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Wprowadzenie

Uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego dochody własne nie 
zawsze stanowią wystarczające źródło pokrycia realizowanych przez nie zadań 
obligatoryjnych czy fakultatywnych. Szczególnym przypadkiem tych zadań są 
inwestycje infrastrukturalne, których duża kapitałochłonność najczęściej unie-
możliwia realizowanie zadań z takich źródeł, jak podatki lokalne, udziały w po-
datkach państwowych czy dotacje lub subwencje. Pozyskanie środków z funduszy 
unijnych, pomocnych w finansowaniu tego typu zadań, może również napotkać 
barierę w postaci braku środków finansowych na wkład własny. Także koniecz-
ność ciągłej realizacji zadań bieżących nie pozostawia często samorządom wy-
boru co do sposobu finansowania rozwoju infrastrukturalnego. Wykorzystanie 
zwrotnych źródeł finansowania zewnętrznego pozostaje więc jedynym sposobem 
osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie stabilnego i ciągłego rozwoju, wzrostu 
atrakcyjności dla inwestorów czy poprawy warunków bytowych mieszkańców 
danej wspólnoty samorządowej. Możliwość wykorzystania tego typu instrumen-
tów uwarunkowana jest regulacjami prawnymi kształtującymi gospodarkę finan-
sową samorządu terytorialnego, także w zakresie jej finansowych zobowiązań. 
Normy prawne w zakresie zadłużania się samorządu terytorialnego kształtowane 
są na szczeblu krajowym. Ich podstawowym wyznacznikiem jest możliwość od-
działywania państwa na poziom zadłużania się władzy samorządowej.

Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania długu przez jednostki 
samorządu terytorialnego jako formy finansowania ich zadań oraz konsekwencji 
tych działań dla długu publicznego, którego poziom jest jednym z parametrów 
oceny stabilności gospodarczej i konwergencji do strefy euro w ramach Unii Euro-
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pejskiej. Dlatego też konsekwencje zastosowania długu przez jednostki samorzą-
dowe przedstawiono w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Do 
zilustrowania znaczenia długu samorządowego w państwowym długu publicz-
nym wykorzystano dane z lat 2004–2007. 

1. Dług samorządowy w strukturze państwowego długu publicznego

Podstawowym przejawem niewystarczalności dochodów własnych, sub-
wencji czy dotacji celowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją 
zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w danym roku budżetowym jest wy-
stępowanie deficytu budżetowego. Jego pokrycie może nastąpić z nadwyżek bud-
żetowych z lat poprzednich, sprzedaży (prywatyzacji) majątku czy zwrotnych 
źródeł finansowania, takich jak zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz przychody ze 
sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych1. 

Oprócz pokrycia deficytu budżetowego, wykorzystanie zwrotnych źródeł fi-
nansowania działalności jednostki samorządu terytorialnego może być związane 
ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, sfinansowaniem udzielonych po-
życzek czy postępowaniem o charakterze ostrożnościowym lub naprawczym2.

Zaciągnięte kredyty oraz pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe, 
przyjęte depozyty, wymagalne zobowiązania, zobowiązania wynikające z udzie-
lonych poręczeń i gwarancji, a także zobowiązania z innych tytułów składają 
się na dług jednostki samorządu terytorialnego3, który, z kolei, stanowi część 
składową państwowego długu publicznego. Dług ten powstaje więc w związku 
z wykorzystywaniem różnego rodzaju tytułów dłużnych przez jednostki sektora 
rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych. Udział sektora samorzą-
dowego w tworzeniu długu publicznego w Polsce w latach 2004–2007 systema-
tycznie wzrasta z poziomu 4,3% do poziomu 4,6%, nie przekracza jednak pozio-
mu 5% w całym sektorze finansów publicznych (rysunek 1).

Mając na uwadze podstawowe typy jednostek organizacyjnych wchodzą-
cych w skład samorządowego sektora finansów publicznych, można stwierdzić, 
analizując dane statystyczne, że główną rolę w tworzeniu długu samorządowego 
odgrywają same gminy, powiaty i województwa samorządowe. Ich udział w sa-
morządowym długu publicznym wzrósł z 83,5% w 2004 roku do 86,6% w 2007 

1 Por. art. 168 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.

2 Por. art. 9 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
3 Por. art. 11 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
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Rys. 1.  Udział długu jednostek samorządu terytorialnego w skonsolidowanym długu 
sektora finansów publicznych w latach 2004–2006 [%]

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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roku. W drugiej kolejności należy wskazać samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, których udział w generowaniu długu w 2004 roku wynosił 16,2%, 
a następnie systematycznie się zmniejszał do poziomu 13,1% w 2007 roku (rysu-
nek 2).

