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Agencje ratingowe – instytucje wczesnego ostrzegania
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Wstêp
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie roli agencji ratingowych w postawaniu globalnego kryzysu finansowego, który rozpocz¹³
siê w po³owie pierwszej dekady XXI w. Pocz¹tkowo kryzys ten nazywany
by³ kryzysem subprime ze wzglêdu na znacz¹ce straty, jakie ponios³y instytucje kredytowe i finansowe inwestuj¹ce w papiery d³u¿ne emitowane
w transakcjach sekurytyzacyjnych opartych o wierzytelnoœci z tytu³u
kredytów subprime lub Alt-A. Bankom i zak³adom ubezpieczeñ, ponosz¹cym straty na inwestycjach na rynku obligacji strukturyzowanych
w sytuacji nieregularnej, a których dalsza egzystencja stanê³a pod znakiem zapytania, z pomoc¹ przysz³y rz¹dy pañstw, obawiaj¹ce siê zara¿ania siê banków brakiem p³ynnoœci, rozprzestrzeniania siê kryzysu zaufania oraz ograniczenia akcji kredytowej, które przenios³oby kryzys ze
sfery finansowej do sfery realnej. Rz¹dy skutecznie zapobieg³y niestabilnoœci systemu finansowego, same jednak¿e wpêdzaj¹c siê w zad³u¿enia.
Opisanej w du¿ym skrócie ewolucji globalnego kryzysu finansowego pocz¹tku XXI w. towarzyszy³y, niekiedy bardzo kontrowersyjne, decyzje agencji ratingowych o zmianie perspektywy ratingu lub samego
ratingu. Analizuj¹c wybrane przyk³ady, autor niniejszego opracowania
postawi³ sobie za cel odpowiedŸ na pytanie, na ile opinie agencji ratingowych, odzwierciedlone w ocenach ratingowych, mog³y przyczyniæ siê
do ograniczenia ryzyka ponoszonego przez ró¿ne grupy interesariuszy
korzystaj¹cych z ratingów (spe³ni³y rolê narzêdzi wczesnego ostrzegania), na ile reakcje agencji ratingowych by³y spóŸnione i gwa³towna oraz
masowa migracja ratingów wywo³ywa³a zachowania stadne (herding
behaviour) pog³êbiaj¹ce kryzys, na ile wreszcie sygna³y wysy³ane przez
agencje okazywa³y siê nieadekwatne do ryzyka emitenta. Niezale¿nie od
odpowiedzi na powy¿sze pytania oraz s³ów krytyki pod adresem agencji
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ratingowych, paradoksalnie wspó³czesny system finansowy sta³ siê jeszcze bardziej wra¿liwy na opinie wydawane przez agencje ratingowe ni¿
by³o to przed kryzysem. Póki co bowiem nie ma alternatywy dla ratingów
zewnêtrznych i jedynym doraŸnym rozwi¹zaniem okazuj¹ siê inicjatywy
na rzecz uregulowania dzia³alnoœci agencji.

