Komunikat prasowy
Fitch obniżył międzynarodowe ratingi długoterminowe
Zabrza do „BB+”; Perspektywa ratingów jest Stabilna
Fitch Ratings-Londyn/Warszawa- 10 lutego 2012: Fitch Ratings obniżył długoterminowe
ratingi międzynarodowe Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z „BBB-” do
„BB+”. Fitch obniżył również długoterminowy rating krajowy z „A-(pol)” do „BBB+(pol)”.
Perspektywa ratingów jest Stabilna.
Obniżenie ratingów Zabrza odzwierciedla stosunkowo słabe wyniki na poziomie operacyjnym,
które zdaniem Fitch również w średnim okresie pozostaną na niezmienionym poziomie,
z nadwyżką operacyjną nie wystarczającą dla pełnego pokrycia przypadających w kolejnych
latach kwot obsługi zadłużenia i nie zapewniającą Miastu zadawalającej płynności. Ratingi
Zabrza biorą także pod uwagę umiarkowany poziom zadłużenia oraz zmniejszone
zapotrzebowanie na finansowanie długiem.
Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli w średnim okresie marża operacyjna będzie
znacząco się pogarszać i/lub gdy zadłużenie bezpośrednie będzie dynamicznie rosnąć
i znacznie przekroczy wielkości założone w prognozach Fitch. Jednocześnie ratingi mogą
zostać podniesione w przypadku, gdy Miasto w sposób trwały poprawi wyniki operacyjne
z nadwyżką operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia, a zadłużenie bezpośrednie
i pośrednie Miasta nie przekroczy wielkości prognozowanych.
Fitch zauważa, że bez zmian strukturalnych wydatków operacyjnych Miasto może nie być
w stanie zapewnić nadwyżki operacyjnej w pełni pokrywającej obsługę zadłużenia, która
w latach 2012-2014 może wynieść średnio około 37 mln zł rocznie. Według przewidywanego
wykonania w 2011r. wyniki operacyjne Zabrza pozostały słabe, chociaż nadwyżka operacyjna
nieznacznie wzrosła do 26 mln zł z 22 mln zł w 2010 r.
Fitch spodziewa się, że zadłużenie bezpośrednie Miasta zwiększy się do około 280 mln zł w
2014 r. (2011r.: 231 mln zł), ale pozostanie umiarkowane i nie przekroczy 43% dochodów
bieżących Zabrza. Struktura zadłużenia jest korzystna, ponieważ pożyczki preferencyjne
stanowią około 50% długu, a rozkład spłaty zadłużenia jest równomierny. Jednak zdaniem
Fitch w latach 2012- 2014 wskaźniki zadłużenia do nadwyżki operacyjnej będą słabe, na
poziomie 12-13 lat.
Płynność Zabrza pogarsza się od 2009 r. Średni stan środków na rachunku spadł z 22 mln zł
w 2009r. do 6 mln zł w 2011r. Miasto korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, którego limit
został zwiększony z 10 mln zł w 2010 r. do 30 mln zł w 2012 r. Fitch negatywnie ocenia
wzrost uzależnienia Miasta od zewnętrznych krótkoterminowych źródeł finansowania.
Zabrze, liczące 186.900 mieszkańców na koniec 2010r., jest średniej wielkości miastem
leżącym w województwie śląskim. Województwo śląskie jest trzecim najbogatszym
województwem w Polsce, którego Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca stanowi 107,2%
średniej krajowej.
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Media Relations: Peter Fitzpatrick, London, Tel: + 44 (0)20 3530 1103, Email:
peter.fitzpatrick@fitchratings.com.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.fitchratings.com.
Powyższe ratingi zostały nadane na zlecenie emitenta, i w związku z tym Fitch otrzymał
wynagrodzenie za ich nadanie.
Zastosowane metodyki: „Tax-Supported Rating Criteria” opublikowana 16 sierpnia 2011r.
oraz „International Local and Regional Govrnments Rating Criteria” opublikowana 19
kwietnia 2011r., są dostępne na www.fitchratings.com.
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,
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STOSOWANYCH PRZEZ FITCH.