W przypadku pozostałych form jednostek organizacyjnych sektora samo-
rządowego wyodrębnionych w analizowanej statystyce, to jest samorządowych 
instytucji kultury, funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz po-
zostałych samorządowych osób prawnych utworzonych w celu realizacji zadań 
publicznych, ich udział w tworzeniu samorządowego długu publicznego wahał 
się w granicach od 0,2 do 0,4%, a więc był znikomy.

Z oceny struktury zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zesta-
wionych według ich rodzajów można stwierdzić, że największy udział w ich 
generowaniu mają miasta na prawach powiatu oraz gminy, a więc jednostki re-
alizujące w najszerszym zakresie zadania publiczne. Jednostki te dysponują do-
chodami własnymi oraz posiadają największy udział w podatkach państwowych, 
najczęściej również one się zadłużają oraz wykorzystują zwrotne źródła finanso-
wania. Udział miast na prawach powiatu w łącznej kwocie zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego wynosił w 2004 roku prawie 50%, w 2007 roku zmalał 
o ponad 6 punktów procentowych. Udział gmin natomiast w badanym okresie nie 
spadł poniżej 38,5% (tabela 1).

Tabela 1

Struktura zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów 
w latach 2004–2007 [%]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007

Gminy 39,5 38,1 38,4 38,5
Powiaty 7,7 8,6 10,0 10,2
Miasta na prawach powiatu 49,8 49,2 45,3 43,5
Województwa samorządowe 2,9 4,2 6,3 7,8

Źródło:  jak pod rysunkiem 1.

Należy wskazać także na wzrost udziału w zobowiązaniach jednostek sa-
morządowych województw samorządowych. Ich udział jest nadal najniższy ze 
wszystkich rodzajów jednostek samorządowych, jednak w latach 2004–2007 na-
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stąpił w tym zakresie dość duży wzrost z poziomu 2,9 do 7,8%. Także powiaty 
zanotowały wzrost udziału w tworzeniu zobowiązań sektora samorządowego.

Dominującym sposobem zaciągania zobowiązań, a więc i generowania 
długu publicznego przez jednostki samorządowe w Polsce, bez względu na ich 
rodzaj, jest kredyt bankowy, którego udział przekroczył 85% w 2007 roku. Ko-
lejnym źródłem finansowania jest emisja papierów wartościowych. Ten sposób 
finansowania samorządowych zadań stanowi ponad 18% zobowiązań powiatów, 
ponad 17% w przypadku miast na prawach powiatu oraz województw samorzą-
dowych. Gminy wykorzystują tego typu formę pozyskania środków finansowych 
w 13% w stosunku do kwoty zaciągniętych zobowiązań. Pozostałe formy zobo-
wiązań mają w przypadku wszystkich rodzajów jednostek samorządu terytorial-
nego marginalne znaczenie (rysunek 3).
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Rys. 3.  Struktura zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego według tytułów dłuż-
nych w 2007 roku [%]

Źródło:  jak pod rysunkiem 1.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych przez jednostki samo-
rządowe za pomocą kredytów i pożyczek jest następstwem zarówno ograniczeń 
formalnoprawnych, jak i czynników ekonomicznych czy przyzwyczajeń, decy-
dujących o tym, że rynek instrumentów dłużnych w postaci obligacji komunal-
nych nadal jest w początkowej fazie rozwoju, chociaż tego typu instrument daje 
więcej możliwości emitentowi w stosunku do kredytu bankowego.
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2.  Formalnoprawne ograniczenia w zadłużaniu się jednostek samorządu te-
rytorialnego

