
 

Fitch Podniósł Rating Szczecina do „BBB+”; Perspektywa 
Ratingu jest Stabilna 

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa – 24 czerwca 2008: Fitch Ratings podniósł dziś 
długoterminowe ratingi Miasta Szczecin dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej 
z „BBB” do „BBB+” oraz krótkoterminowy rating z „F3” do „F2”. Perspektywa ratingów jest 
stabilna. 

Podniesienie ratingów odzwierciedla dobre wyniki operacyjne, wysoką zdolność do 
samofinansowania wydatków majątkowych, dobre zarządzanie finansowe oraz niskie 
zadłużenie bezpośrednie. Ratingi biorą także pod uwagę relatywnie wysokie zadłużenie 
spółek komunalnych oraz presję na wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta. 
Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że wyniki Miasta pozostaną 
dobre, nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 13% dochodów operacyjnych, a 
wskaźniki obsługi zadłużenia oraz ryzyko pośrednie wynikające z zadłużenia spółek 
komunalnych pozostaną na umiarkowanym poziomie. 

Wzrost gospodarczy, rosnące zatrudnienie oraz płace wraz z rozwijającą się bazą podatkową 
wpłynęły na wzrost dochodów operacyjnych Szczecina, które w latach 2004-2007 rosły 
średnio o 11,6% rocznie. W efekcie wyniki operacyjne Miasta znacząco się poprawiły, czemu 
sprzyjało także dobre zarządzanie i kontrolowanie wydatków operacyjnych. W 2006r. marża 
operacyjna wzrosła do prawie 15% oraz 19% w 2007r. Fitch oczekuje, że Szczecin utrzyma 
swoje dobre wyniki w średnim okresie, pomimo zmian w podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz odszkodowania w kwocie 38 mln zł, które Miasto będzie musiało 
najprawdopodobniej zapłacić w 2008r. 

Od wyborów samorządowych w 2006r. zarządzanie strategiczne i finansowe w Mieście 
znacząco się poprawiło. Władze Miasta mają wizję zintegrowanego rozwoju Szczecina i są 
zdeterminowane by ją zrealizować. 

Zadłużenie bezpośrednie Szczecina jest niskie. Na koniec 2007r. wynosiło ono 201 mln zł. 
Natomiast jego zadłużenie pośrednie związane ze spółkami komunalnymi było relatywnie 
wysokie i wynosiło 453 mln zł. Na koniec 2007r. zadłużenie bezpośrednie i pośrednie 
stanowiło łącznie 52% dochodów bieżących. W średnim okresie planowane nakłady na 
inwestycje mogą powodować presje na wzrost zadłużenia zarówno bezpośredniego, jak i 
pośredniego, chociaż Szczecin stara się je ograniczać pozyskując środki z UE. Pomimo 
planowanego wzrostu zadłużenia, Fitch oczekuje, że wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną 
dobre. 

Miasto Szczecin, stolica województwa zachodnio-pomorskiego, liczy około 409.070 
mieszkańców. Szczecin jest najbogatszym i najbardziej rozwiniętym podregionem 
województwa, chociaż jego Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca jest wciąż nieznacznie 
niższy niż średnia krajowa (o 1% w 2005r.). 

Kontakt: Elżbieta Kamińska, Warszawa, Tel: + 48 22 338 62 84;  

Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. 
Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie. Na 
stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące 
dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, 
compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur 
stosowanych przez Fitch. 