1. Rola agencji ratingowych podczas globalnego kryzysu
finansowego
Dzia³alnoœæ agencji ratingowych budzi okreœlone kontrowersje, co
wynika zasadniczo z dwóch powodów. Pierwszym jest konflikt interesów, wynikaj¹cy z tego, ¿e podmiot uzyskuj¹cy rating p³aci za tê ocenê.
Druga przyczyna wi¹¿e siê z nieadekwatnoœci¹ ratingów do faktycznej
kondycji ekonomiczno-finansowej emitenta lub zbyt póŸnej reakcji agencji na pogorszenie siê tego standingu. Pierwsze istotne zastrze¿enia pod
adresem agencji ratingowych zosta³y sformu³owane po aferze zwi¹zanej
z bankructwem koncernu energetycznego Enron w 2001 r., który jeszcze
kilka dni przed upad³oœci¹ odznacza³ siê najwy¿szymi ratingami inwestycyjnymi. Wówczas Kongres Stanów Zjednoczonych oskar¿y³ najwiêksze agencje ratingowe o zbyt wysok¹ ocenê standingu Enron i ukrycie
przed opini¹ publiczn¹ problemów spó³ki. Konsekwencj¹ afer Enron
i WorldCom (spó³ka w 2002 r. zosta³ objêta ochron¹ przed wierzycielami –
tzw. Chapter 11) by³o uchwalenie przez Kongres Stanów Zjednoczonych
w 2002 r. ustawy Sarbanes-Oxley, zaostrzaj¹cej wymogi dotycz¹ce niezale¿noœci firm audytorskich i innych podmiotów oceniaj¹cych emitentów.
Dynamiczny rozwój rynku kredytów subprime by³ mo¿liwy dziêki transformacji ryzyka. Papiery d³u¿ne emitowane w oparciu wierzytelnoœci hipoteczne (CDO) uzyskiwa³y bardzo wysokie oceny ratingowe, co stwarza³o poczucie bezpieczeñstwa wœród inwestorów. Przyspieszenie rotacji
aktywów w warunkach coraz bardziej p³ynnego rynku transferu ryzyka
kredytowego oraz dochodowoœæ operacji przepakowywania niep³ynnych
kredytów i po¿yczek w p³ynne obligacje sprzyja³y eskalacji zjawiska polegaj¹cego na oferowaniu d³ugoterminowego finansowania zabezpieczonego hipotecznej podmiotom bez zdolnoœci kredytowej. Wskutek kryzysu na amerykañskim rynku nieruchomoœci, papiery, którym przyznano
najwy¿sze ratingi, uleg³y znacznej przecenie i utraci³y p³ynnoœæ. Sta³o siê
to przyczyn¹ problemów wielu instytucji finansowych, kredytowych,
fundacji (w tym uniwersyteckich), jednostek samorz¹du terytorialnego,
a w niektórych przypadkach nawet bankructw. Wówczas to pojawi³ siê
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pogl¹d, i¿ agencje ratingowe nie tyle przeoczy³y bañkê spekulacyjn¹ na
rynku nieruchomoœci, ile j¹ wywo³a³y [Klein, 2011]. Innym przejawem
braku niezale¿noœci agencji ratingowych by³o wezwanie agencji Standard
& Poor’s w kwietniu 2008 r. do zmiany sk³adu irlandzkiego rz¹du. PóŸniej
agencja dementowa³a tê informacjê, nazywaj¹c ja nieporozumieniem.
Wyrazem niekompetencji by³o te¿ zawy¿enie przez Standard & Poor’s
poziomu wydatków uznaniowych administracji Stanów Zjednoczonych
o 2 bln USD w analizie bêd¹cej podstaw¹ obni¿enia ratingu w Stanach
Zjednoczonych w sierpniu 2011 r. z AAA do AA+. Wiarygodnoœæ wyliczeñ agencji zosta³a zakwestionowana przez administracjê rz¹dow¹ (agencja przyzna³a siê do b³êdu), co by³o precedensem w zakresie relacji miêdzy agencj¹ ratingow¹ i ocenianym podmiotem. Ta sama agencja ratingowa w listopadzie 2011 r. dopuœci³a siê omy³kowego obni¿enia ratingu
Francji. Z tego powodu w Parlamencie Europejskim narodzi³a siê koncepcja (dotychczas niezrealizowana) powo³ania europejskiej publicznej
agencji ratingowej, niezale¿nej od prywatnych agencji amerykañskich.
Przedstawione powy¿ej przyk³ady b³êdnych ocen nadanych przez agencje ratingowe oraz niekiedy nawet manipulacji rynkiem wymagaj¹ sprecyzowania przyczyn nieprawid³owoœci. Fundamentalnym problemem
jest nadmierne zaufanie do ratingów zewnêtrznych, odzwierciedlone
w powszechnym ich wykorzystaniu w procesie estymacji wymogu kapita³owego, norm p³ynnoœci, ustalaniu kowenantów w oparciu o ratingi
oraz konstruowaniu strategii inwestycyjnych, w których zmiana ratingu
jest bodŸcem do gwa³townej zmiany zaanga¿owania. Zaufanie to wydaje
siê nieproporcjonalnie du¿e wobec definicji ratingu, prezentowanej przez
same agencje ratingowe. D³uga lista zastrze¿eñ, którymi agencje uzupe³niaj¹ tê definicjê, prowadzi do wniosku, ¿e agencje ratingowe nie bior¹
¿adnej odpowiedzialnoœci za decyzje podjête w oparciu o wydawane
przez nie oceny. W³aœciwie jedynym ryzykiem ponoszonym przez agencje ratingowe jest ryzyko reputacyjne, którego jednak nie nale¿y przeceniaæ. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, inwestorzy (o ile w ogóle strac¹ zaufanie do ratingów) nie maj¹ mo¿liwoœci zmiany w krótkim
czasie stosowanych narzêdzi i procesów podejmowania decyzji. Ocena
i monitorowanie kondycji finansowej emitenta d³ugu za poœrednictwem
agencji ratingowej pe³ni¹cej funkcjê instytucji monitoringu delegowanego1 jest ponadto zdecydowanie tañsze ni¿ zbudowanie w³asnego pionu
1