Przesłanki stosowania ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań powinny prze-
de wszystkim wynikać z zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej 
przez władze jednostki samorządowej. Z punktu widzenia zwrotnych źródeł fi-
nansowania racjonalność ta może być opisana za pomocą takich ekonomicznych 
kryteriów działalności, jak zachowanie płynności czy utrzymanie wypłacalności 
jednostki. Natomiast z formalnoprawnego punktu widzenia warunkiem koniecz-
nym prowadzenia tej gospodarki jest zapewnienie samorządowi terytorialnemu 
przez władzę ustawodawczą dostępu do źródeł finansowych dostosowanych do 
nałożonych na nie zadań. W ramach tych źródeł powinno się uwzględnić tak-
że możliwość korzystania ze zwrotnych form, na przykład przez zapewnienie 
dostępu do rynku kapitałowego. Wymóg taki nakłada Europejska Karta Samo-
rządu Terytorialnego na kraje ratyfikujące (w tym na Polskę), przy czym jako 
obszar wykorzystania tego rodzaju źródeł finansowania wskazuje się zadania 
inwestycyjne4. Zalecenia te powinny znaleźć odzwierciedlenie w prawie krajo-
wym. Ze względu na charakter prawny tego dokumentu w przepisach krajowych 
mogą zostać zastosowane regulacje idące dalej niż wskazane w karcie minimum5. 
Z uwagi jednak na to, że zadłużenie każdej jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzi w skład państwowego długu publicznego, za uzasadnione wydaje się 
wprowadzenie pewnych ograniczeń odnoszących się do możliwości finansowa-
nia działalności tych jednostek za pomocą długu.

Ograniczenia formalnoprawne mogą się odnosić do różnych aspektów za-
ciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Mogą one przy-
kładowo dotyczyć:
− możliwości wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania do realizacji okre-
ślonych typów zadań publicznych, które z tego punktu widzenia należy po-
dzielić na zadania bieżące i inwestycyjne,

− możliwości wykorzystania określonych instrumentów finansowych do pozy-
skania środków na finansowanie zadań,

− możliwości udzielania poręczeń czy gwarancji (zobowiązań potencjalnych),

4 Por. art. 9 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Sztrasburgu 15 paź-
dziernika 1985 r., DzU 1994, nr 124, poz. 607.

5 Por. T. Dobek, Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego – granice 
prawne a praktyka ich funkcjonowania, w: Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wy-
brane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB, Poznań–Wrocław 2005, s. 110.
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− dopuszczalnego poziomu obciążania budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego kwotą długu czy wydatkami z tytułu obsługi zadłużenia,

− konieczności stosowania postępowania naprawczego w zakresie długu pub-
licznego.

W rekomendacji z 1992 roku zalecono państwom członkowskim Wspólno-
ty Europejskiej stosowanie pożyczek tylko w celu finansowania wydatków na 
zadania inwestycyjne, przy jednoczesnym ograniczeniu finansowania krótko-
terminowego bieżących zobowiązań6. Ograniczenie lub wykluczenie możliwości 
finansowania zadań bieżących jednostki samorządowej jest jednym ze sposobów 
oddziaływania na jej poziom zadłużenia, a także może być narzędziem oddzia-
ływania na bieżącą działalność samorządu przez rząd.

Wyłączenie finansowania bieżącej działalności samorządu terytorialnego 
za pomocą długu jest zabronione między innymi w Austrii, Danii, Estonii, Fran-
cji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej 
Brytanii czy we Włoszech7. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji, 
to można się spotkać z dwoma rozwiązaniami regulacyjnymi. Pierwsze z nich 
polega na indywidualnej kontroli zaciągania zobowiązań. Tego typu rozwiązania 
są stosowane, pomijając pewne szczegóły, w takich krajach jak Dania czy Wielka 
Brytania. Drugie rozwiązanie regulacyjne dotyczy kontroli poziomu zadłużenia 
i równowagi budżetu bieżącego. Takie rozwiązanie jest stosowane we Francji, 
Hiszpanii, Estonii, Rumunii czy w Polsce8.

