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Wstęp

Odpowiedź na pytanie „czym są agencje ratingowe?” z pozoru nie jest trud-
na – to prywatne instytucje oceniające wiarygodność kredytową podmiotów 
pożyczających pieniądze na rynku finansowym. Przy użyciu prostego lite-
rowego kodu szacują prawdopodobieństwo niewypłacalności, czyli sytuacji, 
w której dłużnik ma problem z terminową spłatą swoich zobowiązań. Ich 
działalność ma służyć pomocą inwestorom oceniającym ryzyko związane 
z udzieleniem pożyczki i wysokość rentowności takiej operacji. Znacznie 
trudniej opisać pozycję systemową, którą faktycznie zajmują agencje ratin-
gowe, wytłumaczyć, w jaki sposób wywierają wpływ na pozostałych uczestni-
ków systemu i skąd wynika ich siła, określana nawet jako władza. Bez wątpie-
nia już dawno wykroczyły one poza tradycyjną rolę niezależnych doradców 
oferujących neutralną opinię z pozycji zewnętrznego obserwatora.

Trudność dotyczy nie tylko określenia ich pozycji w systemie, ale nawet 
dokładnego wskazania granic systemu. Od początku XX w. do lat siedem-
dziesiątych agencje ratingowe funkcjonowały w ramach amerykańskiego 
rynku finansowego. Globalizacja i gwałtowny rozwój tego rynku pod wzglę-
dem wartości, ilości i stopnia skomplikowania instrumentów finansowych 
znacznie zwiększyły zasięg agencji. Coraz więcej rządów poszukiwało źródeł 
finansowania długu publicznego na rynkach międzynarodowych, do których 
przepustką było posiadanie przyznanego ratingu. Z kolei wysokość ratingu 
decydowała o kosztach pożyczanych pieniędzy. W ten pośredni sposób agen-
cje zyskały możliwość oddziaływania również w wymiarze politycznym.

Niewiele znaczące podmioty, jakimi przez długi czas były agencje ratin-
gowe, pod koniec XX w. urosły do rangi potężnych międzynarodowych sę-
dziów wyrokujących o wiarygodności kredytowej nie tylko przedsiębiorstw, 
ale również suwerennych państw. Pytanie o procesy, które doprowadziły do 
takiej sytuacji, stanowi fascynujący problem badawczy z pogranicza nauk 
politycznych i ekonomicznych, który legł u podstaw pomysłu napisania tej 
książki. Moim celem było również zweryfikowanie powszechnych w literatu-
rze przedmiotu i opinii publicznej przekonań o potędze agencji ratingowych. 
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Rozdźwięk między wszechobecną krytyką tych podmiotów a ich niezachwia-
ną pozycją wymagał dogłębnego przeanalizowania obecnego stanu rzeczy oraz 
wyjścia poza często powielane, ale nie do końca przekonywające argumenty.

Na sytuację rynku ratingu kredytowego mocno rzutuje jego oligopolistycz-
na struktura. Mimo istnienia kilkuset agencji ratingowych na całym świecie, 
w mediach przewijają się tylko trzy nazwy: Moody’s, Standard & Poor’s oraz 
Fitch Ratings. Tak zwana „Wielka Trójka” zdominowała niemal wszystkie seg-
menty rynku i pozostaje poza zasięgiem konkurencji. Przez długi czas była 
również pozbawiona skutecznego nadzoru władz państwowych, gdyż zgodnie 
z liberalnym podejściem rynek finansowy miał się regulować samoistnie. W re-
zultacie trzy agencje zajęły tak silną pozycję, że ich zdolności wywierania wpły-
wu na pozostałe podmioty systemu zaczęto przypisywać znamiona władzy.

Źródeł przewagi oligopolistycznej i legitymizacji władzy „Wielkiej Trójki” 
upatruję w dwóch różnych, ale mocno współzależnych procesach. Pierwszy to 
trwające dziesięciolecia budowanie kapitału zaufania inwestorów. Wszystkie 
trzy agencje zawsze wyznaczały trendy na rynku i zapewniały klientom 
najszerszy pakiet usług. Drugi z procesów to regulacje prawne, które w latach 
siedemdziesiątych XX w. usankcjonowały oligopol na rynku ratingu kredy-
towego, a nawet go umocniły, tworząc bardzo trudne do przeskoczenia ba-
riery wejścia. Poważny zwrot w ustawodawstwie nastąpił dopiero w pierw-
szej dekadzie XXI w. i nasilił się w obliczu globalnego kryzysu finansowego. 
Okazało się jednak, że nie tak łatwo zburzyć status quo, utrwalone w ciągu 
stulecia funkcjonowania agencji ratingowych.

Pierwsze reformy regulujące rynek ratingu kredytowego przeprowadzo-
no w Stanach Zjednoczonych, ale to Unia Europejska przoduje, gdy chodzi 
o inicjatywy wymierzone w istniejący układ oligopolistyczny i oddziaływa-
nie agencji na podmioty polityczne. Można to wytłumaczyć amerykańskim 
rodowodem wszystkich podmiotów z „Wielkiej Trójki”. Europejscy politycy 
obawiają się, że największe agencje ratingowe faworyzują liberalny model 
polityki gospodarczej, sprowadzającej się do postulatów konsensusu wa-
szyngtońskiego. W ten sposób stają się dysponentami władzy ideologicznej 
i narzędziem umacniania hegemonii Stanów Zjednoczonych, zaś reszta świa-
ta jest zmuszona dostosować się do promowanego modelu, lub mierzyć się 
z konsekwencjami niższych ocen wiarygodności kredytowej.

Najpoważniejszym zarzutem jest jednak wątpliwa jakość przyznawanych 
ocen w połączeniu z nienaruszalną pozycją rynkową Moody’s, Standard & 
Poor’s oraz Fitch Ratings. Pod tym względem agencje ratingowe nie miały 
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w ostatnim czasie najlepszej prasy. Pierwsza lawina krytyki spadła na nie wraz 
z początkiem zapaści na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjedno-
czonych. Okazało się, że kredyty wysokiego ryzyka w procesie sekurytyzacji 
masowo przekształcano w zabezpieczenie nowych instrumentów finanso-
wych. Następnie łączono je z innymi, bardziej bezpiecznymi papierami war-
tościowymi. Agencje ratingowe przyznawały takim pakietom wysokie oceny 
wiarygodności kredytowej, lekceważąc wchodzące w ich skład instrumenty 
oparte na ryzykownych kredytach hipotecznych. Instytucje finansowe z całe-
go świata kupowały te rzekomo bezpieczne papiery dłużne w celach inwesty-
cyjnych i spekulacyjnych. Gwałtowny spadek cen nieruchomości w Stanach 
Zjednoczonych sprawił, że kryzys rozprzestrzenił się na skalę globalną, roz-
lewając się nie tylko na sferę finansową, ale też na inne gałęzie gospodarek 
wielu krajów. Opinia publiczna wydała wyrok na agencje ratingowe, zarzu-
cając im eskalację i współodpowiedzialność za wywołanie największego od 
dziesięcioleci załamania ekonomicznego.

Rynki finansowe powoli wracały do stabilności, gdy kryzys powrócił 
w nowej odsłonie  – tym razem związany był z nadmiernym zadłużeniem 
niektórych krajów europejskich. Niebawem „zarażona” była już cała strefa 
euro, a agencje ratingowe prześcigały się w obniżaniu ocen kolejnym pań-
stwom. Każdej z tych decyzji towarzyszyła gwałtowna fala krytyki ze strony 
polityków i przedstawicieli instytucji unijnych. Równolegle pojawiały się 
głosy o słabości instytucjonalnej Unii Europejskiej, która nie wypracowała 
skutecznych mechanizmów kontroli stabilności finansowej państw człon-
kowskich, czego najdobitniejszym przykładem stała się Grecja. Kontrowersje 
dotyczyły również sposobów wychodzenia z kryzysu i roli instytucji unijnych 
w tym procesie. Recesja stała się katalizatorem poważnego sporu dotyczącego 
przyszłości integracji europejskiej i możliwych ścieżek jej rozwoju.

Konsekwencją kryzysu stało się zbudowanie podwalin nowej architektu-
ry finansowej i gospodarczej Unii Europejskiej, która miała uchronić Wspól-
notę przed podobnymi problemami w przyszłości. Szczególnie silny nacisk 
położono na dyscyplinę finansową państw członkowskich w realizowaniu 
założeń budżetowych i walkę z nadmiernym zadłużeniem. Równolegle przy-
jęto nowe prawo regulujące funkcjonowanie agencji ratingowych, które 
w założeniu miało uratować podmioty prywatne i publiczne przed negatyw-
nymi skutkami ich działalności. Debaty towarzyszące pracom nad nowymi 
przepisami były niezwykle burzliwe, a wyłaniał się z nich obraz „Wielkiej 
Trójki” jako potężnych i niesprawiedliwych sędziów, którzy jedną decyzją 



12 Wstęp

potrafią doprowadzić państwo do bankructwa. Przeprowadzona w książce 
analiza tych wypowiedzi potwierdziła, że agencje ratingowe są powszechnie 
postrzegane jako aktorzy polityczni na arenie międzynarodowej.

Również nad Wisłą w ostatnich latach instytucje te zagościły w świadomo-
ści opinii publicznej. Było to wynikiem pierwszego w historii obniżenia oce-
ny wiarygodności kredytowej Polski, które w dodatku nie było poprzedzone 
ostrzegawczym obniżeniem perspektywy ratingowej. Gorące emocje wzbudzi-
ło zwłaszcza uzasadnienie takiej decyzji zmianami politycznymi w kraju, pod-
czas gdy wskaźniki makroekonomiczne były optymistyczne1. Był to kolejny 
dowód na subiektywność kryteriów stosowanych przez agencje, a także wyraz 
reprezentowanych przez nie preferencji ideologicznych oraz politycznych.

Agencje ratingowe nie po raz pierwszy w swojej ponad stuletniej działal-
ności znalazły się w ogniu krytyki opinii publicznej. Zarzuty dotyczące ich 
nieskuteczności pojawiały się cyklicznie przy okazji każdego kryzysu gospodar-
czego na przestrzeni ostatnich dekad. Nie zachwiało to jednak silnym statusem 
agencji na arenie międzynarodowej. „Wielka Trójka” wciąż zajmuje dominują-
cą pozycję na rynku ratingu kredytowego. Z ich usług korzystają tysiące emi-
tentów papierów wartościowych, zarówno z sektora prywatnego, jak i pub-
licznego. Dla przykładu Polska wydaje rocznie niemal 3 mln zł na opłaty dla 
agencji ratingowych2. Jednocześnie krytycy, w tym wielu polityków z najpotęż-
niejszych państw świata, domagają się ograniczenia władzy agencji, zwłaszcza 
w odpowiedzi na obniżenie oceny reprezentowanego przez nich kraju.

Agencja ratingowa to specyficzny rodzaj podmiotu występującego na 
rynkach finansowych. Jednakże ich badanie pozwala na odkrycie bardziej 
ogólnych procesów, zachodzących na współczesnej arenie międzynarodo-
wej. Są doskonałą ilustracją zjawiska przesuwania się ośrodka władzy – coraz 
większego znaczenia nabierają podmioty niepaństwowe, które nie mają za 
sobą legitymacji demokratycznej. Ich wpływy wynikają z posiadania real-
nych zasobów, które niekoniecznie muszą być materialne. Składa się to na 
obraz sieci, w której różne ośrodki władzy pozostają ze sobą w ścisłej relacji 
współzależności, ale nie istnieje żaden nadrzędny regulator.

1 Niezrozumiała decyzja jednej z agencji ratingowych, https://www.mf.gov.pl/mini-
sterstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/
niezrozumiala-decyzja-jednej-z-agencji-ratingowych (dostęp 14.07.2018).

2 I. Sudak, Ile kosztuje rating Polski? 3 mln zł w 2015 r., http://wyborcza.biz/
Gieldy/1,114507,19500711,ile-kosztuje-rating-polski-3-mln-zl-w-2015-r.html 
(dostęp 15.07.2018).
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Kryzys finansowy, a także jego kolejna odsłona w postaci kryzysu zadłu-
żeniowego w Unii Gospodarczej i Walutowej, stały się papierkiem lakmu-
sowym ukazującym słabość państw narodowych oraz organizacji międzyna-
rodowych. W świetle gwałtownego wzrostu znaczenia innych podmiotów 
o zasięgu globalnym, takich jak organizacje terrorystyczne czy właśnie agen-
cje ratingowe, pojawiło się pytanie o trafność dotychczasowego spojrzenia 
na podmiotowość i relacje aktorów w stosunkach międzynarodowych. Do 
opisu takiego układu sił nie zawsze wystarczają tradycyjne nurty badawcze, 
które dominowały przez ostatnie dziesięciolecia. Należy poszukiwać narzędzi 
pozwalających odejść od statycznego opisu rzeczywistości na rzecz uchwyce-
nia dynamiki zglobalizowanego świata.

Wraz ze wzrostem znaczenia agencji ratingowych stawały się one coraz 
popularniejszym tematem badań w literaturze naukowej. Najwięcej uwagi 
poświęca się im w opracowaniach stricte ekonomicznych. Część naukowców 
koncentruje się na wykazaniu ilościowych zależności między czynnikami 
uwzględnianymi w procesie ratingowym i przyznaną oceną. Klasycznym 
dziełem jest artykuł R. Cantora i F. Packera z 1996 r. Determinants and Im-
pact of Sovereign Credit Ratings, w którym autorzy wyodrębnili podstawowe 
wskaźniki, wpływające na wyniki procesu ratingowego. W kolejnych latach 
ich wyniki były weryfikowane przez wielu naukowców, z których wymienić 
należy prace A. Afonso (Understanding the determinants of sovereign debt 
ratings: Evidence for the two leading agencies, 2003), N. Haque, N. Marka 
i D. Mathiesona (The Relative Importance of Political and Economic Variables 
in Creditworthiness Ratings, 1998), P. Rowland oraz T.J.L. Torresa (Deter-
minants of Spred and Creditworthiness for Emerging Market Sovereign Debt: 
A Panel Data Study, 2004), czy C. Mellios i E. Paget-Blanc (Which factors 
determine sovereign credit ratings?, 2006).

Liczne prace zostały poświęcone opisowi wpływu agencji na oceniane 
podmioty oraz decyzje inwestorów. Przykładem mogą być artykuły autor-
stwa J. Kiff, S.B. Nowak, L.B. Schumacher (Are rating agencies powerful? An 
investigation into the impact and accuracy of sovereign ratings, 2012), A.N.R. 
Sy (Rating the Rating Agencies: Anticipating Currency Crises or Debt Crises?, 
2002) lub L.J. White’a (The Credit-Rating Agencies and the Subprime Deba-
cle, 2009; Markets: The Credit Rating Agencies, 2010). Literatura naukowa 
poświęca również sporo miejsca zagadnieniom uprzywilejowanej pozycji 
agencji, które nie spełniły swojego zadania w obliczu kilku potężnych kryzy-
sów ekonomicznych ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeden z pierwszych mocno 
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krytycznych wobec „Wielkiej Trójki” tekstów napisali G. Ferri, L.-G. Liu 
oraz J.E. Stiglitz po wybuchu kryzysu azjatyckiego (The Procyclical Role of the 
Credit Rating Agencies: Evidence from the East Asian Crisis, 1999). W podob-
nym tonie było utrzymanych wiele późniejszych artykułów, opisujących rolę 
agencji w kryzysie światowym lat 2007–2009 (E. Benmelech, J. Dlugosz, 
The credit rating crisis, 2009; J.P. Hunt, Credit Rating Agencies and the World-
wide Credit Crisis: The Limits of Reputation, the Insufficiency of Reform, and 
a Proposal for Improvement, 2009; F.A. Longstaff, The subprime credit crisis 
and contagion in financial markets, 2010) oraz kryzysie zadłużeniowym strefy 
euro (R.A. De Santis, The Euro area sovereign debt crisis: safe haven, credit 
rating agencies and the spread of the fever from Greece, Ireland and Portugal, 
2012; R. Arezki, B. Candelon, A.N.R. Sy, Sovereign rating news and financial 
markets spillovers: Evidence from the European debt crisis, 2011).

W ostatnich latach zaczęły się również pojawiać prace naukowe oferujące 
perspektywę ekonomii politycznej, dzięki czemu analiza wpływu najwięk-
szych agencji ratingowych została rozszerzona o ich relacje z innymi pod-
miotami globalnej gospodarki. We współczesnej światowej literaturze przed-
miotu na szczególną uwagę zasługuje kilka nazwisk – T.J. Sinclair (The new 
masters of capital: American bond rating agencies and the politics of creditwor-
thiness, 2014; Round Up the Usual Suspects: Blame and the Subprime Crisis, 
2010), F. Partnoy (Overdependence on Credit Ratings Was a Primary Cause of 
the Crisis, 2009; The Siskel and Ebert of financial markets? Two thumbs down 
for the credit rating agencies, 1999; How and Why Credit Rating Agencies Are 
Not Like Other Gatekeepers, 2006) oraz N. Gaillard (When Sovereigns Go 
Bankrupt. A Study on Sovereign Risk, 2014; A Century of Sovereign Ratings, 
2012). Wymienieni powyżej naukowcy nie tylko poświęcili agencjom ratin-
gowym obszerne opracowania, ale zaproponowali również interesujące per-
spektywy badawcze, które rozszerzyły znacznie pole badań i pozwoliły wyjść 
poza funkcję deskryptywną. Wśród polskich badaczy agencje ratingowe nie 
cieszą się wielką popularnością  – jedyna monografia poświęcona zjawisku 
ratingu kredytowego wyszła spod pióra D. Dziawgo (Credit rating na mię-
dzynarodowym rynku finansowym, 2010).

Mimo obfitości opracowań dotyczących agencji ratingowych, w literatu-
rze światowej dominuje pogląd zbieżny z panującym w opinii publicznej – 
agencje są postrzegane jako bezkarni sędziowie rynku finansowego, którzy 
mają moc doprowadzenia państwa do bankructwa jedną decyzją o obniże-
niu ratingu. W wielu przypadkach takie wnioski wynikają z opisu sytuacji 
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gospodarczej sprzed kilku lub kilkunastu lat, kiedy agencje pozostawały 
niemal całkowicie poza kontrolą instytucji państwowych. Liczne reformy 
przyjęte w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej miały na celu ure-
gulowanie tego sektora rynku finansowego, zwiększenie odpowiedzialności 
agencji ratingowych, osłabienie dominacji oligopolistycznej „Wielkiej Trój-
ki” i zapewnienie wyższego poziomu przyznawanych ocen. Analiza pozycji 
agencji musi więc uwzględniać zmiany, które zaszły ostatnimi laty w syste-
mach prawnych, gospodarczych, a także politycznych.

W pracach naukowców ilościowo badających skuteczność agencji ratingo-
wych brakowało mi często uwzględnienia różnic związanych z odmiennymi 
etapami cyklu gospodarczego. Dane z okresów gwałtownych załamań gospo-
darczych wrzucano do tego samego zbioru co dane z dłuższych okresów bez 
zawirowań. W fazach ożywienia czy rozkwitu agencje zwykle skutecznie oce-
niają ryzyko niewypłacalności, zwłaszcza w przypadku państw. Natomiast pod-
czas kryzysów ich skuteczność gwałtownie spada (zresztą trudno oczekiwać, by 
względnie niewielkie agencje miały zasoby pozwalające dostrzec coś, czego nie 
widzą najpotężniejsze instytucje finansowe świata). Pozostali uczestnicy rynku 
są tego świadomi i w mniejszym stopniu polegają na ocenach przyznawanych 
przez agencje ratingowe podczas recesji. Dla rzetelnej analizy należy więc roz-
dzielać i odrębnie oceniać etapy kryzysów i stabilizacji gospodarczej.

Przedstawione powyżej zjawiska i problemy zrodziły szereg pytań badaw-
czych, na które poszukuję odpowiedzi w książce:

 – jaką pozycję w globalnym systemie międzynarodowym zajmują agen-
cje ratingowe?;

 – czy największe agencje ratingowe przez fakt przyznawania ocen wiary-
godności kredytowej państw stają się aktorami politycznymi?;

 – w jaki sposób wywierają wpływ na podmioty polityczne i gospodarcze 
funkcjonujące na arenie międzynarodowej?;

 – jaką rolę odegrała „Wielka Trójka” agencji ratingowych podczas kryzy-
su zadłużeniowego strefy euro?

Odpowiedź na pytanie o zajmowaną pozycję wymagała prześledzenia hi-
storii powstania i ewolucji agencji ratingowych oraz przemian zachodzących 
na rynkach finansowych w XX w. oraz towarzyszących im reform prawnych. 
Zagadnienie aktora politycznego zbadałam opierając się na teoriach instytu-
cjonalnych i teoriach dotyczących władzy funkcjonujących we współczesnych 
naukach o polityce. Wpływ przyznawanych ratingów na podmioty gospo-
darcze, czyli głównie inwestorów na międzynarodowym rynku finansowym, 
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zmierzyłam dzięki zastosowaniu statystycznej analizy zdarzenia, w której oce-
niałam, jak obniżenie ratingu oddziałuje na rentowność obligacji państwowych. 
To pozwoliło sprawdzić, w jakim stopniu inwestorzy opierali swoje decyzje na 
informacjach dostarczanych przez agencje ratingowe. Natomiast wpływ „Wiel-
kiej Trójki” na aktorów politycznych badałam przy użyciu metody analizy tre-
ści dyskursu politycznego oraz aktów prawnych. Przyjrzałam się komentarzom 
towarzyszącym obniżaniu ocen kolejnych krajów strefy euro, a także gorącym 
dyskusjom na forum instytucji unijnych podczas prac nad nowym prawodaw-
stwem regulującym rynek ratingu kredytowego. Analizie poddałam również 
przyjęte ostatecznie w trzech falach rozwiązania prawne, obowiązujące od tego 
czasu wszystkie agencje ratingowe działające na terenie Unii Europejskiej. Za-
stosowane metody badawcze pozwoliły na całościowe spojrzenie na fenomen 
ratingu, zarówno w jego politycznym, jak i ekonomicznym wymiarze.

Przeglądowy charakter opisu historii funkcjonowania agencji ratingo-
wych oraz krytyki, z jaką się zderzały, sprawił, że pierwsza część książki doty-
czy całego XX w. Natomiast w drugiej części koncentruję się na wydarzeniach 
ostatnich lat, by pokazać, jak funkcjonują agencje ratingowe w warunkach 
kryzysu i jak zmienia się ich pozycja w systemie. Wybór zakresu czasowego 
i przestrzennego opisanego studium przypadku wyniknął z kilku czynników. 
Pierwsze od dziesięcioleci poważne reformy w celu uregulowania rynków fi-
nansowych zostały podjęte po tym, jak niedoskonałości poprzedniego syste-
mu ujawniły się na ogromną skalę w trakcie globalnego kryzysu finansowe-
go lat 2007–2009. Jednak jako aktor polityczny „Wielka Trójka” zaistniała 
w publicznej świadomości dopiero w trakcie kryzysu zadłużeniowego, który 
dotknął Unię Europejską. W okresie między 2009 a 2015 rokiem kolejne 
kraje członkowskie strefy euro musiały mierzyć się z narastającym długiem 
publicznym i walczyć o zaufanie inwestorów międzynarodowych. Agencje 
ratingowe w tak krótkim czasie ogłosiły zmianę ratingu krajów unijnych po-
nad sto razy, przy czym zdecydowana większość przypadków dotyczyła obni-
żenia ocen. Wskutek swoich działań „Wielka Trójka” znalazła się w centrum 
zainteresowania mediów, naukowców, a także polityków. Z punktu widzenia 
Europy był to pierwszy raz, gdy agencje ratingowe wkroczyły na scenę po-
lityczną i gospodarczą na taką skalę, co odczuły nawet państwa tradycyjnie 
uznawane za stabilne i wiarygodne. Była to sytuacja nowa i naukowo nie-
zbadana, a w dodatku niezwykle aktualna dla naszego regionu, stąd decyzja 
o wyborze kryzysu zadłużeniowego w strefie euro jako ramach czasowych 
i zakresie przedmiotowym badania.
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Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zo-
stała zaprezentowana konceptualizacja problemu badawczego, siatka poję-
ciowa i uzasadnienie teoretyczne zastosowanych metod. Rozdział jest po-
święcony problematyce aktora w naukach politycznych, czyli zagadnieniu 
podmiotów aktywnie uczestniczących w polityce i nadających jej kształt na 
poziomie międzynarodowym oraz wewnątrzpaństwowym. Szczególny akcent 
położono na zmianę pozycji aktorów pozapaństwowych w systemie między-
narodowym oraz przyczyny, które legły u podstaw redefinicji roli takich pod-
miotów. W rozdziale pojawiają się rozważania dotyczące perspektywy no-
wego instytucjonalizmu, zagadnienia instytucji niewiększościowych, teorii 
mocodawcy–agenta, oraz roli aktora politycznego w systemach sieciowych.

Drugi rozdział zawiera opis historii agencji ratingowych i ich profil dzia-
łalności. Szczegółowo opisany został proces ratingowy, metodologia agencji, 
rodzaje i skale ratingów stosowanych przez „Wielką Trójkę”. Przedstawio-
ny został kontekst powstania ag encji oraz ich rozwój przez kolejne stulecie 
funkcjonowania na rynku finansowym, a także okoliczności, które dopro-
wadziły do dominacji trzech podmiotów i stworzenia struktury oligopoli-
stycznej. Dwa podrozdziały opisują zagadnienie atrybutów władzy agencji 
ratingowych na arenie międzynarodowej, takich jak zasięg oraz środki wy-
wierania wpływu oraz legitymizacji tej władzy, wynikającej z zaufania inwe-
storów i umocowania legislacyjnego.

Rozdział trzeci jest poświęcony krytyce funkcjonowania agencji ratingo-
wych oraz próbom zreformowania tego rynku przed wybuchem globalnego 
kryzysu finansowego. Zaprezentowane zostały główne zarzuty, podnoszone 
przy omawianiu pozycji, jaką zajmuje „Wielka Trójka”, oraz ich skuteczności. 
Argumenty krytyczne dotyczące jakości przyznawanych ocen zostały skon-
frontowane ze wskaźnikami adekwatności procesu ratingowego, rozumianego 
jako dokładność oraz stabilność. W ostatnim podrozdziale znajduje się pod-
sumowanie reformatorskich kroków podejmowanych przez ustawodawców 
w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które miały być odpowiedzią 
na krytykę agencji ratingowych po kryzysie azjatyckim i upadku Enronu.

W ostatnim rozdziale przyglądam się wydarzeniom z okresu kryzysu za-
dłużeniowego strefy euro oraz roli, jaką odegrały w nim agencje ratingowe. 
W tym celu najpierw zostały obliczone wskaźniki adekwatności ratingów 
z omawianego okresu, dzięki czemu można było porównać, jak zmienia się 
skuteczność „Wielkiej Trójki” w długim i krótkim okresie. Następnie prze-
prowadziłam analizę statystyczną wpływu obniżenia ocen wybranych krajów 
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zmagających się z kryzysem (tzw. kraje PIIGS, czyli Portugalia, Włochy, Ir-
landia, Grecja, Hiszpania) na rentowność obligacji emitowanych przez te 
państwa. Zastosowałam metodologię analizy zdarzenia w oknie czasowym, 
przy czym zdarzeniem było każdorazowe obniżenie ratingu przez którąkol-
wiek agencję z „Wielkiej Trójki”. Wyniki badań ilościowych pozwoliły mi 
ocenić wpływ agencji ratingowych na podmioty gospodarcze. W ramach 
badań jakościowych przedstawiłam analizę treści dyskursu politycznego, 
kształtowanego pod wpływem częstych i kontrowersyjnych zmian ratingu 
gospodarek europejskich. W ostatniej części zawarte zostało podsumowanie 
badania aktów prawnych, regulujących działalność agencji ratingowych na 
terenie Unii Europejskiej, które zostały przyjęte w odpowiedzi na szeroką 
krytykę tych podmiotów i obecnego stanu prawnego.

„Można powiedzieć, że znowu żyjemy w świecie dwóch supermocarstw: 
USA i Moody’s. USA może zniszczyć inny kraj zrzucając na niego bomby, 
a Moody’s – obniżając rating obligacji państwowych”3. Te słowa amerykań-
skiego dziennikarza Thomasa Friedmana są często przywoływane w artyku-
łach prasowych i naukowych poświęconych pozycji agencji ratingowych na 
arenie międzynarodowej. Na końcu eseju, z którego pochodzi cytat, Fried-
man przywołuje napis z graffiti, stworzonego nota bene w Polsce: „chcieliśmy 
demokracji, a otrzymaliśmy kapitalizm”. Dziennikarz parafrazuje ten tekst, 
podsumowując, że „chcieliśmy parlamentu, a otrzymaliśmy rynek obligacji”4. 
Czy rynek finansowy jest ostateczną instancją, która decyduje o prowadzonej 
polityce gospodarczej? Czy kapitał na tym rynku ma narodowość i wpływa 
na stosunki międzynarodowe? Czy dałoby się stworzyć współczesną global-
ną architekturę finansową bez czynnego udziału agencji ratingowych? I czy 
ich władza rzeczywiście jest na tyle potężna, by suwerenne państwa musiały 
czuć się zagrożone? Mam nadzieję, że Czytelnik sięgając po moją książkę, 
znajdzie przynajmniej część odpowiedzi na te pytania. Są one szczególnie 
aktualne w czasach, gdy ład międzynarodowy, do jakiego przyzwyczailiśmy 
się w ostatnich dekadach, zaczyna się chwiać i kruszyć w posadach.

3 T. Friedman, Don’t Mess With Moody’s, „The New York Times”, http://www.ny-
times.com/1995/02/22/opinion/foreign-affairs-don-t-mess-with-moody-s.html 
(dostęp 23.02.2016).

4 Tamże.



Rozdział 1

Problematyka aktora we współczesnych 
teoriach nauk politycznych

Zrozumienie zjawisk zachodzących w sferze politycznej wymaga wielopo-
ziomowej i złożonej analizy, obejmującej zarówno całościowe spojrzenie na 
strukturę, jak też szczegółowe badanie części składowych tworzących system 
polityczny. Problemy, które znajdują się w centrum zainteresowania współ-
czesnych nauk politycznych, nie mogą być rozpatrywane jedynie z pozio-
mu makroanalizy. Taka perspektywa pozwala na uchwycenie ogólnych ten-
dencji czy odkrycie powtarzających się schematów. Jednak posiada istotną 
wadę – holistyczne spojrzenie może prowadzić do pominięcia kluczowych 
czynników przesądzających o ostatecznym kształcie systemu politycznego. 
Natomiast poziom mikroanalizy zapewnia narzędzia dla głębszego i dokład-
niejszego rozpoznania poszczególnych elementów, jednak nie zawsze wystar-
cza do opisania pełnych procesów i częściej może prowadzić badacza w ślepe 
zaułki.

Zagadnienie znajdujące się w centrum zainteresowania tej książki doty-
czy poziomu międzynarodowego systemu politycznego. Jednak aby zbadać 
znaczenie i wpływ agencji ratingowych na pozostałe podmioty, należy za-
stosować zarówno ogólną perspektywę, pozwalającą spojrzeć na współczesne 
stosunki międzynarodowe jak na złożoną sieć wzajemnych zależności między 
podmiotami politycznymi i gospodarczymi, jak też dokonać szczegółowej 
analizy poszczególnych komponentów systemu. Dzięki temu możliwe bę-
dzie rozpatrywanie wąskiego zagadnienia rosnącej roli agencji ratingowych 
w odniesieniu do ogólnych kierunków zmian rozkładu sił w stosunkach mię-
dzynarodowych i tendencji rozwojowych globalnych rynków finansowych.

Na stosunki międzynarodowe składają się interakcje wielu kategorii ak-
torów – mówienie jedynie o państwach i organizacjach międzynarodowych 
jako uczestnikach i decydentach w tej przestrzeni jest niedopuszczalnym 
upraszczaniem rzeczywistości. W tej pracy zostanie przyjęty model rozsze-
rzonej typologii aktorów międzynarodowych, zaproponowany przez Janu-
sza Ruszkowskiego. Wskazuje on na istnienie aktorów subnarodowych, do 
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których zalicza samorządy, regiony, miasta czy organizacje pozarządowe; ak-
torów narodowych, czyli państwa i ich rządy; a także grupę aktorów między-
rządowych, w skład której wchodzą głównie organizacje rządowe i instytucje 
międzynarodowe. Kolejną wyodrębnioną grupą są aktorzy infranarodowi, 
ważni zwłaszcza w kontekście integracyjnym, jako że są to urzędnicy pub-
liczni zarządzający wspólnotą (np. członkowie komitetów komitologicz-
nych). Następną niezwykle pojemną kategorią są aktorzy transnarodowi, do 
których można zaliczyć korporacje, największe przedsiębiorstwa wielonaro-
dowe, zrzeszenia przedsiębiorców, federacje związków międzynarodowych, 
partie polityczne zgrupowane na poziomie międzynarodowym (np. frakcje 
w Parlamencie Europejskim), media masowe o światowym zasięgu, ugrupo-
wania terrorystyczne czy kartele narkotykowe. Ostatnią wyróżnioną przez 
autora grupą są aktorzy ponadnarodowi, czyli organizacje międzynarodowe 
i instytucje o charakterze ponadnarodowym5. Poniżej zaprezentowano sche-
mat przedstawiający poziomy obecności tych wszystkich kategorii aktorów.

Rysunek 1. Poziomy obecności aktorów we współczesnych stosunkach międzynaro-
dowych

Źródło: J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 
2010, s. 32.

5 J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warsza-
wa 2010, s. 31-32.
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1.1. Nowy instytucjonalizm

Pytania badawcze postawione w tej książce dotyczą wpływu wąskiego gro-
na podmiotów (agencji ratingowych) na szerokie spektrum uczestników 
stosunków międzynarodowych  – polityków oraz inwestorów. Takie ujęcie 
zagadnienia implikuje dwa główne obszary teoretyczne, które muszą zostać 
poddane analizie: podmioty oraz relacje, a także zależności między nimi. 
Najodpowiedniejszą perspektywą badawczą w tym przypadku jest podejście 
zwane w naukach politycznych nowym instytucjonalizmem.

Podejście neoinstytucjonalne pojawiło się jako przeciwwaga wobec do-
minującego w okresie powojennym w naukach politycznych behawiorali-
zmu i teorii racjonalnego wyboru. Te dwie szkoły tłumaczyły zachowania 
społeczne jako akty decyzji samodzielnych, racjonalnych i nieskrępowanych 
jednostek. Instytucje życia publicznego były co najwyżej wynikiem takich 
decyzji, ale nie tworzyły żadnej nowej rzeczywistości i nie miały realnego 
wpływu na jednostki, których preferencje były egzogeniczne wobec procesu 
politycznego. Nowy instytucjonalizm przyjął część założeń tradycyjnego in-
stytucjonalizmu, dzięki którym można było uznać istotną rolę instytucji, ale 
zaczerpnął również z dokonań behawioralizmu i szkoły racjonalnego wybo-
ru, tworząc narzędzia pozwalające na analizę poziomu międzyjednostkowych 
zachowań politycznych. Fundamentem tradycyjnej analizy instytucjonalnej 
były legalizm, strukturalizm, holizm i historyzm. Nowe podejście badawcze 
nie tyle odrzuciło te założenia, ile rozłożyło akcenty w odmienny sposób6.

1.1.1. Agencje ratingowe w perspektywie nowego 
instytucjonalizmu

Vivien Lowndes definiuje nowy instytucjonalizm poprzez wskazanie na ce-
chy, które odróżniają go od tradycyjnej teorii instytucjonalnej. W ten sposób 
tworzy zbiór sześciu kategorii, które mają raczej charakter skali niż zestawu 
wykluczających się czy przeciwstawnych stanowisk. Badaczka wskazuje na 
przesunięcie środka ciężkości w nowym instytucjonalizmie w poniższych 
wymiarach:

 – koncentracji na organizacjach do koncentracji na regułach;

6 B. G. Peters, Institutional Theory in Political Science: The „New Institutionalism”, 
London–New York 2005, s. 2-8.
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 – od formalnego do nieformalnego pojęcia instytucji;
 – od statycznego do dynamicznego pojęcia instytucji;
 – od ukrytych wartościowań do stanowiska krytycznego wobec wartości;
 – od holistycznego do zdezagregowanego pojęcia instytucji;
 – od niezależności do zakorzenienia7.

Każda z powyższych cech przesądza o tym, że nowy instytucjonalizm za-
pewnia najlepsze narzędzia dla badania tematu tej pracy. Wymienione wy-
miary zostaną dokładniej omówione w kontekście zagadnienia agencji ratin-
gowych jako wpływowych aktorów politycznych.

Odejście od koncentracji na organizacjach do koncentracji na regułach 
gruntownie zmieniło logikę myślenia instytucjonalnego. Instytucje politycz-
ne nie są już utożsamiane z organizacjami politycznymi, gdyż takie podejście 
niezwykle upraszczało obraz badania, czy wręcz go zaciemniało. Nowy in-
stytucjonalizm stoi na stanowisku, iż to wszelkiego rodzaju reguły powinny 
być rozumiane jako instytucje, porządkujące zachowania podmiotów zaan-
gażowanych w życie publiczne. Teoretyczną konsekwencją tego podejścia jest 
nierozłączność procedur i aktorów. Reguły stoją niejako ponad jednostkami 
i organizacjami politycznymi, wyznaczając dla nich ogólne ramy zachowań 
i pozwalając przewidywać skutki podjętych decyzji. Obszarem oddziaływa-
nia agencji ratingowych jest sfera definiowana w znacznie większym stopniu 
przez reguły niż przez typowy porządek instytucjonalny. Cały system między-
narodowy, a w szczególności globalne rynki finansowe, opierają się w dużej 
mierze na „regułach gry”, a nie na funkcjonowaniu poszczególnych organiza-
cji. Agencje ratingowe, politycy zaangażowani w proces decyzyjny oraz inwe-
storzy są podmiotami współzależnymi, działającymi według zasad właściwych 
jednocześnie dla systemów prawnych, finansowych i politycznych. Ścieranie 
się tych reguł, często sprzecznych wobec siebie, przesądza o ostatecznym 
kształcie środowiska, w którym te podmioty wchodzą ze sobą w relacje.

Kolejną istotną cechą nowego instytucjonalizmu jest przejście od formal-
nego do nieformalnego pojęcia instytucji. Współcześnie nikt już nie wątpi, 
że poznanie jedynie formalnych reguł nie może zapewnić wystarczającej pod-
stawy do badania rzeczywistości politycznej. Nieformalne konwencje mogą 
być równie ważne, a czasami nawet ważniejsze niż oficjalne zasady, określa-
jące działanie jakiegoś podsystemu. Najczęstszym przypadkiem jest jednak 

7 V. Lowndes, Instytucjonalizm, w: Teorie i metody w naukach politycznych, red. 
D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006, s. 96.
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równoległe funkcjonowanie tych dwóch zbiorów, zawierających schematy 
działania, a także ustalających kary i nagrody za ich łamanie lub przestrze-
ganie. Twórcy pojęcia nowego instytucjonalizmu, James G. March i Johan 
P. Olsen, łączą wymiar formalny z nieformalnym w jednym pojęciu reguły:

Przez „reguły” rozumiemy rutynowe działania, procedury, konwencje, role, stra-
tegie, formy organizacyjne oraz technologie, wokół których kształtuje się działal-
ność polityczna. Pojęciem tym obejmujemy również przekonania, paradygmaty, 
kodeksy, kulturę i wiedzę, które otaczają, wspierają, uzupełniają lub kwestionują 
te role i rutynowe działania8.

Takie rozumienie instytucji pozwala na wielowymiarową analizę badane-
go tematu, zwłaszcza przy poszukiwaniu źródeł legitymizacji władzy agencji 
ratingowych w systemie międzynarodowym. Regulacje prawne są tylko jed-
nym z takich źródeł; drugim jest zaufanie inwestorów wynikające z utartego 
schematu działania, czyli instytucji rozumianej jako nieformalna konwencja.

Nowością w postrzeganiu instytucji było również podkreślenie ich dyna-
micznego charakteru. Mimo że służą wytwarzaniu względnie stabilnych i prze-
widywalnych wzorów zachowań, to same w sobie są procesami, co implikuje 
ich zmienność w czasie. Dzięki temu można badać zmienność struktur insty-
tucjonalnych, które powstają w wyniku ścierania się odmiennych reguł. Taka 
perspektywa nadal pozwala skupiać się zarówno na procedurach, jak i organi-
zacjach czy pojedynczych podmiotach uczestniczących w polityce. Dynamicz-
na definicja instytucji jest niezwykle pomocna przy badaniu obszaru stosun-
ków międzynarodowych, gdzie wiele decyzji zapada wskutek nieformalnego 
wpływu potężnych aktorów politycznych. Również globalne rynki finansowe, 
naturalne środowisko funkcjonowania agencji ratingowych, charakteryzują się 
ogromnym tempem przemian, co utrudnia jakąkolwiek statyczną analizę.

Czwarta z cech, czyli przejście od ukrytych wartościowań do stanowi-
ska krytycznego wobec wartości, pozwala uniknąć jednej z głównych wad 
starego instytucjonalizmu, czyli silnej orientacji normatywnej. Porzucenie 
Weberowskiego postrzegania instytucji jako ucieleśnienia typu idealnego 
biurokracji, rządzącego się wyłącznie prawami racjonalności i technokracji9, 
skutkuje uznaniem, że również u podłoża instytucji leżą konkretne wartości 

8 J. G. March, J. P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, przeł. D. Siel-
ski, Warszawa 2005, s. 32.

9 A. Kłoskowska, Biurokracja, w: Encyklopedia socjologii, T. I, Warszawa, 1998, s. 69.
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czy ideologie. Nie istnieją neutralne pod tym względem instytucje, dlatego 
ich analiza powinna prowadzić do odkrycia nie tylko zasad formalnych, ale 
też zespołów wartości przesądzających o włączaniu bądź wykluczaniu po-
szczególnych procedur, instrumentów oraz aktorów z regulowanego procesu. 
Założenia ideologiczne mogą się realizować w instytucjach na wiele sposobów 
i mieć większy lub mniejszy wpływ na ich ostateczny kształt, wreszcie mogą 
się zmieniać w czasie. W przypadku agencji ratingowych odkrycie wartości 
pozwoli zrozumieć proces ratingowy i ocenić ich wpływ na pozostałych ak-
torów. Taka perspektywa jest kluczowa dla weryfikacji hipotezy o odmiennej 
sile oddziaływania agencji na polityków oraz inwestorów, gdyż te podmioty 
są w różnym stopniu odporne na wpływy ideologiczne.

Ostatnią cechą różnicującą nowy instytucjonalizm od jego tradycyjnej 
wersji jest, według Lowndes, kwestia niezależności i zakorzenienia. Skoro in-
stytucje nie są neutralnymi bytami, ale raczej nośnikami pewnych wartości, 
to trudno mówić o ich niezależności wobec otoczenia społeczno-politycz-
nego. Jest to wyraźny argument za tym, by nie traktować instytucji jak nie-
zmiennych „rzeczy” – te same procedury mogą być zupełnie inaczej realizo-
wane w zależności od zakorzenienia w danej społeczności czy na konkretnym 
szczeblu organizacji. Wpływ osobistych relacji i struktur powiązań między 
jednostkami jest wciąż ogromny, wbrew wieszczonej atomizacji i racjonaliza-
cji sfery publicznej10. W kontekście stosunków międzynarodowych oznacza 
to, że żaden z podmiotów nie jest wolny od wpływów swojego otoczenia 
i zwykle reprezentuje jakąś grupę interesów. Agencje ratingowe są głęboko 
zakorzenione w amerykańskim rynku finansowym, a od kilku dziesięcioleci 
umacniają również swoją pozycję na arenie stosunków międzynarodowych. 
W ich sferze oddziaływania znajdują się inwestorzy indywidualni i instytu-
cjonalni, a także politycy i całe rządy.

Pojęcie „nowego instytucjonalizmu” zrobiło zawrotną karierę w naukach 
społecznych, a co za tym idzie, doprowadziło do pojawienia się wielu nurtów 
wewnątrz jednej ogólnej perspektywy badawczej. Dzisiaj należy więc mówić 
o nowym instytucjonalizmie jako kategorii nadrzędnej, skupiającej pod sobą 
wielość odmian, które różnią się w zależności od dziedziny czy nawet zało-
żeń metodologicznych. W przypadku nauk politycznych można wyróżnić 

10 Patrz M. Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embed-
dedness, „American Journal of Sociology” 1985, T. 91, nr 3, s. 481-510.
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cały szereg odmian tego podejścia badawczego11, jednak trzy z nich są naj-
popularniejsze wśród współczesnych autorów: instytucjonalizm historyczny, 
socjologiczny i racjonalnego wyboru.

Instytucjonaliści historyczni przy wyjaśnianiu zjawisk ze sfery politycznej 
kładą nacisk na szeroki kontekst – społeczny, ekonomiczny czy nawet kultu-
rowy. Instytucje są według nich stabilnymi schematami zachowań, które po-
wstają wskutek długotrwałego ewolucyjnego procesu. Jednostki podejmują 
decyzje w oparciu właśnie o te schematy i wzorce, a także swoje osobiste pre-
ferencje. Postępowanie zgodnie z regułami ustanowionymi przez instytucje 
jest opłacalne, gdyż po pierwsze są akceptowalne przez resztę społeczeństwa, 
a po drugie dają przewidywalny rezultat. Podejście historycznego instytucjo-
nalizmu charakteryzuje się również silnym naciskiem na kwestię asymetrycz-
nych relacji władzy, a także powiązania między instytucjami i ideami czy wie-
rzeniami. Socjologiczna odmiana tej perspektywy badawczej skupia się na 
kulturowym wymiarze wszystkich instytucji. Efektywność czy racjonalność 
często nie jest kryterium przesądzającym o implementacji poszczególnych re-
guł czy wzorców zachowania. U ich źródeł niejednokrotnie leżą bardziej pier-
wotne rytuały czy procedury, zaadaptowane do współczesnych realiów. Dla 
instytucjonalistów socjologicznych instytucją będą więc wszystkie moralne 
schematy, które nadają znaczenie ludzkiemu działaniu. Każde takie działanie 
wiąże się z potrzebą interpretacji, którą instytucje potrafią zapewnić. Instytu-
cjonalizm racjonalnego wyboru w największym stopniu korzysta z dokonań 
rewolucji behawioralnej. Wyraża się to między innymi w przyjęciu założenia 
o racjonalności jednostek, które posiadają ustalony i zhierarchizowany zbiór 
preferencji. Konsekwencją takiego podejścia jest postrzeganie polityki jako 
ciągu dylematów, w których uczestnicy szukają optymalnego rozwiązania. 
Nieustanne uwikłanie w takie sytuacje powoduje, że jednostki muszą umieć 
prognozować zachowanie innych graczy, by ocenić możliwe zyski lub straty. 
Na pomoc przychodzą właśnie instytucje, które pozwalają zredukować nie-
pewność i ułatwiają kalkulację, która leży u podstaw każdej decyzji12.

W wymiarze metodologicznym instytucje tradycyjnie były postrzegane 
jako zmienne niezależne, warunkujące zachowania aktorów. Takie podejście 

11 Lowndes wymienia siedem głównych odmian nowego instytucjonalizmu, patrz 
V. Lowndes, Instytucjonalizm, dz. cyt., s. 95.

12 Patrz P.A. Hall, R.C.R. Taylor, Political Science and the Three New Institutionalisms, 
„Political Studies” 1996, nr XLIV, s. 936-957.
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sprawdzało się zwłaszcza w analizach porównawczych, gdzie zestawiano ze 
sobą pewne zjawiska polityczne w zależności od kontekstu instytucjonal-
nego, występującego w różnych krajach. Jednakże nowy instytucjonalizm 
pozwala potraktować instytucje również jako zmienne zależne i szukać od-
powiedzi na pytania, jak i dlaczego powstają czy się zmieniają. Dlatego do-
puszczalne jest projektowanie takich badań, które w zależności od potrzeby 
będą raz traktowały instytucje jako zmienne niezależne, innym zaś razem 
jako zależne13. Oznacza to również, że instytucje, mimo że są postrzegane 
głównie jako wzorce pewnych zachowań i reguł, mogą być traktowane jak 
aktorzy polityczni. March i Olsen podkreślają, że taka perspektywa wiąże 
się z koniecznością przyjęcia hipotezy o spójności: „Argument, że instytucje 
można uznawać za aktorów politycznych, oznacza uznanie instytucjonalnej 
spójności oraz niezależności. Hipoteza o spójności jest nieodzowna, jeśli 
pragniemy traktować instytucje jako decydentów”14.

1.1.2. Instytucjonalizm zorientowany na aktora

Ze szkoły racjonalnego wyboru wywodzi się również kolejna odmiana nowego 
instytucjonalizmu, zwana instytucjonalizmem zorientowanym na aktora (actor-
-centred institutionalism). To podejście nie jest jednak bezpośrednią kontynua-
cją instytucjonalizmu racjonalnego wyboru. Ze względu na znacznie bardziej 
empiryczny charakter można je raczej traktować jako konstrukcję porządkującą 
badania empiryczne, zwłaszcza dotyczące polityk publicznych. Do rozwinię-
cia i popularyzacji instytucjonalizmu zorientowanego na aktora przyczynili się 
szczególnie naukowcy związani z niemieckim Instytutem Maxa Plancka, zwłasz-
cza Fritz Scharpf oraz Renate Mayntz. W ramach tej perspektywy badawczej in-
stytucje są postrzegane jako kontekst działania i środowisko interakcji różnych 
układów aktorów. Instytucje kształtują aktorów, czasami  – jak w przypadku 
wielu aktorów zbiorowych, takich jak formalne organizacje – wręcz ich tworzą. 
Określają również przestrzeń, w której zachodzą interakcje między zbiorowymi 
aktorami, a która ma wpływ na ich preferencje, a także orientacje normatywne 
i strategiczne względem innych aktorów15. Badanie struktur bez uwzględnienia 

13 B.G. Peters, Institutional Theory: Problems and Prospects, Wiedeń 2000, s. 13.
14 J. G. March, J. P. Olsen, Instytucje, dz. cyt., s. 29.
15 G. Jackson, Actors and Institutions, w: The Oxford Handbook of Comparative Insti-

tutional Analysis, red. G. Morgan et al., New York 2010, s. 69-70.
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czynnika, jakim są aktorzy, jest tak samo bezużyteczne jak badanie aktorów 
w oderwaniu od strukturalnego kontekstu. Instytucjonalizm zorientowany 
na aktora odrzuca założenia o dominującej roli instytucji lub aktorów, łącząc 
metodologiczny indywidualizm z instytucjonalizmem. W ten sposób badacze 
próbują uniknąć zbyt silnego determinizmu, który ich zdaniem jest cechą insty-
tucjonalizmu socjologicznego oraz racjonalnego wyboru16.

Instytucjonalizm zorientowany na aktora nie podważa dotychczasowych 
teorii neoinstytucjonalnych, tylko próbuje stworzyć najskuteczniejsze narzę-
dzie metodologiczne, uwzględniające wszystkie istotne czynniki procesu po-
litycznego. Instytucje są nadal postrzegane jako istotny czynnik sprawczy, ale 
nie występują w próżni i nie potrafią same sobie zapewnić trwania. O kształ-
cie procesów politycznych decydują mimo wszystko aktorzy, działający w ra-
mach pewnych struktur, dlatego to oni powinni być głównym przedmiotem 
analizy. Jednakże postrzeganie aktora politycznego w tym ujęciu różni się 
znacznie od redukcjonistycznej wizji proponowanej przez teorię racjonalne-
go wyboru, gdzie jedynym celem działań jest maksymalizacja użyteczności. 
W procesie badawczym należy rozdzielić wymiar preferencji aktorów i inter-
akcji strategicznych, którymi mogą kierować zupełnie inne czynniki17.

Kim są więc aktorzy w instytucjonalizmie zorientowanym na aktora? 
Pierwszym krokiem w analizie powinno być określenie zbioru interakcji, 
dzięki czemu możliwa będzie identyfikacja aktorów zaangażowanych w ten 
proces. Zakłada się, że aktorzy podczas podejmowania decyzji potrafią do-
konywać celowych wyborów, które zwykle będą wiązały się z maksymali-
zacją ich własnych interesów. Założenie o racjonalności aktorów nie jest tu 
jednak tak silne, jak w teoriach racjonalnego wyboru czy ekonomii neokla-
sycznej. Ludzie działają nie w odniesieniu do obiektywnej rzeczywistości, 
tylko rzeczywistości postrzeganej oraz dostrzeganych przez nich związków 
przyczynowo-skutkowych. Przede wszystkim zaś dostępność informacji na 
temat sytuacji, w których aktor musi podjąć decyzję, jest zawsze ograni-
czona, tak samo jak możliwości prawidłowego przeprowadzenia rachunku 

16 F. Scharpf, Institutions in comparative policy research, „Comparative Political Stu-
dies” 2000, T. 33, nr 6-7, s. 8.

17 F. Pancaldi, The Turn to Real Actors: Achievements and Challenges for Actor-Cen-
tered Institutionalism in the Comparative Political Economy, Paper for the XXVI 
Convegno SISP, Rome 13-15 September 2012, Panel 11.1. ‚La Metodologia dei 
Giovani Politologi in Italia, s. 4, http://www.sisp.it/files/papers/2012/federico-
-pancaldi-1250.pdf (dostęp 15.01.2014).
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zysków i strat. Każdy z podmiotów posiada specyficzne możliwości działania 
i orientacje celowe. Preferencje aktora nie są jednolitą konstrukcją i posiadają 
co najmniej dwa wymiary: składają się na nie indywidualna korzyść własna 
oraz zinternalizowane normatywne zobowiązania czy też aspiracje. Szczegól-
nie w przypadku aktorów zbiorowych ogromne znaczenie mają reguły insty-
tucjonalne, którym aktorzy zawdzięczają swoje istnienie i pozycję18.

Istotną uwagą, jaką należy poczynić w odniesieniu do aktorów zbioro-
wych, jest intencjonalność ich działań. Intencje można przypisać jedynie 
świadomym jednostkom, dlatego na poziomie zbiorowości zawsze będzie to 
wynik jakiegoś kompromisu powstałego wskutek wewnętrznych interakcji 
między aktorami indywidualnymi. Należy jednak unikać pokusy nadawania 
metki aktora zbiorowego zbyt łatwo: wielość indywiduów posiadających po-
dobne preferencje i dokonujących takich samych wyborów nie oznacza, że 
tworzą jakąś konstrukcję, która w analizie może zostać potraktowana jako je-
den podmiot. Żeby mówić o istnieniu aktora zbiorowego, nie wystarczy pro-
sta agregacja, niezbędne jest występowanie wspólnych interesów i strategii. 
Musi więc dojść do intencjonalnego ustalenia wspólnych stanowisk, wizji 
i strategii działania w różnych sytuacjach, które będą wypadkową indywidu-
alnych preferencji, a wyłonione zostaną w procesach wewnętrznej komuni-
kacji. W odniesieniu do problematyki agencji ratingowych nie można więc 
traktować inwestorów na rynkach międzynarodowych jako aktorów zbioro-
wych, mimo że podejmują podobne działania. Natomiast rządy państwowe 
czy partie polityczne podpadają już pod tę definicję.

Każdy aktor (indywidualny czy zbiorowy) ma więc do wyboru różne kie-
runki działania, nazywane w tej perspektywie badawczej strategiami. Prawie za-
wsze strategie dostępne dla różnych aktorów działających w tej samej przestrzeni 
są wobec siebie współzależne – wybór jednej ze strategii przez danego aktora 
będzie się wiązał z pewnymi konsekwencjami dla pozostałych graczy, ale też 
będzie od nich zależny. Różne strategie wiążą się również z różnymi rezultatami, 
rozumianymi jako wypłaty dla graczy, którzy wybrali ten sposób działania19. Jest 
to bezpośrednie przeszczepienie rozumowania znanego z teorii gier.

18 F. Scharpf, Institutions in comparative policy research, dz. cyt., s. 8.
19 H. van Lieshaut, An actor-centered institutionalist approach to flexicurity: the 

example of vocational education and training, s. 3-7, http://www.hanze.nl/NR/
rdonlyres/5CB756B1-942F-4CA4-B4AB-AB440F22BBEA/0/Anactorcentered-
institutionalistapproachtoflexicurity.pdf (dostęp 15.01.2014).
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Pozostaje jeszcze określić, jak są postrzegane instytucje w podejściu zo-
rientowanym na aktora. Wiemy, że wszyscy uczestnicy polityki działają 
w kontekstach tworzonych przez instytucje i w znacznym stopniu pod-
legają ich wpływom, zwłaszcza w kwestii formowania strategii działania. 
Jednak nie każde działania podjęte przez aktorów są powodem podpo-
rządkowania się uznanym instytucjom – należy uznać, że na ludzkie de-
cyzje mają wpływ również bodźce pozainstytucjonalne. Instytucje nie są 
jednak tylko prostym wynikiem rozwoju historycznego, mogą one być in-
tencjonalnie tworzone i zmieniane przez samodzielnych aktorów. Wpływ 
wywierany przez instytucje można więc sprowadzić do trzech głównych 
efektów: formalne reguły wyznaczają zakres możliwych działań czy też 
strategii; tworzą układy aktorów w przestrzeni politycznej (zwane przez 
Scharpfa konstelacjami aktorów); normy społeczne leżące u podłoża in-
stytucji kształtują postawy aktorów wobec istniejącej rzeczywistości i możli-
wych kierunków zmian20.

Dla badacza instytucje mają dużą wartość, gdyż redukują liczbę możliwych 
wariantów empirycznych. W pewnych ściśle sformalizowanych sytuacjach 
mogą wręcz określić wszystkie możliwe ścieżki wyboru poprzez ustanowie-
nie działań pożądanych, dozwolonych czy zakazanych. Jednak w większości 
przypadków po prostu określają opłacalność, czy też efektywność poszcze-
gólnych strategii działania. W ten sposób oddziałują na preferencje aktorów 
zaangażowanych w procesy polityczne i ułatwiają ich analizę. Gdyby badacz 
postawił sobie za cel analizę wszystkich czynników kształtujących preferen-
cje aktorów indywidualnych – instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych – 
prawdopodobnie musiałby się poddać ze względu na złożoność przedmiotu 
badań. Dlatego w procesie analizy polityk publicznych pierwszym krokiem 
powinno być przeprowadzenie badania na poziomie instytucji i ich oddziały-
wania, a dopiero jeżeli ten etap nie przynosi satysfakcjonujących odpowiedzi, 
przejście do analizy indywidualnych, niezależnych preferencji aktorów21.

Instytucjonalizm zorientowany na aktora jest względnie nowym podej-
ściem badawczym, chociaż nie rewolucjonizuje dotychczasowych osiągnięć 
nowego instytucjonalizmu. Jego główną zaletą jest dobrze rozwinięta war-
stwa metodologiczna, która czerpie z dokonań różnych szkół teoretycznych. 
W literaturze istnieje już sporo przykładów zastosowania tej perspektywy 

20 F. Pancaldi, The Turn to Real Actors…, dz. cyt., s. 5-6.
21 H. van Lieshaut, An actor-centered institutionalist approach to flexicurity…, dz. cyt., s. 5-6.
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w naukach społecznych22. Instytucjonalizm zorientowany na aktora ma wie-
le zalet w kontekście analizy interakcji między licznymi podmiotami zaan-
gażowanymi w procesy polityczne, a także zależności preferencji aktorów 
indywidualnych oraz zbiorowych od reguł ustanowionych przez instytu-
cje. Dlatego został wybrany na podstawową perspektywę badawczą w tej 
pracy.

1.1.3. Podejście instytucjonalne w ekonomii

Temat książki należy do sfery określanej mianem ekonomii politycznej, więc 
rzetelność badawcza każe odwołać się również do teorii ekonomicznych, aby 
porównać założenia, odkryć podobieństwa i różnice między podejściami in-
stytucjonalnymi w ekonomii i politologii. Za twórcę tradycyjnej szkoły in-
stytucjonalizmu ekonomicznego jednogłośnie uznaje się Thorsteina Veblena, 
mimo że on sam nigdy nie używał tego terminu. Jednakże w swoich pra-
cach, również w najsłynniejszym dziele Teorii klasy próżniaczej, tworzył zręby 
nowego podejścia badawczego, które miało zrewolucjonizować ekonomię, 
opanowaną dotąd przez teorie klasyczne. W odróżnieniu od politologów, 
którzy na przełomie XIX i XX w. instytucje raczej utożsamiali z organiza-
cjami, Veblen rozumiał je jako schematy myślenia czy pojmowania świata, 
które wynikały z przeszłości i kierowały ludzkim działaniem. Nowatorskie 
rozumowanie amerykańskiego ekonomisty ma swoje źródła w silnym wpły-
wie nurtów przenikających w XIX w. wszystkie nauki społeczne: darwinizmu 
społecznego, antropologii kulturowej i pragmatyzmu23.

Veblen stanął w opozycji wobec ekonomii ortodoksyjnej, podważając 
główne założenia szkoły neoklasycznej o racjonalności preferencji i maksy-
malizacji własnej użyteczności jako głównych czynnikach determinujących 
działania jednostek i przedsiębiorstw, a także działaniu w oparciu o pełną 
dostępną informację. Zamiast tego promował perspektywę, która pozwalała 

22 Patrz np. S. Biggs, H. Matsaert, Strengthening poverty reduction programmes using 
an actor-oriented approach: examples from natural resources innovation systems, 
Overseas development institute (ODI). Network Paper No.134, January 2004; 
C. Nyamu-Musembi, Towards an actor-oriented perspective on human rights, [w:] 
Inclusive Citizenship: Meanings and Expressions, red. N. Kabeer, Londyn 2006; 
S. Krupnik, Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytu-
cjonalizmu zorientowanego na aktora, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 2-3.

23 W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 8-12.
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zrezygnować z indywidualizmu metodologicznego, ale też bezwarunkowego 
holizmu. Uwarunkowane historycznie instytucje miały być ogniwem po-
średnim między poziomem jednostkowym a całą społecznością.

Instytucje społeczne to w swej istocie dominujące sposoby myślenia uwzględniają-
ce poszczególne warunki społeczne, poszczególne funkcje społeczności i jednostki 
[…] Instytucje społeczne  – czyli nawyki myślowe czy sposoby ujmowania zja-
wisk – które kierują ludzkim życiem, pochodzą z przeszłości24.

Po II wojnie światowej ekonomia instytucjonalna straciła na znaczeniu, 
gdyż cała uwaga naukowców skupiła się na sporze między keynesistami i mo-
netarystami. Jednak lata siedemdziesiąte to podobnie jak w naukach poli-
tycznych okres odrodzenia i rozwoju podejścia instytucjonalnego. Powstał 
nurt zwany nową ekonomią instytucjonalną, który zakładał, że instytucje 
prawne, polityczne, społeczne i ekonomiczne wywierają istotny wpływ na 
zachowania ekonomiczne. W centrum zainteresowania tej szkoły znalazły się 
rynki, transakcje i hierarchia podmiotów uczestniczących w procesach eko-
nomicznych, zaś metodologia nawiązywała do dorobku szkoły ortodoksyjnej 
(rzadkość zasobów pojmowana jako źródło wszelkich działań ekonomicz-
nych, indywidualizm metodologiczny). W obrębie nowej ekonomii instytu-
cjonalnej można wyróżnić trzy główne odmiany: ekonomię kosztów transak-
cyjnych, teorię praw własności oraz teorię agencji25. Ostatnia z przywołanych 
teorii zostanie szerzej omówiona w dalszej części tego rozdziału.

Współcześnie badacze, którzy są zaliczani do nowej ekonomii instytucjo-
nalnej, rozróżniają cztery główne poziomy analizy instytucjonalnej26:

 – poziom zakorzenienia, fundamentów społecznych czy kulturowych – 
najwyższy poziom hierarchii instytucjonalnej, który określa niefor-
malne instytucje, zwyczaje, tradycje, etykę i normy społeczne. Jest to 
najtrwalszy poziom, na którym nadbudowane są wszystkie pozostałe 
kondygnacje instytucji funkcjonujących w danym społeczeństwie;

24 T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. Zagórska, K. Zagórski, Warszawa 
1971, s. 171.

25 B. Radzka, Stary i nowy instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii, „Master of 
Business and Administration” 2009, nr 2, s. 70-71.

26 New Institutional Economics. A Guidebook, red. E. Brousseau, J.M. Glachant, New 
York 2008, s. 7-9.
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 – podstawowe otoczenie instytucjonalne – ten poziom zawiera tak zwa-
ne reguły gry, do których zaliczone mogą być konstytucje, systemy 
polityczne czy podstawowe prawa człowieka. Generalnie są to wszyst-
kie mechanizmy polityczne, prawne czy ekonomiczne, które definiują 
otoczenie instytucjonalne. Zmiany zachodzą tu częściej niż w przy-
padku poziomu fundamentów kulturowych, odzwierciedlając głów-
ne poglądy społeczne, jednak nadal są to względnie powolne procesy 
(10–100 lat);

 – instytucje zarządzania (ład instytucjonalny) – poziom ten określa kon-
kretne instytucje, w ramach których odbywać się będą interakcje eko-
nomiczne. Zdefiniowane tu zostają strukturalne warunki handlu, usług 
czy pracy w zależności od obiektywnych warunków gospodarczych 
państwa, jak i podstawowego otoczenia instytucjonalnego. Zmiany na 
tym poziomie dokonują się w przedziale od roku do dziesięciu lat;

 – poziom krótkoterminowej alokacji zasobów  – uwzględniane są tu 
bieżące operacje, które determinują takie wielkości jak ceny, zarobki, 
koszty czy wielkość obrotu.

Różnica między tradycyjnym a nowym instytucjonalizmem w ekonomii 
jest szczególnie widoczna w ujęciu teorii kosztów transakcyjnych. Zawiera 
ona wyraźne rozróżnienie między instytucjami, rozumianymi jako reguły 
funkcjonowania na rynku, a organizacjami, które powstają ze względu na 
fakt istnienia wysokich kosztów transakcyjnych. Organizacjami powstałymi 
w celu obniżenia tych kosztów są więc zarówno państwa, jak i instytucje 
niewiększościowe27.

Pojęcie kosztów transakcyjnych może być stosowane w badaniach polito-
logicznych, o ile aktorzy polityczni spełniają pewne kryteria28:

1) Aktorzy polityczni (może to być ustawodawca, rząd czy inny moco-
dawca polityczny) stosują racjonalną optymalizację, czyli przyjmują 
strategie maksymalizujące użyteczność. Poza analizą pozostają więc 
aktorzy nieracjonalni.

2) Aktorów politycznych cechuje ograniczona racjonalność, rozu-
miana w wąskim sensie. Nie oznacza to upośledzonych możliwości 

27 A. Horodecka, Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej, 
„Polityka Gospodarcza” 2001-2002, nr 5-6, s. 132.

28 J.D. Huber, Ch.R. Shipan, The Costs of Control: Legislators, Agencies, and Tran-
saction Costs, „Legislative Studies Quarterly” 2000, T. 25, nr 1, s. 26-27.
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poznawczych, tylko problemy z pozyskiwaniem pełnej informacji, 
które ograniczają możliwość wyboru najlepszego rozwiązania mimo 
dążeń do optymalizacji.

3) Działania polityków są zorientowane politycznie, co oznacza, że prag-
ną oni ukształtowania takiego systemu, który zapewniałby najlepszą 
realizację prowadzonej przez nich polityki.

4) Politycy mają do czynienia z różnymi rodzajami kosztów transakcyj-
nych w procesie kształtowania optymalnego dla ich celów systemu 
politycznego.

5) Politycy wybierają instytucje, które maksymalizują użyteczność, 
uwzględniając konieczny kompromis między realizowaną polityką 
i powstającymi kosztami transakcyjnymi.

Istnienie kosztów transakcyjnych prowadzi do powstania specyficzne-
go schematu zależności na rynku. Rząd oraz organizacje niewiększościowe, 
które działają w imieniu władzy państwowej, tworzą pewne zasady i reguły, 
zarówno formalne, jak i nieformalne. W zależności od efektu działania tych 
reguł koszty transakcyjne rosną lub się obniżają, ale nigdy nie zostają całko-
wicie wyeliminowane. Obecność takich kosztów jest bodźcem do powstania 
instytucji, a często również organizacji, które mają pomagać w minimali-
zowaniu efektów występujących kosztów transakcyjnych lub ograniczaniu 
samych kosztów29.

Pozostaje pytanie o główne różnice występujące między nowym instytu-
cjonalizmem w obrębie nauk politycznych i ekonomii. Czy jest to całkowicie 
spójne podejście badawcze, które jedynie korzysta z odmiennych narzędzi 
metodologicznych, czy też pod tą samą nazwą kryją się różne założenia teore-
tyczne? W początkowych fazach rozwoju ekonomii i politologii jako dziedzin 
naukowych zajmowały się one podmiotami, które znajdowały się na dwóch 
odległych biegunach. Ekonomistów interesowały jedynie jednostki i ich po-
jedyncze wybory, natomiast politolodzy koncentrowali się na podmiotach 
zbiorowych i regułach ich działania. Z czasem obydwie dziedziny przesunęły 
się na tej skali bliżej środka, do czego przyczynił się między innymi nowy 
instytucjonalizm. Nadal jednak widać istotną różnicę w akcentowaniu głów-
nego przedmiotu badań: ekonomia zajmuje się jednostkowymi wyborami 
w ramach reguł ustanawianych przez instytucje, zaś nauki polityczne badają 

29 A. Horodecka, Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej, dz. 
cyt., s. 133.
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przede wszystkim procesy polityczne, które zachodzą w pewnych wspólno-
tach, a nie na poziomie międzyjednostkowym30.

1.2. Instytucje niewiększościowe w systemie 
międzynarodowym

W dobie rosnącej złożoności systemu międzynarodowego pojawiają się wciąż 
nowe kategorie aktorów politycznych. Jedną z takich kategorii są instytucje31 
niewiększościowe (non-majoritarian institutions), które zyskały na szczegól-
nym znaczeniu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. M. That-
cher i A. Stone Sweet proponują w swojej pracy taką definicję instytucji 
niewiększościowych: „podmioty, które (a) posiadają i wykonują pewne za-
dania wyspecjalizowanego organu władzy publicznej, różniące się od zadań 
innych instytucji, ale (b) nie są ani bezpośrednio wybierane przez obywateli, 
ani bezpośrednio zarządzane przez wybranych przedstawicieli32”. W literatu-
rze przedmiotu najczęściej opisywanymi instytucjami niewiększościowymi 
są banki centralne oraz sądy konstytucyjne33, wiele prac powstało również 
na temat takich agend w Unii Europejskiej34. Kolejną kategorią podmio-
tów, które znajdują się w centrum zainteresowania badaczy, są niezależne 
instytucje regulujące. Zwykle sprawują nadzór nad pewnym sektorem rynku, 

30 J. Blondel, About Institutions, Mainly, but not Exclusively, Political, w:, The Oxford 
Handbook of Political Institutions, red. R.A.W. Rhodes, S.A. Binder, B.A. Rockamn, 
New York 2006, s. 720-722.

31 Mimo uwag dotyczących szerokiej definicji instytucji w nowym instytucjonali-
zmie, które zostały przytoczone w poprzednim rozdziale, tutaj instytucje są rozu-
miane jako organy czy organizacje polityczne.

32 M. Thatcher, A. Stone Sweet, Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritari-
an Institutions, „West European Politics” 2002, T. 25, nr 1, s. 2.

33 Patrz F. Gilardi, The Formal Independence of Regulators: A Comparison of 17 Coun-
tries and 7 Sectors, „Swiss Political Science Review” 2005, nr 11, s. 139–167; 
R.J. Franzese, Partially Independent Central Banks, Politically Responsive Govern-
ments, and Inflation, „American Journal of Political Science” 1999, nr 43(3), s. 
681-706; A.  Stone Sweet, Constitutional Courts and Parliamentary Democracy, 
„West European Politics” 2002, T. 25 nr 1, s. 77-100.

34 Patrz G. Majone, Regulating Europe, London and New York 2002; D. Gerardin, 
N. Petit, Regulation Through Agencies in the EU: A New Paradigm of European 
Governance?, New York and London, 2005.
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zapewniając przejrzyste reguły konkurencji oraz chroniąc prawa konsumenta. 
Najczęściej w ten sposób regulowane są sektory telekomunikacyjny, medial-
ny, energetyczny oraz rynki finansowe35.

Instytucje niewiększościowe zyskują na znaczeniu wraz z coraz powszech-
niejszym modelem funkcjonowania aparatu państwowego, który w literatu-
rze przedmiotu zwany jest państwem regulacyjnym36. Model ten nawiązuje 
do klasycznych koncepcji państwa prawa czy państwa minimalnego, różni 
się jednak rozłożeniem akcentów i zastosowaniem narzędzi, które w lepszym 
stopniu pomagają analizować rolę państwa w oddziaływaniu na gospodarkę, 
przynajmniej na gruncie europejskim. Głównym sposobem działania ad-
ministracji w państwie regulacyjnym jest oddziaływanie pośrednie, którego 
celem jest modyfikacja postaw lub kontekstu dokonywanych wyborów, bez 
względu na to, czy przedmiotem takiego oddziaływania są przedsiębiorcy, 
czy konsumenci. Model ten, w odróżnieniu od koncepcji państwa minimal-
nego, nie uznaje założenia o doskonałości mechanizmów rynkowych. Rola 
państwa regulacyjnego w dużej mierze sprowadza się właśnie do przeciw-
działania niesprawnościom rynku czy ograniczania negatywnych efektów 
zewnętrznych. Pozostawienie tych kwestii w centrum zainteresowania apa-
ratu państwowego sprawia, że model ten odbiega również wyraźnie od idei 
państwa interwencjonistycznego, które zajmuje się głównie redystrybucją 
dochodów i wyrównywaniem nierówności powstałych wskutek niesprawno-
ści rynku. Jak sama nazwa wskazuje, głównym instrumentem są w tym przy-
padku różnego rodzaju regulacje, częstokroć projektowane przez niezależne 
instytucje niewiększościowe. Przekazanie kompetencji do takich podmiotów 
stanowi próbę rozwiązania problemu zbytniego upolitycznienia procesu re-
gulacyjnego we współczesnych państwach37.

Nowy instytucjonalizm w zależności od odmiany stawia różne hipo-
tezy, mające tłumaczyć zmianę instytucjonalną, której konsekwencją jest 
przekazywanie uprawnień do niezależnych agencji regulujących. Podstawowe 
argumenty używane przez każde ze stanowisk są przedstawione w poniższej 
tabeli.

35 M. Thatcher, Regulation after delegation: independent regulatory agencies in Europe, 
„Journal of European public policy” 2002, nr 9 (6), s. 954-956.