Koncepcja monitoringu delegowanego zosta³a stworzona przez Douglasa W. Diamonda, którego zdaniem w rolê tak¹ wcielaj¹ siê poœrednicy finansowi. Sytuacja taka jest

398

Pawe³ Niedzió³ka

analitycznego. Kreacja takiego zespo³u istotnie pogorszy³aby pozycjê
konkurencyjn¹ poœrednika, a inwestycje na w³asny rachunek odznacza³yby siê zdecydowanie ni¿sz¹ rentownoœci¹. Wreszcie nie ma ¿adnej gwarancji, i¿ rekomendacje wewnêtrzne by³yby trafniejsze ni¿ decyzje podejmowane w oparciu o rating. Odrêbn¹ kwesti¹ jest równie¿ zakorzenione
w modelu anglosaskim outsourcowanie analiz i prognoz. Drugim powodem jest wci¹¿ wysoki zakres wykorzystania ratingów dla celów regulacyjnych. Zaryzykowaæ mo¿na nawet tezê, i¿ pomimo nowelizacji dyrektywy CRD (tzw. CRD IV), redukuj¹cej zakres wykorzystania ratingów
zewnêtrznych w estymacji kapita³u regulacyjnego banków, jest on rosn¹cy ze wzglêdu na przyjêt¹ metodologiê estymacji norm p³ynnoœci (LCR
i NSFR). Kolejnym problemem jest brak niezale¿noœci agencji ratingowych. Wynika on przede wszystkim z konfliktu interesów wpisanego
w dzia³alnoœæ agencji ratingowych, gdy¿ g³ównym Ÿród³em dochodów
agencji s¹ prowizje za wydane oceny ratingowe, p³acone przez podmioty,
którym nadano rating. Model „issuer pays” w agencji S&P funkcjonuje od
1968 r., zaœ w Moody’s od 1970 r. [Grabiñska, Grabiñski, 2011, s. 386]. Jego
konsekwencj¹ jest m.in. zjawisko konkurowania agencji o klienta poprzez
oferowanie zawy¿onych ratingów (tzw. rating shopping) lub ustalanie
a priori ratingu i dostosowywanie do tej oceny np. poziomu i formy zabezpieczenia papierów d³u¿nych. Relacja miêdzy agencj¹ ratingow¹
a emitentem przypomina klasyczny konflikt pryncypa³a i agenta. Konflikt
interesów wystêpuje równie¿ wtedy, gdy agencja (lub podmiot z ni¹
powi¹zany) zaanga¿owana jest w doradztwo w zakresie strukturyzacji
emisji papierów d³u¿nych i jednoczeœnie w proces nadawania ratingu. Na
powszechnoœæ zjawiska konfliktu interesów i szykany wobec analityków
chc¹cych zachowaæ niezale¿noœæ w sierpniu 2011 r. zwróci³ uwagê William
J. Harrington, by³y zastêpca szefa dzia³u instrumentów pochodnych
w Moody’s [Blodget, 2011]. Niezale¿noœæ agencji ratingowych rozpatrywaæ nale¿y równie¿ w innym wymiarze. Obejmuje on relacje miêdzy
agencj¹ ratingow¹ a innymi interesariuszami (u¿ytkownikami ratingów)
ni¿ emitenci lub emitentami papierów d³u¿nych, którym przyznano rakorzystna dla deponentów, którzy nie maj¹ kompetencji do oceny ryzyka inwestycji, a ich
nabycie by³oby nieop³acalne. W niniejszym opracowaniu proponuje siê rozszerzenie spektrum podmiotów, bêd¹cych instytucjami monitoringu delegowanego o agencje ratingowe.
Wprawdzie nie s¹ one poœrednikami miêdzy kapita³odawcami i kapita³obiorcami, lecz tak
jak deponenci deleguj¹ na banki ocenê relacji miêdzy oczekiwan¹ stop¹ zysku i ryzykiem
inwestycji, tak inwestorzy podejmuj¹ decyzje w oparciu o oceny ratingowe i spodziewan¹
rentownoœæ – por. [Diamond, 1996, s. 51–66].
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ting, jednak nie by³ on zamawiany. W tym przypadku najczêœciej problemem nie jest pierwotna presja na agencjê ratingow¹, aby ta nada³a jak
najwy¿szy rating, ale raczej presja na nieobni¿anie ratingów. W³aœciwie
wszystkie regulacje europejskie na³o¿one na agencje ratingowe (opisane
w dalszej czêœci artyku³u) akcentuj¹ koniecznoœæ wyraŸnego zdefiniowania zakresu obowi¹zków nadzorczych, tak, aby dzia³ania te nie nosi³y
znamion oddzia³ywania na poziom ratingów nadawanych przez agencje
ratingowe. Niezwykle wa¿n¹ kwesti¹ jest jakoœæ ratingów w sensie zarówno stopnia odzwierciedlania przez nie faktycznej zdolnoœci kredytowej, ale równie¿ wartoœci predykcyjnej. O niskiej wartoœci predykcyjnej
wielu ocen œwiadczy³y zakres i tempo migracji ratingów (w skrajnym
przypadku migracja w ci¹gu kilku dni z wysokiego poziomu inwestycyjnego do „default”). Jakoœæ ratingu jest z oczywistych wzglêdów funkcj¹ jakoœci modelu ratingowego, której poziom mo¿na poprawiæ w toku okresowych walidacji oraz lepszej weryfikacji danych Ÿród³owych. Stabilnoœæ
ratingów zale¿y te¿ od stabilnoœci modelu ratingowego. Korekta modelu
(jeœli nie poprzedzona stosownym komunikatem) skutkowa³a dotychczas
masowymi zmianami ocen. Globalny kryzys finansowy pocz¹tku XXI w.
ujawni³ s³aboœci procesów monitorowania ratingów. Identyfikowaæ je nale¿y z jednej strony z nieadekwatn¹ liczb¹ analityków do liczby przyznanych ocen (wskazywa³y na to raporty z kontroli przeprowadzonych
przez Securities Exchange Commission), z drugiej zaœ strony brak sprecyzowanego procesu monitorowania ratingów, w którym wystêpowa³aby okresowa walidacja przyznanej oceny.

