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Proces oceny ratingowej

Ustalanie profilu ryzyka Zdolność do obsługi zadłużenia Samodzielny Profil Kredytowy (SCP)

Ocena kluczowych 

czynników ryzyka

• Stabilność dochodów

• Zdolność do 

zwiększania 

dochodów

• Stabilność wydatków

• Elastyczność 

wydatków

• Zobowiązania 

(stabilność)

• Zobowiązania

(elastyczność)

Ocena profilu ryzyka

• połączenie ocen 6 

czynników ryzyka w

profil ryzyka

• 6 profili ryzyka - od 

silniejszego do

najbardziej

podatnego na 

zagrożenia

Ocena zdolności do 

obsługi zadłużenia i 

tworzenie 

scenariuszy Fitch

• 5-letnie scenariusze

• trendy historyczne 

oraz prognoza 

skrajnych warunków 

zewnętrznych

• ustalanie wartości 

głównych 

wskaźników 

finansowych

Pozycjonowanie

• połączenie profilu 

ryzyka i oceny 

zdolności kredytowej 

daje kategorię dla 

samodzielnego 

profilu kredytowego

• tabela łącząca te 

elementy obowiązuje 

dla wszystkich JST 

(wyjątek: USA)

Ustalanie indywidualnego 

SCP

• wybór grupy 

porównawczej

• szczebel

• profil ryzyka

• kategoria SCP

• porównanie wyników 

kluczowych czynników 

ryzyka oraz wskaźników 

finansowych

Ustalanie IDR

• uwzględnienie czynników, 

mających wpływ na IDR

• rating kraju - limit IDR

• nadzwyczajne wsparcie z 

budżetu państwa

• ryzyko asymetryczne 

podwyższające ryzyko 

obsługi zadłużenia

Issuer Default Rating (IDR)
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Ocena Profilu Ryzyka
gminy oceniane przez Fitch

Gmina

Dochody Wydatki Zobowiązania i płynność

Profil RyzykaStabilność 

Zdolność do 

zwiększania 

Stabilność Elastyczność Stabilność Elastyczność

Miasto Warszawa Średnia Średnia Mocna Mocna Mocna Mocna Wysoki Średni

Miasto Gdańsk Średnia Słaba Średnia Mocna Średnia Średnia Średni

Miasto Poznań Średnia Średnia Średnia Mocna Średnia Średnia Średni

Miasto Bydgoszcz Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Gliwice Średnia Słaba Średnia Średnia Mocna Średnia Średni

Miasto Katowice Średnia Słaba Średnia Mocna Średnia Średnia Średni

Miasto Szczecin Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Płock Średnia Słaba Średnia Mocna Średnia Średnia Średni

Miasto Częstochowa Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Gmina Ostrów Wielkopolski Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Rybnik Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Rzeszów Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Białystok Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Olsztyn Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Toruń Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Chorzów Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Opole Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Miasto Zabrze Średnia Słaba Średnia Średnia Średnia Średnia Średni

Źródło: Fitch Ratings
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Scenariusz ratingowy Fitch

 Jest kluczowy dla poziomu ratingu

 Uwzględnia przebieg cyklu koniunkturalnego i presję na dochody, wydatki oraz wyższe ryzyko finansowe

 Stres tworzony jest na podstawie zdarzeń historycznych oraz oczekiwań agencji Fitch na przyszłość

 Stres to może być: utrata kluczowego podatnika, spowolnienie gospodarcze, ryzyko walutowe/stopy procentowej, ryzyko refinansowania

 Dodatkowy stres odzwierciedlający nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią koronawirusa

– “Scenariusz ratingowy ujawni skalę zmian w kluczowych elementach dochodów, wydatków i struktury zadłużenia, a w konsekwencji także we 

wskaźnikach dotyczących zdolności do obsługi zadłużenia i płynności. Zmiany te będą uwzględnione dla danego ratingu i zapewnią mu jego 

stabilność.”

 Rating nie zostałby obniżony, gdyby wskaźniki ratingowe uległy pogorszeniu lub gdyby oczekiwano, że ulegną pogorszeniu do poziomów 

zaprezentowanych w scenariszu ratingowym
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Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia gmin 
Podmioty z ratingiem w kategorii „A”
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rc: scenariusz ratingowy Fitch

Źródło: Fitch Ratings, podmioty oceniane przez Fitch

Wskaźnik spłaty zadłużenia (x) w scenariuszu ratingowym Fitch 
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Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia gmin 
Podmioty z ratingiem „BBB+”
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Źródło: Fitch Ratings, Podmioty oceniane przez Fitch
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Prognoza wskaźnika spłaty zadłużenia gmin 
Podmioty z ratingiem „BBB” i niższym
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Podsumowanie ratingów

Gmina Profil ryzyka

Ocena zdolności do 

obsługi zadłużenia SCP

Ograniczenie ratingiem 

kraju

Długoterminowy rating 

IDR Perspektywa

Miasto Warszawa Wysoki Średni aa aa Tak A- Stabilna

Miasto Gdańsk Średni aa a+ Tak A- Stabilna

Miasto Poznań Średni aa a+ Tak A- Stabilna

Miasto Bydgoszcz Średni aa a- Nie A- Stabilna

Miasto Gliwice Średni aa a- Nie A- Stabilna

Miasto Katowice Średni aa a- Nie A- Stabilna

Miasto Szczecin Średni aa a- Nie A- Stabilna

Miasto Płock Średni a bbb+ Nie BBB+ Pozytywna

Miasto Częstochowa Średni a bbb+ Nie BBB+ Stabilna

Gmina Ostrów Wielkopolski Średni a bbb+ Nie BBB+ Stabilna

Miasto Rybnik Średni a bbb+ Nie BBB+ Stabilna

Miasto Rzeszów Średni a bbb+ Nie BBB+ Stabilna

Miasto Białystok Średni a bbb Nie BBB Stabilna

Miasto Olsztyn Średni a bbb Nie BBB Stabilna

Miasto Toruń Średni a bbb Nie BBB Stabilna

Miasto Chorzów Średni a bbb- Nie BBB- Stabilna

Miasto Opole Średni a bbb- Nie BBB- Stabilna

Miasto Zabrze Średni bbb bb+ Nie BB+ Stabilna

Gminy oceniane przez Fitch 

SCP: Samodzielny Profil Kredytowy (Standalone Credit Profile). Ostatnia aktualizacja ratingów gmin miała miejsce w miesiącach wrzesień-grudzień 2020r

Źródło: Fitch Ratings
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