
 
Fitch zmienił perspektywę ratingów Szczecina ze Stabilnej na 

Pozytywną. Ratingi Miasta na poziomie „BBB” zostały potwierdzone  
 
Fitch Ratings-Londyn/Warszawa -06 lipca 2007: Fitch Ratings zmienił dzisiaj 
perspektywę międzynarodowych ratingów dla Miasta Szczecin ze Stabilnej na 
Pozytywną. Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził długoterminowe międzynarodowe 
ratingi Miasta dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” 
oraz krótkoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie 
„F3”. 

Zmiana perspektywy ratingów ze Stabilnej na Pozytywną odzwierciedla poprawiające 
się wyniki operacyjne Szczecina oraz determinację władz Miasta, aby były one dobre 
również w przyszłości. Ratingi zostaną podniesione, jeśli Szczecin będzie ściśle 
kontrolować wydatki bieżące oraz utrzyma dobre wyniki operacyjne (nadwyżkę 
operacyjną na poziomie 13-15% dochodów operacyjnych) w roku 2007 i następnych, 
bez względu na planowany wzrost zadłużenia.  

Ratingi odzwierciedlają rosnące dochody z podatków dochodowych oraz 
umiarkowane wskaźniki zadłużenia. Biorą one również pod uwagę wysokie i sztywne 
wydatki na oświatę, rosnące zadłużenie spółek komunalnych Miasta oraz słabe 
skomunikowanie Miasta z innymi rejonami Polski, co nie sprzyja jego rozwojowi. 

W 2006 roku nadwyżka operacyjna wzrosła do 148,8 mln zł i stanowiła około 15% 
dochodów operacyjnych, gdy w 2004r. było to zaledwie 40 mln zł (5,3% dochodów 
operacyjnych). Władze Szczecina są zdeterminowane, by nadal poprawiać wyniki 
finansowe Miasta w celu zwiększenia jego zdolności do samofinansowania wydatków 
majątkowych, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę dostępność finansowania z 
UE.  

W 2006r. zadłużenie Miasta spadło o 10% i wyniosło 225,8 mln zł, natomiast 
wskaźnik spłaty zadłużenia wyniósł mniej niż 2 lata a wydatki na obsługę zadłużenia 
stanowiły jedynie 25% nadwyżki operacyjnej. Chociaż zadłużenie Szczecina będzie 
rosło, do 600 mln zł w 2012, to jednak dzięki rosnącym dochodom Miasta, 
kontrolowaniu wydatków operacyjnych oraz utrzymywaniu nadwyżki operacyjnej na 
odpowiednim poziomie wydatki na obsługę zadłużenia nie powinny przewyższyć 
nadwyżki operacyjnej a wskaźnik spłaty zadłużenia powinien pozostać na 
umiarkowanym poziomie. 

Podobnie jak ma to miejsce w innych miastach, wydatki Szczecina są zdominowane 
przez wydatki na oświatę, które w 2006r. stanowiły 44% wydatków bieżących 
ogółem. Fitch oczekuje, że Miasto będzie kontynuować rozpoczęty program 
restrukturyzacji sektora oświaty. 
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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 także inne istotne 
dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch. 