36 Patrz G. Majone, Regulating Europe, London and New York 2002.
37 A. Surdej, Nowoczesne państwo a gospodarka rynkowa, Warszawa 2011, s. 19-30.
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Tabela 1. Zmiana instytucjonalna w sferze regulacji: argumenty i hipotezy nowego 
instytucjonalizmu za tworzeniem niezależnych agencji regulujących

Teoria
Główny argument 
za tworzeniem niezależnych 
agencji regulujących

Konkretne hipotezy dotyczące 
tworzenia niezależnych agencji 
regulujących

Instytucjonalizm 
racjonalnego wyboru

Niezależne instytucje regulacyjne 
pomagają rozwiązać problemy 
związane z dokonywaniem 
wyborów

Zjawisko przekazywania 
uprawnień niezależnym 
agencjom regulującym 
występuje, gdyż politycy próbują 
zwiększyć swoją wiarygodność 
i rozwiązać problem politycznej 
niepewności

Instytucjonalizm 
socjologiczny

Normatywne struktury 
prowadzą do symbolicznej 
dyfuzji w postaci niezależnych 
agencji regulujących

Niezależne instytucje regulacyjne 
istnieją, ponieważ są traktowane 
jako odpowiednia forma 
organizacyjna regulatora

Instytucjonalizm 
historyczny

Delegowanie uprawnień 
regulacyjnych do niezależnych 
instytucji jest wynikiem 
zależności od ścieżki rozwoju 
(path dependence)

Powstanie niezależnych agencji 
regulujących jest skutkiem 
presji funkcjonalnej ze strony 
warunkowych rozwiązań 
instytucjonalnych

Źródło: The Politics of Regulation: Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance, 
red. J. Jordana, D. Levi-Faur, Northampton 2004, s. 71.

Jakie są jednak główne przyczyny zrzekania się części uprawnień wład-
czych przez organy rządowe na rzecz mniej lub bardziej niezależnych pod-
miotów? Czy rzeczywiście instytucje niewiększościowe przejęły rolę „czwar-
tej władzy”? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w dalszych rozdziałach 
pracy.

1.2.1. Teoria delegacji w naukach politycznych

Współczesna władza państwowa ma tak szeroki zasięg, że nie może dziwić 
proceder przekazywania zadań publicznych podmiotom, które nie są wy-
łaniane w drodze wyborów powszechnych. Organy przedstawicielskie nie 
byłyby w stanie samodzielnie spełniać wszystkich funkcji i zapewniać sku-
tecznego działania państwa. Jednak istotną cechą instytucji niewiększoś-
ciowych jest ich niezależność wobec władzy. Delegowanie zadań do takich 
podmiotów na pierwszy rzut oka przeczy logice demokratycznej, w której 
zasada reprezentacji jest jedną z najważniejszych reguł i jednocześnie źródeł 
legitymizacji władzy.
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Giandomenico Majone, autorytet naukowy w kwestii delegacji uprawnień 
w systemie europejskim, twierdzi, że jednym z głównych powodów, dlaczego 
delegowanie uprawnień staje się cechą charakterystyczną współczesnych de-
mokracji, jest problem czasu. Cykliczność wyborów projektuje rzeczywistość 
polityczną podzieloną na kilkuletnie okresy, w dużej mierze niezależne od sie-
bie. Wybory są najskuteczniejszym sposobem rozliczenia wybranych przedsta-
wicieli z prowadzonej przez nich polityki, jednak wiąże się to również z pewny-
mi negatywnymi konsekwencjami. Politycy niechętnie podejmują się realizacji 
długofalowych reform, które wiążą się zwykle z wysokimi kosztami bieżącymi, 
zaś zyski mogą przynieść dopiero w następnych kadencjach. Przy podejmo-
waniu takich decyzji przedstawiciele narodu są uzależnieni od opinii publicz-
nej, która swoje poparcie lub niezadowolenie będzie mogła wyrazić podczas 
najbliższych wyborów. Dlatego są skłonni przekazać część swoich uprawnień 
władczych do niezależnych instytucji, które nie są związane wolą wyborców, 
przez co mogą przeprowadzać mniej popularne reformy długofalowe38.

M. Thatcher i A. Stone Sweet wymieniają cztery główne powody de-
legowania uprawnień, które sprawdzają się w odniesieniu do stosunków 
wewnątrz państwa, jak też przekazywania pewnych kompetencji z poziomu 
narodowego na ponadnarodowy39:

 – instytucje niewiększościowe pomagają rozwiązać problem zobowiązań 
politycznych, zwiększając wiarygodność wybranych przedstawicieli 
poprzez konsekwentną realizację ich obietnic wyborczych;

 – zmniejszenie asymetrii informacyjnej40 w technicznych sferach za-
rządzania publicznego poprzez powierzenie projektowania polityk 
publicznych niezależnym ekspertom, skupionym w instytucjach 
niewiększościowych;

 – zwiększenie efektywności procesu podejmowania decyzji politycznych, 
gdyż w układzie oddelegowanych uprawnień agencje zajmują się kon-
kretnymi zagadnieniami, zaś władze publiczne tworzą ogólne ramy 
prawne;

38 G. Majone, Temporal Consistency and Policy Credibility: Why Democracies Need 
Non-Majoritarian Institutions, EUI-RSCAS Working Papers, nr 57, 1996, s. 1-2.

39 M. Thatcher, A. Stone Sweet, Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian 
Institutions, dz.cyt., s. 4.

40 Zjawisko asymetrii informacyjnej zostanie dokładniej omówione w dalszej części 
tego rozdziału.
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 – unikanie odpowiedzialności za prowadzenie niepopularnej polityki 
i podejmowanie decyzji, które spotykają się z oporem pewnych wpły-
wowych grup społecznych.

Pierwszy z wymienionych powodów wiąże się bezpośrednio z przywoła-
nym wcześniej problemem czasu w polityce – władze państwowe ciągle zde-
rzają się z dylematem wyboru między wiernością ustalonym zasadom a po-
lityką dostosowaną do bieżących okoliczności. Najbardziej rozwiniętą formę 
ten dylemat przybrał w dyskusjach na temat polityki gospodarczej, gdzie jest 
znany jako wybór między regułami a polityką dyskrecjonalną. W 1977  r. 
Finn E. Kydland i Edward C. Prescott w swoim artykule udowodnili, że ak-
tywna polityka gospodarcza państwa prowadzi do zjawiska znanego jako dy-
namiczna niespójność. Odejście od ustalonych reguł na rzecz poprawy aktu-
alnej sytuacji gospodarczej nie tylko wiąże się zwykle z krótkoterminowymi 
korzyściami i odsunięciem rozwiązania problemów strukturalnych w czasie, 
ale skutkuje również utratą zaufania wobec rządzących. Prywatne podmioty 
dokonują racjonalnych decyzji gospodarczych w oparciu o oczekiwaną po-
litykę gospodarczą państwa, dlatego wszelkie odstępstwa od zapowiedzianej 
polityki skutkują poważnymi konsekwencjami i zaburzeniami na rynkach. 
Naukowcy dowiedli, że w przypadku polityki fiskalnej, kredytowej i inwe-
stycyjnej lepsze wyniki przynosi trwanie przy ustalonych i znanych regu-
łach niż poszukiwanie rozwiązań suboptymalnych dla danych okoliczności 
gospodarczych41.

Jest to myślenie o rzeczywistości politycznej i gospodarczej głęboko zako-
rzenione w logice rodem z teorii gier – optymalne rozwiązania w grach wie-
lokrotnych zawsze opierają się na sprawdzających się przewidywaniach co do 
zachowań partnera. Jeżeli partner w trakcie gry zmienia preferencje lub re-
guły, według których postępuje, czyli cechuje go dynamiczna niespójność, to 
niemożliwe będzie osiągnięcie optymalnego punktu równowagi. Wspomnia-
na wcześniej cykliczność wyborów sprawia, że politycy nie są skłonni stoso-
wać zapowiadanych reguł postępowania w kryzysowych sytuacjach z obawy 
przed utratą głosów poprzez podjęcie niepopularnych decyzji. Rozwiąza-
niem tego problemu może być silne umocowanie prawne pożądanych reguł, 
na przykład poprzez wpisanie ich do konstytucji (jak wpisany w Konstytucji 

41 F. Kydland, E. Prescott, Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal 
plans, „Journal of Political Economy” 1977, T. 85, Issue 3, s. 473-492.
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RP dozwolony górny pułap długu publicznego42). W ten sposób podmioty 
uzależnione od polityki będą miały pewność, że reguły nie będą często zmie-
niane na rzecz populistycznej polityki dyskrecjonalnej. Drugim możliwym 
sposobem rozstrzygnięcia tego dylematu obecnego w różnych sferach polity-
ki jest delegacja uprawnień na rzecz instytucji niewiększościowej. Takie roz-
wiązanie zastosowano na szeroką skalę w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to 
wiele państw przeprowadziło reformę banków centralnych, uniezależniając 
je od nadzoru polityków. Miało to znaczny wpływ na ograniczenie problemu 
dynamicznej niespójności, zaś Kydlandowi i Prescottowi przyniosło świato-
we uznanie oraz Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii43.

Jako drugi powód delegacji uprawnień do instytucji niewiększościowych 
jest często przywoływana chęć pokonania problemu asymetrii informacyjnej. 
Legislatywa jest zmuszona do regulowania coraz szerszych obszarów dotyczą-
cych coraz bardziej skomplikowanych sfer funkcjonowania państwa. Repre-
zentanci wybrani w wyborach powszechnych nie mają wiedzy wystarczającej 
do dokonywania rzetelnych ekspertyz i analiz w celu przyjęcia nowego pra-
wa lub zreformowania istniejących zapisów. Tempo zmian w poszczególnych 
sektorach, takich jak chociażby rynek finansowy, jest tak szybkie, że wymaga 
ciągłego śledzenia tendencji i zachowań poszczególnych podmiotów. Od-
delegowanie części uprawnień władczych do instytucji niewiększościowych 
skupiających ekspertów z wąskiej dziedziny może zapewnić lepszą jakość po-
lityki publicznej.

Ten sam argument jest przywoływany w odniesieniu do trzeciego z wy-
mienionych przez Thatchera i Stone powodów, które kierują władzami pub-
licznymi podczas podejmowania decyzji o delegacji swoich uprawnień do 
niezależnych agencji. Wyspecjalizowane instytucje niewiększościowe mogą 
skupiać się na szczegółach zadania, nad którym pracują, gdyż mają na to 
wystarczająco czasu i zasobów44. Instytucje państwowe są ograniczone ze 
względu na wielość zagadnień, które są objęte ich kontrolą czy kompeten-

42 Art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 
nr 78, poz. 483).

43 Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: The 
Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles, No-
bel Prize Committee 2004, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic--sci-
ences/laureates/2004/advanced-economicsciences2004.pdf (dostęp 30.01.2014).

44 J. Bendor, A. Glazer, T.H. Hammond, Theories of Delegation in Political Science. 
Research Paper No. 1655, Stanford 2000, s. 1.
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cjami. Dlatego politycy wolą tworzyć generalne ramy prawne, treść bardziej 
szczegółowego poziomu pozostawiając w rękach niezależnych agencji. Taki 
schemat działania ma jeszcze jedną zaletę poza oszczędnością czasu i zaan-
gażowania cennych zasobów ludzkich  – zmniejsza prawdopodobieństwo 
konfliktu politycznego. Znacznie łatwiej jest osiągnąć porozumienie w kwe-
stii ogólnych wytycznych czy kierunków działania, niż szukać kompromisu 
w przypadku konkretnych szczegółowych regulacji45.

Politycy mogą również delegować swoje uprawnienia, by uniknąć podej-
mowania decyzji, które mogą spotkać się z niezadowoleniem pewnych wpły-
wowych grup społecznych. Wiąże się to z unikaniem politycznej odpowie-
dzialności za niepopularne decyzje, które mogłyby oznaczać utratę poparcia 
społecznego. Jednak może to być również sposób na unikanie nacisków ze 
strony poszczególnych grup, których dotyczyłyby regulacje prawne. W przy-
padku takiego motywu uprawnienia mogą być delegowane jedynie do in-
stytucji, co do których niezależności wobec wpływów lobbingowych nie ma 
najmniejszych wątpliwości.

Powyższe motywy przyświecające decyzjom polityków o delegowaniu 
uprawnień do instytucji niewiększościowych, odnoszą się do decyzji na po-
ziomie wewnątrzpaństwowym. Można jednak podejrzewać, że najbardziej 
niezależne agencje działające w określonym otoczeniu polityczno-prawnym 
są w pewnym stopniu zdane na łaskę i niełaskę instytucji państwowych, od 
których pochodzą ich uprawnienia. Pewien stopień kontroli nad instytu-
cjami niewiększościowymi wewnątrz państwa pozostaje więc zachowany. 
Jednakże coraz częściej państwa dobrowolnie ograniczają swoją suwerenność 
poprzez przekazywanie części swoich tradycyjnych funkcji do międzynaro-
dowych czy ponadnarodowych organizacji. Motywy takich decyzji mogą 
być takie same jak na poziomie wewnątrzpaństwowym46. David A. Lake 
i Mathew D. McCubbins wymieniają sześć głównych motywów leżących 
u podłoża logiki delegacji uprawnień do organizacji międzynarodowych: 
ścisła specjalizacja i głębsza wiedza agencji; istnienie efektów zewnętrznych 
prowadzonych polityk, dotykających wiele państw; paradoksy zbiorowego 
podejmowania decyzji, które mogą być rozwiązane poprzez legitymizację 

45 S.R. Furlong, Power to Bureaucratic Agencies, Evolution of Delegation of Power, [w:] 
Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, red. J. Rabin, New York, 
Basel 2003, s. 131.

46 G. Majone, Temporal Consistency and Policy Credibility…, dz. cyt., s. 5.
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niezależnych instytucji; rozwiązywanie sporów powstających między moco-
dawcami; zwiększenie wiarygodności polityki poprzez przekazanie upraw-
nień władczych do agencji cechujących się bardziej skrajnymi preferencjami; 
blokowanie polityki poprzez tworzenie autonomicznej agencji47.

Dokładne okoliczności scedowania pewnych uprawnień na agencje ratin-
gowe w Stanach Zjednoczonych, które doprowadziły do umocnienia pozycji 
tych podmiotów na międzynarodowym rynku finansowym, zostaną opisane 
w kolejnym rozdziale. Już teraz można jednak zasygnalizować, że chociaż te-
oria delegacji oferuje narzędzia przydatne do badania problematyki tej pracy, 
to jednak nie zawsze w wystarczający sposób potrafi odpowiedzieć na pytania 
dotyczące znaczenia agencji ratingowych. Dzieje się tak ze względu na cha-
rakter tych podmiotów oraz ich specyficzne umocowanie w prawodawstwie. 
Agencje ratingowe są podmiotami w pełni prywatnymi, które ze względu na 
wpływ wywierany na pozostałych uczestników systemu międzynarodowego 
można zaliczyć do grona instytucji niewiększościowych. Jednak nie są one 
w żadnym systemie prawnym instytucjami regulującymi: w Stanach Zjed-
noczonych rynek papierów wartościowych jest nadzorowany i regulowany 
przez US Securities and Exchange Commission (SEC), w Unii Europej-
skiej – przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA), zaś w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W jaki sposób agencje ratingowe zdobyły więc uprawnienia typowe dla 
regulatorów? Pragnąc zmniejszyć ryzyko upadku instytucji finansowych 
SEC ustaliło stopę rezerw obowiązkowych, które brokerzy-dealerzy musie-
li utrzymywać w postaci zabezpieczenia papierów wartościowych48. Takie 
ograniczenie sprawiało, że brokerzy-dealerzy nie mogli się bez końca za-
dłużać, zwiększając prawdopodobieństwo niewypłacalności w razie jakichś 
turbulencji finansowych. Wymagany poziom płynności (tzw. haircut) był 
różny w zależności od wiarygodności papierów wartościowych, w któ-
re inwestował podmiot. Wiarygodność tych papierów dłużnych ustalały 
agencje ratingowe, które zdobyły uznanie na krajowym rynku finansowym 
(po raz pierwszy pojawił się wtedy status Nationally Recognized Statistical 
Rating Organization – NSRSO). Z czasem kolejne akty prawne powielały 

47 D.A. Lake, M.D. McCubbins, The Logic of Delegation to International Organiza-
tions, [w:] Delegation and Agency in International Organizations, red. D. Hawkins 
i in., Cambridge 2006, s. 342.

48 17 CFR 240.15C3-1 – Net Capital Requirements for Brokers or Dealers.
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takie rozwiązanie, dzięki czemu agencje posiadające status NSRSO stały się 
de facto wyspecjalizowanymi instytucjami niewiększościowymi, posiadają-
cymi na rynku finansowym uprzywilejowaną pozycję i niemały wpływ na 
decyzje inwestorów49.

Postępująca globalizacja, która w szczególnie szybki sposób objęła mię-
dzynarodowe rynki finansowe, sprawiła, że agencje ratingowe, które zdobyły 
wpływową pozycję na gruncie amerykańskim, stały się również ogólnoświa-
towymi wyroczniami w kwestii wiarygodności kredytowej emitentów papie-
rów wartościowych. Agencje ratingowe nie kształtują więc polityki bezpo-
średnio, gdyż nie mają żadnych uprawnień regulacyjnych. Dokonują jedynie 
technicznej oceny wiarygodności, z której musiały zrezygnować instytucje 
państwowe, gdyż przerastała ich możliwości, ograniczone zasobami ludzki-
mi i czasem. Jest to typowy przykład powierzenia wąskiej sfery zarządza-
nia publicznego wyspecjalizowanym agencjom eksperckim. Należy jednak 
wspomnieć o dwóch aspektach, które przypadek delegacji uprawnień do 
agencji ratingowych czynią wyjątkowym. Po pierwsze, mamy do czynienia 
z rzadkim rodzajem delegacji, gdy podmiotem otrzymującym uprawnienia 
stają się agencje, które dobrowolnie o taki przywilej się będą ubiegać. Pań-
stwowy regulator nie określa z góry liczby podmiotów, które mogą otrzymać 
takie uprawnienia, a do niedawna nie istniały też żadne określone wymaga-
nia, które taki podmiot musiałby spełnić. Po drugie, regulacja która miała 
jedynie zmniejszyć zjawisko asymetrii informacyjnej na rynku finansowym, 
doprowadziła do znacznego umocnienia pozycji kilku agencji ratingowych 
i faktycznego usankcjonowania oligopolu. Wątki te zostaną rozwinięte w ko-
lejnych rozdziałach.

1.2.2. Aktor polityczny w świetle teorii mocodawca–agent

Z teorią delegacji w naukach politycznych nierozerwalnie łączy się teoria 
mocodawca–agent (Principal–Agent Theory, tłumaczona również jako teoria 
pryncypał–agent lub przełożony–agent). Wywodzi się z nauk ekonomicz-
nych, gdzie powstała jako narzędzie badania relacji co najmniej dwóch 
podmiotów, z których jeden (agent) działa na rzecz lub w imieniu drugiego 

49 T. Sinclair, The New Masters of Capital: American Bond Rating Agencies and the 
Politics of Creditworthiness, Ithaca and London, 2005, s. 42.
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(mocodawcy) w pewnej sferze decyzyjnej50. Początkowo teorię tę wykorzy-
stywano do badania interakcji w ramach ładu korporacyjnego między udzia-
łowcami, menedżerami czy kredytodawcami. Od początku jednak autorzy 
tej koncepcji podkreślali, że pole jej zastosowań jest znacznie szersze, gdyż 
może być wykorzystana przy analizie każdej sfery, w której mamy do czynie-
nia z delegacją pewnych uprawnień i różnicą interesów między podmiotami 
połączonymi relacjami zależności.

Teoria agencji zaczęła się rozwijać na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych w ramach rozważań nad zarządzaniem ryzykiem w działal-
ności przedsiębiorstw. Dotyczyła sytuacji, gdy różne strony zaangażowane we 
współpracę miały odmienne cele i poglądy na podział pracy. Teoria agencji za 
pomocą metafory kontraktu opisywała sytuację, gdy jedna strona delegowała 
zadania drugiej stronie. Taka relacja potencjalnie rodziła dwa problemy, któ-
re znalazły się w centrum zainteresowania nowej teorii. Po pierwsze, problem 
agencji pojawiał się, gdy mocodawca i agent mieli różne cele, które w skraj-
nej postaci mogły nawet prowadzić do konfliktu interesów. Dodatkowym 
warunkiem zaistnienia tego problemu była sytuacja, w której kontrolowanie 
działań agenta przez mocodawcę było zbyt trudne lub kosztowne. W ten 
sposób mocodawca tracił rzeczywisty nadzór nad zachowaniem agenta. Ko-
lejnym istotnym problemem, który znalazł się w centrum zainteresowania 
nowej teorii było zagadnienie dzielenia ryzyka (risk sharing), czyli sytuacja, 
gdy mocodawcę i agenta charakteryzowała różna skłonność do podejmowa-
nia ryzyka. Odmienne preferencje mogą prowadzić do różnej oceny warian-
tów działania i wyboru optymalnej decyzji51.

Teorię agencji wykorzystywano do analizy poszczególnych sfer gospodar-
ki, takich jak chociażby służba zdrowia52 czy szkolnictwo wyższe53, a szcze-
gólnie do problemów specyficznych dla przedsiębiorstw zarządzanych przez 

50 S.A. Ross, The theory of agency: the principal’s problem, „American Economic Re-
view” 1973, nr 62(2), s. 134.

51 K.M. Eisenhardt, Agency Theory: An Assessment and Review, „The Academy of 
Management Review” 1989, T. 14, nr 1, s. 58.

52 Patrz A. Blomqvist, The doctor as double agent: Information asymmetry, health insur-
ance, and medical care, „Journal of Health Economics” 1991, T. 10, Issue 4, s. 411-432; 
K.J. Arrow, Uncertainty and the welfare economics of medical care, „American Eco-
nomic Review” 1963, nr 53(5), s. 941-973.

53 Patrz L.R. Gomez-Mejia, D. B. Balkin, Determinants of faculty pay: An agency 
theory perspective, „Academy of Management Journal” 1992, nr 35(5), s. 921-955.
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menedżerów zatrudnianych przez udziałowców firmy54. Teorię tę rozwijano 
również w naukach ekonomicznych, badając różnorodne zjawiska, takie jak 
pokusa nadużycia55, asymetria informacyjna56 czy właśnie skłonność do ry-
zyka57. Przed przejściem do dalszych rozważań na temat teorii mocodawcy–
agenta warto poświęcić trochę uwagi tym pojęciom, które są kluczowe dla 
zrozumienia problematyki zależności w sytuacji delegacji uprawnień.

1.2.1.1. Problem asymetrii informacyjnej i pokusy nadużycia

Ekonomia neoklasyczna w dużej mierze opiera się na założeniu o pełnym 
dostępie wszystkich podmiotów rynkowych do doskonałej informacji. Jest to 
jedna z głównych cech charakteryzujących konkurencję doskonałą, w której 
wszyscy aktorzy w procesie maksymalizowania swojego zysku podejmują ra-
cjonalne decyzje w oparciu o pełną wiedzę co do cen i preferencji pozostałych 
graczy. Ekonomiści zdawali sobie oczywiście sprawę z tego, że jest to jedynie 
założenie teoretyczne, które nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. 
Jednakże wierzyli, że rynki, które cechuje niepełna informacja, funkcjonują 
analogicznie do tych z doskonałą informacją, różniąc się jedynie istnieniem 
wyższych kosztów transakcyjnych. Problem polega na tym, że istnieje je-
den model sytuacji, w której informacja jest pełna, oraz niezliczona liczba 

54 Patrz C.W. Hill, T.M. Jones, Stakeholder‐agency theory, „Journal of management 
studies” 1992, nr 29(2), s. 131-154, L. Donaldson, J.H. Davis, Stewardship theory 
or agency theory: CEO governance and shareholder returns, „Australian Journal of 
management” 1991, nr 16(1), s. 49-64; B.K. Boyd, Board control and CEO com-
pensation, „Strategic Management Journa” 1994, nr 15(5), s. 335-344 i n.

55 Patrz B. Holmstrom, Moral Hazard and Observability, „Bell Journal of Econom-
ics” 1979, nr 10, s. 74-91; A. Mirrleejs, The Theory of Moral Hazard and Unob-
servable Behavior-Part I, Oxford, Mimeo, 1975; S. Shavells, On Moral Hazard and 
Insurance, „Quarterly Journal of Economics” 1979, nr 93, s. 541-562 i in.

56 Patrz D.P. Mishra, J.B. Heide, S.G. Cort, Information Asymmetry and Levels of 
Agency Relationships, „Journal of Marketing Research” 1998, T. 35, nr 3, s. 277-295; 
P.M. Healy, K.G. Palepu, Information asymmetry, corporate disclosure, and the cap-
ital markets: A review of the empirical disclosure literature, „Journal of Accounting 
and Economics” 2001, T. 31, Issues 1-3, s. 405-440; M. Harris, C.H. Kriebel, 
A.  Raviv, Asymmetric Information, Incentives and Intrafirm Resource Allocation, 
„Management Science” 1982, T. 28(6), s. 604-620 i in.

57 Patrz J.G. Haubrich, Risk aversion, performance pay, and the principal-agent prob-
lem, „Journal of Political Economy” 1994, nr 102(2); S. Shavell, Risk sharing and 
incentives in the principal and agent relationship, „Bell Journal of Economics” 1979, 
nr 10(1), s. 55-73; H. Itoh, Coalitions, incentives, and risk sharing, „Journal of 
Economic Theory” 1993, nr 60(2), s. 410-427 i in.
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modeli, w których informacja jest w jakimś stopniu niedoskonała58. Odejście 
od paradygmatu doskonałej informacji podważyło wiele dotychczasowych 
teorii, zwłaszcza dotyczących równowagi rynkowej i pełnego zatrudnienia59, 
ale pozwoliło również wyjaśnić pewne zjawiska ekonomiczne, które w wyraź-
ny sposób zaprzeczały teoriom ekonomii neoklasycznej60, a także zapocząt-
kowało rozwój dyscypliny zwanej ekonomią informacji61.

Asymetria informacyjna jest rozumiana jako sytuacja, w której stro-
ny uczestniczące w transakcjach rynkowych posiadają różny zakres wiedzy 
dotyczący przedmiotu i okoliczności tej transakcji. Pionierem w dziedzinie 
budowania ekonomicznych modeli uwzględniających asymetrię informacji 
był George Akerlof, który przeanalizował rynek samochodów używanych. 
Sprzedawcy posiadają wiedzę na temat rzeczywistego stanu technicznego 
samochodów, ale nie są skłonni ujawniać tej informacji kupcom, licząc na 
osiągnięcie wyższego zysku. Nabywcy muszą zapłacić przeciętną cenę rynko-
wą, gdyż nie mają możliwości dokonania obiektywnej wyceny nabywanego 
towaru. Negatywnym skutkiem tego zjawiska jest wycofywanie ze sprzedaży 
lepszych samochodów, za które sprzedający nie są w stanie osiągnąć ceny 
wyższej niż przeciętna cena rynkowa, co określono mianem negatywnej 
selekcji. W modelu Akerlofa występowanie asymetrii informacyjnej pro-
wadzi więc do nieefektywności ekonomicznej w sensie Pareto – na rynku 
zaczynają dominować towary gorszej jakości, popyt nie zostaje zaspokojony 

58 J.E. Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm in Economics, „The Amer-
ican Economic Review” 2002, T. 92, nr 3, s. 468.

59 Patrz np. M. Rothschild, J. Stiglitz, Equilibrium in competitive insurance markets: 
An essay on the economics of imperfect information, Springer Netherlands, 1992, 
s. 355-375; W.R Keeton, Equilibrium credit rationing, New York 1979; R. Radner, 
Existence of Equilibrium of Plans, Prices, and Price Expectations in a Sequence of 
Markets, „Econometrica” 1972, nr 40(2), s. 289-303.

60 Patrz np. J.E. Stiglitz, Incentives and Risk Sharing in Sharecropping, „The Review 
of Economic Studies” 1974, nr 41 (2), s. 219-255; tenże, Equilibrium in prod-
uct markets with imperfect information, „The American Economic Review” 1979, 
s. 339-345; B.C. Greenwald, Adverse selection in the labor market, New York 1979.

61 W 2001 r. George A. Akerlof, A. Michael Spence i Joseph E. Stiglitz zostali na-
grodzeni Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii za badania rynków z asymetrią 
informacji. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laurea-
tes/2001/index.html (dostęp 10.05.2014).
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w optymalny sposób, a niepewność co do zawieranej transakcji staje się do-
datkowym kosztem dla uczestników wymiany62.

Fakt istnienia asymetrii informacji nie budzi większych kontrowersji 
wśród ekonomistów reprezentujących odmienne stanowiska teoretyczne 
i jest uznawana za jeden z przejawów zawodności rynku (obok takich zjawisk 
jak efekty zewnętrzne czy dobra publiczne)63. Różnice w poglądach pojawia-
ją się na etapie propozycji rozwiązania lub minimalizacji tego problemu – dla 
jednych jest to argument za aktywną rolą państwa w gospodarce64, natomiast 
inni uważają, że jeżeli mechanizm rynkowy nie umie sobie poradzić z tymi 
zjawiskami, to tym bardziej nie może się to udać za pomocą biurokratycz-
nych instrumentów władzy65.

Wnioski dotyczące asymetrii informacji odnoszą się w dużej mierze rów-
nież do aktorów politycznych, nie tylko tych bezpośrednio zaangażowanych 
w procesy gospodarcze. Politycy na najwyższych szczeblach władzy mają 
dostęp do poufnych informacji i szczegółowych analiz dotyczących bieżą-
cych wydarzeń, niedostępnych przeciętnemu obywatelowi. W tym układzie 
to obywatele są mocodawcą, zaś politycy agentem, natomiast proces kon-
troli nad skutecznością działań agenta odbywa się poprzez demokratyczne 
wybory66. Podobnie jak na rynku proces kontroli jest utrudniony poprzez 
występowanie asymetrii informacji, która może prowadzić do złych prak-
tyk życia publicznego, takich jak korupcja, nepotyzm czy manipulowanie 
opinią publiczną. Podobne zjawiska występują, gdy politycy decydują się na 
oddelegowanie części uprawnień biurokratycznym instytucjom67. Zarówno 
po stronie polityków, jak i agencji wykonawczych może pojawić się pokusa 

62 G. Akerlof, The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mecha-
nism, „The Quarterly Journal of Economics” 1970, T. 84, s. 488-500.

63 M. Nasiłowski, System rynkowy: podstawy mikro-i makroekonomii, Warszawa 2007, 
s. 278.

64 Patrz J.E. Stiglitz, Markets, market failures, and development, „The American Eco-
nomic Review” 1989, s. 197-203.

65 Patrz A.O. Krueger, Government failures in development, nr 3340, National Bureau 
of Economic Research 1991.

66 J.E. Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm in Economics, dz. cyt., 
s. 487.

67 Patrz np. J.S. Banks, B.R. Weingast, The political control of bureaucracies under 
asymmetric information, „American Journal of Political Science” 1992, s. 509-524.
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nadużycia wynikająca z przywileju posiadania rzadkich zasobów, w tym po-
ufnej informacji.

Pokusa nadużycia (tłumaczona również jako hazard moralny68) jest bez-
pośrednią konsekwencją istnienia asymetrii informacyjnej między stronami 
zawierającymi transakcję. Pierwotnym polem badania tego zjawiska była 
branża ubezpieczeniowa, gdzie w naturalny sposób ścierają się sprzeczne in-
teresy ubezpieczającego się i ubezpieczyciela. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia ubezpieczający się ma powody do ukrywania rzeczywistych informa-
cji dotyczących prawdopodobieństwa zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 
Problem ten już pół wieku temu wszedł do podstawowego zbioru zagadnień, 
którymi zajmuje się współczesna ekonomia normatywna. Jedną z pierwszych 
kanonicznych prac z tego zakresu jest artykuł Kennetha J. Arrowa o wa-
runkach niepewności w służbie zdrowia69 oraz dalsza dyskusja tegoż autora 
z Markiem V. Pauly70. Pokusa nadużycia opisuje zachowanie, w którym jed-
na ze stron transakcji wykorzystuje swoją przewagę informacyjną, podejmu-
jąc działania, które nie byłyby normalnie zaakceptowane przez drugą stronę. 
Zwykle są to działania związane z wysokim ryzykiem, które mogą przynieść 
jednej ze stron większe zyski, ale jednocześnie narażają drugi podmiot trans-
akcji na większe straty71.

Pokusa nadużycia występująca w sferze ubezpieczeń polega na tym, że 
ubezpieczający się próbuje zataić istotne informacje, które zwiększają ryzyko 
wystąpienia zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu (np. w przypadku ubez-
pieczeń zdrowotnych ukrywa informację o prawdziwym stanie zdrowia72) 

68 Pokusa nadużycia zdaniem według autorki jest lepszym tłumaczeniem, bo oddaje 
istotę zjawiska unikając niepotrzebnego wikłania się w rozważania czy w odnie-
sieniu do tego zjawiska powinno się używać kategorii moralnych. Por. A.E Dem-
be, L.I. Boden, Moral Hazard: A Question of Morality?, „New Solutions” 2000, 
nr 10(3), s. 257-279.

69 K.J. Arrow, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, „The American 
Economic Review” 1963, nr 53 (5), s. 941–973.

70 M. Pauly, The Economics of Moral Hazard: Comment, „American Economic Re-
view 1968”, nr 58, s. 531-536; K.J. Arrow, The economics of moral hazard: further 
comment, „The American Economic Review” 1968, T. 58, nr 3, s. 537-539.

71 P. Ciżkowicz, Rozwój finansowy a rola państwa,” „Zeszyty FOR” nr 3, Warszawa 
2008, s. 8.

72 Patrz M.V. Pauly, Overinsurance and public provision of insurance: the roles of 
moral hazard and adverse selection, „The Quarterly Journal of Economics” 1974, 
nr 88(1), s. 44-62.



48 Rozdział I. Problematyka aktora we współczesnych teoriach nauk politycznych

lub po zawarciu transakcji zaczyna zachowywać się mniej przezornie (np. 
kierowcy stają się mniej ostrożni po ubezpieczeniu samochodu)73. Omawia-
ne zjawisko występuje również przy zaciąganiu wszelkiego rodzaju kredytów. 
W sektorze bankowym pokusa nadużycia może przyjmować wiele form – 
dłużnik może zdecydować się na zaciągnięcie kredytu wiedząc, że nie bę-
dzie w stanie wywiązać się ze zobowiązania, licząc, że w razie kłopotów bank 
zdecyduje się na restrukturyzację długu, a nie długotrwałą i mało skuteczną 
windykację. Pokusa nadużycia może cechować również kredytodawcę, który 
decyzję o udzieleniu kredytu w większym stopniu opiera na klauzulach umo-
wy i zabezpieczeniach, niż rzetelnej ocenie zdolności kredytowej. Problem 
ten rodzi zagrożenie nie tylko dla pojedynczych podmiotów zaangażowanych 
w proces udzielania i zaciągania kredytu, ale również dla stabilności całego 
systemu finansowego. Efektami istnienia pokusy nadużycia, nieuregulowa-
nej odpowiednimi rozwiązaniami instytucjonalnymi, mogą być problemy 
z płynnością, niewypłacalność, pogarszanie się sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej podmiotów oraz zjawisko zarażania74.

Kolejną sferą, w której występuje pokusa nadużycia, są spółki kapitało-
we, w których istnieje podział na funkcje właścicielskie i kierownicze. Roz-
proszony akcjonariat i menedżerowie pracujący na podstawie terminowych 
kontraktów tworzą okoliczności, w których może zaistnieć różnica lub wręcz 
konflikt interesów. Kierownictwo najwyższego szczebla musi mieć duży sto-
pień samodzielności w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa i po-
dejmowaniu kluczowych decyzji, które niekoniecznie muszą być zbieżne 
z interesami rozproszonych właścicieli. Nieporozumienia mogą rodzić się 
w sytuacji niewystarczającej kontroli i bezpośredniego nadzoru lub zakłóceń 
w przepływie informacji. Klasycznym zagadnieniem analizowanym przy uży-
ciu perspektywy teorii mocodawcy–agenta jest kwestia formy wynagrodzenia 
kierownictwa, które w optymalny sposób rozwiązywałoby problem pokusy 
nadużycia. Udziałowcy nie posiadają pełnej informacji na temat działalności 

73 Patrz A. Cohen, D. Rajeev, The Effect of Automobile Insurance and Accident Lia-
bility Laws in Traffic Fatalities, „Journal of law and economics” 2004, nr 47(2), 
s. 357-393.

74 P. Niedziółka, Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność fi-
nansowa, „Bank i Kredyt” 2008, nr 11, s. 21-25. Patrz również T.F. Hellmann, 
K.C. Murdock, J.E. Stiglitz, Liberalization, Moral Hazard in Banking, and Pru-
dential Regulation: Are Capital Requirements Enough?, „The American Economic 
Review” 2000, T. 90, nr 1, s. 147-165.
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przedsiębiorstwa i możliwości inwestycyjnych, więc nie mogą obiektywnie 
ocenić skuteczności decyzji podejmowanych przez zarząd. Dlatego popular-
nym rozwiązaniem jest uzależnianie wynagrodzenia kierownictwa najwyż-
szego szczebla od wyników finansowych osiąganych przez przedsiębiorstwo. 
Jest to próba ograniczenia nadmiernej skłonności, ale też awersji do ryzy-
ka, jakie mogą cechować menedżerów, czyli minimalizowanie negatywnych 
skutków zjawiska pokusy nadużycia75.

Wielu ekonomistów uważa, że u podłoża ostatniego kryzysu finanso-
wego również leżało zjawisko pokusy nadużycia, które ze względu na brak 
odpowiednich regulacji doprowadziło do katastrofalnych skutków. Z jed-
nej strony hazard moralny występował przy udzielaniu kredytów hipotecz-
nych wysokiego ryzyka osobom, które cechowała niska zdolność kredytowa. 
Dzięki szerokim możliwościom wielokrotnej sekurytyzacji kredytów hipo-
tecznych do obrotu trafiały kolejne papiery wartościowe zabezpieczone nie-
ruchomościami. Pokusa nadużycia występowała na każdym etapie tego łań-
cucha – klienci o niskich dochodach zaciągali kredyty uświadamiając sobie 
prawdopodobieństwo problemów z ich spłatą w przyszłości, brokerzy chęt-
nie sprzedawali te kredyty licząc na prowizję, zaś banki przerzucały problem 
niewypłacalnych kredytobiorców na nabywców papierów wartościowych 
zabezpieczonych nieruchomościami. W ten sposób cały system finansowy 
został zarażony obligacjami o charakterze spekulacyjnym, sprzedawanymi 
jako bezpieczne papiery wartościowe. Zjawisko pokusy nadużycia pojawiło 
się w wielu instytucjach finansowych, które podejmowały ryzykowne dzia-
łania wierząc, że w razie kłopotów otrzymają wsparcie państwa (tak zwane 
instytucje „zbyt wielkie, by upaść”). Zachwiało to stabilnością całego syste-
mu finansowego i obnażyło jego instytucjonalną słabość, która w warunkach 
globalizacji wywołała największy od dziesięcioleci kryzys76.

Problem pokusy nadużycia czy asymetrii informacji to zagadnienia znaj-
dujące się w centrum zainteresowania teorii mocodawca–agent. Agencje ra-
tingowe są jednak szczególnie interesującym przypadkiem aktora, gdyż wy-
żej opisane zjawiska występują na dwóch poziomach. Pierwszym z nich jest 
poziom relacji między agencjami ratingowymi a inwestorami (rozumianymi 

75 M.C. Jensen, K.J. Murphy, Performance pay and top-management incentives, „Jour-
nal of Political Economy” 1990, nr 2, s. 225-264.

76 N. Roubini, S. Mihm, Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, 
New York 2010 (ebook), s. 98-103.
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tu jako mocodawcy). Jest to typowy obszar zastosowania omawianej teorii – 
mamy do czynienia z podmiotem, który w celu zwiększenia efektywności de-
leguje (czy zleca) część zadań agencji zewnętrznej. Ze względu na odrębność 
tych podmiotów pojawiają się problemy związane z różnicą interesów lub in-
nym zasobem dysponowanej informacji. Agencje ratingowe są prywatnymi 
przedsiębiorstwami, których głównym celem jest generowanie zysku, jednak 
ze względu na oddelegowane uprawnienia stają się aktorem politycznym, 
który w założeniu powinien realizować również oczekiwania podmiotu de-
legującego. W naturalny sposób pojawiają się różnice interesów mocodawcy 
i agenta, które rodzą pokusę nadużycia i mogą prowadzić do niepożądanych 
efektów.

Z drugiej strony, zjawisko asymetrii informacji jest na trwałe wpisane 
w mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego. Głównym celem agen-
cji ratingowych jest właśnie minimalizacja kosztów związanych z asymetrią 
informacji, istniejącą między emitentami papierów wartościowych i ich na-
bywcami oraz pokusą nadużycia, która może charakteryzować stronę poży-
czającą pieniądz na rynku finansowym. Kredytodawca musi liczyć się z moż-
liwością, że po zawarciu transakcji druga strona będzie skłonna podejmować 
niepożądane działania, które zmniejszą prawdopodobieństwo terminowej 
spłaty zobowiązania. Na międzynarodowym rynku finansowym pokusa nad-
użycia może mieć katastrofalne skutki, czego dobitnym przykładem stał się 
ostatni globalny kryzys finansowy77.

Z biegiem czasu wyodrębniły się dwa główne nurty kontynuujące roz-
wój teorii agencji w ekonomii i naukach o organizacji: pozytywna teoria 
agencji oraz teoria mocodawcy–agenta. Pozytywna teoria agencji pod wzglę-
dem metodologicznym jest mniej zmatematyzowana niż teoria mocodawcy– 
–agenta i bardziej zorientowana empirycznie. Badacze reprezentujący ten 
nurt skupiają się głównie na sytuacjach, w których występuje konflikt inte-
resów między przełożonym i jego podwładnym, opisując mechanizmy, któ-
re ograniczają działania agentów, prowadzące do zaspokojenia ich potrzeb. 
Dużo uwagi poświęcają technologiom monitorowania i kontroli w kontrak-
tach między stronami. Chyba najczęstszym studium przypadku badanym 
przez ekonomistów z nurtu pozytywnej teorii agencji są relacje między ak-
cjonariuszami a menedżerami w wielkich korporacjach. To między innymi 

77 M. Krzak, Sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych, w: Kryzys globalny: 
początek czy koniec?, red. J. Winiecki, Gdańsk 2009, s. 36.
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ich prace potwierdziły, że agent jest bardziej skłonny do działania w interesie 
swojego przełożonego, jeżeli kontrakt między nimi jest zależny od osiąga-
nych wyników78.

Teoria mocodawca–agent odnosi się do szeroko pojmowanej zależności 
między jakimikolwiek podmiotami, z których jeden deleguje jakieś zada-
nia drugiemu. Może to być przypadek każdego pracodawcy i pracownika, 
klienta korzystającego z usług przedstawiciela wolnego zawodu czy wyspe-
cjalizowanych instytucji tworzonych dla realizacji zadań publicznych. Ce-
chą charakterystyczną tego podejścia są również ściśle określone założenia, 
z których drogą matematyczną można wysnuć dalsze implikacje. W centrum 
zainteresowania tej teorii pozostają efekty oddziaływania trzech czynników 
występujących przy kontraktach między stronami zaangażowanymi w relację 
hierarchiczną. Pierwszym czynnikiem jest struktura preferencji zaangażowa-
nych stron, drugim – charakter niepewności towarzyszącej kontraktowi, zaś 
trzecim struktura informacyjna w danym środowisku. Analiza tych czynni-
ków sprowadza się zwykle do rozważań nad podziałem ryzyka i poszukiwania 
optymalnego rozwiązania, które minimalizuje koszty obydwu stron79. Nie-
mniej obydwa nurty są wobec siebie komplementarne i często trudno przy-
pisać badaczy czy prace naukowe do któregoś z nich. Większą popularność 
jednak zdobył termin „teoria mocodawca–agent” i często stosowany jest dla 
określenia każdego podejścia badawczego, które bada problem agencji.

1.2.2.2. Rozwój teorii mocodawca–agent w naukach politycznych

Początkowo teoria mocodawca–agent była rozwijana głównie przez dyscy-
pliny ekonomiczne z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych. Budo-
wanie zmatematyzowanych modeli opisujących relacje między społecznymi 
podmiotami wymagało przyjęcia ścisłych założeń, takich jak bezpośredni 
wpływ działań agenta na korzyści osiągane przez mocodawcę, istotne różnice 
w preferencjach i zakresie wiedzy aktorów czy silne założenie o racjonalności 
obydwóch stron. Mocodawca był postrzegany jako jednomyślny podmiot, 
działający w oparciu o uporządkowaną hierarchię wartości80. Nauki polityczne 

78 K.M. Eisenhardt, Agency Theory: An Assessment and Review, dz. cyt., s. 59-60.
79 M.C. Jensen, Organization theory and methodology, „The Accounting Review” 

1983, nr 58(2), s. 334.
80 Patrz B. Holmstrom, Moral Hazard and Observability, dz. cyt.; S. Shavell, Risk 

sharing and incentives in the principal and agent relationship, dz. cyt.
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przejęły i rozwinęły tę teorię, modyfikując ją znacznie w zależności od przed-
miotu badań. Odejście od ścisłego przestrzegania niektórych założeń teore-
tycznych pozwoliło zastosować to podejście do wielu nowych pól badaw-
czych oraz w dokładniejszy sposób wyjaśnić zjawiska polityczne.

Za kanoniczny model zastosowania teorii mocodawca–agent w polito-
logii uznaje się analizę pozycji głowy państwa czy przywódcy władzy wy-
konawczej jako agenta działającego w imieniu wyborców. Kontrola nad 
efektywnością działań agenta sprowadza się do możliwości odwołania go ze 
stanowiska poprzez zastosowanie demokratycznych procedur. Elektorat nie 
ma bezpośredniej możliwości monitorowania wszystkich decyzji podejmo-
wanych przez władzę wykonawczą, dlatego kontrola ogranicza się do oceny 
efektów wdrożonych decyzji. Głowa państwa może cechować się odmienną 
awersją do ryzyka niż społeczeństwo, co może być jednocześnie konsekwen-
cją, jak i przyczyną różnicy interesów w relacji przełożony – agent. Niewąt-
pliwie w takim układzie występuje również problem asymetrii informacyjnej, 
gdyż osoby na najwyższych szczeblach władzy posiadają dostęp do poufnych 
źródeł. George Downs i David Rocke przeanalizowali sytuację, w której 
głowa państwa podejmuje decyzję o przystąpieniu lub uniknięciu konfliktu 
zbrojnego, a społeczeństwo ocenia skutki tej decyzji. Elektorat musi mieć 
narzędzia do nagradzania (np. wygrana w ponownych wyborach) lub ukara-
nia (np. procedura impeachmentu) przywódcy władzy wykonawczej, który 
w swoich działaniach reprezentuje interesy obywateli. Autorzy badania doszli 
do wniosku, że nieuniknionym kosztem takiego układu jest pewien stopień 
niesprawiedliwości, czyli usunięcie z urzędu kogoś, kto pragnął działać dla 
dobra państwa, ale napotkał niesprzyjające okoliczności. Innym przykła-
dem niepożądanych efektów może być przedłużający się konflikt zbrojny, 
który ma uchronić głowę państwa przed utratą swojego stanowiska. Można 
próbować minimalizować takie skutki uboczne poprzez odpowiedni system 
bodźców karania i nagradzania, jednak nie da się całkowicie uniknąć pewne-
go poziomu niewydolności systemu, w którym aktor polityczny podejmuje 
decyzje w imieniu zbiorowego mocodawcy81.

Problem egzekutywy działającej w imieniu wyborców to tylko jedno 
z wielu zagadnień analizowanych przez politologów poprzez zastosowanie 

81 G.W. Downs, D.M. Rocke, Conflict, agency, and gambling for resurrection: The 
principal-agent problem goes to war, „American Journal of Political Science” 1994, 
s. 362-380.
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teorii mocodawca–agent. Wiele prac poświęcono relacjom między władzą 
ustawodawczą a biurokratycznymi instytucjami, które wykonują oddelego-
wane zadania. W tym kontekście szczególnie istotne są pytania o to, jakie 
bodźce i jaki poziom kontroli jest najskuteczniejszy w motywowaniu agenta 
do działania na rzecz mocodawcy82 i jak zaprojektowany proces politycz-
ny w największym stopniu likwiduje problem asymetrii informacji83. Nauki 
polityczne zaadaptowały teorię mocodawca–agent do swoich potrzeb, zmie-
niając niektóre z założeń, dzięki czemu teoria ta rozwinęła się w nowych 
kierunkach. Badacze modyfikowali podstawy teorii, między innymi poprzez 
dopuszczenie sytuacji, w której pokusa nadużycia będzie występować nie 
tylko po stronie agenta, ale też mocodawcy, czy porzucenie kryterium zdrowo- 
rozsądkowości podmiotów, rozumianego w duchu teorii gier, które nie znaj-
dowało potwierdzenia w badaniach empirycznych84.

Jedną ze zmian, które zaowocowały rozszerzeniem zastosowania teorii na 
nowe pola badawcze, było odejście od traktowania mocodawcy jako jednolite-
go podmiotu o spójnych preferencjach. Zasada podziału władzy leżąca u pod-
staw współczesnych systemów politycznych sprawia, że agenci działają w śro-
dowisku konkurujących ze sobą mocodawców, którzy mogą się kierować zgoła 
odmiennymi celami85. Uznanie, że może być wiele podmiotów delegujących 
jednocześnie uprawnienia do agenta i walczących o kontrolę nad nim, pozwo-
liło odejść od nierealistycznych i zbyt rygorystycznych założeń modelu eko-
nomicznego. Instytucje biurokratyczne mogą bezpośrednio podlegać jednemu 
urzędowi politycznemu, ale prawie zawsze znajdują się w polu zainteresowania 
wielu mocodawców, którzy są zainteresowani zdobyciem wpływów i nadzoru 

82 Patrz B.R. Weingast, M.J. Moran, Bureaucratic discretion or congressional control? 
Regulatory policymaking by the Federal Trade Commission, „The Journal of Political 
Economy” 1983, s. 765-800; B.R. Weingast, The congressional-bureaucratic system: 
a principal agent perspective (with applications to the SEC), „Public Choice” 1984, 
nr 44(1), s. 147-191.

83 M.D. McCubbins, T. Schwartz, Congressional oversight overlooked: Police patrols 
versus fire alarms, „American Journal of Political Science” 1984, s. 165-179; M.D. 
McCubbins, R.G.Noll, B.R. Weingast, Administrative procedures as instruments of 
political control, „Journal of Economics & Organization” 1987, nr 3, 243-277.

84 G.J. Miller, The political evolution of principal-agent models, „Annual Review of 
Political Science” 2005, nr 8, s. 216-223.

85 Patrz T.M. Moe, The organization of interests: incentives and the internal dynamics 
of political interest groups, University of Chicago Press, Chicago 1988.
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nad agentem86. Dodanie do tego modelu relacji grup interesów, które również 
dążą do pewnego stopnia kontroli nad agentem i wywierania na niego wpły-
wu jeszcze bardziej go komplikuje. Taka sytuacja może rodzić istotne konse-
kwencje dla modelu teoretycznego, na przykład poprzez ograniczenie zjawiska 
asymetrii informacji lub upodobnienie instytucji biurokratycznej do instytucji 
politycznej, która musi tworzyć koalicje poparcia. Odejście od klasycznej diady 
agent–mocodawca pozwala również na uwzględnienie efektów zewnętrznych, 
powstających w rezultacie działań wielu aktorów politycznych w skompliko-
wanym środowisku instytucjonalnym87. Dzięki rozwinięciu tej teorii może ona 
być również zastosowana do analizy pozycji międzynarodowych agencji ratin-
gowych, które nie są typowym przykładem instytucji biurokratycznej powoła-
nej w celu realizacji oddelegowanych zadań.

1.2.3. Aktor polityczny jako gatekeeper

Kolejną koncepcją odnoszącą się do szczególnej roli niektórych aktorów 
w systemie sieciowym, która może znaleźć zastosowanie przy badaniu agen-
cji ratingowych, jest teoria gatekeepingu, opisująca model selekcji informa-
cji. Pojęcie gatekeepera88 pojawiło się w literaturze naukowej już w latach 
czterdziestych, w kontekście badań nad nawykami żywieniowymi, które 
prowadził Kurt Lewin, jeden z pionierów psychologii społecznej. Z jego 
badań wynikało, że w większości rodzin żona lub gospodyni domowa 
pełni rolę selekcjonera, podejmującego główne decyzje dotyczące jedzenia. 
Później Lewin swój model rozszerzył również na pozostałe sfery życia 
społecznego, opisując za jego pomocą mechanizmy dynamiki grupowej 
i najskuteczniejsze sposoby wywierania wpływu poprzez skierowanie 
przekazu do odpowiednich odbiorców, którzy w swoich grupach są właśnie 

86 Patrz np. B.M. Mitnick, R.W. Backoff, The Incentive Relation in Implementation, 
[w:] G.C. Edwards III, (ed.) Public Policy Implementation, Greenwich 1984, s. 59-122; 
R.W. Waterman, R.Wright, A. Rouse, The Other Side of Political Control of the 
Bureaucracy: Agents’ Perceptions of Influence and Control, Paper presented at the 
annual meeting of the American Political Science Association. New York 1994.

87 R.W. Waterman, K.J. Meier, Principal-Agent Models: An Expansion?, „Journal of 
Public Administration Research and Theory” 1998, T. 8, nr 2, s. 178-180.

88 Gatekeeper jest czasami tłumaczony w polskiej literaturze naukowej jako „odźwier-
ny” lub „bramkarz”, jednak żadne z tych słów nie oddaje w pełni konotacji, które 
niesie ze sobą angielski termin.
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gatekeeperami89. Z czasem koncepcja ta zyskała wielką popularność w na-
ukach o komunikacji, między innymi dzięki badaniom Davida White’a, któ-
ry przyglądał się pracy redaktora decydującego, które wiadomości trafią do 
gazety90. Kolejni badacze udoskonalali ten model, między innymi poprzez 
wprowadzenie zbiorowych gatekeeperów91, działających na różnych etapach 
procesu komunikacji masowej92.

Pojęcie gatekeepera zaczęło być stosowane również w innych dyscyplinach 
naukowych, gdyż okazało się, że podobną rolę odgrywają również pewne pod-
mioty w procesach związanych z technologiami informacyjnymi93, w dziedzi-
nie prawa94, ekonomii95, czy nawet służbie zdrowia96. Koncepcję gatekeepin-
gu można również znaleźć w pracach politologicznych, głównie w kontekście 
zastosowania narzędzi teorii gier do analizy mechanizmów demokratycznych. 

89 K. Lewin, Forces behind food habits and methods of change, w: Bulletin of the Na-
tional Research Council No 108, Washington D.C. 1943, s. 35-65; tenże, Frontiers 
in group dynamics, „Human Relations” 1947, T. 1, nr 2, s. 143-153.

90 D.M. White, The “gate keeper”: A case study in the selection of news, „Journalism 
Quarterly” 1950, nr 27, s. 383-391.

91 A. Tuch, Multiple Gatekeepers, „Virginia Law Review” 2010, s. 1583-1672.
92 Patrz P.J. Shoemaker, T. Vos, Gatekeeping theory, New York 2009.
93 Patrz np. J.E. Klobas, T. McGill, Identification of technological gatekeepers in the 

information technology profession, „Journal of theAmerican Society for Information 
Science” 1995, nr 46(8), s. 581-589; S. Livingston, L.W. Bennet, Gatekeeping, 
indexing and liveevent news: Is technology alerting the construction of news? „Political 
Communication” 2003, nr 20, s. 363-380.

94 Patrz np. E. Putterman, Rousseau on the people as legislative gatekeepers, not framers, 
„American Political Science Review” 2005, nr 99(1), s. 145-151; N. Elkin-Ko-
ren, Let the crawlers crawl: On virtual gatekeepers and the right to exclude indexing, 
„Dayton Law Review” 2001, nr 26(2), s. 180-209; M.C. Suchman, M.L. Cahill, 
The hired gun as facilitator: Lawyers and the suppression of business disputes in Sili-
conValley, „Law and Social Inquiry” 1996, nr 21(3), s. 679-714.

95 Patrz np. Financial Gatekeepers: Can They Protect Investors?, red. Y. Fuchita, R.E. 
Litan, Harrisonburg 2007; S. Maxfield, Gatekeepers of growth: the internation-
al political economy of central banking in developing countries, Princeton 1998; 
F. Rychen, J. B. Zimmermann, Clusters in the global knowledge-based economy: 
knowledge gatekeepers and temporary proximity, „Regional Studies” 2008, nr 42(6), 
s. 767-776.

96 Patrz np. L. Beckman, V. Mays, Educating community gatekeepers about alcohol 
abuse in women: Changing attitudes, knowledge and referral practices, „Journal of 
Drug Education” 1985, nr 15(4), s. 289-309; C.M. Clancy, B.E. Hillner, Physi-
cians as gatekeepers: the impact of financial incentives, „Archives of Internal Medi-
cine” 1989, nr 149(4), s. 917-920.
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Początkowo były to badania dotyczące roli komisji w organach ustawodaw-
czych, które miały moc decydowania o tym, czy projekt legislacyjny trafia 
pod obrady całego parlamentu. Wraz z rozwojem dziedziny zaczęto rozszerzać 
spektrum aktorów politycznych, którzy pełnią funkcję gatekeeperów, zarów-
no na poziomie makrosystemów, jak i pojedynczych obywateli. Cechą wy-
różniającą nauki polityczne na tle innych dyscyplin stosujących tę koncepcję 
było traktowanie gatekeepingu jako instrumentu utrzymywania równowagi 
w systemie, a nie narzędzia wprowadzania zmian. Niezmiernie ważnym wkła-
dem politologii dla budowania nowej odsłony tej teorii jest również rozwój 
normatywnego podejścia do tematu gatekeeperów97.

Koncepcja gatekeepingu znalazła bardzo szerokie zastosowanie w licznych 
dziedzinach nauki, między innymi ze względu na swój niekontrowersyjny, 
deskryptywny charakter. Współcześnie podejmowane są próby zbudowania 
kompleksowej teorii, która nie tylko opisywałaby, ale również wyjaśniała re-
lacje, które łączą gatekeeperów oraz podmioty pozostające pod ich wpływem 
(gated). Jako przykład można podać teorię sieciowego gatekeepingu, która wy-
chodzi poza ramy deskryptywnego opisu powiązań społecznych, ale również 
szuka odpowiedzi na pytania, jakie jest źródło autorytetu, którym dysponują 
gatekeeperzy, i czy każda władza wiąże się z pełnieniem takiej roli. Autorka tej 
teorii, Karine Barzilai-Nahon, nie tylko opracowała nowy zestaw definicji zwią-
zanych z poruszaną problematyką, ale też wyodrębniła 16 kategorii podmio-
tów, na które oddziałują gatekeeperzy. Interakcje między nimi proponuje badać 
przez perspektywę czterech atrybutów: siły politycznej, możliwości tworzenia 
informacji, relacji zachodzących między podmiotami oraz alternatywy wobec 
procesu gatekeepingu98. Szczególnie istotną zmianą w stosunku do pierwotnej 
koncepcji jest uznanie, że gatekeeperzy pozostają w sieci wzajemnych zależności 
z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w procesie przetwarzania i przeka-
zywania informacji.

W wielu podsystemach gatekeeperzy pojawili się samoistnie, ale istnie-
ją również sfery, w których zaplanowano stworzenie takiej funkcji w celu 
usprawnienia funkcjonowania jakiegoś podmiotu lub działania procesu. 

97 K. Barzilai‐Nahon, Gatekeeping: A critical review, „Annual Review of Information 
Science and Technology” 2009, nr 43(1), s. 24, 28.

98 K. Barzilai‐Nahon, Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring 
information control, „Journal of the American society for information science and 
technology” 2008, nr 59(9), s. 1493-1512.
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Główną rolą gatekeeperów jest zapobieganie czy przynajmniej minimali-
zowanie kosztów związanych z istnieniem asymetrii informacji. Z tego po-
wodu instytucje pełniące rolę gatekeeperów coraz częściej zostają uwzględ-
nione w aktach prawnych regulujących działanie poszczególnych sektorów 
publicznych99. Decyzja o zwróceniu się po pomoc do takich podmiotów 
w niektórych przypadkach zapada również dobrowolnie. Prywatne przedsię-
biorstwa korzystają z usług zewnętrznych gatekeeperów, jeżeli jest to rozwią-
zanie tańsze i bardziej wiarygodne niż stworzenie odpowiednich procedur 
wewnętrznych100. Doskonałą ilustracją tego trendu są rynki finansowe, które 
ze względu na znaczne zagrożenie związane z asymetrią informacji i pokusą 
nadużycia na szeroką skalę realizują teorię gatekeepingu dobrowolnego oraz 
wymuszonego przez regulacje prawne. Zbiorowi gatekeeperzy mają uchro-
nić uczestników rynku przed skutkami szkodliwych działań nieuczciwych 
podmiotów i zwiększyć przejrzystość dokonywanych transakcji101. Pojmo-
wana w ten sposób rola gatekeepera znacznie się różni od jej pierwotnych 
definicji – nie jest to już tylko podmiot, który ze względu na swoje uprzy-
wilejowane stanowisko kontroluje przepływ informacji. Jego rola polega na 
niewpuszczaniu elementów, które mogłyby obniżyć jakość całego systemu.

Na rynkach finansowych jest szczególnie dużo podmiotów, które spełnia-
ją rolę gatekeeperów – to audytorzy, prawnicy, ubezpieczyciele czy analitycy 
giełdowi. Specyfika otoczenia w którym działają zmusiła badaczy do pewnego 
zmodyfikowania pojęcia gatekeepingu w odniesieniu do tych podmiotów. Ich 
głównym zadaniem nie jest już tylko nadzór nad strumieniem informacji, który 
trafia do systemu. Ze względu na usługi, które oferują, zaczęli być postrzega-
ni przez inwestorów jako podmioty ręczące za jakość papierów wartościowych 
znajdujących się w obrocie. Gatekeeperzy stali się pośrednikami, którzy ze 
względu na własną reputację świadczą o wiarygodności emitenta. Źródłem tej 
reputacji jest historia ich działalności, czyli lata pełnienia usług dla różnych firm 
i umacnianie wizerunku solidnych profesjonalistów. Kapitał w postaci zaufania 

99 Patrz np. R.H. Kraakman, Gatekeepers: the anatomy of a third-party enforcement strategy, 
„Journal of Law, Economics, & Organization” 1986, T. 2, nr 1, s. 53-104; J. Kirkbride, 
S. Letza, Corporate Governance and Gatekeeper Liability: the lessons from public authori-
ties, „Corporate governance: An international review” 2003, nr 11(3), s. 262-271.

100 Patrz np. R.H. Kraakman, Corporate Liability Strategies and the Costs of Legal Con-
trols, „The Yale Law Journal” 1984, T. 93, nr 5, s. 857-898; A. Hamdani, Gatekeeper 
Liability, „Southern California Law Review” 2003, r. 77, s. 53.

101 A. Tuch, Multiple Gatekeepers, dz. cyt., s. 1597-1600.
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inwestorów może być utracony, jeżeli na jaw wyjdą fakty świadczące o nierze-
telności gatekeepera. Z tego powodu warunkiem skuteczności działania takich 
podmiotów w procesie gatekeepingu na rynku finansowym jest istnienie wyso-
kiego ryzyka utraty reputacji w razie nieodpowiedniego świadczenia usług102.

Teoretycznie im większa wrażliwość na utratę reputacji, tym większym 
zaufaniem mogą taki podmiot obdarzyć inwestorzy zainteresowani prawdzi-
wą sytuacją finansową ocenianej spółki. Jednak w rzeczywistości nie jest to 
szczególnie skuteczne kryterium oceny gatkeeperów – przepływ informacji 
nigdy nie jest doskonały, a wiele faktów związanych z transakcjami finan-
sowymi nigdy nie zostaje upublicznionych. W większości przypadków, gdy 
niespodziewanie upadają wielkie przedsiębiorstwa, trudno jednoznacznie 
przypisać winę konkretnym podmiotom, które powinny były zaalarmować 
o pogarszającej się sytuacji. Wina może leżeć po stronie gatekeeperów, któ-
rzy świadomie lub nieświadomie źle zinterpretowali dostępne dane, ale też 
po stronie firmy, która mogła dopuścić się procederu fałszowania wyników 
finansowych103. Jak zobaczymy później na przykładzie agencji ratingowych, 
zdarzają się sytuacje, w których opinia publiczna uznaje, że gatekeeperzy nie 
wywiązali się ze swojego zadania, ale inwestorzy nadal darzą ich zaufaniem.

Wielu badaczy piszących o gatekeeperach zalicza do grona tych podmio-
tów również agencje ratingowe. John C. Coffee, autor monografii o różnych 
zawodach, które pełnią funkcje gatekeeperów, zwraca uwagę na pewne szcze-
gólne cechy takich agencji. Ratingi nie są jedynie narzędziem przekazywania 
informacji – mogą również redukować koszty transakcyjne inwestorów, lub 
zobowiązywać ich do podjęcia konkretnych działań (np. pozbycia się papierów 
wartościowych, które zostały uznane przez agencję za niewiarygodne). Z punk-
tu widzenia emitentów jest to wygodny sposób na wysłanie na rynek sygnału 
o jakości papierów wartościowych bez ujawniania wrażliwych informacji do-
tyczących kondycji finansowej spółki. Jest to przykład wykorzystania reputacji 
pośrednika, którym w tym przypadku są agencje ratingowe. Jednak badacz 
twierdzi, że w tym przypadku rola gatekeepera w coraz mniejszym stopniu 
sprowadza się jedynie do udzielania swojego kapitału w postaci zaufania do 
ratingów. Alternatywny model odnosi się do prawnych konsekwencji stoso-
wania ocen wiarygodności, które wiążą zarówno emitentów, jak i inwestorów. 

102 J.C. Coffee, Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance, New York 
2006, s. 2-5.

103 A. Tuch, Multiple Gatekeepers, dz. cyt., s. 1613-1615.
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Agencje oferują tak zwaną „regulacyjną licencję”, dzięki której emitenci mogą 
uniknąć innych kosztownych procedur oceny, zaś inwestorzy instytucjonalni 
pozbywają się części odpowiedzialności za wybór wiarygodnych instrumen-
tów finansowych dla swoich klientów. Dzięki zmodyfikowanej roli gatekeepera 
agencje ratingowe nie muszą aż tak bardzo martwić się o skuteczność swoich 
ocen, gdyż wartość ich usług nie sprowadza się jedynie do reputacji, ale raczej 
do możliwości obniżenia kosztów transakcyjnych104.

Andrew Tuch w swojej pracy o zbiorowych gatekeeperach kładzie nacisk na 
wzajemne zależności, łączące różne podmioty, świadczące usługi w procesie ga-
tekeepingu na rynkach finansowych. Badacz zwraca uwagę, że niektóre definicje 
gatekeeperów (takie, które koncentrują się na procesie zapobiegania nadużyciom 
finansowym) wykluczają z ich grona agencje ratingowe. Wątpliwości rozstrzyga 
jednak ustawa Dodda–Franka, która traktuje agencje podobnie jak pozostałych 
gatekeeperów i wymaga od nich weryfikowania swoich źródeł, które służą do 
formułowania ocen. Tuch postuluje więc włączenie „Wielkiej Trójki” do grona 
podmiotów analizowanych przy okazji poruszania tematu współzależności ga-
tekeeperów, którzy mają zapewniać wysoką jakość rynku finansowego105.

Ważnym głosem w tej dyskusji jest stanowisko Franka Partnoya, który spe-
cjalizuje się w tematyce ratingu kredytowego. Zgadza się on z Johnem C. Cof-
fee, że agencje ratingowe należy zaliczać do grona gatekeeperów, ale jednocześ-
nie wskazuje na istotne cechy, które odróżniają je od pozostałych gatekeeperów 
na rynku finansowym. Jedną z takich różnic jest zyskowność – „Wielka Trójka” 
w ostatnich kilkunastu latach rozwinęła działalność i notowała coraz lepsze wyni-
ki finansowe, podczas gdy biura rachunkowe, firmy konsultingowe czy ubezpie-
czeniowe raczej borykały się z trudnościami. Związane to jest m.in. z wysokimi 
kosztami ugód prawnych, które musieli zawierać pozostali gatekeeperzy, a które 
nie stanowią zagrożenia dla agencji ratingowych. Wiąże się to z problemem od-
powiedzialności przed klientami – agencje są niemal bezkarne, gdyż ich oce-
ny tradycyjnie były traktowane jako opinie, które nie mogą stanowić podstawy 
do pozwu106. Kolejna różnica sprowadza się do zasad funkcjonowania tych 

104 J.C. Coffee, Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance, dz. cyt., 
s. 283-292.

105 A. Tuch, Multiple Gatekeepers, dz. cyt., s. 1664-1671.
106 Należy jednak zaznaczyć, że nowe regulacje prawne idą w kierunku zrównania 

odpowiedzialności agencji ratingowych z pozostałymi gatekeeperami na rynku fi-
nansowym. Więcej na ten temat w ostatnim rozdziale książki.
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podmiotów. Większość instytucji zaangażowanych w proces gatekeepingu 
musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania, które mają zagwarantować 
rzetelność oferowanych usług. Natomiast agencje ratingowe przez długi czas 
działały w słabo uregulowanym otoczeniu i dopiero od czasu kryzysu znalazły 
się pod lupą państwowych organów nadzorujących rynki finansowe. Jednym 
z głównych zarzutów podnoszonych przeciwko agencjom jest występowanie 
konfliktu interesów – ten problem zostanie rozwinięty w kolejnym rozdziale. 
Wątpliwości wzbudza również wyraźny oligopol (czy wręcz duopol), który 
panuje na rynku ratingu kredytowego. Partnoy zwraca również uwagę na 
ogromną dysproporcję w roli, jaką odgrywają porównywane tu podmioty 
na rynku instrumentów strukturyzowanych. Jest to niezwykle szybko roz-
wijający się segment rynku, który wzbudza również wiele kontrowersji ze 
względu na wysoki poziom ryzyka towarzyszący wiarygodnym z pozoru pa-
pierom wartościowym. Agencje ratingowe miały ogromny wpływ na wycenę 
i atrakcyjność obligacji zabezpieczanych długiem (CDO – collateralized debt 
obligation), które były jednym ze źródeł ostatniego kryzysu finansowego. Jak 
wskazuje F. Partnoy, te wszystkie różnice (przedstawione w poniższej tabe-
li) wynikają ze specyficznych regulacji prawnych, które wyraźnie faworyzują 
agencje ratingowe w porównaniu do pozostałych gatekeeperów107.

Tabela 2. Różnica między gatekeeperami a agencjami ratingowymi

Gatekeeperzy na rynku finansowym Agencje ratingowe

W ciągu ostatniego dziesięciolecia 
stopniowo traciły na znaczeniu

Umacniają swoją pozycję na rynku 
(zwłaszcza na rynku instrumentów 
strukturyzowanych)

Przejrzyste zasady funkcjonowania Model działania rodzi konflikt interesów

Funkcjonują w warunkach konkurencji Funkcjonują w warunkach oligopolu

Ponoszą odpowiedzialność przed klientami Brak odpowiedzialności podtrzymywany 
przez rozwiązania prawne

Źródło: F. Partnoy, How and Why Credit Rating Agencies Are Not Like Other Gatekeepers, w: Fi-
nancial Gatekeepers: Can They Protect Investors?, red. Y. Fuchita, R.E. Litan, Tokyo–Washington 
2006, s. 60-63.

107 F. Partnoy, How and Why Credit Rating Agencies Are Not Like Other Gatekeepers 
[w: Financial Gatekeepers: Can They Protect Investors?, red. Y. Fuchita, R.E. Litan, 
Tokyo–Washington 2006, s. 60-89.
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Mimo pewnych różnic w podejściu do roli agencji ratingowych na ryn-
kach finansowych teoria gatekeepingu zyskała sporą popularność wśród na-
ukowców. Ta perspektywa badawcza szczególnie często pojawiała się w pra-
cach analizujących słabą skuteczność „Wielkiej Trójki” w przewidywaniu 
niewypłacalności przedsiębiorstw w przeddzień ostatniego kryzysu gospo-
darczego108. Analiza roli gatekeeperów w globalnym systemie finansowym 
pojawi się w książce w kontekście regulacji prawnych reformujących działal-
ność agencji ratingowych w Stanach Zjednoczonych i Europie.

1.3. Aktorzy polityczni w systemach sieciowych

1.3.1. Zagadnienie władzy w stosunkach międzynarodowych

Trudno mówić o roli aktorów politycznych na arenie globalnej bez porusze-
nia kwestii posiadanej przez nich władzy. Tym bardziej nie da się bez tego 
zbadać ich oddziaływania na pozostałe podmioty stosunków międzynaro-
dowych. Definicje dotyczące tych zagadnień są tematem niekończących się 
sporów w gronie naukowców, lecz objętość tej pracy nie pozwala nawet na 
pobieżne zaprezentowanie stanowisk pojawiających się w debacie. W potocz-
nym rozumieniu wywieranie wpływu sprowadza się do takiego oddziaływa-
nia na czyny i postawy innych ludzi, by były zgodne lub bliższe woli oddzia-
łującego podmiotu. Można zawęzić tę kategorię do władzy politycznej, która

(…) wyróżnia się tym, iż jest intencjonalnym wpływaniem na procesy politycz-
ne – zarówno przez uczestniczących w strukturach władzy, jak i przez podmioty 
niedysponujące władzą polityczną, lecz zabiegające w sposób świadomy, zorgani-
zowany i aktywny o swe polityczne interesy. Podmiotami wpływającymi na zacho-
wania innych oraz na decyzje władcze są zatem nie tylko posiadający władzę (np. 
rządzący – na ogół społeczeństwa), dysponujący w części władzą (np. parlamen-
tarna opozycja), ale i niedysponujący władzą, lecz wywierający na nią wpływ za 

108 Patrz np. L. Freeman, Who’s guarding the gate? Credit-rating agency liability as “con-
trol person” in the subprime credit crisis, „Vermont Law Review” 2008, nr 33 (3); 
S. Lombard, Credit Rating Agencies as Gatekeepers: What Went Wrong?, http://
clta.edu.au/professional/papers/conference2009/LombardCLTA09.pdf, (dostęp 
10.07.2014); J.P. Hunt, Credit Rating Agencies and the Worldwide Credit Crisis: The 
Limits of Reputation, the Insufficiency of Reform, and a Proposal for Improvement, 
„Columbia Business Law Review” 2009, nr 109.
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pomocą legalnych i nielegalnych form, takich jak petycje, lobbing, manifestacje, 
strajki czy akty nieprzemocowej kontestacji, partyzantki, akty terrorystyczne itp.109.

Tradycyjnie władza była pojęciem węższym od wpływu, gdyż odnosiła się 
do istotnych aspektów zachowania innych podmiotów i zwykle występowała 
w mniej lub bardziej sformalizowanych strukturach społecznych. Jednak od-
kąd teorie socjologiczne wzięły na warsztat zagadnienia ze świata polityki, coraz 
bardziej zaciera się granica pomiędzy zwyczajowym pojęciem władzy i wpływu. 
Przykładem mogą być popularne koncepcje Roberta Dahla, który twierdzi, iż 
we współczesnych systemach politycznych, określanych przez niego jako poli- 
archia, rządzą wszyscy, którzy wywierają jakikolwiek wpływ na procesy decy-
zyjne na różnych poziomach funkcjonowania państwa110. Ujmowana w ten 
sposób władza przejawia się na wszystkich szczeblach struktury społecznej i nie 
ogranicza się jedynie do konstytucyjnych organów rządzenia111.