Stosowane w Polsce ograniczenia formalnoprawne w zakresie zadłużania 
się jednostek samorządu terytorialnego odnoszą się do wszystkich rodzajów jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich związków, a dotyczą przede wszystkim 
limitów zaangażowania bieżących środków finansowych (z danego roku budże-
towego) do obsługi zadłużenia. Wydatki na spłatę rat kredytów, pożyczek, na 
wykup papierów wartościowych oraz przypadających do zapłaty odsetek nie 
mogą przekroczyć w danym roku budżetowym 15% zaplanowanych dochodów 
budżetowych. Ponadto łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego 
nie może być wyższa od 60% wykonanych dochodów budżetowych tej jednostki 
(w trakcie roku budżetowego limit ten odnosi się do zaplanowanych dochodów). 

6 Por. Recommendation No. R(92) 5 of the Committee of Ministers To Member States On Bor-
rowing By Local And Regional Authorities.

7 Por. P. Swianiewicz, Finanse lokalne – teoria i praktyka, MUNICIPUM, Warszawa 2004, 
s. 139.

8 Por. ibidem, s. 140 i n.; The Risks Arising From Local Authorities’ Financial Obligations, 
„Local and Regional Authorities in Europe” 2002, no. 76, s. 7–11.
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Innym ograniczeniem jest stosowanie wskazanych w przepisach tytułów dłuż-
nych, które mogą być wykorzystane do zaciągania zobowiązań. Ponadto jednost-
ka samorządu terytorialnego, która nie uzyska pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej co do możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowo-
ści dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu, nie może 
zasadniczo realizować swojego planu zadłużenia, gdyż musi dostosować swój 
plan finansowy do wymogów określonych w przepisach prawa9.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedno ograniczenie w realizowaniu planu 
zadłużania się gminy, powiatu czy województwa samorządowego. Nawet przy 
prawidłowej gospodarce finansowej, zachowaniu limitów ustawowych czy pra-
widłowych parametrach ekonomicznych (jak płynność finansowa czy wypłacal-
ność), jednostka samorządu terytorialnego może spotkać się z ograniczeniami, 
które będą wynikać z podjętych przez rząd działań sanacyjnych w związku z za-
burzeniem relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brut-
to, czyli jego przekroczeniem odpowiednio powyżej 50, 55 i 60%. Jeżeli wartość 
relacji państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 50%, a Lae nie prze-
kroczy 55%, to w kolejnym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialne-
go nie może uchwalić budżetu, w którym wartość relacji deficytu do dochodów 
byłaby wyższa niż wartość relacji dochodów budżetu państwa do jego dochodów. 
W przypadku, gdy wartość relacji państwowego długu publicznego do PKB mie-
ści się w granicach 55–60%, to jednostka samorządu terytorialnego nie może 
uchwalić w kolejnym roku budżetu, w którym wartość deficytu w stosunku do 
dochodów byłby wyższa od 5% wartości różnicy między wartością 0,6 a relacją 
państwowego długu publicznego do PKB. Jeżeli wartość relacji państwowego 
długu publicznego do PKB będzie równa lub wyższa od 60%, to budżety jedno-
stek samorządowych w kolejnym roku budżetowym muszą być zrównoważone. 
Ponadto w przypadku przekroczenia wartości państwowego długu publicznego 
w stosunku do PKB powyżej 55% jednostki samorządowe nie mogą ponosić wy-
datków na spłatę zadłużenia i jego obsługę na poziomie wyższym od 12% zapla-
nowanych dochodów budżetowych10.

Wymienione ograniczenia dotyczące zadłużania się jednostek samorządu 
terytorialnego są niezbędnym elementem do zachowania spójnego procesu za-
rządzania długiem publicznym w skali kraju. Jednym z podstawowych celów 
zarządzania tym długiem dla każdego kraju członkowskiego UE powinno być 

9 Por. art. 169–172 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
10 Por. art. 79 i 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
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niedopuszczenie do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu, która jest podej-
mowana w stosunku do krajów, w których wartość zadłużenia sektora rządowego 
i samorządowego przekroczyła 60% PKB lub deficyt tego sektora jest wyższy od 
3% PKB. Taka procedura była podjęta przez Komisję Europejską w 2005 roku 
(została uchylona w lipcu 2008 roku)11. 

Zachowanie odpowiednich relacji długu publicznego do PKB wynika z po-
stanowień traktatu z Maastricht. Na mocy tego postanowienia badane jest prze-
strzeganie dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich. W ostatniej czę-
ści artykułu zostanie poddany ocenie dług publiczny w Polsce i innych krajach 
UE z uwzględnieniem roli długu tworzonego przez samorząd terytorialny. Dla 
zachowania porównywalności konieczne jest uwzględnienie zasad obliczania 
tego długu określonych w procedurach statystycznych Unii Europejskiej.

