwiększenie przeciętnego kosztu długu z
2,58% do 3,5%

Miasta nie są sfinansować ok. 7-9% wydatków majątkowych przy założeniu utrzymania
intensywności inwestycji z lat 2011-2018 w zależności od scenariusza.

Wydłużenie przeciętnej długości kredytu
zaliczanego do zobowiązań publicznych
krajowych z 6,3 do 11,7 lat

Miasta nie przekraczają w żadnym scenariuszu wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w 2030 r. waha się od 78% w scenariuszu
optymistycznym do 89% w scenariuszu pesymistycznym.

Powiązanie stałego poziomu dotacji
celowych z budżetu państwa do
zakładanego wzrostu PKB

Brak istotnych zmian
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Oczekiwane nakłady i możliwości ich finansowania dla gmin
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Przeciętne roczne wydatki inwestycyjne gmin powinny w latach 20192030 przy naszych założeniach rosnąć zgodnie z tempem wzrostu PKB…

Miliardy PLN

Wykres 17. Historyczne wydatki majątkowe gmin oraz wydatki majątkowe zgodne
z założeniem utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011 - 2018
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 Wzrost wydatków majątkowych w roku
2019 wynika z charakterystyki modelu,
który zakłada odwzorowanie dynamiki
relacji wydatków majątkowych do
nadwyżki operacyjnej gmin w latach
2011 – 2018 oraz zakładanej dynamiki
napływu środków unijnych.
 Łączna wartość oczekiwanych zgodnie z
naszymi założeniami wydatków
majątkowych gmin w latach 2019 – 2030
to 334 mld PLN, czyli przeciętnie 27,8
mld PLN rocznie. Przeciętne roczne
wydatki majątkowe w latach 2009 –
2018 wynosiły 15,0 mld PLN. Wzrost
przeciętnych rocznych wydatków wynika
przede wszystkim ze wzrostu
nominalnego PKB.

relacja wydatków majątkowych do nadwyżki operacyjnej (prawa oś)
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Struktura finansowania dotychczasowych wydatków majątkowych gmin
na tle pozostałych grup samorządów wskazuje, iż ich wrażliwość na
zmiany napływu środków unijnych jest ograniczona…
Wykres 18. Struktura finansowania wydatków majątkowych przez gminy w latach
2009 - 2018 i porównanie do struktury wydatków majątkowych pozostałych grup JST
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 Oznacza to, że zdolności inwestycyjne
samorządów gmin nie powinny być
szczególnie wrażliwe na scenariusze
napływu środków unijnych.
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32%

 Dotacje z funduszy unijnych stanowią
relatywnie niewielki udział w strukturze
finansowania wydatków majątkowych
gmin. Średnio w latach 2009-2018 udział
ten wynosił 17%, czyli znacznie poniżej
przeciętnej dla pozostałych grup
samorządów.

45%

subwencja ogólna (w części majątkowej)
dotacje celowe
nadwyżka operacyjna i zaciągnięty dług
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W zależności od scenariusza relacja dotacji z funduszy unijnych do
oczekiwanych nakładów inwestycyjnych powiatów spadnie z
historycznych 17% do 8% w przypadku scenariusza pesymistycznego..
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 Relacja kwoty dotacji majątkowych UE
do kwoty wydatków majątkowych w
latach 2009-2018 wynosiła przeciętnie
17%. W latach 2019 - 2030, zgodnie z
naszym modelem będzie wynosił od 11%
dla scenariusza optymistycznego, do 8%
dla scenariusza pesymistycznego.
 Różnice te są więc znacznie mniejsze niż
ma to miejsce w przypadku samorządów
wojewódzkich, czy miast na prawach
powiatu. Oznacza to, iż zdolności
inwestycyjne gmin, podobnie jak
powiatów, nie są w istotnym stopniu
narażone na różnice w scenariuszach
napływu środków unijnych.
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Wykres 19. Historyczne wydatki majątkowe gmin oraz wydatki majątkowe zgodne z
założeniem utrzymania intensywności inwestycji z lat 2011 - 2018 a relacje dotacji
majątkowych UE według przyjętych scenariuszy napływu środków unijnych w
kolejnych perspektywach finansowych do wydatków majątkowych