Kolejne problemy definicyjne rodzą się wraz z przeniesieniem analizy na 
poziom międzynarodowy. Na szczeblu państwa można w miarę wyraźnie ziden-
tyfikować główne ośrodki władzy i odnaleźć źródła ich legitymizacji, ale trudno 
wykonać takie samo zadanie w odniesieniu do skali globalnej. Skoro jednak nie 
istnieje na poziomie międzynarodowym odpowiednik skutecznej władzy usta-
wodawczej, wykonawczej i sądowniczej, to co w takim razie zmusza podmio-
ty polityczne do przestrzegania norm czy praw? Można wyróżnić trzy główne 
motywy takiego zachowania państw oraz innych aktorów, występujących na 
międzynarodowej scenie politycznej: istnienie przymusu, własny interes oraz 
prawowitość. Przymus pojawia się w asymetrycznej relacji między podmiotami, 
przy czym zwykle chodzi o przewagę fizyczną (a raczej militarną) jednej ze stron. 
Słabszy uczestnik takiej relacji przestrzega zasad ze strachu przed karą, którą 
mógłby ponieść, gdyby nie dostosował się do oczekiwanego schematu działań. 
W takim układzie nie ma znaczenia, czy aktor zgadza się z treścią obowiązującej 
normy, gdyż jego postawa wynika jedynie z obawy przed sankcjami. Drugą 
przyczyną dostosowania się do „zasad gry” może być interes własny. Kalkulacja 
zysków i strat może doprowadzić aktora politycznego do decyzji o przystosowa-
niu się do obowiązujących norm. Ważnym założeniem jest tutaj instrumental-
ne traktowanie samych zasad i pozostałych aktorów areny międzynarodowej. 

109 M. Gulczyński, Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010, s. 60.
110 Patrz R. Dahl, Polyarchy: participation and opposition, New Haven 1971.
111 R. Dahl, The Concept of Power, „Behavioral Science” 1957, T. 2, nr 3, s. 202-203.
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Ostatnim motywem może być przekonanie o normatywnej prawowitości zasa-
dy lub instytucji, która tę zasadę ogłosiła. Istotne jest wewnętrzne przekonanie 
podmiotu o zasadności przestrzeganej normy, czyli motyw, który wykracza poza 
zwykły strach przed karą czy kalkulację własnego zysku112.

Każdy z przedstawionych wyżej motywów przestrzegania norm w stosunkach 
międzynarodowych należy traktować jako Weberowski typ idealny. W rzeczywi-
stości podmioty dostosowują się do formalnych i nieformalnych norm regulują-
cych te stosunki powodowane różnymi bodźcami. Klasyfikacja stworzona przez 
Iana Hurda znajdzie zastosowanie w dalszych rozdziałach, przy okazji analizy 
globalnego wpływu agencji ratingowych na podmioty gospodarcze i polityczne.

Ostatnie kilkadziesiąt lat to niewątpliwa dominacja realizmu w stosun-
kach międzynarodowych rozumianych jako dyscyplina naukowa113. Z tą per-
spektywą badawczą wiązało się postrzeganie władzy jako siły, która wyrażała 
się w potencjale państwa do zmuszania pozostałych podmiotów do podej-
mowania niepożądanych przez nie działań. Stąd niezwykła popularność ope-
racyjnej definicji władzy zaproponowanej przez Roberta Dahla „A ma władzę 
nad B w takim stopniu, w jakim może spowodować, by B uczynił to, czego 
w innym wypadku by nie uczynił”114. Jednak wymienione wcześniej moty-
wy przestrzegania norm na arenie międzynarodowej pokazują wyraźnie, że 
strach przed poniesieniem kary lub straty nie jest jedynym bodźcem zmusza-
jącym państwa do korygowania swoich postaw i zachowań. Oznacza to, że 
mogą istnieć również ośrodki władzy, które wywierają wpływ innymi kana-
łami niż poprzez groźbę bezpośredniego przymusu. Kolejnym dowodem jest 
kariera koncepcji „soft power” – jej zakres pojęciowy ostatnio niezwykle się 
rozszerzył, ale w założeniu oznaczała zdolność kraju do wpływania na dzia-
łania innych podmiotów poprzez atrakcyjność kulturową, ideały polityczne 
i prowadzoną politykę115.

Systematyczny przegląd definicji władzy w stosunkach międzynaro-
dowych wraz z odpowiadającymi im stanowiskami teoretycznymi mógłby 

112 I. Hurd, Legitimacy and Authority in International Politics, „International Organi-
zation” 1999, T. 53, nr 2, s. 379-389.

113 Patrz J. Donnelly, Realism and international relations, Cambridge 2000; A.E. 
Wendt, The agent-structure problem in international relations theory, „International 
organization” 1987, nr 41 (03), s. 335-370.

114 R. Dahl, The Concept of Power, dz. cyt., s. 202-203.
115 Patrz J.S. Nye, Soft power: The means to success in world politics, New York 2004.
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stać się tematem odrębnej rozprawy. Dlatego aby nie odbiegać zbytnio od 
głównych wątków, ograniczono się do przytoczenia kilku przykładów próby 
rozwiązania problemów definicyjnych. Jednym z nich są wnioski Michaela 
Barnetta i Raymonda Duvalla, którzy w swoim artykule Power in interna-
tional relations dokonali wnikliwej analizy najpopularniejszych ujęć władzy 
dominujących w nauce. Na tej podstawie zidentyfikowali najpopularniejsze 
i najbardziej marginalizowane pojęcia, a także stworzyli własną kategoryza-
cję rodzajów władzy, która obejmuje szeroką paletę możliwych kierunków 
wywierania wpływu przez podmioty działające na arenie międzynarodowej.

Barnett i Duvall stworzyli klasyfikację, która w założeniu ma uwzględ-
niać możliwie wiele rodzajów władzy, jakie można zaobserwować w polity-
ce międzynarodowej. Wyniki umieścili w matrycy, gdzie jeden z wymiarów 
odpowiada rodzajom relacji społecznych, poprzez które przejawia się wła-
dza, zaś drugi – specyfice tych relacji. Pierwszy z wymienionych wymiarów 
określa, czy władza pojawia się w wyniku interakcji poszczególnych aktorów 
i ich behawioralnych zachowań. Władza jest więc niejako atrybutem, który 
charakteryzuje niektórych aktorów i który może być świadomie używany 
dla osiągania celów. Na przeciwnym biegunie leży sytuacja, w której relacje 
społeczne zostały zdeterminowane poprzez istniejący układ i nie można ich 
sprowadzić do działań konkretnych podmiotów. Te dwa przypadki w du-
żej mierze pokrywają się z podziałem na „władzę nad (kimś)” oraz „władzę 
do (robienia czegoś)”. Drugi wymiar matrycy dotyczy specyfiki tych relacji, 
w których rodzi się zjawisko władzy. Część koncepcji naukowych uznaje, że 
zjawisko to można obserwować jedynie w przypadku bezpośrednich więzi 
łączących podmiot i przedmiot czy dwa podmioty. Zgodnie z tym stano-
wiskiem nie można wyciągać wniosków dotyczących natury władzy, jeżeli 
mamy do czynienia z przyczyną i skutkiem oddalonymi w czasie lub nie-
połączonymi wprost zależnością przyczynowo-skutkową. Po drugiej stronie 
znajdują się teorie, które badają władzę również w sytuacji, gdy relacje spo-
łeczne są rozproszone, pośrednie lub oddalone pod względem fizycznym albo 
czasowym116.

116 M. Barnett, R. Duvall, Power in International Politics, „International Organiza-
tion” 2005, T. 59, nr 1, s. 45-48.
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Tabela 3. Klasyfikacja rodzajów władzy

Bezpośrednia
Specyfika relacji

Rozproszona

Władza 
przejawia się 
poprzez

Interakcje poszczególnych 
aktorów

Przymusowa 
(compulsory)

Instytucjonalna 
(institutional)

Społeczne relacje w układzie Strukturalna 
(structural)

Produkcyjna 
(productive)

Źródło: M. Barnett, R. Duvall, Power in International Politics, „International Organization” 
2005, t. 59, nr 1, s. 48.

Powyższa tabela pokazuje, jakim rodzajom władzy odpowiadają kombinacje 
omówionych wcześniej czynników. Pierwsza koncepcja – władza przymusowa – 
opisuje sytuacje, w których aktor w sposób bezpośredni wpływa na decyzje po-
dejmowane przez inny podmiot lub warunki, w jakich musi on funkcjonować. 
Warto zauważyć, że w takim układzie podmiot posiadający władzę nie musi 
być świadom wpływu, jaki wywiera na innych, dlatego lepszym kryterium oce-
ny jest przyjęcie perspektywy podmiotów poddanych takiej władzy. Posiadane 
zasoby materialne nie są jedyną podstawą takiej władzy, która może wynikać 
również z wartości symbolicznych lub normatywnych. Drugim rodzajem jest 
władza instytucjonalna, w przypadku której również poszczególni aktorzy są jej 
dysponentami, ale wykorzystują ją w sposób pośredni, aby wpłynąć na decyzje 
innych podmiotów. Taki rodzaj władzy realizuje się zwykle przy wykorzysta-
niu formalnych lub nieformalnych instytucji pośredniczących, które w jakimś 
stopniu są zależne od dysponenta władzy. W tym przypadku wpływ może być 
oddalony pod względem fizycznym lub czasowym (np. instytucje, ustanowione 
w przeszłości, mogą oddziaływać na teraźniejsze podmioty). Kolejny typ, czyli 
władza strukturalna, odnosi się do struktur rozumianych jako wewnętrzne rela-
cje w układzie, które przesądzają o pozycji aktorów. Władza podmiotów wynika 
tutaj jedynie z roli, jaką zajmują w strukturze, i poza nią nie istnieje. Ostatnim 
wyróżnionym rodzajem jest władza produkcyjna, która również bierze swoje 
źródło ze struktury społecznych relacji. W odróżnieniu od poprzedniego typu 
generuje bardziej pośrednie skutki, które zwykle przyjmują formę systemów 
znaczeń czy dyskursów. Nie określa jedynie osoby posiadającej władzę i tej wła-
dzy podlegającej, ale odnosi się też do pozostałych podmiotów, które nie miesz-
czą się w tej dwubiegunowej relacji117.

117 Tamże, s. 49-57.
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Przedstawiona klasyfikacja jest oczywiście jedynie próbą operacjonalizacji 
pojęcia władzy na arenie międzynarodowej, z uwzględnieniem możliwych 
jej przejawów. Trudno traktować te kategorie jako rozłączne w rzeczywistym 
świecie, dlatego w dalszej analizie będą uwzględnione różne rodzaje władzy, 
przedstawione przez Barnetta i Duvalla. Dzięki takiemu całościowemu po-
dejściu nie ma konieczności ograniczania się do wąskich definicji, które przy-
pisują władzę jedynie aktorom lub wywodzą ją jedynie ze struktur. Z me-
todologicznego punktu widzenia istotne jest również określenie różnych 
wymiarów władzy. Wśród najczęściej wskazywanych są: zakres, zasięg, moc, 
koszty czy narzędzia118. Dzięki takiemu rozróżnieniu podczas analizy łatwiej 
jest opisać wielowymiarowe zjawisko władzy i precyzyjniej określić, w jakim 
stopniu każdy z tych wymiarów jest realizowany przez omawiany podmiot.

Warto również wspomnieć o koncepcji władzy ideologicznej, gdyż agen-
cje ratingowe są jednym z najjaskrawszych przykładów dysponentów takiej 
władzy w gospodarce globalnej. W tym zakresie szczególnie wpływowym 
badaczem był Michael Mann, który z perspektywy socjologii historycznej 
analizował zagadnienie władzy na przestrzeni dziejów. Wyróżnił on cztery 
typy idealne władzy: gospodarczą, ideologiczną, militarną i polityczną. Pod-
miot posiadający władzę ideologiczną interpretuje i tłumaczy rzeczywistość, 
definiując obowiązujące w społeczeństwie normy. W ten sposób powstają 
schematy rozwiązań dla potencjalnych konfliktów i tworzy się porządek 
normatywny. Mann przywołuje dwa przykłady takiej władzy ideologicznej – 
światowe religie oraz socjalizm. Każdy z tych systemów w nieco inny sposób 
realizował swoje cele, wszystkie jednak starały się rozszerzać i utrzymać swoją 
władzę odwołując się do potrzeby wytłumaczenia otaczającego świata, którą 
posiadają wszyscy ludzie. Siła tej władzy polega na tym, że chociaż nie po-
siada tradycyjnych środków wywierania wpływu, to zdolna jest przenikać 
struktury gospodarcze i militarne119.

Teorii Manna nie da się bezpośrednio zastosować do przypadku rynków 
finansowych, jednak jest ona niezwykle istotna, gdyż zapoczątkowała bada-
nie władzy ideologicznej jako osobnej kategorii w analizie politologicznej. 
Obecnie w podręcznikach czy leksykonach można znaleźć wiele definicji 
tego rodzaju władzy, traktowanej jako jeden ze stosunków władzy publicznej, 

118 D. Baldwin, Power and international relations, w: Handbook of international rela-
tions, red. W. Carlsnaes, T. Risse, B. Simmons, London 2012, s. 274.

119 M. Mann, The Sources of Social Power, Cambridge 1986, s. 22-43.
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obok ekonomicznej i politycznej. Władza ideologiczna może być zdefinio-
wana jako „wpływanie na inne osoby poprzez kształtowanie ich poglądów, 
życzeń i potrzeb, obejmująca wszelkie formy artykułowania i kształtowania 
świadomości społecznej, czego źródłem bywa autorytet boski bądź ziemski, 
środkiem zaś przekonywanie, skuteczne na dłuższą metę, gdy idee są zgodne 
z interesami grup, do których są adresowane”120. Władza ideologiczna będzie 
niezwykle istotną kategorią podczas dalszych analiz wpływu agencji ratingo-
wych jako aktorów politycznych.

1.3.2. Zmiana ośrodka władzy światowej

Skoro definicja władzy na poziomie międzynarodowym budzi tyle kontrower-
sji, to nie może dziwić, że również analiza empiryczna tego zagadnienia jest 
niezwykle skomplikowana. W zależności od przyjętej perspektywy badawczej 
dysponentami takiej władzy mogą być jedynie supermocarstwa lub odwrot-
nie – różne podmioty, niekoniecznie państwa; władza może wynikać z moż-
liwości skutecznego użycia siły militarnej lub pochodzić z innych źródeł  – 
umów międzynarodowych czy atrakcyjności kulturowej. Badacz musi określić, 
czy skupia się na bezpośrednich skutkach posiadanej przez podmiot siły, czy 
również na potencjale, który pośrednio kształtuje relacje podporządkowania 
i zależności. Warsztat metodologiczny stosunków władzy jest niezwykle wy-
magający na poziomie wewnątrzpaństwowym, komplikując się jeszcze bardziej 
na poziomie ponadnarodowym, gdzie wiele interakcji jest niewidocznych lub 
nieuchwytnych z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora.

Jednakże bez względu na podejście teoretyczne w większości prac na-
ukowców badających równowagę sił we współczesnym świecie pojawiają 
się uwagi, że oto jesteśmy świadkami istotnych zmian systemowych. No-
wożytne stosunki międzynarodowe, których początek bardziej lub mniej 
umownie utożsamia się z pokojem westfalskim, zawsze ciążyły do jakiegoś 
układu gwarantującego stabilność. Tworzono nieformalne zasady, zawierano 
oficjalne porozumienia, zakładano organizacje ponadnarodowe, które miały 
strzec pokoju światowego, jednak o rzeczywistym kształcie polityki między-
narodowej decydowała równowaga sił między najważniejszymi graczami121. 

120 M. Gulczyński, Politologia. Podręcznik akademicki, dz. cyt., s. 63.
121 E. Haliżak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, 

Warszawa 2006, s. 18-19.
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Wskazanie tych graczy bywało bardziej lub mniej oczywiste, ale zwykle nie 
budziło większych kontrowersji. Co najwyżej można było się sprzeczać, czy 
jakieś państwa należy zaliczyć do mocarstw regionalnych czy światowych. 
Wraz z końcem zimnej wojny skończył się również okres łatwych i jedno-
znacznych podziałów stref wpływów na arenie międzynarodowej. Od tego 
czasu naukowcy spierają się, jaki model równowagi sił dominuje w polityce 
światowej. Część badaczy uznała, że upadek Związku Sowieckiego automa-
tycznie stworzył nowy ład jednobiegunowy. Ich zdaniem rola hegemona na-
dal należała do Stanów Zjednoczonych, które posiadały znaczącą przewagę 
w sferze ekonomicznej, militarnej, technologicznej i geograficznej122. Nie 
wszyscy jednak zgadzali się z taką diagnozą sytuacji po 1990 r.  – Samuel 
Huntington określił nowy ład międzynarodowy jako miks układu jedno- 
i wielobiegunowego. W USA widział supermocarstwo, ale dostrzegał rów-
nież znaczenie kilku innych potężnych państw, które dominowały w swoich 
regionach, ale wywierały również znaczący wpływ na kształt polityki global-
nej. W dodatku żadna ze stron nie była zainteresowana utrzymaniem status 
quo – USA dążyły do zdobycia jednoznacznej pozycji lidera, zaś pozostałe 
potęgi do umocnienia wielobiegunowego układu sił123. Taka teza znalazła 
również potwierdzenie w badaniach empirycznych, w których analizowano 
wskaźniki dominacji ekonomicznej. Stany Zjednoczone utraciły pozycję he-
gemona, chociaż nadal pozostawały największym i najbardziej liczącym się 
graczem w gospodarce globalnej124.

Obecnie najczęściej pojawiają się głosy określające rzeczywistość jako 
ład wielobiegunowy, w którym występuje kilka ośrodków władzy o różnej 
sile. Niezwykle istotną cechą systemu międzynarodowego ostatnich kilku 
dziesięcioleci jest jego dynamizm – najpierw rolę nowego supermocarstwa 
przypisywano Japonii125, po czym niespodziewanie to Chiny okazały się 

122 Por. W.C. Wohlforth, The Stability of a Unipolar World, „International Security” 
1999, nr 1 (24); T.V. Paul, Soft balancing in the age of US primacy, „International 
Security” 2005, 30(1); Ch. Krauthammer, The Unipolar Moment, „Foreign Af-
fairs” 1990/1991, T. 70, nr 1.

123 S.P. Huntington, The lonely superpower, „Foreign affairs” 1999, T. 78, nr 2, s. 35-39.
124 M.C. Webb, S.D. Krasner, Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment, 

„Review of International Studies” 1989, T. 15, nr 2, s. 186-196.
125 Por. R. Jervis, International Primacy: Is the Game Worth the Candle?, „International 

Security” 1993, nr 4 (17); S. P. Huntington, Why International Primacy Matters, 
„International Security” 1993, nr 4.



1.3. Aktorzy polityczni w systemach sieciowych 69

czarnym koniem wyścigu o drugie miejsce w globalnej gospodarce126. Poja-
wiły się nawet głosy o powstaniu nowego systemu bipolarnego, przynajmniej 
pod względem gospodarczym, w którym G-2 tworzą USA oraz Chiny127. 
Niektórzy postrzegali Unię Europejską jako jedynego aktora, który może 
być przeciwwagą dla dominacji Stanów Zjednoczonych. Zaczęto uważniej 
przyglądać się kluczowym graczom regionalnym, w których upatrywano 
przyszłych kreatorów układu światowego. Stąd popularność takich kategorii 
analitycznych jak BRIC128 czy Next-11129. Jednak nie tylko na polu gospo-
darczym zachodziły zmiany – Rosja, która po upadku Związku Sowieckiego 
była uważana za kolosa na glinianych nogach, pod przywództwem Władi-
mira Putina znowu zaczęła realizować politykę imperialną130. Klasyk teorii 
stosunków międzynarodowych, twórca neorealizmu Kenneth Waltz uważał, 
że możemy mówić o potędze światowej jedynie w przypadku państwa, które 
przoduje zarówno pod względem ekonomicznym, militarnym, jak i demo-
graficznym131. Jednak w obecnych realiach, w kontekście rosnącego znacze-
nia soft power, które niekoniecznie idzie w parze z siłą militarną, taki pogląd 
wydaje się nie do końca uzasadniony.

Wciąż zmieniająca się równowaga sił na arenie międzynarodowej może 
oznaczać, że nadal jesteśmy w okresie przejściowym, lub że wkroczyliśmy do 
epoki, w której żadne z państw nie może być pewne swojej pozycji w dłuż-
szym horyzoncie. Bardzo interesującą diagnozę obecnej sytuacji postawił 
Richard Haass, tworząc koncepcję systemu bez biegunów (non-polarity). 

126 Patrz A. Subramanian, Inevitable Superpower: Why China’s Dominance is a Sure 
Thing, „The Foreign Affairs” 2011, nr 90 (66); A. Brunet, J.P. Guichard, Chiny 
światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, Warszawa 2011.

127 C.F. Bergsten, Two’s Company, „Foreign Affairs” 2009, T. 88, nr 5, s. 169-170.
128 BRIC – Brazylia, Rosja, Chiny i Indie, czyli kraje, które w przyszłości miały się 

stać globalnymi potęgami. Z czasem zaczęto mówić o BRICS, dołączając do tych 
państw Republikę Południowej Afryki. Patrz D. Wilson, R Purushothaman, 
Dreaming with BRICs: the path to 2050, Goldman, Sachs & Company 2003, 
T. 99.

129 N-11 to Bangladesz, Egipt, Indonezja, Iran, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Filipiny, 
Turcja, Korea Południowa oraz Wietnam, czyli państwa, które mają potencjał do-
łączyć do grona największych gospodarek świata. Patrz D. Wilson, A. Stupnytska, 
The N-11: More Than an Acronym, „Global Economics Paper” 2007, nr 153.

130 Patrz np. A. Nowak, Putin. Źródła imperialnej agresji, Warszawa 2014; M.H. Van 
Herpen, Putin’s Wars: The Rise of Russia’s New Imperialism, Lanham 2014.

131 K.N. Waltz, Theory of International Politics, Long Grove 2010, s. 31.
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Zwraca on uwagę, że w odróżnieniu od układu wielobiegunowego nie mamy 
dziś do czynienia z kilkoma mocarstwami, lecz z wieloma ośrodkami, któ-
re posiadają znaczące wpływy. W dodatku państwa utraciły swój monopol 
na bycie takimi ośrodkami władzy, wpuszczając do swojego grona oddolne 
ruchy militarne, organizacje pozarządowe oraz korporacje transnarodowe. 
Taki układ niesie ze sobą zagrożenia, gdyż ze względu na liczbę uczestników 
kształtujących politykę światową znacznie trudniejsze jest osiągnięcie kon-
sensusu, pozwalającego utrzymać stabilność132. Koncepcja systemu między-
narodowego bez biegunów, czyli bez kilku wyraźnych ośrodków, w których 
skupia się cała władza jest obiecującą perspektywą badawczą w odniesieniu 
do omawianego w tej dysertacji zagadnienia.

1.3.2.1. Aktorzy pozapaństwowi na arenie międzynarodowej

W tym miejscu należy bliżej przyjrzeć się problematyce aktora politycznego 
na arenie międzynarodowej. Już dawno podręczniki pisząc o podmiotach 
stosunków międzynarodowych nie ograniczają się jedynie do suwerennych 
państw. Większość naukowców przyznaje, że nie można lekceważyć znacze-
nia podmiotów pozapaństwowych, gdyż bez uwzględnienia ich wpływu obraz 
byłby niepełny. Spory dotyczą tego, jakie kategorie aktorów można zaliczyć do 
pełnoprawnych lub równorzędnych państwom uczestników stosunków mię-
dzynarodowych. Wśród najczęściej wymienianych są prywatne korporacje133 
(dzielone na transnarodowe oraz wielonarodowe), organizacje pozarządowe134, 
organizacje przestępcze i terrorystyczne, ruchy społeczne, grupy lobbingowe 
czy nawet eksperckie135. W centrum zainteresowania znalazły się zarówno py-
tania o to, w jaki sposób powstają nowi aktorzy136, jak też skąd wynika ich 

 132 R.N. Haass, The age of nonpolarity: what will follow US dominance, „Foreign 
Affairs” 2008, T. 87, nr 3, s. 44-56.

133 L. Sklair, As political actors, „New Political Economy” 1998, nr 3(2), s. 284-287.
134 Non-state actors and authority in the global system, red. A. Bieler, R. Higgott, 

G. Underhill, London and New York 2004, s. 1.
135 B. Arts, Non-state actors in global governance: Three faces of power, Preprints aus der 

Max-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, nr 2003/4, s. 3. Patrz 
również Pressure Groups in the Global System, red. P. Willets, London 1982; G. Ry-
dlewski, Rządzenie w świecie megazmian, Warszawa 2009; The emergence of private 
authority in global governance, red. R.B. Hall, T.J. Biersteker, Cambridge 2004.

136 Patrz R. Axelrod, A model of the emergence of new political actors, SFI Working Paper 
1993-11-068, Ann Arbor 1993; J. Klabbers, (I Can’t Get No) Recognition: Subjects Doc-
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legitymizacja137 i dlaczego dopiero w ostatnich dziesięcioleciach nabrali takiego 
znaczenia138. Rzecz jasna pojawiają się również głosy, że mimo znacznego wpły-
wu takich podmiotów, to państwa pozostają w centrum relacji międzynarodo-
wych i tylko one posiadają moc kształtowania globalnego systemu139.

Jeżeli zakładamy, że również aktorzy pozapaństwowi mają realny wpływ 
na formę i treść politycznego makropoziomu, to musimy ustalić kryteria, 
które pozwolą wyróżnić takie podmioty z rzeszy organizacji pozarządowych 
czy przedsiębiorstw. Innymi słowy, musimy wskazać na cechy, które przesą-
dzają o tym, że taki podmiot staje się aktorem politycznym. Jeden z autorów 
proponuje zestaw następujących kryteriów: znaczący rozmiar (wielkość), sze-
roki zasięg działania, formalny lub nieformalny dostęp do areny politycznej 
i widoczne skutki działalności podmiotu dla polityki międzynarodowej140. 
Agencje ratingowe w pewnym stopniu spełniają wszystkie kryteria, jednak są 
niewątpliwie nietypowymi aktorami pozapaństwowymi, których nie można 
łatwo zaklasyfikować do żadnej z wymienionych wcześniej kategorii. Mimo 
że są jednostkami nastawionymi na zysk, to nie mogą równać się pod wzglę-
dem wielkości ani bogactwa z największymi korporacjami, ale nie są przecież 
organizacjami pozarządowymi, grupami lobbingowymi ani eksperckimi. 
Trafiają więc do grupy „inne”, w której znajdują się przeróżne podmioty, 
odgrywające istotną rolę na arenie międzynarodowej.

Aktorzy pozapaństwowi nie tylko różnią się pod względem swojej podmio-
towości (niektóre podmioty powstają w drodze porozumienia międzyrządowe-
go, podczas gdy inne mogą być nielegalnymi organizacjami, ściganymi przez 
organy państwowe), ale też z punktu widzenia roli, jaką pełnią w kształtowaniu 
systemu światowego. Niektóre instytucje zyskały tak bardzo na znaczeniu, że 

trine and the Emergence of Non-State Actors, w: Nordic Cosmopolitanism. Essays in Interna-
tional Law for Martti Koskenniemi, red. J. Petman, J. Klabbers, Leided–Boston 2003.

137 Patrz A.Reinisch, The Changing International Legal Framework for Dealing with 
Non-State Actors, w: Non-State Actors and Human Rights, red. P. Alston, Oxford 
2005; E.B. Bluemel, Overcoming NGO Accountability Concerns in International 
Governance, „Brooklyn Journal of International Law” 2005, nr 31.

138 Patrz np. Complex sovereignty: reconstituting political authority in the twenty-first 
century, red. E. Grande, L.W. Pauly, Toronto 2005; Bringing transnational rela-
tions back in: Non-state actors, domestic structures and international institutions, red. 
T. Risse-Kappen, Cambridge 1995; Non-State Actors as New Subjects of Interna-
tional Law, red. R. Hohann, Berlin 1999.

139 A.E. Wendt, Social theory of international politics, Cambridge 1999, s. 9.
140 B. Arts, Non-state actors in global governance: Three faces of power, dz. cyt., s. 5.
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stały się niezbędne przy walce z ogólnoświatowymi problemami, takimi jak 
kwestie ekologiczne (chociażby słynny dylemat wspólnego pastwiska141), pra-
wa człowieka, czy ponadnarodowa przestępczość. Większość z tych problemów 
musi być rozwiązywana równocześnie na poziomie lokalnym, narodowym 
i ponadnarodowym, więc państwa nie posiadają wystarczających zasobów, 
wiedzy ani możliwości, by skutecznie eliminować główne zagrożenia. Rządy 
tracą więc monopol na regulacje i władzę w skali globalnej, ale zyskują wpły-
wowych partnerów, posiadających zaufanie opinii publicznej i cenny kapitał 
społeczny. Coraz popularniejsze staje się też partnerstwo publiczno-prywatne 
na poziomie międzynarodowym, w którym państwa, organizacje pozarządowe 
oraz podmioty działające dla zysku współpracują ze sobą w pewnych sferach, 
tworząc nową jakość polityki wielosektorowej, w której dominują niehierar-
chiczne metody podejmowania decyzji142. Naukowe zainteresowanie tą tema-
tyką znajduje odzwierciedlenie w popularności koncepcji global governance143.

Jednak nie zawsze pojawienie się podmiotów pozapaństwowych jest 
początkiem owocnej współpracy z rządami narodowymi. Często aktorzy 
konkurują między sobą o wpływy  – państwa bardzo niechętnie godzą się 
z sytuacją, w której pewne sfery życia publicznego wymykają się spod ich 
monopolistycznego nadzoru. Władza nie zawsze jest grą o sumie zerowej, 
jednak prawie zawsze posiadanie jej na wyłączność przynosi znacznie większe 
korzyści niż w przypadku konieczności dzielenia się wpływami. Bas Arts wy-
różnił trzy oblicza władzy sprawowanej przez aktorów pozapaństwowych144:
1) Władzę decyzyjną – powiązaną z kształtowaniem polityki i wpływem po-

litycznym. Jej wyrazem jest możliwość wpływania na organy władcze, 
by podjęły decyzję przychylną dla podmiotów pozapaństwowych lub 

141 Problem znany również pod nazwą tragedii wspólnego pastwiska (tragedy of the 
commons), który opisuje sytuację, w której wolny dostęp do pewnych zasobów 
prowadzi w konsekwencji do ich nadmiernej eksploatacji i zniszczenia. Najczęściej 
proponowanym rozwiązaniem tego problemu jest administracyjne ograniczenie 
dostępu do tego dobra, które jednak wymaga ścisłej współpracy wszystkich uczest-
ników lub nadzoru zewnętrznego. Patrz G. Hardin, The Tragedy of the Commons, 
„Science” 1968, T. 162, nr 3859.

142 A. Rothert, Państwo postsuwerenne, „Studia politologiczne” 2010, nr 17, s. 214-220.
143 R.B. Hall, T.J. Biersteker, Private authority as global governance, w: The emergence 

of private authority in global governance, red. R.B. Hall, T.J. Biersteker, Cambridge 
2004, s. 203-222.

144 B. Arts, Non-state actors in global governance: Three faces of power, dz. cyt., s. 16.
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powstrzymały się od podejmowania działań niekorzystnych z ich punktu 
widzenia. W arsenale narzędzi dostępnych w ramach tego oblicza wła-
dzy jest lobbing, rzecznictwo na rzecz własnych interesów, monitoring 
działań rządowych, protesty jako forma wyrażania sprzeciwu oraz bezpo-
średnie uczestnictwo w postaci interesariusza lub nawet współdecydenta. 
Władza decyzyjna wynika zwykle z zasobów posiadanych przez aktorów 
pozapaństwowych, zwłaszcza wiedzy „know how” istotnej dla danego 
problemu czy procesu, a także posiadanych dojść do polityków.

2) Władzę dyskursywną – sprowadzającą się do możliwości kształtowania dys-
kursu. W tym przypadku siła podmiotów pozapaństwowych wynika z ich 
opiniotwórczej roli. Kształtują znaczenia i konteksty pojęć, idei oraz norm 
kluczowych dla sytuacji politycznej lub decydują o tym, co jest w centrum 
zainteresowania opinii publicznej. Narzędziem oddziaływania jest więc de-
finiowanie, interpretowanie, przyciąganie lub odwracanie uwagi. Władza 
dyskursywna jest nakierowana w większym stopniu na opinię publiczną, 
jednak w konsekwencji decydenci polityczni muszą liczyć się z wpływem 
aktorów pozapaństwowych. Oddziaływanie takiej władzy jest znacznie 
mniej bezpośrednie, a efekty trudne do kontrolowania czy nawet przewi-
dzenia, ale mogą być również znacznie bardziej trwałe, gdyż nadają ogólne 
ramy prowadzonej polityce i nie kończą się na pojedynczych aktach decy-
zyjnych. Warunkiem posiadania takiej władzy jest silny autorytet oraz do-
stęp do mediów masowych, a także niezbyt mocna legitymizacja dyskursu, 
który ma być zmieniony wskutek działań podmiotów pozapaństwowych.

3) Władzę regulacyjną  – związaną z tworzeniem reguł oraz budowaniem 
instytucji. Jest to władza sięgająca po bardziej bezpośrednie instrumenty 
niż poprzednie dwa rodzaje. Jej głównym instrumentem jest ustanawia-
nie standardów, opartych na wiedzy eksperckiej, którym dobrowolnie 
poddają się inni uczestnicy stosunków międzynarodowych. Taka rola jest 
zwykle pochodną pustej przestrzeni instytucjonalnej, w której struktury 
państwowe nie zdążyły lub nie były zdolne utworzyć odpowiednich re-
guł. Uczestnicy danego sektora chętnie przyjmują standardy narzucone 
przez prywatne podmioty, o ile prowadzi to do większej efektywności 
i przejrzystości działania.
Agencje ratingowe są doskonałym przykładem aktora pozapaństwowe-

go, który posiada władzę regulacyjną, o czym wspomina sam autor powyż-
szej klasyfikacji. „Wielka Trójka” ustanowiła standardy oceny wiarygodności 
kredytowej podmiotów prywatnych, a nawet państw, które stały się ogólnie 
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przyjętymi normami. Akceptacja tych standardów na rynku finansowym 
była tak powszechna, że znalazły one swoje odzwierciedlenie w prawodaw-
stwie amerykańskim, a później również międzynarodowym. Jest to więc 
modelowy przykład regulacji, która ukształtowała się w sektorze prywatnym 
i została zaakceptowana najpierw przez podmioty, których dotyczyła, zaś do-
piero później przez instytucje państwowe. Jednak ostatni kryzys finansowy 
stworzył wyjątkowe okoliczności działania dla takich podmiotów jak agen-
cje ratingowe, dlatego w dalszej części pracy zostanie poddana weryfikacji 
teza o tym, że „Wielka Trójka” agencji nie posiada dwóch pozostałych typów 
władzy.

1.3.2.2. Koncepcja nowego średniowiecza w stosunkach 
międzynarodowych

Nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonała się 
wyraźna zmiana ośrodków światowej władzy w porównaniu do panującego 
przez kilkaset lat państwocentrycznego układu. Jednak bardziej precyzyjnie 
można opisać to zjawisko mówiąc nie tyle o zmianie ośrodka, co o zmianie 
samego charakteru władzy. Postępująca globalizacja dyktuje nowe warun-
ki, w których muszą się odnaleźć wszystkie podmioty przestrzeni między-
narodowej. Gwałtowny rozwój nowych technologii, które w dużej mierze 
wyznaczają obecnie trendy ogólnego rozwoju społeczeństw, faworyzuje sie-
ciowy układ w miejsce sztywnych hierarchicznych struktur. Z drugiej strony, 
większość nowych problemów jest z natury nieterytorialna – są to kwestie 
ekologiczne, migracyjne, działania terrorystyczne czy przestępczość wirtu-
alna. Państwa są ograniczone swoimi granicami oraz ociężałą biurokracją, 
dlatego w imię większej skuteczności muszą współpracować z podmiotami 
pozapaństwowymi. Nie potrafią również zapanować nad gwałtownie roz-
rastającymi się rynkami, dlatego większość operacji finansowych w żaden 
sposób nie przyczynia się do realizacji celów gospodarczych poszczególnych 
państw, a tylko do zwiększenia zysku akcjonariuszy. Rozproszenie władzy nie 
jest jedynie zagadnieniem dotyczącym świata polityki, ma ono bezpośredni 
wpływ na tzw. szeregowych obywateli, którzy w coraz większym stopniu tra-
cą tożsamość narodową, przy czym alternatywą jest niedookreślona identyfi-
kacja z płynnymi strukturami zglobalizowanego świata145.

145 J.T. Mathews, Power shift, „Foreign Affairs” 1997, T. 76, nr 1, s. 50-66.
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Z punktu widzenia historii politycznej dzisiejsza sytuacja, opisywana powyżej 
jako kardynalny zwrot w porządku świata, nie jest oczywiście niczym nowym. 
W średniowiecznej Europie władza opierała się na misternej sieci powiązań i za-
leżności hierarchicznych, wyrażającej się w stosunkach feudalnych i podległości 
strukturom kościelnym. Żadna instytucja polityczna nie posiadała przywileju 
wyłącznej supremacji nad jakimś terytorium i jego ludnością – książęta musieli 
dzielić się władzą z papieżem i wasalami. Tę analogię dostrzegli naukowcy, któ-
rzy wprowadzili perspektywę neomediewalizmu do teorii stosunków międzyna-
rodowych. Koncepcja nowego średniowiecza znalazła zastosowanie w różnych 
dziedzinach nauki, między innymi w historiografii i filozofii kultury146. Wystar-
czy wspomnieć niezwykle inspirujące prace Umberta Eco, który dostrzegał wiele 
paraleli między okresem średniowiecza i dzisiejszymi czasami w wielu dzie-
dzinach życia: od podejścia do technologii, po zasady rządzące sztuką147.

W analizie stosunków międzynarodowych koncepcja nowego średniowie-
cza została spopularyzowana za sprawą pracy Hedleya Bulla The Anarchical 
Society. A Study of Order in World Politics, w której opisuje erozję suwerennego 
państwa w II połowie XX w. Politolog twierdzi, że w obecnych czasach poczu-
cie zagrożenia i wszechobecna przemoc, a także gwałtowny wzrost znaczenia 
podmiotów pozapaństwowych przypominają sytuację sprzed kilku wieków, 
gdy różne ośrodki władzy walczyły między sobą, uniemożliwiając silną cen-
tralizację. Nie jest to więc obraz jednoznacznie pozytywny – degradacja zna-
czenia suwerenności państwowej może prowadzić do anarchii na arenie mię-
dzynarodowej. Powrót do wielopoziomowej władzy i lojalności podwładnych 
jest możliwy jako alternatywa wobec współczesnego układu państwowego, 
pod warunkiem jednak, iż powstanie świecka organizacja na podobieństwo 
Kościoła. Na poparcie swoich tez o zmianach, które upodabniają XX-wieczny 
świat do realiów średniowiecznych, H. Bull podaje szereg argumentów: regio-
nalna integracja państw, czego najdobitniejszym przykładem jest Unia Euro-
pejska; dezintegracja państw jako suwerennych podmiotów, zwłaszcza przez 
ruchy oddolne, które stają się samodzielnymi aktorami politycznymi (np. 
mniejszości narodowe czy etniczne); powrót prywatnych międzynarodowych 
środków przymusu – w tej sferze państwo utraciło swój monopol nie tylko 

146 G. Lewicki, Sieciowa teoria nowego średniowiecza, Kwartalnik „Pressje” 2010, Teka 
XX, s. 77-83.

147 Patrz U. Eco, The Return of the Middle Ages, w: tenże, Travels in Hyperreality, Or-
lando 1986; U. Eco, Semiotics and the Philosophy of Language, Bloomington 1986.
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na rzecz organizacji międzynarodowych, ale też innych aktorów politycznych, 
takich jak grupy terrorystyczne; istnienie organizacji transnarodowych, do 
których zalicza się korporacje wielonarodowe, ruchy polityczne, zrzeszenia 
pozarządowych organizacji, ruchy religijne czy podmioty międzyrządowe; 
technologiczna unifikacja świata, czyli życie w „globalnej wiosce”148. Warto 
jednak zauważyć, że H. Bull pisząc te słowa w 1977 r., był niezwykle ostroż-
ny – zdawał sobie sprawę z tego, że świat znajduje się na progu wielkich zmian 
i trudno jest cokolwiek prognozować przy tak zawrotnym tempie rozwoju 
technologicznego. Dostrzegał również niebezpieczeństwo płynące z uprosz-
czonego założenia, jakoby władza na skalę międzynarodową była grą o sumie 
zerowej, w której pojawienie się nowych podmiotów bezpowrotnie prowadzi 
do upadku państwa suwerennego. Niemniej koncepcja nowego średniowiecza 
okazała się inspirującą perspektywą badawczą, która znalazła swoją kontynu-
ację w dziełach innych naukowców149.

1.3.2.3. Sieciowe teorie władzy

Postrzeganie władzy jako konstrukcji złożonej z przeplatających się wpływów 
różnych podmiotów, realizowanej w dużej mierze przy użyciu nowoczesnych 
form rządzenia, znalazło swój wyraz w teoriach sieciowych. Manuel Castells, 
czołowy reprezentant tego nurtu w naukach społecznych150, stworzył siecio-
wą teorię władzy. Samo zjawisko władzy Castells uznaje za kluczowy proces 
w społeczeństwie, gdyż reguluje najważniejsze i najbardziej pożądane warto-
ści i instytucje. Uznaje, że jest to relacja, a nie atrybut, gdyż nie może istnieć 
w oderwaniu od specyficznego układu aktorów, których łączą asymetryczne 
zależności. Społeczeństwo jest w gruncie rzeczy układem punktów przecięcia 
rozmaitych socjoprzestrzennych sieci władzy. Państwo jest co prawda waż-
nym, ale nie jedynym węzłem łączącym szereg sieci – instytucjonalnych, po-
litycznych czy militarnych151.

148 H. Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, New York 2002, 
s. 254-266.

149 Patrz np. P.G. Cerny, Neomedievalism, civil war and the new security dilemma: 
Globalisation as durable disorder, „Civil Wars” 1998, T. 1, nr 1; J. Friedrichs, The 
Meaning of New Medievalism, „European Journal of International Relations” 
2001, T. 7, nr 4; J. Zielonka, Europe as Empire: The Nature of the Enlarged Europe-
an Union, New York 2007.

150 Patrz M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
151 M. Castells, Communication Power, Oxford 2013, s. 10-19.
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Manuel Castells stworzył katalog rodzajów władzy w sieciach152:
 – Władza sieciowa (Networking Power)  – jest to władza aktorów oraz 
instytucji tworzących główne sieci globalne nad podmiotami, które nie 
należą do tych sieci.

 – Władza sieci (Network power) – wynika ze standardów, które regulują 
interakcje społeczne w sieciach. W odróżnieniu od poprzedniego ro-
dzaju władza nie polega na wykluczaniu, ale na ustanawianiu zasad 
włączenia.

 – Władza usieciowiona (Networked Power)  – władza jednych aktorów 
społecznych nad innymi, w ramach tej samej sieci, przy czym w każdej 
sieci powstaje specyficzna relacja.

 – Władza tworzenia sieci (Network-making Power) – zdolność do two-
rzenia oraz kierowania sieciami, tak by spełniały cele i realizowały war-
tości jej twórców lub do łączenia różnych sieci, by maksymalizować 
własną użyteczność. Jest to nadrzędny rodzaj władzy w społeczeństwie.

Castells podaje przykład światowego systemu kapitalistycznego, w któ-
rym globalny rynek finansowy zajmuje centralną pozycję, a instytucje ta-
kie jak agencje ratingowe czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy pełnią 
rolę autorytatywnych interpretatorów. Międzynarodowe rynki finansowe są 
w znacznej mierze uniezależnione od regulacji państwowych czy instytucji 
międzyrządowych, ale błędem byłoby stwierdzenie, że kieruje nimi niewi-
dzialna ręka rynku. Z jednej strony rynki posiadają władzę sieci, ale państwa 
stosując politykę deregulacji i liberalizacji posiadają władzę tworzenia sieci, 
czego skutkiem stało się rozproszenie władzy usieciowionej153.

Popularność teorii podkreślających sieciowy układ społeczeństwa sprawi-
ła, że powstała również odrębna perspektywa badawcza, zwana analizą sieci 
społecznych (social network analysis), która znalazła zastosowanie również 
w dziedzinie nauk politycznych154. W tej metodzie aktorzy są postrzegani 
jako podmioty współzależne, a więzi między nimi są traktowane jak kanały 

152 M. Castells, A Network Theory of Power, „International Journal of Communica-
tion” 2011, nr 5, s. 773.

153 Tamże, s. 783-784.
154 Patrz np. M.D. Ward, K. Stovel, A. Sacks, Network Analysis and Political Science, 

„Annual Review of Political Science” 2011, T. 14; K. Dowding, Model or met-
aphor? A critical review of the policy network approach, „Political studies” 1995, 
nr 43(1); E.M. Hafner-Burton, M. Kahler, A.H. Montgomery, Network analysis 
for international relations, „International Organization” 2009, nr 63(03).
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przepływu zasobów. Strukturę pojmuje się jako trwały schemat relacji mię-
dzy tymi aktorami, zaś otoczenie strukturalne jako źródło ograniczeń indy-
widualnych działań155.

1.3.3. Ewolucja globalnego rynku finansowego

W poprzednim podrozdziale zaprezentowano opis współczesnej areny mię-
dzynarodowej w okresie transformacji. Państwa nie są już jedynymi dyspo-
nentami władzy w świecie, w którym większość procesów można opisać za 
pomocą złożonych, przeplatających się ze sobą sieci. Jednakże przedwczesne 
jest wieszczenie końca ery supremacji państw suwerennych. W większości 
sfer rządy wciąż odgrywają ogromnie ważną rolę, uzależniając od siebie w ten 
czy inny sposób podmioty pozapaństwowe. Zwłaszcza rola supermocarstw 
czy potęg regionalnych wydaje się nie być szczególnie zagrożona ze strony 
kolejnych pojawiających się wpływowych aktorów politycznych.

Istnieje jednak wymiar, w którym państwa szczególnie straciły na zna-
czeniu w porównaniu do poprzednich stuleci – jest to wymiar gospodarczy. 
Kenichi Ohmae twierdzi, że w dzisiejszym świecie granice ekonomiczne 
znikają w błyskawicznym tempie. Swoją tezę opiera na analizie zmian 
czterech czynników: inwestycji, produkcji, technologii informacyjnej oraz 
konsumentów indywidualnych. Rynki kapitałowe wypracowują wciąż nowe 
mechanizmy przepływu pieniądza, dlatego inwestycje już od dłuższego czasu 
nie są zależne od geograficznego miejsca pobytu właściciela kapitału. Większość 
transakcji dotyczy prywatnych środków kapitałowych, w odróżnieniu 
od sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat, gdy krążyły głównie pieniądze 
państwowe, a każda transakcja była nadzorowana przez sztab biurokratów. 
Obecnie dzięki nowym technologiom decyzje inwestycyjne są realizowane 
w mgnieniu oka, bez zaangażowania jakichkolwiek instytucji państwowych. 
Przemysł jest znacznie mniej mobilny, jednak w tym przypadku również 
można dostrzec istotne zmiany, zwłaszcza gdy idzie o kwestie lokalizacji 
produkcji. Specjalne warunki tworzone przez państwa w celu przyciągania 
inwestycji bezpośrednich nie są już tak istotne jak dawniej. Decyzje o wyborze 
lokalizacji zapadają z uwzględnieniem specyfiki rynku i kapitału ludzkiego 
w danym regionie. Technologie informacyjne są czynnikiem, który sprzyja 

155 S. Wasserman, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge 
1994, s. 4.
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decentralizacji wielkich przedsiębiorstw  – w większości przypadków 
utrzymywanie wszystkich działów firmy w jednym kraju (zwłaszcza jeżeli to 
wysoko rozwinięte państwo) nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Wystarczy 
zapewnić płynny transfer wiedzy know how z centrali do oddziałów zagranicz-
nych i korzystać z przewagi konkurencyjnej, jaką daje wybór najtańszych czy 
najefektywniejszych miejsc lokalizacji156.

Oderwanie się od podziałów narodowych można zaobserwować nie tylko 
po stronie producentów, ale tez konsumentów indywidualnych. Wraz z glo-
balizacją rozprzestrzeniają się trendy czy wręcz modele kulturowe, a możli-
wości technologiczne sprzyjają zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych bez 
oglądania się na miejsce wyprodukowania towaru czy usługi. W takim ukła-
dzie państwo traci swoją kluczową rolę kontroli przepływu zasobów gospo-
darczych i staje się jednym z wielu graczy, którzy próbują formować kształt 
gospodarki globalnej. Suwerenne państwo nie jest już podstawową jednostką 
międzynarodowych stosunków gospodarczych, a to znaczy, że nie posiada 
również w tej sferze wyłącznej władzy157.

Stwierdzenie, że w obecnych międzynarodowych stosunkach gospodar-
czych to rynek ma większą władzę niż suwerenne państwa, nie budzi więk-
szych obiekcji, ale niewiele też mówi o tym, do kogo ta władza należy. Wy-
bitna badaczka Susan Strange przeanalizowała kilka sektorów gospodarki 
i podała przykłady podmiotów, które mają największy wpływ na kształt i treść 
relacji ekonomicznych we współczesnym świecie. W tym zestawieniu znala-
zły się między innymi przedsiębiorstwa komunikacyjne i koncerny medial-
ne, które kontrolują komunikację oraz przepływ informacji; najpotężniejsze 
organizacje przestępcze, czyli tak zwana mafia, która zmonopolizowała nie-
mal w całości niektóre gałęzie handlu (słynny przykład Włoch, gdzie mafia 
od dawna tworzy struktury alternatywne wobec państwa); zawody związane 
z zarządzaniem ryzykiem, tj. głównie branża ubezpieczeniowa; największe 
firmy zajmujące się audytem finansowym (Susan Strange pisała o „Wiel-
kiej Szóstce”, jednak obecnie stosuje się określenie „Wielka Czwórka”, ze 
względu na połączenie dwóch przedsiębiorstw i upadek jednego); potężne 
kartele, dominujące w niektórych branżach, np. paliwowej czy medycznej; 

156 K. Ohmae, The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies, Glasgow 
1996, s. 2-4.

157 Tamże, s. 3-5.
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organizacje międzynarodowe, rządzone przez „ekonomokratów”, takie jak 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy158.

1.3.3.1. Globalne procesy kształtujące rynek finansowy

Takie procesy jak utrwalenie własności prywatnej i liberalizacja rozprzestrzeniły 
się po całym świecie, chociaż w różnych regionach przybrały nieco inna formę. 
Państwa, które uzyskały niepodległość w XX w., musiały przyciągnąć zachodni 
kapitał, by rozwinąć swoje rynki wschodzące159. W tym celu musiały przyjąć 
również obowiązujące na Zachodzie „zasady gry”, regulujące obrót na rynkach fi-
nansowych. W większości przypadków liberalizacja obejmowała wiele sektorów, 
tworząc gospodarki otwarte na inwestycje zagraniczne. Poniższa tabela dobrze 
ilustruje ten proces, pokazując, że przytłaczająca większość regulacji dotyczących 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych ułatwiała takie transakcje.

Tabela 4. Zmiany w narodowych regulacjach prawnych dotyczących BIZ, 1992–2002

Rok 1992 1995 1999 2002

Liczba krajów, które wprowadziły zmiany 
prawne dotyczące inwestycji 43 64 63 70

Liczba zmian regulacyjnych, z których: 79 112 140 248

– faworyzujące BIZ 79 106 131 235

– bardziej restrykcyjne dla BIZ 0 6 9 12

Źródło: K. Rybiński, Globalizacja a rynki finansowe, Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku 
Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego; http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomo-
sci_2006/rybinski_200406.pdf (dostęp 10.09.2014).

Specyfika rynku finansowego sprawiła, że na poziomie globalnym stał 
się on jeszcze bardziej liberalny niż na szczeblu rynków krajowych. Taki stan 
rzeczy spotyka się zarówno z pozytywną oceną (ekonomiści często wskazują 
na korelację istniejącą między liberalizacją sektora finansowego i wzrostem 
gospodarczym), jak i krytyką, ale nie poddaje się łatwo zmianom.

Proces, który nazywamy globalizacją, de facto stworzył międzynarodo-
wy rynek finansowy w obecnym kształcie. To jemu zawdzięczamy rozmiar 

158 S. Strange, The retreat of the state. The diffusion of power in the world economy, Cam-
bridge 1996, s. 91-182.

159 Patrz R.I. McKinnon, The order of economic liberalization: Financial control in the 
transition to a market economy, Baltimore–London 1993.
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i intensywność wymiany pieniężnej, a także oderwanie się od gospodarek 
krajowych. Przyczyn procesów globalizacyjnych jest wiele, niemniej w kon-
tekście rynków finansowych należy wskazać głównie na gwałtowny rozwój 
nowych technologii, które znacznie przyspieszyły dokonywanie transakcji, 
zmniejszyły ich koszt i uniezależniły je od położenia geograficznego, a tak-
że działania państw. Globalny rynek finansowy nie mógłby powstać, gdyby 
państwa nie usunęły barier prawnych, ograniczających przepływ prywatnego 
kapitału. Co więcej, rządy powstrzymały się od implementacji rozwiązań, 
które dawałyby im większą kontrolę nad sferą finansową, natomiast dokła-
dały starań, by zapobiec światowym kryzysom, które mogłyby zaszkodzić 
rynkom finansowym, na których rządziły jedynie prawa popytu i podaży.

Ostatnim trendem, który pośrednio, ale w znacznym stopniu wpłynął 
na rozkład sił i kształt globalnego rynku finansowego, są procesy integracyj-
ne. Tendencje zacieśniania współpracy politycznej, gospodarczej i społecz-
nej prowadzą do coraz głębszych współzależności, intensywnej mobilności 
czynników produkcji i ujednolicania się kultury instytucjonalnej. Państwa 
i regiony decydują się na tworzenie formalnych struktur integracyjnych, 
by zwiększyć efektywność gospodarczą i wzmocnić pozycję geopolityczną. 
Przykładem najskuteczniejszego projektu integracyjnego na szeroką skalę 
jest oczywiście Unia Europejska, a zwłaszcza jej wymiar ekonomiczny, czyli 
Unia Gospodarcza i Walutowa. Państwa, które w pełni uczestniczą w Unii, 
akceptują pełną liberalizację przepływu kapitału, wprowadzają regulacje ma-
jące na celu integrację sektora finansowego i rezygnują z walut krajowych 
na rzecz euro. Skutkiem jest harmonizacja polityki pieniężnej i stworzenie 
jednolitego rynku finansowego. Głęboka integracja gospodarcza niesie dla 
państw członkowskich również pewne zagrożenia, co widać na przykładzie 
rozprzestrzeniania się ostatniego kryzysu. W dalszych częściach książki zosta-
nie pokazane, jaką rolę odegrały działania agencji ratingowych w kontekście 
kryzysu zadłużeniowego Unii Gospodarczej i Walutowej.

1.3.3.2. Procesy specyficzne dla współczesnego rynku finansowego

Drugą kategorię czynników, które wpłynęły na ewolucję globalnego ryn-
ku finansowego, stanowią procesy charakterystyczne głównie dla tego rynku 
i transakcji odbywających się na nim. Standaryzacja, która objęła różne aspek-
ty rynku – kapitał, miary ryzyka czy informację – umożliwiła rozwój rynku 
finansowego z technicznego punktu widzenia. Standardem stały się jednoli-
te instrumenty finansowe, uznawane przez ogół zasady oceny wiarygodności 
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kredytowej (czyli właśnie działalność agencji ratingowych) czy ustalona treść, 
która musi towarzyszyć każdej ofercie. Dzięki procesowi standaryzacji wszyscy 
uczestnicy globalnego   rynku finansowego mogą mieć pewność, że jednakowo 
rozumieją zasady zawieranych transakcji, bez względu na to, skąd pochodzą.

Dezintermediacja jest rozumiana jako usunięcie poszczególnych ogniw 
w łańcuchu dostaw. W przypadku usług finansowych pod tym pojęciem zwy-
kle kryje się zjawisko wypierania banków z ich tradycyjnego pola dominacji – 
przyjmowania depozytów i udzielania kredytów. Może się to odnosić również 
do innych podmiotów pośrednictwa finansowego, których dotychczasowa rola 
jest zagrożona ze względu na łatwość bezpośredniego dostępu do rynku kapi-
tałowego. Emitenci papierów wartościowych zawierają bezpośrednie transakcje 
z posiadaczami kapitału, zmniejszając poprzez to koszty, które wiązałyby się z za-
angażowaniem dodatkowego pośrednika. Ostatnimi czasy proces dezinterme-
diacji szczególnie silnie kształtował globalny rynek finansowy, przesuwając wła-
dzę od banków w kierunku podmiotów niebankowych. Jest to również jeden 
z głównych powodów wzrostu znaczenia aktorów jakimi są agencje ratingowe.

Sekurytyzacja to „proces polegający na łączeniu jednorodnych, niepłyn-
nych aktywów finansowych, które następnie usunięte z bilansu inicjatora 
procesu stanowią zabezpieczenie płynnych papierów wartościowych będą-
cych przedmiotem obrotu na rynkach kapitałowych”. Innymi słowy jest to 
sposób pozyskiwania kapitału poprzez przekształcenie części aktywów w pa-
piery wartościowe. Przy okazji należy zwrócić uwagę, że proces ten pociąga 
za sobą również przeniesienie ryzyka z inicjatora na inwestora. Szczególnie 
popularne stało się tworzenie papierów wartościowych na podstawie kredy-
tów hipotecznych oraz obligacji, posiadanych przez bank. W jednym pakie-
cie zwykle są sprzedawane różne transze instrumentów, które mają rozmaite 
stopy zwrotu, okresy płatności i poziomy ryzyka. Podmioty finansowe zaczę-
ły chętnie korzystać z takiej możliwości zdobycia kapitału, tworząc coraz bar-
dziej skomplikowane odmiany papierów wartościowych. Podczas ostatniego 
kryzysu finansowego sekurytyzacja była wskazywana jako jeden z głównych 
winowajców, gdyż doprowadziła do ogromnego rozwoju obrotu papierami, 
które coraz częściej wymykały się nadzorowi regulatorów.

Wszystkie opisane powyżej procesy sprawiły, że aktorzy międzynarodowi, 
jakimi są agencje ratingowe, znalazły się w zupełnie odmiennym środowisku 
funkcjonowania niż w poprzednich dziesięcioleciach swojej działalności. Na-
stępny rozdział pokazuje tę zmianę z perspektywy chronologicznej, a także 
szczegółowo opisuje „Wielką Trójkę” agencji ratingowych.



Rozdział 2

Powstanie, ewolucja i współczesne 
znaczenie agencji ratingowych

2.1. Kontekst historyczny powstania agencji 
ratingowych

W dzisiejszym globalnym systemie finansowym agencje ratingowe zajmują 
istotną i niepodważalną pozycję, jednak nie zawsze tak było. Przez kilka stu-
leci rynek finansowy istniał i rozwijał się bez pomocy podobnych instytucji. 
Dopiero na początku XX w. w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze 
agencje ratingowe. Pragnąc w pełni zrozumieć przyczyny ich powstania i póź-
niejszą ewolucję działalności, należy jednak cofnąć się o kilka dziesięcioleci.

Gospodarka amerykańska w XIX w. nabrała ogromnego rozpędu i roz-
poczęła proces przekształcania się w wysoko rozwinięty system kapitalistycz-
ny, połączony więziami handlowymi z resztą świata. Sprzyjało temu szybkie 
uprzemysłowienie kraju i innowacje w niemal wszystkich dziedzinach pro-
dukcji. Modernizacja przemysłu w państwie o tak dużej powierzchni i licz-
bie ludności wymagała ponadprzeciętnych nakładów kapitałowych. Rosnąca 
skala przemysłu i coraz bardziej skomplikowane transakcje prowadziły do 
powszechnego stosowania formy stowarzyszonej spółek. Początkowo takie 
korporacje miały w społecznym odbiorze jedynie negatywne konotacje, gdyż 
widziano w nich beneficjentów nadzwyczajnych przywilejów i zagrożenie dla 
drobnej przedsiębiorczości. Zła opinia towarzyszyła również bankom, które 
częstokroć finansowały działalność takich przedsiębiorstw poprzez nielegalne 
emitowanie pieniędzy.

Dzięki temu powstał prężny system oparty na spółkach kapitałowych, 
które szybko zdominowały sektor bankowy, ubezpieczeniowy, a także 
przedsiębiorstw produkcyjnych. Najważniejszymi  – z punktu widzenia 
powstania agencji ratingowych – okazały się spółki kolejowe. Ze względu 
na szybkość, niski koszt podróży i niezawodność koleje stały się najlepszą 
i najpopularniejszą formą podróży, a także formą transportu wyrobów prze-
mysłowych. Kładąc tory na coraz to odleglejszych obszarach kraju, spółki 
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kolejowe potrzebowały jednak ogromnych nakładów finansowych. Począt-
kowo zaciąganie kredytów nie stanowiło problemu, jednak gdy prace bu-
dowlane przenosiły się do rzadko zaludnionych i słabo rozwiniętych stanów 
amerykańskich, okazywało się, że brakuje podmiotów, które byłyby chętne 
sfinansować takie przedsięwzięcia. Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego 
poszczególnych regionów USA sprawiło, że niektóre stany nie posiadały 
banków ani inwestorów, którzy mogliby wesprzeć spółki kolejowe. To przy-
czyniło się do rozwoju potężnego rynku obligacji kolejowych, w którym 
uczestniczyły zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Dzięki takiemu 
źródłu finansowania spółki mogły nadal się rozwijać i umacniać swoją pozy-
cję, kładąc podwaliny pod erę panowania korporacji w gospodarce Stanów 
Zjednoczonych.

Rynek amerykański notował ciągły wzrost  – zawierano coraz więcej 
transakcji na coraz większą skalę. Nie były to już transakcje lokalne, zawie-
rane między przedsiębiorcami, którzy znali się nawzajem i mogli sobie ufać. 
Mobilność czynników produkcji powodowała, że przedsiębiorcy czy inwe-
storzy nie mogli w łatwy sposób poznać historii swojego kontrahenta lub 
emitenta papierów wartościowych. Informacje dotyczące stanu finansowe-
go spółek stały się cenną i poszukiwaną wiedzą. Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom, powstały instytucje zajmujące się gromadzeniem informacji 
o wiarygodności spółek  – wywiadownie gospodarcze. Zgromadzone dane 
sprzedawały swoim subskrybentom, którymi zwykle byli importerzy, banki 
czy agencje ubezpieczeniowe. Drugą grupą podmiotów, które należy wymie-
nić w omawianym kontekście są bankierzy inwestycyjni. Pośredniczyli oni 
między emitentami papierów wartościowych oraz ich nabywcami, na szali 
kładąc własną reputację. Bankierzy byli zainteresowani posiadaniem możli-
wie dokładnych i świeżych informacji finansowych dotyczących spółek, któ-
rych akcje sprzedawali swoim klientom.

Podobne funkcje spełniała również wyspecjalizowana prasa finansowa. 
Jej początków należy upatrywać w czasopiśmie „The American Railroad 
Journal”, które opisywało strukturę własnościową kompanii kolejowych 
i ich kondycję finansową. Podobne pisma, specjalizujące się w wybranych 
branżach, były uznawane za wiarygodne i poważane źródło informacji finan-
sowych. W tym kontekście należy również wspomnieć czasopismo „Poor’s 
American Railroad Journal”, publikujące między innymi dane o długości to-
rów, udziałach kapitałowych poszczególnych inwestorów i osiąganych przez 
spółkę zyskach czy stratach. Dostosowując się do wymagań rynku, Henry 
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V. Poor rozpoczął wydawanie wyspecjalizowanej publikacji „Manual of the 
Railroads of the United States”. Pierwszy numer sprzedano w nakładzie 
2500 egzemplarzy. Jak się przekonamy, nazwisko Henry V. Poor będzie się 
jeszcze nieraz przewijało w historii agencji ratingowych.

Na początku XX w. działalność wywiadowni gospodarczych, prasy fi-
nansowej i bankierów inwestycyjnych nie zaspakajała już potrzeb wszyst-
kich zainteresowanych stron. Przy coraz intensywniejszych strumieniach 
informacji o coraz to nowych spółkach notowanych na giełdzie inwesto-
rzy potrzebowali maksymalnie skondensowanej, ale wiarygodnej wiedzy 
na temat kondycji finansowej tych przedsiębiorstw. Jako pierwszy tę niszę 
dostrzegł i postanowił zagospodarować John Moody. W 1909 r. założył 
firmę John Moody & Company, która wydawała „Moody’s Manual of In-
dustrial and Miscellaneous Securities”. Publikacja zwierała dane i statystyki 
dotyczące akcji i obligacji instytucji finansowych, agend rządowych, spółek 
handlowych oraz firm z branży spożywczej i wydobywczej. Pomysł ten przy-
niósł przedsiębiorcy rozgłos i pieniądze, których jednak nie wystarczyło, by 
przetrwać załamanie na rynku giełdowym w 1907 r. Jednak już po dwóch 
latach John Moody powrócił na rynek z udoskonalonym pomysłem. Tym 
razem zaczął wydawać „Moody’s Analyses of Railroad Investment”, w któ-
rym zamiast surowych danych na temat aktywów, przepływów i zarzą-
dzania zaczął zamieszczać szczegółowe analizy spółek kolejowych. Moody 
zauważył, że inwestorzy nie potrafią w wystarczającym stopniu korzystać 
z informacji biznesowych i wyciągać prawidłowych wniosków na temat 
instrumentów finansowych. W swojej publikacji przeanalizował sytuację 
każdej spółki i ocenił emitowane papiery wartościowe za pomocą kodu li-
terowego, używanego dotąd przez wywiadownie gospodarcze. Był to strzał 
w dziesiątkę.

Nowy system oceny wiarygodności biznesowej spółek wypełnił lukę in-
formacyjną powstałą na giełdzie, której skutkiem był kryzys zaufania na ryn-
ku, zaś Moody zyskał ogromną popularność. W 1913 r. w swojej publikacji 
ujął także przedsiębiorstwa przemysłowe i użyteczności publicznej. W ko-
lejnym roku dodał sektor obligacji municypalnych oraz zarejestrował firmę 
Moody’s Investor Service. W ciągu kilku lat firma rozwinęła się do tego stop-
nia, że analizie poddawano prawie 100% obligacji na terenie Stanów Zjed-
noczonych. John Moody stworzył podwaliny systemu ratingu kredytowe-
go, nie tylko poprzez wprowadzenie literowego kodu oceny wiarygodności, 
ale również utrwalenie systemu finansowania zwanego investor-pay model, 
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gdyż to właśnie zainteresowany inwestor musiał wnieść opłatę, by otrzymać 
informacje.

Agencje ratingowe zdobywały coraz większe znaczenie na wciąż dyna-
micznie rozwijającym się rynku finansowym Stanów Zjednoczonych. Pod 
względem bezpieczeństwa zawieranych transakcji rynek ten można było po-
równać do Dzikiego Zachodu. „Wspaniałe lata dwudzieste” były okresem 
niewiarygodnie szybkiego wzrostu gospodarczego, ale przez to sprzyjały po-
jawianiu się coraz bardziej wyszukanych instrumentów finansowych, za któ-
rymi często stały przekręty, czy wręcz oszustwa finansowe. Przy braku silnego 
nadzoru instytucjonalnego inwestorzy poszukiwali poczucia bezpieczeństwa, 
korzystając z usług agencji ratingowych. Budowaniu silnej pozycji agencji 
jeszcze bardziej przysłużył się Wielki Kryzys z lat 1929–1933, gdy spółki 
notowane na giełdach upadały z dnia na dzień.

Po tym, jak najsilniejsza fala kryzysu już minęła, należało odbudować za-
ufanie inwestorów do rynku finansowego. W tym celu uchwalono w 1933 r. 
Securities Act, który można sprowadzić do dwóch głównych postulatów:

 – spółki, publicznie oferujące papiery wartościowe, musiały publicznie 
udostępniać prawdziwe informacje o prowadzonym biznesie, emito-
wanych papierach wartościowych oraz ryzyku, powiązanym z inwesto-
waniem w te papiery;

 – podmioty pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi musia-
ły uczciwie traktować inwestorów, przedkładając ich interes nad swój 
własny.

Następnie realizując cel odbudowania wiarygodności rynku finansowego, 
powołano w 1934 r. US Securities and Exchange Commission (SEC) – ko-
misję papierów wartościowych i giełd, której obowiązkiem stało się regulo-
wanie oraz kontrolowanie rynku papierów wartościowych, a także sprawo-
wanie nadzoru nad przestrzeganiem federalnego prawa obrotu papierami 
wartościowymi. Również agencje ratingowe i ich działalność znalazły się pod 
kuratelą tej instytucji.

Rynek finansowy, poddany działaniu takich procesów jak standaryzacja 
kapitału, dezintermediacja, finansjeryzacja i transnacjonalizacja, przeżywał 
w XX w. głęboką ewolucję. Wraz z nim zmieniały się również funkcjonu-
jące na nim podmioty, w tym agencje ratingowe. Prawdziwy ich rozkwit 
rozpoczął się w latach siedemdziesiątych, czemu sprzyjały z jednej strony 
działania państwa, zaś z drugiej – procesy globalizacyjne. Zanim przejdziemy 
do opisu obecnego stanu rzeczy, czyli dominacji „Wielkiej Trójki” agencji 



2.2. Ocena wiarygodności kredytowej państw 87

ratingowych – Moody’s, Standard & Poor’s oraz Fitch Ratings, warto przyj-
rzeć się bliżej samemu zjawisku przyznawania ocen wiarygodności kredyto-
wej dla państw emitujących papiery wartościowe.

2.2. Ocena wiarygodności kredytowej państw

Każda z agencji posiada własne procedury i reguły, które towarzyszą proceso-
wi przyznawania oceny poszczególnym jednostkom, jednak wszystkie działa-
ją w ramach podobnego schematu. Pierwszym krokiem jest zwykle wniosek 
podmiotu o przyznanie ratingu i podpisanie umowy. Następnie podmiot 
otrzymuje do wypełnienia standardowy kwestionariusz, zaś wyznaczeni 
analitycy rozpoczynają analizę publicznych informacji dotyczących emi-
tenta. Porównuje się otrzymane wyniki z odpowiedziami z kwestionariusza 
i omawia je na spotkaniu z przedstawicielami ocenianego podmiotu (może 
to być głowa państwa, premier, minister finansów, przewodniczący banku 
centralnego lub inni najwyżsi urzędnicy państwowi). Analitycy sporządzają 
raport, który zostaje zaprezentowany na posiedzeniu komitetu ratingowe-
go. Dopiero na tym etapie komitet przyznaje wstępną ocenę emitentowi, 
dodając do niej uzasadnienie. Podmiot ma szansę ustosunkowania się do 
tej oceny i ewentualnych wyjaśnień czy też dostarczenia nowych istotnych 
informacji. Ostatnim etapem jest przyznanie oceny końcowej, która trafia do 
opinii publicznej. Cała procedura jest powtarzana przynajmniej raz do roku. 
Im bardziej niestabilna sytuacja gospodarcza kraju, tym częściej odbywa się 
przegląd przyznanych ratingów.

W całym procesie nadawania ratingu emitentowi szczególna rola przy-
pada komitetowi ratingowemu (rating committee). Jest to ciało kolektywne, 
które zwykle składa się z dyrektorów zarządzających oraz analityków. Zada-
niem komitetu jest wyeliminowanie wpływu pojedynczych analityków i na-
danie ocenie obiektywności. Przeciętnie w skład komitetu wchodzi od 4 do 
10 analityków i przynajmniej jeden dyrektor zarządzający, przy czym prawo 
głosu mają jedynie starsi analitycy. W przypadku S&P oraz Fitch istnieje 
możliwość zmiany oceny wstępnej przyznanej przez komitet, jeżeli emitent 
dostarczy nowe, istotne informacje. Natomiast Moody’s nie przewiduje ta-
kiej procedury.

Proces ratingowy w przypadku „Wielkiej Trójki” jest znany tylko 
w ogólnym zarysie. Najwięcej wątpliwości budzą kryteria oceny, które są 
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jednocześnie najpilniej strzeżoną tajemnicą. Standard & Poor’s wyróżnia trzy 
podstawowe stanowiska osób odpowiedzialnych za kryteria ratingu, które 
odgrywają ważną rolę na poszczególnych etapach procesu oceny:

 – specjaliści ds. kryteriów (criteria officers) – osoby, które zarządzają two-
rzeniem, zatwierdzaniem i periodyczną rewizją kryteriów. Specjaliści 
ds. kryteriów stoją na czele komitetów ds. kryteriów, które z kolei są 
odpowiedzialne za bieżące rewizje i zatwierdzanie nowych oraz popra-
wionych kryteriów;

 – analitycy kredytowi (credit analysts) – osoby zajmujące to stanowisko 
są odpowiedzialne za tworzenie opinii ratingowych S&P poprzez za-
stosowanie odpowiednich kryteriów. Analitycy aktywnie pośredniczą 
w porozumiewaniu się z rynkami, które nieustannie się zmieniają 
i wprowadzają nowe instrumenty finansowe;

 – specjaliści ds. jakości (quality officer) – ich zadaniem jest wspieranie 
ogólnej jakości ocen i odpowiedniego stosowania kryteriów w proce-
sie ratingowym. Specjaliści ds. jakości pracują zwykle z konkretnym 
oddziałem analityków lub regionem. Pomagają oni w ustaleniu, czy 
niespodziewane zmiany w ratingu są związane z podmiotem czy też 
z nieodpowiednimi kryteriami.

Zdefiniowanie stanowisk osób odpowiedzialnych za tworzenie oraz sto-
sowanie kryteriów ratingu nie mówi nic o ich treści. Najbardziej ogólnym 
rozróżnieniem czynników branych pod uwagę przy okazji oceny państw jest 
podział na ryzyko ekonomiczne, czyli możliwość obsługi zobowiązań finan-
sowych przez państwo oraz ryzyko polityczne, czyli gotowość do spłaty tych 
zobowiązań. Niezwykle istotne dla końcowego efektu całego procesu jest to, 
że uwzględniane są zarówno kryteria ilościowe, jak i jakościowe. Każda oce-
na zawiera więc pewien poziom subiektywizmu i nie jest jedynie wynikiem 
podstawienia danych liczbowych do jakiegoś modelu ekonometrycznego.

