
FITCH POTWIERDZIŁ RATING KRAJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
NA POZIOMIE “AA(pol)”, PERSPEKTYWA RATINGU JEST STABILNA 

 
Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-02 czerwca 2006r.: Fitch Ratings potwierdził dziś krajowy rating 
długoterminowy dla Województwa Wielkopolskiego na poziomie AA(pol). Długoterminowa 
perspektywa ratingu jest Stabilna. 
 
Rating Województwa Wielkopolskiego odzwierciedla jego doskonałe wyniki budżetowe, 
bezpieczne wskaźniki zadłużenia oraz bardzo wysoką płynność. Rating bierze również pod 
uwagę wysokie i ciągle rosnące wydatki na przewozy regionalne, wysokie zadłużenie sektora 
ochrony zdrowia oraz pilną potrzebę restrukturyzacji obu tych sektorów na poziomie 
krajowym.  

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, wyniki budżetowe 
Województwa Wielkopolskiego pozostaną dobre w średnim okresie czasu, a jego elastyczność 
finansowa będzie odpowiednia dla obsługi zobowiązań.  
 
Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzona w 2004 roku, 
znacznie zwiększyła elastyczność finansową Województwa poprzez zwiększenie jego 
dochodów podatkowych. W latach 2004-2005 dochody operacyjne wzrosły odpowiednio o 
75% i 5%, co przyczyniło się do znacznego wzrostu nadwyżki operacyjnej do 32,4% (w 
2004r.) i 22,5% (w 2005r.) dochodów operacyjnych. W 2005 roku nadwyżka bieżąca 
pozwalała na sfinansowanie 58% wydatków inwestycyjnych. Płynność Województwa była 
wysoka, a jego wskaźniki zadłużenia bezpieczne. W 2005 roku zadłużenie zmniejszyło się o 
23% i wyniosło 56,8 mln zł. Natomiast wskaźniki zadłużenia oraz obsługi zadłużenia wyniosły 
zaledwie 11,4% i 4,5% dochodów bieżących. Nadwyżka operacyjna była pięciokrotnie wyższa 
od wydatków na obsługą zadłużenia. Województwo byłoby w stanie spłacić swoje zadłużenie 
w ciągu pół roku.  
 
Gospodarka Województwa Wielkopolskiego jest dobrze rozwinięta i zdywersyfikowana. W 
latach 1996-2003 wzrost PKB Województwa był wyższy od średniej krajowej i w 2003 roku 
wyniósł 5,6%, gdy średnia krajowa wyniosła 4,6%. Udział Województwa w PKB kraju 
wynosił 9,2%. 
 
Krajowy rating na poziomie „AA(pol)” oznacza bardzo wysoką wiarygodność kredytową 
w porównaniu do innych emitentów lub emisji w danym kraju. Ryzyko kredytowe związane ze 
zobowiązaniami finansowymi w niewielkim stopniu różni się od ryzyka podmiotów 
ocenianych najwyżej w danym kraju.  
 
Perspektywa ratingu jest prognozą i wskazuje, w jakim kierunku może ulec zmianie ocena 
ratingowa w perspektywie od roku do dwóch lat. Prognozy mogą być „pozytywne”, 
„negatywne” lub „stabilne”. Pozytywna lub negatywna prognoza nie oznacza, że zmiana oceny 
jest nieunikniona. 
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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 także 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. 
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. 
 