kwoty wydatków majątkowych historyczne i przyszłe zgodne z założeniami modelu
relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz optymistyczny
relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz pośredni
relacja kwoty dotacji z funduszy unijnych (majątkowych) do wydatków majątkowych scenariusz pesymistyczny
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W żadnym z zakładanych scenariuszy gminy nie przekroczą
dopuszczalnych wskaźników i będą w stanie utrzymać intensywność
swoich wydatków inwestycyjnych. Pozostaje pytanie czy nakłady te są
wystarczające.
Wykres 20. Różnica pomiędzy dwiema stronami wskaźnika
ograniczającego zadłużenie JST określonego w art. 243 ustawy o
finansach publicznych (lewa strona – prawa)
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Wykres 21. Relacja salda zadłużenia ogółem do dochodów ogółem
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 Wykres 20. obrazuje zakres możliwego zwiększania salda
obsługi długu oraz spłat rat wynikający ze wskaźnika
zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (na
wykresie: im wartość niższa, tym większy zakres możliwego
zwiększania kosztów obsługi długu i rat).
 Gminy są w stanie sfinansować zakładane wydatki majątkowe
w każdym scenariuszu spadku napływów środków unijnych w
kolejnych perspektywach finansowych.
 Na taki wynik naszej analizy duży wpływ ma relatywnie niskie
przeciętne, obecne wykorzystanie możliwości zadłużeniowych
gmin oraz niewielki wpływ napływu środków unijnych na
możliwości finansowania wydatków majątkowych.
 Szczególnie jednak w przypadku gmin, których sytuacja
finansowa jest bardzo zróżnicowana, powinniśmy pamiętać,
że wyniki tego rodzaju uśrednionej analizy nie mogą służyć
jako przybliżenie sytuacji w poszczególnych jednostkach.
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Zmiana otoczenia gospodarczego na mniej sprzyjające, szczególnie
spowolnienie wzrostu gospodarczego, może ograniczyć możliwość gmin
do utrzymania intensywności inwestycyjnej. Nie są też w stanie znacząco
zwiększyć poziomów realizowanych inwestycji…
Zmiana założenia

Wynik zmiany założenia

Zmniejszenie prognozy wzrostu PKB
nominalnego w okresie 2019-2030 z
równego średniorocznie 5% do 3%

Zmiana wpływa na nadwyżki operacyjne i w konsekwencji ogranicza możliwości do finansowania
wydatków majątkowych w każdym scenariuszu napływu środków unijnych. Gminy nie są w stanie
sfinansować ok. 8% wydatków majątkowych przy założeniu utrzymania intensywności inwestycji z
lat 2011-2018.

Zwiększenie przeciętnego kosztu długu z
2,54% do 3,5%

Zadłużenie w relacji do dochodów ogółem wzrasta o kilka punktów procentowych w stosunku do
założeń pierwotnych. Gminy nie przekraczają wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych
w żadnym scenariuszu spadku napływu środków unijnych.

Skrócenie przeciętnej długości kredytu
zaliczanego do zobowiązań publicznych
krajowych z 5,9 do 4,7 lat

Brak istotnych zmian

Powiązanie stałego poziomu dotacji
celowych z budżetu państwa do
zakładanego wzrostu PKB

Brak istotnych zmian

Zwiększenie oczekiwanych wydatków
majątkowych o 25% w każdym roku

Zmiana powoduje, że gminy nie są w stanie sfinansować ok. 7 - 16% zakładanych wydatków
majątkowych
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Podsumowanie
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Podsumowanie wyników