2. Europejskie regulacje nadzorcze jako próba ograniczenia
negatywnego wp³ywu agencji ratingowych na stabilnoœæ
finansow¹
Szerokie spektrum problemów generowanych przez agencje ratingowe, nieadekwatnoœæ ocen ratingowych w stosunku do faktycznego ryzyka niewyp³acalnoœci, ale jednoczeœnie wysoki poziom uzale¿nienia instytucji finansowych i kredytowych od ocen ratingowych, determinuj¹
dualnoœæ dzia³añ ukierunkowanych na ograniczenie negatywnego wp³ywu agencji ratingowych na stabilnoœæ finansow¹, objawiaj¹cego siê
w tzw. cliff effect. Po pierwsze, s¹ to inicjatywy na rzecz poprawy jakoœci
ratingów, zwiêkszenia przejrzystoœci procesów nadawania i monitorowania ratingów, a tak¿e ograniczenia skali konfliktów interesów wpisanych w aktualnie funkcjonuj¹cy model biznesowy agencji. Po drugie, re-

400

Pawe³ Niedzió³ka

komendowanie rozwi¹zañ ukierunkowanych na uniezale¿nienie siê
instytucji finansowych i kredytowych od ocen ratingowych. Po d³ugim
okresie konsultacyjnym zasady funkcjonowania agencji ratingowych na
terenie Unii Europejskiej (UE) uregulowano w Rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie agencji ratingowych. Dokument ten zak³ada³, ¿e nadzór nad
agencjami ratingowymi pe³niæ bêd¹ krajowe organy nadzorcze. W 2010 r.
powo³ano do ¿ycia Europejski Urz¹d Nadzoru Gie³d i Papierów Wartoœciowych (ESMA, European Sales and Marketing Association) [Rozporz¹dzenie..., 2010], co sta³o siê przes³ank¹ przekazania ESMA w 2011 r.
kompetencji w zakresie rejestrowania i nadzoru nad agencjami [Rozporz¹dzenie..., 2011].
Tablica 1 prezentuje wybrane problemy zwi¹zane z agencjami ratingowymi oraz uzale¿nieniem wielu sfer dzia³alnoœci instytucji finansowych oraz kredytowych od ocen ratingowych oraz regulacji wdra¿anych
od 2009 r., które maj¹ za zadanie ograniczaæ negatywny wp³yw agencji ratingowych na stabilnoœæ finansow¹. Oddzia³ywanie to w przypadku obni¿enia oceny ratingowej objawia siê poprzez nastêpuj¹ce mechanizmy:
–

redukcja ratingu skutkuje wzrostem kosztu pozyskania pieni¹dza,
podwy¿szaj¹c ryzyko niewyp³acalnoœci emitenta,