Moody’s stosuje trójstopniowy proces ratingowy podmiotów państwo-
wych. W pierwszym kroku ocenia się odporność ekonomiczną państwa (country 
economic resiliency), czyli zdolność do absorpcji szoków na rynkach. Mierzy 
się ją przy pomocy kombinacji dwóch czynników  – PKB per capita oraz 
instytucjonalnej siły państwa. Ta ostatnia jest zależna od instytucjonalnych 
ram organizacji państwa, metod zarządzania publicznego, poszanowania 
dla prawa własności, przejrzystości i przewidywalności działań rządu czy też 
stopnia porozumienia w sprawie kluczowych celów politycznych. W dru-
gim kroku procesu ratingowego analitycy koncentrują się na stabilności 
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finansowej rządu (governent financial robustness). Tu również bierze się pod 
uwagę dwa czynniki. Pierwszy dotyczy możliwości rządu do spłaty długu, 
czyli zmobilizowania odpowiednich środków finansowych poprzez podnie-
sienie podatków, cięcie wydatków czy też sprzedaż aktywów. Drugi czynnik 
dotyczy podatności na ryzyko, czyli prawdopodobieństwa, że wzrośnie za-
grożenie niewypłacalności ze względu na jakieś zdarzenia ekonomiczne lub 
polityczne. Ostatni krok to zestawienie wyników uzyskanych w poprzednich 
etapach w celu opracowania ostatecznej oceny.

Dobór i wagi przypisane poszczególnym kryteriom ilościowym budzą 
spore kontrowersje wśród naukowców, którzy oceniają działalność agencji 
ratingowych. Jednak nieporównywalnie większe emocje towarzyszą dysku-
sjom o jakościowych czynnikach, wpływających na ostateczny kształt oceny 
państwa. Ilość uwzględnianych czynników jest wystarczającym dowodem 
na to, jak skomplikowanym i złożonym procesem jest przyznawanie oce-
ny wiarygodności kredytowej państwa. Wśród czynników uwzględnianych 
przez Fitch Ratings można znaleźć wskaźniki demograficzne, edukacyjne, 
strukturalne, a także wskaźniki opisujące rynek pracy, strukturę produkcji 
i handlu, bilans handlowy i płatniczy, politykę makroekonomiczną, sektor 
bankowy i finansowy. Na liście znajdują się również pozycje trudne do wy-
rażenia w liczbach, takie jak opis pozycji międzynarodowej państwa, relacji 
wewnętrznych między aktorami publicznymi i ogólnej sytuacji politycznej.

2.3. „Wielka Trójka” agencji ratingowych

Rynek agencji finansowych ma wyraźne cechy rynku oligopolistycznego, 
zdominowanego przez trzy największe podmioty, czyli tak zwaną „Wielką 
Trójkę”  – Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings oraz Fitch Ra-
tings. Ta dominacja jest szczególnie wyraźna na polu ocen przyznawanych 
papierom wartościowym emitowanym przez państwa i jednostki samo-
rządowe oraz w przypadku ocen wiarygodności państw (sovereign ratings). 
„Wielka Trójka” przyznaje niemal 99% wszystkich ratingów z tej kategorii 
(według stanu z 31 grudnia 2011 r. „Wielka Trójka” opublikowała 1 769 931 
z 1 787 616 uznawanych ocen). W przypadku ocen przyznawanych podmio-
tom komercyjnym udział tych trzech podmiotów jest nieco niższy, ale nadal 
zachowują zdecydowanie najsilniejszą pozycję na rynku.
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2.3.1. Moody’s Investors Service

Pierwszą z omawianych agencji ratingowych, wchodzących w skład „Wielkiej 
Trójki”, jest spółka nosząca imię ojca ratingu kredytowego – Moody’s Investors 
Service. Obecnie należy do spółki Moody’s Corporation, notowanej na nowojor-
skiej giełdzie od 2000 r. Drugim segmentem tej grupy kapitałowej jest Moody’s 
Analytics, którego działalność skupia się na sprzedaży produktów opartych o in-
formacje i narzędzia wytworzone w tejże korporacji. Na całym świecie w struk-
turach Moody’s pracuje około 7200 pracowników w 29 przedstawicielstwach. 
W 2016 r. Moody’s Corporation odnotowało przychody o wysokości 3,6 mld 
USD, a zysk netto – 266 mln USD. Dochody pochodzące bezpośrednio z dzia-
łalności związanej z emisją ratingów stanowią około 70% wszystkich dochodów 
tej grupy kapitałowej i wykazują delikatną tendencję spadkową.

Swoją działalność firma finansuje pobierając opłaty od ocenianych pod-
miotów oraz sprzedając usługi konsultingowe oraz oprogramowanie. Naj-
więcej dochodów przynosi ocena produktów strukturyzowanych (24%), zaś 
na drugim miejscu jest ocena obligacji korporacyjnych (18%). Nie moż-
na mówić o jednolitym systemie oceny ratingu kredytowego stosowanym 
przez Moody’s, gdyż w tej chwili firma stosuje aż 32 różne systemy oceny, 
w zależności od podmiotu, horyzontu czasowego, ocenianych instrumentów 
finansowych czy sektora finansowego. Najprostszym podziałem jest rozróż-
nienie na credit-rating i non-credit rating. Pierwszy z nich dotyczy jakości 
indywidualnych obligacji lub ogólnej wiarygodności kredytowej emitenta. 
Przykładem mogą być długoterminowe ratingi obligacji (long-term obligation 
ratings), ratingi depozytów bankowych (bank deposit ratings) czy też ocena 
lokalna (national scale ratings). Jako przykłady non-credit ratingu można po-
dać ocenę ryzyka rynkowego funduszy (market risk ratings) lub ocenę jakości 
podmiotu zarządzającego inwestycjami (investment manager quality ratings).

Ta książka jest poświęcona wpływowi agencji ratingowych na aktorów po-
litycznych, dlatego omówione zostaną tylko systemy oceny odnoszące się do 
oceny wiarygodności kredytowej krajów. Z tego punktu widzenia najważniej-
sze są: ocena kraju (sovereign rating) i pułap kraju (country ceiling rating), które 
w zależności od agencji mogą się różnie nazywać, ale posiadają podobne ce-
chy. Pierwsza z nich oznacza wiarygodność państwa w spłacie długu i powsta-
je po uwzględnieniu przede wszystkim sytuacji politycznej i ekonomicznej, 
a także możliwości dewaluacji waluty krajowej. Natomiast pułap kraju określa 
maksymalną ocenę, jaką mogą zdobyć firmy z danego kraju, więc niejako 
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odnosi się do wpływu decyzji rządowych na wiarygodność kredytową prywat-
nych podmiotów. Przyjmuje się więc założenie, że kłopoty państwa w spłacie 
zobowiązań bezpośrednio przyczyniają się do problemów finansowych innych 
podmiotów. Wszystkie czynniki wywołujące kryzys długu publicznego, takie 
jak gwałtowne wstrząsy polityczne i ekonomiczne, wysoka inflacja, szoki han-
dlowe czy kryzysy płynności silnie oddziaływają również na firmy i ich stan 
finansowy. Z reguły te dwie oceny się pokrywają, jednak zdarzają się odstęp-
stwa od tej zasady. Może zaistnieć sytuacja, w której wiarygodność kredytowa 
państwa jest podważona, ale nie wpływa to na prywatny sektor gospodarki – 
wtedy ocena państwa będzie niższa niż pułap krajowy. Tradycyjnie z oceną 
kraju utożsamiano poziom wiarygodności państwowych obligacji denomino-
wanych w walutach obcych. Rządom zależało na ratingu kredytowym tych 
instrumentów finansowych, gdyż ułatwiało to zdobycie środków finansowych 
na międzynarodowym rynku. Rating waluty krajowej jest zwykle niższy niż 
ocena kraju czy pułap krajowy, gdyż waluta jest w przeważającej mierze zależ-
na od decyzji rządu, a nie czynników zewnętrznych.

Rysunek 2. Schemat czynników determinujących ocenę państwa

Źródło: Rating Methodology: Sovereign Bond Ratings, Moody’s Investors Service, September 
2013, s. 4.

Moody’s przyznaje państwom oceny po uwzględnieniu czterech głównych 
kategorii czynników: siły ekonomicznej, siły instytucjonalnej, siły fiskalnej i po-
datności na ryzyko zdarzeń. Każda z kategorii zawiera szereg czynników, któ-
rym przypisano różne wagi w procesie ratingu. Poniżej zaprezentowany został 
schemat wpływu tych elementów na ostateczną ocenę przyznawaną państwom.
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Ocena lokalna (national scale ratings) dotyczy lokalnego rynku finanso-
wego i uwzględnia regulacje prawne obowiązujące na terenie danego pań-
stwa oraz specyfikę samego rynku. Obecnie Moody’s przyznaje taką ocenę 
14 krajom: Argentynie, Boliwii, Brazylii, Chile, Meksykowi, Południowej 
Afryce, Rosji, Słowacji, Tajwanowi, Tunezji, Turcji, Ukrainie i Urugwajowi1. 
Nie jest to jednak skala, która pozwala na porównywanie krajów między 
sobą, a jedynie podmiotów wewnątrz danego kraju. Rozróżnia się długo-
terminowy i krótkoterminowy rating kredytowy dla tych krajów, dodając 
odpowiednie rozszerzenia do kodu literowego2.

Z punktu widzenia problematyki niniejszej pracy szczególnie istotnym 
systemem ratingu kredytowego jest pułap krajowy, który w wydaniu Moody’s 
Investors Service obejmuje cztery systemy oceny3:

 – pułap krajowy dla obligacji walutowych (country ceiling for bonds and 
other foreign currency obligations) – Moody’s określa pułap dla obliga-
cji denominowanych w walucie obcej dla każdego kraju (lub strefy 
monetarnej), w którym występują oceniani emitenci. Pułap określa 
najwyższą ocenę, jaką może uzyskać długoterminowe zobowiązanie 
w walucie obcej, emitowane przez podmiot podlegający suwerennej 
władzy monetarnej kraju lub strefy. Jednym z najważniejszych czyn-
ników uwzględnianych w przypadku tego pułapu jest przewidywana 
polityka rządu w razie kryzysu finansowego. Jedynie w wyjątkowych 
przypadkach agencja może przyznać wyższą ocenę dla instrumentów 
denominowanych w walucie obcej, jeżeli właściwa jest im jakaś cecha, 
która zmniejsza prawdopodobieństwo ingerencji rządowej;

 – pułap krajowy dla walutowych depozytów bankowych (country ceiling 
for foreign currency bank deposits) – Moody’s przyznaje ten pułap każ-
demu krajowi (lub strefie monetarnej), w którym występują ocenia-
ne depozyty bankowe. Pułap określa najwyższą ocenę, jaka może być 
przyznana zobowiązaniom depozytowym denominowanym w walucie 
zagranicznej krajowych i zagranicznych oddziałów banków z siedzibą 
w danym kraju, a także krajowym oddziałom banków zagranicznych;

 – pułap krajowy dla obligacji krajowych i innych zobowiązań w walucie 
krajowej (country ceiling for bonds and other local currency obligations) – jest 

1 Moody’s rating symbols & definitions, dz. cyt., s. 31.
2 D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, dz. cyt., s. 143.
3 Moody’s rating symbols & definitions, dz. cyt., s. 34-35.
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to pułap przyznawany wszystkim krajom (lub strefom monetarnym) 
w celu ułatwienia oceny lokalnej waluty i emitentów. Ocena ta nie za-
wiera ryzyka transferu zagranicznej waluty i nadaje się do globalnych 
porównań. Pułap krajowy lokalnej waluty zawiera ogólne rodzaje ryzyka 
występujące na poziomie państwowym, które muszą być uwzględnione 
przy przypisywaniu oceny zobowiązaniom w lokalnej walucie oraz lokal-
nym transakcjom strukturyzowanym. Jest to sugestia dotycząca oceny, 
jaka powinna zostać przypisana do najpewniejszych finansowo zobowią-
zań z danego kraju, z zastrzeżeniem, że podmioty korzystające z zagra-
nicznych mechanizmów wsparcia mogą być oceniane wyżej;

 – pułap krajowy dla depozytów krajowych (local currency deposit cei-
ling) – jest to najwyższa ocena, która może być przyznana depozytom 
bankowym denominowanym w walucie krajowej lub depozytom in-
nych instytucji, podlegających jurysdykcji ocenianego kraju. Ten pu-
łap odzwierciedla ryzyko, że władze rządowe mogą zamrozić wszystkie 
bankowe depozyty w walucie lokalnej w przypadku zagrożenia, że zaj-
dzie zjawisko, określane jako „run na banki”.

Tabela 5. Skala ratingowa agencji Moody’s

Oznaczenie Charakterystyka

Aaa Najwyższa jakość, występuje minimalne ryzyko kredytowe

Aa Wysoka jakość, ryzyko kredytowe bardzo niskie

A Papiery wartościowe klasy średniej/wyższej, niskie ryzyko kredytowe

Baa Papiery wartościowe klasy średniej, ale występuje umiarkowane ryzyko 
kredytowe, więc mogą nosić pewne cechy inwestycji spekulacyjnej

Ba Papiery wartościowe oceniane jako spekulacyjne, występuje znaczne ryzyko 
kredytowe

B Papiery wartościowe na poziomie spekulacyjnym, występuje wysokie ryzyko 
kredytowe

Caa Niskiej jakości papiery wartościowe na poziomie spekulacyjnym, bardzo 
wysokie ryzyko kredytowe

Ca

Papiery wartościowe na wysoce spekulacyjnym poziomie, z dużym 
prawdopodobieństwem problemów z terminową obsługą obecnie lub 
w najbliższym czasie, ale również z pewnymi szansami na odzyskanie 
kapitału z odsetkami

C Emitent stracił zdolność do terminowej obsługi zobowiązań i istnieje mała 
szansa na odzyskanie kapitału bądź odsetek

Źródło: https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004, (do-
stęp 14.06.2018).
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Najpowszechniejszy system ocen, którego używa się również w stosunku 
do wyżej opisanych ratingów, zaprezentowany w tabeli poniżej, niewiele się 
różni od pierwszego kodu zaproponowanego przez Johna Moody’ego.

W przypadku oceny obligacji państwowych istotne są również dodatko-
we procedury, ogłaszane przez Moody’s4:

 – perspektywa ratingu (rating outlooks) – średniookresowa opinia na te-
mat możliwych zmian oceny. Wyróżnia się cztery rodzaje: pozytywną 
(POS), negatywną (NEG), stabilną (STA) i nieokreśloną (DEV);

 – lista obserwacyjna (watchlist) – na liście znajdują się podmioty, któ-
rych ocena jest rozpatrywana na nowo. Możliwe oceny to podwyższe-
nie (UPG), obniżenie (DNG) albo kierunek niepewny (UNC);

 – potwierdzenie ratingu (confirmation of a rating) – jest publikowane po 
tym, jak usuwa się podmiot z listy obserwacyjnej;

 – oświadczenie o ratingu (affirmation of a rating) – potwierdzenie utrzy-
mania dotychczasowej oceny bywa ogłaszane w przypadku nagłych 
wydarzeń, takich jak pojawienie się nowych informacji na temat emi-
tenta, zmian regulacji prawnych i zachwiania na rynkach.

2.3.2. S&P Global Ratings

Kolejną spółką zaliczaną do „Wielkiej Trójki” jest S&P Global Ratings, po-
wszechnie znana jako Standard & Poor’s. W poprzednim podrozdziale po-
jawiło się nazwisko Henry’ego Poora, wydawcy pism branżowych skierowa-
nych do inwestorów. Z czasem Poor wraz z synem założyli spółkę działającą 
w sektorze ubezpieczeń i bankowości, która niedługo stała się jednym z naj-
ważniejszych podmiotów na Wall Street. W 1906 r. powstało Standard Sta-
tistic Bureau, którego główną działalność stanowiło publikowanie niewiel-
kich raportów z najnowszymi informacjami dotyczącymi branży kolejowej. 
Co ciekawe, w 1919 r. doszło do połączenia Moody’s Manual Co. i Poor’s 
Railroad Manual Co., w wyniku czego powstało Poor’s Publishing Co. Kilka 
lat później spółka zaczeła prowadzić systematyczny rating firm prywatnych, 
obligacji municypalnych i rządów. Kolejne lata to szybki podbój rynku przez 
S&P i utwierdzenie się na pozycji jednego z liderów5.

4 Moody’s rating symbols & definitions, dz. cyt., s. 52.
5 A History of Standard & Poor’s, http://www.standardandpoors.com/about-sp/

timeline/en/us/ (dostęp 3.02.2013).
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Obecnie Standard & Poor’s jest oddziałem potężnej korporacji S&P 
Global, która do niedawna była znana pod nazwą The McGraw-Hill Com-
panies. Należy zaznaczyć, że w ramach spółki-matki działa również S&P 
Capital IQ, S&P Indices, S&P Equity Research, S&P Valuation and Risk 
Strategies, czyli oddziały świadczące usługi doradcze i badawcze. W 2018 r. 
spółka Standard & Poor’s zatrudniała około 1500 specjalistów w 28 pań-
stwach6. W 2016 r. S&P zanotowało ponad 2,5 mld dolarów przychodu, 
i ponad 1,2 mld dolarów zysku7. Dla porównania, w 2014 r. spółka zano-
towała ponad 580 mln dolarów straty, wygenerowanej głównie przez ugodę 
sądową, która kosztowała spółkę 1,6 mld dolarów8. Dochody związane z oce-
nianiem ryzyka kredytowego stanowią niecałe 60% całości przychodów S&P 
Global – czyli tej części grupy kapitałowej, która świadczy usługi związane 
z rynkiem finansowym9

S&P stosuje około 30 systemów ocen, z których wiele jest zbieżnych 
z tymi opisanymi w podrozdziale dotyczącym Moody’s. Istotna różnica po-
lega na tym, że ta agencja nie przyznaje ratingu pułapu krajowego. W proce-
sie ratingowym S&P uwzględnia pięć głównych obszarów, które przesądzają 
o ocenie przyznanej państwu10:

 – sprawność instytucjonalna i efektywność zarządzania państwem;
 – struktura gospodarcza i perspektywy rozwoju;
 – płynność zewnętrzna i międzynarodowa pozycja inwestycyjna;
 – wydajność i elastyczność polityki fiskalnej oraz poziom długu 
publicznego;

 – elastyczność w polityce monetarnej.

6 Company Information. What We Do, https://www.spratings.com/en_US/what-we-
-do (dostęp 13.02.2018).

7 S&P Global Reports 4th Quarter and Full-Year 2017 Results, http://investor.spglo-
bal.com/interactive/newlookandfeel/4023623/SPGI_Q4_Full_Year_Earnings_
Release_PDF.pdf (dostęp 13.02.2018).

8 Evolving. Growing. McGraw Hill Financial 2015 Annual Report, http://in-
vestor.spglobal.com/Cache/1500085838.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&-
FID=1500085838&iid=4023623 (dostęp 22.07.2016).

9 Technical Advice. Competition, choice and conflicts of interest in the credit rating 
industry, dz. cyt., s. 33.

10 Sovereigns: Sovereign Government Rating Methodology And Assumptions, http://
www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/en/us/?articleType=HTM-
L&assetID=1245356394670 (dostęp 15.11.2013).
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Najważniejsze systemy, które dotyczą oceny wiarygodności państw, to11:
 – rating państwa w walucie lokalnej (local currency sovereign rating);
 – rating państwa w walucie obcej (foreign currency sovereign rating);
 – ocena transferu i wymienialności (transfer & convertibility assessment) – 
jest to ocena, która wiąże się prawdopodobieństwem, że rząd ograniczy 
dostęp do dewiz walutowych, potrzebnych do obsługi długu. W więk-
szości przypadków takie ryzyko jest mniej prawdopodobne niż ryzyko 
niewypłacalności obligacji w walutach obcych.

Podstawowy system ocen odbiega jedynie nieznacznie od skali stoso-
wanej w Moody’s. Główna różnica polega na wprowadzeniu dodatkowych 
oznaczeń w postaci plusa i minusa, które oznaczają relatywną pozycję w ob-
rębie głównych kategorii (między AA i CCC). Znaczenie każdego z symboli 
jest opisane w tabeli 6.

Tabela 6. Skala ratingowa agencji Standard & Poor’s

Oznaczenie Charakterystyka

AAA Znikomy poziom ryzyka kredytowego. Wyjątkowo wysoka zdolność do 
obsługi zobowiązań finansowych. Ocena najwyższa

AA Bardzo niski poziom ryzyka kredytowego. Bardzo wysoka zdolność do 
obsługi zobowiązań finansowych

A
Niski poziom ryzyka kredytowego. Wysoka zdolność emitenta do
obsługi zobowiązań finansowych. Przeciętna odporność na wpływ
niekorzystnych warunków gospodarczych

BBB
Ryzyko kredytowe na średnim poziomie. Dobra wiarygodność finansowa 
i wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań. Podwyższona podatność na 
niekorzystne warunki gospodarcze

BB

Podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa wiarygodność finansowa. 
Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w najbliższym czasie 
w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych. Możliwy wpływ 
niesprzyjających warunków na działalność, sytuację majątkową i finansową

B
Wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań jedynie przy 
sprzyjających warunkach zewnętrznych. Wyższy poziom narażenia emitenta 
na niekorzystne warunki biznesowe, finansowe i gospodarcze

CCC Faktyczne narażenie emitenta i uzależnienie od korzystnych warunków 
biznesowych, finansowych i gospodarczych w zakresie regulowania zobowiązań

11 Sovereign Ratings And Country T&C Assessments, http://www.standardandpoors.
com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245327301939 
(dostęp 3.10.2013).
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CC Wysoki poziom narażenia emitenta. Brak wypłacalności po stronie emitenta 
jeszcze nie nastąpił, lecz można tego oczekiwać

C Wysoki poziom narażenia na niewypłacalność i niskie prawdopodobieństwo 
poprawy sytuacji emitenta

D
Całkowity brak zdolności do obsługi zobowiązań. Dotyczy to również 
sytuacji, w której złożono wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta lub 
podjęto działania o podobnych skutkach

Źródło: Przewodnik. Podstawowe informacje o ocenach ratingowych, s. 10, https://www.spratings.
com/documents/20184/798034/SPRS_Przewodnik_Podstawowe+Informacje+o+Ocenach+
Ratingowych.pdf/f0ca178c-070c-4145-8d23-b3cae2e01ea3 (dostęp 18.07.2018).

2.3.3. Fitch Ratings

Ostatnia, najmniejsza agencja ratingowa z „Wielkiej Trójki”, została założo-
na w 1913 r. jako Fitch Publishing Company przez Johna Knowlesa Fitcha. 
Działalność spółki stanowiło publikowanie statystyk finansowych różnych 
podmiotów notowanych na nowojorskiej giełdzie. Swoją dzisiejszą pozycję 
na rynku światowym Fitch zawdzięcza połączeniu z brytyjskim IBCA Li-
mited oraz serii przejęć, między innymi spółek Thomson Bank Watch oraz 
Duff & Phelps Credit Rating Co. Obecnie grupa podmiotów marki Fitch 
(w jej skład wchodzi również Fitch Solutions i Fitch 7city Learning) należy 
w 20% do paryskiego holdingu Fimalac, a w 80% do nowojorskiej grupy 
medialnej Hearst Corporation. Agencja ratingowa zatrudnia obecnie około 
2000 pracowników w 50 oddziałach światowych (jako jedyna z „Wielkiej 
Trójki” ma również swój polski oddział)12. Ze względu na skomplikowa-
ną strukturę własnościową trudno wykazać dokładne wyniki finansowe tej 
agencji ratingowej. Zgodnie ze sprawozdaniem francuskiej spółki Fimalac 
w 2016 r. sama grupa marki Fitch wygenerowała przychód sięgający ponad 
miliard dolarów oraz zysk operacyjny w wysokości nieco ponad 400  mln 
dolarów13. Ponad 80% dochodu pochodzi z działalności związanej bezpo-
średnio z przyznawaniem ratingów, jednak w ostatnich latach tendencja jest 

12 About Fitch Ratings, www.fitchratings.cn/en/development.php (dostęp 3.02.2013).
13 Fimalac. 2016 Annual Report, http://www.fimalac.com/items/files/f5ecf37beb04

8fc109c9b760808cb432_FIMALAC--Rapport-annuel---exercice-2016-english-
-version.pdf (dostęp 13.02.2018).
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wyraźnie spadkowa, z przesunięciem w stronę dochodów generowanych 
przez usługi dodatkowe14.

Podobnie jak pozostałe dwie agencje, Fitch stosuje ponad 30 systemów 
oceny. Wiarygodności kredytowe państw dotyczą w szczególności15:

 – ratingu długoterminowego nadanego w skali krajowej (national long-term 
credit rating) – stanowi ocenę jakości kredytowej w odniesieniu do ra-
tingu „najniższego” ryzyka, ale jedynie wewnątrz danego kraju. Zwykle 
najniższe ryzyko jest przypisywane zobowiązaniom finansowym emito-
wanym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa. Tego ratingu nie moż-
na porównywać między krajami, zaś do ogólnego symbolu literowego 
oznaczającego przyznaną ocenę dodaje się specjalny identyfikator kraju;

 – ratingu krótkoterminowego nadanego w skali krajowej (national short-
-term credit rating);

 – pułapu krajowego (country ceiling).
W procesie oceny wiarygodności kredytowej państw Fitch Ratings 

uwzględnia wyniki i perspektywy makroekonomiczne, cechy strukturalne 
gospodarki, które czynią ją bardziej podatną na wstrząsy, finanse publiczne 
oraz zewnętrzny bilans finansowy państwa16.

Tabela 7. Skala ratingowa agencji Fitch Ratings

Oznaczenie Charakterystyka

AAA

Najniższe prawdopodobieństwo niewypłacalności. Ocena przyznawana 
jedynie w przypadku wyjątkowo silnej zdolności do obsługi zobowiązań 
finansowych. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo, że przewidywalne 
zdarzenia negatywnie wpłyną na wypłacalność

AA
Bardzo niski poziom ryzyka niewypłacalności. Silna zdolność do obsługi 
zobowiązań finansowych, która nie jest wrażliwa na negatywny wpływ 
przewidywalnych zdarzeń

A

Niski poziom ryzyka niewypłacalności. Zdolność do terminowego 
wywiązywania się ze zobowiązań finansowych jest nadal uznawana za silną. 
Wykazuje się większą wrażliwością na niekorzystne zmiany warunków 
ekonomicznych niż w przypadku wyższych ocen

14 Technical Advice. Competition, choice and conflicts of interest in the credit rating 
industry, dz. cyt., s. 33.

15 Skale krajowe w Polsce, www.fitchpolska.com.pl/skale_krajowe_w_polsce.htm 
(dostęp 3.02.2013).

16 Sovereign Rating Criteria, http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_
frame.cfm?rpt_id=685737 (dostęp 15.11.2013).
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BBB

Obecnie ryzyko niewypłacalności jest niskie. Zdolność do obsługi 
zobowiązań finansowych jest uznawana za odpowiednią, jednak niekorzystne 
warunki ekonomiczne z większym prawdopodobieństwem mogą zaburzyć tę 
zdolność

BB
Podwyższone ryzyko niewypłacalności, zwłaszcza w przypadku 
niekorzystnych zmian warunków ekonomicznych. Elastyczność finansowa 
wciąż jednak sprzyja terminowej obsłudze zobowiązań finansowych

B

Rzeczywiste ryzyko niewypłacalności istnieje, ale wciąż pozostaje pewien 
margines bezpieczeństwa. Zobowiązania finansowe są obecnie realizowane, 
ale jednocześnie są zagrożone pogorszeniem warunków środowiska 
gospodarczego

CCC Ryzyko niewypłacalności jest realne

CC Pewien rodzaj niewypłacalności wydaje się prawdopodobny

C
Proces niewypłacalności lub prowadzący do niewypłacalności już 
się rozpoczął, albo zdolność do wywiązania się z zobowiązań została 
nieodwracalnie osłabiona

RD
Ograniczona niewypłacalność. Emitent nie wywiązuje się ze zobowiązań, ale 
nie ogłosił upadłości, układu z wierzycielami likwidacji, ani innej procedury 
i nadal prowadzi działalność gospodarczą

D Podmiot rozpoczął procedurę formalnej likwidacji i zaprzestał działalności

Źródło: Fitch Ratings Definitions, www.fitchratings.com/creditdesk/public/rating_definitions/
index.cfm (dostęp 03.02.2018).

2.4. Atrybuty władzy agencji ratingowych w stosunkach 
międzynarodowych

Problematyka pozycji aktora politycznego w sieci stosunków międzyna-
rodowych nierozerwalnie wiąże się z władzą, jaką może wywierać na inne 
podmioty. Pogłębiona analiza władzy agencji ratingowych, przejawiająca się 
w postaci ich wpływu na aktorów politycznych i gospodarczych, zostanie 
przeprowadzona w kolejnych rozdziałach. Natomiast w tym podrozdziale 
znajdą się ogólne rozważania dotyczące takich atrybutów jak zasięg oraz 
środki realizacji władzy „Wielkiej Trójki”.

2.4.1. Zasięg władzy agencji ratingowych

Pozycję zajmowaną przez podmiot w jakimś systemie można określić po-
przez szereg czynników, między innymi poprzez nakreślenie zakresu jego 
oddziaływania. W skomplikowanych i wielowymiarowych systemach wielu 
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aktorów posiada możliwość wywierania jakiegoś wpływu na inne podmioty. 
Jednak na arenie międzynarodowej liczą się tylko te ośrodki władzy, które 
oddziałują na największych i najważniejszych aktorów. W tym podrozdziale 
analizie zostanie poddany zasięg wpływu agencji ratingowych w znaczeniu 
ilościowym (zasięg geograficzny).

Przyjmując za kryterium liczbę ocenianych podmiotów, zasięg władzy 
agencji ratingowych był przez większość czasu ich funkcjonowania ograni-
czony. W 1918 r., czyli zaledwie 9 lat po powstaniu, Moody’s dokonywał 
oceny dziesięciu krajów: Argentyny, Kanady, Kuby, Republiki Dominikany, 
Francji, Japonii, Norwegii, Panamy, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Wybuch 
II wojny światowej zatrzymał rozwój tego segmentu działalności agencji ra-
tingowych, które poprzestały na ocenianiu obligacji emitowanych w krajach 
Ameryki Północnej i Łacińskiej17. To oznaczało, że „Wielka Trójka” działała 
na skalę regionalną, koncentrując swoją uwagę na względnie stabilnych go-
spodarkach, które nie ucierpiały w czasie wojny.

Przez następne trzydzieści lat sytuacja nie uległa zmianie. W 1975 r. S&P 
wystawiało rating jedynie Stanom Zjednoczonym i Kanadzie, Moody’s  – 
tym dwóm państwom i Australii, natomiast Fitch w ogóle zrezygnował 
z przyznawania ocen państwom. W kolejnym dziesięcioleciu nastąpił wzrost 
liczby ocenianych krajów, które emitowały papiery wartościowe w walutach 
innych niż dolar amerykański (Niemcy, Hong Kong, Szwajcaria). W roku 
1990 S&P i Moody’s oceniały odpowiednio 35 i 33 państwa18. Co ciekawe, 
zdarzały się przypadki, gdy przyznawano rating państwu, żeby móc ocenić 
papiery wartościowe jakiegoś prywatnego emitenta. Przykładem jest ocena 
przyznana Malcie przez S&P w 1994 r., dzięki czemu możliwe stało się oce-
nienie wiarygodności gwarantowanej przez państwo spółki Freeport Termi-
nal (Malta) Ltd19.

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to okres wielkich przemian po-
litycznych, których skutkiem był również niezwykle szybki przyrost liczby 
ocenianych państw. Jednocześnie temu wzrostowi towarzyszył trend obni-
żających się średnich wartości przyznanych ocen20. Powodów takiego stanu 

17 N. Gaillard, A Century of Sovereign Ratings, dz. cyt., s. 4-5.
18 A.V. Bhatia, Sovereign Credit Rating Methodology: An Evaluation, dz. cyt., s. 6.
19 Standard & Poor’s CreditWeek, 28 March 1994.
20 R. Cantor, F. Packer, Sovereign Credit Ratings, w: Current Issues in Economics and 

Finance, Federal Reserve Bank of New York, June 1995, T. 1 nr 3, s. 2.
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rzeczy można doszukiwać się w specyfice podmiotów, którym zaczęto przy-
znawać oceny. W znacznej mierze były to nowo powstałe lub odrodzone 
państwa przechodzące gwałtowną transformację ustrojową, które nie były 
wiarygodne ani pod względem politycznym, ani gospodarczym.

Według najnowszych danych wszystkie trzy agencje przyznawały oce-
ny 130 państwom21. Analiza spisów ocenianych państw nasuwa wniosek, 
iż kraje, które nie znajdują się na tych listach, to w przeważającej mierze 
najmniejsze lub najmniej stabilne pod względem politycznym i ekonomicz-
nym państwa (np. Monako, Afganistan czy Somalia)22. Tabela 8 pokazuje na 
przykładzie agencji Moody’s, jak kolejne państwa stawały się przedmiotem 
ratingu.

Zgodnie z procedurą opisaną w jednym z poprzednich podrozdziałów 
proces ratingowy rozpoczyna się od złożenia wniosku przez emitenta. Jed-
nakże zdarza się, że agencje ratingowe decydują się na przyznanie oceny pod-
miotom, które wcale się o to nie ubiegały (unsolicited rating). Istnieje też sy-
tuacja odwrotna, w której zaprzestaje się lub odmawia przyznawania ratingu. 
Powodów takiego działania może być kilka23:

 – państwo żąda zaprzestania przyznawania oceny (np. Mali w 2008 r. 
czy Seszele w 2009 r.);

 – agencja może odmówić przyznania oceny ze względu na brak wyma-
ganych informacji (np. Moody’s zrezygnowało z ratingu Mołdawii 
w 2009 r.);

 – mogły wygasnąć wszystkie obligacje międzynarodowe danego państwa 
(np. Turkmenistan w 2005 r., czy Gambia w 2007 r.);

 – w grę mogą również wchodzić względy polityczne (w 2002 r. Moody’s 
wycofało się z przyznawania ratingu Iranowi, gdyż było to źle widziane 
przez administrację państwową, jako że Iran został objęty sankcjami 
ekonomicznymi).

21 2016 Annual Sovereign Default Study And Rating Transitions, https://www.spratings.
com/en_US/understanding-ratings#fourthPage; https://www.moodys.com/vie-
wresearchdoc.aspx?docid=PBC_186519; https://www.fitchratings.com/site/search
?request=&content=entity&filter=4294288074&researchFilters=MARKET%20
SECTOR%5ESovereigns%20%26%20Supranationals%5ESovereigns (dostęp 
13.02.2018).

22 Patrz: www.moodys.com, www.standardandpoors.com, www.fitchratings.com (do-
stęp 13.02.2018).

23 N. Gaillard, A Century of Sovereign Ratings, dz. cyt., s. 38.
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Tabela 8. Liczba państw, którym agencja Moody’s przyznaje ratingi w perspektywie 
czasowej

Rok 
rozpoczęcia 

przyznawania 
ratingu

Liczba 
ocenianych 
podmiotów

Podmiot

1949–1985 13

Stany Zjednoczone, Panama, Australia, Nowa Zelandia, 
Dania, Kanada, Wenezuela, Austria, Francja, Finlandia, 
Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Japonia, Szwajcaria, 
(Panama, Wenezuela)

1986 21 Argentyna, Brazylia, Niemcy, Włochy, Korea, Malezja, 
Holandia, Portugalia

1987 23 Irlandia, Wenezuela

1988 28 Belgia, Chiny, Hongkong, Indie, Hiszpania

1989 33 Węgry, Islandia, Luksemburg, Singapur, Tajlandia

1990 36 Grecja, Meksyk, Mikronezja

1991 36

1992 37 Turcja

1993 42 Kolumbia, Czechy, Filipiny, Trynidad i Tobago, Urugwaj

1994 50 Barbados, Bermudy, Chile, Indonezja, Malta, Pakistan, 
Republika Południowej Afryki, Tajwan

1995 55 Izrael, Jordania, Polska, Słowacja, Tunezja

1996 71
Bahrajn, Bułgaria, Cypr, Egipt, Kazachstan, Kuwejt, Litwa, 
Mauritius, Oman, Peru, Katar, Rumunia, Rosja, Arabia 
Saudyjska, Słowenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie

1997 87
Bahamy, Kajmany, Kostaryka, Chorwacja, Dominikana, 
Ekwador, Salwador, Estonia, Gwatemala, Łotwa, Liban, 
Mołdawia, Panama, Turkmenistan, Wietnam, Wyspa Man

1998 94 Boliwia, Honduras, Jamajka, Nikaragua, Papua Nowa 
Gwinea, Paragwaj, Ukraina

1999 98 Belize, Wyspy Fidżi, Iran, Maroko,

2000 98

2001 99 Botswana

2002 98 (Iran)

2003 97 (Mikronezja)

2004 99 Bośnia i Hercegowina, Surinam

2005 100 Mongolia

2006 102 Armenia, Azerbejdżan
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2007 106 Albania, Białoruś, Kambodża, St. Wincent i Grenadyny

2008 107 Czarnogóra

2009 106 (Mołdawia)

2010 110 Angola, Bangladesz, Gruzja, Sri Lanka, Mołdawia, 
(Turkmenistan)

2011 112 Senegal, Namibia

2012 117 Ghana, Kenia, Nigeria, Zambia, ST. Maarten

2013 122 Serbia, Mozambik, Demokratyczna Republika Konga, 
Kongo, Uganda

2014 125 Etiopia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gabon

2015 127 Wyspy Salomona, Kirgistan

2016 130 Kamerun, Rwanda, Malediwy

Źródło: Sovereign Default and Recovery rates, 1983–2016, Moody’s Investors Service, April 
2017. W nawiasach są podane państwa, którym w danym roku przestano przyznawać oceny.

Z punktu widzenia rozważań nad władzą, posiadaną przez agencje ra-
tingowe, szczególnie interesująca jest kwestia finansowania ich działalności. 
Większość agencji stosuje model zwany „issuer-pay model”, który opiera się 
na opłacie dobrowolnie ponoszonej przez emitenta papierów wartościowych. 
W odróżnieniu od dominującego do połowy lat siedemdziesiątych „investor-
-pay model”, obecnie główna zasada funkcjonowania tego modelu finanso-
wania wymaga od państwa zwrócenia się do agencji i zapłacenia za proces 
ratingowy24. Wydawać by się mogło, że to w istotny sposób ogranicza władzę 
agencji ratingowych. Jednak są dwa powody, dla których „Wielka Trójka” nie 
musi się obawiać o swoje wpływy na arenie międzynarodowej.

Pierwszym powodem jest silna legitymizacja pochodząca od inwesto-
rów na całym świecie. Każdy kraj, którego celem jest zdobycie kapitału na 
międzynarodowym rynku finansowym musi wykazać się przed inwestorami 
rzetelnym oszacowaniem swojej wiarygodności kredytowej. Stuletnia trady-
cja funkcjonowania agencji ratingowych, poparta dodatkowo regulacjami 
prawnymi, sprawiła, że to właśnie ich ocenom inwestorzy ufają najbardziej. 
Informacje przedstawiane przez stronę zainteresowaną, czyli rząd państwa, 

24 J.X. Jiang, M.H. Stanford, Y. Xie, Does it matter who pays for bond ratings? Histo-
rical evidence, ”Journal of Financial Economics” 2012, nr 105(3), s. 607.
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są zawsze postrzegane jako nieobiektywne. A żaden inny podmiot oceniający 
nie może konkurować pod względem prestiżu z „Wielką Trójką”.

Drugim powodem, dla którego można uznać, iż agencje ratingowe posia-
dają niepodważalną władzę na arenie międzynarodowej, są oceny niezlecane 
(unsolicited). Chociaż agencje finansują swoją działalność z przyznawania ra-
tingu zainteresowanym podmiotom, jednak czasami rezygnują z tego źródła 
przychodu i oceniają państwo mimo braku zlecenia. Przykładowo, wśród 
ocen przyznanych przez Standard & Poor’s około 10 to oceny niezlecane. 
Co ciekawe, są to w głównej mierze wysoko rozwinięte państwa, takie jak 
Stany Zjednoczone, Japonia czy Szwajcaria25. Ten rodzaj ocen jest niezwykle 
kontrowersyjny i bywa przyrównywany do szantażu26. W literaturze istnieje 
wiele badań nad ocenami papierów wartościowych prywatnych podmiotów, 
których wyniki potwierdzają, że niezamawiane ratingi są z zasady niższe niż 
zamawiane27. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być różne czynniki, lecz 
nie można odrzucić hipotezy o tym, że jedną z przyczyn jest celowa polityka 
agencji, które w ten sposób zachęcają do opłacania swoich usług28. To by 
tłumaczyło, dlaczego największe i najstabilniejsze gospodarki świata nie ko-
rzystają z oferty „Wielkiej Trójki”, natomiast mniejsze państwa płacą mimo 
otrzymywania niekoniecznie najwyższych ratingów.

Specyfika zdobywania pieniądza na rynku finansowym, a także istnienie 
ocen zamawianych i niezamawianych pokazują, że zasięg wpływu agencji ra-
tingowych jest praktycznie nieograniczony. „Wielka Trójka” decyduje, które 
podmioty będzie oceniać, a wszystkie państwa świata, bez względu na wiel-
kość i zamożność, muszą się z ich ratingami liczyć.

25 http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/us/?subSect
orCode=39&start=0&range=50 (dostęp 25.04.2013).

26 P. van Roy, Is there a difference between solicited and unsolicited bank ratings and 
if so, why?, Working paper research nr 79, National Bank of Belgium, February 
2006, s. 1.

27 Zob.: P. Fulghieri, G. Strobl, H. Xia, The Economics of Solicited and Unsolicited 
Credit Ratings, “Review of Financial Studies” 2013, nr 27(2); Ch. Bannier, P. Behr, 
A. Guttler, Why are unsolicited ratings lower than solicited? A theoretical and empiri-
cal assessment, April 2007.

28 W latach dziewięćdziesiątych tą sprawą kilkakrotnie zajmował się Departament 
Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, T. Sinclair, The new masters of capital: 
American bond rating agencies and the politics of creditworthiness, dz. cyt., s. 152-153.
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2.4.2. Środki wywierania wpływu

Władza jest pojęciem, które doczekało się wielu opracowań i definicji, 
trudno jednak znaleźć taką, która by w pełni odpowiadała omawianemu 
w tej książce przypadkowi. Dlatego przy omawianiu różnych atrybutów wła-
dzy agencji ratingowych stosowane będą różne definicje. Jedną z nich zapro-
ponował John Kenneth Galbraith, rozróżniając trzy następujące typy władzy 
ze względu na źródła i stosowane instrumenty29:

1) Władzę karania, czyli wymuszania posłuszeństwa dzięki zdolności narzucania 
własnych systemów preferencji i ograniczania możliwości realizacji preferencji au-
tonomicznych poprzez stosowanie sankcji;
2) Władzę kompensacyjną, polegającą na wymuszaniu podporządkowania po-
przez obietnice pozytywnej nagrody;
3) Władzę uwarunkowaną, realizowaną i egzekwowaną poprzez modyfikację po-
staw i przekonań, polegającą na indoktrynacji i zobowiązywaniu ludzi do wiary 
w określony system wartości.

Bieżący podrozdział wykaże, że „Wielka Trójka” agencji ratingowych po-
siada wszystkie wyżej wymienione typy władzy. Pierwsza z nich, czyli władza 
karania, tożsama jest z obniżeniem ratingu państwa. Latem 2011 r. świat 
obiegła informacja, że Standard & Poor’s po raz pierwszy w historii obniżyło 
rating najpotężniejszej gospodarki świata – Stanów Zjednoczonych. Była to 
zmiana z najwyższego poziomu AAA do AA+, co nadal oznaczało bardzo 
wysoką wiarygodność i poziom inwestycyjny. Jednak ekonomiści szacowali, 
że spadek o jedną ocenę w dół przyniesie wzrost stóp procentowych obligacji 
amerykańskich o ok. 0,6 – 0,7%, co może kosztować USA nawet 100 mld 
dolarów rocznie30.

Powyższy przykład doskonale ilustruje narzędzia karania, jakie mają 
w swoim arsenale agencje z „Wielkiej Trójki”. Nawet w skali tak zamożnego 
państwa jak USA 100 mld dolarów jest niebagatelną sumą. Większość ba-
dań potwierdza, że obniżenie oceny lub ogłoszenie negatywnej perspektywy 
przez którąś z największych agencji ratingowych skutkuje natychmiastowym 

29 J.K. Galbraith, The Anatomy of Power, London 1984, s. 19-79, [za:] S. Wróbel, 
Władza i rozum, Poznań 2002, s. 91-93.

30 M.J. Moore, J. Detrixhe, U.S. Downgrade May Cost $100B a Year: JPMorgan, 
http://www.bloomberg.com/news/2011-07-26/u-s-downgrade-may-raise-interest-
cost-by-100-billion-jpmorgan-says.html (dostęp 10.05.2013).
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wzrostem spreadów31 na obligacjach. Jedno z badań przeprowadzonych na 
podstawie ocen przyznawanych przez Moody’s oraz S&P wykazało, że w cią-
gu dwóch dni po ogłoszeniu obniżenia oceny państwa spread wzrastał śred-
nio o 0,9%32. W poniższej tabeli pokazano dwa państwa, które są dobrą 
ilustracją opisywanej zależności.

Tabela 9. Wpływ zmian oceny na spread

Państwo Data Agencja Poprzednia ocena 
=> nowa ocena

Poprzedni spread => 
nowy spread (w punktach 

bazowych)

Kanada 2.06.1994 Moody’s Aaa => Aa1 13 => 22

Turcja 22.03.1994 S&P BBB => BB 371 => 408

Źródło: R. Cantor, F. Packer, Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings, “FRBNY 
Economic Policy Review”, October 1996, s. 45.

Ta zależność może przybierać na sile lub słabnąć pod wpływem wie-
lu czynników: stanu gospodarki narodowej, fazy cyklu gospodarczego lub 
ogólnych oczekiwań inwestorów. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż 
największy wpływ na wzrost kosztu obsługi kredytu mają zmiany ocen na 
poziomie spekulacyjnym33. Siłą rzeczy najbardziej uzależnionymi od agencji 
ratingowych podmiotami są kraje rozwijające się, którym w największym 
stopniu zależy na zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Ze względu 
na największą wrażliwość na zmianę oceny ponoszą one jednak największy 

31 Spread  to różnica występująca pomiędzy rentownościami dwóch instrumentów 
dłużnych. W węższym znaczeniu spread kredytowy (inaczej marża kredytowa) to 
różnica pomiędzy rentownościami dwóch instrumentów o identycznych lub bar-
dzo zbliżonych parametrach, w tym w szczególności terminie zapadalności, wy-
emitowanych przez różnych emitentów. Spread jest często rozumiany jako różnica 
pomiędzy rentownością instrumentu obarczonego ryzykiem kredytowym i instru-
mentu uznawanego za wolny od ryzyka kredytowego lub o najniższym ryzyku 
w danej klasie. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 
2012–15, Aneks 1. Słowniczek pojęć, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.

32 R. Cantor, F. Packer, Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings, “FRB-
NY Economic Policy Review”, October 1996, s. 45.

33 Tamże, s. 47.
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koszt obniżenia ratingu. Tym kosztem jest nie tylko wzrost spreadu na obli-
gacjach, ale też zmniejszony strumień inwestycji portfelowych34.

Drugi z instrumentów władzy polega na zdolności do nagradzania. Jest 
to proces odwrotny od wyżej opisanego, który polega na tym, iż podniesie-
niu oceny państwa towarzyszy obniżenie spreadu na obligacjach. Przykłady 
ilustrujące tę zależność umieszczono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Wpływ zmian oceny na spread

Państwo Data Agencja Poprzednia ocena 
=> nowa ocena

Poprzedni spread => 
nowy spread (w punktach 

bazowych)

Brazylia 30.11.1994 Moody’s B2 => B1 410 => 326

Wenezuela 7.08.1994 Moody’s Ba3 => Ba1 274 => 237

Źródło: R. Cantor, F. Packer, Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings, FRBNY 
Economic Policy Review, October 1996, s.45.

Mimo istnienia korelacji między uzyskaniem wyższej oceny a obniżeniem 
kosztu zdobywania pieniądza na rynku międzynarodowym, nie jest to za-
leżność tak silna, jak w przypadku obniżenia ratingu35. Socjologiczna teo-
ria władzy sieciowej proponuje jedno z możliwych wyjaśnień tego zjawiska, 
zgodnie z którym korzyści związane z włączeniem do sieci rosną znacznie 
wolniej niż koszty wykluczenia36.

Gwoli ścisłości należy jednak przywołać wniosek, który niejako osłabia 
przytoczone wyżej argumenty. Badania korelacji między zmianami ratingu 
kredytowego oraz wielkością spreadu wskazują na wzajemną zależność tych 
dwóch wielkości37. Oznacza to, że nie można przypisywać ocenom agencji ra-
tingowych rozstrzygającego znaczenia w kształtowaniu ceny obligacji na rynku 

34 G. Biglaiser, B. Hicks, C. Huggins, Sovereign Bond Ratings and the Democratic 
Advantage: Portfolio Investment in the Developing World, „Comparative Political 
Studies” August 2008, T. 41, nr 8, s. 1097.

35 R. Brooks, R.W. Faff, D. Hillier, J. Hillier, The National Market Impact of Sover-
eign Rating Changes, University of Strathclyde, Department of Accounting & Fi-
nance Working Paper, November 2001, s. 2.

36 M. Castells, A Network Theory of Power, dz. cyt., s. 774.
37 H. Reisen, J. von Maltzan, Boom and Bust and Sovereign Ratings, OECD Develop-

ment Center, Working Paper No. 148, March 1999, s. 18.
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międzynarodowym, gdyż zależność występująca między tymi wielkościami jest 
obustronna. W rozdziale poświęconym analizie ilościowej wpływu agencji ra-
tingowych teza ta zostanie poddana weryfikacji empirycznej.

Ostatni rodzaj władzy jest najtrudniejszy do zidentyfikowania w bada-
niach naukowych. Jednakże wielu naukowców zwraca uwagę na to, że agen-
cje ratingowe próbują utrzymać wizerunek obiektywnych i niezależnych sę-
dziów, gdy w rzeczywistości są silnie zaangażowane w liberalną ideologię. 
Przyznając oceny krajom z całego świata, kierują się amerykańską perspek-
tywą, przez co de facto propagują ten model gospodarczy38. Takie działania 
mogą być uznane za typ władzy uwarunkowanej, polegającej na modyfikacji 
postaw i przekonań.

2.5. Źródła legitymizacji władzy agencji ratingowych 
w systemie międzynarodowym

Zagadnienie władzy nieodmiennie łączy się z pytaniem o jej legitymizację. 
Pojęcie to zwykło się odnosić do różnych typów rządów, wskazując na le-
gitymizację płynącą z powszechnych wyborów lub dominującej ideologii. 
Współczesne stosunki międzynarodowe nie posiadają wszystkich typowych 
cech systemu demokratycznego. Dlatego kwestia legitymizacji władzy po-
szczególnych podmiotów na arenie międzynarodowej nie jest oczywista.

Powyższe uwagi nie oznaczają, że wszystkie istniejące teorie legitymizacji 
są w omawianym przypadku bezużyteczne. Jednak niektóre klasyczne teo-
rie należy odrzucić, gdyż postrzegają władzę przez pryzmat sprawującego 
ją przywódcy39. Biorąc pod uwagę specyficzne cechy i rolę, jaką odgrywa-
ją agencje ratingowe, do ich analizy najlepiej zastosować koncepcję Davida 
Beethama. Według tego autora:

(…) władza jest legitymizowana, o ile a) jest zgodna z ustalonymi regułami; b) re-
guły te znajdują usprawiedliwienie w przekonaniach zarówno sprawujących wła-

38 Ch.M. Bruner, R. Abdelal, To Judge Leviathan: Sovereign Credit Ratings, National 
Law, and the World Economy, dz. cyt., s. 199.

39 Por. władza charyzmatyczna u Maxa Webera i personalna legitymizacja władzy 
w koncepcji Davida Eastona. M. Weber, Economy and society: an outline of inter-
pretive sociology, University of California Press, 1978; D. Easton, A Systems Analysis 
of Political Life, New York 1965.
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dzę, jak i podporządkowanych tej władzy; c) istnieją przejawy akceptacji określo-
nych stosunków władzy ze strony podporządkowanych40.

Władza musi być więc akceptowana w trzech odrębnych wymiarach – re-
guł, przekonań i zachowań, by można było mówić o jej pełnej legitymizacji.

W przypadku agencji ratingowych najłatwiej wskazać na legitymizację 
na poziomie reguł, gdyż ustawodawstwo amerykańskie i europejskie obfi-
tują w przepisy, przyznające tym podmiotom władzę w pewnych określo-
nych granicach. Reguły te były akceptowane przez kilka dziesięcioleci przez 
wszystkie zainteresowane strony. Status quo zostało zachwiane po kolejnym 
kryzysie, podczas którego agencje ratingowe wykazały się słabą skutecznoś-
cią w przewidywaniu niewypłacalności przedsiębiorstw prywatnych oraz 
państw. Najwięcej wątpliwości może budzić trzeci wymiar, gdyż w zależności 
od okoliczności omawiane podmioty prezentują różne, czasami wewnętrznie 
sprzeczne zachowania. W okresach między kryzysami inwestorzy polegają na 
ocenach wystawianych przez agencje, a rządy państw płacą za ich wystawie-
nie niebagatelne sumy. Sytuacja zmienia się, gdy gospodarka przeżywa zała-
manie, co zostanie szczegółowo opisane w ostatnim rozdziale książki. Poniżej 
zostały opisane dwa główne powody, które doprowadziły do tego, że władza 
„Wielkiej Trójki” jest w znacznej mierze legitymizowana.

2.5.1. Zaufanie inwestorów jako źródło legitymizacji

Efektywność rynku finansowego jest szczególnie silnie zaburzona ze względu 
na istnienie efektu asymetrii informacji, który działa na korzyść emitentów 
papierów wartościowych i na niekorzyść inwestorów. Żeby zaradzić jakoś 
problemowi asymetrii inwestorzy obdarzyli zaufaniem nowy podmiot na 
rynku finansowym – agencje ratingowe.

Za pierwszy ważny okres dla tego źródła legitymizacji należy uznać prze-
łom wieków XIX i XX. Jest to o tyle paradoksalna data, że pierwsza z agen-
cji – Moody’s – powstała przecież dopiero w 1909 r. Jednakże już od połowy 
XIX w. przedsiębiorcy zaczęli opierać swoje decyzje inwestycyjne na opiniach 
zewnętrznych podmiotów – specjalistycznej prasy finansowej, banków inwe-
stycyjnych oraz wywiadowni gospodarczych. Dlatego powstanie agencji ra-
tingowych w pierwszych dziesięcioleciach XX w. spotkało się z pozytywnym 

40 D. Beetham, Legitymizacja władzy, w: Władza i społeczeństwo, wyb. i oprac. 
J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 288.
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przyjęciem ze strony rynków finansowych. Mimo że były to podmioty po-
wstałe dla osiągania zysku, inwestorzy wierzyli w ich bezstronność i wysoką 
wartość informacyjną przyznawanych ocen41.

Kolejnym wydarzeniem istotnym dla procesu umacniania się agencji na 
rynkach finansowych był Wielki Kryzys. Lata dwudzieste były okresem roz-
kwitu rynku finansowego pod względem innowacyjności – powstało wtedy 
wiele instrumentów pochodnych, które oferowały wysokie zyski, ale były 
trudne do zrozumienia dla przeciętnego obywatela. Jak się okazało, rynek 
również nie potrafił sobie poradzić z nagłym załamaniem na giełdzie, kiedy 
okazało się, że mnóstwo papierów wartościowych stanowiło jedynie obietnicę 
bez pokrycia. Inwestorzy zaczęli bardziej ufać ocenom agencji ratingowych, 
wierząc, że pozwoli to uniknąć w przyszłości kolejnej katastrofy finansowej42.

Druga fala wzrostu zaufania do agencji ratingowych to kryzys w połowie 
lat siedemdziesiątych, kiedy zadziałał podobny mechanizm. Załamanie się sy-
stemu z Breton Woods i liberalizacja regulacji sprzyjała ponownemu zwróce-
niu się ku zewnętrznemu podmiotowi, który dokonywałby obiektywnej oceny 
wiarygodności podmiotów emitujących papiery wartościowe43. Za ostatnią 
fazę umacniania pozycji agencji dzięki zaufaniu inwestorów można uznać ko-
niec lat osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych. W tym okresie wiele 
nowo powstałych państw afrykańskich i wschodnioeuropejskich zaczęło zabie-
gać o pozyskanie środków do finansowania długu publicznego i bieżącej dzia-
łalności poprzez sprzedaż obligacji na rynku międzynarodowym. Było to dla 
nich niezwykle atrakcyjne źródło pozyskiwania kapitału, jednak państwa te nie 
miały żadnych argumentów, które mogłyby przekonać inwestorów. W więk-
szości przypadków były to kraje bardzo ubogie i przede wszystkim zupełnie 
nieistniejące w świadomości graczy na rynkach finansowych. Agencje ratin-
gowe po raz kolejny wyręczyły inwestorów i dokonały analizy wiarygodności 
kredytowej gospodarek wschodzących, zaś inwestorzy po raz kolejny zaufali 
ocenom agencji i kierowali się nimi przy zakupie obligacji44.

41 R. Sylla, A Historical Primer on the Business of Credit Ratings, dz. cyt., s. 7.
42 Zob. F. Partnoy, Historical Perspectives on the Financial Crisis: Ivar Kreuger, the 

Credit-Rating Agencies, and Two Theories about the Function and Dysfunction of 
Markets, „Legal Studies Research Paper Series” January 2010, nr 10-09.

43 T. Sinclair, The new masters of capital: American bond rating agencies and the politics 
of creditworthiness, dz. cyt., s. 26.

44 R. Cantor, F. Packer, Sovereign Credit Ratings, “Current Issues in Economics and 
Finance” 1995, T. 1 nr 3, s. 2.
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Operując terminologią wprowadzoną przez Beethama, można stwier-
dzić, że zaufanie udzielone agencjom ratingowym przez inwestorów można 
potraktować jako legitymizację władzy w wymiarze postaw oraz zachowań. 
Kapitalizm utrwalił model rynku finansowego, na którym pojedynczy aktor 
musi uznać funkcjonowanie, czy wręcz panowanie niezależnych podmiotów 
instytucjonalnych. Takimi instytucjami są również agencje ratingowe, pod 
których władzę emitenci papierów wartościowych oddają się dobrowolnie. 
Przez stulecie funkcjonowania agencji ratingowych obydwie strony działające 
na rynku finansowym – inwestorzy oraz emitenci papierów wartościowych 
przyzwyczaili się do ich istnienia tak bardzo, że prawie nikt nie kwestionuje 
ich uprawnień do bycia potężnym sędzią.

Większość graczy występujących na rynku finansowym uznaje istnienie 
i władzę agencji ratingowych, nie podważając ich legitymizacji i nie pytając 
o jej źródła. Najbardziej rozpowszechnionym argumentem za działalnością 
tych podmiotów jest tradycja oraz specyfika kapitalizmu wraz z jego zale-
tami i ograniczeniami. Powszechnie uważa się, że agencje są nieodłącznym 
elementem krajobrazu globalnej gospodarki. Poważne dyskusje pojawiają się 
dopiero w przypadku przekroczenia przez którąś z nich kompetencji przy-
znanych w drodze zwyczaju lub też gdy dochodzi do rażącej nieskuteczności.

Pozycję, którą zdobyły agencje ratingowe dzięki zaufaniu inwestorów, 
lepiej tłumaczy teoria mocodawcy–agenta, której podstawowe założenia opi-
sano w pierwszym rozdziale. Mocodawcą w tym układzie są wszyscy inwesto-
rzy w globalnej gospodarce, zaś agentem – agencje ratingowe. Przy obecnym 
modelu finansowania do delegacji uprawnień dochodzi poprzez zawarcie 
nieformalnego kontraktu, natomiast do lat siedemdziesiątych XX w. za taki 
kontrakt można było uznawać kupowanie przez klientów publikacji zawiera-
jących oceny wiarygodności kredytowej45.

Inwestor, czyli kredytodawca, chce być pewny, że emitent papieru war-
tościowego, czyli kredytobiorca, w rozsądny sposób będzie korzystał z kredy-
tu i wygeneruje możliwie wysoki zysk bez nadmiernego ryzykowania. Z ko-
lei kredytobiorca nie ma zamiaru ujawniać niekorzystnych informacji, które 
mogłyby podważyć jego wiarygodność kredytową, przez co wzrósłby koszt 
pozyskania pieniądza na rynku finansowym. W celu zmniejszenia negatyw-
nych skutków asymetrii informacyjnej inwestorzy zwracają się do agencji 
ratingowych, które mają sygnalizować wszelkie prawdopodobne zmiany 

45 Zob. podrozdział dotyczący modelu finansowania agencji ratingowych.
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w wiarygodności kredytobiorcy46. Asymetria informacji występująca na ryn-
ku finansowym i zagrożenie wystąpienia pokusy nadużycia (moral hazard) ze 
strony kredytobiorców sprawiły, że inwestorzy zaangażowali do tego procesu 
trzecią, niezależną stronę. O tym, że to właśnie „Wielka Trójka” stała się 
powszechnie uznawanym agentem działającym w imieniu kredytodawców 
przesądził kapitał zaufania47.

2.5.2. Regulacje prawne jako źródło legitymizacji

W historii rozwoju agencji ratingowych lata 70. XX w. stanowią niezwykle 
istotny moment. Wspomniano już, że właśnie w tym okresie inwestorzy za-
częli w dużo większym stopniu polegać na ocenach agencji. Wtedy również 
zmieniono model finansowania, zgodnie z którym za wszczęcie procesu ra-
tingu płaci oceniany podmiot, a nie inwestor. Najważniejszą datą dla praw-
nej legitymizacji agencji ratingowych jest bez wątpienia rok 1975. Wtedy to 
Securities and Exchange Commission (SEC) wprowadziła pojęcie Nationally 
Recognised Statistical Rating Organization (NRSRO). Prawodawca umieścił 
w ustawie zapis, który pozwalał brokerom-dealerom48 oraz bankom na loko-
wanie części aktywów wliczanych do wymogów kapitałowych w bezpiecz-
nych papierach wartościowych. Za bezpieczne można było uznać te papiery, 
które otrzymały ocenę na poziomie inwestycyjnym od dwóch agencji ratin-
gowych, posiadających status NRSRO49. Z czasem podobne regulacje wpro-
wadzono do innych aktów prawnych na poziomie stanowym i federalnym, 
a także włączono do wewnętrznych regulacji niektórych rynków50. Poniżej 
zaprezentowano przykładową listę regulacji, które odnoszą się do agencji, 
którym przyznano status NRSRO.

46 D. Kerwer, Holding Global Regulators Accountable.The Case of Credit Rating Agen-
cies, Working Paper 11, London 2004, s. 9.

47 F. Partnoy, The Siskel and Ebert of financial markets? Two thumbs down for the credit 
rating agencies, „Washington University Law Quarterly” 1999, T. 77, nr 3, s. 632.

48 W amerykańskim systemie finansowym są to podmioty pośredniczące w transak-
cjach giełdowych, pracujące zarówno na rachunek klienta, jak i własny.

49 17 Code of Federal Regulations, 240.15c3-1.
50 A.R. Pinto, Control and Responsibility of Credit Rating Agencies in the United States, 

„The American Journal of Comparative Law” 2006, T. 54, s. 347.
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Tabela 11. Przykładowa lista regulacji prawnych odwołujących się do agencji 
ratingowych posiadających status NRSRO

Investment Company 
Act of 1940 Rule 2a-7, 
przyjęta w 1991 r.

Mniej niż 5 procent wartości aktywów funduszy powierniczych 
na rynku pieniężnym może być inwestowane w papiery 
komercyjne przedsiębiorstw, którym NRSRO przyznały ocenę 
niższą pierwszy lub drugi z najwyższych szczebli. (NRSRO 
wspomniane 29 razy w Rule 2a-7)

Securities Exchange Act 
of 1934 „Exchange Act” 
Rule 15c3-1

Maklerzy kursowi zobowiązani do odliczenia odsetku 
zastrzeżonego przy obliczaniu kapitału netto wartości rynkowej 
papierów wartościowych. Jednak niższy poziom potrąceń 
obowiązuje dla papierów, którym co najmniej dwie NRSRO 
przyznały ocenę na poziomie inwestycyjnym

Secondary Mortgage 
Market Enhancement 
Act of 1984

Kongres wykorzystał termin NRSRO w definicji „papierów 
wartościowych związanych z kredytami hipotecznymi”, które 
musiały otrzymać jedną z dwóch najwyższych kategorii ratingu, 
przyznanych przez co najmniej jedną NRSRO

Simplification of 
Registration Procedures 
for Primary Securities 
Offerings, Securities 
Act 1992

SEC używa ocen NRSRO przy rozróżnieniu różnych rodzajów 
papierów wartościowych, które mogą być emitowane z 
zastosowaniem uproszczonych procedur rejestracyjnych

Investment Company 
Act of 1940 Rule 2a-7

Zasada ta wymaga, by fundusze działające na rynku 
pieniężnym ograniczały inwestycje do „wiarygodnych papierów 
wartościowych”, które otrzymały jedną z dwóch najwyższych 
ocen w kategorii ratingu krótkoterminowego zadłużenia, 
przyznanych przez wymaganą liczbę NRSRO

Investment Company 
Act of 1940 Rule 3a-7

Emitenci papierów wartościowych o stałym dochodzie, którzy 
otrzymali jedną z czterech najwyższych ocen w ratingu, 
przyznaną przez co najmniej jedną NRSRO, są zwolnione 
z rejestracji i przestrzegania ustawy „Investment Company Act”

Federal Deposit 
Insurance Act Section 
1831

Kongres określa, że „poziom inwestycyjny” korporacyjnych 
papierów dłużnych w przypadku towarzystw oszczędnościowych 
mają jedynie papiery wartościowe, które otrzymały jedną 
z czterech najwyższych ocen, przyznanych przez co najmniej 
jedną NRSRO

Employee Retirement 
IncomeSecurity Act 
of 1974

Wymaganie wobec publicznych, jak i prywatnych funduszy 
emerytalnych, aby część podstawowych kryteriów inwestycyjnych 
sformułować na podstawie ratingów obligacji przyznawanych 
przez agencje ratingowe posiadające status NRSRO

Retirement Income 
Security Act
of 1974

Wymaganie, by zarówno publiczne jak i prywatne fundusze 
emerytalne część swoich kryteriów inwestycyjnych formułowała 
na podstawie ratingów obligacji przyznawanych przez agencje 
ratingowe posiadające status NRSRO

Źródło: E. McClintock Ekins, M.A. Calabria, Regulation, Market Structure and Role of the 
Credit Rating Agencies, „Policy Analysis” 2012, nr 704, s. 9-10.
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Komisja SEC stwierdziła, że Moody’s, S&P i Fitch cieszą się uznaniem 
inwestorów w całym kraju, dlatego tym firmom jako pierwszym przyznano 
miano NRSRO. Z czasem do ich grona dołączyły również Duff and Phelps, 
McCarthy Crisanti & Maffei, IBCA Limited oraz Thomson BankWatch. 
Jednak wystarczyło dwadzieścia lat, żeby „Wielka Trójka” przejęła wszystkich 
konkurentów umacniając swój oligopol51.

Mówiąc o regulacjach dotyczących agencji ratingowych w USA najczęś-
ciej wspomina się o statusie NRSRO. Należy jednak zaznaczyć, że niemal 
przez trzydzieści lat ten status de facto przyznawał rynek finansowy – SEC 
ograniczał się do uznania agencji za NRSRO poprzez narzędzie „no-action 
letter”, czyli zapewnienie podmiotu, że żadne czynności prawne nie zostaną 
podjęte przeciwko określonym działaniom podmiotu. O wydanie „no-action 
letter” mogą do SEC zwrócić się wszystkie jednostki, które nie są pewne, 
czy określony produkt, usługa lub działanie nie łamie prawa federalnego52. 
Forma przyznawania tego statusu potwierdza zachowawczą pozycję agencji 
rządowej nadzorującej amerykański rynek finansowy.

NSRSO pojawiło się w prawodawstwie USA w celu uregulowania wyma-
gań kapitałowych wobec brokerów-dealerów. Była to próba uniknięcia kryzy-
su, który w końcu lat sześćdziesiątych objął giełdy papierów wartościowych. 
U jego źródeł leżał niezwykle szybki wzrost wolumenu papierów wartościo-
wych, z którym nie potrafił sobie poradzić rynek, a przede wszystkim obsługu-
jący go ludzie53. Prawo, znane jako „Net Capital Rule”, określało wymagany od 
tych podmiotów stosunek zobowiązań do płynnych aktywów. Miało to zapew-
nić margines bezpieczeństwa przed stratami, jakie maklerzy mogliby ponieść 
w związku z wahaniami cen lub brakiem płynności posiadanych papierów war-
tościowych. SEC ustaliło, iż ten stosunek może być niższy, jeżeli broker-dealer 
inwestuje w papiery wartościowe, które otrzymały od co najmniej dwóch uzna-
nych i wiarygodnych agencji ratingowych ocenę na poziomie inwestycyjnym54.

Regulacja, która miała chronić interesy klientów korzystających z usług 
maklerów de facto uprawomocniła oligopol na rynku agencji ratingowych. 

51 Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the 
Securities Markets, U.S. Securities and Exchange Commission, January 2003, s. 9.

52 No Action Letters, http://www.sec.gov/answers/noaction.htm (dostęp 25.04.2013).
53 Crisis in the Securities Industry. A Chronology: 1967-1970, NYSE, July 1971.
54 Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the 

Securities Markets, dz. cyt., s. 6.
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Brak wyraźnej definicji NRSRO i jakichkolwiek wytycznych dla podmiotów, 
które chciałyby zdobyć taki status skutecznie utrwaliły istniejącą sytuację, 
ustanawiając niezwykle trudną do pokonania barierę wejścia. Z perspekty-
wy kilkudziesięciu lat widać wyraźnie, że ten akt prawny zaważył na kształ-
cie, jaki przyjął rynek finansowy i zadecydował o wzroście potęgi „Wielkiej 
Trójki”.

Taka sytuacja prawna budziła wiele wątpliwości, zarówno wśród mniej-
szych agencji ratingowych, które nie miały szans na zdobycie szerokiego 
grona klientów, jak też w gronie ekonomistów i prawników. Co jakiś czas 
pojawiały się inicjatywy obywatelskie oraz polityczne, które miały na celu 
wywołanie debaty publicznej i zmianę stanu prawnego, który uprzywilejo-
wywał „Wielką Trójkę”. Upadek Enronu stał się katalizatorem działań na po-
ziomie Senatu USA, który zainicjował serię przesłuchań, mających naświetlić 
rolę agencji ratingowych w tej sprawie55.

Presja opinii publicznej po kryzysie azjatyckim oraz bankructwie Enronu 
była tak duża, że SEC zaczęło podejmować kroki w kierunku zreformowania 
sytuacji agencji ratingowych. Po raz pierwszy w 2003 r. za NRSRO uzna-
no agencję ulokowaną poza granicami Stanów Zjednoczonych – kanadyjską 
spółkę Dominion Bond Rating Service56. Dwa lata później do grona agencji 
uznawanych za NRSRO dołączyła amerykańska agencja A.M. Best, która 
specjalizuje się w ocenianiu podmiotów na rynku ubezpieczeń57.

Coroczne raporty SEC podkreślały silną pozycję, którą udało się zdobyć 
agencjom ratingowym na rynku finansowym, a także potrzebę uregulowania 
tej sfery. W 2006 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił „Credit Rating 
Agency Reform Act of 2006”. Jest to akt prawny o kluczowym znaczeniu 
dla całej branży finansowej, gdyż po kilkudziesięciu latach oligopolistycznej 
władzy „Wielkiej Trójki” otwiera wreszcie rynek na konkurencję. Najwięk-
szą zmianą było uregulowanie procedury ubiegania się o status NRSRO. 
Dotychczasowa wysoce subiektywna procedura została zastąpiona szere-
giem wymagań, takich jak przedstawienie listy 20 największych ocenianych 

55 Tamże, s. 3.
56 No Action Letter from Annette L. Nazareth, Division of Market Regulation, SEC to 

Mari-Anne Pisarri, Pickard and Djinis LLP, http://www.sec.gov/divisions/market-
reg/mr-noaction/dominionbond022403-out.pdf (dostęp 25.04.2013).

57 Addendum to A.M. Best Company’s NRSRO Press Release, http://www.ambest.com/
press/nrsro-faq.pdf (dostęp 25.04.2013).
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emitentów i subskrybentów oraz 10 zaświadczeń od kwalifikowanych kup-
ców instytucjonalnych (qualified institutional buyers), potwierdzających, że 
korzystają oni z usług agencji co najmniej od trzech lat. SEC ma obowiązek 
w ciągu 90 dni od przedstawienia wymaganych dokumentów zarejestrować 
agencję lub uzasadnić odmowę (odmowa możliwa jest w przypadku braku 
wymaganych dokumentów lub niewystarczających zasobów finansowych 
i kierowniczych, które uniemożliwiają nieprzerwaną działalność ratingową). 
Na SEC został nałożony obowiązek corocznej kontroli spełniania wymagań 
przez agencję i raportowania o jakichkolwiek istotnych zmianach. W co-
rocznym raporcie SEC powinna również odnieść się do stanu konkurencji, 
przejrzystości i konfliktu interesów wśród agencji uznanych za NRSRO58.

Warto zauważyć, że w trakcie debat nad nową formą statusu NRSRO 
dwie największe agencje  – Moody’s i S&P zaprezentowały odmienne sta-
nowiska. Jest to zadziwiające, gdyż posiadają one prawie identyczną pozycję 
rynkową, więc mogłoby się wydawać, że będą również zgodne w ocenie pla-
nów reformy. S&P opowiedziało się za pozostaniem przy starej koncepcji 
NRSRO argumentując, że wycofanie się z dotychczasowej praktyki będzie 
szkodliwe dla podmiotów objętych taką regulacją i przyczyni się do rozregu-
lowania rynku. Natomiast jego konkurent, Moody’s, przekonywał, iż wszel-
kie odgórne regulacje psują działanie rynku i pozbawiają rating jego istotnej 
cechy – dobrowolności59.

Wydawać by się mogło, że zlikwidowanie głównej bariery wejścia do eli-
tarnego grona agencji uznawanych za NRSRO poskutkuje pojawieniem się 
ogromnej liczby podmiotów, które otrzymają ten status. Jednakże szczegó-
łowa procedura rejestracji opracowana przez SEC wymaga od aplikującego 
podmiotu o wiele więcej informacji, niż minimum wspomniane w ustawie. 
Składając wniosek o rejestrację należy m.in. podać dane na temat proce-
dur i metodologii przyznawania oceny, struktury organizacyjnej czy też po-
tencjalnego konfliktu interesów60. Okazało się, że obecnie jedynie nieliczne 
agencje (zaprezentowane w tabeli poniżej) spełniają wszystkie wymagania.

58 Credit Rating Agency Reform Act of 2006, 15 USC 78a.
59 Ch. M. Bruner, R. Abdelal, To Judge Leviathan: Sovereign Credit Ratings, National 

Law, and the World Economy, dz. cyt., s. 202.
60 Registration of Nationally Recognized Statistical Organizations, SEC, http://www.

sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/sea34-15e.pdf (dostęp 25.04.2013).
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Tabela 12. Lista agencji ratingowych uznawanych za NRSRO (stan na grudzień 2017 r.)

