KOMUNIKAT O OCENIE RATINGOWEJ POZNANIA Z 30 IX 2002 R.
W dniu 30 wrzesnia 2002 roku niezaleznie dzialajaca agencja ratingowa Moody's Investors
Service po raz drugi przyznala Poznaniowi ocene ratingowa Baa1 z prognoza stabilna.
Oznacza to, ze miasto posiada wysoka zdolnosc do wywiazywania sie z zaciagnietych
zobowiazan finansowych. Prognoza
"stabilna" informuje, ze w najblizszym czasie wiarygodnosc finansowa Poznania nie powinna
ulec zmianie.
W komentarzu do oceny ratingowej agencja Moody's Investors Service pozytywnie ocenila
dobre zarzadzanie oraz wyniki finansowe budzetu Miasta, bezpieczny poziom zadluzenia oraz
realizacje polityki planistycznej miasta uwzgledniajacej plan inwestycyjny o wlasciwej
hierarchii celów. Podkreslono zróznicowana, dobrze rozwinieta i zbilansowana gospodarke
miejska, wysoka jakosc lokalnego rynku pracy oraz atrakcyj nosc Poznania jako miejsca
lokalizacji inwestycji zagranicznych. Silna struktura gospodarki miasta dobrze znosi skutki
spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego kraju.
Wsród czynników hamujacych wzrost gospodarczy miasta podano zmiany demograficzne
dotyczace zmniejszania sie liczby ludnosci, rosnacy poziom bezrobocia (chociaz duzo nizszy
niz srednia krajowa) oraz stan zasobów mieszkaniowych. W finansach miejskich niekorzystna
jest ograniczona elastycznosc finansowa, zarówno w sferze wydatków, jak i dochodów oraz
obciazenie wydatków budzetowych wynikajace z rozszerzonego zakresu zadan w dziedzinie
edukacji.
Kolejny, zakonczony sukcesem, proces ratingowy Poznania przebiegal w okresie nie
nalezacym do latwych, charakteryzujacym sie m.in. poszerzeniem zakresu zadan samorzadu
bez zwiekszenia srodków, wolniejszym tempem wzrostu PKB, a takze grozba kryzysu
finansów publicznych Panstwa nakazujaca koniecznosc wprowadzenia oszczednosci. Pomimo
to Poznan osiagnal dobre wyniki gospodarcze, prowadzil przejrzysta polityke fiskalna oraz
realizowal cele zawarte w planie inwestycyjnym.
Poza Poznaniem ocene ratingowa posiada 6 innych duzych polskich miast. Zostaly one
ocenione przez agencje ratingowa Standard & Poor's. Sposród nich najwyzsza ocene BBB+ z
prognoza negatywna posiada Kraków (BBB+ wedlug agencji Standard & Poor’s odpowiada
ocenie Baa1 wedlug agencji Moody's). Pozostale miasta uzyskaly nizsze oceny na poziomie:
BBB z prognoza stabilna (odpowiadajaca Baa2 wedlug Moody's) - Szczecin, Wroclaw i
Gdansk oraz BBB- z prognoza stabilna (odpowiadajaca Baa3 wedlug Moody's) - Lódz i
Bydgoszcz.
Informacja o ocenie wiarygodnosci kredytowej Poznania zostala udostepniona przez agencje
Moody's najwiekszym swiatowym serwisom prasowym, w tym Reuters, Bloomberg, Dow
Jones, AFP, DPA, Brid ge, glównym wydawnictwom finansowym na swiecie, w tym
Financial Times. Zostanie takze opublikowana we wlasnych wydawnictwach agencji
(tygodnik "Credit Perspectives" oraz specjalne biuletyny) i jest dostepna na stronie
internetowej agencji. Szacuje sie, ze bedzie mialo do niej dostep ponad 3 tys. stalych klientów
agencji z grupy udzialowców rynku kapitalowego i analityków kredytowych oraz
kilkadziesiat tysiecy potencjalnych inwestorów.