 Zaprezentowane przez nas powyżej wyniki wstępnej analizy możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych samorządów do roku 2030 w zależności od
scenariusza redukcji środków unijnych w dwóch kolejnych perspektywach finansowych mają jedynie charakter poglądowy i tak powinny być traktowane.
 Pokazują one, że zarówno województwa jak i miasta na prawach powiatu w przypadku silnej redukcji napływu środków unijnych mogą mieć problemy z
utrzymaniem historycznej aktywności inwestycyjnej w horyzoncie roku 2030 nawet przy zakładanych przez nasz model analityczny relatywnie sprzyjających
warunkach makroekonomicznych.
 Pogorszenie otoczenia makroekonomicznego lub warunków finansowania skutkujące spadkiem dynamiki wzrostu nadwyżek operacyjnych lub wzrostem
kosztów finansowania może skutkować niemożnością utrzymania obecnej aktywności inwestycyjnej przez województwa i miasta na prawach powiatu nawet
w przypadku braku redukcji napływu środków unijnych.
 Nieco inna jest sytuacja powiatów oraz gmin. Zgodnie z wynikami naszego modelu analitycznego, w warunkach utrzymywania się relatywnie dobrej sytuacji
makroekonomicznej i finansowej będą one w stanie utrzymać swoją dotychczasową aktywność inwestycyjną nawet w przypadku istotnej redukcji tempa
napływu środków unijnych.
 Pogorszenie zakładanych warunków ekonomicznych, przede wszystkim obniżenie nominalnego tempa wzrostu PKB, może spowodować, iż problemy z
utrzymaniem aktualnej intensywności nakładów inwestycyjnych mogą mieć gminy. Dzieje się tak zarówno w scenariuszy umiarkowanej (20%) jak i
pesymistycznej (50%) redukcji napływu środków unijnych
 Zarówno gminy jak i powiaty nie będą natomiast w stanie istotnie zwiększyć intensywności aktywności inwestycyjnej w horyzoncie do 2030 roku niezależnie
od zakładanego scenariusza dotyczącego tempa redukcji napływu środków unijnych.
 Nasze wyniki wskazują, iż przede wszystkim województwa oraz miasta na prawach powiatu powinny, niezależnie od oczekiwanych wyników negocjacji
dotyczących przyszłych budżetów unijnych, przedsięwziąć kroki zmierzające do poszukiwania alternatywnych (niegenerujących zadłużenia) źródeł
finansowania projektów inwestycyjnych

 W przypadku gmin poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania może okazać się istotne w przypadku silnej redukcji napływu środków unijnych oraz jako
środek ostrożnościowy na wypadek potencjalnego pogorszenia się warunków makroekonomicznych oraz warunków finansowania
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Podstawowe założenia przyjęte w modelu analitycznym..

przeciętny koszt długu (kwota wydatków na obsługę długu do przeciętnego salda zobowiązań
publicznych ogółem)

stały, stopa roczna

2,49-2,58%

relacja wartości spłat rat kapitałowych z tytułu zobowiązań kredytowych i z tytułu emisji obligacji
do salda zadłużenia na koniec poprzedniego okresu (zobowiązania publiczne krajowe)

stały, ujęcie roczne, historyczna średnia dla
danej grupy JST

11-17%

relacja wartości spłat rat kapitałowych z tytułu zobowiązań kredytowych i z tytułu emisji obligacji
do salda zadłużenia na koniec poprzedniego okresu (zobowiązania publiczne unijne)

stały, ujęcie roczne, historyczna średnia dla
danej grupy JST

16-33%

dynamika wzrostu dochodów bieżących

zgodnie z przyjętą dynamiką wzrostu nominalnego PKB (5%)

dynamika wzrostu wydatków bieżących

zgodnie z przyjętą dynamiką wzrostu nominalnego PKB (5%)

dynamika wzrostu nadwyżki operacyjnej

zgodnie z przyjętą dynamiką wzrostu nominalnego PKB (5%)

udział kwot finansowania wydatków majątkowych w przychodach z tytułu kredytów i emisji
obligacji

100%

dynamika wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku

stały, stopa roczna

0%

dynamika wzrostu dotacji celowych

stały, stopa roczna

0%

dynamika wzrostu dochodów majątkowych pozostałych (innych niż dotacje UE i celowe)

stały, stopa roczna

0%

dynamika wzrostu wydatków z tytułu wykupu gwarancji i poręczeń

stały, stopa roczna

0%

dynamika wzrostu kwoty subwencji ogólnej stanowiącej wydatek majątkowy

stały, stopa roczna

0%

dynamika wzrostu wydatków bieżących UE

stały, stopa roczna

0%

Za pozycję pomniejszającą dochody bieżące w mianowniku prawej strony nierówności określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych „dotacje i środki
przeznaczone na cele bieżące” (art. 243, ust. 1, p. 4.) przyjęliśmy kwoty bieżących dotacji ogółem. Założyliśmy również, że na rok 2026 i kolejne JST nie będą
posiadały zobowiązań sprzed 1 stycznia 2019 roku, które pomniejszałyby mianownik lewej strony równania z art. 243 ustawy.
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