KOMUNIKAT O OCENIE RATINGOWEJ POZNANIA Z 17 V 2005 R.
W dniu 17 maja 2005 roku niezaleznie dzialajaca agencja ratingowa Moody’s Investors
Service po raz czwarty potwierdzila ocene ratingowa Poznania na poziomie Baa1 z prognoza
stabilna. Ocena Baa1 jest najwyzsza wsród polskich miast, ocenionych dotad przez jedna z
trzech najwiekszych swiatowych agencji ratingowych. Oznacza ona, 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
wysoka wartosc majatku Miasta. Podkreslono zróznicowana, dobrze rozwinieta i
zbilansowana gospodarke miejska, wspierana przez systematycznie rozwijana i
modernizowana infrastrukture, wysoka jakosc lokalnego rynku pracy oraz atrakcyjnosc
Poznania jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych. Silna struktura gospodarki miasta
dobrze zniosla skutki spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego kraju i umozliwia szybsze
przezwyciezenie jego skutków.
Wsród czynników hamujacych wzrost gospodarczy miasta podano zmiany demograficzne
dotyczace zmniejszania sie liczby ludnosci 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 odpowiedniego 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 racjonalna i przejrzysta
polityke fiskalna oraz realizowal cele zawarte w planie inwestycyjnym.
Oprócz Poznania tak wysoka ocene posiadaja Katowice (BBB+ prognoza stabilna wedlug
agencji Fitch Ratings, co odpowiada ocenie Baa1 wedlug agencji Moody’s) i Kraków (BBB+
prognoza stabilna wedlug agencji Standard & Poor’s). Pozostale ocenione miasta uzyskaly
nizszy rating na poziomie: BBB prognoza stabilna (odpowiadajaca Baa2 wedlug Moody’s):
Szczecin, Wroclaw i Gdansk oraz BBB— prognoza stabilna (odpowiadajaca Baa3 wedlug
Moody’s): Lódz, Bydgoszcz i Czestochowa.
Rating to opinia niezaleznej, wyspecjalizowanej instytucji, okreslajaca wiarygodnosc
kredytowa ocenianego podmiotu. Wyraza ona ogólna zdolnosc podmiotu do wywiazywania
sie ze swoich zobowiazan finansowych lub dotyczy konkretnej emisji zobowiazania lub
programu finansowego. Glównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i
przyszlych inwestorów o wiarygodnosci i wyplacalnosci. Posiadanie ratingu umozliwia
latwiejszy i szerszy dostep do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitalu
zewnetrznego na korzystniejszych warunkach. Posiada takze walor promocyjny Miasta.
Firma Moody’s Investors Service jest jedna z najbardziej renomowanych i znaczacych agencji
ratingowych na swiecie, o wysokiej wiarygodnosci i prestizu na miedzynarodowym rynku
uslug ratingowych oraz o najdluzszej tradycji w tej dzialalnosci. Agencja ocenia
wiarygodnosc kredytowa ponad 27 tys. emitentów z ponad 100 krajach swiata. Do duzych
miast europejskich poddanych ocenie naleza m.in.: Wieden, Barcelona, Lizbona, Kopenhaga,
Sztokho lm, Oslo, Florencja i Bolonia.
Informacja o ocenie wiarygodnosci kredytowej Poznania zostala udostepniona przez agencje
Moody’s najwiekszym swiatowym serwisom prasowym i glównym wydawnictwom
finansowym oraz jest dostepna na stronie internetowej agencji www.moodys.com. Zostanie

takze opublikowana we wlasnych wydawnictwach agencji (tygodnik Credit Perspectives oraz
specjalne biuletyny).

