Fitch acorda ratingul ?B+? Zonei Metropolitane Oradea
În 9 iunie 2009, agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a atribuit Zonei Metropolitane Oradea (ZMO) ratingul "B+" p
entru datoriile pe termen lung in valuta si lei, respectiv "B" pentru datoriile pe termen scurt, perspectiva stabila.
Ratingul zonei metropolitane reflecta obiectivul ZMO de mare importan?a pentru cele 11 localita?i de a sustine de
zvoltarea economiei si infrastructurii, importanta orasului Oradea pentru zona ca principal contributor la bugetul zonei,
dar si flexibilitatea limitata a veniturilor asocia?iei si bugetul mic.
Un angajament ferm din partea Consiliului Judetean fata de obligatiile membrilor zonei metropolitane, sub forma unei
garantii, sau o imbunatatire a situatiei economice a Romaniei - care ar influenta pozitiv bonitatea tarii in general si a
orasului Oradea - ar putea conduce la imbunatatirea calificativului. O deteriorare a performan?ei bugetare a ZMO, r
ezultata din intarzierea la plata contributiilor de catre membri sau o scadere a ratingului orasului Oradea, ar putea afecta
negativ calificativul zonei metropolitane. Totodata, o scadere a interesului pentru dezvoltarea zonei metropolitane ar
putea avea un impact negativ asupra evaluarii Fitch.
ZMO are un istoric scurt, dar performan?a pana in prezent a fost buna, inregistrand in fiecare an profit opera?ional, cu o ma
rja a profitului anuala de peste 25%. Zona Metropolitana Oradea nu are datorii ?i nici planuri imediate de a contracta c
redite. Cu toate acestea, capacitatea de a obtine finan?are prin credite ar fi limitata de flexibilitatea redusa a veniturilor, i
n contextul in care 84% din venitul opera?ional provine din contribu?iile membrilor. Veniturile ZMO sunt si foarte co
ncentrate, 87% din ele provenind de la municipiul Oradea. Prin urmare, profilul de credit al Zonei Metropolitane Oradea
depinde de cel al municipiului Oradea. Bugetul limitat, cu venituri totale in 2009 de 1,95 milioane lei, reprezinta de
asemenea un factor negativ pentru rating.
Sistemul bugetar foarte centralizat al Romaniei asigura un grad adecvat de sus?inere ?i control din partea guvernului ce
ntral, in contextul in care statul supravegheaza conturile si situa?iile financiare ale autorita?ilor locale, inclusiv aprobarea co
ntractarii datoriei publice, dar in acela?i timp limiteaza flexibilitatea bugetara.
Primarul municipiului Oradea a subliniat clar importan?a ZMO in dezvoltarea economica ?i a infrastructurii mu
nicipiului ?i a comunelor din zona, sprijinind financiar activitatea ZMO prin contribu?iile anuale.
Zona Metropolitana Oradea a fost infiin?ata in 2005 ca o asocia?ie formata din 9 autorita?i publice locale (in prezent 11), cu
scopul de a implementa in comun proiecte pentru dezvoltarea economica a zonei. ZMO are 246.000 locuitori, cei mai
mul?i dintre ace?tia (207.000) apar?inand municipiului Oradea.
Un raport pe larg despre Zona Metropolitana Oradea va fi disponibil pe site-ul agen?iei www.fitchresearch.com.
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