Fitch potwierdził ratingi Zabrza na poziomie „BBB-” oraz „A-(pol)”;
Perspektywa Ratingów jest Stabilna
Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-17 luty 2010: Fitch Ratings potwierdził dzisiaj
długoterminowy rating międzynarodowy Zabrza w walucie zagranicznej i krajowej na
poziomie „BBB-”. Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy na
poziomie „A-(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Ratingi Zabrza odzwierciedlają oczekiwanie agencji Fitch, Ŝe poziom zadłuŜenia Miasta
ustabilizuje się po 2010r., a obsługa zadłuŜenia nie będzie powodować presji na jego budŜet.
Ponad 50% zadłuŜenia Miasta jest zaciągnięte na preferencyjnych warunkach, co przyczynia
się do zmniejszenia kosztów obsługi długu. Wydatki majątkowe Miasta są w wysokim stopniu
(około 60%) finansowane z pozyskanych przez Zabrze dotacji inwestycyjnych. Ratingi biorą
równieŜ pod uwagę pogorszenie się wyników operacyjnych Zabrza w 2009r. na skutek spadku
dochodów podatkowych w związku ze spowolnieniem gospodarczym oraz obniŜeniem progów
podatkowych w PIT. Ratingi biorą takŜe pod uwagę rosnące zobowiązania pośrednie Miasta.
W 2009r. nadwyŜka operacyjna Zabrza spadła do 27 mln zł z 56 mln zł w 2008r. Stanowiła
ona tylko 5,2% dochodów operacyjnych, znacznie poniŜej 10,9% w 2008r. Fitch oczekuje, Ŝe
w latach 2010-2011 Zabrze będzie ściśle kontrolować wydatki operacyjne, co pozwoli mu
osiągnąć nadwyŜkę operacyjną na poziomie około 50 mln zł, tj. 8%-9% dochodów
operacyjnych. Pozytywny wpływ na sytuację finansową Miasta powinien mieć planowany
wzrost dochodów podatkowych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym w
2010r. na poziomie około 2%. JeŜeli jednak wyniki operacyjne Miasta nie poprawią się, ratingi
Zabrza mogą znaleźć się pod presją, zwłaszcza w sytuacji, gdy nadwyŜka operacyjna nie
będzie wystarczająca do obsługi długu.
W latach 2008-2009 zadłuŜenie bezpośrednie oraz zobowiązania pośrednie Zabrza
dynamicznie rosły na skutek realizacji przez Miasto oraz spółkę ZPWiK projektu poprawy
gospodarki wodno-ściekowej. Szacowany koszt projektu wynosi 530 mln zł, z czego około
227 mln zł jest finansowane ze środków UE. Zdaniem Fitch, po zakończeniu projektu, które
jest planowane na 2010 rok, w latach 2010-2011 zadłuŜenie bezpośrednie Zabrza powinno
ustabilizować się na poziomie około 235 mln zł, a zobowiązania pośrednie na poziomie około
200 mln zł. Łącznie nie powinny one przekraczać 80% dochodów bieŜących.
Zabrze (189.000 mieszkańców) jest jednym z 17 miast w Aglomeracji Śląskiej. Gospodarka
Miasta jest nadal w znacznym stopniu zaleŜna od przemysłu cięŜkiego oraz górnictwa, jednak
korzystne połoŜenie Miasta, projekty rozwoju infrastruktury drogowej oraz duŜe tereny
inwestycyjne wspierają postępującą dywersyfikację gospodarki.
Kontakt: Renata Dobrzynska-Wac, Warszawa, Tel: + 48 22 338 62 82; Marcin Gdula + 48 22
338 62 96.
Dodatkowa informacja: Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności
ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie
inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi.
NajniŜsze ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są
oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych
inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróŜnik, odnoszący

się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są
porównywalne pomiędzy róŜnymi krajami.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.fitchratings.com
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