2

GDAÑSK WIARYGODNY FINANSOWO
W OCENIE AGENCJI STANDARD & POORS

PO RAZ DRUGI AGENCJA STANDARD & POORS
PRZYZNA£A GDAÑSKOWI OCENÊ RATINGOW¥ BBB
Z PROGNOZ¥ STABILNA  OZNACZA TO, ¯E
GDAÑSK POSIADA DOSTATECZN¥ ZDOLNOÆ POKRYCIA SWOICH ZOBOWI¥ZAÑ FINANSOWYCH.
Dziêki uzyskanemu ratingowi zarówno banki, jak i potencjalni inwestorzy (uczestnicy rynku finansowego) otrzymaj¹ niezbêdne informacje o miecie pomocne przy podejmowaniu decyzji
dotycz¹cych lokowania kapita³u. Rating jest bowiem ród³em
bardzo fachowej informacji, narzêdziem umo¿liwiaj¹cym porównanie zdolnoci kredytowych ró¿nych emitentów i kredytobiorców. Pozytywna ocena wiarygodnoci miasta pozwala na
obni¿enie kosztów finansowania i umacnia pozycjê miasta na
rynku finansowym.

Gdañsk zanotowa³ prawid³owy wzrost gospodarczy w 2000
roku, odzwierciedlaj¹cy ogóln¹ kondycjê gospodarcz¹ Polski (gdzie wzrost PKB wyniós³ nieco ponad 4%, podobnie
jak w 1999 r.). Niemniej jednak trwaj¹ca restrukturyzacja
gospodarki zwiêkszy³a lokaln¹ stopê bezrobocia z poni¿ej 5%
w 1999 r. do 7,7 %. Bezrobocie jest jednak wci¹¿ znacznie
ni¿sze od szybko rosn¹cej redniej krajowej (niemal 16% w
2000 r.) Prognozy ekonomiczne dla Gdañska s¹ dobre, z kilkoma planowanymi projektami inwestycyjnymi na terenie
portu oraz w zakresie infrastruktury drogowej miasta, pomimo ogólnego spowolnienia krajowej gospodarki. Standard
& Poors bêdzie jednak nadal monitorowaæ konkurencyjnoæ
Gdañska w sektorze morskim, który wci¹¿ stanowi znaczn¹
czêæ (15%) bazy zatrudnienia miasta.

Aktualizacja oceny wiarygodnoci kredytowej miasta Gdañska (rating) na 2001 rok dokonana przez agencjê Standard &
Poors  wrzesieñ 2001

Wykonanie bud¿etu na rok 2000 zakoñczy³o siê powy¿ej wielkoci przewidzianej w bud¿ecie, choæ nieco gorzej w porównaniu z rokiem 1999. Program wydatków zawiera kilka du¿ych
projektów, z których najwa¿niejsze dotycz¹ modernizacji infrastruktury drogowej i transportowej. Pomimo nieznacznego pogorszenia, uda³o siê miastu zachowaæ kontrolê nad swoj¹ dzia³alnoci¹ operacyjn¹ w roku 2000, dziêki cis³ej kontroli wydatków przez w³adze miasta oraz poprzez utrzymanie poziomu dochodów. W rezultacie nadwy¿ka operacyjna by³a
znacznie powy¿ej wielkoci przewidzianej w bud¿ecie i pomog³a utrzymaæ deficyt Gdañska przed sp³at¹ kredytów na
umiarkowanym poziomie 6% przychodów ca³kowitych, co
by³o wynikiem znacznie lepszym ni¿ 15% deficyt pocz¹tkowo przewidziany w bud¿ecie.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e deficyt ulegnie dalszemu pogorszeniu w roku 2001 na skutek przewidywanego spowolnienia
gospodarki krajowej. Ostro¿ne szacunki deficytów bud¿etowych (po nak³adach kapita³owych, lecz przed sp³at¹ kredytu) wskazuj¹ jednak, ¿e powinny one kszta³towaæ siê na poziomie poni¿ej 16% przychodów ca³kowitych. Z regu³y jednak bud¿ety osi¹gaj¹ wyniki lepsze od zak³adanych. W miarê wzrostu wymagañ finansowych wzronie te¿ zad³u¿enie od 27% przychodów na koniec 2000 roku do 40% przychodów ca³kowitych w 2002 roku.

Podstawy przyznania oceny
Rating Gdañska, szóstego pod wzglêdem liczby ludnoci miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (lokalna waluta: A+/dodatni/A1, waluta obca: BBB+/stabilny/A-2), odzwierciedla nastêpuj¹ce
pozytywne czynniki:
l strategiczne po³o¿enie miasta i jego siln¹ lokaln¹ gospodarkê odznaczaj¹c¹ siê bezrobociem na poziomie 7,7%, czyli
znacznie poni¿ej redniej krajowej na poziomie 16% w 2000
roku;
l pozycja miasta jako g³ównego orodka naukowego pó³nocnej Polski i dobre wykszta³cenie jego mieszkañców (13%
mieszkañców w wieku produkcyjnym ma wy¿sze wykszta³cenie przy redniej krajowej wynosz¹cej 7%);
l rozwa¿ne procedury fiskalne, planowanie oraz stosunkowo
niewielkie, na tle miêdzynarodowym, obci¹¿enie kredytowe.
Rating uwzglêdnia równie¿ nastêpuj¹ce niekorzystne czynniki:
l koncentracja gospodarki na sektorze morskim (transport
morski i budownictwo okrêtowe);
l bardzo ograniczona elastycznoæ przychodów z powodu
pañstwowej kontroli nad g³ównymi ród³ami dochodów;
l koniecznoæ znacznych nak³adów kapita³owych, szczególnie w sferze infrastruktury transportu;
l pewne niedofinansowanie nowych zobowi¹zañ fiskalnych
przejêtych od rz¹du centralnego na skutek reformy administracyjnej pañstwa.

Prognoza i oczekiwania
Standard & Poors spodziewa siê, ¿e w³adze miejskie Gdañska bêd¹ postêpowaæ rozwa¿nie poprzez uwa¿ne monitorowanie
i cis³¹ kontrolê nad prognozowanym niewielkim pogorszeniem
wykonania bud¿etu i zwiêkszeniem poziomu zad³u¿enia.

Redaguje Zespó³: Mariusz Szymañski - rzecznik prasowy Zarz¹du Miasta Gdañska
Bo¿ena Jasieñska, Renata Twardu, Gra¿yna Pilarczyk
Adres redakcji: Urz¹d Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdañsk: tel./fax 302 38 29
Nasz e-mail: prasa@gdansk.gda.pl Gdañsk w Internecie: http://www.gdansk.gda.pl
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
przeredagowañ i zmian tytu³ów, nie odpowiada za treæ reklam, og³oszeñ i listów.
Sk³ad i druk: Wydawnictwo Pomorskie, Zak³ady Graficzne im. Józefa Czy¿ewskiego
83-110 Tczew, ul. Kwiatowa 11, tel. 058 532-40-03, www.wpomorskie.com.pl

