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GDA¡SK NA BBB

MIASTO STABILNE FINANSOWO

Gdaƒsk otrzyma∏ niezale˝nà i obiektywnà ocen´ ryzyka kredytowego miasta na
poziomie BBB z prognozà stabilnà. Gdaƒsk jest piàtym polskim miastem, które
posiada rating. Ocen´ nada∏a amerykaƒska agencja Standard and Poor’s.
D∏ugoterminowe oceny klasyfikacyjne nadawane przez Standard
and Poor’s zamykajà si´ w przedziale: od najwy˝szej AAA do najni˝szej D. Ocena BBB oznacza, i˝
miasto posiada wystarczajàcà zdolnoÊç wywiàzywania si´ z podj´tych
zobowiàzaƒ finansowych przy jednoczesnej wra˝liwoÊci na niekorzystne warunki gospodarcze. Ponadto prognoza „stabilna” informuje, i˝ w najbli˝szym czasie wiarygodnoÊç finansowa miasta prawdopodobnie nie zmieni si´. Standard and Poor’s w ciàgu dwóch kolejnych lat b´dzie dokonywa∏ aktualizacji oceny Gdaƒska.
W∏adze Gdaƒska zdecydowa∏y
si´ poddaç ocenie ratingowej, gdy˝
umo˝liwia ona ubieganie si´ o zagraniczne êród∏a kredytowania inwestycji. Dzi´ki uzyskanemu ratingowi zarówno banki, jak i potencjalni inwestorzy (uczestnicy rynku
finansowego) otrzymajà niezb´dne
informacje o mieÊcie pomocne przy
podejmowaniu decyzji dotyczàcych
lokowania kapita∏u. Rating jest bowiem êród∏em bardzo fachowej informacji, narz´dziem umo˝liwiajàcym porównanie zdolnoÊci kredytowych ró˝nych emitentów i kredytobiorców. Pozytywna ocena wiarygodnoÊci miasta pozwala na obni˝enie kosztów finansowania i umacnia pozycj´ miasta na rynku finansowym.
Agencja Standard and Poor’s wy∏oniona zosta∏a w drodze przetargu.

Proces wyboru trwa∏ od wrzeÊnia
1999 roku do lutego 2000 roku.
Pierwszy przetarg ograniczony zosta∏ uniewa˝niony z powodów formalnych (nie wp∏yn´∏a dostateczna
liczba ofert wa˝nych), etap drugi
obejmowa∏ negocjacje z zachowaniem konkurencji. Na rynku Europy Ârodkowej i Wschodniej Standard and Poor’s dzia∏a aktywnie od
ponad 6 lat. Do chwili obecnej Standard and Poor’s dokona∏ ocen 18 regionów gmin i miast w takich krajach, jak: Polska, Rosja, Bu∏garia,
Chorwacja, Czechy, ¸otwa. Standard and Poor’s jest równie˝ liderem na polskim rynku. Agencja
ocenia∏a dotàd w Polsce 24 podmioty, z których 5 to du˝e miasta:
¸ódê, Kraków, Szczecin Wroc∏aw
i Gdaƒsk. Pozosta∏e to: banki (Pekao S.A., BPH, WBK, Bank Handlowy w Warszawie, BRE, BIG,
PKO BP, Kredyt Bank, BG˚), korporacje (Elektrim, TP S.A., Netia
itp.) i firmy ubezpieczeniowe.
Agencja Standard and Poor’s zosta∏a zobowiàzana do nadania Gdaƒskowi d∏ugookresowej oceny klasyfikacyjnej, która przedstawia zdolnoÊç miasta do wywiàzywania si´
w terminie ze swoich zobowiàzaƒ
d∏ugoterminowych. Od lutego tego
roku rozpoczà∏ si´ okres przygotowywania danych i materia∏ów b´dàcych podstawà do dokonania niezale˝nej oceny pozycji miasta.
W efekcie Urzàd Miejski w Gdaƒsku opracowa∏ materia∏ b´dàcy

podstawà informacyjnà dla agencji
Standard and Poor’s. Dokument
zawiera∏ informacje o strukturze
i systemie zarzàdzania, funkcjach
i zadaniach miasta, jego gospodarce
finansowej i bud˝ecie, stanie infrastruktury komunalnej i potrzebach
w tym zakresie, jak równie˝ dane
dotyczàce demografii, gospodarki
lokalnej i stanie przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych.
Koordynatorem prac by∏ wiceprezydent Jerzy Gwizda∏a, a wspomaga∏ go Wydzia∏ Finansowy Urz´du Miejskiego w Gdaƒsku. W opracowaniu materia∏u uczestniczy∏y
tak˝e inne wydzia∏y urz´du.
Na ocen´ mia∏o wp∏yw po∏o˝enie
miasta, które posiada status wa˝nego oÊrodka komunikacyjnego
oraz prze∏adunkowego w regionie.
Gdaƒsk posiada niezamarzajàcy
port morski oraz niezb´dne po∏àczenia kolejowe i drogowe z g∏ównymi miastami w Polsce i Europie.
Agencja wysoko oceni∏a tak˝e rozwój gospodarki; produkt krajowy
brutto na jednego mieszkaƒca jest
o 7 procent wy˝szy od Êredniej krajowej. Gdaƒsk ma tak˝e niski
wskaênik bezrobocia. Atutem miasta, wed∏ug agencji, jest równie˝
wysoki poziom wykszta∏cenia jego
mieszkaƒców; 13 procent gdaƒszczan w wieku produkcyjnym posiada wy˝sze wykszta∏cenie. Agencja
oceni∏a, i˝ zad∏u˝enie Gdaƒska wed∏ug standardów mi´dzynarodowych jest niewysokie. ■
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