Fitch potwierdził rating Zabrza i zmienił perspektywę ratingu
2011-02-14

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa – 14 luty 2011: Fitch Ratings potwierdził długoterminowe
międzynarodowe ratingi Zabrza dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie
„BBB-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A-(pol)”. Jednocześnie Fitch zmienił
dzisiaj perspektywę ratingów Miasta ze Stabilnej na Negatywną.
Zmiana perspektywy ratingów Zabrza odzwierciedla stosunkowo słabe wyniki operacyjne Miasta
w 2010r., poniżej wielkości oczekiwanych przez Fitch, oraz ograniczoną elastyczność finansową
Zabrza w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spadku dochodów lub wzrostu wydatków
operacyjnych. Może to powodować dalsze pogorszenie się wyników operacyjnych Zabrza w latach
2011-2012. Ratingi biorą także pod uwagę umiarkowane zadłużenie Miasta i niskie koszty jego
obsługi z uwagi na wysoki udział pożyczek preferencyjnych w zadłużeniu ogółem, a także wysokie
środki unijne pozyskiwane przez Miasto na inwestycje.
Rating może zostać obniżony, jeśli Miasto nie zapobiegnie dalszemu pogarszaniu się wyników
operacyjnych, w rezultacie czego nadwyżka operacyjna Zabrza może być niewystarczającą na
obsługę zadłużenia, zwłaszcza w sytuacji wzrostu zadłużenia powyżej aktualnie prognozowanych
wielkości.
W 2010r. wyniki operacyjne Zabrza pozostały na poziomie 2009r. Nadwyżka operacyjna wyniosła
27 mln zł i stanowiła 5% dochodów operacyjnych. Negatywny wpływ na wyniki miało zbyt niskie
tempo wzrostu dochodów z PIT oraz wyższe niż zaplanowane w budżecie wydatki na oświatę oraz
inne zadania bieżące. Fitch zauważa jednak, że nadwyżka operacyjna była nadal 1,3 raza wyższa
niż obsługa zadłużenia. Zdaniem Fitch w wyniku niższego niż planowany wzrost dochodów
z podatków dochodowych oraz utrzymującej się presja na wydatki operacyjne, nadwyżka
operacyjna Miasta może ulec dalszemu osłabieniu w latach 2011-2012 i być niewystarczająca na
obsługę zadłużenia.
W 2010r. zadłużenie Zabrza wzrosło jedynie o 13%, do 226 mln zł (tj. 41% dochodów bieżących).
Około 46% zadłużenia Miasta stanowią nisko oprocentowane pożyczki, co przekłada się na niskie
koszty obsługi zadłużenia. W latach 2011-2014 obsługa zadłużenia będzie wynosić około 36 mln zł
rocznie. Prognozy Miasta wskazują na niewielki wzrost zadłużenia; do 2014r. może ono wzrosnąć
do 260 mln zł, tj. do 45% dochodów bieżących. Fitch zauważa jednak, że wzrost zadłużenia może
być wyższy w przypadku pogorszenia się wyników operacyjnych Miasta.

Zabrze (189.000 mieszkańców) jest jednym z 17 miast aglomeracji śląskiej. Gospodarka Miasta
jest nadal w znacznym stopniu zależna od przemysłu ciężkiego oraz górnictwa, jednak korzystne
położenie Miasta wspiera postępującą dywersyfikację gospodarki.
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Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.fitchratings.com.
Zastosowane metodyki: „Tax-Supported Rating Criteria” opublikowana 16 sierpnia 2010r. oraz
„International Local and Regional Govrnments Rating Criteria - Outside the United States” opublikowana
17 marca 2010r., są dostępne na www.fitchratings.com.
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. Najniższe 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 wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce.
Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.
Zastosowane metodyki:
Tax-Supported Rating Criteria

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=548605
International Local and Regional Governments Rating Criteria - Outside the United States
http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=504770
WSZYSTKIE RATINGI FITCH PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM
ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI
ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STRONIE FITCH:
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. PONADTO, NA STRONIE AGENCJI
„WWW.FITCHRATINGS.COM” ZNAJDUJĄ SIĘ PUBLICZNIE DOSTĘPNE DEFINICJE RATINGÓW ORAZ
ZASADY ICH STOSOWANIA. OPUBLIKOWANE TAM RATINGI, KRYTERIA ORAZ METODYKI SĄ W KAŻDEJ
CHWILI DOSTĘPNE. NA STRONIE AGENCJI W SEKCJI „CODE OF CONDUCT” ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY:
CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE,
A TAKŻE INNE ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYK I PROCEDUR STOSOWANYCH PRZEZ
FITCH.
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