Nr Nazwa agencji 
ratingowej

Data rejestracji (data 
pierwszego uznania za NRSRO)

Główna 
siedziba

1 A.M. Best Rating Services 2007 (2005) USA

2 DBRS 2007 (2003) USA

3 Egan-Jones Ratings Co. 2007 USA

4 Fitch Ratings 2007 (1975) USA

5 HR Ratings de México 2012 Meksyk

6 Japan Credit Rating Agency 2007 Japonia

7 Kroll Bond Rating Agency 2008 USA

8 Moody’s Investors Service 2007 (1975) USA

9 Morningstar Credit Ratings 2008 USA

10 S&P Global Ratings 2007 (1975) USA

Źródło: Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, U.S. 
SEC, December 2017, s. 2-3.

Głównym celem reformy z 2006 r. było zapewnienie nowym agencjom 
dostępu do przywilejów wiążących się ze statusem NRSRO i wspieranie kon-
kurencji. Jednak doświadczenie kilku lat wykazało, że samo uznanie za NRS-
RO nie wystarcza do podbicia rynku. W 2017 r. istniało 10 agencji zarejestro-
wanych jako NRSRO, jednak w dalszym ciągu „Wielka Trójka” wystawiała 
niemal 97% wszystkich ratingów. Poniższy wykres wyraźnie wskazuje, że oli-
gopol nie został przełamany, mimo pojawienia się nowych konkurentów61.

Akty prawne omówione powyżej regulują działanie agencji ratingowych 
na rynku amerykańskim. Należy jednak odwołać się również do regulacji, 
które wyznaczają ramy działania agencji w innych częściach świata. Można 
w tym kontekście wspomnieć o International Organization of Securities Com-
missions (IOSCO), czyli Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów 

61 Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, U.S. SEC, 
December 2017, s. 9.
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Wartościowych, która zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finan-
sowe z różnych krajów. W 2003 r. organizacja ta przyjęła Statement of Princip- 
les Regarding the Activities of Credit Rating Agencies62, a rok później Code of 
Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies63. Zaprezentowane są tam 
cztery zasady działalności agencji ratingowych: jakość i rzetelność w procesie 
oceny, niezależność i unikanie konfliktu interesów, odpowiedzialność wobec 
inwestorów publicznych oraz emitentów, a także ujawnienie własnych kodek-
sów postępowania. Obydwa dokumenty przyjęte przez IOSCO mają jednak 
charakter dobrowolny i nie znalazły wielkiego odbicia w rzeczywistej działal-
ności agencji ratingowych64. Najnowsze regulacje, obejmujące sferę działalno-
ści agencji ratingowych zostaną, omówione w ostatnim rozdziale.

Wykres 1. Udział agencji w przyznawanych ratingach

Źródło: Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, U.S. SEC, 
December 2017, s. 9.

62 IOSCO Statement Of Principles Regarding The Activities Of Credit Rating Agen-
cies, A Statement Of The Technical Committee Of The International Organi-
zation Of Securities Commissions, https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/
IOSCOPD151.pdf (dostęp 22.07.2016).

63 Code Of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies, The Technical Com-
mittee Of The International Organization Of Securities Commissions, http://
www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD180.pdf (dostęp 22.07.2016).

64 J. Katz, E. Salinas, C. Stephanou, Credit Rating Agencies. No Easy Regulatory Solu-
tions, „Public Policy Journal” October 2009, s. 2.
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Rozdział 3

Krytyka działalności agencji ratingowych 
i próby reform rynku

Historia powstania i rozwoju agencji ratingowych przedstawiona w poprzed-
nim rozdziale częściowo tłumaczy, dlaczego „Wielkiej Trójce” udało się zdo-
być tak silną pozycję na rynku międzynarodowym. Ich działalność budzi 
jednak wiele kontrowersji, dlatego w tym rozdziale koncentruję się na głów-
nych argumentach krytycznych wobec agencji ratingowych, konfrontuję je 
z wynikami wskaźników adekwatności przyznawanych ocen oraz prezentu-
ję kroki podjęte w celu zreformowania rynku przed wybuchem globalnego 
kryzysu.

3.1. Krytyka działalności agencji ratingowych

„Wielka Trójka” agencji ratingowych od dłuższego czasu cieszy się złą sła-
wą opinii publicznej. Większość naukowców również nie szczędzi krytyki 
opisując obecny stan faktyczny. Główne zarzuty podnoszone zarówno przez 
komentatorów życia publicznego, jak i badaczy, można podzielić na dwie 
kategorie: odnoszące się do skuteczności agencji oraz ich modelu funkcjono-
wania na rynku finansowym.

Wśród najczęściej powtarzających się zarzutów dotyczących jakości przy-
znawanych ratingów występują:

 – niska skuteczność przewidywania kryzysów – wiele wskaźników ob-
liczonych dla długich okresów potwierdza, że agencje osiągają dobre 
wyniki w przewidywaniu niewypłacalności państw. Jednak w przy-
padku kryzysów walutowych ratingi zwykle nie ostrzegają zawczasu 
o zbliżającym się zagrożeniu. Historia takich przypadków pokazuje, 
że gdyby nie zewnętrzna pomoc finansowa (np. potężne linie kre-
dytowe lub bailouty), wiele kryzysów finansowych musiałoby się 
skończyć ogłoszeniem bankructwa. Oznacza to, że agencje ratingowe 
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nie sprawdzają się w przewidywaniu zagrożenia w trudniejszych 
przypadkach1;

 – procykliczność ratingów, która pogłębia zapaść finansową państwa 
borykającego się z niewypłacalnością i spowalnia wyjście z kryzysu2 – 
inwestorzy oczekują, że agencje będą przyznawały oceny odnoszące 
się do długoterminowej wiarygodności kredytowej, a nie chwilowych 
zmian spowodowanych wahaniami koniunkturalnymi. W oparciu 
o procykliczne ratingi trudno podjąć decyzję, która w przyszłości przy-
niesie zysk lub przynajmniej ochroni przed stratami. Przykład kryzy-
su azjatyckiego, a także kryzysu zadłużeniowego strefy euro pokazały, 
że procykliczność ocen może przedłużyć okres wychodzenia z zapaści 
gospodarczej i zwiększać amplitudę cyklu gospodarczego. W tym kon-
tekście przywołuje się również teorię o inercji ratingów, zgodnie z któ-
rą elastyczność na zmiany wskaźników gospodarczych jest bardzo mała 
w krótkim okresie. Może się to wiązać z kosztami ponoszonymi przez 
agencję przy każdorazowej zmianie oceny lub też z historią niewypła-
calności państwa, która skłania do ostrożniejszych ocen3;

 – brak wartości dodanej w stosunku do wiedzy, którą już posiada ry-
nek finansowy4 – częstotliwość, z jaką zmieniane są oceny, zwłaszcza 
w okresach kryzysów, sugeruje że agencje z opóźnieniem odnoszą się 
do czynników, które mogą mieć poważne skutki dla wiarygodności 
kredytowej. Konsekwencją jest sytuacja, w której ratingi są jedynie 

1 A.N.R. Sy, Rating the Rating…, dz. cyt., s. 7; C.M. Reinhart, Default, Currency Crises 
and Sovereign Credit Ratings, „The World Bank Economic Review” 2002, nr 16(2).

2 Patrz G. Ferri, L.G. Liu, J.E. Stiglitz, The Procyclical Role of the Credit Rating Agen-
cies: Evidence from the East Asian Crisis, dz. cyt; G. Ferri, L.G. Liu, G. Majnoni, 
The role of rating agency assessments in less developed countries: Impact of the proposed 
Basel guidelines, „Journal of Banking & Finance” 2001, nr 25(1); P.W. Lowe, Cred-
it risk measurement and procyclicality, „BIS Working Paper” 2002, nr 116.

3 N. Mora, Sovereign credit ratings: Guilty beyond reasonable doubt?, „Journal of 
Banking & Finance” 2006, nr 30(7), s. 2059.

4 Patrz F. Partnoy, The Paradox of Credit Ratings, w: Ratings, Rating Agencies, and the 
Global Financial System, red. R.M. Levich, G. Majnoni, C.M. Reinhart, Norwell 
2002, s. 65-84; S.L. Schwarcz, Private Ordering of Public Markets: The Rating 
Agency Paradox, „University of Illinois Law Review” 2002, T. 14, nr 1; L. Nor-
den, M. Weber, Informational efficiency of credit default swap and stock markets: 
The impact of credit rating announcements, ”Journal of Banking & Finance” 2004, 
nr 28(11); G. Larraín, H. Reisen, J. von Maltzan, Emerging Market Risk and Sov-
ereign Credit Ratings, OECD Working Paper No. 124, April 1997.
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dostosowywane do wiedzy dostępnej na rynku finansowym. Jednym 
z głównych powodów przyznania szczególnych praw agencjom ratin-
gowym było założenie, że zredukują one występowanie zjawiska asyme-
trii informacyjnej. Jeżeli oceny odzwierciedlają jedynie dane dostępne 
publicznie, a w dodatku agencje reagują z opóźnieniem w porównaniu 
do pozostałych podmiotów rynkowych, to nie ma uzasadnienia dla ich 
uprzywilejowanej pozycji w systemie finansowym i prawnym;

 – zjawisko podzielonych ratingów (split ratings), gdy ten sam instrument 
finansowy lub emitent jest oceniony inaczej przez główne agencje5 – 
różnice w ocenie znacznie częściej występują w przypadku papierów 
emitowanych przez podmioty prywatne6, jednak zdarzają się też w od-
niesieniu do oceny wiarygodności kredytowej państw. Z punktu wi-
dzenia inwestora oznacza to, że albo część ratingów docierających na 
rynek jest mniej adekwatna od pozostałych, albo że proces ratingowy 
jest wysoce subiektywny i zależny od doboru kryteriów oceny7. Agen-
cje nie ujawniają jednak szczegółów procesu ratingowego, przez co in-
westorzy nie mogą zdecydować sami, która metoda przyznawania ocen 
jest dla nich bardziej wiarygodna;

 – ciężar ideologiczny przyznawanych ocen – agencje ratingowe przedsta-
wiają się jako obiektywni sędziowie na rynku finansowym, niezależni 
od wpływów otoczenia. Niemniej jednym z powtarzających się zarzu-
tów jest właśnie ich wyraźne ukierunkowanie ideologiczne, reprezentu-
jące amerykocentryczne, liberalne podejście do polityki gospodarczej, 
które znajduje odbicie w ocenach przyznawanych państwom8. Skoro 

5 Patrz L.H. Ederington, Why split ratings occur,  „Financial Management” 1986, 
T. 15, nr 1; R Cantor, F. Packer, K. Cole, Split ratings and the pricing of credit 
risk, „The Journal of Fixed Income” 1997”, nr 7(3); R. Cantor, F. Packer, Differ-
ences of opinion and selection bias in the credit rating industry, „Journal of Banking 
& Finance” 1997, nr 21(10).

6 Nawet do 50% obligacji korporacyjnych w momencie emisji jest ocenianych ina-
czej przez agencje Moody’s i Standards&Poor’s, R. Cantor, F. Packer, Differences of 
opinion and selection bias in the credit rating industry, dz. cyt., s. 1400.

7 Badania wykazują, że około 1/3 różnic w ocenach wynika ze zastosowania róż-
nych skal oceny przez agencje, natomiast pozostałe 2/3 wynika z innych przyczyn. 
Patrz K. Dandapani, E.R. Lawrence, Examining split bond ratings: Effect of rating 
scale, „Quarterly Journal of Business and Economics” 2007, T. 46, nr 2.

8 Patrz Ch.M. Bruner, R. Abdelal, To Judge Leviathan: Sovereign Credit Ratings, Na-
tional Law, and the World Economy, „Journal of Public Policy” 2005, T. 25, nr 2; 
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kryteria ratingów są w znacznej mierze zgodne z duchem Konsensu-
su Waszyngtońskiego, to państwa z całego świata muszą dostosować 
swoją politykę ekonomiczną do modelu promowanego przez Stany 
Zjednoczone, aby otrzymać dobrą ocenę i korzystne warunki poży-
czania pieniędzy na rynku międzynarodowym. Interesującym przykła-
dem władzy ideologicznej realizowanej poprzez agencje ratingowe jest 
wydarzenie z 2002 r., gdy rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował 
dwunastu afrykańskim państwom opłacenie ratingów przyznawanych 
przez agencję Fitch9. Był to krok, który miał na celu większą integrację 
gospodarek afrykańskich ze zglobalizowanym rynkiem, gdyż tworzył 
większe możliwości zaciągania kredytów międzynarodowych. Jedno-
cześnie była to również próba promowania liberalnego modelu gospo-
darczego, uznawanego w Stanach Zjednoczonych za jedyny słuszny, 
zasługujący na najwyższe ratingi;

Wszystkie zarzuty dotyczące jakości przyznawanych ocen i braku obiekty-
wizmu agencje odpierają tłumacząc, że ratingi nie są niczym innym jak opi-
niami. Taka linia argumentacji pozwala unikać płacenia odszkodowań inwe-
storom, którzy na podstawie błędnych ratingów ponieśli straty lub ocenianym 
podmiotom, które niesłusznie zostały pozbawione zysków poprzez zaniżenie 
oceny. Stanowisko „Wielkiej Trójki” zostało podtrzymane przez wyroki są-
downictwa Stanów Zjednoczonych, w których orzeczono, że oceny agencji 
ratingowych podlegają ochronie Pierwszej Poprawki, zapewniającej wolność 
słowa i prasy10. W świetle orzecznictwa pozew przeciwko agencjom ratingo-
wym mógłby być skuteczny jedynie wtedy gdyby udało się udowodnić pub-
likowanie nieprawdziwych faktów lub opinii z premedytacją sformułowanych 

D. Kerwer, Rating Agencies: Setting a Standard for Global Financial Markets, „Eco-
nomic Sociology” 2002, T. 3, nr 3; G. Ferri, L.G. Liu, Do global credit rating agencies 
think globally, „Journal of Banking and Finance” 2002, T. 25, nr 1; G. Datz, Refram-
ing development and accountability: the influence of sovereign credit ratings on policy 
making in developing countries, „Third World Quarterly” 2004, T. 25, nr 2.

9 M.M. Phillips, U.S. to Push Credit-Rating Plan For Indebted Nations in Af-
rica, „The Wall Street Journal” 22.04.2002, http://www.wsj.com/articles/
SB1019429020468323000 (dostęp 15.05.2015).

10 Patrz np. First Equity Corp. of Fla. v. Standard & Poor’s Corp., 690 F. Supp 256 
(S.D.N.Y. 1988), aff’d, 869 F.2d 175 (2d Cir. 1989) But cf. Fitch v UBS, 330 F.3d 
104 (2d Cir. 2003); Jefferson County Sch. Dist. v. Moody’s Investor’s Servs., Inc., 175 
F.3d 848, 852-857 (10th Cir. 1999).
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na podstawie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji11. W konsekwen-
cji ukształtowała się sytuacja, w której „Wielka Trójka” zdobyła pozycję szcze-
gólnie uprzywilejowanych gatekeeperów na rynku finansowym, chronionych 
na równi z tradycyjnymi mediami, mimo szerokiej krytyki dotyczącej przejrzy-
stości ich działalności oraz adekwatności przyznawanych ocen12.

Nie oznacza to, że agencje ratingowe nie ponoszą żadnych konsekwencji 
finansowych za swoje nietrafne oceny. Można przywołać przykład pozwu, 
który agencji Stadard & Poor’s wytoczyło Orange County. Ten kalifornij-
ski samorząd stanął wobec zagrożenia wysokich strat, więc stworzył port-
folio wysoko ocenionych inwestycji warte 20 mld dolarów, które przy sta-
łym poziomie oprocentowania zapewniłoby bezpieczny zysk. Jednak stopy 
procentowe wzrosły, zmuszając Orange County do ogłoszenia bankructwa 
w grudniu 1994 r. Samorząd wstąpił na drogę sądową z kilkoma instytucja-
mi finansowymi, między innymi pozwał agencję S&P za przyznanie mu zbyt 
wysokiej oceny w 1994, co umocniło przekonanie o dobrej kondycji finan-
sowej samorządu. Agencja ratingowa ostatecznie wygrała proces, ale zgodziła 
się zapłacić 140 tys. dolarów w ramach ugody jako częściową rekompensatę 
za opłaty wnoszone przez Orange County w 1994 r.13.

Przypadek Orange County był jednym z pierwszych, w których agencja 
zgodziła się zapłacić pozywającemu, by w ten sposób ratować swoją reputację. 
Jednak suma wypłacona w tamtym przypadku blaknie w porównaniu do ugo-
dy, którą Standard & Poor’s zawarło w 2015 r. w wyniku procesu, w którym 
agencja została oskarżona o świadome zawyżanie ocen w celu osiągania zysku. 
Spółka macierzysta agencji, McGraw Hill Financial Inc, zgodziła się zapłacić 
687,5 mln dolarów amerykańskiemu Departamentowi Sprawiedliwości i taką 
samą sumę 19 stanom oraz Dystryktowi Kolumbia – w sumie 1,375 mld dola-
rów. W tym samym czasie S&P poszło na ugodę w wysokości 125 mln dolarów 
z publicznym funduszem emerytalnym California Public Employees’ Retire-
ment System, który oskarżył agencję o wystawienie niedokładnych ratingów, 
czego wynikiem były straty w wysokości setek milionów dolarów. Standard & 

11 A.R. Pinto, Control and responsibility of credit rating agencies in the United 
States, „The American Journal of Comparative Law” 2006, T. 54, s. 353.

12 Patrz T. Nagy, Credit Rating Agencies and the First Amendment: Applying Consti-
tutional Journalistic Protections to Subprime Mortgage Litigation, „Minnesotta Law 
Review” 2009, T. 94.

13 T. Sinclair, The new masters of capital: American bond rating agencies and the politics 
of creditworthiness, dz. cyt., s. 157-160.
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Poor’s nie przyznało się do stawianych w tych procesach zarzutów, ale potwier-
dziło, że nie wprowadziło na czas zmian do metodologii nadawania ratingów14.

Kolejna grupa zarzutów dotyczy nie samej jakości przyznawanych ocen, 
ale warunków, w jakich funkcjonują agencje ratingowe, i rozwiązań instytu-
cjonalnych, które towarzyszą ich działalności:

 – model finansowania, w którym za przyznanie ratingu płaci emitent 
papieru wartościowego (issuer-pay model). W początkowych latach 
działalności agencje pobierały opłaty od subskrybentów, dostarczając 
im systematycznych informacji, niedostępnych dla innych uczestni-
ków rynku (investor-pay model). W latach siedemdziesiątych agencje 
ratingowe przestawiły się na odwrotny model finansowania działalno-
ści, w której to zainteresowani emitenci muszą zapłacić za przyznanie 
oceny15. Argumentem za taką zmianą był coraz powszechniejszy efekt 
gapowicza, gdy z wystawionych ratingów korzystał znacznie szerszy 
krąg odbiorców niż tylko nabywcy tej usługi16. Efekt ten był bezpo-
średnią konsekwencją szybkiego rozwoju nowych mediów i coraz ła-
twiejszego dostępu do informacji, która stopniowo stawała się dobrem 
publicznym. Wskutek zmiany modelu powstał nietypowy z punktu 
widzenia zastosowanej w pracy teorii agenta–mocodawcy układ: agen-
cje ratingowe (agenci) działają w imieniu inwestorów (mocodawców), 
którzy zlecają im dokonanie analizy sytuacji finansowej emitentów. 
Ale to emitenci ponoszą koszty takiej działalności, co naturalnie budzi 
wątpliwości co do wiarygodności przyznawanych ratingów17;

 – konflikt interesów, który wynika bezpośrednio z modelu finanso-
wania, przyjętego przez „Wielką Trójkę”. Badania potwierdzają, że 

14 A. Viswanatha, K. Freifeld, S&P reaches $1.5 billion deal with U.S., states over 
crisis-era ratings, http://www.reuters.com/article/2015/02/03/us-s-p-settlement- 
idUSKBN0L71C120150203 (dostęp 10.05.2015).

15 Agencje nigdzie nie publikują kosztu swoich usług. Według informacji prasowych, 
w zależności od wielkości i wartości emitent musi zapłacić od 1500 do 2,5 mln dolarów 
za przywilej bycia ocenianym. P. Kingsley, How credit ratings agencies rule the world, 
http://www.theguardian.com/business/2012/feb/15/credit-ratings-agencies- 
-moodys (dostęp 15.05.2015).

16 F. Strier, Rating the Raters: Conflicts of Interest in the Credit Rating Firms, „Business 
and Society Review” 2008, T. 113, Issue 4, s. 536.

17 F. Partnoy, How and Why Credit Rating Agencies Are Not Like Other Gatekeepers, 
dz. cyt., s. 68-70.
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przynajmniej w sektorze korporacyjnych papierów wartościowych 
przejście na model issuer-pay wiązało się ze wzrostem przyznawanych 
ratingów, zwłaszcza w przypadku emitentów szczególnie zagrożonych 
wystąpieniem konfliktu interesów (takich, którzy płacili najwyższe 
stawki lub odznaczali się niższą wiarygodnością kredytową)18. Istnie-
je jednak małe prawdopodobieństwo, że regulatorom uda się zmusić 
agencje do zmiany tego modelu, gdyż każda ze stron ma w tym inte-
res – same agencje mogą liczyć na znacznie większy zysk, oceniane pod-
mioty oczekują preferencyjnego traktowania, a inwestorzy otrzymują 
bezpłatną informację19. Same agencje bronią się twierdząc, że reputacja 
i wiarygodność odgrywają tak kluczową rolę dla ich funkcjonowania 
na rynku, że same implementują rozwiązania, które minimalizują za-
grożenie wystąpienia konfliktu interesów20. Niektórzy z badaczy rów-
nież stoją na stanowisku, że w obecnej sytuacji jedynym rozwiązaniem 
opłacalnym pod względem ekonomicznym jest model issuer-pay, zaś 
rzeczywisty problem wynika ze szczególnej pozycji agencji w systemie 
prawnym, a nie konfliktu interesów21.

Istnieje również drugi wymiar konfliktu interesów, związany ze źródłem 
utrzymania „Wielkiej Trójki” – obok tradycyjnej działalności ratingowej ofe-
rują one również inne usługi na rynku finansowym, m.in. usługi konsul-
tingowe. W ramach tej gałęzi działalności zainteresowane podmioty mogą 
się dowiedzieć, jak konkretne decyzje finansowe wpłynęłyby na rating. Do-
radzanie podmiotom, które następnie podlegają ocenie tychże agencji, bu-
dzi zastrzeżenia co do etyczności takiej działalności22. Pojawia się zagrożenie 
„kupczenia” ratingami, czyli przyznawania wyższych ocen emitentom, któ-
rzy skorzystali z usług konsultingowych danej agencji. W sytuacji, w której 

18 Patrz J.X. Jiang, M.H. Stanford, Y. Xie, Does it matter who pays for bond ratings? 
Historical evidence, „Journal of Financial Economics” 2012, nr 105(3).

19 B. Michalski, Analiza funkcjonowania agencji credit ratingowych i ich rola w kon-
tekście kryzysu finansowego, w: Globalny kryzys finansowy 2008: dekonstrukcja, red. 
D. Kopiński, J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wrocław 2012, s. 69-87.

20 Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the 
Securities Markets, U.S. Securities and Exchange Commission, January 2003, s. 41-42.

21 H.L. Cole, T.F. Cooley, Rating agencies , National Bureau of Economic Research, 
Working Paper No. 19972, Cambridge 2014, s. 24-25.

22 S. Scalet, T.F. Kelly, The ethics of credit rating agencies: What happened and the way 
forward, „Journal of Business Ethics” 2012, nr 111(4), s. 482.
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szczegóły dotyczące procesu ratingowego i wagi nadawanej poszczególnym 
kryteriom nie są podawane do informacji publicznej, można przypuszczać, 
że podmioty korzystające z doradztwa „Wielkiej Trójki” posiadają cenną 
wiedzę, która pomaga im zdobyć wyższe oceny. Niezależność procesu ra-
tingowego jest w takiej sytuacji wysoce wątpliwa23. Agencje bronią się przed 
tym zarzutem twierdząc, że opracowały systemy zapewniające zupełne od-
dzielenie działalności analityków w różnych gałęziach przedsiębiorstwa, tak 
by zachowali autonomiczność. Nie dają również żadnych gwarancji swoim 
klientom, że stosowanie się do ich porad przyniesie lepsze wyniki w procesie 
ratingowym. Jednym z argumentów jest również niewielki udział usług do-
datkowych w przychodach agencji24, co jednak w coraz mniejszym stopniu 
jest prawdą, gdyż w ostatnich latach znaczna część dochodu „Wielkiej Trój-
ki” pochodziła właśnie z tej sfery ich działalności25.

 – Oligopolistyczna struktura rynku: jeżeli uwzględniamy wszystkie ro-
dzaje ratingu, to S&P łącznie z Moody’s emitują ponad 83%, zaś cała 
„Wielka Trójka” prawie 97% ocen. W przypadku papierów wartoś-
ciowych emitowanych przez państwa, te trzy agencje publikują 99% 
z dostępnych na rynku ocen26. Można więc śmiało mówić nie tylko 
o oligopolu, ale nawet o duopolu, gdyż Fitch pozostaje daleko w tyle za 
pozostałymi dwiema agencjami. Z punktu widzenia konsumentów oli-
gopol zawsze niesie ze sobą zagrożenie nieefektywności rynkowej – nie 
ma prawdziwej konkurencji cenowej, a tylko dążenie do zachowania 
status quo. Istniejące przez dziesięciolecia regulacje prawne faworyzują-
ce „Wielką Trójkę”, a także znaczenie kapitału zaufania, jakim darzą te 
agencje inwestorzy, sprawiły, że bariery wejścia na ten rynek są niezwy-
kle wysokie27. Należy jednak podkreślić, że niektórzy badacze uznają, 
iż rynek ratingów jest z natury oligopolistyczny i ze względu na swoją 

23 R.G. Alcubilla, J.R. Del Pozo, Credit rating agencies on the watch list: Analysis of 
European regulation, Oxford 2012, s. 28.

24 Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the 
Securities Markets, dz. cyt., s. 42-43.

25 Patrz np. roczne wyniki Moody’s Corporation za 2014 r. – przychody Moody’s 
Analytics stanowiły niemal trzecią część przychodów osiągniętych przez korporację. 
http://ir.moodys.com/Cache/c27999719.html#tx846365_23 (dostęp 30.05.2015).

26 Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, U.S. Se-
curities and Exchange Commission, December 2014, s. 10.

27 Tamże, s. 21.
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specyfikę ani inwestorzy, ani emitenci nie są zainteresowani zmianą 
na model zbliżony do konkurencji doskonałej28. Danuta Dziawgo w 
swojej monografii w obszerny sposób przedstawiła charakterystykę oli-
gopolistycznych cech rynku credit ratigu29:

 – po stronie podaży trzy duże agencje (amerykańskie) o międzynarodo-
wym zasięgu działania;

 – po stronie popytu duża liczba podmiotów z wielu państw;
 – brak istotnej konkurencji cenowej między agencjami;
 – pozacenowa konkurencja między agencjami występująca w formie 
rozszerzania oferty sporządzanych analiz i ocen na nowe instrumenty, 
procesy, zdarzenia;

 – homogeniczne produkty o nieznanej, ale przy tym odmiennej proce-
durze powstawania, z odmiennymi poziomami wag nadawanych po-
szczególnym czynnikom;

 – wysokie bariery wejścia na rynek dla nowych agencji, wzmocnione 
przepisami prawnymi (konieczność uznania danej agencji za „uznawa-
ną” przez krajowe komisje papierów wartościowych, a w szczególności 
przez komisję amerykańską);

 – zbyt na produkty zagwarantowany występowaniem credit ratingu 
w przepisach prawnych dotyczących w szczególności: banków, towa-
rzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, funduszy inwesty-
cyjnych rynku pieniężnego.

Porażka „Wielkiej Trójki” w przewidywaniu ostatniego kryzysu finan-
sowego oraz oszacowaniu skali kryzysu zadłużeniowego strefy euro tylko 
wzmogła krytykę działalności agencji ratingowych, a szczególnie ich uprzy-
wilejowanej pozycji w systemie finansowym. Bezpośrednią konsekwencją tej 
fali krytyki były dyskusje i próby reform sektora ratingu kredytowego w Sta-
nach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

28 Patrz Competition and Credit Rating Agencies, OECD Hearings, October 2010.
29 D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, dz. cyt., s. 221.
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3.2. Adekwatność procesu ratingowego

Ocena wpływu aktorów politycznych jakimi są największe agencje ratingo-
we wymaga przeprowadzenia analizy ich skuteczności, wyrażonej w konkret-
nych wskaźnikach. Taka analiza pozwoli zidentyfikować najważniejsze źród-
ło, z którego wypływa ich autorytet. Jeżeli agencje ratingowe są dokładne 
w przyznawaniu ocen i skuteczne w przewidywaniu możliwości wystąpienia 
zagrożenia niewypłacalności emitenta, to inwestorzy i decydenci polityczni 
mają obiektywny powód kierowania się w swoim zachowaniu informacjami 
podawanymi przez agencje. Z drugiej strony, jeżeli ratingi cechuje raczej nie-
dokładność i niestabilność, to znaczy, że „Wielka Trójka” nie posiada trwa-
łych fundamentów do budowania pozycji wpływowego aktora politycznego. 
W tym podrozdziale zostaną przedstawione wskaźniki mocy rozróżniania 
systemu ratingowego, które wyrażają dokładność w określaniu wiarygod-
nych i niewiarygodnych emitentów papierów wartościowych oraz wskaźniki 
stabilności, pokazujące jak często agencje zmieniają oceny, które przyznały 
poszczególnym państwom. Skuteczność procesu ratingowego zostanie zapre-
zentowana na przykładzie nietrafionych ocen, przyznanych przez „Wielką 
Trójkę”.

3.2.1. Wskaźniki dokładności procesu ratingowego

Wskaźniki adekwatności procesu ratingowego powinny obrazować, z jaką 
dokładnością agencje kategoryzują emitentów na wiarygodnych i niewiary-
godnych. Znaczenie poszczególnych ocen jest trudne do wyrażenia w mia-
rach liczbowych (trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, kiedy np. bardziej 
odpowiednia jest ocena AAA niż AA+). Mniej dyskusji budzi podział na 
poziom inwestycyjny i spekulacyjny, zaś najłatwiejszą do operacjonalizacji 
zmienną jest ocena najniższa, która oznacza całkowitą niewypłacalność pod-
miotu. Z tego powodu najczęściej spotykane miary dokładności wyników 
działalności agencji ratingowych bazują na analizie ostatnich ocen sprzed 
ogłoszenia bankructwa lub zawieszenia wypłacalności.

Poniżej zaprezentowano zestaw wykresów, które pokazują, jakie oceny 
przyznawano krajom, które ogłosiły później niewypłacalność. Dane pocho-
dzą z różnych agencji, odnoszą się do odmiennych horyzontów czasowych 
i wyrażają różne sposoby mierzenia skuteczności procesu ratingowego.
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Tabela 13. Oceny przyznane przez agencję Fitch Ratings

Kraj Data ogłoszenia 
niewypłacalności M0 M-3 M-6 M-12

Argentyna listopad 2001 CCC- B- B+ BB

Indonezja kwiecień 2002 B- B- B- B-

Urugwaj maj 2003 C B- B BB+

Wenezuela styczeń 2005 B+ B+ B- B-

Dominikana kwiecień 2005 CCC+ CCC+ CCC+ CCC+

Ekwador grudzień 2008 CCC CCC CCC CCC

Jamajka styczeń 2010 CCC B B B

Uwagi: M0, M-3, M-6, M-12 oznaczają odpowiednio ocenę na początku miesiąca, w którym 
ogłoszono niewypłacalność, na początku trzeciego, szóstego i dwunastego miesiąca poprzedza-
jącego niewypłacalność. Źródło: N. Gaillard, A Century of Sovereign Ratings, Springer 2012, s. 136.

Tabela 14. Oceny przyznane przez agencję Moody’s

Kraj Data ogłoszenia 
niewypłacalności M0 M-3 M-6 M-12

Argentyna listopad 2001 Caa3 Caa1 B2 B1

Indonezja kwiecień 2002 B3 B3 B3 B3

Urugwaj maj 2003 B3 B3 B3 Baa3

Wenezuela styczeń 2005 B2 B2 Caa1 Caa1

Dominikana kwiecień 2005 B3 B3 B3 B3

Ekwador grudzień 2008 Caa1 B3 B3 Caa2

Jamajka styczeń 2010 Caa1 B2 B2 B1

Uwagi: M0, M-3, M-6, M-12 oznaczają odpowiednio ocenę na początku miesiąca, w którym 
ogłoszono niewypłacalność, na początku trzeciego, szóstego i dwunastego miesiąca poprzedzają-
cego niewypłacalność. Źródło: N. Gaillard, A Century of Sovereign Ratings, Springer 2012, s. 136.
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Tabela 15. Oceny przyznane przez agencję S&P

Kraj Data ogłoszenia 
niewypłacalności M0 M-3 M-6 M-12

Argentyna listopad 2001 CC B- B+ BB

Indonezja kwiecień 2002 CCC CCC CCC+ B-

Urugwaj maj 2003 CC B- B BB+

Wenezuela styczeń 2005 B B CCC+ CCC+

Dominikana kwiecień 2005 SD CC CC CC

Ekwador grudzień 2008 CCC- B- B- B-

Jamajka styczeń 2010 CCC CCC+ B- B

Uwagi: M0, M-3, M-6, M-12 oznaczają odpowiednio ocenę na początku miesiąca, w którym 
ogłoszono niewypłacalność, na początku trzeciego, szóstego i dwunastego miesiąca poprzedza-
jącego niewypłacalność. Źródło: N. Gaillard, A Century of Sovereign Ratings, Springer 2012, s. 136.

Powyższe tabele przedstawiają oceny, jakie „Wielka Trójka” nadała wy-
branym państwom w miesiącu ogłoszenia niewypłacalności, a także 3, 6 
i 12 miesięcy przed tym wydarzeniem. W niemal wszystkich przypadkach 
w ostatnim roku przed bankructwem te kraje otrzymywały ratingi na po-
ziomie spekulacyjnym (jedynym wyjątkiem jest ocena Baa3 przyznana przez 
Moody’s Urugwajowi rok przed niewypłacalnością). W ciągu 12 miesięcy 
oceny zwykle systematycznie obniżano (chociaż zdarzały się również przy-
padki, w których rating się nie zmienił lub nawet wzrósł, np. Wenezuela). 
Warto jednak zauważyć, że w tym zestawieniu niemal nigdy nie występują 
oceny najniższe, oznaczające całkowitą niewypłacalność, nawet w tym sa-
mym miesiącu, gdy do takiego zdarzenia doszło (wyjątkiem jest ocena przy-
znana przez S&P Dominikanie). Brak również znacznych różnic między 
agencjami, co może wskazywać na podobieństwo algorytmów w przypadku 
każdego podmiotu z „Wielkiej Trójki”.

Kolejny wykres potwierdzający tezę o wysokiej skuteczności agencji ra-
tingowych, gdy chodzi o rozpoznanie niewiarygodnych emitentów, pokazuje 
jakie oceny przyznało Standard & Poor’s krajom na rok przed ogłoszeniem 
przez nie bankructwa. Jak widać, na przestrzeni 35 lat wszystkie te państwa 
zawczasu były ocenione na poziome spekulacyjnym, czyli agencja słusznie 
przewidziała zbliżające się kłopoty finansowe i wskazywała potencjalnym 
inwestorom na duże ryzyko wiążące się z papierami wartościowymi emito-
wanymi przez te kraje. Podane wyniki stoją w sprzeczności z popularnym 
zarzutem, że agencje ratingowe są nieskuteczne w ocenianiu wiarygodności 
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emitentów, więc niezasłużenie utrzymują tak znaczącą pozycję na rynkach 
finansowych. Należy jednak pamiętać o specyfice państw jako podmiotów 
na tym rynku – w porównaniu do prywatnych emitentów cechuje je duża 
stabilność i znacznie szerszy zakres narzędzi do walki z widmem bankru-
ctwa (chociażby dodrukowanie pieniędzy). Badania potwierdzają, że „Wiel-
ka Trójka” osiąga lepsze wyniki wskaźnika mocy rozróżniania w przypadku 
obligacji państwowych niż papierów dłużnych emitowanych przez podmioty 
prywatne30. Spadek zaufania wobec agencji ratingowych wiązał się głównie 
z kilkoma spektakularnymi upadkami prywatnych przedsiębiorstw (np. En-
ron), których ratingi nie wskazywały na zbliżającą się katastrofę31. W przy-
padku państw nie zdarzyły się tak skrajne przypadki błędnej interpretacji 
kondycji finansowej, ale podczas ostatniego kryzysu agencje ratingowe były 

30 Sovereign Default and Recovery Rates, 1983-2013, Moody’s Investors Service, April 
2014, s. 1.

31 T. Sinclair, Round Up the Usual Suspects: Blame and the Subprime Crisis, „New 
Political Economy” 2010, T. 15, nr 1, s. 96-100.

Wykres 2. Oceny przyznane przez S&P na rok przed ogłoszeniem przez państwo nie-
wypłacalności, 1975-2009

Źródło: J. Kiff, S. Nowak, L. Schumacher, Are Rating Agencies Powerful? An Investigation into 
the Impact and Accuracy of Sovereign Ratings, IMF Working Paper, January 2012, s. 18.
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krytykowane również za tę sferę swojej działalności32. Możliwe przyczyny ta-
kiej sytuacji zostaną omówione w rozdziale dotyczącym skuteczności agencji 
ratingowych w trakcie kryzysu strefy euro.

Tabela 16. Średnie skumulowane wskaźniki niewypłacalności państw, Fitch Ratings – 
1995–2013

% 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 10 lat

AAA 0 0 0 0 0 0

AA 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0,60 1,29 2,63

BBB 0 0,87 1,96 2,19 2,45 5,43

BB 1,06 1,90 2,45 3,08 3,38 8,18

B 0,84 2,71 4,00 6,18 6,88 7,58

CCC do C 23,81 26,32 22,22 22,22 25,00 37,5

Poziom 
inwestycyjny 0 0,23 0,49 0,67 0,87 1,78

Poziom 
spekulacyjny 1,84 3,18 3,89 5,2 5,74 9,24

Wszystkie 
oceny 0,68 1,31 1,73 2,31 2,62 4,16

Źródło: Ch. Needham, P. Rawkins, M. Verde, J. McCormack, Fitch Ratings Sovereign 2013 
Transition and Default Study, Special report, March 2014, s. 6.

Kolejny wskaźnik mocy rozróżniania pokazuje jaki procent podmiotów, 
które otrzymały daną ocenę, przestał spłacać zobowiązania w różnych hory-
zontach czasowych. Na przykładzie powyższej tabeli prezentującej ratingi wy-
stawiane państwom przez Fitch Ratings widać, że agencja ta skutecznie typu-
je najbardziej wiarygodnych dłużników z grona państw. Żaden z podmiotów, 
które otrzymały jedną z dwóch najwyższych ocen, nie zbankrutował w ciągu 
dziesięciu lat. Z pozostałych danych widać, że im niższa ocena i odleglejszy 
horyzont czasowy, tym częściej zdarzały się przypadki ogłoszenia niewypłacal-
ności. Jednak nawet w przypadku najniższych ocen, które oznaczają bardzo 

32 Patrz S.C.W. Eijfinger, Rating Agencies: Role and Influence of Their Sovereign Credit Risk 
Assessment in the Eurozone, „Journal of Common Market Studies” 2012, T. 50, 
nr  6, s. 912–921; L.E. Kodres, Uses and Abuses of Sovereign Credit Ratings, w: 
Global Financial Stability Report (GFSR) 2010, International Monetary Fund, 
Washington 2010.
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niskie prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań, współczynnik bankructw nie 
przekracza 40%.

Wykres 3. Krzywa CAP obligacji dla ratingów państw w walucie obcej wystawionych 
przez S&P

Źródło: J. Kiff, S. Nowak, L. Schumacher, Are Rating Agencies Powerful? An Investigation into 
the Impact and Accuracy of Sovereign Ratings, IMF Working Paper, January 2012, s. 20.

Przy ocenie skuteczności przyznawanych ratingów można również skorzy-
stać z krzywej CAP (Cumulative Accuracy Profile), która w graficzny sposób pre-
zentuje wyniki klasyfikacji państw według wiarygodności kredytowej. Zgodnie 
ze skalą ratingową państwa są porządkowane od najmniej do najbardziej wia-
rygodnych, przy czym najniższe oceny znajdują się najbliżej osi współrzędnych. 
Następnie zostaje wyznaczony skumulowany udział emitentów (oś odciętych), 
a dla jego poszczególnych wartości przyporządkowuje się procentowy skumu-
lowany udział bankrutów, wyznaczony dla grupy państw niewypłacalnych (oś 
rzędnych). Na powyższym wykresie widzimy idealną krzywą (kolor czerwony), 
która obrazuje sytuację, gdy wszystkie kraje, które ogłosiły bankructwo, otrzy-
mały w ostatnim roku najniższą ocenę. Krzywa losowa (zielona) pokazuje, jakie 
wyniki przewidywania niewypłacalności, zgodnie z rachunkiem prawdopodo-
bieństwa, można by było osiągnąć przypisując krajom przypadkowe oceny33.

33 Z. Omiotek, Analiza porównawcza modeli oceny kondycji przedsiębiorstw, „Baro-
metr Regionalny. Analizy i prognozy” 2006, nr 2 (6), s. 102. Dokładny opis me-
todologii wyznaczania krzywej CAP patrz J.R. Sobehart, S.C. Keenan, R. Stein, 
Validation methdologies for default risk models, „Credit” 2000, nr 1.
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Norbert Gaillard przedstawił wyniki krzywych CAP dla „Wielkiej Trójki” 
w latach 2001–2013 w różnych perspektywach czasowych. Wszystkie agen-
cje osiągają podobne wyniki w przewidywaniu niewypłacalności emitentów 
wśród państw, przy czym ich skuteczność obniża się wraz z upływem czasu34. 
Jednak nawet po pięciu latach krzywa CAP dla ratingów wystawianych we-
dług algorytmów stosowanych przez agencje znajduje się bliżej krzywej ide-
alnej niż krzywej losowej35. Można to potraktować jako argument za stwier-
dzeniem, że ratingi zawierają pewną informacyjną wartość dodaną.

Moc rozróżniania można również wyrazić w postaci wskaźnika dokład-
ności AR (Accuracy Ratio), który odzwierciedla informacje przedstawione na 
wykresie krzywej CAP. Wyraża on stosunek pola ograniczonego przez krzywą 
CAP i krzywą losową do pola ograniczonego krzywą idealną i krzywą loso-
wą. Stąd wskaźnik może osiągać wartości między 0 (wszystkie niewypłacalne 
podmioty otrzymały najwyższe oceny) a 1 (każde niewypłacalne państwo 
otrzymało najniższą ocenę)36. Słabością zarówno wykresu, jak i wskaźnika 
liczbowego jest to, że nie pokazuje różnic między podatnością na popeł-
nianie błędów I typu (przyznawanie zawyżonych ocen emitentom, którzy 
w przyszłości ogłoszą niewypłacalność) i II typu (przyznawanie niskich ocen 
państwom, które nie ogłosiły bankructwa)37. W celu rozstrzygnięcia, która 
z agencji ma większe tendencje do popełniania danego typu błędu, nale-
żałoby przyjrzeć się konkretnym ocenom i późniejszej kondycji finansowej 
państwa.

34 N. Gaillard, What Is the Value of Sovereign Ratings?, „German Economic Review” 
2013, 15(1), s. 219.

35 H. Langhor, P. Langhor, The Rating Agencies and Their Credit Ratings: What They 
Are, How They Work, and Why They are Relevant, New York 2010, s. 399-401.

36 S. Blochwitz i in., Myth and reality of discriminatory power for rating systems, „Will-
mott Magazine” January 2005, s. 5. Niemieccy ekonomiści stworzyli test staty-
styczny, którego celem jest pomiar dokładności ratingów, ale aby test był staty-
stycznie istotny, w próbie powinno się znaleźć co najmniej 50 wydarzeń, a nie 
można znaleźć takich danych dotyczących niewypłacalności państw. Patrz B. En-
gelmann, E. Hayden, D. Tasche, Testing Rating Accuracy, „Risk” January 2003, 
s. 82–86.

37 N. Wagner, Credit Risk: Models, Derivatives, and Management, Boca Raton 2008, 
s. 282.
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Tabela 17. Wskaźnik dokładności AR w różnych perspektywach czasowych, 2001–2013

Jednoroczny 
wskaźnik 

dokładności

Trzyletni wskaźnik 
dokładności

Pięcioletni 
wskaźnik 

dokładności

Fitch 0,902 0,793 0,777

Moody’s 0,925 0,789 0,797

Standard & Poor’s 0,926 0,815 0,812

Źródło: N. Gaillard, What Is the Value of Sovereign Ratings?, „German Economic Review” 2013, 
15(1), s. 219.

Dane wyraźnie pokazują, że ratingi najdokładniej przewidują niewypła-
calność w najkrótszym okresie. Im więcej czasu mija od przyznania ratingu 
tym niższa wartość wskaźnika dokładności (z wyjątkiem agencji Moody’s, 
która nieznacznie lepsze wyniki osiąga w perspektywie 5 niż 3 lat, co można 
wytłumaczyć przypadkiem Grecji, której na trzy lata przed bankructwem 
Moody’s przyznał ocenę wyższą niż pozostałe agencje z „Wielkiej Trójki”). 
Nadal są to jednak dobre wyniki, świadczące o wysokiej skuteczności w od-
różnianiu wiarygodnych i niewiarygodnych emitentów pośród państw. Uza-
sadnia to w pewnym stopniu zaufanie, jakie pokładają w ocenach wystawia-
nych przez „Wielką Trójkę” inwestorzy i politycy – agent spełnia więc rolę 
powierzoną przez swojego mocodawcę. Również w świetle teorii gatekeepin-
gu agencje ratingowe skutecznie realizują cel dla którego zostały powołane, 
czyli kategoryzowanie uczestników rynku na godnych zaufania i tych, co 
do których wiarygodności kredytowej można mieć wątpliwości. Przytoczone 
powyżej dane nie odpowiadają jednak na jedno istotne pytanie – czy agen-
cje w swoich przewidywaniach uzyskują wyniki lepsze niż inne podmioty? 
Niestety nie istnieje wiarygodna grupa kontrolna, którą moglibyśmy w tym 
celu zbadać.

3.2.2. Stabilność ratingu

Kolejną cechą skutecznego ratingu jest stabilność. Z punktu widzenia inwe-
storów niepożądana jest sytuacja, w której oceny wystawiane przez agencje 
cechuje bardzo wysoka dokładność osiągana za cenę ciągłych rewizji spowo-
dowanych dostosowaniem do bieżącej kondycji finansowej emitenta. Uczest-
nicy rynku, którzy opierają swoje decyzje na ratingach, np. przy ustalaniu 
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zawartości portfela inwestycyjnego, ponosiliby bardzo wysoki koszt takiej 
niestabilności. Spadek oceny obligacji do poziomu spekulacyjnego wiązał-
by się z koniecznością sprzedaży takich papierów wartościowych z dnia na 
dzień lub ich odkupywaniem, co skutkowałoby dodatkowymi nakładami na 
koszty transakcyjne38. Z tego powodu inwestorzy wolą, by ratingi odnosiły 
się do dłuższego horyzontu czasowego i nie odzwierciedlały drobnych zmian 
w sytuacji finansowej emitenta, a jedynie wyrażały ryzyko niewypłacalno-
ści w przyszłości. Agencje ratingowe stosują więc metody antycykliczne, które 
mają zapewnić, że chwilowe wahania koniunkturalne nie będą miały wpły-
wu na długofalową ocenę wiarygodności podmiotu39.

Poniżej zaprezentowano matrycę migracji ratingów pomiędzy poszcze-
gólnymi ocenami, na przykładzie agencji Fitch Ratings. Takie matryce są sto-
sowane przez „Wielką Trójkę”, żeby pokazać stopień stabilności ich ratingów.

Tabela 18. Wskaźniki przejścia ocen państw, przyznanych przez Fitch Ratings w latach 
1995–2013

Średni % zmian 
w ciągu roku AAA AA A BBB BB B CCC 

do C D

AAA 97,98 2,02 0 0 0 0 0 0

AA 3,56 91,56 3,11 1,33 0 0,44 0 0

A 0 2,84 91,47 5,21 0,47 0 0 0

BBB 0 0 5,12 89,76 4,33 0,39 0,39 0

BB 0 0 0 9,54 84,45 4,95 0 1,06

B 0 0 0 0 9,01 87,12 3,00 0,86

CCC do C 0 0 0 0 0 26,32 47,37 26,32

38 R. Cantor, Ch. Mann, Analyzing the Tradeoff Between Ratings Accuracy and Stabi- 
lity, „Journal of Fixed Income” 2007, T. 16, nr 4, s. 2.

39 Z teoretycznego punktu widzenia agencje mogłyby nadawać dokładne ratingi 
w oparciu o bieżącą sytuację finansową podmiotu (Point in Time) lub mniej do-
kładne z uwzględnieniem cyklów koniunkturalnych (Through the Cycle). Patrz 
J. Kiff, M. Kisser, L. Schumacher, Rating Through-the-Cycle: What does the Con-
cept Imply for Rating Stability and Accuracy?, IMF Working Paper, March 2013; 
E.I. Altman, H.A. Rijken, How rating agencies achieve rating stability, „Journal of 
Banking & Finance” 2004, nr 28(11).
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Średni % zmian 
w ciągu 2 lat AAA AA A BBB BB B CCC 

do C D

AAA 96,55 3,02 0 0,43 0 0 0 0

AA 7,37 83,87 4,61 2,76 1,38 0 0 0

A 0 6,09 84,77 8,63 0,51 0 0 0

BBB 0 0 10,57 78,85 8,37 0,88 0,44 0,88

BB 0 0 0 18,25 71,10 8,75 0 1,90

B 0 0 0 0 16,75 75,60 4,31 2,87

CCC do C 0 0 0 0 0 40,00 26,67 33,33

Średni % zmian 
w ciągu 10 lat AAA AA A BBB BB B CCC 

do C D

AAA 88,89 6,48 0 4,63 0 0 0 0

AA 43,59 41,03 5,98 5,13 4,27 0 0 0

A 0 27,63 56,58 6,58 3,95 1,32 1,32 2,63

BBB 0 0 36,96 43,48 14,13 0 0 5,43

BB 0 0 6,36 52,73 21,82 10,91 0 8,18

B 0 0 1,85 33,33 29,63 25,93 0 9,26

CCC do C 0 0 0 25,00 0 0 0 75,00

Źródło: Ch. Needham, P. Rawkins, M. Verde, J. McCormack, Fitch Ratings Sovereign 2013 
Transition and Default Study, March 2014, s. 12.

Analiza liczb z kolejnych pól wyraźnie pokazuje, że najwyższe oceny są naj-
bardziej stabilne. W ciągu roku niemalże 98% państw ocenionych jako 
najbardziej wiarygodne (AAA) utrzymywało taką pozycję, a w ciągu 10 lat ten 
wynik obniżył się jedynie o 9%. W perspektywie rocznej i dwuletniej znaczna 
większość emitentów, która otrzymała oceny na poziomie inwestycyjnym wyka-
zała stabilność. Natomiast im niższa ocena, tym większe prawdopodobieństwo 
konieczności zmiany oceny w przyszłości. Podmioty, którym Fitch przyznało 
oceny od CCC do C, miały najwyższy wskaźnik niestabilności: po pierwszym 
roku połowie z nich zrewidowano oceny (tyle samo poprawiło swój wynik, co 
zbankrutowało), po dwóch latach już trzy czwarte miało inne oceny (przy czym 
40% została oceniona wyżej, a jedna trzecia – niżej), zaś po 10 latach żaden 
z podmiotów nie znajdował się już w tej kategorii (jedna czwarta poprawiła 
swoje ratingi, a trzy czwarte ogłosiło niewypłacalność). Trudno jest sformułować 
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jednoznaczne wnioski o kierunku migracji ocen – w różnych kategoriach i od-
miennych perspektywach czasowych rysowały się różne trendy poruszania się 
w górę lub dół drabiny wiarygodności. Matryce migracji ocen z lat 1995–2013 
pokazują jednak, że „Wielka Trójka” stosowała metodologię, która w znacznej 
mierze spełniała oczekiwania mocodawcy (czyli inwestorów), zapewniając dużą 
stabilność ocen przyznanych najbardziej wiarygodnym emitentom.

Pod względem stabilności ocen agencje ratingowe osiągają znacznie lep-
sze wyniki w przypadku państw niż podmiotów komercyjnych. Kiff, Nowak 
i Schumacher porównali przypadki obniżenia ocen o więcej niż 2 stopnie 
w ciągu roku dla tych dwóch kategorii emitentów w latach 1975–2009. Wy-
niki ich badań wyraźnie pokazują, że prognozy wiarygodności kredytowej 
państw podlegają znacznie mniejszym wahaniom. W przypadku podmiotów 
komercyjnych zdarzają się znaczne spadki ratingów nawet wśród najlepiej 
ocenionych emitentów, zaś im niższa ocena tym mniejsza stabilność. Analiza 
ocen przyznanych państwom przez „Wielką Trójkę” pokazuje również, że 
znacznie częściej ratingi zmieniano na korzyść niż na niekorzyść emitenta40.

Tabela 19. Średnia roczna częstotliwość zmian ratingu wystawianego przez Fitch, 
Moody’s i S&P, 1987–2011

Fitch Moody’s S&P

Brak zmiany (%) 77,58 82,34 77,69

W górę o ponad 3 stopnie (%) 0,33 0 0,48

W górę o trzy stopnie (%) 0 0,58 0,12

W górę o dwa stopnie (%) 1,55 2,25 1,19

W górę o jeden stopień (%) 13,54 9,06 12,55

W dół o ponad 3 stopnie (%) 0,67 0,69 0,83

W dół o trzy stopnie (%) 0,55 0,52 0,48

W dół o dwa stopnie (%) 1,55 1,38 1,31

W dół o jeden stopień (%) 4,22 3,17 5,35

Razem (%) 100,00 100,00 100,00

Źródło: N. Gaillard, A Century of Sovereign Ratings, Springer 2012, s. 129.

Statystycznie najczęstszą zmianą w ciągu ostatnich kilkunastu lat było pod-
wyższenie oceny państwa o jeden stopień (Moody’s – 9,06%, S&P – 12,55%, 

40 J. Kiff, S. Nowak, L. Schumacher, Are Rating Agencies Powerful? An Investigation 
into the Impact and Accuracy of Sovereign Ratings, dz. cyt., s. 23.
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Fitch  – 13,54%). Następna według częstotliwości zmiana, czyli obniżenie 
ratingu o jeden stopień, występowała niemal trzykrotnie rzadziej (Moody’s – 
3,17%, S&P – 5,35%, Fitch – 4,22%). Zmiany o dwa lub więcej stopni były 
bardzo rzadkie, potwierdzając po raz kolejny stabilność ratingów państw. Na-
leży jednak wspomnieć o przypadku odwróconych ratingów (rating reversals), 
które nie są widoczne w matrycach przejść ocen. Są to przypadki zmian ocen 
w przeciwnych kierunkach w ciągu jednego roku. Z punktu widzenia inwe-
storów jest to bardzo niepożądane zachowanie, gdyż naraża ich na wysokie 
koszty transakcyjne, związane ze sprzedawaniem i odkupywaniem papierów 
wartościowych. W okresie od 2001 do 2011 r. Moody’s w pięciu przypadkach 
udzielił takich odwróconych ratingów, Fitch – w dziewięciu, zaś Standard & 
Poor’s aż w 24. Spośród tych przypadków 20 dotyczyło obniżenia oceny do 
kategorii oznaczającej niewypłacalność, a następnie podwyższenia ratingu tym 
samym państwom41. Potwierdza to poprzednie wnioski o mniejszej stabilno-
ści ratingów w kategorii spekulacyjnej, ale także wskazuje na słabość agencji 
w przewidywaniu rzeczywistych zmian kondycji finansowej państw. Stosowa-
na przez nie metodologia antycykliczna nie spełnia zadania, zmuszając do czę-
stych zmian ocen w obliczu zbliżającego się zagrożenia bankructwa emitenta 
lub prawdopodobieństwa pokonania chwilowego załamania gospodarczego. 
Pojawia się uzasadnione pytanie, czy skuteczność „Wielkiej Trójki” w okresach 
cyklicznych załamań pozostaje na satysfakcjonującym inwestorów poziomie? 
Czy podczas kryzysu agencje są nadal skutecznymi gatekeeperami, którzy cel-
nie przewidują poziom wiarygodności kredytowej państw?

3.2.3. Nietrafne oceny państw

„Wielka Trójka” jest poddawana krytyce za nieskuteczność procesu ratin-
gowego, zwłaszcza w okresie gwałtownych zawirowań na rynkach finanso-
wych42. Zarzuty stawiane agencjom dotyczą różnych aspektów ich funkcjo-
nowania, które przedstawiono w postaci poniższego schematu.

41 N. Gaillard, A Century of Sovereign Ratings, dz. cyt., s. 133-135.
42 Patrz np. F. Partnoy, The Siskel and Ebert of financial markets? Two thumbs down 

for the credit rating agencies, „Washington University Law Quarterly” 1999, T. 77, 
nr  3; M. Pagano, P. Volpin, Credit Rating Failures: Causes and Policy Options, 
w: Macroecnomic Stability and Financial Regulation: Key Issues for the G20, red. 
M. Dewatripont, X. Freixas, R. Portes, London 2009; M.C. Rom, The Credit Rat-
ing Agencies and the Subprime Mess: Greedy, Ignorant, and Stressed?, „Public Admini- 
stration Review” 2009, nr 4; Niedziółka P., Agencje ratingowe – instytucje wczesnego 
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Rysunek 3. Klasyfikacja niedoskonałości ratingu kredytowego

Źródło: D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, Warszawa 2010, s. 220.

Schemat ten pokazuje, że istnieje szereg niedoskonałości związanych 
z samą istotą oceny, z których część już została omówiona (adekwatność 
oceny, tempo i zakres zmian, procykliczność czy asymetria informacji). 
Konsekwencją tych niedoskonałości są oceny, które nie spełniają oczekiwań 
zainteresowanych stron pod względem dokładności czy stabilności. Jedyną 
możliwością określenia adekwatności ratingów jest porównanie post factum 
przyznanego ratingu z rzeczywistą sytuacją finansową kraju. Ze względu na 
trudność odzwierciedlenia kondycji finansowej państwa za pomocą pro-
stych kategorii, pozostaje operowanie ocenami przyznanymi przez agencje 
i badanie ich stabilności. W literaturze przedmiotu funkcjonuje kategoria 
„nietrafnego ratingu” (failed rating), który definiuje się jako „obniżenie lub 
podwyższenie oceny o trzy lub więcej stopni w ciągu 12 miesięcy, z wy-
łączeniem zmian w przedziale od CCC/Caa i niżej”43. Ashor Vir Bhatia, 

ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe?, „Zarządza-
nie i Finanse” 2013, 11(2, cz. 1).

43 A.V. Bhatia, Sovereign Credit Rating Methodology: An Evaluation, IMF Working 
Paper, October 2002, s. 38.
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twórca tej definicji, stworzył zestawienie nietrafnych ocen państw w latach 
1997–2002, które obfitowały w spektakularne porażki agencji ratingowych 
w przewidywaniu niewypłacalności emitentów obligacji.

Tabela 20. Nietrafne oceny państw, 1997–2002

Przypadek 
państwa

Nietrafny rating 
(data)

Poprawiony 
rating (data)

Zmiana 
w stopniach

Główny 
czynnik

S&P

1997 – Tajlandia A (3.09.1997) BBB- (8.01.1998) 4↓ Odpływ rezerw

1997 – Indonezja BBB (10.10.1997) B- (11.03.1998) 7↓ Spadek jakości 
aktywów

1997 – Korea AA- (24.10.1997) B+ (22.12.1997) 10↓ Odpływ rezerw

1997 – Malezja A+ (23.12.1997) BBB- (15.09.1998) 5↓ Spadek jakości 
aktywów

1998 – Korea B+ (18.02.1998) BBB- (25.01.1999) 4↓ Uzupełnianie 
rezerw

1998 – Rumunia BB- (20.05.1998) B- (19.10.1998) 3↓ Odpływ rezerw

1998 – Rosja BB- (9.06.1998) B- (13.08.1998) 3↓ Odpływ rezerw

2000 – Argentyna BB (14.11.2000) B- (12.07.2001) 4↓ Pogorszenie się 
sytuacji fiskalnej

2002 – Urugwaj BBB- (14.02.2002) B (26.07.2002) 5↓ Odpływ rezerw

Moody’s

1997 – Tajlandia A2 (8.04.1997) Ba1 (21.12.1997) 5↓ Odpływ rezerw

1997 – Korea A1 (27.11.1997) Ba1 (21.12.1997) 6↓ Odpływ rezerw

1997 – Indonezja Baa3 (21.12.1997) B3 (20.02.1998) 6↓ Spadek jakości 
aktywów

1997 – Malezja A1 (21.12.1997) Baa2 (14.09.1998) 4↓ Spadek jakości 
aktywów

1998 – Rosja Ba2 (11.03.1998) B3 (21.08.1998) 4↓ Odpływ rezerw

1998 – Mołdowa Ba2 (14.07.1998) B2 (14.07.1998) 3↓ Odpływ rezerw

1998 – Rosja Ba3 (14.09.1998) B3 (6.11.1998) 3↓ Odpływ rezerw

2002 – Urugwaj Baa3 (3.05.2002) B3 (31.07.2002) 6↓ Odpływ rezerw

Źródło: A.V. Bhatia, Sovereign Credit Rating Methodology: An Evaluation, IMF Working Paper, 
October 2002, s. 40.
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Z powyższej tabeli widać, że kryzys azjatycki okazał się okresem trudnej 
próby dla agencji ratingowych. Za początek kryzysu można uznać gwałtow-
ny spadek wartości wschodnioazjatyckich walut latem 1997 r. Tajlandia była 
pierwszym krajem, który został zmuszony przez nagle pogarszającą się sytua-
cję gospodarczą do uwolnienia kursu swojej waluty – bahta. Wkrótce Male-
zja musiała zrezygnować z obrony wartości ringgita, Filipiny – peso, a Indo-
nezja – rupii. Gdy kursy tych walut ustabilizowały się na niższym poziomie, 
kolejna fala deprecjacji uderzyła w tajwański dolar, południowokoreański 
won, brazylijski real, dolar singapurski i hongkońgski. Banki centralne pró-
bując ratować swoje waluty, wyprzedawały dolary z rezerw zagranicznych, 
żeby móc kupić swoje waluty i podnosiły stopy procentowe, by udaremnić 
spekulacje i przyciągnąć kapitał zagraniczny. Te działania spowolniły jednak 
gospodarkę i doprowadziły do spadku cen na giełdach. Niebawem efekt kry-
zysu odczuły również inne kraje44.

Agencje ratingowe nie dawały wyraźnych sygnałów, które pozwoliłyby 
przewidzieć taki przebieg wydarzeń. Azjatyckie tygrysy były notowane na 
poziomie inwestycyjnym, co w połączeniu z wysokim zyskiem z obligacji 
oferowanych przez szybko rozwijające się państwa sugerowało szczególnie 
atrakcyjną formę inwestycji dla podmiotów z całego świata. Uderzenie kry-
zysu wymusiło na rządach państw wschodnioazjatyckich podejmowanie nie-
popularnych decyzji w celu ratowania walut krajowych. Pierwsze sygnały 
o poważnych zagrożeniach gospodarczych stojących przed Azją pojawiły się 
na rynku, ale agencje ratingowe nadal przyznawały azjatyckim tygrysom wy-
sokie oceny. Dopiero gdy wizja niewypłacalności stała się w wysokim stopniu 
prawdopodobna, „Wielka Trójka” drastycznie zmieniła ratingi, przyznając 
niektórym z omawianych państw oceny na poziomie spekulacyjnym45.

W tym miejscu po raz kolejny warto przypomnieć, jakie koszty są konse-
kwencją tak nagłych spadków ocen. Ze względu na regulacje prawne inwesto-
rzy instytucjonalni byli zmuszeni natychmiast wyprzedawać obligacje krajów 
objętych kryzysem, przy czym ceny, na jakie mogli liczyć, były znacznie niż-
sze niż w momencie ich zakupu. Nie tylko inwestorzy odczuli bolesne skutki 

44 Patrz D.K. Nanto, The 1997–1998 Asian Financial Crisis, CRS Report, February 
1998.

45 G. Ferri, L.G. Liu, J.E. Stiglitz, The Procyclical Role of the Credit Rating Agencies: 
Evidence from the East Asian Crisis, „Economic Notes”, November 1999, T. 28, 
nr 3, s. 336-337.
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nietrafnych ratingów – pogrążone w kryzysie państwa azjatyckie musiały płacić 
coraz więcej za możliwość zaciągania pożyczek na rynkach międzynarodowych, 
co ograniczało wachlarz dostępnych narzędzi polityki fiskalnej. Nawet kiedy 
niektóre z tych państw podjęły skuteczne kroki w opanowaniu kryzysu i wid-
mo niewypłacalności się oddaliło, „Wielka Trójka” nie była skłonna do szybkiej 
rewizji ocen. Taka sytuacja jest w literaturze przedmiotu opisywana terminem 
lepkiego ratingu (sticky rating), który oznacza pewną oporność w zmianie oceny 
mimo otrzymywanych sygnałów o odmiennej sytuacji kredytowej emitenta46.

Analiza statystyczna wykazała, że ratingi nie posiadają mocy przewidywa-
nia kryzysów walutowych, natomiast istnieje zależność odwrotna – po ujaw-
nieniu się kryzysu walutowego następuje zwykle obniżenie oceny państwa47. 
Może to oznaczać, że agencje osiągają skuteczność tylko w przewidywaniu 
kryzysów zadłużeniowych, ale również może być dowodem na to, że ratin-
gi jedynie odzwierciedlają informacje już obecne na rynku. Gdyby agencje 
umiały odpowiednio wcześnie rozpoznać oznaki zbliżającego się kryzysu, 
mogłyby złagodzić jego skalę poprzez ostudzenie euforii inwestorów i przy-
hamowanie strumienia inwestycji krótkoterminowych, które prowadzą zwy-
kle do przegrzania rozwijających się gospodarek. Z drugiej strony, gdyby nie 
bały się podnosić ocen po tym, jak państwa podejmą kroki w kierunku na-
prawiania stanu finansów publicznych, to mogłyby pomóc w odbudowaniu 
zaufania inwestorów i przyspieszyć proces wychodzenia z recesji48. Przykład 
kryzysu azjatyckiego pokazuje, że działalność ratingową „Wielkiej Trójki” ce-
chowała duża procykliczność. Gdyby agencje stosowały konsekwentnie swo-
je kryteria, ocena większości państw wymienionych w tabeli powinna być 
obniżona jeszcze przed pierwszymi oznakami kryzysu. Natomiast niektóre 
kraje, np. Korea49 czy Tajlandia, nie powinny otrzymać oceny na poziomie 
spekulacyjnym nawet w okresie najgłębszej recesji50.

46 J. Kiff, S. Nowak, L. Schumacher, Are rating agencies powerful? An investigation 
into the impact and accuracy of sovereign ratings, dz.cyt., s. 7.

47 A.N.R. Sy, Rating the Rating Agencies: Anticipating Currency Crises or Debt Crises?, 
IMF Working Paper, June 2003, s. 7.

48 H. Reisen, Ratings Since the Asian Crisis, Development Centre Working Paper 
No. 214, OECD November 2003, s. 12-15.

49 Patrz C. Huhne, How the Rating Agencies Blew it on Korea: An industry insider’s 
honest admission, „International Economy” 1998, nr 12, s. 46-48.

50 G. Ferri, L.G. Liu, J.E. Stiglitz, The Procyclical Role of the Credit Rating Agencies: 
Evidence from the East Asian Crisis, dz. cyt., s. 349-351.



144 Rozdział 3. Krytyka działalności agencji ratingowych i próby reform rynku

Istnieje wiele przyczyn procykliczności ratingu i przyznawania „nietraf-
nych” ocen. Pierwszą jest ryzyko związane z jakością informacji, na której 
opierają swoje oceny agencje. Mimo prób zrewidowania danych statystycz-
nych otrzymywanych od rządów ocenianych państw pracownicy „Wielkiej 
Trójki” mają ograniczoną możliwość poznania rzeczywistego stanu finansów 
publicznych kraju. W tym przypadku asymetria informacji działa przeciwko 
agencjom, gdyż państwa są zainteresowane otrzymaniem jak najwyższego ra-
tingu, istnieje więc silna pokusa nadużycia51. Źródłem błędów może być rów-
nież uzależnienie od opłat pobieranych od ocenianych emitentów – taka sytua-
cja naturalnego konfliktu interesów może wpływać na ignorowanie informacji 
o problemach z niewypłacalnością państwa. Jest to tym bardziej niebezpieczne, 
że agencje prowadzą również działalność doradczą, oferując swoje usługi tym 
samym krajom, które później poddają ocenie. Słabością są również skromne za-
soby ludzkie agencji ratingowych. Liczba analityków nie powiększa się wprost 
proporcjonalnie do liczby ocenianych państw, co siłą rzeczy musi rzutować 
negatywnie na jakość dokonywanych analiz. W dodatku można zaobserwować 
silne zjawisko „zachowania stadnego” między podmiotami „Wielkiej Trójki”, 
co w przypadku „nietrafnych” ocen powoduje znaczne gorsze konsekwencje, 
niż gdyby agencje zachowywały niezależność i nie powtarzały swoich błędów52.

Po kryzysie, zwanym azjatycką grypą finansową, „Wielka Trójka” stanę-
ła wobec realnego zagrożenia utraty reputacji wiarygodnych sędziów. Jak już 
wspomniano w poprzednich rozdziałach, to właśnie dobra opinia stanowi 
główną gwarancję uprzywilejowanej pozycji agencji jako gatekeepera na rynku 
finansowym, jest więc niezwykle cenny zasobem, którego utrata może oznaczać 
koniec ich dominacji w sektorze. W celu ratowania zagrożonej reputacji agen-
cje ratingowe musiały podjąć kroki, które przekonałyby opinię publiczną, że 
w przyszłości uda się im uniknąć takich porażek i że nadal są godne zaufania53.

51 Patrz P. Krugman, What happened to Asia, w: Global Competition and Integration, 
red. R. Sato, R.V. Ramachandran, K. Mino, Boston–London 1999, s. 315-327.

52 A.V. Bhatia, Sovereign Credit Rating Methodology: An Evaluation, dz. cyt., s. 43-47.
53 Należy jednak podkreślić, że pojawiały się również głosy w obronie agencji ratin-

gowych. Niektórzy naukowcy stali na stanowisku, że „Wielka Trójka” nie mogła 
zawczasu przewidzieć wybuchu kryzysu, gdyż oceniane państwa ukrywały nieko-
rzystne dla nich informacje. Tym bardziej nie można ich oskarżać o pogłębianie 
kryzysu, gdyż obniżenie ocen było odzwierciedleniem informacji, które napływały 
z rynków. Patrz M. El-Shaghi, The role of rating agencies in financial crises: event 
studies from the Asian flu, „Cambridge Journal of Economics” 2010, nr 34, s. 671-685.



3.2. Adekwatność procesu ratingowego 145

Przed rokiem 1997 zestaw czynników, które w znacznej mierze wyjaśniały 
oceny przyznane przez główne agencje wyglądał następująco: dochód per capita 
(+), wzrost PKB (+), poziom inflacji (-), dług zewnętrzny (-), poziom rozwoju 
gospodarczego (+) i historia niewypłacalności (-)54. Richard Cantor i Frank Pa-
cker, autorzy klasycznego w tym zakresie opracowania wykazali, że równowaga 
budżetowa i równowaga na rachunku obrotów bieżących nie mają statystycznie 
istotnego wpływu na rating emitenta55. Jednak przyczyny kryzysu azjatyckiego 
nie miały bezpośredniego odzwierciedlenia w tych wskaźnikach. Metodologia 
stosowana przez „Wielką Trójkę” nie uwzględniała w wystarczającym stopniu 
takich czynników jak siła i stabilność systemu finansowego i bankowego, jakość 
zarządzania długiem publicznym i prywatnym, czy adekwatność systemu walu-
towego w odniesieniu do poziomu rozwoju gospodarczego kraju56.

Analiza statystyczna ratingów przyznanych po kryzysie azjatyckim po-
kazuje, że ten tradycyjny zestaw wskaźników gospodarczych w mniejszym 
stopniu wyjaśnia przyznane oceny. Oznacza to, że „Wielka Trójka” zrewido-
wała metodologię i do algorytmu wyznaczającego ostateczną ocenę dodała 
kolejne czynniki. Obecnie uwzględnia się dodatkowo stabilność polityczną, 
podaż pieniądza, płynność w obrotach zewnętrznych, wysokość przepływów 
inwestycyjnych netto, wielkość gospodarki oraz jej konkurencyjność57. Zre-
widowana metodologia pomogła uniknąć przyznania nietrafnych ratingów 
w 2002 r., gdy inwestorzy wierzyli w nieuchronność bankructwa Brazylii, 
a także osłabiła efekt procykliczności w okresie euforii na rynkach finanso-
wych w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI w.58. W kolejnym rozdziale 
spróbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, czy zmiany w metodologii pomogły 
w przewidzeniu następnego globalnego kryzysu gospodarczego oraz czy zja-
wisko „nietrafnych” ratingów odeszło do przeszłości.

54 Znak w nawiasach wskazuje na kierunek oddziaływania danego czynnika: + ozna-
cza, że wyższym wartościom danego wskaźnika odpowiada wyższa ocena, zaś  - 
oznacza, że wyższej wartości wskaźnika odpowiada niższy rating.

55 R. Cantor, F. Packer, Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings, „FRB-
NY Economic Policy Review” 1996, nr 20(2), s. 42.