3. Samorządowy dług publiczny w krajach Unii Europejskiej

Państwowy dług publiczny obliczany jest według procedur Unii Europej-
skiej jako pozostające do spłaty na koniec roku zobowiązania sektora instytucji 
rządowych i samorządowych (general government), na który składają się cztery 
podsektory: władza szczebla centralnego, pośredniego i lokalnego oraz fundusz 
ubezpieczeń społecznych12. Istnieją więc rozbieżności w sposobie ustalania po-
ziomu państwowego długu publicznego według zasad krajowych i zasad okre-
ślonych dla krajów członkowskich UE. Różnice te wynikają przede wszystkim 
z innej struktury sektora finansów publicznych13 i sektora general government 
(na przykład otwartych funduszy emerytalnych), z odmiennego zaliczania nie-
których tytułów dłużnych (na przykład zobowiązań wymagalnych) czy długu 
potencjalnego14. Dalej brany pod uwagę będzie skonsolidowany dług sektora rzą-
dowego i samorządowego, czyli po uwzględnieniu wzajemnych zobowiązań mię-
dzy jednostkami wchodzącymi w skład tego sektora.

11 Por. Decyzja Rady UE z 8 lipca 2008 roku uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie ist-
nienia nadmiernego deficytu w Polsce (2008/622/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
L. 200/22 z 29.7.2008.

12 Procedury ustalania długu publicznego według metodyki UE zostały określone w dokumen-
cie ESA95 manual of government deficit and debt, Office of Official Publications of European 
Communities, Luksemburg 2002.

13 Por. art. 4 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
14 Por. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznym w latach 2007–2009, Mini-

sterstwo Finansów, Warszawa 2006, s. 42.
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Analizę zadłużenia krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście 
długu sektora samorządowego należy rozpocząć od zweryfikowania, jak po-
szczególne państwa radzą sobie z poziomem zadłużenia w relacji do PKB. Do 
najbardziej zadłużonych krajów UE należą Włochy, Belgia, Cypr, Grecja, Niem-
cy, Malta, Węgry, Austria czy Francja (tabela 2).

Tabela 2

Relacja skonsolidowanego długu sektora general government 
do produktu krajowego brutto w 27 krajach UE w latach 2004-2007 [%]  

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007

Belgia 94,2 92,1 88,2 84,8
Bułgaria 37,9 29,2 22,7 18,2
Czechy 30,4 29,8 29,6 28,7
Dania 43,8 36,4 30,5 26,4
Niemcy 65,6 67,8 67,6 65,1
Estonia 5,0 4,3 3,9 2,9
Irlandia 29,4 27,3 24,7 24,8
Grecja 98,6 98,0 95,3 94,5
Hiszpania 46,2 43,0 39,7 36,2
Francja 64,9 66,4 63,6 63,9
Włochy 103,8 105,8 106,5 104,0
Cypr 70,2 69,1 64,8 59,8
Łotwa 14,9 12,4 10,7 9,7
Litwa 19,4 18,6 18,2 17,3
Luksemburg 6,3 6,1 6,6 7,0
Węgry 59,4 61,6 65,5 65,9
Malta 72,4 70,3 64,1 62,4
Holandia 52,4 51,9 47,4 44,8
Austria 64,8 63,7 62,0 59,6
Polska 45,7 47,1 47,7 45,2
Portugalia 58,3 63,6 64,7 63,6
Rumunia 18,8 15,8 12,4 13,0
Słowenia 27,6 27,5 27,2 24,1
Słowacja 41,4 34,2 30,4 29,4
Finlandia 44,1 41,3 39,2 35,0
Szwecja 51,2 50,9 45,9 40,4
Wielka Brytania 41,2 42,9 44,0 44,8
Norwegia 45,6 43,7 54,7 51,8
Średnia EU27 62,3 62,8 61,4 58,8
Źródło:  Eurostat.
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Polska należy do krajów, w których przypadku relacja długu sektora general 
government do PKB była zarówno poniżej średniej unijnej (UE-27), jak i poniżej 
dopuszczalnego poziomu 60% określonego dla procedury nadmiernego deficy-
tu. Najniższy poziom zadłużenia mierzony tą relacją mają Estonia, Luksemburg, 
Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Litwa, Irlandia, Słowacja, Słowenia, Czechy czy Da-
nia. Łącznie poniżej średniej UE-27 zadłużonych było w 2007 roku 17 krajów 
członkowskich, a lepszą relację od Polski miało 16 krajów UE (rysunek 4).
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Rys. 4. Relacja państwowego długu publicznego do PKB w krajach UE w roku 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Udział długu sektora samorządowego w ogólnej kwocie długu sektora ge-
neral government jest zróżnicowany w poszczególnych krajach członkowskich 
UE-27 (tabela 3).

