Fitch potwierdził Rating Szczecina na poziomie „BBB+”;
Perspektywa Ratingu jest Stabilna
Fitch Ratings-Londyn/Warszawa – 9 lipca 2009: Fitch Ratings potwierdził dziś
długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na
poziomie „BBB+”. Perspektywa Ratingów jest stabilna. Jednocześnie Fitch Ratings
potwierdził rating krótkoterminowy na poziomie „F2”.
Ratingi Miasta odzwierciedlają bardzo dobre wyniki operacyjne, dobre zarządzanie
strategiczne i finansowe, elastyczność Miasta po stronie wydatków bieŜących oraz
determinację Władz Szczecina, by przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian zachodzących
w lokalnej gospodarce poprzez ścisłe kontrolowanie wydatków bieŜących. Ratingi biorą takŜe
pod uwagę relatywnie wysoką presję na wzrost zadłuŜenia bezpośredniego i pośredniego
Miasta.
Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, Ŝe Miasto utrzyma dobre
wyniki operacyjne w latach 2009-2010, z marŜą operacyjną wynoszącą około 13%, a
wskaźnik spłaty zadłuŜenia i ryzyko płynące z sektora spółek komunalnych pozostanie na
umiarkowanym poziomie.
W 2008r. wyniki operacyjne Szczecina były bardzo dobre; nadwyŜka operacyjna stanowiła
ponad 20% dochodów operacyjnych. W budŜecie na 2009r. nadwyŜka operacyjna jest
planowana w wysokości 154 mln zł, a marŜa operacyjna na poziomie około 13%, co w
załoŜeniach finansowych Miasta stanowi program minimum, takŜe na rok 2010. Pomimo
negatywnych zmian zachodzących w gospodarce, Fitch oczekuje, Ŝe w latach 2009-2010
wyniki operacyjne Miasta pozostaną dobre, choć niŜsze niŜ w latach 2007-2008, z marŜą
operacyjną wynoszącą średnio 13%.
W kontekście obecnego kryzysu gospodarczego, rosnącego bezrobocia oraz obniŜenia stawek
PIT od 2009r. Miasto jest świadome konieczności ograniczania wydatków bieŜących i
przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu.
Realizacja inwestycji przez Miasto oraz jego spółki wpłynie na wzrost zadłuŜenia
bezpośredniego i pośredniego Miasta w kolejnych pięciu latach, jednak zdaniem Fitch będzie
ono rosło wolniej niŜ jest to załoŜone w prognozach Szczecina. Według prognozy Miasta
zadłuŜenie bezpośrednie moŜe wzrosnąć do około 810 mln zł w 2011r. (65% dochodów
bieŜących), a zadłuŜenie pośrednie do około 870 mln zł w 2013r. Fitch oczekuje, Ŝe wskaźnik
spłaty zadłuŜenia pozostanie na bezpiecznym poziomie, poniŜej 8 lat, a ryzyko związane z
zadłuŜeniem spółek pozostanie umiarkowane z uwagi na ich dobrą sytuację finansową.
Miasto Szczecin, stolica województwa zachodniopomorskiego, liczy około 407.000
mieszkańców. Szczecin jest najbogatszym i najbardziej rozwiniętym podregionem
województwa, chociaŜ jego Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca jest wciąŜ nieznacznie
niŜszy niŜ średnia krajowa (o 4% w 2006r.).
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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.