56 H. Reisen, Ratings Since the Asian Crisis, dz. cyt., s. 8.
57 C.Mellios, E. Paget-Blanc, Which factors determine sovereign credit ratings?, „The 

European Journal of Finance” 2006, T. 12, nr 4, s. 367.
58 N. Gaillard, Fitch, Moody’s and S&P’s Sovereign Ratings and EMBI Global Spreads: 

Lessons from 1993–2007, „International Research Journal of Finance and Eco-
nomics” 2009, nr 26, s. 59.
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3.3. Próby reform rynku ratingu kredytowego

3.3.1. Reformy w Stanach Zjednoczonych przed globalnym 
kryzysem

Argumenty krytyczne wobec agencja ratingowych przewijały się w komen-
tarzach naukowców, polityków i publicystów od dłuższego czasu, jednak 
bezpośrednim katalizatorem działań legislacyjnych zmierzających do zrefor-
mowania tej sfery rynku finansowego stał się upadek Enronu59. W 2002 r. 
Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął Ustawę Sarbanesa–Oxleya, która 
w znaczny sposób podnosiła wymagania stawiane w sferze kontroli sprawo-
zdawczości finansowej wszystkim podmiotom zarejestrowanym w SEC60. 
W odpowiedzi na zapisy nowego prawa Senat USA zainicjował serię przesłu-
chań, które miały na celu odkrycie błędów, które doprowadziły do bankru-
ctwa Enronu, a także zdefiniowania roli podmiotów, które z założenia miały 
ostrzegać inwestorów przed takim zagrożeniem. W kręgu zainteresowania 
senatorów znalazły się między innymi agencje ratingowe. Przesłuchania mia-
ły wyjaśnić, dlaczego „Wielka Trójka” utrzymała oceny na poziomie inwesty-
cyjnym zaledwie 4 dni przed upadkiem Enronu. Jednocześnie postanowiono 
przyjrzeć się głównym wątpliwościom związanym z działalnością tych agen-
cji – oligopolistycznej strukturze rynku, uprzywilejowanemu dostępowi do 
informacji na temat kondycji finansowej emitentów i bardzo ograniczonemu 
nadzorowi instytucji państwowych61.

Pierwszym sygnałem zmian była przedstawiona przez SEC propozycja 
umieszczenia w ustawodawstwie oficjalnej definicji NRSRO62. Nie był to 
koniec reform i już w 2006 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił 
„Credit Rating Agency Reform Act of 2006”, którym ustanawiano nowe, 
bardziej przejrzyste i liberalne zasady ubiegania się o status NRSRO63. Jed-

59 C. Hill, Regulating the Rating Agencies, „Washington University Law Ouarterly” 
2004, T. 82 (43), s. 58.

60 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Law 107–204, 116 Stat. 745.
61 Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the 

Securities Markets, dz. cyt., s. 16.
62 A. R. Pinto, Control and responsibility…, dz. cyt., s. 349.
63 Credit Rating Agency Reform Act of 2006, 15 USC 78a. Więcej na temat tego aktu 

w podrozdziale pt. Regulacje prawne jako źródło legitymizacji.
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nak kolejne lata pokazały, że przeprowadzone reformy były niewystarczające 
i agencje ratingowe znowu znalazły się pod ostrzałem opinii publicznej, któ-
ra zarzucała im szczególną rolę w wywołaniu ostatniego globalnego kryzysu 
finansowego.

Na czym polegała wina „Wielkiej Trójki” w wywołaniu i eskalacji kryzy-
su kredytów hipotecznych subprime? Podobnie jak w poprzednio omówio-
nych przypadkach spektakularnych porażek agencje przyznawały wysokie 
oceny instrumentom finansowym, które niebawem miały bardzo stracić 
na wartości. W przypadku ustrukturyzowanych produktów finansowych, 
a zwłaszcza obligacji CDO (collateralized debt obligations), czyli obligacji 
zabezpieczonych długiem64, częstokroć były to wyjątkowo przeszacowane 
oceny65. Sprzedawane w transzach z innymi instrumentami finansowymi 
oferowały znacznie wyższą stopę zwrotu niż obligacje, które otrzymały 
identyczny rating66. Z tego względu papiery wartościowe oparte na wierzy-
telnościach hipotecznych stawały się coraz popularniejsze, a ten segment 
rynku finansowego rozwijał się w ogromnym tempie67. CDO otrzymywały 
wysokie oceny kredytowe, które nie odzwierciedlały w pełni ryzyka inwe-
stycyjnego związanego z ich nabywaniem. Owa asymetria ryzyka pozwoliła 
przyciągnąć na rynek obligacji zabezpieczonych długiem podmioty, któ-
re według prawa mogły nabywać tylko papiery wartościowe na poziomie 
inwestycyjnym68. Poluzowanie standardów przyznawania kredytów połą-
czone z dynamicznym procesem sekurytyzacji doprowadziło do znacznego 
obniżenia jakości instrumentów finansowych, którego na czas nie mogli 

64 Obligacje zabezpieczone długiem to pochodne instrumenty kredytowe, dzięki 
którym banki mogą uwolnić swoje bilanse od udzielonych kredytów hipotecz-
nych, jednocześnie czerpiąc zyski z marży.

65 A. Mika, Działalność agencji ratingowych a kryzys „subprime”, „International Jour-
nal of Management and Economics” 2010, nr 27, s. 254.

66 E. Benmelech, J. Dlugosz, The credit rating crisis, „NBER Working Paper Series”, 
Working Paper 15045, National Bureau of Economic Research, Cambridge, June 
2009, s. 3-4.

67 W 2006 r. wartość papierów opartych na kredytach hipotecznych w Stanach Zjed-
noczonych przekroczyła 6 bld dolarów. M. C. Rom, The credit rating agencies and 
the subprime mess: Greedy, ignorant, and stressed?, „Public Administration Review” 
2009, nr 69(4), s. 643.

68 P. Wieprzowski, Credit-ratingi a kryzys 2007–2009, „Zeszyt Naukowy nr 104”, 
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa 2010, 
s. 96-98.
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dostrzec inwestorzy. Ze względu na wyjątkowo skomplikowaną naturę ta-
kich instrumentów inwestorzy ufali ocenom przyznawanym przez agencje 
ratingowe i zaniedbywali rzetelną analizę rzeczywistej wiarygodności spłaty 
takich kredytów69.

Rynek hipotecznych listów zastawnych (mortgage-based securities), czyli 
papierów wartościowych zabezpieczanych wierzytelnościami hipoteczny-
mi różni się znacząco od rynku akcji i obligacji korporacyjnych poziomem 
rozproszenia emitentów. W sektorze korporacyjnych papierów wartościo-
wych mamy do czynienia z tysiącami liczących się graczy i setkami tysię-
cy pomniejszych podmiotów. Natomiast w okresie poprzedzającym kryzys 
finansowy ponad 40% udziałów na rynku hipotecznych listów zastawnych 
znajdowało się w rękach pięciu największych emitentów. Biorąc pod uwagę 
omówiony wcześniej system opłat za przyznanie ratingów, naturalnie poja-
wia się pytanie o wpływ tak potężnych podmiotów na agencje ratingowe. 
„Wielka Trójka” była w znacznym stopniu uzależniona od opłat pochodzą-
cych właśnie z działalności ratingowej w tym gwałtownie rozwijającym się 
sektorze rynku. Badania potwierdzają, że najwięksi emitenci transz papie-
rów wartościowych zabezpieczanych wierzytelnościami hipotecznymi byli 
oceniani lepiej niż mniejsze podmioty. Upadek większości z tych gigantów 
potwierdza, że były to oceny nieodzwierciedlające rzeczywistej jakości tych 
instrumentów finansowych70.

Krytyka sposobu działania agencji ratingowych nie ustawała - media 
punktowały ich porażki i podważały zasadność utrzymania uprzywilejowa-
nej pozycji w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych, a w tym samym 
czasie w Kongresie toczyły się przesłuchania przedstawicieli „Wielkiej Trój-
ki”, mające na celu odkrycie i wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości 
w działaniach agencji71. W 2009 r. SEC ogłosiła nowe regulacje, których 
celem było rozwiązanie problemu braku przejrzystości procesu ratingowe-
go oraz konfliktu interesów, zagrażającego niezależności przyznanych ocen. 
Nowe zasady sprowadzały się do czterech głównych punktów obowiązu-

69 Report on the Subprime Crisis, IOSCO Report, May 2008, s. 2-4; Y. Demyanyk, 
O. Van Hemert, Understanding the subprime mortgage crisis, „Review of Financial 
Studies” 2011, nr 24(6), s. 1878-1880.

70 J. He, J. Qian, P.E. Strahan, Credit ratings and the evolution of the mortgage-backed 
securities market, „The American Economic Review” 2011, nr 101(3), s. 131-135.

71 L.J. White, The Credit‐Rating Agencies and the Subprime Debacle, „Critical Re-
view” 2009, nr 21(2-3), s. 392-395.
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jących agencje posiadające status NRSRO: zostały one zobowiązane do 
ujawniania szczegółów metodologii oceniania wiarygodności strukturyzo-
wanych produktów finansowych oraz innych instrumentów zabezpiecza-
nych długiem; agencjom nakazano tworzenie i przechowywanie dodatko-
wej dokumentacji związanej z procesem ratingowym; agencje podlegające 
tym przepisom muszą również zamieszczać na swoich stronach interneto-
wych publicznie dostępne dane prezentujące 10% historii ratingów z loso-
wej próby określonej kategorii emitentów płacących za wystawienie ratin-
gu; agencje muszą również dostarczać komisji dodatkowy coroczny raport 
na temat działalności72.

Wszystkie opisane powyżej próby reform przeprowadzanych przez wła-
dze Stanów Zjednoczonych były cząstkowe i nie prowadziły do pożądanego 
skutku. Zarówno opinia publiczna, politycy, jak i naukowcy zgadzali się, że 
niezbędne są bardziej fundamentalne zmiany, a także ustanowienie nowych 
zasad regulujących cały rynek finansowy. Nie zgadzano się jednak co do tego, 
w którym kierunku powinny pójść reformy, by bez szkody dla inwestorów 
i emitentów odebrać „Wielkiej Trójce” część władzy, wynikającej głównie 
z ich braku odpowiedzialności przed jakąkolwiek instytucją. Jeffrey Manns 
podzielił te pomysły na trzy główne nurty73:

 – tzw. abolicjoniści optowali za zniesieniem regulacji, które każą korzy-
stać z ocen wiarygodności kredytowej w celu zmniejszenia wpływu 
agencji ratingowych74;

 – obóz „pasywny” opowiadał się raczej za wzmocnieniem konkuren-
cji i odpowiedzialności poprzez zwiększenie przejrzystości i jawności 
w działalności agencji75;

72 Patrz 17 CFR Parts 240, 243, and 249b Re-Proposed Rules for Nationally Recognized 
Statistical Rating Organizations; Amendments to Rules for Nationally Recognized Sta-
tistical Rating Organizations; Final Rule and Proposed Rule, Federal Register / T. 74, 
nr 25 / Rules and Regulations, February 9, 2009.

73 J. Manns, Downgrading rating agency reform, „George Washington Law Review” 
2013, nr 81, s. 751.

74 Patrz np. F. Partnoy, Overdependence on Credit Ratings Was a Primary Cause of the 
Crisis, University of San Diego School of Law Legal Studies Research Paper Series, 
Working Paper nr 09-015, 2009; M. J. Flannery, J. F. Houston, F. Partnoy, Credit 
default swap spreads as viable substitutes for credit ratings, „University of Pennsylva-
nia Law Review” 2010, T. 158, nr 7.

75 Patrz np. K. Dennis, The Ratings Game: Explaining Rating Agency Failures in the 
Build Up to the Financial Crisis, „University Miami Law Review” 2009, nr 63.
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 – zwolennicy uregulowania branży ratingowej widzieli rozwiązanie 
w bardziej rygorystycznym nadzorze nad agencjami i zwiększeniu 
stopnia interwencji władz publicznych76.

Część z tych propozycji znalazła odzwierciedlenie w Ustawie o Refor-
mie Wall Street i Ochronie Konsumenta, w skrócie zwanej od nazwisk jej 
twórców ustawą Dodda–Franka. W zamyśle ten akt prawny miał w sposób 
rewolucyjny reformować system nadzoru nad rynkami finansowymi w Sta-
nach Zjednoczonych i przez to nie dopuścić do kolejnych kryzysów gospo-
darczych na tak szeroką skalę. Podpisana przez Baracka Obamę 21 lipca 
2010 r. ustawa zawiera ponad 400 przepisów w odniesieniu do kilkunastu 
agencji federalnych i porusza szereg kwestii, które przyczyniły się do eskala-
cji ostatniego kryzysu. Przewidziano stworzenie nowych instytucji nadzoru, 
które między innymi miały monitorować działalność przedsiębiorstw „zbyt 
dużych, by upaść” i nie dopuszczać do powstawania banków oraz przedsię-
biorstw ubezpieczeniowych o rozmiarach zagrażających w przypadku prob-
lemów z płynnością stabilności całego systemu. Regulacjami objęto również 
proces przyznawania kredytów, wymagając większej przejrzystości w pre-
zentowaniu warunków udzielenia kredytów. Zaostrzono przepisy dotyczące 
inwestowania przez banki w pochodne instrumenty finansowe oraz obrotu 
tymi papierami77.

Istotnym filarem ustawy Dodda–Franka są regulacje dotyczące działal-
ności agencji ratingowych, a zwłaszcza tych posiadających status NRSRO. 
Zawarto je w części poświęconej zwiększeniu ochrony inwestorów oraz re-
gulacji rynku papierów wartościowych. Ustawodawca podkreślił znaczenie 
agencji jako gatekeeperów, którzy powinni cieszyć się nieposzlakowaną opi-
nią i zaufaniem inwestorów. Jednocześnie wyraźnie zaznaczono, że agencje są 
komercyjnymi podmiotami prywatnymi, muszą więc podlegać takim samym 

76 Patrz np. M. Gudzowski, Mortgage Credit Ratings and the Financial Crisis: The 
Need for a State-Run Mortgage Security Credit Rating Agency, „Columbia Business 
Law Review” 2010, nr 2010(1); J.C. Coffee Jr, Ratings reform: The good, the bad, 
and the ugly, „Harvard Business Law Review” 2011, nr 1; L. Bai, The Performance 
Disclosures of Credit Rating Agencies: Are They Effective Reputational Sanctions?, 
„N.Y.U. Journal of Law & Business” 2010, nr 47(7).

77 Patrz np. J. Skrzypek, Regulacje pokryzysowe na zachodnich rynkach instrumentów 
pochodnych i ich konsekwencje dla Polski,  „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2013, 
nr 89, s. 335-350; V.V. Acharya, T.F. Cooley, M.P. Richardson, I. Walter, Regu-
lating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the new architecture of global finance, 
Hoboken, New Jersey 2010.



3.3. Próby reform rynku ratingu kredytowego 151

regułom i nadzorowi jak pozostali gatekeeperzy na rynku. Podkreślono prob-
lem konfliktu interesów oraz nietrafionych ocen, które w znaczny sposób 
przyczyniły się do eskalacji kryzysu poprzez wypaczenie procesu zarządzania 
ryzykiem instytucji finansowych i prywatnych inwestorów. Ustawa zobowią-
zała SEC do utworzenia dedykowanej instytucji nadzorującej agencje – Office 
of Credit Ratings (OCR). Zadaniem tego organu ma być kontrola nad dzia-
łalnością agencji ratingowych oraz publikowanie corocznego raportu na ten 
temat. Wśród uprawnień OCR poza sprawowaniem nadzoru znalazło się 
tworzenie regulacji oraz nakładanie grzywn i innych kar na agencje nieprze-
strzegające procedur.

Nałożono również dodatkowe obowiązki wobec NRSRO dotyczące 
przejrzystości ich działalności:

 – agencje muszą stworzyć skuteczny system kontroli wewnętrznej, zapew-
niającej zgodność z procedurami i metodologią procesu ratingowego;

 – co roku agencje muszą przedłożyć nowoutworzonej instytucji nadzo-
rującej raport kontroli wewnętrznej;

 – agencje są zobowiązane dostosować swoje procedury do regulacji usta-
nowionych przez OCR, których celem jest ochrona ratingów przed 
wpływem ze strony ocenianych podmiotów i konfliktem interesów; 
obejmuje to między innymi zakaz udziału w procesie ratingowym osób 
związanych z ocenianym podmiotem w ostatnim roku;

 – zarobki inspektorów ds. zgodności w agencjach powinny być unieza-
leżnione od wyników finansowych przedsiębiorstwa;

 – przyznanym ratingom muszą towarzyszyć dostępne dla ocenianych 
podmiotów czytelne komentarze dotyczące metodologii i założeń, 
a także uzasadnienie przyznanej oceny;

 – rozszerzono zakres sytuacji, w których inwestorzy mogą pozywać agen-
cje ratingowe w przypadku poniesienia strat materialnych wskutek 
kupna lub sprzedaży instrumentów wartościowych w oparciu o przy-
znany niedokładny rating.

Kolejną przełomową zmianą było wycofanie odwołań i przepisów na-
kazujących korzystanie z ratingów w szeregu aktów prawnych na poziomie 
federalnym. W zamian znalazły się tam sformułowania o tym, że regulowany 
podmiot musi się upewnić, że papiery wartościowe lub emitent spełniają wy-
magania wiarygodności kredytowej, określone przez SEC. Wszystkie agencje 
federalne, które obejmowała ustawa Dodda–Franka, zostały zobowiązane do 
rewizji w przeciągu roku wydanych przez siebie praw i usunięcia wszystkich 
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nakazów dotyczących korzystania z ocen agencji ratingowych. Z kolei Re-
wizor Generalny otrzymał zadanie stworzenia studium nad alternatywnymi 
modelami finansowania działalności NRSRO, które pozwoliłyby uniknąć 
konfliktu interesów i stworzyć system motywacji do przyznawania skutecz-
nych i wiarygodnych ratingów78.

Mimo że Ustawa o Reformie Wall Street i Ochronie Konsumenta była 
najbardziej kompleksową reformą rynku finansowego od czasów Wielkie-
go Kryzysu, spotkała się z zarzutami zbytniego stopnia ogólności. Wcielenie 
przepisów Ustawy w życie okazało się zadaniem znacznie trudniejszym, niż 
jej przegłosowanie. Rok po przyjęciu ustawy Dodda–Franka zostało uchwa-
lonych jedynie 13% przepisów wykonawczych (w przypadku 130 z 400 
regulacji minął przewidziany termin ich wejścia w życie)79. Głównym po-
wodem spowolnienia prac nad nowymi przepisami była konieczność nego-
cjowania ich z zainteresowanymi stronami. Instytucje z Wall Street wydawa-
ły ogromne pieniądze na usługi lobbystów, którzy mieli zapewnić, by nowe 
regulacje nie były dla nich zbyt dotkliwe. Z kolei część przyjętych przepisów 
wykonawczych została od razu zaskarżona jako niekonstytucyjna przez grupy 
biznesowe oraz przedstawicieli małych i średnich banków80. Ustawa ma rów-
nież wrogów w osobie republikanów, którzy twierdzą, że tak rygorystyczne 
wymogi są zbyt kosztowne dla małych banków i w ten sposób przynoszą go-
spodarce więcej szkody niż korzyści. Senacka Komisja Bankowości przyjęła 
projekt ustawy łagodzącej rygorystyczne zasady nowego nadzoru finansowe-
go, za pomocą którego republikanie po raz kolejny próbują zmodyfikować 
postanowienia ustawy Dodda–Franka81.

Według stanu prawnego niemal pięć lat po przyjęciu omawianej usta-
wy ponad 20% przepisów wykonawczych nie było nawet stworzonych ani 

78 Rozdział IX, podrozdział C, art. 931-939 ustawy Dodda–Franka, Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. nr 111-203, 124 Stat. 
1376 (2010).

79 Dodd-Frank Progress Report, July 22, 2011, http://www.davispolk.com/Dodd- 
-Frank-Rulemaking-Progress-Report/ (dostęp 27.06.2015).

80 A. Wielopolska, Sąd nad ustawą Dodda–Franka, „Obserwator finansowy” 
z 22.10.2012, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/sad-
-nad-ustawa-dodda-franka/ (dostęp 27.06.2015).

81 T. Deptuła, Amerykanie “rozmiękczą” ustawę Dodda–Franka, „Rzeczpospoli-
ta” z 25.05.2015, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1203252.html (dostęp 
27.06.2015).
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poddanych pod dyskusję. Najgorsze wyniki skuteczności cechowały sferę re-
form rynku papierów pochodnych i dłużnych. Kwestia agencji ratingowych 
była w porównaniu do pozostałych kategorii świetnie uregulowana – przy-
jęto prawie wszystkie z 22 przepisów wykonawczych (chociaż ponad połowa 
z nich została przyjęta po wyznaczonym terminie, dopiero w 2014 r.)82.

Kwestia nowych regulacji działalności agencji ratingowych w ramach 
ustawy Dodda–Franka została niejednoznacznie przyjęta przez naukowców 
zajmujących się tą działką. Wśród głosów krytycznych pojawiały się zarzu-
ty, że część przepisów jest zbyt ogólna i pozostawia ogromne pole do inter-
pretacji, jak choćby zasady dotyczące pozywania agencji za nietrafne oceny. 
Ustawa wyznacza co prawda pożądane kierunki zmian, np. zniesienie nakazu 
korzystania z ocen agencji posiadających status NRSRO, ale nie proponuje 
żadnych konkretów w zamian, co w tak niestabilnych czasach może dopro-
wadzić do jeszcze większego spadku zaufania i załamania gospodarki. Nie 
wiadomo również, po co w takim układzie utrzymany został ten specjalny 
status, skoro nie wiąże się z żadnymi przywilejami. Krytyka dotyczy także 
samej próby zmniejszenia znaczenia agencji ratingowych w systemie finanso-
wym i sprowadzenia ich do poziomu pozostałych komercyjnych gatekeepe-
rów z równoczesnym zwiększeniem stopnia ich regulacji i nadzoru. Niemniej 
nie brakowało również głosów pozytywnych, które uznawały ustawę Dod-
da–Franka za kamień milowy w uzdrowieniu chorej sytuacji, która wytwo-
rzyła się w układzie „Wielka Trójka”–inwestorzy–rząd USA83.

Kolejnym dokumentem, który miał na celu uniknięcie powtórki z ostat-
niego kryzysu finansowego, jest Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego 
Komitetu Nadzoru Bankowego, czyli tzw. Bazylea III. Jej ostateczną for-
mę uzgodniono w latach 2010–2011, a implementację przewidziano na 
lata 2013–2015, jednak następnie przedłużono ten okres aż do początku 
roku 201984. Podobnie jak w przypadku ustawodawstwa amerykańskiego, 

82 Dodd-Frank Progress Report, September 2014, https://www.davispolk.com/Dodd-
-Frank-Rulemaking-Progress-Report (dostęp 27.06.2015).

83 Por. F. Partnoy, A. Darbellay, Credit rating agencies and regulatory reform, Research 
Paper No. 12-083, Legal Studies Research Paper Series, April 2012; J. Manns, 
Downgrading rating agency reform, dz. cyt.; E. S. Pendergraft, Section 933 (b): 
Nimble Private Regulation of the Capital Market Gatekeepers, „Florida State Uuni-
versity Law Review” 2011, nr 39: 511.

84 Basel III phase-in arrangements, http://www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_
arrangements.pdf (dostęp 28.06.2015).
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wzmiankę o agencjach ratingowych można w Bazylei znaleźć przy okazji 
wyznaczania miary poziomu bezpieczeństwa inwestowanych środków fi-
nansowych. Przy obliczaniu ryzyka kredytowego bank ma do wyboru dwie 
ścieżki – standardową, opierającą się na ocenie agencji ratingowej lub we-
wnętrzny rating. W przypadku stosowania ocen przyznawanych przez ze-
wnętrzne agencje, nadaje się im odpowiednie wagi procentowe w celu obli-
czenia kapitału regulacyjnego85.

Warto zauważyć, że w kwestii roli agencji ratingowych Bazylea III po-
wiela w dużej mierze starsze rozwiązania amerykańskie, od których wyraźnie 
odchodzi ustawa Dodda–Franka. Sytuacja ta jest o tyle paradoksalna, że tra-
dycyjnie Amerykanie są pozytywniej nastawieni do agencji ratingowych, zaś 
Europejczycy podchodzą do nich z dużą dozą nieufności. Co prawda we wstę-
pie Nowej Umowy Kapitałowej podkreślono, że jej celem jest zmniejszenie 
poziomu zależności od zewnętrznych ocen wiarygodności kredytowej w po-
równaniu do zapisów Bazylei II. Nowa regulacja zezwala bankom w procesie 
oceny ryzyka kredytowego na korzystanie z usług agencji ratingowych, które 
spełniają wymagania Kodeksu postępowania agencji ratingowych, przyjętego 
przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych86. Są 
to wymagania dotyczące obiektywizmu, niezależności, przejrzystości, posia-
danych zasobów oraz wiarygodności. Dodatkowo Komisja zaleca bankom, 
by korzystały jedynie z ratingów, które zostały wystawione na zamówienie 
emitenta, czyli tzw. „zamawianych” ratingów87.

Charakter regulacji dotyczących korzystania z ratingów określonych 
w Bazylei III może świadczyć o tym, że twórcy umowy nie przewidzieli kli-
matu, w jakim przyjdzie działać agencjom ratingowym po kilku latach glo-
balnego kryzysu finansowego i w trakcie rozprzestrzeniającego się kryzysu 
strefy euro. Stany Zjednoczone przystąpiły do Nowej Umowy Kapitałowej, 
ale zmodyfikowały jej przepisy, tak by pozostawały w zgodności z posta-
nowieniami ustawy Dodda–Franka. Usunięto więc możliwość korzystania 

85 Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego  – Konse-
kwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, red. R. Wierzba, M. Iwanicz-
-Drozdowska, B. Lepczyński, Gdańsk 2004, s. 189-192.

86 Patrz Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, International 
Organization of Securities Commissions, December 2004, a także zrewidowana 
wersja z maja 2008 r.

87 Część B, II rozdział, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 
and banking systems, Bank for International Settlements, December 2010.
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z usług zewnętrznych agencji oceniających wiarygodność kredytową, zastę-
pując ją tzw. podejściem uproszczonej reguły nadzorczej (simplified supervi-
sory formula approach)88.

Przykład ustawy Dodda–Franka, a także Nowej Umowy Kapitałowej Ba-
zylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (chociaż w znacznie mniejszym 
stopniu), pokazują, że krytyka działalności „Wielkiej Trójki” osiągnęła taki 
poziom, że ustawodawcy i regulatorzy nie mogli już dłużej pozostawać bez-
czynni. Celem podjętych prób reform było zwiększenie odpowiedzialności 
agenta przed mocodawcą, a także przywrócenie agencjom ratingowym statu-
su analogicznego do tego, jaki posiadali pozostali gatekeeperzy na rynku fi-
nansowym. Na poziomie międzynarodowym osiągnięto konsensus w kwestii 
zbytniego uprzywilejowania prywatnych agencji, które stały się pełnopraw-
nymi aktorami politycznymi, wywierającymi niebanalny wpływ na przebieg 
cyklów gospodarczych.

3.3.2. Unijne regulacje dotyczące działalności agencji 
ratingowych przed kryzysem zadłużeniowym

Pierwsze sygnały dotyczące konieczności rozpatrzenia ewentualnej zmiany 
przepisów w kwestii ocen ratingowych przyznawanych podmiotom euro-
pejskim pojawiły się w 2004 r. W Parlamencie Europejskim powstał wtedy 
projekt rezolucji, tzw. raport Katiforisa, dotyczący pozycji i metod działania 
agencji ratingowych. Raport w swoim wydźwięku był dosyć pozytywny w sto-
sunku do agencji, doceniał ich wkład w zwalczanie asymetrii informacyjnej na 
rynku, a skrajne przypadki nietrafionych ocen (np. Enronu) traktował jako 
wyjątek od reguły. Pojawiły się jednak w nim pewne wątpliwości co do silnej 
oligopolistycznej pozycji największych agencji, amerykańskiego rodowodu, 
konfliktu interesów i braku odpowiedniej instytucji w Europie, która byłaby 
odpowiednikiem amerykańskiej SEC. Co ciekawe, Parlament Europejski do-
strzegł również zagrożenie ze strony podmiotów regulujących, które mogłyby 
wywierać presję w celu uzyskania wyższych ocen kredytowych przyznawanych 
państwom. Ostatecznie sprawozdawca uznał, że omawiana kwestia ma raczej 
charakter polityczny niż techniczny i wymaga od instytucji unijnych dokład-
niejszego rozpatrzenia zagadnienia roli agencji ratingowych i przede wszystkim 

88 D.E. Getter, U.S. Implementation of the Basel Capital Regulatory Framework, Con-
gressional Research Service Report, April 9, 2014, s. 5-8.
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nadzoru nad nimi. Komisja Europejska została wezwana do przedstawienia 
stanowiska w sprawie stworzenia nowego systemu regulacyjnego, z uwzględ-
nieniem istniejących przepisów wynikających z Nowej Umowy Kapitałowej89.

W tym samym czasie rozgrywał się skandal związany z upadkiem firmy 
Parmalat, włoskiego giganta z branży spożywczej. Bankructwo było spekta-
kularne nie tylko ze względu na ogromną, 14-miliardową dziurę w budżecie 
przedsiębiorstwa, ale również ze względu na nieprawidłowości odkryte w księ-
gach finansowych oraz pracy audytorów. Zaledwie tydzień przed upadkiem 
Parmalat nadal był oceniany przez agencję Standard & Poor’s na poziomie 
inwestycyjnym. Dopiero wtedy S&P obniżyło ocenę przedsiębiorstwa dwu-
krotnie w ciągu dwóch dni do poziomu oznaczającego bankructwo90. Parla-
ment Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję, w której wzywano Komisję 
do rewizji prawa regulującego działalność przedsiębiorstw prywatnych, a tak-
że kwestie odpowiedzialności audytorów oraz dyrektorów. W dokumencie 
znalazły się również zapisy o niepokojącej roli agencji ratingowych, które na 
żadnym etapie przyznawania oceny nie dostrzegły problemów Parmalatu91. 
Niemniej Parlament nie kładł nacisku na regulację prawną działalności tych 
podmiotów, chociaż takie przepisy pojawiły się w jednej z propozycji rezolu-
cji92, zaś zaledwie dzień wcześniej jeden z komisarzy potwierdził na zgromadze-
niu plenarnym Parlamentu Europejskiego, że Komisja pochyliła się w swoich 
pracach nad zagadnieniem konfliktu interesów w agencjach ratingowych93.

89 Report of Committee on Economic and Monetary Affairs, Role and methods of 
rating agencies, Brussels 29 January 2004, A5-0040/2004.

90 Parmalat pozwał agencję Standar & Poor’s za przyznawanie ratingów, które nie 
odzwierciedlały rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Pozew o wy-
płacenie 4 mld euro w ramach zadośćuczynienia za poniesione straty został odrzu-
cony, jednak sąd nakazał agencji zwrócenie prawie 800 000 euro, które otrzymała 
od Parlamatu w ramach opłaty za usługę przyznawania ratingu. Court orders S&P 
to reimburse Parmalat rating fees, http://www.reuters.com/article/2011/07/05/par-
malat-sp-idUSLDE7641IJ20110705 (dostęp 10.10.2015).

91 Rezolucja Parlamentu Europejskiego, European Parliament resolution on corporate 
governance and supervision of financial services  – the Parmalat case, Strasburg, 
12.02.2004, P5_TA(2004)0096.

92 Propozycja rezolucji Parlamentu Europejskiego, European Parliament resolution on 
corporate governance and supervision of financial services – the Parmalat case, Bruk-
sela, 05.02.2004, B5-0056/2004.

93 F. Bolkestein, Address to plenary session of European Parliament, Corporate gover-
nance and the supervision of financial services after the Parmalat case, Strasburg, 
11.02.2004, SPEECH/04/70.
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Zobligowana do działania Komisja Europejska zwróciła się do Komi-
tetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) 
z prośbą o przygotowanie stanowiska w sprawie potencjalnych reform tego 
segmentu rynku finansowego. Zidentyfikowano cztery obszary rodzące po-
trzebę rozpatrzenia: potencjalny konflikt interesów, przejrzystość metod 
stosowanych przez agencje ratingowe, prawną kwestię dostępu agencji do 
poufnych informacji oraz niewystarczający stopień konkurencji na rynku. 
Komisja podkreśliła, że oczekuje stanowiska uwzględniającego prace legisla-
cyjne przebiegające ówcześnie w Stanach Zjednoczonych, przepisy obowią-
zujące w ramach Bazylei II, a także dyskusje toczone w innych instytucjach 
(zwłaszcza Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, 
IOSCO)94.

CESR zaprezentowała przygotowaną poradę techniczną dla Komi-
sji Europejskiej w marcu 2005 r., w której przedstawiono możliwe sposo-
by regulacji działalności agencji ratingowych na terenie Unii Europejskiej. 
W kwestii konfliktu interesów doradzano, by agencje musiały same zapo-
biegać i wykrywać potencjalne niebezpieczeństwa, opierając się na zasadach 
wprowadzonych przez kodeks IOSCO95. Podobne zalecenie sformułowano 
wobec zagrożenia wynikającego z prowadzenia działalności doradczej przez 
agencje ratingowe, modelu finansowania „issuer pay”, poziomu umiejętności 
personelu i stosowanej metodologii. CESR zaproponowała, by agencje mia-
ły obowiązek wskazywania, czy ocena była zamawiana czy nie (unsolicited) 
oraz czy oceniany podmiot uczestniczył w procesie ratingowym. Ponadto 
Komisja uznała, że kwestię dostępu do informacji poufnych w sposób wy-
starczający reguluje Dyrektywa w sprawie wykorzystywania poufnych infor-
macji i manipulacji na rynku96. W dokumencie znalazło się zalecenie, by nie 
nadużywać odwołań do ratingów w prawodawstwie unijnym bez dokład-
nego zbadania każdego potencjalnego przypadku i istniejących alternatyw. 
CESR wyraziła również opinię, że likwidowanie barier wejścia za pomocą 

94 Komisja Europejska, Call To Cesr For Technical Advice On Possible Measures Con-
cerning Credit Rating Agencies, Bruksela, 27.04.2004.

95 Patrz Code Of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies, The Technical 
Committee Of The International Organization Of Securities Commissions, De-
cember 2004.

96 Dyrektywa (2003/6/EC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku.
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dodatkowych regulacji prawnych nie jest pożądanym rozwiązaniem97. Jak 
widać stanowisko CESR było bardzo zachowawcze – główna porada polegała 
na wstrzymaniu się od wprowadzania nowych regulacji i obserwacji rynku 
oraz skuteczności działania Kodeksu IOSCO.

Opierając się na omówionej powyżej poradzie technicznej CESR Komi-
sja Europejska wydała komunikat w sprawie agencji ratingowych w styczniu 
2006 r. Była to odpowiedź na wezwanie do przedstawienia oficjalnego stano-
wiska w tej kwestii, które pojawiło się we wspomnianej rezolucji Parlamentu 
Europejskiego. Komisja zajęła stanowisko, zgodnie z którym na dany moment 
nie istniała potrzeba wprowadzania nowych przepisów prawnych, gdyż nie 
istniały wystarczające przesłanki na rzecz dalszej regulacji tego sektora. Do-
tychczasowe uregulowania, czyli dyrektywy regulujące rynek finansowy w Unii 
Europejskiej (dotyczące wykorzystywania informacji poufnych i nadużyć fi-
nansowych, nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi oraz wymagań 
kapitałowych), Kodeks IOSCO oraz rozwiązania zaimplementowane przez same 
agencje ratingowe, zdaniem Komisji w wystarczającym stopniu odnosiły się do 
wszystkich wątpliwości, które przywoływano w kontekście działalności agencji. 
Niemniej zapewniono, że ten segment rynku będzie dokładnie obserwowany, 
zwłaszcza pod względem zgodności działań agencji z Kodeksem IOSCO, czym 
zająć się miałaby CESR. Komisja zastosowała jednak mechanizm „groźby in-
terwencji” – zapowiedziała, że w przypadku jakichkolwiek zmian lub niesku-
teczności Kodeksu IOSCO kwestia wprowadzenia nowych przepisów regulu-
jących działalność agencji ratingowych będzie rozważana na nowo98.

Pierwszy raport na temat przestrzegania zapisów Kodeksu IOSCO przez 
agencje ratingowe został zaprezentowany przez Komitet Europejskich Regu-
latorów Rynku Papierów Wartościowych w grudniu 2006 r. Podsumowując 
działania „Wielkiej Trójki” oraz agencji DBRS, uznano, że agencje general-
nie spełniają wymagania stawiane przez Kodeks. Wskazano na dwie główne 
sfery, które wymagają poprawy: rozdział między doradczą oraz ratingową ga-
łęzią działalności agencji oraz kategorię ratingów niezamawianych. Wymie-
niono również inne problemy o mniejszym znaczeniu, które odnosiły się do 

97 The Committee Of European Securities Regulators, CESR’s technical advice to the 
European Commission on possible measures concerning credit rating agencies, Paryż, 
Marzec 2005, CESR/05-139b.

98 Komunikat Komisji Europejskiej, Communication from the Commission on Credit 
Rating Agencies, Bruksela, 09.01.2006, 2006/C 59/02.
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poszczególnych agencji. Komitet zapewnił, że budzące wątpliwości obszary 
działalności agencji zostaną w szczególnie dokładny sposób przeanalizowane 
w kolejnym raporcie, by sprawdzić, czy doszło do poprawy99.

Kolejny raport CESR, który ukazał się w maju 2008 r., powstawał już 
w niepokojących okolicznościach globalnego kryzysu, dlatego zakres ana-
lizy został poszerzony o rolę agencji w odniesieniu do finansowych instru-
mentów strukturyzowanych. Komitet stwierdzał, że brakuje przekonywają-
cych dowodów na to, że silniejsze uregulowanie rynku pomogłoby zapobiec 
kryzysowi i nieprawidłowościom, które do niego doprowadziły. Jednocześnie 
sformułowano silne zalecenie większego zaangażowania podmiotów rynkowych 
w samoregulację sektora, co miałoby zapewnić przestrzeganie przepisów Kodeksu 
IOSCO. Przedstawiona przez CESR propozycja sprowadzała się do utworzenia 
międzynarodowego ciała formułującego standardy oraz monitorującego 
działalność agencji. W skład takiej instytucji powinni wchodzić głównie 
przedstawiciele rynku finansowego oraz same agencje (ale tylko w obszarze 
ustalania standardów). Dopiero w przypadku nieskuteczności takiej instytucji 
powinny wkroczyć na arenę unijne agencje regulacyjne100. Wydźwięk raportu 
może zaskakiwać, gdyż w tym samym czasie agencje ratingowe musiały walczyć 
z falą krytyki i zarzutami wywołania kryzysu poprzez przyznawanie zawyżonych 
ocen śmieciowym instrumentom finansowym.

W tym czasie swój raport na zlecenie Komisji Europejskiej przedstawiła 
również grupa ekspercka ds. rynków finansowych (European Securities Mar-
kets Expert Group). Celem raportu miało być zaprezentowanie realnej roli 
i znaczenia agencji ratingowych na rynkach finansowych, zwłaszcza w od-
niesieniu do finansów strukturyzowanych. Większość rekomendacji czy też 
krytyki skupiała się na metodologii oraz adekwatności przyznawanych ocen 
właśnie na rynku instrumentów strukturyzowanych. Grupa ekspercka wy-
raziła w tym dokumencie negatywną opinię na temat oligopolu charaktery-
zującego obszar usług ratingowych, zastrzegając jednak, że nie ma dowodów 
na to, iż większa konkurencja stanowiłaby rozwiązanie wszystkich prob-
lemów związanych z działalnością „Wielkiej Trójki”. Znalazło się również 

99 The Committee Of European Securities Regulators, CESR’s Report to the Europe-
an Commission on the compliance of Credit Rating Agencies with the IOSCO Code, 
Paris, December 2006, CESR/06-545.

100 The Committee Of European Securities Regulators, CESR’s Second Report to the Euro-
pean Commission on the compliance of credit rating agencies with the IOSCO Code and 
The role of credit rating agencies in structured finance, Paris, May 2008, CESR/08-277.
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odniesienie do potencjalnego konfliktu interesów ze względu na świadczenie 
usług doradczych – eksperci jednoznacznie orzekli, że agencje nie powinny 
konsultować podmiotów, którym przyznają oceny. Generalne stanowisko za-
jęte przez ekspertów sprowadzało się do większego nacisku na samoregulację 
agencji ratingowych, a nie wprowadzanie nowych regulacji prawnych101. Nie 
bez znaczenia dla takich poglądów zapewne był fakt, że eksperci tworzący tę 
grupę reprezentowali prywatne instytucje finansowe, z reguły nieprzychylne 
wobec narzucania rynkom odgórnych regulacji.

Wbrew powyższym zaleceniom sformułowanym przez CESR i grupę 
ekspercką Komisja Europejska zabrała się za przygotowanie nowych prze-
pisów regulujących działalność agencji ratingowych102. Ogłoszono ośmioty-
godniowe otwarte konsultacje w sprawie propozycji projektu legislacyjnego, 
co zaowocowało otrzymaniem 96 odpowiedzi od prywatnych podmiotów, 
fundacji oraz instytucji publicznych103. CESR poddało pod dyskusję propo-
zycję dwóch różnych rozwiązań prawnych, dotyczących rejestracji oraz nad-
zoru działalności agencji ratingowych w Unii Europejskiej. Pierwsza opcja 
zakładała przekazanie odpowiedzialności za rejestrację i nadzór nad agencja-
mi instytucjom narodowym, przy zachowaniu zasady głębokiej koordynacji 
działań w ramach CESR. Drugi wariant zakładał stworzenie odpowiedniej 
instytucji na poziomie unijnym (lub wykorzystanie w tym celu CESR), która 
decydowałaby o rejestracji agencji ratingowych, natomiast obowiązek nadzo-
ru nadal spoczywałby na instytucjach krajowych104. Jednocześnie opubliko-

101 ESME’s report to the European Commission, Role of Credit Rating Agencies, Brus-
sels June 2008.

102 Wraz z zaostrzającym się kryzysem finansowym coraz częściej agencje ratingowe były 
krytykowane za swoją nieskuteczność i coraz mniejszą wiarę pokładano w rozwiązanie 
problemów poprzez samoregulację. Przykładem może być przemówienie Komisarza 
ds. rynku wewnętrznego, Charliego McCreevy, wygłoszone na forum Komisji Go-
spodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego, w którym metodologię agencji 
określił jako słabą i niejasną. Komisarz miał również wątpliwości co do roli tych pod-
miotów w systemie finansowym Unii Europejskiej i apelował za szybkim usankcjono-
waniem tej kwestii. Patrz Ch. McCreevy, Speech by Commissioner Charlie McCreevy at 
the European Parliament ECON Committee, Brussels 11.09.2007, http://europa.eu/
rapid/press-release_SPEECH-07-520_en.htm?locale=en (dostęp 18.10.2015).

103 Komisja Europejska, Konsultacje w sprawie rynku wewnętrznego, http://ec.europa.eu/in-
ternal_market/consultations/2008/securities_agencies_en.htm (dostęp 18.10.2015).

104 Propozycja Komisji Europejskiej, Proposal for a regulatory framework for CRAs, 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/securities_agencies/con-
sultation-cra-framework_en.pdf (dostęp 18.10.2015).
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wano dokument zawierający propozycje rewizji przepisów prawa unijnego 
oraz krajowego, które nakładały obowiązek korzystania z ratingów. Sugero-
wany kierunek reform kładłby większy nacisk na wewnętrzny proces oceny 
wiarygodności kredytowej dokonywany przez inwestorów. Zaproponowano 
również nałożenie na agencje obowiązku publikowania ostrzeżeń związanych 
z inwestowaniem w dany instrument finansowy105.

Objętość książki nie pozwala na dokonanie dogłębnej analizy niemal 
100 odpowiedzi, które napłynęły w ramach konsultacji społecznych, jednak 
warto wspomnieć o stanowiskach zaprezentowanych przez „Wielką Trójkę”. 
Fitch Ratings nie opowiedziało się za żadną z przedstawionych opcji, pod-
kreślając jednocześnie konieczność stworzenia jednolitych i jednoznacznych 
reguł obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich. Agencja przed-
stawiła również swoje komentarze dotyczące szczegółowych zapisów propo-
nowanego dokumentu, krytykując m.in. niektóre definicje oraz wymagania 
wobec wystawianych ocen106.

Moody’s w swojej odpowiedzi skupił się na konieczności zapewnienia 
agencjom ratingowych odpowiedniej dozy niezależności działania. Zdaniem 
agencji regulacja w zaproponowanej formie tworzyłaby zagrożenie wykorzy-
stywania nacisków politycznych w przypadku kontrowersyjnych lub nieko-
rzystnych ratingów. Moody’s skrytykował również samo założenie tworzenia 
odrębnych zasad dotyczących kultury zarządzania agencjami ratingowymi, 
twierdząc, że powinny wystarczyć zasady stosowane wobec wszystkich insty-
tucji finansowych. W kwestii rejestracji i nadzoru agencja zajęła stanowisko 
analogiczne do zaprezentowanego przez Fitch Ratings, optując za stworze-
niem spójnych wytycznych na poziomie unijnym107.

Analiza odpowiedzi przysłanej przez agencję Standard & Poor’s poka-
zuje, że „Wielka Trójka” reprezentowała jednolity front w odniesieniu do 

105 Propozycja Komisji Europejskiej, Policy options to address the problem of excessive 
reliance on ratings, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/secu-
rities_agencies/consultation-overreliance_en.pdf (dostęp 18.10.2015).

106 Fitch Ratings, European Commission Draft Directive/Regulation with respect to the Au-
thorisation, Operation and Supervision of Credit Rating Agencies, https://circabc.europa.
eu/sd/a/a9308f13-90ed-4a20-9841-ce738a0a6355/FITCH.pdf (dostęp 18.10.2015).

107 Moody’s Investors Service Ltd, Consultation on Proposed Regulation/Directive of the 
European Parliament and of the Council on Credit Rating Agencies (“CRAs”), https://
circabc.europa.eu/sd/a/d239c220-ed02-4432-a418-eabb4eb812da/Moody__s.pdf 
(dostęp 18.10.2015).
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najistotniejszych kwestii nowych regulacji prawnych. S&P podkreślało, że 
niezbędne są przepisy prawne spójne z regulacjami spoza Unii Europejskiej 
i efektywna współpraca między wszystkimi regulatorami. Akcent został rów-
nież położony na zapewnienie technicznej niezależności analitycznej pracow-
ników agencji oraz oparcie szczegółowych wymagań prawnych na ogólnych 
zasadach, a nie partykularnych nakazach. Zdaniem agencji zaprezentowane 
przez Komisję Europejską propozycje nie spełniały tych założeń. S&P suge-
rowało stworzenie jednego regulatora na poziomie unijnym, odpowiedzial-
nego zarówno za rejestrację, jak i nadzór nad agencjami ratingowymi, a także 
oparcie legislacji na zasadach zaczerpniętych z dokumentów IOSCO108.

Ostateczną wersję propozycji rozporządzenia Komisja Europejska przy-
jęła w listopadzie 2008 r. Agencje zainteresowane prowadzeniem działalno-
ści na terenie Unii Europejskiej zostały zobligowane do rejestracji poprzez 
zgłoszenie do CESR. Jednak dopiero stworzenie i zarejestrowanie lokalnego 
przedstawicielstwa w jednym z krajów Unii powalało na pełne wykorzystanie 
ratingów wystawianych przez agencję wywodzącą się z kraju trzeciego. Dalszy 
nadzór nad pracą i jakością przyznawanych ocen pozostawał w gestii kraju 
członkowskiego, w którym została zarejestrowana siedziba agencji. Z założe-
nia CESR miało służyć za forum współpracy między krajowymi regulatorami 
oraz ciało doradcze w kwestii nadzoru nad agencjami. Kwestia ustalenia me-
tod i algorytmów stojących za ratingami nadal pozostawały w wyłącznej gestii 
agencji, musiały one jednak upubliczniać główne zasady przyznawania ocen. 
Dodatkowe wymagania postawiono wobec ocen przyznawanych instrumen-
tom strukturyzowanym, a także wobec ocen niezamawianych. Część przepi-
sów odnosiła się do konfliktu interesów – nakazano utworzenie wewnętrz-
nych struktur, pozwalających na czas odkryć źródło potencjalnego konfliktu 
i mu zapobiec; wprowadzono zakaz świadczenia usług konsultacyjnych wobec 
ocenianych podmiotów; nałożono obowiązek upubliczniania listy klientów, 
których opłaty stanowią ponad 5% rocznego dochodu agencji109.

W przypadku regulacji dotyczącej agencji ratingowych przyjęto dro-
gę legislacyjną w postaci zwykłej procedury ustawodawczej, więc wniosek 

108 Standard & Poor’s, Proposal for a Regulatory Framework for CRAs and Embedded 
Ratings Policy Options, https://circabc.europa.eu/sd/a/432eb53a-d5e3-48c5-bf97-
aa7ec449dad3/Standard%20&%20Poor__s.PDF (dostęp 18.10.2015).

109 Komisja Europejska, Proposal for Regulation Of The European Parliament And Of 
The Council On Credit Rating Agencies, Brussels, 12.11.2008, COM(2008) 704.
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Komisji trafił do Parlamentu Europejskiego. W pierwszym czytaniu Parla-
ment przyjął rezolucję ustawodawczą o przyjęciu tekstu rozporządzenia wraz 
z poprawkami zaproponowanymi przez Komisję Gospodarczą i Monetarną 
oraz Komisję Prawną. Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy 
Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym 
czytaniu odpowiadało ostatecznej wersji aktu prawnego. Również Komisja 
Europejska uznała, że istota rozporządzenia została zachowana w kwestii nie-
zależności analitycznej agencji ratingowych, rzetelności procesu przyznawa-
nia ratingów oraz właściwego zarządzania konfliktami interesów istniejącymi 
wcześniej w procesie przyznawania ratingów110.

W trakcie debaty parlamentarnej pojawiły się pewne głosy krytyczne, 
między innymi dotyczące braku porozumienia o utworzeniu jednego wspól-
notowego organu nadzoru nad agencjami ratingowymi. Kolejny zarzut, 
niewątpliwie zasadny, odnosił się do braku jakichkolwiek przepisów, które 
w realny sposób ograniczałby oligopol „Wielkiej Trójki”. W wypowiedziach 
członków Parlamentu pojawiły się również propozycje utworzenia niezależ-
nych agencji europejskich, a nawet jednej centralnej agencji publicznej jako 
przeciwwagi do amerykańskich podmiotów, które zdominowały rynek. Jed-
nak tylko jeden poseł, Jean-Pierre Audy (Europejska Partia Ludowa), wspo-
mniał o potrzebie utworzenia międzynarodowej publicznej agencji, ocenia-
jącej wiarygodność kredytową niezależnych państw, które stały się istotnymi 
graczami na rynku finansowym. Wielokrotnie natomiast podkreślono tym-
czasowość proponowanego rozwiązania, które miało zostać ponownie rozpa-
trzone po wejściu w życie nowych zasad zarządzania gospodarczego w Unii 
Gospodarczej i Walutowej111. Ostatecznie Rozporządzenie w sprawie agencji 
ratingowych zostało podpisane 16 września 2009 r. i weszło w życie w grud-
niu tegoż roku112.

110 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 
23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr …/2009 w sprawie agencji ratingowych (EP-PE_TC1-COD(2008)0217).

111 Debata w sprawie Rozporządzenia o agencjach ratingowych a dnia 22 kwiet-
nia 2009 r., Strasburg; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type
=CRE&reference=20090422&secondRef=ITEM-004&language=PL&ring
=A6-2009-0191 (dostęp 18.10.2015).

112 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 
16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, Dz. Urz. UE 2009, nr L 302, 
s. 1-31.
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Przyjęcie pierwszego w historii Unii Europejskiej aktu regulującego bez-
pośrednio działalność agencji ratingowych zbiegła się w czasie z początkiem 
kryzysu zadłużeniowego strefy euro. Przyjęte rozporządzenie było wyraźnym 
krokiem naprzód w porównaniu do dotychczasowej próżni legislacyjnej 
w danej sferze rynku finansowego. Jednak w świetle wypowiedzi przyto-
czonych w kolejnym podrozdziale uderza brak jakiejkolwiek refleksji nad 
kwestią przyznawania ratingów państwom. Ustawodawca skupił się na in-
strumentach finansowych, zwłaszcza strukturyzowanych, nie dostrzegając 
zagrożenia związanego z ocenianiem obligacji i bonów skarbowych emitowa-
nych przez państwa. Potwierdza to jedynie głosy o doraźności proponowa-
nych rozwiązań, pojawiające się podczas głosowania nad rozporządzeniem. 
Unia Europejska podjęła działania regulacyjne w wyniku krytyki roli agen-
cji ratingowych w bieżącym kryzysie finansowym, ale wykazała się brakiem 
umiejętności przewidywania i skutecznej diagnozy problemów. Potwierdze-
niem tego stanowiska są liczne poprawki do przyjętego aktu, które zostaną 
omówione w ostatnim podrozdziale.



Rozdział 4.

Agencje ratingowe podczas kryzysu 
zadłużeniowego strefy euro – analiza 
ilościowa i jakościowa

4.1. Wskaźniki adekwatności procesu ratingowego 
podczas kryzysu strefy euro

Za początek kryzysu zadłużeniowego Unii Gospodarczej i Walutowej uzna-
je się zwykle koniec roku 20091. Jednak w przypadku państw, które naj-
silniej odczuły skutki tego zjawiska, takich jak Grecja, nie można ignoro-
wać poprzednich dwóch lat kryzysu finansowego i gospodarczego. W tym 
podrozdziale zostaną przeanalizowane przedstawione wcześniej wskaźniki 
skuteczności ratingów przyznawanych przez „Wielką Trójkę” – wskaźnik do-
kładności, mocy rozróżniania systemu ratingowego, stabilności i przypadki 
„nietrafnych” ratingów.

Problem bankructwa państwa jest kontrowersyjny ze względu na brak 
umocowań prawnych takiego pojęcia. Niemniej pojawia się ono w literatu-
rze fachowej, a także przekazach medialnych, rozumiane jako utrata zdolno-
ści państwa do regulacji zobowiązań finansowych. Agencje ratingowe ope-
rują bardziej ścisłymi definicjami, traktując jako upadłość każdą sytuację, 
w której państwo jako emitent restrukturyzuje dług – poprzez wydłużenie 
terminu spłaty, częściowe umorzenie lub obniżenie stóp procentowych2. 
Dodatkowo używane jest pojęcie częściowej niewypłacalności (selective de-
fault), które odnosi się do sytuacji, gdy państwo nie wywiązuje się z części 
zobowiązań wobec swoich wierzycieli.

1 P. R. Lane, The European Sovereign Debt Crisis, dz. cyt., s. 56.
2 N. Gaillard, When Sovereigns Go Bankrupt. A Study on Sovereign Risk, Heidelberg–

London 2014, s. 1-2.
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W omawianym okresie miały miejsce trzy przypadki ogłoszenia niewy-
płacalności przez państwa należące do Unii Gospodarczej i Walutowej:

 – Grecja w marcu 2012 r. – o groźbie bankructwa Grecji mówiło się już 
od dłuższego czasu, kolejne próby ratowania gospodarki nie przynosiły 
żadnych skutków, a niepokój rósł w całej strefie euro. W końcu Troika 
(Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy) doprowadziła do największej w historii i pierwszej 
w Unii Europejskiej restrukturyzacji zadłużenia. Inwestorzy, którzy 
posiadali w swoich rękach ponad 85% obligacji regulowanych przez 
prawo greckie (wartych 188 mld euro), doszli do porozumienia z rzą-
dem greckim i zgodzili się wymienić te obligacje na papiery wartoś-
ciowe o niższym oprocentowaniu i dłuższym terminie zapadalności. 
Wartość nowych obligacji wynosiła zaledwie trzecią część ich wartości 
początkowej. Inwestorzy, którzy nie zgodzili się dobrowolnie uczestni-
czyć w programie wymiany, zostali do tego zmuszeni poprzez zastoso-
wanie regulacji prawnych3;

 – Grecja w grudniu 2012 r. – grecka Agencja Zarządzania Długiem Pub-
licznym (PDMA) wykupiła obligacje o wartości niemal 32 mld euro za 
nieco ponad 11 mld euro, co oznaczało ponad 60-procentową utratę 
wartości. Wykup długu przeprowadzono dzięki pożyczce z Europej-
skiego Funduszu Stabilizacyjnego. Według klasyfikacji agencji ratin-
gowych była to częściowa niewypłacalność4;

 – Cypr w lipcu 2013 r. – aby spełnić warunki, które postawiła Troika 
przyznając pożyczkę pomocową, Cypr zdecydował się na restruktu-
ryzację zadłużenia w walucie krajowej. Ogłoszono wymianę obligacji 
o terminie zapadalności w latach 2013–2016 na 5-letnie i 10-letnie 
papiery dłużne. Wymiana objęła 67% obligacji z tej kategorii, a jej 
wartość wynosiła w przybliżeniu 1 mld euro5. Agencje ratingowe uzna-
ją każdą zmianę warunków wykupu obligacji za sygnał bankructwa, 
dlatego Cypr został potraktowany jako kraj znajdujący się w sytuacji 

3 K. Kozłowska, Grecja niekoniecznie ocalona, www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp 
15.03.2015).

4 M. Tudela, Special Comment: Sovereign Default and Recovery rates, 1983–2012, 
Moody’s Investors Service, June 2013, s. 12.

5 Announcement: Moody’s says Cypriot debt exchange amounts to a default, https://
www.moodys.com/research/Moodys-says-Cypriot-debt-exchange-amounts-to-a-
default--PR_276966 (dostęp 15.03.2015).
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zagrożenia niewypłacalnością (distressed debt)6 lub częściowej niewy-
płacalności (selective default)7.

W tym miejscu warto jednak dodać, że w przypadku Cypru mieliśmy 
do czynienia jedynie z częściową niewypłacalnością zobowiązań zaciągnię-
tych w walucie lokalnej. Ratingi długu w walucie lokalnej są zwykle wyższe niż 
w walucie obcej, gdyż uznaje się, że państwo ma większy wachlarz możliwo-
ści wykupu takiego długu poprzez zastosowanie narzędzi polityki fiskalnej 
i monetarnej, takich jak podniesienie podatków czy dodrukowanie pienią-
dza. Przekłada się to na wyższą wiarygodność rządu jako kredytobiorcy8. Jed-
nak w ciągu ostatnich kilkunastu lat agencje dążyły do zmniejszenia różnic 
między tym dwoma rodzajami ratingów, traktując je jako wyjątek od reguły. 
Jak podaje Moody’s, obecnie różnica w ratingu zadłużenia w walucie lokalnej 
i obcej dotyczy zaledwie 8% ocenianych państw, a średnia różnica wynosi 
1,2 punktu9. Zasada zawężania luki między tymi ratingami jest szczegól-
nie uzasadniona w przypadku krajów, które przystąpiły do strefy euro, przez 
co utraciły tradycyjne narzędzia polityki pieniężnej na rzecz Europejskiego 
Banku Centralnego, nie mogą więc w łatwy sposób zwiększyć podaży pienią-
dza. W przypadku Cypru jedynie Fitch Ratings w okresie wymiany obligacji 
różnie oceniał prawdopodobieństwo niewypłacalności zadłużenia w walucie 
obcej i lokalnej.

6 Tamże.
7 Ratings On Cyprus Raised To ‘CCC+/C’ From ‘Selective Default’ After Completion Of 

Distressed Exchange, https://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blob-
headername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheader-
value2=inline%3B+filename%3DCyprus_RU_7_3_2013.pdf&blobheadername2=-
Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blob-
headername1=content-type&blobwhere=1244296003151&blobheaderval-
ue3=UTF-8 (dostęp 15.03.2015).

8 F. Packer, Mind the gap: domestic versus foreign currency sovereign ratings, „BIS 
Quarterly Review” September 2003, s. 57.

9 T. Cooper, Narrowing the Gap - A Clarification of Moody’s Approach to Local Versus 
Foreign Currency Government Bond Ratings, February 2010, s. 2.
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Tabela 21. Oceny przyznane przez agencję Moody’s

Kraj Data ogłoszenia 
niewypłacalności M0 M-3 M-6 M-12

Grecja Marzec 2012 Ca Ca Ca Ba1

Grecja Grudzień 2012 C C C Ca

Cypr Lipiec 2013 Caa3 Caa3 B3 Ba3

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.moodys.com (dostęp 01.03.2015).

Powyższa tabela pokazuje, jakie oceny bankrutującym państwom przy-
znała agencja Moody’s z rocznym, półrocznym, trzymiesięcznym wyprzedze-
niem i na początku miesiąca, w którym ogłoszono niewypłacalność. Rok 
przed pierwszą restrukturyzacją długu na bezprecedensową skalę długotermi-
nowy rating Grecji w walucie obcej znajdował się tuż pod linią dzielącą skalę 
ratingową na oceny inwestycyjne i spekulacyjne. Poziom wiarygodności emi-
tenta, który otrzymał ocenę Ba1 jest opisywany jako „Dłużnik jest mniej po-
datny (niż kategorie niższe) na brak możliwości spłaty w krótkim horyzoncie 
czasowym. Jednakże ma do czynienia ze znacznymi czynnikami niepewności 
i wystawiony jest na skutki niekorzystnych wydarzeń biznesowych, finan-
sowych lub ekonomicznych, które mogą doprowadzić do niewystarczającej 
zdolności do obsługi zobowiązań finansowych10”. Moody’s dostrzegało więc 
potencjalną słabość systemu finansowego Grecji, jednak uwzględniając skalę 
przyszłych kłopotów, należy uznać, że ocena rok przed bankructwem kraju 
była zdecydowanie przeszacowana. W kolejnych okresach odniesienia Grecja 
znajdowała się już na poziomie wysoce spekulacyjnym, a przez większość 
roku poprzedzającego ponowne ogłoszenie niewypłacalności została zdegra-
dowana do kategorii oznaczającej brak spłaty.

Cypr na rok przed restrukturyzacją długu w walucie krajowej również 
znajdował się na poziomie spekulacyjnym, zaś sześć miesięcy przed tym wy-
darzeniem był zaklasyfikowany do kategorii wysoce spekulacyjnej. Można 
więc stwierdzić, że Moody’s oceniało obydwa państwa jako niezbyt wiary-
godnych dłużników, sukcesywnie obniżając rating wraz ze zbliżającym się 

10 P. Wiśniewski, Ocena suwerena  – istota i znaczenie, „Studia BAS” 2011, nr 4, 
s. 133.
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widmem niewypłacalności. Jednak wątpliwości co do trafności przewidywań 
pojawiają się, gdy się porówna oceny na rok przed restrukturyzacją długu – 
Grecja była w analogicznym okresie oceniona o dwa punkty wyżej niż Cypr, 
którego niewypłacalność była jedynie częściowa i odnosiła się tylko do części 
obligacji denominowanych w walucie krajowej.

Tabela 22. Oceny przyznane przez agencję Standard & Poor’s

Kraj Data ogłoszenia 
niewypłacalności M0 M-3 M-6 M-12

Grecja Marzec 2012 SD CC CC BB+

Grecja Grudzień 2012 CCC CCC CCC CC

Cypr Lipiec 2013 SD CCC CCC+ BB+

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.standardandpoors.com (dostęp 01.03.2015).

Adekwatność ratingu przyznanego Grecji przez agencję Standard & Poor’s 
wygląda niemal identycznie jak w przypadku Moody’s. Rok przed pierwszym 
ogłoszeniem niewypłacalności Grecja znajduje się na najwyższym ze speku-
lacyjnych poziomów, po czym jej rating zostaje obniżony do poziomu wy-
soce spekulacyjnego, a w ostatnich dniach przed decyzją o restrukturyzacji 
zadłużenia – do kategorii braku spłaty. Zaskakiwać może historia ocen przed 
drugim bankructwem Grecji, gdyż ocena rok przed tym wydarzeniem była 
niższa niż pół roku, trzy miesiące, a nawet na początku miesiąca, w którym 
powtórna restrukturyzacja długu stała się faktem. Była to nadal ocena na 
poziomie wysoce spekulacyjnym, ale można domniemywać, że Standard & 
Poor’s wierzyło, że sytuacja Grecji po marcowej restrukturyzacji zadłużenia 
i przyznaniu pakietu pomocowego jest nieco stabilniejsza. Ocena Cypru na 
rok przed wymianą obligacji była identyczna jak rating Grecji w porównywa-
nym okresie, ale stopniowo obniżała się aż do poziomu oznaczającego brak 
spłaty.
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Tabela 23. Oceny przyznane przez agencję Fitch Ratings

Kraj Data ogłoszenia 
niewypłacalności M0 M-3 M-6 M-12

Grecja Marzec 2012 C CCC CCC BB+

Grecja Grudzień 2012 CCC CCC CCC CCC

Cypr Lipiec 2013 RD* B BB- BB+

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.fitchratings.com (dostęp 01.03.2015).
*Jest to rating długoterminowego zadłużenia Cypru w walucie lokalnej.

Analiza ocen wystawionych przez Fitch Ratings pokazuje, że mimo róż-
nic metodologicznych wszystkie agencje cechuje bardzo wysoka zbieżność 
przyznawanych ocen. Rok przed bankructwem Grecja miała najwyższą ze 
spekulacyjnych ocen – BB+, w kolejnych okresach odniesienia była to już 
ocena CCC, a na początku miesiąca, w którym doszło do restrukturyzacji 
zadłużenia – C, która jest interpretowana jako poziom wysoce spekulacyjny. 
We wszystkich badanych okresach poprzedzających powtórną niewypłacal-
ność Aten był to rating na poziomie CCC (nie oznacza to wszakże braku 
jakichkolwiek zmian w ratingu – przez ten rok Grecja była zdegradowana do 
kategorii częściowej niewypłacalności, po kilku miesiącach ocenę podniesio-
no o kilka stopni, po czym znowu obniżono).

Cypr na rok przed restrukturyzacją długu wewnętrznego również był 
oceniony na najwyższym z poziomów spekulacyjnych, pół roku później miał 
ocenę niższą o dwa stopnie, trzy miesiące później niższą o kolejne dwa stop-
nie. Fitch wyróżnia się jednak na tle pozostałych agencji, gdyż w momencie 
gdy było już wiadomo, że rząd Cypru prawdopodobnie zdecyduje się na 
wymianę obligacji denominowanych w walucie krajowej, ta agencja jako 
jedyna zróżnicowała rating w walucie lokalnej i obcej. Na początku lipca 
2013 r. długoterminowy rating Cypru w walucie zagranicznej plasował się 
na poziomie B-, ale w walucie lokalnej był to poziom RD, czyli ograniczonej 
niewypłacalności (w ciągu następnego roku te dwa ratingi znowu się zrów-
nały). W ten sposób Fitch pokazało, że problemy Cypru nie zmniejszają jego 
wiarygodności jako dłużnika na rynku międzynarodowym, ale odbiją się na 
inwestorach krajowych.

Analiza dokładności ratingów przyznanych w okresie kryzysu Unii Go-
spodarczej i Walutowej przy pomocy wskaźnika dokładności (AR) nastrę-
cza pewnych trudności. Należy pamiętać, że jest to wskaźnik pokazujący 
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skumulowane wyniki z wielu lat, w różnych perspektywach czasowych, opie-
rający się na porównaniu ilości przypadków niewypłacalności w całej badanej 
populacji. Agencja Standard & Poor’s w raportach podsumowujących swoje 
wyniki używa wskaźnika Giniego, który bywa utożsamiany z wskaźnikiem 
dokładności11, ale może przyjmować wartości z przedziału od 0 do 1, gdzie 
1 odpowiada idealnej dokładności. Według własnej oceny S&P osiągnęło 
przy ocenie długoterminowego zadłużenia państw walucie zagranicznej wy-
nik na poziomie 0,92 w perspektywie jednego roku w okresie 1981–200912, 
natomiast w okresie 1981–2012 była to wartość 0,93. Liczby te zaskakują, 
gdy się uwzględni dwukrotną niewypłacalność Grecji w roku 2012, a także 
bankructwo Jamajki, Belize i Grenady w danym okresie13.

Agencja Moody’s od kilku lat nie publikuje już w corocznym raporcie 
wysokości wskaźnika dokładności, tylko jego zmodyfikowaną wersję – śred-
nią pozycję w momencie niewypłacalności (average default position). Według 
agencji jest to bardziej intuicyjna miara, którą łatwiej interpretować, chociaż 
zawiera tyle samo informacji co AR, z którym pozostaje w liniowej zależno-
ści14. Korzystając z wzoru opisującego tę zależność można porównać wyniki 
adekwatności ratingów przyznawanych przez Moody’s w okresie obejmują-
cym kryzys zadłużenia w Unii Europejskiej z okresem sprzed tego kryzy-
su. Jednoroczny wskaźnik dokładności AR w okresie 1983–2009 wynosił 
95,2%15, zaś w latach 1983-2012 jedynie 90%16, a w latach 1983–2013 już 
tylko 86%17. Tak znaczne różnice między poszczególnymi latami i wynikami 
osiąganymi przez inne agencje, a także rezultaty badań innych naukowców, 
pozwalają sądzić, że istnieje jakaś metodologiczna nieścisłość we wzorze, któ-

11 Patrz Basel Committee on Banking Supervision, Studies on the Validation of Inter-
nal Rating Systems, BIS Working Paper No. 14, May 2005.

12 J. Chambers, J. Ontko, D.T. Beers, Sovereign Defaults And Rating Transition Data, 
2009 Update, Standard&Poor’s Default Study, March 2010.

13 J. Chambers, Z. R. Gurwitz, Sovereign Defaults And Rating Transition Data, 2012 
Update, Standard&Poor’s Default Study, March 2013.

14 Ch. Mann, R. Cantor, Measuring Ratings Accuracy Using the Average Default Posi-
tion, Moody’s Investors Service, February 2011.

15 E. Duggare et al., Sovereign Default and Recovery Rates, 1983-2009, Moody’s In-
vestors Service, April 2010, s. 14.

16 M. Tudela et al., Sovereign Default and Recovery Rates, 1983-2012, Moody’s Inves-
tors Service, June 2013, s. 16.

17 Tamże, s. 17.
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ry podaje Moody’s. Druga możliwość jest taka, że rzeczywiście przez okres 
kryzysu zadłużeniowego wskaźnik dokładności w przypadku tej agencji tak 
bardzo spadł, że nawet wprowadzono nową miarę, która utrudnia porów-
nanie wyników bieżących z poprzednimi latami i ukrywa znacznie gorszą 
skuteczność procesu ratingowego. Fitch Ratings w corocznym studium doty-
czącym przypadków niewypłacalności i zmiany ocen przyznanych państwom 
nie zamieszcza żadnego wskaźnika dokładności.

Tabela 24. Zmiany ratingów państw należących do strefy euro w latach 2009–2014

Liczba zmian ratingów Liczba zmian ratingów (w stopniach)

Fitch Moody’s S&P Fitch Moody’s S&P

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

2009 0 4 0 2 0 6 0 5 0 2 0 6

2010 0 6 0 6 0 6 0 9 0 14 0 10

2011 1 11 0 18 1 15 1 23 0 36 2 21

2012 1 12 0 14 2 17 6 21 0 23 8 28

2013 1 6 1 2 2 7 2 7 2 5 5 9

2014 4 0 8 0 7 2 4 0 12 0 7 2

Źródło: N. Gaillard, How and why credit rating agencies missed the Eurozone debt crisis, „Capital 
Markets Law Journal” 2014, T. 9, nr 2, s. 128 oraz opracowanie własne na podstawie www.
moodys.com, www.standardandpoors.com, www.fitchratings.com (dostęp 20.03.2015). Uwa-
gi: ↑ oznacza podwyższenie ratingu, zaś ↓ jego obniżenie. W analizie uwzględniono państwa 
strefy euro, czyli Austrię, Belgię, Cypr, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Włochy, 
Luksemburg, Maltę, Holandię, Portugalię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Estonię od 2011 r. 
oraz Łotwę od 2014 r.

Stabilność ocen przyznawanych w kryzysowych dla strefy euro latach 
można przeanalizować korzystając z danych zawartych w powyższej tabeli. 
Przedstawione w niej zostały wszystkie zmiany długoterminowego ratingu 
w walucie zagranicznej państw uczestniczących w III etapie Unii Gospodar-
czej i Walutowej. Pierwsze trzy kolumny pokazują, ile razy w danym roku 
agencje obniżały lub podwyższały oceny, zaś w kolejnych trzech kolum-
nach – o ile stopni w sumie obniżono lub podwyższono rating dla wszystkich 
ocenianych państw. Wyraźnie widać, że w 2010 r. zaczęła się fala obniżania 
ocen, która swoje apogeum osiągnęła w latach 2011–2012 (w tym okresie 
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rekordową liczbę zmian ratingów ogłosił Moody’s  – w sumie 32 obniżki 
o 52 stopnie w ciągu 2 lat)18. Jednocześnie w 2012 r. zaczęły pojawiać się 
pierwsze podwyżki ratingów, które po raz pierwszy stały się dominującym 
typem zmiany w 2014 r. Na pierwszy rzut oka widać więc, że ratingi przy-
znawane w tym okresie były wyjątkowo niestabilne i procykliczne. Widać 
również, że początkowo agencje ratingowe nie dostrzegały zagrożenia świa-
towego kryzysu finansowego dla gospodarek narodowych Unii Europejskiej. 
Natomiast kiedy już kryzys zadłużeniowy się unaocznił, oceny obniżano 
z wielką częstotliwością i dużymi skokami. Fala podwyżek z roku 2014 poka-
zuje z kolei, że agencje przeszacowały zagrożenie w stosunku do niektórych 
państw i zbyt pospiesznie obniżyły im ratingi.

Kolejną metodą prezentowania stabilności jest przedstawienie matry-
cy przejść między ocenami w danym roku. Poniżej przedstawiono wersję 
tej matrycy dla agencji Fitch Ratings, w odniesieniu do krajów strefy euro 
w latach 2011 i 2012, kiedy zmian było najwięcej. W porównaniu do sku-
mulowanych wyników z kilkunastu lat dla wszystkich ocenianych krajów, 
przedstawionych w tabeli nr 25, widzimy, że w analizowanych dwóch la-
tach nie było prostej liniowej zależności na zasadzie im wyższy rating, tym 
większa stabilność w perspektywie jednego roku. W latach kryzysu zadłu-
żeniowego brakuje wyraźnego schematu – zaskakująco niestabilne są oceny 
z najwyższych kategorii. Przykładowo, ocenę AA zachowało w 2011 r. 60% 
ocenionych państw, a w 2012 r. – już tylko 33%. W obydwu latach jedynie 
50% podmiotów zachowało kategorię BBB, co oznacza, że reszta spadła do 
poziomu spekulacyjnego. W części tabeli poniżej przekątnej są same zera, co 
oznacza, że nie było żadnego podwyższenia kategorii ocen19.

18 Aby zrozumieć skalę tych obniżek, warto porównać dane z tej tabeli z danymi 
obejmującymi poprzednie 10 lat. W tamtym czasie maksymalna liczba zmian 
w ciągu roku (to samo tyczy się skumulowanej wartości tych zmian) wynosiła 
trzy, w dodatku były to podwyżki. Agencje ratingowe zapewniały więc niezwykłą 
stabilność przyznanych ocen w okresie poprzedzającym załamanie gospodarcze. 
N. Gaillard, How and why credit rating agencies missed the Eurozone debt crisis, 
„Capital Markets Law Journal” 2014, T. 9, nr 2, s. 126.

