
 

Fitch potwierdził rating Województwa Mazowieckiego na poziomie „A-”. 
Perspektywa ratingu jest stabilna  

 
Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-15 grudnia 2009: Fitch Ratings potwierdził dziś 
międzynarodowy długoterminowy rating Województwa Mazowieckiego dla 
zadłuŜenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-” (A minus) oraz dla zadłuŜenia w 
walucie krajowej na poziomie „A”. Długoterminowa perspektywa ratingów jest 
stabilna. 
 
Ratingi Województwa odzwierciedlają umiarkowany poziom zadłuŜenia, bezpieczny 
wskaźnik spłaty zadłuŜenia, wysoką płynność oraz silną gospodarkę. Ratingi biorą 
równieŜ pod uwagę przewidywane pogorszenie się wyników operacyjnych 
Województwa w latach 2009-2010 czemu będzie towarzyszył wzrost zadłuŜenia, a 
takŜe wysokie ryzyko pośrednie wynikające z trudnej sytuacji w jednostkach ochrony 
zdrowia. 
 
BudŜet Mazowieckiego naraŜony jest na wpływ sytuacji gospodarczej, gdyŜ 80% 
dochodów operacyjnych Województwa stanowią podatki dochodowe. W latach 2004-
2007 podatki dochodowe rosły średnio o 15,5% rocznie. W latach 2008-2009 nastąpił 
ich spadek z uwagi na spowolnienie gospodarcze oraz zmiany prawne. Spadkowi 
temu nie towarzyszyło odpowiednie ograniczenie wydatków bieŜących, co 
spowodowało spadek marŜy operacyjnej Mazowieckiego do około 8,4% w 2009r. z 
ponad 20% w latach 2004-2008. Fitch oczekuje, Ŝe dzięki lepszej kontroli wydatków 
operacyjnych, w latach 2010-2011 marŜa operacyjna Województwa wzrośnie do 
10%-13%. 
 
Ze względu na spowolnienie gospodarcze Województwo zrewidowało swój program 
inwestycyjny i ograniczyło potrzeby poŜyczkowe. Zgodnie z prognozami zadłuŜenie 
Mazowieckiego moŜe wzrosnąć do 1,65 mld zł w latach 2010-2011, tj. do ok. 70% 
dochodów bieŜących. Dzięki wydłuŜonemu okresowi spłaty zadłuŜenia (od 10 do 25 
lat), obsługa zadłuŜenia nie powinna powodować presji na budŜet, wynosząc średnio 
200 mln zł rocznie w latach 2010-2016. 
 
Wysokie ryzyko dla budŜetu Województwa wynika z trudnej sytuacji w sektorze 
ochrony zdrowia, który generuje straty (93 mln zł w 2008r.) oraz wykazuje wysokie 
zadłuŜenie (260 mln zł w 2008r.). W kolejnych latach sektor ten moŜe wymagać 
dalszego wsparcia finansowego ze strony Województwa w postaci poręczeń oraz 
poŜyczek. Ponadto, jeśli Mazowieckie zdecyduje się przekształcić 6 z 31 jednostek 
ochrony zdrowia w spółki, moŜe być zmuszone z własnych środków spłacić około 
300 mln zł zobowiązań sektora. 
 
Województwo Mazowieckie jest największym województwem w Polsce (11% 
terytorium kraju) o największej liczbie ludności (5,18 milionów). Jest ono równieŜ 
najbogatszym województwem w Polsce; w 2007r. jego Produkt Regionalny Brutto na 
mieszkańca stanowił 160% średniej krajowej. 
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Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.fitchratings.com 
 
WSZYSTKIE RATINGI FITCH PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM 
ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE 
SIĘ Z TYMI OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
NA STRONIE FITCH: 
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. 
PONADTO, NA STRONIE AGENCJI „WWW.FITCHRATINGS.COM” 
ZNAJDUJĄ SIĘ PUBLICZNIE DOSTĘPNE DEFINICJE RATINGÓW ORAZ 
ZASADY ICH STOSOWANIA. OPUBLIKOWANE TAM RATINGI, KRYTERIA 
ORAZ METODYKI SĄ W KAśDEJ CHWILI DOSTĘPNE. NA STRONIE 
AGENCJI W SEKCJI „CODE OF CONDUCT” ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY: 
CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, 
AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, A TAKśE INNE ODPOWIEDNIE 
DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYK I PROCEDUR STOSOWANYCH 
PRZEZ FITCH. 
 

 


