
 
Fitch Potwierdził Mi ędzynarodowy Rating Szczecina w Walucie Zagranicznej na 

poziomie „BBB”; Perspektywa Ratingu Jest Stabilna 
 
 
Fitch Ratings-Londyn/Warsawa -22 grudnia 2006: Fitch Ratings potwierdził dziś 
długoterminowe ratingi międzynarodowe dla Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na 
poziomie „BBB”. Perspektywa Ratingów jest stabilna. 
 
Ratingi Miasta odzwierciedlają dobre wyniki budŜetowe, rosnące dochody operacyjne, 
zwłaszcza z podatków dochodowych, oraz umiarkowane wskaźniki zadłuŜenia oraz jego 
obsługi. Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Miasto będzie nadal poprawiać swoje wyniki 
budŜetowe, czemu powinno towarzyszyć m.in. pomyślne wdroŜenie programu 
restrukturyzacji oświaty. 
 
Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Agencji Fitch, Ŝe Miasto utrzyma 
dobre wyniki budŜetowe w przyszłości oraz będzie ściśle kontrolować wydatki na oświatę, co 
pozwoli ograniczyć dalszy wzrost udziału Miasta w finansowaniu tego sektora.  
 
Wydatki na oświatę stanowią największy procent wydatków Miasta i mają najbardziej 
sztywny charakter. Płace stanowią około 70% wydatków operacyjnych tego sektora. W latach 
2001-06 subwencja oświatowa pokrywała zaledwie od 85% do 92% wydatków na płace. 
Udział Miasta w finansowaniu oświaty wynosił od 35% do 38%. Od 2003r. Miasto wdraŜa 
program restrukturyzacji oświaty, ale na jego rezultaty trzeba jeszcze poczekać.  
 
W 2005r. dochody operacyjne Miasta rosły szybciej niŜ wydatki operacyjne (13,1% w 
porównaniu do 6,8%), dzięki czemu wyniki operacyjne miasta poprawiły się. NadwyŜka 
operacyjna wzrosła do ponad 90 mln zł, stanowiąc 10,5% dochodów operacyjnych. W 2006r. 
dobre wyniki budŜetowe Miasto utrzymają się. 
 
Wskaźniki zadłuŜenia oraz jego obsługi są stosunkowo niskie. ZadłuŜenie Miasta na koniec 
2006r. wyniesie 226 mln zł. NadwyŜka operacyjna była wystarczająca na pokrycie wydatków 
na obsługę zadłuŜenia w ciągu ostatnich 6 lat. Na koniec 2006r. wskaźnik zadłuŜenia do 
dochodów bieŜących wyniesie 23%. 
 
KONTAKT: Renata Dobrzyńska, Warszawa, Tel: +48 22 338 62 82, ElŜbieta 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 takŜe inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych 
przez Fitch. 
 