–

obni¿enie oceny ratingowej (zw³aszcza z poziomu inwestycyjnego do
spekulacyjnego) gwa³townie ogranicza spektrum potencjalnym kapita³odawców (niektórzy z nich maj¹ wprost zapisany w swoich statutach zakaz inwestowania w papiery d³u¿ne odznaczaj¹ce siê ratingiem gorszym ni¿ zdefiniowany),

–

zmiana ratingu na gorszy powoduje wzrost wymogu kapita³owego
oraz pogarsza wskaŸniki p³ynnoœci instytucji inwestuj¹cych w papiery d³u¿ne, bêd¹ce przedmiotem korekty,

–

redukcja ratingu oznacza ¿¹danie dop³aty do depozytu zabezpieczaj¹cego, jeœli walory zosta³y sfinansowane z kredytu.

Jak wspomniano wczeœniej, dzia³alnoœæ agencji ratingowych nadzorowana jest przez ESMA. W przypadku niedope³nienia przez agencjê
wymogów stawianych przez organy nadzorcze, maj¹ one do dyspozycji
nastêpuj¹ce sankcje:
–

okresowe kary pieniê¿ne i grzywny,

–

zobowi¹zanie agencji ratingowej do usuniêcia naruszenia,

–

zawieszenie wykorzystania ratingów do celów regulacyjnych,
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na³o¿enie na agencjê tymczasowego zakazu wystawiania ratingów
oraz
wycofanie rejestracji agencji.

Tablica 1. ród³a zagro¿enia dla stabilnoœci finansowej ze strony agencji
ratingowych oraz rozwi¹zania nadzorcze ukierunkowane na ich ograniczenie
Zagro¿enie

Rozwi¹zanie regulacyjno-nadzorcze

Niska
przejrzystoœæ
procesu
nadawania,
monitorowania
i weryfikacji
ratingu

– kompetencje nadzoru w zakresie: badania metodyk,
sposobu i czêstotliwoœci ich walidacji, dokumentów
(w tym okresowo sk³adanych sprawozdañ w ustalonym
formacie), danych, procedur, analizy zeznañ
przedstawicieli agencji oraz kontroli na miejscu
– obowi¹zek ujawniania przez agencje ratingowe informacji
dotycz¹cych metod, modeli i podstawowych za³o¿eñ
ratingowych (dane te powinny byæ na tyle szczegó³owe,
aby u¿ytkownicy ratingów mogli oceniæ wiarygodnoœæ
ocen)

Niska jakoœæ
ratingów

– uwzglêdnianie w celach regulacyjnych wy³¹cznie
nadanych przez zarejestrowane i nadzorowane agencje
ratingowe (zyskuj¹ce w wyniku rejestracji status ECAI,
external credit assesment institution)
– na³o¿enie na agencje ratingowe obowi¹zku
systematycznego walidowania stosowanych modeli
ratingowych (w tym w oparciu o analizê ex post), metod
oraz podstawowych za³o¿eñ (w tym korelacji)
– obowi¹zek szczegó³owej weryfikacji danych Ÿród³owych,
w oparciu o które nadawane s¹ ratingi
– obowi¹zek dokonywania bie¿¹cego (nie rzadziej ni¿ raz
w roku) przegl¹du ratingów
– stworzenie centralnego repozytorium CEREP (Central
Rating Repository), w którym przechowywane s¹
informacje na temat historycznych wyników osi¹gniêtych
przez agencje ratingowe oraz nadanych ratingów

Konflikt

– obowi¹zkowa rotacja analityków
– obowi¹zek raportowania o konfliktach interesów
i metodach ich pokonywania
– wyraŸne oznaczenie ratingów zamówionych
i niezamówionych
– obligatoryjne w³¹czenie w sk³ad zarz¹du i rady
nadzorczej niezale¿nych cz³onków, których
wynagrodzenie nie zale¿y od wyników finansowych
agencji

interesów
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Tablica 1. (cd.)
Zagro¿enie