19 Z tabeli 25 wynika, że w tych latach agencja Fitch 2 razy podwyższała oceny, przy 
czym raz nawet o 6 stopni. Pozorną niespójność łatwo wyjaśnić – w marcu 2012 r. 
agencja podwyższyła rating Grecji z poziomu częściowej niewypłacalności do B-, 
jednak w maju znów obniżono ocenę do poziomu CCC. W wyniku tych zmian 
Grecja na początku, jak i końcu roku znajdowała się w tej samej kategorii ratingu, 
więc te zmiany nie są w pełni odzwierciedlone w matrycy przejść.
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Tabela 25. Wskaźniki przejścia ocen państw między podstawowymi kategoriami, 
przyznanych przez Fitch Ratings krajom strefy euro w 2011 r. (w %)

AAA AA A BBB BB B CCC CC C RD D

AAA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AA 0.00 60.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 0.00 0.00 75.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBB 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CCC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Securities and Markets Authority, 
http://cerep.esma.europa.eu/cerep-web/statistics/transitionMatrice.xhtml (dostęp 31.03.2015). 
W analizie uwzględniono państwa strefy euro, czyli Austrię, Belgię, Cypr, Finlandię, Francję, 
Niemcy, Grecję, Irlandię, Włochy, Luksemburg, Maltę, Holandię, Portugalię, Słowację, Słowe-
nię, Hiszpanię, Estonię.
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Tabela 26. Wskaźniki przejścia ocen państw między podstawowymi kategoriami, 
przyznanych przez Fitch Ratings krajom strefy euro w 2012 r. (w %)

AAA AA A BBB BB B CCC CC C RD D

AAA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AA 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBB 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BB 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CCC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Securities and Markets Authority, 
http://cerep.esma.europa.eu/cerep-web/statistics/transitionMatrice.xhtml (dostęp 31.03.2015). 
W analizie uwzględniono państwa strefy euro, czyli Austrię, Belgię, Cypr, Finlandię, Francję, 
Niemcy, Grecję, Irlandię, Włochy, Luksemburg, Maltę, Holandię, Portugalię, Słowację, Słowe-
nię, Hiszpanię, Estonię.

Na koniec adekwatność procesu ratingowego podczas kryzysu zadłu-
żeniowego zostanie zbadana przy użyciu pojęcia „nietrafnego” ratingu we-
dług definicji A. V. Bhatii. Przeanalizowany został okres od 2009 do 2014 r. 
i wszystkie oceny wiarygodności spłaty długoterminowego zadłużenia państw 
należących do Unii Gospodarczej i Walutowej.
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Wszystkie agencje ratingowe w trakcie kryzysu zadłużeniowego miały na 
koncie gwałtowne zmiany ratingów (o 3 lub więcej stopni w ciągu 12 mie-
sięcy), przy czym Moody’s miało ich najwięcej, Fitch Ratings – najmniej. 
Jak widać w kilku przypadkach tym samym krajom przyznawano nietrafne 
oceny kilkukrotnie. Mogło to być związane z niedokładnym oszacowaniem 
ryzyka niewypłacalności i zbyt optymistyczną wiarą w stabilność zachodnio-
europejskich gospodarek, lub też – co bardziej prawdopodobne – agencje nie 
chciały obcinać ratingów zbyt drastycznie w krótkim okresie.

Wykres 4. Nietrafne oceny przyznane przez agencję Moody’s w okresie kryzysu zadłu-
żeniowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.moodys.com (dostęp 01.03.2015).

Na powyższym wykresie przedstawiono chronologię zmian ratingów 
przyznanych przez agencję Moody’s, by lepiej zobrazować skalę nietrafnych 
ocen. Każdej ocenie przypisano wartość liczbową (1 – odpowiada najniższej 
ocenie, a 21 – najwyższej).
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Tabela 28. Wartości liczbowe przypisane ocenom przyznawanym przez Moody’s

Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.moodys.com (dostęp 01.03.2015).

Na początku analizowanego okresu w III filarze Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej uczestniczyło 16 państw, od 2011 r. – 17, zaś od 2014 – 18 krajów. 
Przy tak wąskiej próbie gorzej wypadają wskaźniki skuteczności (połącze-
nia dokładności i stabilności) agencji ratingowych. Około 30% ocenianych 
państw było ocenionych zbyt optymistycznie – aby utrzymać adekwatność 
ratingu agencje musiały niezwykle gwałtownie obniżać ratingi (np. Moody’s 
obniżył długoterminowy rating zadłużenia Cypru w walucie zagranicznej aż 
o 12 stopni w ciągu dwóch lat). Warto zauważyć, że nie było żadnego przy-
padku nietrafnej oceny, która by się wiązała z bardzo szybkim podniesieniem 
ratingów. Można stąd wnioskować, że agencje nadal cechuje konserwatyzm 
(podobnie jak w przypadku kryzysu azjatyckiego), gdy idzie o ocenę państw 
wychodzących z najgłębszej fazy kryzysu.

Po przeprowadzeniu analizy skuteczności agencji ratingowych podczas 
kryzysu zadłużeniowego, który boleśnie dotknął kraje Unii Gospodarczej 
i Walutowej oraz porównaniu wyników z danymi skumulowanymi w dłuż-
szym okresie i obejmującymi wszystkie oceniane państwa świata wyraźnie 
widać, że „Wielka Trójka” w ostatnich latach nie spełniła swojej roli. Żadna 
z agencji nie potrafiła odpowiednio wcześnie przewidzieć problemów finan-
sowych, z którymi zderzą się kraje strefy euro, czego skutkiem było drastycz-
nie obniżanie ocen, gdy kryzys stał się już widoczny dla wszystkich obser-
watorów życia publicznego. Wskaźniki dokładności, stabilności i przypadki 
nietrafnych ocen potwierdzają, że agencje nie były godnym zaufania źródłem 
informacji o wiarygodności kredytowej państw, nie spełniły więc oczekiwań 
inwestorów, czyli swoich mocodawców. „Wielka Trójka” nie sprawdziła się 
również w roli gatekeepera podczas ostatniego kryzysu, co boleśnie odczu-
li zwłaszcza inwestorzy instytucjonalni, którzy byli zmuszeni do szybkiego 
pozbywania się obligacji, a w przypadku Grecji musieli się wręcz zgodzić na 
restrukturyzację długu, czyli utratę części swojego majątku.



4.2. Analiza bezpośredniego wpływu agencji na decyzje inwestorów 179

4.2. Analiza bezpośredniego wpływu agencji na decyzje 
inwestorów

Głównym argumentem potwierdzającym znaczenie agencji ratingowych 
jest ich wpływ na koszt zdobycia pieniądza na międzynarodowym rynku fi-
nansowym. Koszt pożyczanego pieniądza jest oczywiście określeniem opiso-
wym – w rzeczywistości chodzi o rentowność emitowanych instrumentów 
finansowych. Im wyższe prawdopodobieństwo niespłacenia zobowiązania 
w terminie, tym wyższą premię za ryzyko musi zaproponować emitent, aby 
znaleźć nabywców na swój instrument. Innymi słowy, jeżeli państwo po-
stanawia zaciągnąć dług na międzynarodowym rynku finansowym, to musi 
wyemitować obligację, której rentowność będzie zależna od wiarygodno-
ści państwa jako dłużnika. Ponieważ agencje ratingowe zajmują się właśnie 
ocenianiem wiarygodności kredytowej państw, powinny mieć bezpośredni 
wpływ na stopy procentowe emitowanych obligacji, to obniżaniu ratingów 
powinien towarzyszyć wzrost, natomiast ich podwyższaniu – spadek rentow-
ności papierów wartościowych. W rzeczywistości zależność ta nie jest jednak 
tak oczywista, jak mogłoby wynikać z powyższego opisu.

Główną przyczyną, która stawia pod znakiem zapytania zakres oddziały-
wania agencji ratingowych na decyzje inwestorów, jest czas. Rzetelne prze-
prowadzenie procesu ratingowego wymaga zgromadzenia wielu danych oraz 
ich gruntownej analizy. Z tego powodu, zwłaszcza w okresach kryzysów go-
spodarczych, zmiany ratingów publikowane są ze znacznym opóźnieniem 
w stosunku do informacji pojawiających się na rynku. Inwestorzy nie mogą 
z kolei czekać kilka tygodni czy nawet miesięcy na rewizję oceny wiarygod-
ności kredytowej emitenta, dlatego często podejmują decyzję na podstawie 
informacji powszechnie dostępnych. Można przypuszczać, że ratingi mają 
więc większy wpływ na rentowność papierów wartościowych w spokojniej-
szych czasach, gdy zmiana oceny jest publikowana w ramach przewidywa-
nego cyklicznego przeglądu ratingów niż w okresach gwałtownych załamań 
gospodarczych i politycznych. Pochodną opisanego powyżej zjawiska jest 
współzależność między ratingami i rentownością obligacji, która utrudnia 
zbadanie wpływu agencji na koszt pożyczanego pieniądza.

Dotychczasowe wyniki badań dotyczące skali oddziaływania zmian ra-
tingów na rentowność obligacji nie są jednoznaczne. Jedną z pierwszych 
prac, dzisiaj uznawaną za kanoniczną w tej dziedzinie, był artykuł autor-
stwa R.  Cantora i F. Packera, w którym wykazali, że komunikaty agencji 
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o zmianie ratingów mają istotny statystycznie wpływ na wysokość spreadów, 
zwłaszcza w przypadku krajów ocenionych na poziomie spekulacyjnym. 
Dzieje się tak, mimo że w znacznej mierze ratingi odzwierciedlają informacje 
dostępne publicznie na rynku i interpretują je w podobny sposób, jak pozo-
stali uczestnicy rynku finansowego. Podobne badania kilkanaście lat później 
przeprowadzili A. Afonso, D. Furceri oraz P. Gomes, którzy sprawdzili, jak 
publikacja zmian ratingów oraz perspektyw ratingowych wpływała na sprea-
dy europejskich obligacji w latach 1995–2010. Analiza wykazała, że istnieje 
statystycznie istotna zależność między zdarzeniem ratingowym a zmianą ren-
towności obligacji, szczególnie w przypadku zmian negatywnych (w przy-
padku pozytywnych ogłoszeń spodziewana zmiana spreadu miała miejsce 
jedynie w odniesieniu do krajów Unii Gospodarczej i Walutowej). Rynki 
nie potrafią przewidzieć zmiany ratingu z dwumiesięcznym lub miesięcznym 
wyprzedzeniem, jednak już w okresie jednego – dwóch tygodni poprzedza-
jących zdarzenie ratingowe można mówić o współzależności. Zgromadzone 
dane pozwoliły również potwierdzić hipotezę o istnieniu efektu zarażania, 
a zwłaszcza zarażaniu krajów wyżej ocenianych przez kraje o niższym ratingu.

Wielu innych naukowców przeprowadziło podobne badania na od-
miennych próbach badawczych, osiągając porównywalne wyniki. H. Reisen 
i J. von Maltzan na przykładzie zbioru 29 rynków wschodzących dowiedli, 
że zbliżające się podwyższenie ratingu oraz faktyczne obniżenie oceny wiary-
godności kredytowej państwa mają wpływ na rentowność obligacji. Również 
badanie G. Larraína, H. Reisena i J. von Maltzan dotyczące rynków wscho-
dzących potwierdziło istotny wpływ negatywnych perspektyw ratingowych 
na spready obligacji. Ogłoszenie przez agencję, że państwo otrzymało po-
zytywną perspektywę ratingową, nie przekładało się na analogiczny spadek 
rentowności instrumentów finansowych. N. Gaillard przeanalizował zależ-
ność między spreadami krajów rozwijających się a ich ratingami w okresie 
1993–2007. Analiza wykazała, że największy wpływ na wysokość rentowno-
ści mają agencje Moody’s oraz Standard & Poor’s, niemniej ich wpływ jest 
nieznaczny, gdyż trend zgodny ze zmianą ratingu można było zaobserwować 
na spreadach obligacji zanim doszło do zdarzenia ratingowego.

W ostatnich latach przeprowadzono kolejne badania, które miały na celu 
weryfikację tezy o odziaływaniu agencji ratingowych na decyzje inwesto-
rów na przykładzie kryzysu strefy euro. Ch.F. Baum i in. w swoim artyku-
le przyjrzeli się zmianom wartości waluty euro oraz obligacji państwowych 
Francji, Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Okazało się, że każde obniżenie oceny 
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powodowało osłabienie wspólnej waluty oraz wzrost oprocentowania papie-
rów dłużnych wszystkich wymienionych państw z wyjątkiem Niemiec. In-
westorzy reagowali na obniżenie ratingów zmieniając skład swojego portfela 
i nabywając więcej bezpiecznych niemieckich instrumentów dłużnych.

Interesujące wyniki zaprezentowali w swojej pracy T. de Vries i J. de 
Haan. W badaniach uwzględnili kraje PIIGS w okresie 1995-2014 i zauwa-
żyli znaczną różnicę wpływu ratingów na rentowność obligacji tych państw. 
Po 2012 r. agencje ratingowe stały się znacznie bardziej zachowawcze przy 
ocenie ryzyka wiarygodności kredytowej tych państw, podczas gdy spready 
wróciły niemalże do poziomu sprzed kryzysu zadłużeniowego. Taki wynik 
badań pokazuje, że wpływ agencji zależy również od fazy cyklu, w którym 
znajdują się gospodarki. W okresach kryzysowych, gdy sytuacja jest dyna-
miczna i z dnia na dzień mogą pojawić się na rynku informacje zmieniające 
postrzeganie wiarygodności państw jako emitentów, inwestorzy nie oglądają 
się na zdarzenia ratingowe.

Zbadanie bezpośredniego wpływu zmian ratingów na spready obligacji 
państwowych jest utrudnione przez istnienie wspomnianego już efektu roz-
lewania się (spillover), czy też zarażania (contagion). Oznacza on przenoszenie 
niestabilności ekonomicznej z jednej gospodarki na inne kraje, przy czym 
skala zjawiska jest większa niż w przypadku normalnej współzależności ryn-
ków w gospodarce globalnej. Efekt ten ma szczególne znaczenie w przypad-
ku gospodarek tak silnie powiązanych, jak kraje członkowskie Unii Gospo-
darczej i Walutowej. Badania dotyczące ostatniego kryzysu zadłużeniowego 
potwierdzają, że obniżenie ratingu któregoś z krajów członkowskich może 
mieć istotny wpływ na wycenę instrumentów dłużnych emitowanych przez 
pozostałe kraje Unii. O ile w okresie globalnego kryzysu finansowego źród-
łem zarażania były najwyżej rozwinięte kraje europejskie, takie jak Austria, 
Holandia czy Irlandia, to wraz z rozwojem kryzysu zadłużeniowego ciężar 
przesunął się w kierunku krajów PIIGS. R. de Santis wykazał w swojej pracy, 
że szczególny efekt zarażania pojawiał się w przypadku obniżania ratingów 
Grecji. Krajami, na których najsilniej odbiły się te zmiany, były: Irlandia, 
Portugalia, Włochy, Hiszpania, Belgia i Francja. 
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4.2.1. Wpływ zmian ratingów na rentowność obligacji krajów 
PIIGS w trakcie kryzysu zadłużeniowego 

4.2.1.1. Metodologia analizy zdarzeń

W celu zbadania rzeczywistego wpływu działań agencji ratingowych na decyzje 
inwestorów przeprowadzona została analiza zdarzeń. Zdarzeniami są zmiany 
ratingów ogłoszone przez „Wielką Trójkę” agencji ratingowych, natomiast ba-
daną zmienną jest rentowność obligacji Portugalii, Irlandii, Włoch, Grecji oraz 
Hiszpanii. Przy analizie uwzględniono dzienną wartość rentowności obligacji 
w przedziale od 1 grudnia 2009 r. do 31 sierpnia 2015 r. w porównaniu do 
wartości obligacji niemieckich, co dało w sumie ponad 8000 obserwacji.

Zastosowana została klasyczna dla badań rynków finansowych analiza 
zdarzeń, gdyż pozwala sprawdzić statystyczną istotność wpływu wybrane-
go zdarzenia na zmienną w określonym przedziale czasowym. W badanym 
przypadku można mówić o istotnym wpływie zmiany ratingu na rynek fi-
nansowy, jeżeli zaobserwowany zostanie nadzwyczajny zwrot (abnormal re-
turn). Za nadzwyczajny zwrot uznajemy różnicę między uzyskanym zwrotem 
realnym a zwrotem wygenerowanym według modelu, opisującego normalne 
zachowanie rynku. Model rynkowy, przyjęty w pracy opisano poniżej:

Rit = αi + βi RMt + εit, gdzie E[εit] = 0, var[εit] = σ2
5  (1)

Rit oznacza w tym równaniu dzienny zwrot z obligacji danego kraju ozna-
czonego indeksem i, zależny od RMt – dziennego zwrotu portfela rynkowego. 
W tym przypadku za tę ostatnią wartość przyjęto wysokość spreadu 10-let-
nich obligacji niemieckich, najbardziej stabilnych w Unii Gospodarczej 
i Walutowej. Zmienna εit w tym równaniu opisuje nadzwyczajne odchylenia 
wartości obligacji, niewynikające ze zmian rynkowych. Zgodnie z metodolo-
gią współczynniki modelu powinny zostać oszacowane na podstawie danych 
z okresu, w którym nie zaszło badane zdarzenie. Jednakże w czasie poprze-
dzającym bezpośrednio analizowany okres również zdarzały się zmiany ratingów, 
więc liczba obserwacji była niewystarczająca do stworzenia modelu. Z tego po-
wodu współczynnikom została przypisana następująca wartość: αi = 0, a βi = 1. 
W wyniku podjęcia takich założeń analiza nadzwyczajnego zwrotu została 
przeprowadzona poprzez porównanie cen 10-letnich obligacji europejskich 
z obligacjami niemieckimi.



4.2. Analiza bezpośredniego wpływu agencji na decyzje inwestorów 183

Badany okres został podzielony na następujące przedziały:
 – okno estymacji – okres od początku marca do końca listopada 2009 r., 
czyli 9 miesięcy poprzedzających okres, z którego pochodzą obserwacje

 – okno przed zdarzeniem – 20 dni poprzedzających zdarzenie ratingowe
 – okno zdarzenia  – dzień, w którym którakolwiek z agencji ogłosiła 
zmianę ratingu

 – okno po zdarzeniu  – 20 kolejnych dni następujących po zdarzeniu 
ratingowym

Rysunek 4. Okno zdarzenia

Źródło: opracowanie własne.

Analiza skumulowanych wartości spreadów z okien zdarzenia pozwoli 
odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

 – czy zmiany ratingu są istotnym sygnałem dla inwestorów, czy jedynie 
odzwierciedlają informacje dostępne już na rynku?

 – czy istnieją prawidłowości w reakcji rynków na obniżenie ratingu?
 – czy rynek przewiduje zmiany ratingu z wyprzedzeniem?
 – czy różnią się wpływy poszczególnych agencji z „Wielkiej Trójki”?

W okresie między początkiem grudnia 2009 r. a końcem sierpnia 2015 r. 
miały miejsce N=74 przypadki obniżenia ratingów krajów PIIGS przez 
agencję Moody’s, Standard & Poor’s lub Fitch20. Dla każdego z tych zdarzeń 
zostały przypisane wartości spreadu obligacji z okna o długości 40 dni. Ze-

20 Badanie obejmuje jedynie przypadki obniżenia ratingów, gdyż przypadków pod-
niesienia ocen było w analizowanym okresie zbyt mało do przeprowadzenia ana-
lizy statystycznej. Dodatkowo większość dotychczasowych badań potwierdza, że 
pozytywne zdarzenia ratingowe oddziałują w znacznie mniejszym lub całkowicie 
nieistotnym stopniu na spready obligacji państwowych.
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brane dane zostały pogrupowane według krajów oraz według agencji, która 
ogłosiła zmianę ratingu.

Pierwszym krokiem było obliczenie nadzwyczajnych zwrotów (AR), 
na podstawie różnicy między rzeczywistą wysokością spreadu a wysokoś-
cią wartości oczekiwanej (w tym przypadku wysokością spreadu obligacji 
niemieckich).

ARi,t = Ri,t – E(Ri,t)  (2)

Nadzwyczajny zwrot został przekształcony w wartości względne i w opar-
ciu o te liczby uzyskano średni nadzwyczajny zwrot na każdy dzień okna 
zdarzenia (AAR, average abnormal return) dla wszystkich zaobserwowanych 
wydarzeń.

AARt = 1–N ∑N
i=1 ARit  (3)

Kolejnym krokiem badania było obliczenie skumulowanego nadzwyczaj-
nego zwrotu (CAR, cumulative abnormal returns) dla poszczególnych dni 
oraz średniego skumulowanego zwrotu dla całej próby (CAAR, cumulative 
average abnormal returns).

CAARi = ∑T2
t=T1+1 ARi,t  (4)

CAAR = 1–N ∑N
i=1 CARi  (5)

W celu zbadania statystycznej istotności wpływu zdarzenia ratingowe-
go na uzyskanie nadzwyczajnych zwrotów postawione zostały hipotezy ba-
dawcze. Hipoteza zerowa (H0) zakłada, że w oknie zdarzenia nie występuje 
nadzwyczajny zwrot, czyli zmiana ratingu nie wpływa na wysokość spreadu, 
zaś hipoteza alternatywna (H1), że da się zaobserwować taki zwrot, który 
wskazuje na zależność między wystąpieniem zdarzenia ratingowego i zmianą 
ceny obligacji.

Do weryfikacji hipotezy został wybrany test odchylenia standardowego 
szeregu czasowego, który pozwala badać wiele niezależnych zdarzeń, odby-
wających się w różnym czasie. W poniższym równaniu [T0, T1] określają 
okno estymacji.
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S2
AAR =  1—M-2 ∑

T2
t=T0 (AARt – AA—R—)2  (6)

AA—R— = 1–M  ∑
T1
t=T0 AARt   (7)

Statystyka testowa dla hipotezy H0 : AARt = 0 jest dana poniższym 
wzorem.

tAARt = √
—
N AARt   (8)SAAR

Następnie wprowadzona została statystka testowa dla hipotezy H0 : CAAR = 0.

tCAAR = CAAR   (9)√
—
T2
—

-
—

T
—

1
—

SAAR

4.2.1.2. Empiryczne wyniki badań

Poniższe wykresy przedstawiają uśrednioną reakcję rynków na negatywne 
zdarzenie ratingowe w badanym okresie w odniesieniu do poszczególnych 
państw. W dniu zdarzenia ratingowego (t = 0) przyjęto wartość średniego zy-
sku nadzwyczajnego równą zero, aby lepiej pokazać kierunek zmian w oknie 
zdarzenia. W tabelach zaprezentowano średni nadzwyczajny zwrot dla każ-
dego dnia okna zdarzenia21 oraz średni skumulowany nadzwyczajny zwrot 
dla trzech przedziałów: od dwudziestego do jednego dnia przed zdarzeniem 
(-20; -1), od dnia zdarzenia do dnia następnego (0; 1) oraz od drugiego dnia 
po zdarzeniu do dnia dwudziestego (2; 20).

Wykres średniego nadzwyczajnego zwrotu uzyskiwanego z obligacji 
greckich w oknie zdarzenia sugeruje, że rynek bardzo trafnie przewidywał 
obniżenie ratingu. Po ogłoszeniu niższej oceny spread wzrastał nieznacznie, 
po czym gwałtownie spadał, co może oznaczać, że rynek oczekiwał znacz-
nie gorszych wiadomości. Dane z tabeli pokazują, że niemal każdego dnia 
nadzwyczajny zwrot z obligacji był istotnie różny od zwrotu uzyskiwanego 
w przedkryzysowym okresie estymacji. Niewątpliwie głównym powodem 

21 Nie zaprezentowano danych dla dwudziestego dnia przed zdarzeniem ratingo-
wym, gdyż był to dzień wyjściowy dla badania zmian spreadu.
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takiej wrażliwości spreadu była ogólna sytuacja gospodarki greckiej, a nie 
tylko zmiany ratingów. W pierwszym dniu po zdarzeniu ratingowym zano-
towano statystycznie istotną zmianę skumulowanego średniego zwrotu nad-
zwyczajnego, ale podobny wynik otrzymano przy badaniu dwudziestu dni 
poprzedzających to zdarzenie. Interesujący jest wynik z ostatniego przedzia-
łu, opisującego reakcję spreadu po obniżeniu ratingu – średni skumulowany 
zwrot w dwudziestym dniu po zdarzeniu istotnie się zmienił, ale w przeciw-
ną stronę niż oczekiwano. Przypadek Grecji jest wyjątkowy ze względu na 
skalę kryzysu w tym kraju, dlatego trudno wyciągać wnioski na podstawie 
uśrednionych wyników (w powyższej analizie zestawiono ze sobą wszystkie 
obniżenia ratingów Grecji, bez względu na ocenę – rzecz jasna rynek inaczej 
reagował na pierwsze zmiany, które wciąż pozostawiały kraj na poziomie in-
westycyjnym, niż na zdegradowanie kraju do poziomu niewypłacalności). 
Niemniej jest to dowód na to, że w przypadku państw pogrążonych w głębo-
kim kryzysie gospodarczym i politycznym inwestorzy wyprzedzają w swoich 
decyzjach ruchy agencji ratingowych.

Wykres 5. Średni nadzwyczajny zwrot obligacji greckich w oknie zdarzenia (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.investing.com, www.moodys.com, www.stan-
dardandpoors.com, www.fitchratings.com.
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Tabela 29. Średni bezwzględny i skumulowany nadzwyczajny zysk obligacji greckich 
w oknie zdarzenia

Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta
Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta

-19 0,03 2,49** 1 0,13 10,45***

-18 0,09 7,14*** 2 -0,56 -44,00***

-17 0,07 5,19*** 3 -0,02 -1,26

-16 -0,10 -7,64*** 4 0,00 0,05

-15 0,03 2,23** 5 0,26 20,78***

-14 0,21 16,81*** 6 -0,01 -0,87

-13 0,00 -0,13 7 0,05 3,82***

-12 0,17 13,43*** 8 -0,51 -40,04***

-11 0,27 21,21*** 9 -0,24 -18,72***

-10 -0,22 -17,51*** 10 -0,22 -17,72***

-9 0,13 10,37*** 11 0,00 0,20

-8 0,05 3,72*** 12 -0,83 -65,76***

-7 0,34 27,07*** 13 0,00 -0,05

-6 -0,20 -16,10*** 14 0,02 1,74*

-5 0,08 6,31*** 15 -0,71 -56,01***

-4 0,07 5,69*** 16 0,16 12,63***

-3 -0,06 -4,54*** 17 0,22 17,33***

-2 0,06 4,83*** 18 0,13 10,11***

-1 0,15 11,91*** 19 0,03 2,08**

0 0,18 14,63*** 20 0,06 5,15***

Dni okna 
zdarzenia CAAR Statystyka T-studenta

(-20;-1) 1,17 4,01***

(0;1) 0,32 4,74***

(2;20) -2,15 -7,60***

Źródło: opracowanie własne. Uwagi: * oznacza istotność na poziomie 10%, ** na poziomie 
5%, *** na poziomie 1%. Pogrubione wartości wskazują na kierunek zmiany odmienny od 
oczekiwanej.
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W przypadku Portugalii obniżenie ratingu miało bezpośredni wpływ 
na wysokość spreadu obligacji, czyli inwestorzy nie przewidzieli tej zmiany 
odpowiednio wcześnie. Szczególnie wysoki wzrost nadzwyczajnego zwrotu 
można zaobserwować w pierwszym dniu po zdarzeniu ratingowym. Ana-
liza skumulowanego zwrotu nadzwyczajnego również przeczy postawionej 
hipotezie jakoby inwestorzy nie opierali się w swoich decyzjach na infor-
macjach pochodzących od „Wielkiej Trójki”. W przedziale dwudziestu dni 
poprzedzających ogłoszenie obniżenia ratingu nie zanotowano statystycznie 
istotnego wzrostu spreadu. Natomiast zarówno w wąskim oknie zdarzenia, 
jak i kolejnych kilkunastu dniach skumulowany zysk nadzwyczajny istotnie 
wzrósł.

Wykres 6. Średni nadzwyczajny zwrot obligacji portugalskich w oknie zdarzenia (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.investing.com, www.moodys.com, www.stan-
dardandpoors.com, www.fitchratings.com.

Tabela 30. Średni bezwzględny i skumulowany nadzwyczajny zysk obligacji 
portugalskich w oknie zdarzenia

Dzień okna 
zdarzenia AAR Stat ystyka 

T-studenta
Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta

-19 -0,01 -0,90 1 0,19 14,78***

-18 0,05 4,15*** 2 0,01 1,00

-17 0,04 3,10** 3 0,03 2,11*
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-16 -0,08 -6,54*** 4 0,11 8,29***

-15 -0,03 -2,38** 5 0,06 4,66***

-14 -0,01 -0,91 6 0,09 7,34***

-13 0,06 4,57*** 7 -0,05 -3,91***

-12 0,02 1,44 8 0,07 5,47***

-11 0,07 5,29*** 9 -0,13 -10,44***

-10 0,17 13,31*** 10 0,03 2,50**

-9 0,01 0,64 11 0,03 2,07*

-8 -0,11 -8,70*** 12 -0,01 -0,68

-7 0,00 -0,18 13 0,00 -0,14

-6 -0,03 -2,14 14 0,06 5,02***

-5 0,05 3,90*** 15 0,08 6,49***

-4 -0,05 -4,23*** 16 0,05 3,70***

-3 0,00 -0,20 17 0,03 2,72**

-2 0,12 9,42*** 18 0,02 1,33

-1 0,02 1,27 19 0,06 4,82***

0 -0,01 -0,97 20 0,06 5,05***

Dni okna zdarzenia CAAR Statystyka T-studenta

(-20;-1) 0,26 1,38

(0;1) 0,18 3,99***

(2;20) 0,60 3,23***

Źródło: opracowanie własne. Uwagi: * oznacza istotność na poziomie 10%, ** na poziomie 
5%, *** na poziomie 1%. Pogrubione wartości wskazują na kierunek zmiany odmienny od 
oczekiwanej.

Wykres nadzwyczajnego zwrotu hiszpańskich obligacji pokazuje, że in-
westorzy nie przewidzieli nadchodzącej zmiany ratingu. Wartości z tabeli 
potwierdzają, że w przypadku tego państwa stosunkowo w niewielu dniach 
okna zdarzenia występowały statystycznie istotne wahania spreadu. Trudno 
jednak traktować to jako dowód na istnienie wpływu zmiany ratingu na de-
cyzje inwestorów, gdyż nawet w wąskim oknie zdarzenia uzyskiwany śred-
ni zysk nadzwyczajny nie różnił się istotnie od zysku wyznaczanego przez 
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model rynkowy, a wręcz miał kierunek odwrotny od przewidzianego. Do-
piero w ostatnim badanym przedziale (2; 20) obserwujemy istotny wzrost 
skumulowanego zysku, ale na niższym niż w przypadku poprzednich państw 
poziomie istotności. Z wykresu widzimy, że jest to rezultat gwałtownego 
wzrostu krzywej po dziesiątym dniu od obniżenia ratingu.

Wykres 7. Średni nadzwyczajny zwrot obligacji hiszpańskich w oknie zdarzenia (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.investing.com, www.moodys.com, www.stan-
dardandpoors.com, www.fitchratings.com.

Tabela 31. Średni bezwzględny i skumulowany nadzwyczajny zysk obligacji 
hiszpańskich w oknie zdarzenia

Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta
Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta

-19 0,02 2,06* 1 0,01 1,41

-18 0,05 6,75*** 2 0,05 6,82***

-17 0,01 0,87 3 0,03 3,31***

-16 0,03 3,96*** 4 -0,01 -1,34

-15 0,01 0,73 5 -0,01 -0,65

-14 0,01 1,15 6 -0,02 -2,10*

-13 0,00 0,19 7 0,01 1,65

-12 -0,01 -1,75 8 0,02 2,28**
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-11 -0,03 -4,14*** 9 -0,02 -1,90*

-10 0,04 5,50*** 10 -0,04 -5,25***

-9 0,00 -0,05 11 0,02 2,73**

-8 -0,01 -1,32 12 0,01 1,64

-7 -0,02 -2,54** 13 0,03 4,13***

-6 0,01 1,62 14 -0,02 -2,18

-5 0,05 6,34*** 15 0,02 2,77**

-4 -0,02 -2,47** 16 0,06 7,04***

-3 0,01 0,79 17 0,00 0,21

-2 -0,01 -0,76 18 0,01 1,83*

-1 -0,01 -1,23 19 0,03 3,63***

0 -0,05 -5,69*** 20 0,10 12,40***

Dni okna zdarzenia CAAR Statystyka T-studenta

(-20;-1) 0,12 0,96

(0;1) -0,03 -1,14

(2;20) 0,29 2,33**

Źródło: opracowanie własne. Uwagi: * oznacza istotność na poziomie 10%, ** na poziomie 
5%, *** na poziomie 1%. Pogrubione wartości wskazują na kierunek zmiany odmienny od 
oczekiwanej.

Zwrot uzyskiwany z obligacji irlandzkich również nie wykazuje jedno-
znacznych czy łatwych do interpretacji trendów. W oknie zdarzenia można 
zaobserwować zarówno wyniki gwałtownego wzrostu spreadu (jeszcze przed 
ogłoszeniem obniżenia i bezpośrednio po tym), ale również gwałtowny spa-
dek w przedziale od piątego do ostatniego dnia po zdarzeniu ratingowym. 
Skumulowany nadzwyczajny zwrot z dwudziestu dni poprzedzających zda-
rzenie jest istotnie większy niż wygenerowany przez model, można więc 
wnioskować, że agencje ratingowe działały z opóźnieniem w stosunku do 
rynku. Zmiana w wąskim oknie zdarzenia jest istotna jedynie na poziomie 
5%, zaś w kolejnym przedziale skumulowany zysk nadzwyczajny przyjmuje 
kierunek odwrotny od oczekiwanego i zmienia się nieznacznie. W przypad-
ku Irlandii agencje ratingowe nie miały więc kluczowego wpływu na decyzje 
inwestorów.
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Wykres 8. Średni nadzwyczajny zwrot obligacji irlandzkich w oknie zdarzenia (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.investing.com, www.moodys.com, www.stan-
dardandpoors.com, www.fitchratings.com.

Tabela 32. Średni bezwzględny i skumulowany nadzwyczajny zysk obligacji irlandzkich 
w oknie zdarzenia

Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta
Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta

-19 -0,04 -2,17* 1 0,11 5,87***

-18 0,15 8,11*** 2 0,07 3,74***

-17 0,06 3,11** 3 0,02 0,93

-16 -0,02 -1,21 4 0,04 1,99*

-15 -0,01 -0,28 5 -0,11 -5,75***

-14 0,05 2,72** 6 -0,14 -7,66***

-13 0,07 3,95*** 7 -0,14 -7,51***

-12 0,05 2,50** 8 -0,06 -3,34***

-11 0,04 1,95* 9 0,04 1,95*

-10 -0,06 -3,42*** 10 -0,01 -0,77

-9 -0,01 -0,43 11 0,00 0,02
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-8 0,02 1,09 12 -0,04 -2,05*

-7 -0,06 -3,35*** 13 0,16 8,67***

-6 -0,10 -5,23*** 14 -0,05 -2,57**

-5 0,03 1,41 15 -0,01 -0,29

-4 0,10 5,17*** 16 0,03 1,47

-3 -0,01 -0,78 17 0,03 1,83

-2 0,01 0,34 18 -0,05 -2,86**

-1 0,06 3,42*** 19 0,05 2,74**

0 0,03 1,71 20 0,02 1,22

Dni okna zdarzenia CAAR Statystyka T-studenta

(-20;-1) 0,31 1,23

(0;1) 0,14 2,40**

(2;20) -0,15 -0,61

Źródło: opracowanie własne. Uwagi: * oznacza istotność na poziomie 10%, ** na poziomie 
5%, *** na poziomie 1%. Pogrubione wartości wskazują na kierunek zmiany odmienny od 
oczekiwanej.

Wykres włoskich obligacji w okresie przed i po ogłoszeniu obniżenia ra-
tingu prezentuje się najbardziej zaskakująco. Graficzna analiza pokazuje, że 
nadzwyczajny zwrot zmniejszał się praktycznie w całym przedziale. W po-
równaniu do pozostałych analizowanych państw analiza statystyczna dała 
również najmniej istotnych wyników przy poszczególnych dniach. Skumu-
lowany zwrot nadzwyczajny również nie odbiegał zbytnio od przewidzianego 
przez model rynkowy. Jedynie w wąskim oknie zdarzenia zaobserwowano 
istotną statystycznie (na poziomie 5%) zmianę w przewidywanym kierunku. 
Z tego wynika, że rynek znacznie bardziej optymistycznie oceniał wiarygod-
ność Włoch jako dłużnika i nawet jeżeli następował chwilowy wzrost spre-
adu obligacji, to zaraz zostawał skorygowany.
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Wykres 9. Średni nadzwyczajny zwrot obligacji włoskich w oknie zdarzenia (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.investing.com, www.moodys.com, www.stan-
dardandpoors.com, www.fitchratings.com.

Tabela 33. Średni bezwzględny i skumulowany nadzwyczajny zysk obligacji włoskich 
w oknie zdarzenia

Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta
Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta

-19 -0,05 -3,96*** 1 0,06 5,10***

-18 -0,06 -4,96*** 2 -0,03 -2,14*

-17 -0,03 -2,23* 3 -0,03 -1,99*

-16 0,06 4,38*** 4 -0,04 -2,76**

-15 -0,01 -0,43 5 -0,02 -1,91*

-14 0,06 4,72*** 6 -0,01 -0,61

-13 0,01 0,78 7 0,04 3,07**

-12 -0,01 -1,16 8 -0,03 -2,61**

-11 -0,01 -1,04 9 -0,05 -4,31***

-10 0,03 2,20* 10 0,00 0,29

-9 -0,05 -4,10*** 11 0,01 0,78

-8 -0,01 -1,01 12 0,01 0,57

-7 -0,02 -1,65 13 -0,06 -4,35***
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-6 0,05 3,74*** 14 0,06 4,91***

-5 0,01 0,72 15 -0,06 -5,03***

-4 -0,02 -1,65 16 0,00 -0,14

-3 -0,06 -4,42*** 17 -0,05 -3,76***

-2 -0,03 -2,37** 18 0,03 2,56**

-1 -0,02 -1,49 19 0,01 0,50

0 0,04 2,87** 20 0,15 11,90***

Dni okna zdarzenia CAAR Statystyka T-studenta

(-20;-1) -0,18 -1,01

(0;1) 0,10 2,52**

(2;20) -0,06 -0,38

Źródło: opracowanie własne. Uwagi: * oznacza istotność na poziomie 10%, ** na poziomie 
5%, *** na poziomie 1%. Pogrubione wartości wskazują na kierunek zmiany odmienny od 
oczekiwanej.

Podobną analizę przeprowadzono również dla poszczególnych agencji 
ratingowych. Wyniki są jeszcze trudniejsze do interpretacji ze względu na 
agregację obserwacji dla pięciu różnych krajów. Pewne zniekształcenie wyni-
ka również z faktu, że w niektórych oknach zdarzenia miało miejsce więcej 
niż jedno obniżenie ratingu.

Kształt wykresu sugeruje, że rynek trafnie przewidywał zmiany ratingów 
ogłoszonych przez agencję Moody’s. Niemniej skumulowany zysk nadzwy-
czajny w przedziale dwudziestu dni poprzedzających zdarzenie nie jest istot-
ny statystycznie. Bezpośrednio po zdarzeniu ratingowym miał miejsce gwał-
towny wzrost spreadu obligacji państw PIIGS, ale później jego wysokość 
była korygowana. Dane w tabeli pokazują, że zmiany ratingu miały istotny 
wpływ na osiągane nadzwyczajne zyski prawie każdego dnia okna zdarzenia, 
ale niemal w połowie dni zmiana miała kierunek odwrotny od oczekiwane-
go. W dniu, w którym Moody’s ogłaszało obniżenie ratingu, a także w dniu 
następnym spread wzrósł bardzo znacząco (potwierdza to również wysokość 
skumulowanego zysku nadzwyczajnego). W przedziale od drugiego do ostat-
niego dnia okna zdarzenia zaobserwowano statystycznie istotne odchylenie 
od skumulowanego zysku wygenerowanego przez model, ale było to odchy-
lenie w przeciwnym kierunku.
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Powyższa analiza wskazuje, że obniżenie ratingu państwowego przez 
Moody’s ma wpływ na spread obligacji państwowych, ale jedynie w krótkim 
okresie bezpośrednio po zdarzeniu. Po tym czasie następowała zwykle ko-
rekta wysokości osiąganych zysków nadzwyczajnych, co skutkowało znaczną 
zmiennością spreadu i zwiększoną wrażliwością instrumentu.

Wykres 10. Średni nadzwyczajny zwrot obligacji krajów PIIGS w oknie zdarzenia 
ratingowego ogłoszonego przez Moody’s (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.investing.com, www.moodys.com. (dostęp 
01.03.2015).

Tabela 34. Średni bezwzględny i skumulowany nadzwyczajny zysk obligacji krajów 
PIIGS w oknie zdarzenia ratingowego ogłoszonego przez agencję Moody’s

Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta
Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta

-19 -0,03 -3,20*** 1 0,19 22,28***

-18 0,11 12,63*** 2 0,04 5,32***

-17 -0,05 -5,71*** 3 0,14 17,04***

-16 0,05 6,29*** 4 -0,04 -5,15***

-15 -0,04 -4,25*** 5 0,02 2,85***

-14 0,08 9,37*** 6 -0,03 -3,74***

-13 0,12 14,39*** 7 0,00 0,22***

 
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20



4.2. Analiza bezpośredniego wpływu agencji na decyzje inwestorów 197

-12 0,06 7,22*** 8 -0,72 -85,91***

-11 0,16 18,99*** 9 0,05 5,76***

-10 -0,07 -8,96*** 10 0,03 3,76***

-9 -0,06 -6,78*** 11 -0,05 -5,60***

-8 -0,04 -4,33*** 12 -0,16 -18,90***

-7 0,03 3,30*** 13 -0,03 -3,06***

-6 0,01 1,48 14 0,02 1,85*

-5 0,03 3,87*** 15 -0,02 -1,82*

-4 -0,04 -5,38*** 16 0,11 12,64***

-3 0,00 0,18 17 0,10 11,80***

-2 0,01 1,49 18 -0,03 -4,16***

-1 -0,11 -13,55 19 0,01 1,41

0 0,05 6,19*** 20 0,07 8,19***

Dni okna zdarzenia CAAR Statystyka T-studenta

(-20;-1) 0,23 1,32

(0;1) 0,24 6,07***

(2;20) -0,48 -2,89***

Źródło: opracowanie własne. Uwagi: * oznacza istotność na poziomie 10%, ** na poziomie 
5%, *** na poziomie 1%. Pogrubione wartości wskazują na kierunek zmiany odmienny od 
oczekiwanej.

Wykres reakcji spreadów na obniżenie ratingu przez agencję Fitch jest za-
skakujący. Rynek wyprzedza agencję, co widać po delikatnej tendencji wzro-
stowej krzywej w okresie poprzedzającym zdarzenie ratingowe. Po ogłosze-
niu zmiany ratingu spread nieznacznie się waha, żeby wystrzelić w górę pod 
koniec okna zdarzenia. Przez większości dni okna zdarzenia obserwujemy 
istotne statystycznie odchylenie od wartości modelowej, jednak równoważą 
się one ze względu na różne kierunki zmian. Analiza skumulowanego zy-
sku nadzwyczajnego potwierdza wnioski wyciągnięte na podstawie wykre-
su spreadu. W przedziale poprzedzającym zdarzenie ratingowe zanotowano 
istotny statystycznie wzrost skumulowanego zysku nadzwyczajnego. W wą-
skim oknie zdarzenia ten wzrost nadal istnieje, choć jest istotny na poziomie 
5%, ale już w przedziale od drugiego do dwudziestego dnia po zdarzeniu wi-
dzimy silną zmianę w kierunku przeciwnym od spodziewanego. Można więc 
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wnioskować, że obniżenie ratingu przez agencję Fitch nie ma szczególnie 
istotnego wpływu na wysokość spreadu obligacji państwowych, gdyż rynek 
w podobny sposób ocenia ryzyko związane z wiarygodnością kredytową kra-
jów pogrążonych w kryzysie.

Wykres 11. Średni nadzwyczajny zwrot obligacji krajów PIIGS w oknie zdarzenia 
ratingowego ogłoszonego przez Fitch (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.investing.com, www.fitchratings.com (dostęp 
01.03.2015).

Tabela 35. Średni bezwzględny i skumulowany nadzwyczajny zysk obligacji krajów 
PIIGS w oknie zdarzenia ratingowego ogłoszonego przez agencję Fitch

Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta
Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta

-19 0,05 6,25*** 1 0,08 10,10***

-18 0,02 2,14** 2 -0,87 -104,68***

-17 0,22 26,99*** 3 0,00 0,47

-16 -0,23 -28,14*** 4 0,02 1,92*

-15 0,00 0,45 5 0,16 19,40***

-14 0,04 4,25*** 6 -0,06 -7,16***

-13 0,00 0,26 7 -0,08 -9,45***

-12 0,07 8,25*** 8 0,07 7,84***
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-11 0,20 24,38*** 9 -0,23 -27,71***

-10 -0,21 -25,71*** 10 0,13 15,71***

-9 0,06 7,60*** 11 0,05 6,24***

-8 0,01 0,65 12 0,11 12,75***

-7 0,10 12,32*** 13 0,00 0,28

-6 0,03 3,38*** 14 0,00 0,20

-5 0,18 21,65*** 15 -0,81 -96,97***

-4 0,15 18,49*** 16 -0,02 -2,65**

-3 -0,05 -6,04*** 17 0,07 8,37***

-2 0,07 8,21*** 18 0,13 15,33***

-1 0,24 28,65*** 19 0,02 2,12**

0 0,02 2,32** 20 0,12 14,78***

Dni okna zdarzenia CAAR Statystyka T-studenta

(-20;-1) 0,95 5,58***

(0;1) 0,10 2,65**

(2;20) -1,19 -7,20***

Źródło: opracowanie własne. Uwagi: * oznacza istotność na poziomie 10%, ** na poziomie 
5%, *** na poziomie 1%. Pogrubione wartości wskazują na kierunek zmiany odmienny od 
oczekiwanej.

Ostatnia agencja z „Wielkiej Trójki”, czyli Standard & Poor’s, również 
wydaje się działać z opóźnieniem w stosunku do reakcji rynkowych. Widzimy 
bardzo silny i jednoznaczny wzrost zysku nadzwyczajnego od początku 
analizowanego przedziału do dnia zdarzenia. Po ogłoszeniu obniżenia ratingu 
spread rośnie przez kilka dni, by później gwałtownie spaść i znów zacząć rosnąć 
w ostatnich kilku dniach okna zdarzenia. Wyniki zamieszczone w tabeli 35 
wskazują, że praktycznie każdego dnia zmiana zysku nadzwyczajnego była 
istotna na poziomie 1%, bez względu na kierunek tego odchylenia. Nieco 
zaskakujący jest wynik badania skumulowanego zysku nadzwyczajnego, 
który pokazuje, że w przedziale dwudziestu dni poprzedzających zdarzenie 
ten zysk był istotny na poziomie 5%. Kontrastuje to z intuicyjną analizą 
graficzną tego odcinka wykresu. W przedziale obejmującym dzień ogłoszenia 
obniżenia ratingu przez S&P oraz dzień następny widzimy znaczny i istotny 
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statystycznie na poziomie 1% wzrost skumulowanego zysku nadzwyczajnego. 
W kolejnych 19 dniach zmiana nadal jest istotna statystycznie, ale przyjmuje 
kierunek odwrotny od spodziewanego. W przypadku tej agencji rynek 
również z wyprzedzeniem przewidywał zmianę ratingu, co widać po mocno 
rosnącym spreadzie w okresie dwudziestu dni przed zdarzeniem ratingowym. 
Może to również oznaczać, że Standard & Poor’s obniżał rating państwom 
PIIGS z małym opóźnieniem wobec istotnych informacji dotyczących 
wiarygodności kredytowej tych gospodarek. Oznaczałoby to, że zarówno 
silny wzrost spreadu w pierwszym okresie badanego przedziału, jak i zmiana 
ratingu, były reakcją na te same informacje trafiające na rynek. Niemniej 
należy zauważyć również dosyć wyraźną korektę wysokości nadzwyczajnego 
zysku w kilka dni po zdarzeniu ratingowym, obrazującą uspokojenie obaw 
inwestorów.

Wykres 12. Średni nadzwyczajny zwrot obligacji krajów PIIGS w oknie zdarzenia 
ratingowego ogłoszonego przez S&P (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.investing.com, www.standardandpoors.com 
(dostęp 01.03.2015).
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Tabela 36. Średni bezwzględny i skumulowany nadzwyczajny zysk obligacji krajów 
PIIGS w oknie zdarzenia ratingowego ogłoszonego przez agencję S&P

Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta
Dzień okna 
zdarzenia AAR Statystyka 

T-studenta

-19 -0,02 -2,03* 1 0,05 6,62***

-18 0,07 8,68*** 2 0,14 19,07***

-17 -0,04 -5,23*** 3 -0,13 -17,09***

-16 0,03 4,56*** 4 0,07 9,21***

-15 0,04 5,92*** 5 0,09 12,39***

-14 0,16 21,20*** 6 0,04 5,74***

-13 -0,06 -7,61*** 7 0,06 7,96***

-12 0,08 10,20*** 8 0,09 12,03***

-11 -0,01 -1,75* 9 -0,17 -23,24***

-10 0,10 13,14*** 10 -0,38 -50,41***

-9 0,12 15,63*** 11 0,03 4,01***

-8 0,03 3,46*** 12 -0,81 -107,69***

-7 0,20 26,98*** 13 0,08 10,17***

-6 -0,27 -35,76*** 14 0,03 4,24***

-5 -0,03 -4,39*** 15 -0,04 -5,11***

-4 -0,02 -2,09** 16 0,15 19,29***

-3 -0,04 -5,83*** 17 0,09 11,97***

-2 0,04 4,93*** 18 0,07 9,00***

-1 0,08 11,23*** 19 0,07 8,67***

0 0,12 16,54*** 20 0,05 6,35***

Dni okna zdarzenia CAAR Statystyka T-studenta

(-20;-1) 0,46 2,70**

(0;1) 0,17 4,46***

(2;20) -0,48 -2,88***

Źródło: opracowanie własne. Uwagi: * oznacza istotność na poziomie 10%, ** na poziomie 
5%, *** na poziomie 1%. Pogrubione wartości wskazują na kierunek zmiany odmienny od 
oczekiwanej.
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Wyniki empiryczne badania wpływu agencji ratingowych na spready 
krajów PIIGS w okresie kryzysu Unii Gospodarczej i Walutowej są niejed-
noznaczne i trudne do interpretacji. Z jednej strony, niemal w każdym z ba-
danych wypadków (w podziale na poszczególne państwa lub agencje ratin-
gowe) obserwujemy istotne statystycznie odchylenia zwrotu nadzwyczajnego 
oraz skumulowanego zwrotu nadzwyczajnego w badanym oknie zdarzenia. 
Z drugiej strony, kierunek tych zmian częstokroć jest odwrotny od spodzie-
wanego, zwłaszcza – co zaskakujące – w przedziale po zdarzeniu ratingowym.

Odpowiadając na pytania postawione przed badaniem, należy stwierdzić, 
że w zdecydowanej większości przypadków agencje ratingowe odzwiercied-
lają informacje dostępne już na rynku, nie wywołują więc istotnego wzro-
stu spreadu obligacji państwowych. W wielu przypadkach obniżenie ratingu 
zostało skutecznie przewidziane przez inwestorów, co widać po rosnących 
zyskach nadzwyczajnych w przedziale przed zdarzeniem ratingowym. Szu-
kając wspólnego schematu reakcji rynku na obniżenie ratingu można za-
uważyć wzrost spreadu w wąskim oknie zdarzenia (dzień ogłoszenia ratingu 
oraz dzień kolejny). Jednak w większości badanych przypadków w kolejnych 
dniach dało się zaobserwować wahania spreadu obligacji o znacznej ampli-
tudzie, które po zsumowaniu wskazywały na ujemny skumulowany zysk 
nadzwyczajny.

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej można więc potwier-
dzić hipotezę, zgodnie z którą wpływ agencji ratingowych na decyzje aktorów 
gospodarczych w okresie nasilonego kryzysu zadłużeniowego jest ograniczo-
ny. Jest to więc zaprzeczenie wielu wyników badań nad wpływem agencji ist-
niejących w literaturze przedmiotu. Powodów takiej różnicy może być kilka. 
Przede wszystkim należy podkreślić wyjątkowość badanego okresu – kryzys 
zadłużeniowy w Unii Gospodarczej i Walutowej charakteryzował się szcze-
gólnym dynamizmem i niestabilnością. Rynek nieustannie otrzymywał istot-
ne informacje, które miały znaczenie dla oceny wiarygodności kredytowej 
państw dotkniętych kryzysem. Były to nie tylko informacje stricte gospodar-
cze, dotyczące wskaźników makroekonomicznych, ale też decyzje politycz-
ne, mogące w sposób istotny zmienić sytuację bieżącą. Przykładem mogą być 
decyzje o przyznaniu przez organizacje międzynarodowe pakietów pomoco-
wych, ale również wyniki wyborów parlamentarnych, gdy do władzy docho-
dziły partie otwarcie sprzeciwiające się polityce „zaciskania pasa”. Z punktu 
widzenia analizy statystycznej zaburzenia mogły wynikać również z niezwykle 
częstych zmian ratingów, przez co w jednym oknie zdarzenia obserwowano 
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czasem dwa, a nawet trzy ogłoszenia ratingowe22. Istotny wpływ na wyso-
kość spreadów krajów należących do strefy euro miał niewątpliwie także efekt 
rozlewania się i zarażania, wspomniany wcześniej. Zbadanie tych wszystkich 
czynników kształtujących decyzje inwestorów międzynarodowych jest nie-
zwykle interesującym kierunkiem dalszych badań naukowych.

4.3. Zmiany ratingów w ocenie polityków europejskich

Badanie rzeczywistego wpływu agencji ratingowych na pozostałych uczestni-
ków przestrzeni publicznej jest trudnym zadaniem ze względu na problem ze 
zdefiniowaniem kryteriów pomiaru takiego wpływu. Skomplikowana struktu-
ra zależności na obecnej scenie politycznej, jej dynamizm i zmienność skłaniają 
do zastosowania metod badawczych bliższych epistemologii interpretacjoni-
stycznej. Takie metody pozwalają postrzegać aktorów jako świadome podmioty 
kształtujące procesy polityczne i interpretujące zachowania innych aktorów23.

W tym podrozdziale, w celu znalezienia odpowiedzi na pytania badawcze, 
zostanie zastosowana metoda analizy treści dyskursu politycznego. Zgroma-
dzony materiał badawczy obejmuje wypowiedzi polityków dotyczące agencji 
ratingowych pochodzące z okresu kryzysu zadłużeniowego w Unii Gospo-
darczej i Walutowej. Są to w przeważającej większości tradycyjne przekazy 
medialne i oficjalne komunikaty, ale również opinie wygłoszone w ramach 
debat politycznych w poszczególnych instytucjach państw europejskich oraz 
Unii Europejskiej. Skupienie się na wypowiedziach polityków nie oznacza 
przyznania im statusu najważniejszego i rozstrzygającego kryterium oceny 
wpływu agencji ratingowych. Jednak jest to najbardziej dostępny materiał 
badawczy, który mimo ewidentnych ograniczeń24 dobrze spełnia funkcję de-
skryptywną, a do pewnego stopnia również wyjaśniającą.

22 Opisywane przypadki były tak częste, że wykluczenie ich z próby badawczej ozna-
czałoby utratę zbyt dużej liczby danych, bez których analiza statystyczna nie mia-
łaby sensu.

23 F. Devine, Metody jakościowe, w: D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach 
politycznych, Kraków 2006, s. 201.

24 Medialne wypowiedzi polityków z zasady są ukierunkowanie na kreowanie okre-
ślonego wizerunku, nie można więc traktować ich jako pewnego odzwierciedlenia 
rzeczywistych poglądów. Nie należy również zapominać o znaczeniu kontekstu 
szerszego dyskursu publicznego, w jakim funkcjonują te wypowiedzi.
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4.3.1. Reakcje na zmiany ratingów w trakcie kryzysu greckiego

Za początek kryzysu greckiego uznaje się październik 2009 r., gdy minister 
finansów George Papaconstantinou przyznał, że wysokość deficytu budże-
towego czterokrotnie przekracza normę dopuszczalną dla państw członkow-
skich Unii Gospodarczej i Walutowej. Sygnały o słabej kondycji finansowej 
pojawiały się już wcześniej, zwłaszcza w kontekście niezwykle kosztownych 
Igrzysk Olimpijskich w 2004 r. i wzrastającego zadłużenia zagranicznego. 
Agencje ratingowe zareagowały w grudniu 2009 r. obniżając dotychczasowe 
wysokie oceny, które utrzymywały się przez ostatnie dziesięciolecie. Kolejne 
miesiące przynosiły coraz gorsze wieści i realne ryzyko niewypłacalności, cze-
mu towarzyszyły kolejne obniżki ratingów25.

Standard & Poor’s jako pierwsza obniżyła rating Grecji na początku 2009 r., 
argumentując, że trwający światowy kryzys gospodarczy i finansowy jeszcze 
bardziej obniżył konkurencyjność międzynarodową kraju. Komisja Europejska 
nie ustosunkowała się w żaden sposób wobec tej akcji, twierdząc, że nie komen-
tuje zmian ratingów26. Ioannis Papathanasiou, który został ministrem finan-
sów i gospodarki Grecji zaledwie parę dni przed obniżeniem oceny przez S&P, 
również bezpośrednio się do tego nie odniósł. Jednakże skomentował znaczny 
wzrost spreadu na 10-letnich obligacjach rządowych, który jego zdaniem nie 
odzwierciedlał rzeczywistego stanu fundamentów greckiej gospodarki27.

Następna fala obniżek ocen nastąpiła w końcu 2009 r., po tym, gdy 
ujawniono realne prognozy kilkunastoprocentowego deficytu budżetowego 
na przyszły rok. Jako pierwsza zareagowała agencja Fitch Ratings, najpierw 
zmieniając rating Grecji z A na A- w październiku, a następnie z A- do BBB+ 
w grudniu. Zarówno Moody’s, jak i S&P w grudniu poszły w jej ślady, nadal 
jednak utrzymując oceny na poziomie inwestycyjnym28. Zaraz po tym, jak 

25 Timeline of a crisis: how Greece’s tragedy unfolded, http://www.telegraph.co.uk/fi-
nance/economics/8580720/Timeline-of-a-crisis-how-Greeces-tragedy-unfolded.
html (dostęp 20.07.2015).

26 D. Oakley, K. Hope, S&P cuts Greece’s credit rating, http://www.ft.com/intl/
cms/s/0/9b650d60-e239-11dd-b1dd-0000779fd2ac.html#axzz3gtuqmcpN 
(dostęp 20.07.2015).

27 J. McGeever, N. Davies, 2-Greece eyes 10-yr bond issue, sees tighter spreads, http://
www.finanznachrichten.de/nachrichten-2009-02/13085429-update-2-greece-
eyes-10-yr-bond-issue-sees-tighter-spreads-020.htm (dostęp 20.07.2015).

28 Rating: Greece Rating, http://countryeconomy.com/ratings/greece (dostęp 20.07.2015).
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Fitch ogłosiło obniżenie oceny, ówczesny premier Grecji socjalista George 
Papandreou zapowiedział podjęcie nowych radykalnych działań w walce 
z kryzysem. Premier zauważył, że największym deficytem w Grecji jest de-
ficyt wiarygodności, dlatego trzeba zdobyć zaufanie rynków międzynarodo-
wych działaniami, a nie obietnicami29. Bardziej dosłownie wobec zmiany ra-
tingu odniósł się minister Papaconstantinou, twierdząc że nie odzwierciedla 
ona działań podjętych przez obecny rząd, których celem jest zmniejszenie 
deficytu budżetowego. Winą za trudną sytuację fiskalną obarczył poprzednie 
rządy, których działania doprowadziły również do tego, że agencje ratingo-
we nie ufają zapowiedzianym reformom30. Na początku kryzysu greckiego 
działania agencji ratingowych nie wzbudzały jeszcze kontrowersyjnych opinii 
wśród polityków europejskich. Natomiast w prasie zmiana ratingu odbiła się 
wielkim echem, potwierdzając opiniotwórczą rolę „Wielkiej Trójki”31.

Kolejna fala obniżek ocen wiarygodności Grecji nastąpiła w kwietniu 
2010 r., mimo przegłosowania wcześniej przez parlament grecki dwóch pa-
kietów reform oszczędnościowych32. Fitch obniżyło rating z BBB+ do BBB-, 
zaś Moody’s z A2 do A3, podkreślając brak zaufania do podjętych dotychczas 
miar walki z kryzysem i uprzedzając o możliwości dalszego obniżania ocen33. 
W tym czasie ministrowie finansów krajów strefy euro dyskutowali nad moż-
liwością udzielenia Grecji pakietu pomocowego, mimo zapewnień premiera 
Papandreou, że Ateny nadal będą próbowały pożyczyć niezbędne do spłaty 
długu pieniądze na rynkach finansowych34. Jednak już 23 kwietnia premier 
musiał publicznie zwrócić się do Unii Europejskiej i Międzynarodowego 

29 R. Donadio, Greek Leader Offers Plan to Tackle Debt Crisis, http://www.nytimes.
com/2009/12/15/world/europe/15greece.html (dostęp 20.07.2015).

30 D. Oakley, K. Hope, Greece downgraded over high debt, http://www.ft.com/intl/
cms/s/0/2763a1d6-e3fc-11de-b2a9-00144feab49a.html#axzz3ge93hghf (dostęp 
20.07.2015).

31 A. Antoniades, At the Eye of the Cyclone: The Greek Crisis in Global Media, Ateny 
2012, s. 4.

32 K. Baker, J. Chapman, Eurozone finance ministers agree to extend Greece finan-
cial rescue package for another four months, http://www.dailymail.co.uk/news/arti-
cle-2962029/Greece-bailout-extension-crisis-resolved.html (dostęp 20.07.2015).

33 Rating Action: Moody’s downgrades Greece’s sovereign ratings to A3; on review for further 
possible downgrade, https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Greeces-
-sovereign-ratings-to-A3-on-review-for--PR_198275 (dostęp 20.07.2015).

34 R. Wray, EU ministers agree Greek bailout terms, http://www.theguardian.com/
world/2010/apr/11/eu-greece-bailout-terms (dostęp 20.07.2015).
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Funduszu Walutowego o pakiet pomocowy w wysokości 45 mld euro35. Parę 
dni później agencja S&P obniżyła ocenę Grecji do BB+, czyli najwyższej 
z ocen na poziomie spekulacyjnym36. Było to wydarzenie bezprecedensowe 
w kilkunastoletniej historii strefy euro.

Minister Papaconstantinou powtórzył swoją opinię na temat obniżonych 
ocen, twierdząc, że nie odzwierciedlają one rzeczywistego stanu gospodarki 
greckiej oraz postępów, które dokonano w ostatnim czasie w sferze polityki 
fiskalnej37. Dominique Strauss-Kahn, ówczesny dyrektor zarządzający Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego skomentował obniżki ratingów Gre-
cji, Hiszpanii i Portugalii mówiąc, że agencje ratingowe jedynie odzwiercied-
lają wiedzę dostępną na rynku, więc nie należy im zbytnio wierzyć, nawet 
jeżeli ich opinie mogą być przydatne38.

Niezadowolenie dało się odczuć również ze strony urzędników unijnych, 
którzy najwyraźniej oczekiwali, że obietnica wielomiliardowej pomocy rzą-
dowi w Atenach uspokoi rynki i odbuduje przynajmniej w części zachwiane 
zaufanie do greckich papierów dłużnych. Amadeu Altafaj, rzecznik komi-
sarza UE ds. gospodarki i polityki monetarnej Olliego Rehna zadał reto-
ryczne pytanie: „Kim w ogóle jest Standard & Poor’s?”. Stwierdził również, 
że agencje powinny lepiej oceniać fakty, takie jak zaawansowane rozmowy 
o pomocy finansowej Grecji, bo ich dotychczasowa działalność budzi pewne 
wątpliwości39. Później co prawda bronił się, że nie zna się na agencjach ratin-
gowych, zaś Komisja Europejska nigdy nie kwestionuje i nie komentuje ich 
ocen. Również Chantal Hughes, rzecznik prasowy komisarza ds. rynku we-
wnętrznego Michela Berniera, wypowiedział się na ten temat. Oznajmił, że 
Komisja spodziewa się, że w procesie przyznawania ocen agencje ratingowe 

35 H. Smith, Greece activates €45bn EU/IMF loans, http://www.theguardian.com/
business/2010/apr/23/greece-activates-eu-imf-loans (dostęp 20.07.2015).

36 C. Linnane, S&P downgrades Greece ratings into junk status, http://www.reu-
ters.com/article/2010/04/27/greece-ratings-sandp-idUSWNA964520100427 
(dostęp 20.07.2015).

37 R. Wachman, N. Fletcher, Standard & Poor’s downgrade Greek credit rating to 
junk status, http://www.theguardian.com/business/2010/apr/27/greece-credit-rat-
ing-downgraded (dostęp 20.07.2015).

38 Greece crisis: Fears grow that it could spread, http://news.bbc.co.uk/2/mobile/busi-
ness/8648029.stm (dostęp 15.08.2015).

39 S. Jacobs, D. Wagner, Credit Rating Agencies Playing Big Roll In European Debt Crisis, 
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/29/credit-rating-agencies-pl_n_556645.
html (dostęp 27.07.2015).
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odpowiednio ocenią podstawy greckiej gospodarki oraz pakiet pomocowy 
przygotowany przez Troikę. W swojej opinii poszedł jeszcze dalej przyznając, 
że od agencji, podobnie jak od pozostałych instytucji finansowych, oczekuje 
się w owym trudnym okresie odpowiedzialnej postawy i precyzyjnych dzia-
łań40. Było to pierwsze tak wyraźnie sformułowane stanowisko oficjalnych 
przedstawicieli Komisji Europejskiej dotyczące obniżenia ratingu Grecji 
przez „Wielką Trójkę”, które potwierdziło status agencji jako wpływowych 
aktorów politycznych.

Na początku maja ministrowie strefy euro uzgodnili, że wraz z Międzyna-
rodowym Funduszem Walutowym udzielą Grecji w ciągu najbliższych trzech 
lat pożyczkę w wysokości 110 mld euro (z czego 80 mld miało pochodzić 
z środków unijnych). Decyzji towarzyszyły zapewnienia o zaufaniu w sku-
teczność ogłoszonych właśnie przez grecki rząd reform gospodarczych, ale 
też nawoływanie do solidarnego wysiłku w celu odbudowania gospodarki 
i odtworzenia konkurencyjności Grecji41.

Reakcja przedstawicieli Unii Europejskiej nie była zaskakująca z kilku po-
wodów. Pierwszym z nich było prawdopodobieństwo wzrostu kosztu pakie-
tu pomocowego (część inwestorów instytucjonalnych ze względu na regulacje 
prawne nie może kupować papierów ocenionych na poziomie spekulacyjnym, 
więc zmniejszyła się również pula potencjalnych kupców obligacji greckich) 
oraz dalsza destabilizacja finansowa Unii. Rzeczywiście, zaraz po obniżeniu ra-
tingu Grecji do poziomu śmieciowego rentowność obligacji rządowych wzrosła 
do rekordowego w strefie euro poziomu, a sama waluta w dalszym ciągu traciła 
na wartości42. Kolejną grupą, która boleśnie odczuła spadek oceny Grecji, były 
banki europejskie, które w portfelu swoich aktywów posiadały obligacje gre-
ckie. Zgodnie z wymogami Bazylei II musiały sprzedać te obligacje lub stwo-
rzyć dodatkowe rezerwy kapitałowe jako zabezpieczenie przed ponoszonym 

40 J. Kanter, E.U. Officials Irked by Greek Downgrade, http://www.nytimes.
com/2010/04/29/business/global/29rating.html (dostęp 27.07.2015).

41 Euro area and IMF agreement on financial support programme for Greece, http://
ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-05-03-
statement-commissioner-rehn-imf-on-greece_en.htm (dostęp 15.08.2015).

42 Greek debt crisis spreading ‘like Ebola’ and Europe must act now, OECD warns, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/7644709/Greek-debt-
crisis-spreading-like-Ebola-and-Europe-must-act-now-OECD-warns.html 
(dostęp 27.07.2015).
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ryzykiem43. Generowało to kolejne koszty lub wręcz straty w przypadku od-
sprzedawania takich papierów wartościowych znacznie poniżej ceny zakupu.

Obniżenie ratingu Grecji do poziomu spekulacyjnego okazało się rów-
nież ciosem skierowanym w Europejski Bank Centralny (EBC), który zo-
stał zmuszony do zawieszenia zasady minimalnego progu ocen ratingowych 
w przypadku wymagania zabezpieczeń dla celów operacji kredytowych. Taka 
decyzja miała być wyrazem zaufania wobec greckich władz, które doszły do 
porozumienia z Troiką w sprawie pakietu pomocowego44. W tym miejscu 
warto jednak przywołać słowa prezydenta EBC Jean-Claude Tricheta, któ-
ry zaledwie kilka miesięcy wcześniej zapewniał, że żadne państwo nie może 
liczyć na wyjątkowe traktowanie45. Była to odpowiedź na pytanie o postawę 
EBC wobec Grecji niedługo po pierwszej fali obniżek ocen w końcu 2009 r. 
Działania agencji ratingowych podważyły więc nie tylko wiarygodność słów 
prezydenta Tricheta, ale przede wszystkim opinię o bezstronności Europej-
skiego Banku Centralnego, który pokazał, że dla obrony zasadności pewnych 
decyzji politycznych (jaką było udzielenie pakietu pomocowego) jest w stanie 
zmienić obowiązujące reguły. Jest to doskonały przykład na to, że „Wielka 
Trójka” może w realny sposób oddziaływać na zachowania innych aktorów 
politycznych, nawet jeżeli to jest jedynie pośredni skutek zmiany ratingu.

W czasie, gdy ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej dys-
kutowali nad szczegółami pakietu pomocowego, a rząd w Atenach przygo-
towywał się do przyjęcia kolejnego pakietu oszczędności budżetowych, spo-
łeczeństwo greckie gwałtownie wyrażało swoje niezadowolenie. Odbył się 
24-godzinny strajk powszechny, doszło również do starć z policją, a w pod-
palonym przez demonstrantów budynku zginęły 3 osoby46. Na forum insty-

43 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredyto-
we, Dz.U. L 177 z 30.6.2006.

44 Oświadczenie EBC z 03.05.2010, ECB announces change in eligibility of debt in-
struments issued or guaranteed by the Greek government, https://www.ecb.europa.
eu/press/pr/date/2010/html/pr100503.en.html (dostęp 10.08.2015).

45 J. Donovan, F. Robinson, Trichet Says No Special Treatment for Greece, http://
www.businessweek.com/globalbiz/content/jan2010/gb20100114_076844.htm 
(dostęp 10.08.2015).

46 Parlament Grecji przyjął pakiet oszczędnościowy, http://biznes.gazetaprawna.pl/
artykuly/419172,parlament_grecji_przyjal_pakiet_oszczednosciowy.html (dostęp 
15.08.2015).



4.3. Zmiany ratingów w ocenie polityków europejskich 209

tucji unijnych w tych dniach nadal odbywała się debata dotycząca agencji 
ratingowych, które po części obwiniano za eskalację napiętej sytuacji w Gre-
cji. Jose Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, w swoim 
przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim podkreślił istotną 
rolę agencji ratingowych dla funkcjonowania rynków finansowych. Zwrócił 
jednak uwagę na to, że agencje są w swoich działaniach zbyt procykliczne 
i zależne od nastrojów rynkowych, a nie najważniejszych wskaźników go-
spodarczych. Po raz kolejny pojawiły się słowa o tym, że agencje powinny 
odpowiedzialnie podchodzić do swojego zadania i zapewniać obiektywne 
i kompleksowe oceny wiarygodności kredytowej. Podsumowaniem tych 
uwag była zapowiedź objęcia agencji ratingowych nadzorem nowej instytu-
cji – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Eu-
ropean Securities Markets Authority, ESMA)47.

Zaledwie dzień później Angela Merkel, kanclerz Republiki Federalnej 
Niemiec oraz Nicolas Sarkozy, prezydent Republiki Francuskiej wystosowali 
wspólny list do przewodniczącego Rady Europejskiej oraz przewodniczącego 
Komisji Europejskiej. W tym liście odnieśli się do kwestii pakietu pomoco-
wego, zarządzania ekonomicznego w strefie euro oraz przejrzystości funkcjo-
nowania rynków finansowych. W bardzo bezpośredni sposób skomentowali 
kwestię działalności „Wielkiej Trójki”, pisząc: „Decyzja agencji ratingowych 
o obniżeniu ratingu wiarygodności kredytowej Grecji zanim znane były 
szczegóły programu rządowego oraz wysokość pakietu pomocowego każe za-
stanowić się nad rolą agencji ratingowych w szerzeniu kryzysu”48. Następnie 
opowiedzieli się za koniecznością dokładnego sprawdzenia, czy metodologia 
stosowana przez agencje oraz sposób komunikowania zmian ocen są odpo-
wiednie i czy nie przyczyniają się do eskalacji kryzysów oraz zaburzeń na ryn-
kach finansowych. Merkel i Sarkozy nawoływali również Komisję Europejską 
do przeprowadzenia rewizji przepisów unijnych, które nakazują korzystanie 
z ocen agencji ratingowych i uzależniają od nich wysokość wymagań ka-
pitałowych stawianych wobec instytucji finansowych. W liście pojawiła się 

47 J.M. Durão Barroso, Statement to the European Parliament prior to the meeting of 
the Heads of State and Government of the Euro Area, European Parliament Plenary, 
Brussels, 5 May 2010.

48 Joint letter of Chancellor Angela Merkel and President Nicolas Sarkozy to the Presi-
dents of the European Council and the European Commission, 6 May 2010, http://
www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Pressemitteilungen/
BPA/2010/05/2010-05-06-brief-englisch.html (dostęp 15.08.2015).
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również wzmianka o konieczności zwiększenia konkurencyjności na rynku 
agencji oceniających wiarygodność kredytową49.

W czerwcu również agencja Moody’s obniżyła ocenę Grecji z A3 do Ba1, 
czyli najwyższego poziomu z kategorii spekulacyjnych. W uzasadnieniu 
napisano, że taka ocena jest wynikiem podsumowania ryzyka i możliwo-
ści, tworzonych przez pakiet pomocowy UE-MFW, a także uwzględnienia 
okoliczności, w jakich rząd grecki rozpoczął wprowadzanie reform oszczęd-
nościowych50. Następnego dnia na forum Parlamentu Europejskiego odby-
ła się debata na temat roli agencji ratingowych w globalnej i europejskiej 
gospodarce. Olli Rehn nazwał obniżkę oceny przez agencję Moody’s za-
skakującą i niefortunną, a także niespójną z sygnałami pochodzącymi ze 
zmniejszającej się rentowności obligacji greckich51. Grecki europarlamen-
tarzysta wyrażał oburzenie twierdząc, że jego kraj wpadł w zaklęty krąg de-
waluacji i długów ze względu na ciągłe obniżki ratingów od początku 2009 
r. Decyzję agencji Moody’s o obniżeniu oceny do poziomu spekulacyjnego 
nazwał kolejną próbą stworzenia złego klimatu wokół Grecji i spekulatyw-
nym atakiem na euro. Kolejna przedstawicielka Aten, Anni Podimata, na-
zwała tę decyzję bezpodstawną i w sposób oczywisty prowokacyjną, gdyż 
nie uwzględniała pozytywnie ocenionych działań w kierunku pokonania 
kryzysu w Grecji. Michel Barnier zaznaczył, że nie ma zamiaru komento-
wać każdej zmiany ratingu i że nie warto ze względu na nie dramatyzować. 
Wbrew własnym słowom wyraził zdziwienie momentem, w którym obniżo-
no ocenę Grecji, walczącej o ustabilizowanie finansów publicznych52. Z ko-
lei Jean-Claude Juncker, stojący na czele ministrów finansów Eurogrupy, 
użył sformułowania „irracjonalna” w odniesieniu do tej decyzji o obniżeniu 
oceny, ale też sposobu, w jaki czasami działają rynki finansowe. Wyraził 

49 Tamże.
50 Rating Action: Moody’s downgrades Greece to Ba1 from A3, stable outlook, Moody’s 

Investors Service, https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Greece-
to-Ba1-from-A3-stable-outlook--PR_200910 (dostęp 14.08.2015).

