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Fitch utrzymuje ratingi Szczecina
Kategoria: gospodarka | inwestycje
Agencja Fitch Ratings utrzymała międzynarodowe ratingi Szczecina na dotychczasowych poziomach.

9 lipca Fitch Ratings potwierdził zarówno rating krótkoterminowy – na poziomie F2, jak też
długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej – oba na poziomie BBB+, z
perspektywą stabilną.
Fitch oczekuje, że w latach 2009-10 wyniki operacyjne Szczecina pozostaną dobre, chociaż
niższe niż w latach 2007-08. W roku ubiegłym wyniki te były bardzo dobre a nadwyżka
operacyjna wyniosła ponad 20 proc. dochodów operacyjnych (dla porównania w roku 2006
było to około 15 proc., a w roku 2004 5,3 proc.)
– W ubiegłym roku, omawiając ocenę ratingową zaznaczyłem, że
Fitch Ratings
naszym celem jest utrzymanie ratingu w roku 2009. Nie widzieliśmy wówczas, że nastąpi kryzys
gospodarczy. Utrzymanie oceny ratingowej jest więc dużym sukcesem – komentuje prezydent miasta, Piotr
Krzystek.
W ocenie Prezydenta ratingi Szczecina odzwierciedlają nie tylko bardzo dobre wyniki operacyjne, lecz także dobre zarządzanie
strategiczne i finansowe, elastyczność miasta po stronie wydatków bieżących oraz determinację władz miasta, by przeciwdziałać
negatywnym skutkom zmian zachodzących w lokalnej gospodarce. Prezydent chwali sobie kontrolowanie bieżących wydatków w ciągu
ostatnich dwóch lat i racjonalizację wydatków w wielu sferach, m.in. w oświacie, służbie zdrowia i komunikacji. A pozytywna ocena
agencji Fitch ułatwić ma miastu dalsze inwestowanie.
– Ocena ratingowa umożliwi nam realizację dużego programu inwestycyjnego i ułatwi sięgnięcie po
kredyty na sfinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć – zapewnia prezydent Krzystek.
Miasto zakłada, że w roku 2013 jego zadłużenie sięgnie 870 mln zł. Zdaniem Fitch nowe inwestycje zwiększą zadłużenie miasta,
jednak w mniejszym tempie niż zakłada magistrat. Rok temu Fitch przewidywał na 2012 r. zadłużenie Szczecina na poziomie 600 mln
zł.
Według najnowszej oceny Fitch, wskaźnik spłaty zadłużenia nie powinien w najbliższym czasie przekroczyć ośmiu lat. Kiedy
prezydent Krzystek obejmował urząd, wskaźnik ten wynosił mniej niż dwa lata, ale zadłużenie miasta ledwie przekraczało 200 mln zł.
Szczecin otrzymuje dobre oceny w ratingach Fitch od lipca 2007 r., kiedy oceniono go po raz pierwszy pozytywnie (BBB, zmiana
z oceny stabilnej).
Fitch zwraca za to uwagę, że regionalny produkt brutto na głowę mieszkańca Szczecina wciąż jest nieco poniżej krajowej średniej.
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