Rozwi¹zanie regulacyjno-nadzorcze

Niesatysfakcjon Raportowanie prób oddzia³ywania na poziom ratingów ze
strony podmiotów trzecich
uj¹cy poziom
niezale¿noœci
Wysoka
zale¿noœæ
instytucji
finansowych
i kredytowych
od ratingów

Podmioty dotychczas korzystaj¹ce wy³¹cznie z ratingów,
maj¹ równie¿ przeprowadzaæ w³asne analizy, tak, aby
ratingi nie by³y jedynymi przes³ankami podejmowanych
decyzji

Niski poziom
konkurencji

Promowanie ma³ych agencji ratingowych, miêdzy innymi
poprzez preferencje w zakresie op³at rejestracyjnych oraz
op³at na rzecz organów nadzorczych2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Rozporz¹dzenie..., 2009 oraz Rozporz¹dzenie..., 2011].

Zakoñczenie
Wdro¿one na przestrzeni ostatnich 4 lat normy nadzorcze niew¹tpliwie ograniczaj¹ ryzyko systemowe generowane przez agencje ratingowe.
Jak pokazuj¹ jednak doœwiadczenia ostatnich 2 lat, wci¹¿ maj¹ miejsce
b³êdy i przypadki manipulowania rynkiem za pomoc¹ ratingów. St¹d
inicjatywy na rzecz wprowadzenia kolejnych regulacji, odzwierciedlone
choæby w projekcie przygotowanym w listopadzie 2011 r. przez Komisjê
Europejsk¹ (KE). Na jego kanwie w dniu 27 listopada 2012 r. Parlament
Europejski oraz Rada osi¹gnê³y kompromis, który po uzgodnieniach
technicznych, ma zostaæ formalnie zaakceptowany w pierwszej po³owie
2013 r. Uzgodniono m.in. koniecznoœæ [Statement, 2013]:
– wprowadzenia sztywnych dat prezentacji oraz zwiêkszenia czêstotliwoœci okresów weryfikacji ratingów pañstw,
– ograniczenia powi¹zañ kapita³owych miêdzy agencjami ratingowymi
i ich klientami oraz koncentracji na rynku agencji ratingowych,
– wdro¿enia uprawnienia do ¿¹dania przez u¿ytkowników ratingów
i emitentów odszkodowania od agencji ratingowej w przypadku na2

Op³aty s¹ funkcj¹ ryzyka systemowego generowanego przez dan¹ agencjê i zwi¹zanej
z tym intensywnoœci nadzoru. Kwestia op³at rejestracyjnych, za certyfikacjê oraz rocznych
op³at nadzorczych zosta³a uregulowana w Rozporz¹dzeniu delegowanym Komisji UE
nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uzupe³niaj¹cych rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do op³at pobieranych przez Europejski
Urz¹d Nadzoru Gie³d i Papierów Wartoœciowych od agencji ratingowych, Dz. U. L 90
z 28 marca 2012 r.
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dania lub zmiany ratingu dokonanej z pogwa³ceniem zasady niezale¿noœci i rzetelnoœci.
Problemem, który wymaga rozwi¹zania, jest procyklicznoœæ ratingów, skutkuj¹ca zwiêkszeniem wymogu kapita³owego w okresie dekoniunktury gospodarczej i ograniczeniem skali akcji kredytowej, a tym samym pog³êbieniem siê kryzysu. Ponadto warto te¿ zwróciæ uwagê na
zbie¿noœæ ocen ratingowych nadawanych przez agencje, która wcale nie
musi wynikaæ z identycznych wniosków wyci¹gniêtych podczas analizy
prawdopodobieñstwa niewyp³acalnoœci emitenta. Przyczyn nale¿y raczej
szukaæ w niskiej konkurencji miêdzy agencjami oraz stosowaniu w praktyce zasady, i¿ obni¿enie ratingu przez konkurencyjn¹ agencjê jest bodŸcem do podobnej korekty przez dan¹ agencjê ratingow¹. W tym kontekœcie fikcyjne staj¹ siê klauzule (ukierunkowane w swoich za³o¿eniach na
obiektywizacjê przypadków pogorszenia siê standingu finansowego emitenta) umo¿liwiaj¹ce podjêcie okreœlonych dzia³añ przez inwestorów,
gdy co najmniej dwie agencje ratingowe obni¿¹ rating do poziomu spekulacyjnego. Inn¹ kwesti¹, zwi¹zan¹ z wp³ywem agencji ratingowych na
stabilnoœæ finansow¹ jest masowa zmiana ratingów, wynikaj¹ca na przyk³ad z weryfikacji stosowanej metodologii3. W takim przypadku mo¿na
jednoznacznie stwierdziæ, i¿ agencje ratingowe staj¹ siê Ÿród³em niestabilnoœci finansowej, gdy¿ o zmianie ratingu nie decyduje wzrost ryzyka niewyp³acalnoœci, ale zmiana metodologii ratingowej. Maj¹c zatem na uwadze fakt, i¿ obowi¹zuj¹ce i dyskutowane obecnie regulacje, stwarzaj¹ce
ramy funkcjonowania agencji ratingowych w Europie, nie gwarantuj¹
ograniczenia negatywnego wp³ywu agencji na stabilnoœæ finansow¹,
nale¿y rozwa¿yæ nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
–