Praktycznie poza Maltą i Grecją, gdzie zjawisko długu samorządowego ma 
marginalne znaczenie, we wszystkich krajach UE-27 występuje mniejszy lub 
większy poziom zadłużenia sektora samorządowego. Największy udział zadłu-
żenia tego sektora występuje w Estonii, gdzie w latach 2004–2007 wzrósł on 
z poziomu około 50% do prawie 70% całkowitego zadłużenia sektora rządowego 
i samorządowego. Wysoki udział długu samorządowego cechuje także Luksem-
burg, Łotwę i Danię. 
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Tabela 3

Udział zadłużenia sektora samorządowego w strukturze długu 
sektora general government w latach 2004–2007 [%]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007

Belgia 5,7 5,7 5,9 6,0
Bułgaria 0,6 1,4 2,0 3,4
Czechy 8,4 8,9 9,1 8,7
Dania 12,3 14,6 17,4 21,9
Niemcy 8,0 7,9 7,8 7,6
Estonia 49,6 56,8 61,0 69,5
Irlandia 8,0 8,6 9,0 10,0
Grecja 0,7 0,7 0,7 0,8
Hiszpania 6,2 6,5 7,1 7,7
Francja 10,6 10,5 11,1 11,3
Włochy 6,6 7,1 7,6 7,6
Cypr 3,2 3,2 3,3 3,5
Łotwa 16,3 20,6 27,1 36,0
Litwa 4,3 4,2 4,9 5,9
Luksemburg 39,4 43,3 35,0 33,2
Węgry 2,8 3,1 3,6 4,6
Malta 0,0 0,1 0,1 0,1
Holandia 15,3 15,4 15,8 15,5
Austria 3,2 3,1 3,1 3,0
Polska 4,1 4,5 5,1 5,0
Portugalia 5,9 5,7 5,5 5,5
Rumunia 2,8 7,5 9,4 13,4
Słowenia 2,5 2,7 2,8 3,0
Słowacja 3,5 4,8 5,3 5,8
Finlandia 10,8 12,8 13,7 15,2
Szwecja 11,1 11,6 12,5 13,6
Wielka Brytania 11,1 11,0 10,9 10,5
Norwegia 22,0 22,2 17,3 18,6
Średnia EU27 8,2 8,4 8,6 8,7

Źródło:  Eurostat.
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Biorąc pod uwagę dane za 2007 rok, można stwierdzić, że Polska należy 
do krajów o jednym z najniższych udziałów zadłużenia sektora samorządowego, 
to znaczy niższy poziom udziału długu samorządowego cechował tylko sześć 
państw: Maltę, Grecję, Bułgarię, Cypr, Austrię i Słowenię. Powyżej średniej unij-
nej z 2007 roku samorządy następujących krajów były zadłużone: Danii, Estonii, 
Irlandii, Francji, Łotwy, Luksemburga, Holandii, Rumunii, Finlandii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Norwegii (rysunek 5). Tylko cztery z tych krajów (Dania, 
Estonia, Łotwa i Luksemburg) przekroczyły 20-procentowy udział długu sektora 
samorządowego w sektorze general government. 
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Rys. 5.  Udział długu sektora samorządowego w łącznej kwocie zadłużenia sektora gene-
ral government w krajach Unii Europejskiej w roku 2007 [%]

Źródło:  jak pod rysunkiem 1. 

