KOMUNIKAT O OCENIE RATINGOWEJ POZNANIA Z 7 IV 2006 R.
W dniu 7 kwietnia 2006 roku niezależnie działająca agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła
ocenę ratingową Poznania do poziomu A3 z prognozą stabilną (poprzednia ocena: Baa1 z prognozą stabilną). Ocena
A3 jest najwyższą wśród polskich miast, posiadających ocenę wiarygodności kredytowej. Oznacza ona, że miasto
posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna
informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie.
W komentarzu do oceny ratingowej agencja Moody’s Investors Service pozytywnie oceniła dobre zarządzanie oraz
wyniki finansowe budżetu Miasta, bezpieczny poziom zadłużenia oraz korzystne dla budżetu Miasta zmiany
wprowadzone w źródłach dochodów budżetowych, wiążących rozwój gospodarczy miasta z wielkością dochodów
budżetowych (zwiększenie udziału budżetu Miasta w dochodach z PIT i CIT). Moody’s wysoko ocenił
zaangażowanie w ograniczanie wzrostu wydatków bieżących, w celu uzyskania większej elastyczności przy
finansowaniu inwestycji rozwojowych. Podkreślono determinację władz miejskich w realizacji ambitnego planu
rozwoju miasta i gospodarki oraz pozyskanie środków unijnych na realizację ważnych dla rozwoju Poznania
inwestycji infrastrukturalnych.
Pozostałe duże polskie miasta posiadają rating międzynarodowy na niższym poziomie. Najwyższą ocenę wśród nich
uzyskały Katowice: BBB+ prognoza pozytywna (odpowiadający Baa1 według Moody’s) oraz Kraków: BBB+
prognoza stabilna. Trzy miasta: Szczecin, Wrocław i Gdańsk uzyskały ocenę BBB z prognozą pozytywną
(odpowiadającą Baa2 według Moody’s), a Bydgoszcz, Częstochowa i Łódź zostały ocenione na poziomie BBB—
prognoza pozytywna (odpowiadającą Baa3 według Moody’s). Wszystkie polskie miasta, posiadające rating
międzynarodowy, są oceniane przez jedną z trzech renomowanych międzynarodowych agencji ratingowych: Fitch
Ratings (Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Szczecin), Moody’s Investors Service (Poznań) lub Standard
& Poor’s (Kraków, Łódź , Wrocław).
Osiem miast średniej wielkości (Kielce, Koszalin, Myślenice, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Płock oraz
Rybnik) oraz 2 województwa: małopolskie i wielkopolskie posiadają rating krajowy. Jednak ta ocena nie ma
zastosowania na rynkach międzynarodowych.
Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego
podmiotu. Wyraża ona ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub
dotyczy konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. Głównym zadaniem ratingu miasta jest
poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny
wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na
pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach. Posiada także walor promocyjny Miasta.
Agencja ratingowa Moody’s Investors Service jest jedną z najbardziej renomowanych i znaczących agencji
ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych oraz o
najdłuższej tradycji w tej działalności. Agencja ocenia wiarygodność kredytową ponad 27 tys. emitentów z ponad
100 krajach świata. Do dużych miast europejskich poddanych ocenie należą m.in.: Wiedeń, Barcelona, Lizbona,
Kopenhaga, Sztokholm, Oslo, Florencja i Bolonia. Informacja o ocenie wiarygodności kredytowej Poznania została
udostępniona przez agencję Moody’s największym światowym serwisom prasowym i głównym wydawnictwom
finansowym oraz jest dostępna na stronie internetowej agencji www.moodys.com. Zostanie także opublikowana we
własnych wydawnictwach agencji (tygodnik Credit Perspectives oraz specjalne biuletyny).