powo³anie niezale¿nej (publicznej) instytucji oceniaj¹cej agencje ratingowe, aby u¿ytkownicy ratingów mieli wiedzê na temat jakoœci
wydawanych przez dan¹ agencjê ratingów. Ocena ta („rating agencji
ratingowej”) wp³ynê³aby na zró¿nicowanie cen za ratingi oraz ograniczy³aby zale¿noœæ instytucji finansowych i kredytowych od ratingów
o niskiej jakoœci,

–

rozszerzenie zakresu informacji, które powinna ujawniæ agencja ratingowa oraz emitent instrumentu poddanego procedurze nadania ratingu, aby tym samym u³atwiæ inwestorom dokonywanie w³asnych
analiz,

3

W 2002r. obni¿ono rating 25% europejskich instrumentów strukturyzowanych, powo³uj¹c siê na argument zbyt niskiej dywersyfikacji portfela, stanowi¹cego podstawê ich kreacji – por. [Cousseran, Rahmouni, 2005, s. 58].
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wprowadzenie zasady obligatoryjnej rotacji agencji ratingowych, z których korzystaj¹ emitenci,
stopniowe zastêpowanie modelu „issuer pays” koncepcj¹ „investor
pays” oraz eliminowanie bezpoœrednich rozliczeñ miêdzy podmiotem, któremu nadawany jest rating a agencj¹ ratingow¹.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest przedstawienie roli agencji ratingowych w powstawaniu globalnego kryzysu finansowego, który rozpocz¹³ siê w po³owie pierwszej
dekady XXI. Ewolucji globalnego kryzysu finansowego towarzyszy³y niekiedy
bardzo kontrowersyjne decyzje agencji ratingowych o zmianie perspektywy ratingu lub samego ratingu. Niniejsze opracowanie powsta³e na podstawie analizy
wybranych przyk³adów stawia sobie za cel odpowiedŸ na pytanie, na ile opinie
agencji ratingowych, odzwierciedlone w ocenach ratingowych, mog³y przyczyniæ siê do ograniczenia ryzyka ponoszonego przez ró¿ne grupy interesariuszy
korzystaj¹cych z ratingów (spe³ni³y rolê narzêdzi wczesnego ostrzegania), na ile
reakcje agencji ratingowych by³y spóŸnione i gwa³towna oraz masowa migracja
ratingów wywo³ywa³a zachowania stadne pog³êbiaj¹ce kryzys, a na ile sygna³y
wysy³ane przez agencje okazywa³y siê nieadekwatne do ryzyka emitenta.

S³owa kluczowe
agencja ratingowa, stabilnoœæ finansowa, regulacje nadzorcze

Credit rating agencies – early warning institutions or entities
destabilizing financial markets? (Summary)
The purpose of this article is to highlight the role of credit rating agencies in
the development of the global financial crisis, which began in the first decade of
the twenty-first century. The evolution of the global financial crisis was accompanied by CRA’s decisions to change the ratings’ outlook or ratings itself. Some of
them were very controversial. This analysis is based on selected examples, aims to
answer the question of how rating agencies opinions reflected in the assessments
of rating, may help to reduce the risk faced by the various stakeholder groups that
use ratings (ratings playing the role of early warning tools), how the reactions of
rating agencies were late making rapid and massive migration of rating that induced herding behaviour deepening crisis, and how the signals sent by the agency proved to be inadequate to the risk of the issuer.
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