Jednym z najciekawszych przypadków z rozpatrywanych krajów jest Esto-
nia, która ma najniższy poziom zadłużenia mierzony relacją długu publicznego 
do PKB, przy jednoczesnym najwyższym współczynniku udziału długu samo-
rządowego w całkowitym zadłużeniu sektorów rządowego i samorządowego. 
Chociaż kraj ten mógłby stanowić potwierdzenie hipotezy, że stosowanie limitów 
poziomu zadłużenia lub obsługi zadłużenia sprzyja większemu zaangażowaniu 
samorządów w wykorzystanie długu do finansowania zadań, w przeciwieństwie 
do limitów określanych indywidualnie, to inne kraje, jak Francja czy Hiszpania, 
nie mają już tak zdecydowanego udziału w zadłużeniu samorządowym w stosun-
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ku do łącznej kwoty zadłużenia sektorów rządowego i samorządowego. Większe 
znaczenie mogą w tym przypadku mieć inne czynniki kształtujące możliwości 
wykorzystania przez samorząd terytorialny długu do finansowania swoich za-
dań. Należy tu wskazać przede wszystkim zakres realizowanych zadań w sto-
sunku do przyznanych jednostce dochodów własnych, wiarygodność kredytową 
(w tym gwarancje rządowe wypłacalności) czy poziom rozwoju infrastruktury 
lokalnej. Duże znaczenie dla pozyskania zwrotnych źródeł finansowania bę-
dzie miało otoczenie, w którym funkcjonuje jednostka samorządu terytorialne-
go. Wśród nich do najważniejszych należy zaliczyć rozwój rynku finansowego 
oraz możliwość pozyskania i absorpcji na tym rynku instrumentów finansowych 
dostosowanych do potrzeb finansowania zadań samorządowych. Innym bardzo 
ważnym czynnikiem są ograniczenia formalnoprawne nakładane na samorządy 
terytorialne w związku z tą formą pozyskania źródeł finansowania.

Podsumowanie

Przeprowadzone rozważania na temat długu publicznego i udziału w jego 
tworzeniu sektora samorządowego w Polsce wykazały, że stosowane w regu-
lacjach prawnych rozwiązania dostosowane są do wymogów stawianych przez 
euro pejskie regulacje prawne. Krajowe rozwiązania w tym zakresie dostosowane 
są zarówno do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, jak i do wymo-
gów bezpieczeństwa polityki fiskalnej państwa określonych w traktacie z Maas-
tricht. Jednostki polskiego samorządu terytorialnego mają możliwość korzysta-
nia z zasilania zewnętrznego na rynku kapitałowym, mogą finansować długiem 
nie tylko działalność inwestycyjną, ale także bieżącą, a ponadto mogą „rolować” 
dług samorządowy. Natomiast w odniesieniu do poziomu zadłużenia sektora sa-
morządowego na tle innych krajów Unii Europejskiej, to udział długu polskiego 
samorządu terytorialnego należy do jednego z najniższych w krajach Unii Euro-
pejskiej. Sytuacja ta powinna w przyszłości ulec zmianie, gdyż zewnętrzne za-
dłużanie w drodze kredytów czy emisji obligacji stanowi jedyne dostępne źródło 
wspierające pozyskanie środków z funduszu Unii Europejskiej przez samorząd 
terytorialny, który w znacznej mierze pozbawiony jest w zasadzie znacznych 
dochodów własnych. Dokonywanie transferów wewnątrz sektora publicznego 
z budżetu państwa do budżetów samorządowych ułatwia rządowi kontrolę nad 
finansami publicznymi i zarządzaniem długiem publicznym, jednak może być 
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jednocześnie powodem spowolnienia realizacji zadań publicznych i obniżenia 
efektywności wykorzystania środków z funduszy bezzwrotnej pomocy. 

LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT DEBTS AND PUBLIC DEBT 
IN POLAND AND IN THE EUROPEAN UNION

Summary

The profile of the local and regional government debt is the aim of the article as 
the component of the public debt in Poland and other countries of the European Union. 
The subjective and generic structure of polish local and regional government debt was 
characterized in first part of article. It was also showed on his meaning in the general 
government public debt. Also legal limitations connected with drawing the debt by the 
particular local and regional government and causes of their occurrence were showed 
then. The comparison of  local and regional government debts were executed in the last 
part of the article on the general government background in EU countries.
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