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bligacje komunalne w ciàgu ostatnich kilkunastu lat zosta∏y uznane przez polskie samorzàdy za instrument finansowy godny zainteresowania. Niewàtpliwie dotyczy to równie˝ sfinansowania inwestycji o charakterze sportowym. Rozwój kultury fizycznej i sportowej bazy infrastrukturalnej jest realizowany jako zadanie w∏asne jednostek samorzàdu terytorialnego, a obligacje
komunalne sà Êrodkiem finansowym, który mo˝e
byç przeznaczony na dowolnie obrany cel, a wi´c
równie˝ dotyczàcy rozbudowy bazy sportowej.
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Ciekawa alternatywa
Niniejszy artyku∏ rozpoczyna cykl tekstów poÊwi´conych obligacjom komunalnym, w ramach
którego zostanà przedstawione podstawowe informacje dotyczàce rodzajów obligacji, sposobu ich
emisji i wykorzystania Êrodków, zasad sp∏aty oraz
typów realizowanych inwestycji, które zostanà
oparte na prawdziwych doÊwiadczeniach jednostek samorzàdu terytorialnego. Pami´tajàc o koniecznoÊci zapewnienia wk∏adu w∏asnego w przypadku uzyskiwanych dotacji z funduszy strukturalnych UE, mo˝liwoÊç skorzystania z obligacji
samorzàdowych powinna pozostawaç alternatywà dla kredytu bankowego, leasingu nieruchomoÊci czy te˝ wykorzystania Êrodków w∏asnych.

Bank emitentem
Obligacje samorzàdowe mo˝na podzieliç na:
– obligacje komunalne, czyli papiery wartoÊciowe zabezpieczone na ogólnych dochodach gminy;
– obligacje przychodowe zabezpieczone przychodami z danej dzia∏alnoÊci.
Dotychczas w Polsce praktycznie jedynà „stosowanà” formà obligacji samorzàdowych by∏y obligacje komunalne, czyli nieskarbowe papiery d∏u˝ne emitowane w z∏otych lub w innej walucie. Serie obligacji sprzedawane sà w ramach tak zwanych programów emisji na rynku pierwotnym
oraz wtórnym i przeznaczone sà dla inwestorów
lokujàcych w∏asne nadwy˝ki finansowe. Rol´ organizatora emisji (emitenta) pe∏ni bank wybrany
przez gmin´ w procedurze bezprzetargowej.

Tylko w Bydgoszczy
W zwiàzku z tym, ˝e do tej pory w Polsce uda∏o
si´ przeprowadziç tylko jednà transakcj´ obligacji
przychodowych (inwestycja Miejskich Wodociàmarzec 2007

gów i Kanalizacji w Bydgoszczy), na rzecz artyku∏u
skoncentrujemy si´ na obligacjach komunalnych,
które równie˝ mo˝na podzieliç na kilka kategorii.
Tak wi´c w ramach obligacji komunalnych
mo˝na wyró˝niç nast´pujàce kategorie:
– obligacje inwestycyjne, przeznaczone na finansowanie inwestycji. Stanowià one oko∏o 75%
wszystkich emisji obligacji komunalnych. Jak ju˝
wspomniano, w ostatnim okresie mo˝na zaobserwowaç rosnàce zainteresowanie samorzàdów pozyskiwaniem Êrodków na wspó∏finansowanie
projektów unijnych w∏aÊnie poprzez emisje obligacji. Dodatkowo nale˝y zaznaczyç, ˝e nawet jeÊli obligacje sà wykorzystywane do finansowania
zadaƒ niezwiàzanych z projektami unijnymi, to
emisje te s∏u˝à uwolnieniu Êrodków w∏asnych samorzàdu i przeznaczeniu ich na wspó∏finansowanie innych projektów inwestycyjnych. Rola
obligacji ma wtedy charakter poÊredni:
– obligacje doraêne, przeznaczone na finansowanie wydatków bie˝àcych;
– obligacje ratunkowe, przeznaczone na popraw´ kiepskiej kondycji finansowej samorzàdu.

Na naszych ∏amach
rozpoczynamy cykl
artyku∏ów poÊwi´conych
obligacjom komunalnym.
To êród∏o finansowania
inwestycji, tak˝e
sportowych, zyskuje
coraz wi´kszà
popularnoÊç.

Najciekawsze obligacje inwestycyjne
OczywiÊcie najbardziej interesujàce dla samorzàdów sà obligacje inwestycyjne. Z tego wzgl´du
w kolejnych artyku∏ach zostanà omówione
aspekty emisji obligacji na rzecz infrastruktury
sportowej poruszajàce tematyk´:
– aktualnej sytuacji na rynku obligacji komunalnych w Polsce;
– procesu emisji obligacji komunalnych;
– ró˝nic pomi´dzy obligacjami komunalnymi
a kredytem inwestycyjnym;
– obligacji komunalnych jako zapewnienia
wk∏adu w∏asnego w ramach projektów wspó∏finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;
– studiów przypadku dotyczàcych emisji obligacji komunalnych w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej.
Zach´camy do bli˝szego przyjrzenia si´ niezwykle interesujàcemu êród∏u finansowania, jakim sà
obligacje komunalne, zapraszajàc jednoczeÊnie do
lektury kolejnych pozycji z naszego cyklu.
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Na przestrzeni ostatnich
kilku lat wzrasta
popularnoÊç obligacji
komunalnych jako êród∏a
finansowania inwestycji.
Mo˝liwoÊç skorzystania
z obligacji samorzàdowych
powinna pozostawaç
alternatywà dla kredytu
bankowego, leasingu
nieruchomoÊci
czy te˝ wykorzystania
Êrodków w∏asnych.
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