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Perspektywa Ratingów Jest Stabilna 
 

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa -09 czerwca 2009r.: Fitch Ratings potwierdził ratingi 

Województwa Wielkopolskiego: rating międzynarodowy długoterminowy dla zadłuŜenia w 

walucie zagranicznej na poziomie „A-(A minus)” oraz w walucie krajowej na poziomie „A”, 

oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Fitch potwierdził równieŜ 
międzynarodowy rating krótkoterminowy na poziomie „F2”. Długoterminowa perspektywa 

ratingów jest stabilna. 

 

Ratingi Wielkopolski odzwierciedlają dobre wyniki budŜetowe, znaczną zdolność do 

samofinansowania wydatków inwestycyjnych, wysoką płynność, bardzo niskie zadłuŜenie oraz 

dobre zarządzanie finansowe. Ratingi biorą równieŜ pod uwagę ryzyko pośrednie związane z 

sektorem ochrony zdrowia oraz ze spółką PKP PR, w której województwo ma udziały. 

 

Stabilna Perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, Ŝe wyniki operacyjne będą 
dobre równieŜ w średnim okresie, co jest istotne ze względu na program inwestycyjny 

województwa oraz przewidywany wzrost zadłuŜenia. 

 

W latach 2004-2008 wyniki operacyjne Województwa były bardzo dobre. Średnia nadwyŜka 

bieŜąca stanowiła 25% dochodów bieŜących. Na koniec 2008r. nadwyŜka bieŜąca wyniosła 

139,5 mln zl. Dzięki bardzo dobrym wynikom operacyjnym i wysokiej płynności, zdolność 
Województwa do samo-finansowania wydatków inwestycyjnych była bardzo wysoka. W 

2008r. nadwyŜka bieŜąca wraz z gotówką (łącznie 321 mln zł) przewyŜszała wydatki na 

inwestycje (313 mln zł). W 2009r. marŜa operacyjna moŜe być zbliŜona do poziomu z 2008r., 

dzięki elastyczności w zakresie ograniczania wydatków bieŜących, które mogą być o ok. 100 

mln zł niŜsze niŜ załoŜono w budŜecie. Fitch spodziewa się, Ŝe w latach 2009-2013 marŜa 

operacyjna moŜe się obniŜyć, jednak powinna być ona w dalszym ciągu dobra.  

 

 

ZadłuŜenie bezpośrednie jest bardzo niskie i na koniec 2008r. wyniosło tylko 30 mln zł, co 

stanowiło 6,2% dochodów bieŜących. Zdolność Wielkopolski do zwiększania zadłuŜenia i 

zachowania bezpiecznych wskaźników zadłuŜenia jest wysoka. ZadłuŜenie na koniec 2009r. 

będzie o ok. 100 mln niŜsze niŜ zakładano w budŜecie województwa. Fitch przewiduje, Ŝe 

wskaźnik spłaty zadłuŜenia wzrośnie, lecz w średnim okresie nie powinien on być wyŜszy niŜ 
8-10 lat. 

 

Fitch zauwaŜa, Ŝe pomimo działań mających na celu lepszą kontrolę wydatków na regionalne 

przewozy kolejowe, wydatki te były wysokie. W 2008r. wzrosły one o 8% (o 21% w 2007r.) 

do 77,6 mln zł. Zmiany własnościowe w PKP PR i przekazanie udziałów w spółce 

samorządom województw moŜe powodować dodatkowe ryzyko dla budŜetu Wielkopolski, 

gdyŜ moŜe ona być zmuszona (podobnie jak inne województwa) do dofinansowania PKP PR. 

 

Wielkopolska (3,4 mln ludności) jest drugim pod względem powierzchni Województwem w 

Polsce (ok. 29.826 km
2
). Gospodarka Województwa jest dobrze rozwinięta i 

zdywersyfikowana. Ze względu na poziom PKB Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce spośród 

16 województw. W 2006 r. udział Województwa w PKB wyniósł 9,3%. Natomiast Produkt 

Regionalny Brutto (PRB) na mieszkańca był o 5,3% wyŜszy od średniej krajowej.  

 

Kontakt:  ElŜbieta Kamińska, +48 22 338 62 84. 



 
Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. 

Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie. Na stronie 

www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of 

conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a 

takŜe inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch. 

 

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. 
 

 


