MOODY'S PRZYZNAJE MIASTU POZNAN (POLSKA) Baa1
LONDYN, 31 maja 2001 - Moody's Investors Service przyznal Miastu Poznan ocene
wiarygodnosci kredytowej Baa1 dla waluty zagranicznej. Ocena ta opiera sie na silnych
podstawach gospodarki miasta, niskim poziomie zadluzenia oraz na dobrych wynikach
finansowych.
Ocena ratingowa przyznana przez agencje Moody's uwzglednia atrakcyjna i róznorodna
nature gospodarki miasta, której odzwierciedleniem jest wyzszy niz przecietny PKB i
wielkosc inwestycji bezposrednich w przeliczeniu na mieszkanca, jak równiez duzy i szybko
rozwijajacy sie sektor uslug. Poznan odnosi równiez korzysci ze swojego polozenia i posiada
dobre polaczenia krajowe i zagraniczne.
Miasto jednakze stoi takze w obliczu wyzwan takich jak ujemne trendy demograficzne których glówna przyczyna sa wysokie ceny nieruchomosci oraz pogarszajacy sie stan
zasobów mieszkaniowych. Na poczatku lat 90-tych wladze miasta zainicjowaly ambitny
program rozwoju gospodarczego, który od tego czasu podlega stalemu dostosowywaniu,
skupiajac sie glównie na polepszaniu infrastruktury mieszkaniowej i transportowej. Moody's
uwaza, iz jest duza szansa, ze program ten pozwoli odpowiedziec na wiekszosc wyzwan przed
którymi stoi Miasto w okresie srednioterminowym i ze sprzyja on dalszemu rozwojowi
Poznania.
Ocena ratingowa ilustruje równiez dobre zarzadzanie Poznaniem i dobre wyniki finansowe w
latach 1996-2000, pomimo trudnych warunków zewnetrznych. Od poczatku lat 90-tych
samorzady lokalne w Polsce funkcjonowaly w zmiennych warunkach z powodu ciagle
trwajacego procesu decentralizacji. Duze zmiany mialy wplyw na finanse lokalne, wlacznie
ze zmniejszeniem dochodów z podatków czesciowo rekompensowanym przez transfery
srodków z budzetu Panstwa, jak równiez z przekazywaniem samorzadom ze szczebla
centralnego powaznych zadan - takich jak oswiata.
W opinii agencji Moody's, te okolicznosci tym bardziej uwidaczniaja dobre zarzadzanie
Miastem i dobre wyniki finansowe Poznania. Budzet miasta w latach 1996-2000 byl zawsze
zatwierdzany w obowiazujacym terminie, a biezace dochody i wydatki niewiele róznily sie od
prognozowanych. W tym okresie Poznan osiagal duze, choc zmniejszajace sie, nadwyzki
operacyjne. Dzieki rezerwie utworzonej na rachunku biezacym i znaczacym dochodom
kapitalowym, Poznan byl w stanie samodzielnie sfinansowac duza czesc wydatków
kapitalowych. Chociaz poziom bezposredniego zadluzenia wzrósl znaczaco w okresie miedzy
1996 i 2000 rokiem, pozostal jednak na akceptowalnym poziomie i nie przekroczyl limitów
zadluzenia, okreslanych przez przepisy krajowe. Poniewaz do czesci tego zadluzenia
stosowane sa preferencyjne warunki, koszt obslugi dlugu i przecie tna stopa procentowa sa
nizsze.
Jednakze wedlug agencji Moody's na wyniki finansowe Poznania, podobnie jak innych
samorzadów lokalnych w Polsce, wplywa brak elastycznosci w uzyskiwaniu dochodów.
Miasto polega wylacznie na poszerzaniu swojej bazy podatkowej, co jak sie oczekuje, nastapi
dzieki programowi gospodarczemu i zwiazane jest z dzialaniami ukierunkowanymi na
powstrzymanie zjawiska zmniejszania sie ludnosci i wzrost inwestycji. Niepewnosc i
niestabilnosc warunków finansowych maja wplyw przede wszystkim na wydatki budzetowe i
stanowia drugie ograniczenie dla pozycji kredytowej miasta.
Miasto Poznan jest stolica województwa wielkopolskiego w zachodniej Polsce. Z calkowita
liczba 575 000 mieszkanców, czyli 1,5% ludnosci Polski, Poznan jest piatym co do wielkosci
miastem w kraju.