51 Debata Parlamentu Europejskiego nt. jakośi danych statystycznych z 15.05.2010, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=2010061
5&secondRef=ITEM-006&language=EN (dostęp 15.08.2015).

52 Debata Parlamentu Europejskiego nt. agencji ratingowych z 15 czerwca 2010 r., 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=2010061
5&secondRef=ITEM-012&language=EN (dostęp 15.08.2015).
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również przekonanie, że za parę miesięcy rynki przekonają się, iż błędnie 
interpretowały podjęte kroki53.

Przytoczone powyżej wypowiedzi głów państw europejskich i oficjalnych 
przedstawicieli Unii Europejskiej charakteryzuje znaczny ładunek emocjo-
nalny. Politycy wydawali się mieć za złe „Wielkiej Trójce”, że obniżyła oce-
ny wiarygodności Grecji w tak trudnym momencie gospodarczym, nawet 
mimo zobowiązania dostarczenia wielomiliardowej pomocy ze strony Unii 
Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W komentarzach 
pojawiały się wątpliwości co do odpowiedzialności działań agencji ratin-
gowych, a nawet sugestie, że ponoszą one winę za eskalację kryzysu. Takie 
wypowiedzi stoją w wyraźnej sprzeczności z poprzednimi deklaracjami, 
w których częstokrotnie politycy odmawiali komentowania zmian ratingów 
wystawianych przez prywatne agencje, co miało implikować małe znaczenie 
tych ocen.

Sytuacja z kwietnia 2010 r., gdy poziom wiarygodności Grecji po raz 
pierwszy w historii strefy euro został obniżony do poziomu spekulacyjnego, 
potwierdziła, że przynajmniej w okresie nasilającego się kryzysu finansowego 
działanie agencji ratingowych wywołuje szeroki odzew wśród najważniej-
szych aktorów, których w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy zmiana 
ratingu. Forma i treść przytoczonych wypowiedzi, a także fakt, że zostały 
wygłoszone przez czołowych polityków europejskich, wskazuje na istotny 
wpływ agencji jako aktorów politycznych w pierwszym okresie greckiego 
kryzysu zadłużeniowego. Przedstawiciele państw członkowskich Unii Go-
spodarczej i Walutowej, a także reprezentanci instytucji unijnych nie tylko 
wyrażali opinie na temat jakości przyznawanych ratingów wiarygodności 
kredytowej, ale także zapowiadali wprowadzenie nowych regulacji, a wręcz 
nowego modelu funkcjonowania agencji ratingowych i instytucji ich nadzo-
ru w Europie.

Do końca 2010 r. żadna z agencji zaliczanych do „Wielkiej Trójki” nie 
zmieniła ratingu Grecji. Dopiero w styczniu 2011 r. Fitch Ratings obniżyło 
ocenę Grecji z poziomu BBB- do BB+, stając się ostatnią agencją z „Wielkiej 
Trójki”, która zdegradowała Grecję do poziomu spekulacyjnego. W uzasad-
nieniu wspomniano o pozytywnych osiągnięciach Aten w ramach pakietu 
pomocowego UE-MFW, jednak podkreślono kruchość gospodarki i długą 

53 Juncker criticises ‘irrational’ Moody’s downgrade for Greece, http://www.eubusiness.
com/news-eu/greece-finance.56c (dostęp 15.08.2015).
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drogę do pełnego uzdrowienia finansów publicznych54. Minister finansów 
Grecji, George Papaconstantinou, kolejny raz skrytykował obniżenie ratingu 
oraz działalność agencji ratingowych, które jego zdaniem ignorowały sukcesy 
kraju w walce z nadmiernym deficytem budżetowym oraz wypełnianie celów 
założonych przez pożyczkodawców55. W marcu tego samego roku Moody’s 
oraz S&P jeszcze bardziej obniżyły ratingi Grecji w obawie przed restruk-
turyzacją długu56. Ministerstwo finansów określiło decyzję agencji Moody’s 
mianem niezrozumiałego i nieuzasadnionego ruchu, który może stać się 
niebezpieczną samospełniającą się przepowiednią, a także kolejnym kro-
kiem w stronę większej regulacji agencji ratingowych57. Premier Papandreou 
stwierdził, że nisza ocena nie jest wynikiem prowadzonej przez kraj polityki, 
tylko sposobu, w jaki Unia Europejska radzi sobie z kryzysem. W innym 
oświadczeniu premier napisał, że agencje ratingowe „pragną kształtować nasz 
los i decydować o przyszłości naszych dzieci58”. Papandreou oskarżał również 
agencje o niezwykle szybkie przejście od kształtowania euforii na rynkach fi-
nansowych do siania nieuzasadnionej paniki przed ryzykiem. Poparł go Mar-
tin Schulz, mówiąc, że nie rozumie, jak to się stało, że ludzie, którzy wywołali 
kryzys, obecnie podejmują kluczowe dla gospodarki decyzje59. Rzecznik pra-

54 Fitch Downgrades Greece to ‘BB+’; Outlook Negative, 14 January 2011, https://www.
fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=674021 (dostęp 15.08.2015).

55 M. Petrakis, Papaconstantinou Criticises Fitch Downgrade, Kathimerini Reports, 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-01-16/papaconstantinou-criti-
cises-fitch-downgrade-kathimerini-reports (dostęp 15.08.2015).

56 W tym okresie również Yanis Varoufakis, późniejszy minister finansów Grecji, wypo-
wiedział się krytycznie o nadmiernej roli agencji ratingowych, które nie mają żadnej 
legitymizacji demokratycznej. Zrobił to na swoim blogu, na którym publikował wraz 
z ekonomistą S. Hollandem wskazówki mające pomóc w pokonaniu kryzysu zadłu-
żeniowego w strefie euro; Y. Varoufakis, S. Holland, A fresh rationale for, and a new 
variant (Version 2.1) of, The Modest Proposal for Overcoming the Euro Crisis, http://ya-
nisvaroufakis.eu/2011/03/24/a-fresh-rationale-for-and-a-new-variant-version-2-1-of-
-the-modest-proposal-for-overcoming-the-euro-crisis/ (dostęp 15.08.2015).

57 D. Oakley, P. Wise, K. Hope, S&P downgrades Portugal and Greece, http://www.
ft.com/intl/cms/s/0/ac78e304-5a1b-11e0-ba8d-00144feab49a.html#axzz3jFoF-
HLmJ (dostęp 15.08.2015).

58 Papandreou slams rating agencies ‘trying to shape Greece’s future’, http://www.theguardian.
com/world/2011/apr/22/papandreou-slams-ratings-agencies (dostęp 20.08.2015).

59 A. Balezdrova, European socialists criticized the credit rating agencies and called for soli-
darity on the continent, http://www.grreporter.info/en/european_socialists_criticized_
credit_rating_agencies_and_called_solidarity_continent/4291 (dostęp 15.08.2015).
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sowy Komisji Europejskiej przyznał, że ocena Unii Europejskiej oraz Między-
narodowego Funduszu Walutowego odbiega od opinii agencji ratingowych. 
Dodał również, że chociaż agencje powinny odgrywać istotną rolę w systemie 
finansowym, to wciąż istnieją wątpliwości co do ich działalności60.

Kolejna fala obniżek ocen nastąpiła już niebawem – w okresie od maja do 
lipca Moody’s obniżyło ocenę dwukrotnie (do poziomu Ca), podobnie jak 
Fitch Ratings (do poziomu CCC), a S&P aż trzykrotnie (do poziomu CC). 
W tym czasie wydarzenia w Grecji nadal koncentrowały się wokół kryzy-
su – dotychczasowy minister finansów stawał się coraz bardziej niepopularny 
ze względu na konsekwentne wcielanie reform oszczędnościowych narzuco-
nych przez UE i MFW, aż został zastąpiony przez Evangelosa Venizelosa61; 
parlament musiał przyjąć kolejny pakiet regulacji oszczędnościowych, cze-
mu towarzyszyły rosnące niepokoje społeczne i masowe protesty62. Globalna 
gospodarka również dotkliwie odczuła obniżenie oceny Grecji, która stała 
się na dany moment krajem o najniższej ocenie wiarygodności kredytowej 
(spośród wszystkich ocenianych). Zdaniem ekonomistów bezpośrednim 
skutkiem tej decyzji ratingowej był spadek ceny gazu i ropy naftowej w Sta-
nach Zjednoczonych, związany ze strachem przed kurczącym się popytem 
i malejącym wzrostem gospodarczym63. Rząd grecki również reagował na te 
zmiany, broniąc się, że ogłoszono je w czasie, kiedy nie pojawiały się żadne 
nowe negatywne decyzje ani informacje, więc nie ma dla nich logicznego 
uzasadnienia. Minister finansów po raz kolejny podkreślił, że oceny powinny 
być wystawiane na podstawie obiektywnych danych, oficjalnych oświadczeń 
polityków oraz realistycznej oceny okoliczności gospodarczych, a nie w opar-
ciu o plotki i doniesienia prasowe64.

60 Commission questions Greek S&P rating downgrade, http://www.euractiv.com/eu-
ro-finance/brussels-questions-greek-sp-rating-downgrade-news-503647 (dostęp 
15.08.2015).

61 K. Hope, Greece replaces finance minister, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a81d12e-
98bc-11e0-bd66-00144feab49a.html#axzz3jMLCCbU2 (dostęp 20.08.2015).

62 Greek austerity bill passes: what happens now?, http://www.theguardian.com/busi-
ness/2011/jun/29/greece-debt-crisis-explained (dostęp 20.08.2015).

63 NYMEX-U.S. crude drops on Greece, China economic worry, http://www.reuters.
com/article/2011/06/13/markets-energy-nymex-idUSN1314550820110613 
(dostęp 20.08.2015).

64 J. Treanor, Greece suffers another downgrade of its credit rating, http://www.
theguardian.com/business/2011/may/09/greece-suffers-another-downgrade-cred-
it-rating (dostęp 20.08.2015).
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W czerwcu S&P po raz kolejny obniżyło ocenę, zaledwie miesiąc po po-
przedniej akcji ratingowej. W uzasadnieniu agencja podkreśliła, że jakakol-
wiek próba restrukturyzacji długu będzie traktowana jako niewypłacalność 
kraju. Na tej podstawie można wywnioskować, że powodem ponownego 
obniżenia oceny stał się rozłam między Wolfgangiem Schaeuble, ministrem 
finansów Niemiec, który uważał, że obligatariusze muszą zgodzić się na prze-
dłużenie okresu zapadalności długu a Jean-Claude Trichetem, prezydentem 
EBC, którego zdaniem każda restrukturyzacja jest tożsama z bankructwem. 
Ministerstwo finansów Grecji wyraziło opinię, że decyzja agencji ratingowej 
była oparta na „plotkach i oświadczeniach przedstawicieli Komisji Euro-
pejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego […] ignorując intensywne 
konsultacje prowadzone między tymi samymi instytucjami oraz Międzynaro-
dowym Funduszem Walutowym, których celem jest stworzenie skutecznego 
rozwiązania, które pokryje potrzeby finansowe Grecji w najbliższych latach”65.

W lipcu ocenę wiarygodności kredytowej Grecji do poziomu CCC obniżyła 
agencja Fitch Ratings. Swoją decyzję uzasadniła brakiem nowego wiarygodnego 
programu pomocowego UE-MFW dla Grecji oraz niejasną rolą prywatnych 
kredytorów w tym procesie. Agencja ostrzegła również, że zaangażowanie sekto-
ra prywatnego prawdopodobnie zostanie potraktowane jako utrata wiarygod-
ności kredytowej66. Ministerstwo finansów także tym razem wypowiedziało się 
wyrażając zdziwienie, że zmiana ratingu nastąpiła w czasie, kiedy znany już był 
harmonogram dalszych działań pomocowych ze strony UE i MFW67.

Kolejnym krytycznym momentem stał się przełom lutego i marca 2012 r., 
gdy uzgodniono warunki restrukturyzacji ponad 50% długu Grecji z udziałem 
podmiotów prywatnych. Cała „Wielka Trójka” uznała, że jest to wydarzenie 
zgodne z ich definicją częściowej niewypłacalności. Taka decyzja agencji ratin-
gowych nie wywołała jednak wielkiej fali krytyki. Jedynie rząd grecki próbował 
nadal pozbawić znaczenia te obniżki ocen wiarygodności kredytowej. Minister 
Venizelos stwierdził, że częściowa niewypłacalność jest powodem do niepokoju 
tylko jeżeli jest uznawana przez strefę euro oraz Europejski Bank Centralny, 

65 Greek borrowing costs spike as EU finance ministers meet, http://www.telegraph.
co.uk/finance/economics/gilts/8574996/Greek-borrowing-costs-spike-as-EU-fi-
nance-ministers-meet.html (dostęp 20.08.2015).

66 Fitch Downgrades Greece to ‘CCC’; Off RWN, 13 July 2011, https://www.fitchrat-
ings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=722440 (dostęp 20.08.2015).

67 Fitch downgrades Greece to CCC, http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcri-
sis/8635856/Fitch-downgrades-Greece-to-CCC.html (dostęp 20.08.2015).
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a nie za każdym razem kiedy ogłosi ją któraś z agencji ratingowych68. Kiedy 
S&P rzeczywiście ogłosiła ocenę na tym poziomie, ministerstwo finansów Gre-
cji skomentowało, że Rada Unii Europejskiej przewidziała taką decyzję i jest na 
nią przygotowana. W oświadczeniu zapewniano również, że obniżenie ratingu 
nie ma wpływu na płynność sektora bankowego, o co zadbał grecki bank cen-
tralny oraz Europejski Instrument Stabilności Finansowej69.

Analiza komentarzy związanych z kilkoma falami obniżek ocen Grecji przez 
wszystkie agencje „Wielkiej Trójki” w 2011 r. oraz częściową niewypłacalnością 
w 2012 r. wyraźnie pokazuje, że wypowiedzi te pochodzą głównie od przed-
stawicieli greckiego rządu. Reprezentanci instytucji unijnych oraz kluczowi 
politycy z pozostałych krajów UE pomijali ten temat lub uchylali się od bez-
pośrednich odpowiedzi70. Temat działalności agencji i ich wpływu na europej-
skie rynki finansowe pojawiał się nadal, ale raczej w kontekście zmian ratingów 
innych krajów europejskich lub w związku z planowanymi reformami71. Wy-
glądało na to, że im bardziej oczywisty stawał się katastroficzny stan finansów 
publicznych Grecji, tym zacieklej przeciwko obniżonym ocenom protestowali 
greccy politycy i tym rzadziej wypowiadali się na ich temat unijni oficjele. 

4.3.2. Aktorzy polityczni wobec zmian ratingów państw 
strefy euro

Grecja stała się symbolem europejskiego kryzysu zadłużeniowego ze względu 
na skalę problemów finansowych, z którymi się zderzyła i pierwszy w historii 
przypadek niewypłacalności w strefie euro. Jednak kryzys dotknął również 
inne kraje członkowskie, obnażając słabość ich sektora finansów publicznych 
i zwiększając podatność na wstrząsy przenoszone poprzez wspólną walutę 

68 Fitch sees Greece defaulting, despite bailout, http://www.dw.com/en/fitch-sees-
greece-defaulting-despite-bailout/a-15759302 (dostęp 20.08.2015).

69 Greece Cut to Selective Default by S&P After Restructuring, http://www.bloomberg.com/
news/articles/2012-02-27/greece-cut-to-selective-default-by-s-p (dostęp 20.08.2015).

70 Patrz Introductory statement to the press conference (with Q&A), Jean-Claude Trichet, 
President of the ECB, Vítor Constâncio, Vice-President of the ECB, Frankfurt am 
Main, 7 July 2011, https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2011/html/
is110707.en.html (dostęp 20.08.2015).

71 Patrz Merkel calls for a European ratings agency, http://www.dw.com/en/merkel-calls-
for-a-european-ratings-agency/a-15241810 (dostęp 20.08.2015); T. Badwen, France 
feels the economic force of the credit ratings agencies, http://www.theguardian.com/
business/2011/aug/12/france-economy-credit-rating-agencies (dostęp 20.08.2015).
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oraz powiązania gospodarcze. W ciągu ostatnich kilku lat „Wielka Trójka” 
obniżyła oceny wiarygodności kredytowej wielu europejskim państwom, 
w tym takim potęgom gospodarczym jak Francja. Ten podrozdział przedsta-
wia reakcje znaczących polityków europejskich na obniżanie ratingów róż-
nych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej.

Największym echem odbiły się zmiany ratingów krajów zaliczanych do 
grupy PIIGS. Ze względu na kłopoty z utrzymaniem dyscypliny budżeto-
wej i podatność na efekt zarażania właśnie te państwa najczęściej znajdowa-
ły się na radarze agencji ratingowych. Częste i znaczne obniżanie ratingów 
wywoływało reakcje ze strony rządzących w tych państwach polityków oraz 
reprezentantów instytucji unijnych, którzy zarzucali „Wielkiej Trójce” nad-
gorliwość, która miała zatuszować nieskuteczność agencji.

Jednym z krajów, które kryzys zadłużeniowy dotknął w największym 
stopniu jest Portugalia. Kraj ten borykał się z poważnymi problemami go-
spodarczymi jeszcze przed początkiem globalnego kryzysu finansowego  – 
niepokojąca nierównowaga była widoczna zarówno w bilansie wymiany 
międzynarodowej, jak i w deficycie budżetowym. Przystąpienie słabiej rozwi-
niętego kraju do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej poskutko-
wało znacznym wzrostem płac, niewspółmiernym do wzrostu efektywności, 
co doprowadziło do utraty konkurencyjności w handlu. Zbyt niski poziom 
inwestycji w kapitał ludzki, w połączeniu z niezwykle silną pozycją związ-
ków zawodowych, uniemożliwiły szybkie dostosowanie się gospodarki por-
tugalskiej do zmieniających się warunków ekonomicznych, które mogłoby 
zmniejszyć straty poniesione w kryzysie72.

Jedną z pierwszych wypowiedzi dotyczących agencji ratingowych i ich 
działań w trakcie kryzysu były słowa ministra finansów Portugalii Fernando 
Teixeira dos Santosa. Różnica w porównaniu do komentarzy przeanalizo-
wanych w poprzednim podrozdziale polega na tym, że ta wypowiedź nie 
była reakcją na obniżenie ratingu, a raczej apelem o rozważenie, czy trzeba 
w ogólne obniżać ocenę. W poprzednich miesiącach „Wielka Trójka” przy-
znała Portugalii negatywną perspektywę ratingową73, co oznacza poważne 
ostrzeżenie i zwykle zapowiada obniżenie ratingu. Minister stwierdził, że 

72 P. Portugal, The Portuguese Economic Crisis: Policies and Outcomes, Policy Brief, 
Brussels 2015.

73 M. Wilson, M. Brown, S&P Puts Greece, Portugal on Notice, http://www.wsj.com/ar-
ticles/SB10001424052748703558004574581873100088030 (dostęp 30.08.2015).
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agencje nie powinny spieszyć się z podejmowaniem takich decyzji, tylko naj-
pierw rzetelnie przyjrzeć się propozycjom walki z kryzysem przedłożonym 
przez portugalski rząd. Zdaniem Teixeira dos Santosa sytuacja Portugalii była 
daleka od tej, z jaką zmuszona była borykać się Grecja i warto było obdarzyć 
jego kraj kredytem zaufania74. Komentarz portugalskiego ministra był wy-
jątkowy na tle innych wypowiedzi, które zwykle sprowadzały się do krytyki 
obniżonych ocen i władzy agencji ratingowych. W tym wypadku była to 
próba przekonania agencji, czy też zwrócenia ich uwagi na reformy politycz-
ne, które miały świadczyć o wzrastającej wiarygodności kredytowej państwa. 
Warto dodać, że takie słowa ministra padły dzień po tym, jak rząd przyznał, 
że w poprzednim roku wbrew oczekiwaniom rzeczywisty deficyt budżetowy 
przekroczył 9% i zobowiązał się do obniżenia go w 2010 r. o 1%75. W tym 
kontekście można zrozumieć reakcję Teixeira dos Santosa, który próbował 
w ten sposób uratować reputację kraju w oczach inwestorów.

Prośby ministra nie przyniosły oczekiwanego skutku – w ciągu następ-
nych miesięcy cała „Wielka Trójka” obniżyła rating Portugalii. Moody’s zde-
cydowała się na to jako ostatnia agencja w lipcu 2010 r. Również tym razem 
komentarz Fernando Teixeira dos Santosa był wyważony i stonowany. Por-
tugalski minister finansów potwierdził, że nie jest zaskoczony decyzją agencji 
i że nie warto nad tym płakać, tylko robić wszystko, by zadowolić rynki 
finansowe76. Na tle wypowiedzi dotyczących ratingu Grecji formułowanych 
w analogicznym okresie komentarze portugalskiego polityka sprawiają wra-
żenie niezwykle spokojnych i nie zawierają żadnego negatywnego nastawie-
nia wobec agencji ratingowych. Minister finansów zdaje się traktować „Wiel-
ką Trójkę” jako obiektywne i ważne instytucje, które odgrywają powierzoną 
im rolę na rynku finansowym, więc nie należy ich obwiniać za obniżanie 
ocen podczas kryzysu.

Następna fala obniżek ratingów dotknęła Portugalię wskutek wyda-
rzeń na scenie politycznej, a nie ze względu na okresową rewizję ocen czy 

74 A. Khalip, Portugal asks ratings agencies not to rush decision, http://www.reuters.
com/article/2010/01/27/portugal-budget-finmin-idUSLIS00229220100127 
(dostep 30.08.2015).

75 J.T. Lewis, J. House, Portugal Budget Deficit Hits 9.3% of GDP In ‘09, http://
www.wsj.com/articles/SB10001424052748703906204575027784168078028 
(dostęp 30.08.2015).

76 Moody’s Downgrades Portugal’s Debt Rating Due to High Debt, Low Growth, http://
www.newsmax.com/t/finance/article/364442 (dostęp 30.08.2015).
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pogarszającą się koniunkturę gospodarczą. 23 marca 2011 r. parlament 
w Lizbonie odrzucił rządowy projekt dodatkowych cięć budżetowych, po-
legających na dalszym ograniczeniu wydatków publicznych i podniesieniu 
podatków. Konsekwencją takiej decyzji była dymisja premiera Jose Socratesa 
oraz zapowiedź przedterminowych wyborów77. W maju Portugalia uzgodni-
ła z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym warunki 
przyznania pakietu pomocowego w wysokości 78 mld euro, któremu towa-
rzyszyły zapewnienia, że sytuacja gospodarcza kraju nie jest tragiczna i ze-
wnętrzny zastrzyk finansowy pomoże państwu niebawem stanąć na nogi78. 
Mimo to w lipcu Moody’s ogłosiło, że długoterminowy rating wiarygod-
ności kredytowej Portugalii zostaje obniżony z Baa1 do Ba2, czyli oceny na 
poziomie spekulacyjnym. Agencja swoją decyzję argumentowała obawami, 
że zanim kraj będzie w stanie powrócić na międzynarodowy rynek finanso-
wy, niezbędny okaże się drugi pakiet pomocowy i zaangażowanie sektora 
prywatnego. Moody’s miało również wątpliwości co do tego, czy Lizbona 
wypełni wszystkie warunki, które postawiła przed nią Troika79.

Przyznanie „śmieciowego” ratingu Portugalii wywołało falę emocjonal-
nych komentarzy ze strony europejskich polityków. Minister spraw zagra-
nicznych Grecji, Stavros Lambridinis, określił taką decyzję mianem „cudow-
nego szaleństwa samospełniającej się przepowiedni”80. Było to nawiązanie do 
argumentu o możliwej konieczności uzgodnienia kolejnego pakietu pomo-
cowego – im niższy rating, tym wyższy koszt pożyczania pieniędzy na rynku 
i tym trudniej zmniejszyć dług publiczny. Komisja Europejska także zajęła 
zdecydowane stanowisko: skrytykowany został moment, w którym obniżo-
no ocenę, a także hipotetyczne scenariusze, które legły u podstaw decyzji. 
Jose Manuel Barroso potraktował przypadek Portugalii jako potwierdzenie 
poważniejszego problemu z agencjami ratingowymi. Przyznał, że niższa oce-

77 Parlament Portugalii odrzucił nowy plan oszczędnościowy, http://www.rp.pl/arty-
kul/631564.html?print=tak&p=0 (dostęp 30.08.2015).

78 P. Wise, Portugal reaches deal on €78bn bail-out, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ 
b8e251a8-75c7-11e0-82c6-00144feabdc0.html#axzz3kJIC0LWq (dostęp 30.08.2015).

79 Rating Action: Moody’s downgrades Portugal to Ba2 with a negative outlook from Baa1, 
5 July 2011, https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Portugal-to-
Ba2-with-a-negative-outlook-from?docid=PR_222043 (dostęp 30.08.2015).

80 L. Armitstead, Greece blasts ratings agency ‘madness’ as Portugal downgraded to ‘junk’, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8619951/Greece-blasts-ratings-
agency-madness-as-Portugal-downgraded-to-junk.html (dostęp 30.08.2015).
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na wprowadziła kolejny element spekulacji do sytuacji w strefie euro, ale 
przede wszystkim zwrócił uwagę na powtarzające się wątpliwości co do 
adekwatności działań agencji. Przewodniczący Komisji Europejskiej zarzu-
cił „Wielkiej Trójce” stronniczość i uprzedzenie wobec gospodarek europej-
skich81. Michel Barnier obiecał, że zastanowi się nad pomysłem zawieszenia 
ratingów państwom, które są objęte pakietami pomocowymi Unii Europej-
skiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Viviane Reding, Komi-
sarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa w ostrych 
słowach skrytykowała decyzje agencji ratingowych, twierdząc, że „Europa 
nie może pozwolić, by trzy amerykańskie prywatne przedsiębiorstwa znisz-
czyły euro”82. Przedstawiciele innych rządów również skrytykowali agencję 
Moody’s za obniżenie ratingu Portugalii do poziomu śmieciowego. Niemie-
cki minister finansów, Wolfgang Schaeuble, zaapelował o ograniczenie oli-
gopolu agencji ratingowych. Natomiast jego francuski odpowiednik, Fran-
cois Baroin, wyraził wątpliwość, czy poglądy agencji na sytuację Portugalii 
pomogą w pokonaniu napięć na rynkach finansowych w sytuacji kryzysu 
zadłużeniowego83.

W tym miejscu można przytoczyć również polski akcent debaty o roli 
„Wielkiej Trójki” i odpowiedzialności, która powinna towarzyszyć ich dzia-
łaniom oceny wiarygodności kredytowej suwerennych państw. Donald Tusk 
towarzyszył na konferencji prasowej ówczesnemu szefowi Komisji Europej-
skiej jako premier kraju obejmującego prezydencję Rady Unii Europejskiej 
i również wypowiedział się na temat agencji ratingowych niedługo po obni-
żeniu ratingów dla Portugalii i Grecji. „Tylko ktoś naiwny mógłby oczeki-
wać, że agencje ratingowe zmienią się w anioły i będą się zajmować jedynie 
szukaniem sposobu pomocy dla Grecji czy innego kraju. Nikt nie zakłada 
agencji ratingowej, żeby komuś pomagać”84. Była to jedna z bardziej wywa-

81 Ratings agencies criticised by European Commission, http://www.bbc.com/news/
business-14043293 (dostęp 30.08.2015).

82 Darkening Clouds: Irish Debt Downgraded as Euro Worries Spread, http://www.
spiegel.de/international/europe/darkening-clouds-irish-debt-downgraded-as-eu-
ro-worries-spread-a-774099.html( dostęp 30.08.2015).

83 G. Reilhac, A. Breidthardt, EU slams ratings agencies after Portugal downgraded, http://
www.reuters.com/article/2011/07/06/us-eurozone-idUSTRE7651EK20110706 
(dostęp 30.08.2015).

84 V. Pop, Barroso to ratings agencies: ‘We know better’, https://euobserver.com/eco-
nomic/32597 (dostęp 13.09.2015).
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żonych i stonowanych wypowiedzi, która uświadamiała odbiorcom, że pań-
stwa europejskie nie mogą mieć żadnych roszczeń wobec „Wielkiej Trójki”, 
ani oczekiwać z ich strony wyrozumiałości.

W oczy rzuca się pewna różnica między analizowanymi przypadkami 
Grecji i Portugalii. W pierwszym przypadku większość wypowiedzi pocho-
dziła właśnie od przedstawicieli rządu – na przestrzeni lat zmieniali się pre-
mierzy i ministrowie finansów, ale niezmiennie można było liczyć na ich 
krytyczny komentarz niemal za każdym razem, gdy któraś z agencji obniżała 
ocenę. Portugalscy politycy wykazywali się znacznie większą wstrzemięźli-
wością i nie byli tak skorzy do krytykowania agencji za obniżanie ratingu. 
Jednak decyzję Moody’s, by przyznać Portugalii ocenę na poziomie śmiecio-
wym, premier Pedro Passos Coelho określił jako „cios poniżej pasa”85. Mi-
nisterstwo finansów wystosowało oświadczenie, w którym zarzuciło agencji, 
że zignorowała pozytywne sygnały napływające z kraju, takie jak chociażby 
miażdżąca przewaga partii popierających reformy oszczędnościowe w ostat-
nich wyborach parlamentarnych, czy wprowadzenie jednorazowego podatku 
i przyspieszenie procesu prywatyzacji86. W styczniu 2012 r. również Stan-
dard & Poor’s obniżyło rating Portugalii do poziomu śmieciowego, co także 
wywołało oburzenie polityków portugalskich. Minister spraw zagranicznych 
Paolo Portas opowiedział się za poważną rewizją regulacji dotyczących dzia-
łalności agencji w świetle ostatnich wydarzeń. Natomiast premier Passos Co-
elho zarzucił agencjom polityczny charakter ich ocen, dodając, że może to 
być niezwykle niebezpieczne i mijać się z sensem istnienia ratingów w takiej 
formie87.

Kolejnym krajem z grupy PIIGS, którego rating został obcięty do po-
ziomu spekulacyjnego, była Irlandia, gdzie kryzys zadłużeniowy pogłębił się 
przez ogromne trudności w sektorze bankowym88. Nim jednak wiarygod-

85 P. Wise, P. Spiegel, B. Hall, Downgrade blow knocks wind out of Portugal, http://
www.ft.com/intl/cms/s/0/90ef90b4-a800-11e0-afc2-00144feabdc0.html#axzz-
3kJIC0LWq (dostęp 30.08.2015).

86 Moody’s downgrades Portugal on fear of 2nd bailout, http://www.cleveland.com/business/
index.ssf/2011/07/moodys_downgrades_portugal_on.html (dostęp 30.08.2015).

87 Prime Minister: Passos Joins Chorus Of Criticism Of Ratings Agencies, http://www.
portugaldailyview.com/whats-new/prime-minister-passos-joins-chorus-of-criti-
cism-of-ratings-agencies (dostęp 30.08.2015).

88 Patrz P. Honohan et al., The irish banking crisis: Regulatory and financial stability 
policy, Monachium 2010.
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ność kredytowa tego kraju została tak bardzo obniżona, reakcje na decyzje 
agencji ratingowych były wyważone. W lipcu 2010 r., po tym jak Moody’s 
ogłosiło, że zmienia ocenę Irlandii na Aa2, sekretarz stanu ds. finansów przy-
znał, że decyzja ta nie była wcale zaskakująca i wręcz oczywista ze względu na 
problemy banków89. Dokładnie rok później ta sama agencja zdegradowała 
zieloną wyspę do poziomu spekulacyjnego, przyznając jej ocenę Ba1. Argu-
mentem była realna obawa, że środki pomocowe pochodzące z UE i MFW 
nie wystarczą, by definitywnie zażegnać kryzys zadłużeniowy i niezbędne 
okaże się zaangażowanie sektora prywatnego90.

Reakcje na przyznanie ratingu na poziomie spekulacyjnym kolejnemu 
państwu strefy euro były natychmiastowe i bardzo krytyczne. Politycy ir-
landzcy bronili się twierdząc, że w rzeczywistości niska ocena jest karą dla 
Europy za sposób, w jaki walczy (nieskutecznie) z kryzysem, a nie odzwier-
ciedleniem realnej sytuacji w kraju. W ocenie Paula Nuttalla, członka Par-
lamentu Europejskiego, obniżenie ratingu udowodniło, że strategia karania 
obywateli irlandzkich za nadużycia europejskich bankierów poprzez zaini-
cjowanie polityki ostrych cięć budżetowych się nie sprawdza. Jednocześnie 
Nuttall skrytykował agencje, którym w jego opinii brakuje wiarygodno-
ści, podobnie jak pozostałym instytucjom rynku finansowego i które są 
częścią problemu, a nie rozwiązaniem91. W ocenie przedstawicieli władzy 
z Dublina decyzja Moody’s była „niesprawiedliwa i frustrująca”92. Repre-
zentanci Komisji Europejskiej również ocenili tę zmianę jako niezrozumiałą 
w kontekście ewidentnych postępów Irlandii w naprawianiu stanu finansów 
publicznych, rosnącej konkurencyjności oraz rekapitalizacji zagrożonych 
banków93.

89 J. Kollewe, Ireland’s debt downgraded by credit ratings agency, http://www.theguard-
ian.com/business/2010/jul/19/ireland-debt-downgraded-rating-agency (dostęp 
30.08.2015).

90 Rating Action: Moody’s downgrades Ireland to Ba1; outlook remains negative, 12 July 
2011, https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Ireland-to-Ba1-
outlook-remains-negative--PR_222257 (dostęp 2.09.2015).

91 Ireland joins junk sovereign debt club, http://www.rt.com/news/moody-portu-
gal-barroso-ireland/ (dostęp 2.09.2015).

92 E. Quinn, Ireland Blames Downgrade on Europe’s Failures, http://www.wsj.com/arti-
cles/SB10001424052702304911104576443173892784588 (dostęp 2.09.2015).

93 Statement on behalf of the Commission President, José Manuel Barroso, 13 July, 
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=183936 
(dostęp 2.09.2015).
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Przypadek Irlandii jest o tyle wyjątkowy, że odpowiednie reformy po-
mogły jej w miarę szybko uporać się z największym zagrożeniem dla bilansu 
budżetowego. Coraz lepszy stan gospodarki został doceniony przez agencje 
ratingowe, które w 2014 r. zaczęły podwyższać oceny wiarygodności kre-
dytowej kraju. Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony 
ministra finansów Irlandii, Micheale Noonana, który w wywiadzie tłuma-
czył, jakie znaczenie ma wyższy rating. Opisywał sytuację ostatnich paru 
lat, gdy w każdych rozmowach z inwestorami pojawiało się pytanie o rating 
na poziomie spekulacyjnym, przyznany przez jedną z największych agencji. 
Noonan przekonywał, że decyzja agencji jest niezwykle istotna dla państwa, 
bo wiele instytucji, takich jak banki centralne czy część funduszy inwesty-
cyjnych nie może inwestować w papiery wartościowe emitowane przez kraj, 
o ile cała „Wielka Trójka” nie przyzna mu ocen na poziomie inwestycyjnym. 
Większy popyt z kolei przekłada się zwykle na lepsze warunki zakupu, czyli 
w tym przypadku niższe stopy oprocentowania obligacji. Minister podkreślił 
również prestiżowe znaczenie podwyższenia oceny, które wzmacnia reputację 
państwa i sprzyja napływowi inwestycji94.

Wiele wątpliwości budziła również kondycja gospodarki włoskiej, która 
pod względem zadłużenia przed wybuchem kryzysu w strefie euro ustępowa-
ła jedynie Grecji95. W odróżnieniu od poprzednio opisanych krajów grupy 
PIIGS żadna z agencji nie obniżyła jednak ratingu Włoch do poziomu spe-
kulacyjnego. Niemniej decyzje „Wielkiej Trójki” o obcięciu ratingu w latach 
2011–2014 spotykały się z ostrymi reakcjami polityków włoskich. Agencje 
ratingowe wzbudzały tam ogromne emocje jeszcze zanim zdecydowały się na 
obniżenie ocen wiarygodności kraju96. W maju 2010 r. we Włoszech rozpo-

94 Minister Noonan’s interview with George Lee following Moody’s upgrade, http://
www.finance.gov.ie/news-centre/ministerial-interviews/minister-noonans-inter-
view-george-lee-following-moodys-upgrade (dostęp 5.09.2015).

95 Dane statystyczne Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD. 
TOTL.GD.ZS (dostęp 5.09.2015).

96 W ramach dygresji można przywołać przykład Florencji, która w ramach szuka-
nia oszczędności zdecydowała się właśnie na zrezygnowanie z usług świadczonych 
przez agencje ratingowe w samym środku kryzysu. Władze miasta uznały, że nie 
będą już dłużej przekazywać informacji na temat stanu swoich finansów, a za-
oszczędzone w ten sposób środki przeznaczy na cele społeczne. Warto dodać, że 
Florencja wydawała rocznie ok. 120 000 euro na współpracę z agencjami ratin-
gowymi. Renzi shuts out S&P, http://www.theflorentine.net/articles/article-view.
asp?issuetocId=7776 (dostęp 5.09.2015).
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częło się dochodzenie w sprawie działalności agencji ratingowych po tym, jak 
dwa stowarzyszenia obrony konsumentów oskarżyły agencje o manipulacje, 
opieranie się na fałszywych danych i wyciek poufnych danych, które dopro-
wadziły do poważnych turbulencji na rynkach finansowych. W toku śledztwa 
przeprowadzono rewizje w siedzibach agencji w Mediolanie, podczas gdy pre-
mier Silvio Berlusconi wygłaszał w parlamencie przemówienie na temat kry-
zysu. Prokurator prowadzący śledztwo uzasadniał decyzję o nalotach potrzebą 
sprawdzenia, czy agencje w swojej działalności nie naruszają przepisów prawa97.

Agencje nie wystraszyły się toczonego przeciwko nim śledztwa oraz re-
wizji i we wrześniu–październiku 2011 r. cała „Wielka Trójka” ogłosiła ob-
niżenie ocen Włoch ze względu na ryzyko dotyczące całej strefy euro, ale 
także niepewną sytuację polityczną. Berlusconi bronił się twierdząc, że po-
siada stabilną większość parlamentarną i że przyjęty właśnie pakiet reform 
oszczędnościowych jest wystarczającym remedium na kryzys. Skrytykował 
również bezpośrednio agencję Standard & Poor’s, zarzucając jej opieranie 
się na prasowych doniesieniach i uleganie wpływom politycznym98. Reak-
cja premiera była jednak znacznie bardziej wyważona, gdy agencja Moody’s 
również zdecydowała się na obcięcie ratingu. Powiedział jedynie, że taka de-
cyzja była oczekiwana i że rząd włoski nadal dokłada wszelkich starań, aby 
osiągnąć swoje cele budżetowe99. Decyzja o obniżeniu ratingu w 2014 r. do 
najniższej oceny na poziomie inwestycyjnym znów spotkała się z krytyką ze 
strony włoskiego rządu. Minister gospodarki Pier Carlo Padoan podkreślił, 
że reformy ekonomiczne zostały ocenione pozytywnie, więc nie ma podstaw 
do podzielania pesymistycznych poglądów agencji, a zarzuty wobec tempa 
wprowadzania zmian są nieuzasadnione100.

97 J. Hooper, Police raid Milan offices of Moody’s and Standard & Poor’s, http://www.
theguardian.com/world/2011/aug/04/police-raid-milan-moodys-standard-poors 
(dostęp 5.09.2015).

98 Debt Downgrade: Berlusconi Furious at Standard & Poor’s Rating, http://www.spie-
gel.de/international/business/debt-downgrade-berlusconi-furious-at-standard-
poor-s-rating-a-787324.html (dostęp 5.09.2015).

99 Moody’s downgrades Italy for first time in two decades, http://www.telegraph.co.uk/
finance/financialcrisis/8807450/Moodys-downgrades-Italy-for-first-time-in-two-
decades.html (dostęp 5.09.2015).

100 H. Ellyatt, Why Italy and investors are brushing off downgrade, http://www.cnbc.
com/2014/12/08/why-italy-and-investors-are-brushing-off-downgrade.html 
(dostęp 5.09.2015).
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W wyniku śledztwa rozpoczętego przeciwko agencjom ratingowym osta-
tecznie dwóm z nich – S&P oraz Fitch – postawiono zarzuty „destabilizacji 
wizerunku, prestiżu i wiarygodności kredytowej Włoch na rynkach finanso-
wych, zmiany wartości włoskich obligacji poprzez ich deprecjację (oraz) osła-
bienie euro”101. Jednym z przesłuchanych świadków był prezes Europejskiego 
Banku Centralnego Mario Draghi, poprzednio szef włoskiego banku cen-
tralnego, który przyznał, że wiele można zarzucić działaniom agencji. Straty, 
które poniosło państwo wskutek przyznania zbyt niskich ratingów, oszaco-
wano na 120 mld euro, czyli równowartość pakietów oszczędnościowych 
przyjętych od czasu, gdy koszt zaciągania pożyczek na rynkach międzynaro-
dowych zaczął wzrastać wraz ze zmniejszaniem się zaufania do Włoch jako 
kredytobiorcy102. Dwa lata później główny audytor włoskiego odpowiednika 
Najwyższej Izby Kontroli wysłał do S&P list, w którym zagroził pozwaniem 
agencji za… nieuwzględnianie niezwykłej wartości włoskiego dziedzictwa 
kulturowego przy przyznawaniu ratingu. Straty poniesione przez takie za-
niedbanie oszacowano na 234 mld euro. W liście audytor argumentował, 
że „S&P w swoich ratingach nigdy nie zauważała historii, sztuki czy krajo-
brazu Włoch, które jak powszechnie wiadomo, są podstawą ekonomicznej 
siły kraju”103. S&P określiło zarzuty i roszczenia mianem „niepoważnych 
i bezpodstawnych”104.

Hiszpańscy politycy oceniali obniżki ocen ogłoszonych przez „Wielką 
Trójkę” podobnie jak ich koledzy z pozostałych krajów grupy PIIGS. Gdy 
Moody’s ogłosiło możliwość obcięcia ratingu Hiszpanii, premier Jose Luis 
Rodriguez Zapatero zapewniał, że jest spokojny o wypłacalność swojego kra-
ju i obiecywał, że zainicjowane reformy pomogą uporać się z problemem 

101 L. Armistead, S&P and Fitch accused of market manipulation in Italy, http://
www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9672943/SandP-and-Fitch-ac-
cused-of-market-manipulation-in-Italy.html (dostęp 5.09.2015).

102 Włosi chcą postawić przed sądem agencje ratingowe. „Dopuściły się manipulacji”, 
http://www.polskatimes.pl/artykul/697053,wlosi-chca-postawic-przed-sadem-
-agencje-ratingowe-dopuscily-sie-manipulacji,id,t.html (dostęp 5.09.2015).

103 S. Foley, G. Dinmore, Italy accuses S&P of not getting ‘la dolce vita’, http://
www.ft.com/cms/s/0/6ed9649e-8dab-11e3-bbe7-00144feab7de.html?siteedi-
tion=uk#axzz2sFsX5IOb (dostęp 5.09.2015).

104 J. Rankin, Italy threatens to sue Standard & Poor’s for failing to value its history and 
art, http://www.theguardian.com/business/2014/feb/05/italy-standard-poors-val-
ue-history-art-culture (dostęp 5.09.2015).
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bezrobocia oraz odbudować zaufanie inwestorów105. Minister finansów Ele-
na Salgado po drugiej w okresie półrocza obniżce ratingu przez S&P stwier-
dziła, że jest to wynik turbulencji w pozostałych krajach Unii Gospodarczej 
i Walutowej. W ocenie minister przyznany przez S&P rating na poziomie 
AA- wciąż był znakomity106. Największe napięcia na linii agencje ratingo-
we – rząd Hiszpanii pojawiły się, gdy Moody’s obniżyło ocenę ze względu na 
szacowany koszt rekapitalizacji banków iberyjskich, który znacznie przekra-
czał wstępne plany, zwiększając zadłużenie publiczne. Agencja opublikowała 
te informacje zaledwie kilka godzin przed oficjalnym komunikatem hiszpań-
skiego banku centralnego, w którym ogłoszono trzykrotnie niższą sumę po-
trzebną na rekapitalizację. Główny zarzut hiszpańskich przedstawicieli rządu 
dotyczył momentu, w którym opublikowano decyzję o obniżeniu ratingu, 
nie czekając na oficjalne dane podawane przez bank centralny107.

Nie tylko kraje najbardziej zadłużone czy tradycyjnie postrzegane jako 
najsłabiej rozwinięte w Unii Europejskiej musiały stawić czoła informacjom 
o obniżonych ratingach podczas najgorszego w historii kryzysu, jaki dotknął 
strefę euro. „Wielka Trójka” już w 2010 r. wspominała o możliwości obni-
żenia ratingu Francji, głównie przez wzgląd na efekt zarażania, czyli przeno-
szenia kłopotów finansowych poprzez wspólną walutę. Francuski minister 
finansów François Baroin podkreślił, że celem kraju jest utrzymanie oceny 
na najwyższym poziomie, a także zredukowanie długu, by się uniezależnić 
od rynków. W jego wypowiedzi dało się jednak słyszeć również ostrzeżenie 
przed traktowaniem oceny AAA jako pewnej i niezachwianej108. Takie słowa 
wypowiedziane przez ministra potwierdzały wagę, jaką do najwyższej oceny 

105 Zapatero Defends Spanish Solvency Ahead of Possible Downgrade, http://laht.com/
article.asp?ArticleId=359615&CategoryId=12395 (dostęp 6.09.2015).

106 L. Moran, Spain hit by fresh debt downgrade: S&P reduces credit rating for a second 
time, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2048998/S-P-downgrades-Spains-
credit-rating-second-time-week.html#ixzz3kxXfCUcl (dostęp 6.09.2015).

107 A. Fontevecchia, Moody’s Downgrades Spain’s Credit Rating As Recapitalization 
Could Cost €50B, http://www.forbes.com/sites/afontevecchia/2011/03/10/mood-
ys-downgrades-spains-credit-rating-as-recapitalization-could-cost-e50bn/ (dostęp 
6.09.2015).

108 R. Wray, Euro under new pressure after Spain’s debt rating is downgraded, http://
www.theguardian.com/business/2010/may/30/euro-spain-credit-downgrade 
(dostęp 6.09.2015).
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wiarygodności kredytowej przywiązywała Francja  – był to obiektywny do-
wód, że można mieć zaufanie wobec wypłacalności kraju w tych niepewnych 
czasach.

Z biegiem czasu okazało się, że utrata najwyższej oceny jest coraz bardziej 
realna, a jednocześnie postrzegana jako poważne zagrożenie. W obliczu obawy 
obniżenia oceny wyszło na jaw, jak istotne jest to dla polityków. Obóz prezy-
denta Sarkozy’ego najwyższą ocenę, którą miała Francja od kilku dziesięciole-
ci, określał mianem złotego Graala i dobra narodowego. Miał to być kluczo-
wy dowód na świetne funkcjonowanie modelu gospodarczego promowanego 
przez partie socjalistyczne. Według nieoficjalnych źródeł sam Nicolas Sarkozy 
miał powiedzieć, że „jest martwy, jeżeli Francja straci ocenę AAA”109. W swojej 
kampanii prezydenckiej postawił na wizerunek osoby, która wie, jak uratować 
Francję i całą strefę euro z kryzysu, więc utrzymanie ratingu stało się wręcz misją 
prezydenta. Jednak im bardziej prawdopodobna stawała się utrata oceny AAA110, 
tym bardziej Sarkozy odchodził od poprzedniej retoryki. Kilka tygodni przed 
tym, jak Standard & Poor’s potwierdziło obawy decyzją o obniżeniu ratingu 
o jeden punkt, prezydent powiedział w wywiadzie, że taka możliwość „będzie 
dodatkowym utrudnieniem, ale nie przeszkodą, której nie da się pokonać”111.

W czarny piątek 13 stycznia 2012 r. agencja S&P jako pierwsza ogło-
siła obniżenie ratingu Francji o jeden punkt do poziomu AA+ oraz obni-
żenie ocen ośmiu innych krajów strefy euro (Włoch, Hiszpanii, Portugalii, 
Cypru, Austrii, Malty, Słowacji i Słowenii). Francuski minister finansów 

109 A. Chrisafis, Nicolas Sarkozy’s worst election fear realised with loss of AAA rating, http://
www.theguardian.com/world/2012/jan/13/france-downgrade-sarkozy-election (do-
step 07.09.2015).

110 W listopadzie 2011 r. w wyniku błędu agencja Standard & Poor’s opublikowa-
ła komunikat o obniżeniu oceny Francji. Agencja wycofała się z tego oświadcze-
nia dwie godziny później, zrzucając winę na problemy techniczne i dementując 
pogłoski jakoby rozpatrywane jest obcięcie oceny wiarygodności Francji, jed-
nak spotkało się to z potężną krytyką ze strony rządu francuskiego. Był to jeden 
z pierwszych przypadków naruszeń, których rozpatrywaniem zajęła się nowo po-
wstała instytucja unijna ESMA. W. Brandimarte, D. Bases, France shocked by S&P 
downgrade error, http://uk.reuters.com/article/2011/11/11/uk-france-ratings-sandp-
-error-idUKTRE7AA12820111111; S&P censured for France downgrade error, 
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10873310/SandP-censured-for-
-France-downgrade-error.html (dostęp 7.09.2015).

111 France’s Sarkozy:Rating Downgrade Would Not Be Insurmountable, https://www.
marketnews.com/content/frances-sarkozyrating-downgrade-would-not-be-insur-
mountable (dostęp 7.09.2015).
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stwierdził, że „To nie jest katastrofa. To świetny rating. Ale to nie jest do-
bra wiadomość”112. Nicolas Sarkozy wypowiadał się w podobnym duchu, 
twierdząc, że decyzja agencji niczego nie zmienia, bo to nie ratingi kształtu-
ją politykę gospodarczą, tylko rzeczywista sytuacja ekonomiczna. Prezydent 
przyznawał, że poziom deficytu i tempo wzrostu są powodem do niepokoju 
dla Francji, podobnie jak dla całej strefy euro113. W jego interpretacji oceny 
przyznawane przez „Wielką Trójkę” nie miały istotnego znaczenia, bo jedy-
nie odzwierciedlały zastaną i doskonale znaną sytuację gospodarki. Była to 
wyraźna zmiana retoryki w porównaniu do poprzednich wypowiedzi, w któ-
rych rating był traktowany jak wyrocznia w kwestiach prowadzonej polityki 
budżetowej.

Francuscy politycy ostro protestowali przeciwko niższej ocenie wiary-
godności kraju, ale zewnętrzni obserwatorzy nie byli aż tak bezkrytyczni. 
Yanis Varoufakis napisał, że agencja S&P miała wszelkie podstawy do ta-
kiej decyzji, bo Francja pogrążyła się w nieuniknionym kryzysie, będącym 
konsekwencją nierównowagi handlowej i kapitałowej wewnątrz Unii Go-
spodarczej i Walutowej. Jednocześnie wyraźnie zaznaczył, że Standard & 
Poor’s jest jednym z kluczowych graczy w procesie finansjalizacji gospodarki, 
czyli kolejnej przyczyny światowego kryzysu114. Z tej wypowiedzi płyną więc 
dwa przekazy – z jednej strony zgoda z analizą stanu ekonomicznego Francji 
wyrażonego w obniżonym ratingu, z drugiej zaś potwierdzenie istotnej roli 
agencji ratingowych w kształtowaniu oblicza gospodarki światowej.

W listopadzie 2012 r. agencja Moody’s także obniżyła rating Francji do 
poziomu Aa1, przyznając jednocześnie negatywną perspektywę, która ozna-
czała możliwość dalszych cięć oceny. W uzasadnieniu agencja podkreśliła 
coraz gorszą konkurencyjność i brak elastyczności gospodarki francuskiej, 
ale również podatność na szoki finansowe przenoszone z pozostałych kra-
jów strefy euro. Moody’s zaznaczyła, że uzależnienie Paryża od peryferyj-
nych państw członkowskich Unii jest niewspółmiernie duże ze względu na 

112 M. Sobolewski, D. Kyriakidou, S&P downgrades nine euro zone countries, 
http://www.reuters.com/article/2012/01/14/us-eurozone-sp-idUSTRE80C-
1BC20120114 (dostęp 7.09.2015).

113 P. Lesova, Sarkozy: Rating agency moves don’t change anything, http://www.
marketwatch.com/story/sarkozy-rating-agency-moves-dont-change-any-
thing-2012-01-16-1114450 (dostęp 8.09.2015).

114 Y. Varoufakis, On the true causes behind France’s downgrade, http://yanisvaroufakis.
eu/2012/01/14/on-the-true-causes-behind-frances-downgrade/ (dostęp 10.09.2015).
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strukturę handlu i aktywów sektora bankowego115. Pierre Moscovici, mini-
ster finansów, skwitował to stwierdzeniem, że oceniać należy po wynikach, 
podczas gdy przyznana ocena nie uwzględnia ani fundamentów, na których 
opiera się francuska gospodarka, ani rozpoczętych już procesów mających 
na celu uzdrowienie finansów publicznych. Niemniej minister potwierdził, 
że niższy rating jest kolejnym argumentem za przyjęciem reform gospodar-
czych, które nie przysparzają popularności wśród wyborców116. Natomiast 
prezydent Francois Hollande z pewną pokorą przyznał, że należy „wyciąg-
nąć wnioski, trzymać się naszej polityki gospodarczej, trzymać rękę na pulsie 
i zrozumieć, że w naszym interesie jest poprawa finansów publicznych”117. 
Tym razem francuscy czołowi politycy nie reagowali więc na obniżenie oce-
ny ratingu, jedynie podkreślali swoje dotychczasowe zaangażowanie na rzecz 
odbudowy wiarygodności i stabilności gospodarczej. Niższą ocenę bagate-
lizował również minister Wolfgang Schaeuble, nazywając ją „małym napo-
mnieniem ze strony agencji ratingowej” dla najważniejszego partnera Nie-
miec i zapewniając, że rating Francji wciąż jest na tyle stabilny, że nie warto 
dramatyzować118.

Rok później (w listopadzie 2013 r.) okazało się, że wiara polityków fran-
cuskich w skuteczność podjętych reform była zbyt duża. Standard & Poor’s 
ogłosiło kolejną obniżkę oceny wiarygodności kredytowej Francji o jeden 
poziom. Moscovici znów się bronił, twierdząc, że agencje nie doceniają potę-
gi jego kraju i zdolności do transformacji. Zdaniem ministra finansów Fran-
cja znalazła się już na właściwym torze w kierunku uzdrowienia gospodar-
czego, czego potwierdzeniem były chociażby pozytywne sygnały napływające 

115 Rating Action: Moody’s downgrades France’s government bond rating to Aa1 from 
Aaa, maintains negative outlook, 19 November 2012, https://www.moodys.com/
research/Moodys-downgrades-Frances-government-bond-rating-to-Aa1-from-
Aaa--PR_260071 (dostęp 10.09.2015).

116 S. Flanders, France shrugs off loss of top triple-A credit rating, http://www.bbc.com/
news/business-20407787 (dostęp 10.09.2015).

117 L. Thomas, D. Flynn, France to answer ratings downgrade with reforms, http://
www.reuters.com/news/picture/france-to-answer-ratings-downgrade-with?arti-
cleId=USBRE8AI17K20121120&slideId=676365355 (dostęp 10.09.2015).

118 French finance minister shrugs off country’s credit rating downgrade, insisting its 
economy just ‘needs time’, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2235829/
Pierre-Moscovici-French-finance-minister-shrugs-countrys-credit-rating-down-
grade.html#ixzz3fbnHoOem (dostęp 10.09.2015).
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z Komisji Europejskiej119. Retoryka ministra była bardzo spójna – w kolej-
nych komentarzach podkreślał, że nie martwią go ratingi, bo gospodarka 
Francji jest stabilna i rynki doceniają efekty podjętych reform120. Dowodem 
na to miały być bardzo niskie stopy procentowe na obligacjach francuskich, 
które zaprzeczały krytyce formułowanej przez agencje121. Gdy Moody’s ogło-
siło, że utrzymuje dotychczasową ocenę, Moscovici wyraził zadowolenie 
i przyznał, że jest to jego zdaniem pozytywny sygnał122.

Pod koniec 2014 r. Francję znów czekały nieprzyjemne wieści ze strony 
agencji ratingowych. Najpierw S&P zmieniło perspektywę ratingu na nega-
tywną, z czym nie chciał się zgodzić nowy minister finansów, Michel Sapin, 
który uważał, że jest to kolejna ocena odzwierciedlająca sytuację w całej stre-
fie euro, a nie w samej Francji123. Agencja Fitch zdecydowała się w grudniu 
2014 r. na kolejne cięcie ratingu do poziomu AA. W oficjalnym oświadcze-
niu minister Sapin bronił się, mówiąc, że jego kraj trzyma się obranego kursu 
w polityce gospodarczej w tym trudnym czasie dla całej Europy. Zapewniał 
również, że reformy na rzecz polepszenia stanu finansów publicznych zaczy-
nają właśnie działać i w niedalekiej przyszłości przyniosą kolejne pozytywne 
efekty124. Postawa francuskich polityków sprowadzała się więc do powtarza-
nia obietnic o nadchodzących zmianach i zarzucania agencjom ignorowania 
kolejnych prób naprawy sytuacji gospodarczej. Co ciekawe, rynki finansowe 
wydawały się być po stronie Francuzów, a nie „Wielkiej Trójki”, gdyż koszt 

119 S&P downgrades France’s credit rating but market reactions were contained, http://
en.mercopress.com/2013/11/09/s-p-downgrades-france-s-credit-rating-but-mar-
ket-reactions-were-contained (dostęp 10.09.2015).

120 France FinMin Moscovici Says Not Worried About Moody’s Review, https://mnin-
ews.marketnews.com/content/france-finmin-moscovici-says-not-worried-about-
moodys-review (dostęp 10.09.2015).

121 Moscovici: my proposal for a new Europe, http://www.euronews.com/2013/11/14/
moscovici-my-proposals-for-a-new-europe/ (dostęp 10.09.2015).

122 H. Carnegy, Moody’s holds French debt rating, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2cf6e4d2-
854c-11e3-86f7-00144feab7de.html#axzz3fbbGGUiO (dostęp 10.09.2015).

123 C. Boyle, K. Bishop, E. Rosenfeld, Ratings agency S&P cuts France’s outlook to 
negative from stable, http://www.cnbc.com/2014/10/10/ratings-agency-sp-cuts-
frances-outlook-to-negative-from-stable.html (dostęp 10.09.2015).

124 W. Horobin, Fitch Downgrades France Credit Rating to AA From AA+, http://
www.wsj.com/articles/fitch-downgrades-france-credit-rating-1418419493 
(dostęp 10.09.2015).
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pożyczania pieniądza w przypadku Francji pozostawał na rekordowo niskim 
poziomie125.

Opisane przykłady reakcji najważniejszych europejskich aktorów poli-
tycznych na zmiany ratingu Grecji i pozostałych krajów strefy euro w obra-
zowy sposób opisują sytuację, w której część aktorów sprzeciwia się istnie-
jącemu układowi instytucjonalnemu. Niemal wszystkie państwa, którym 
obniżono oceny podczas kryzysu zadłużeniowego, krytykowały decyzje 
ratingowe podjęte przez „Wielką Trójkę”, formułując zarzuty co do jako-
ści oferowanych przez nie usług. Jednak największa fala krytyki dotyczyła 
pozycji, którą na rynku finansowym zajmowały agencje ratingowe wskutek 
ukształtowania się specyficznych relacji między mocodawcą i agentem126. 
Państwa europejskie protestowały przeciwko sytuacji, w której stały się 
przymusowi klientami na oligopolistycznym rynku agencji, będących pry-
watnymi amerykańskimi przedsiębiorstwami. Regulacje prawne wiążące 
inwestorów instytucjonalnych z całego świata i nakładające na nich obowią-
zek uwzględniania ratingów „Wielkiej Trójki” sprawiły, że państwo, które 
zdecydowałoby się na zrezygnowanie z usług świadczonych przez te agen-
cje, de facto zamknęłoby sobie drogę do zaciągania kredytów na rynkach 
międzynarodowych.

Dyskurs polityczny dotyczący agencji ratingowych w Europie nasilał się 
przy okazji każdej decyzji o obniżeniu ratingów krajów pogrążonych w kry-
zysie. Najbardziej krytyczne postawy prezentowali przedstawiciele rządów 
tych państw, których dotyczyły te decyzje ratingowe. Wiele emocji wzbudza-
ły również przypadki obcięcia ocen krajom uznawanym dotychczas za naj-
bardziej wiarygodne i stabilne gospodarczo, jak chociażby Francja. Zarzuty 
dotyczyły podstaw przyznania niższych ocen, sprowadzających się rzekomo 
jedynie do uwzględniania chwilowych trudności, wynikających w znacznej 

125 Fitch downgrades France’s credit rating, http://www.english.rfi.fr/economy/20141213-
fitch-downgrades-france-s-credit-rating (dostęp 10.09.2015).

126 Wyjątkowym głosem w debacie dotyczącej agencji ratingowych w Europie było 
stanowisko Izby Lordów parlamentu brytyjskiego, wyrażone w publikacji, która 
już w tytule stawiała pytanie o to, czy nagonka na agencje nie jest zabijaniem 
posłańca przynoszącego złe wieści. Zdaniem autorów agencje obniżając ratingi od-
zwierciedlały nastroje panujące już na rynkach, nie można więc ich oskarżać o na-
pędzanie kryzysu. Zob. Sovereign Credit Ratings: Shooting the Messenger?, House of 
Lords, London 2011. Warto jednak zauważyć, że publikacja pojawiła się półtora 
roku przed tym, jak Moody’s i Fitch zdecydowały się na obcięcie oceny wiarygod-
ności kredytowej Wielkiej Brytanii o jeden poziom.
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mierze z kłopotów całej strefy euro, z pominięciem analizy fundamental-
nych wskaźników gospodarczych konkretnych krajów. Politycy europejscy 
często krytykowali również moment, w którym agencje publikowały swoje 
komunikaty (np. obniżanie ocen państwom, które właśnie uzgodniły warun-
ki przyjęcia pakietu pomocowego UE-MFW, co powinno podnieść wiary-
godność kredytowanych gospodarek).

Przytoczone wcześniej zarzuty w połączeniu z ostrą krytyką silnej pozy-
cji „Wielkiej Trójki” udowadniają, że politycy głównego nurtu postrzegają 
agencje ratingowe jako istotne instytucje opiniotwórcze i przywiązują duże 
znaczenie do ich ocen. Marginalna część autorów zacytowanych wypowiedzi 
traktowała ratingi lekceważąco. Można było wręcz dostrzec pewien schemat 
zmiany nastawienia tych polityków, którzy początkowo twierdzili, że nie za-
mierzają w ogóle komentować ratingów. Wraz z kolejnymi komunikatami 
ogłaszanymi przez agencje reagowali coraz częściej i bardziej emocjonalnie, 
używając nawet argumentów o braku odpowiedzialności. To wszystko dowo-
dzi, że agencje Moody’s, Standard & Poor’s oraz Fitch Ratings są istotnymi 
aktorami politycznymi, a ich wpływ przekracza znacznie granice, które ory-
ginalnie wyznaczała ich doradcza rola na rynkach finansowych.

4.4. Proces regulacji działalności agencji ratingowych 
w Unii Europejskiej

Rozmiar kryzysu finansowego z którym zderzyły się kraje członkowskie udo-
wodnił, że niezbędna jest natychmiastowa i wielopłaszczyznowa przebudowa 
architektury Unii Gospodarczej i Walutowej. Początkowo wśród polityków 
unijnych silne było przekonanie o kluczowej roli czynników zewnętrznych, 
takich jak załamanie globalnej koniunktury, które pogłębiały kłopoty finan-
sowe poszczególnych gospodarek i całej strefy euro. Z czasem ostrze kry-
tyki zwróciło się przeciwko krajom, w których stan finansów publicznych 
był w najbardziej opłakanym stanie, zaś elity polityczne nie kwapiły się do 
przeprowadzania bolesnych reform, mających na celu załatanie dziury bu-
dżetowej. Jednak ostatecznie nawet przedstawiciele instytucji Unii Europej-
skiej przyznali, że kryzys obnażył również poważne wady unijnego systemu 
zarządzania gospodarczego, takie jak „zbytnie skupienie uwagi na poziomie 
deficytu budżetowego, brak nadzoru nad konkurencyjnością i zakłóceniami 
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równowagi makroekonomicznej, słabe egzekwowanie przepisów, powolne 
procesy decyzyjne oraz finansowanie w sytuacjach kryzysowych”127.

W odpowiedzi na narastające kłopoty całej strefy euro Unia Europejska 
rozpoczęła proces przebudowy systemu zarządzania gospodarczego. Naj-
ważniejszymi regulacjami przyjętymi od tego czasu są postanowienia tzw. 
sześciopaku, dwupaku, podpisany przez 25 państw członkowskich Traktat 
o stabilności, koordynacji i zarządzaniu, jak również mechanizmy pomocy 
finansowej: kredyty międzypaństwowe, Europejski Mechanizm Stabilności 
oraz Europejski Instrument Stabilności Finansowej. Jedną z najdonioślej-
szych w skutkach innowacji było wprowadzenie rocznego cyklu koordynacji 
gospodarczej, zwanego semestrem europejskim, określającego ściśle ramy 
czasowe planowania budżetowego i gospodarczego. Dzięki temu określono 
dokładnie okresy, w których państwa członkowskie i instytucje unijne mogą 
dyskutować programy reform budżetowych, strukturalnych i makroekono-
micznych128. Dodatkowo „sześciopak” reformował Pakt Stabilności i Wzro-
stu, zarówno w części korygującej, jak i prewencyjnej, a także wzmacniał 
nadzór nad zakłóceniami nierównowagi makroekonomicznej129.

Kolejne wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej, jednakże jedynie 
w odniesieniu do krajów strefy euro, przyniósł tzw. dwupak. W pierwszym 
rozporządzeniu znajdują się przepisy szczególne dotyczące państw objętych 

127 Zarządzanie gospodarcze w UE. Silne zasady ekonomiczne leżące u podstaw zarządza-
nia euro oraz unią gospodarczą i walutową, Komisja Europejska, Bruksela 2013, s. 7.

128 Realizacja założeń − europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, 
Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_
pl.htm (dostęp 5.10.2015).

129 Patrz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru bu-
dżetowego w strefie euro; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr  1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwo-
wania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie 
euro; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 
w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich korygowania; Rozporządzenie Rady (UE) 
nr 1177/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficy-
tu; Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów 
dla ram budżetowych państw członkowskich.
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częścią naprawczą Paktu Stabilności i Wzrostu, czyli procedurą nadmiernego 
deficytu. Drugie rozporządzenie w dokładniejszy niż dotąd sposób definiu-
je reguły wzmocnionego nadzoru w państwach członkowskich, które mają 
znaczne trudności z utrzymaniem stabilności finansowej, otrzymują pomoc 
finansową lub kończą udział w programie pomocy finansowej. Skoordyno-
wany nadzór Komisji nad budżetami krajów unii walutowej ma się odtąd 
odbywać jesienią, czyli między dwoma semestrami europejskimi130.

Wspomniane wyżej reformy były flagowymi projektami walki z kryzy-
sem zadłużeniowym w strefie euro, nie były to jednak jedyne zmiany prawne 
wynikające z dramatycznego stanu finansów publicznych Unii Europejskiej. 
Wypowiedzi wielu prominentnych polityków, przytoczone w poprzednim 
podrozdziale, pokazały, że Europa miała coraz więcej zarzutów wobec agencji 
ratingowych. Decyzje „Wielkiej Trójki” o obniżaniu ratingów kolejnym po-
grążonym w kryzysie państwom były komentowane jako nieodpowiedzialne 
dolewanie oliwy do ognia i wpędzanie tych gospodarek w spiralę zadłużenia. 
Chociaż krytyka agencji i ich wyjątkowo silnej pozycji na rynku finansowym 
była obecna w europejskim dyskursie politycznym już od dłuższego czasu, 
jednak kolejne rozwiązania prawne umacniały jedynie dotychczasowe status 
quo (jak chociażby zachowanie odniesień do ratingów w procesie określania 
niezbędnych wymagań kapitałowych dla banków komercyjnych oraz Euro-
pejskiego Banku Centralnego)131. Dopiero kryzys, który wstrząsnął strefą 
euro, stał się wystarczająco silnym bodźcem do zmiany regulacji w odniesie-
niu do agencji ratingowych.

Rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych weszło w życie w grudniu 
2009 r., natomiast już w czerwcu 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła 
proponowane poprawki do tego aktu prawnego. Punktem wyjścia był raport 
na temat reformy europejskiego nadzoru finansowego, przygotowany przez 

130 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 
21  maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowe-
go nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub 
zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finanso-
wej; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z dnia 
21  maja 2013 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania 
i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego 
deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro.

131 K. Lanoo, What reforms for the credit rating industry? A European perspective, 
„ECMI Policy Brief ” 2010, nr 17, s. 2-3.
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grupę ekspertów, której przewodniczył Jacques de Larosière. Raport bardzo 
krytycznie oceniał quasi-regulacyjną rolę agencji ratingowych w ostatnim 
kryzysie finansowym oraz adekwatność przyznawanych przez nie ocen. Nowy 
system udzielania zezwoleń i nadzoru nad tymi podmiotami na terenie Unii 
Europejskiej został uznany przez ekspertów za zbyt skomplikowany i nie-
skuteczny132. Zalecono stworzenie Europejskiego Systemu Nadzoru Finan-
sowego, który przyjąłby formę scentralizowanej sieci. Jednym z elementów 
tej sieci stał się Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(European Securities and Markets Authority, ESMA), którego głównym 
celem było zapewnienie stabilności i skuteczności rynku finansowego oraz 
wzmocnienie koordynacji w zakresie nadzoru międzynarodowego133.

Tym razem również przeprowadzono dwie tury konsultacji społecznych, 
dotyczących całego pakietu legislacyjnego. Opinie przysłane przez zaintere-
sowane strony skupiały się raczej na ogólnych zasadach, na których miał 
zostać oparty nowy system nadzoru, niż na szczegółowych rozwiązaniach. 
Pojawiło się kilka głosów popierających centralizację kontroli nad branżą ra-
tingową, jednak warto zauważyć, że tym razem żadna agencja z „Wielkiej 
Trójki” nie wzięła udziału w konsultacjach134. Niemniej zmiany wprowadzo-
ne do rozporządzenia w znacznej mierze odpowiadały postulatom zgłasza-
nym rok wcześniej przez największe agencje ratingowe.

Nowy model zarządzania branżą ratingową opierał się na centralizacji 
zagadnień rejestracji i nadzoru nad działalnością agencji. ESMA miała prze-
jąć całą odpowiedzialność za proces zgłaszania, certyfikowania i uznawania 
podmiotów nadających ratingi na terenie Unii Europejskiej, a także pro-
wadzenie bieżącej kontroli nad tymi podmiotami. Do kompetencji Urzędu 

132 Raport grupy wysokiego szczebla ds. nadzoru pod przewodnictwem Jacques de 
Larosière, Bruksela, 29 lutego 2009 r.

133 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 
24  listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); Dz. Urz. UE 
2010, nr L 331, s. 84-119.

134 Patrz Summary of public submissions received on the proposals of the de Larosière re-
port regarding financial supervision in Europe, http://ec.europa.eu/internal_market/
consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf, Summary of replies 
received to the public consultation on the Commission Communication of 27 May 
2009 on European Financial Supervision, http://ec.europa.eu/internal_market/
consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf (dostęp 
21.10.2015).
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weszło między innymi zgłaszanie projektów standardów technicznych doty-
czących rejestracji i funkcjonowania agencji, żądanie od nich niezbędnych 
informacji, a także dochodzenia w sprawie potencjalnego naruszenia prze-
pisów. Zadania te mogły być również w pewnych okolicznościach przeka-
zywane odpowiednim organom na poziomie krajowym. Organy te pozosta-
wały odpowiedzialne za nadzór nad instytucjami wykorzystującymi ratingi 
w swojej działalności. W wachlarzu uprawnień nadzorczych, które otrzymała 
ESMA, znalazło się zawieszanie prawa wystawiania ratingów do momentu 
usunięcia nieprawidłowości, występowanie do Komisji Europejskiej o na-
łożenie grzywny pieniężnej, a także cofnięcie rejestracji agencji ratingowej. 
Działalność Urzędu miała być w pełni finansowana z opłat nakładanych na 
zarejestrowane agencje135.

Parlament Europejski poparł przedstawioną propozycję zmiany roz-
porządzenia, wprowadzając do tekstu jedynie pewne uściślenia i wyjaś-
nienia136. Najistotniejszą zmianą było przyznanie uprawnienia nakładania 
grzywien i kar pieniężnych bezpośrednio Europejskiemu Urzędowi Nadzo-
ru Giełd i Papierów Wartościowych. Debata parlamentarna nad przedłożo-
nym aktem prawnym wyraźnie pokazywała wpływ bieżących wydarzeń na 
stanowiska polityków. W dyskusji pojawiały się słowa o niezwykle istotnym 
statusie agencji na rynkach finansowych i ich wypływie na globalny kryzys. 
Posłowie zwracali również uwagę na istotne kwestie, które zostały pominię-
te w rozporządzeniu – kontrowersyjną rolę przyznawania ocen wiarygod-
ności kredytowej państwom, oligopolistyczną strukturę tej branży, model 
finansowania „emitent płaci”. Pojawiły się zapewnienia o dalszych pracach 
nad reformą tego sektora, obejmujących między innymi utworzenie euro-
pejskiej agencji ratingowej. Zaprezentowane na tym posiedzeniu stanowi-
ska posłów z różnych grup parlamentarnych dowodzą prawdziwości tezy 
o przygotowaniu nowych regulacji bezpośrednio w konsekwencji obniżenia 
ratingów państwom europejskim podczas kryzysu euro. Na poparcie moż-
na przywołać słowa niezrzeszonego posła Bruno Gollnischa, które stanowią 

135 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozpo-
rządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, KOM(2010) 289 
wersja ostateczna, 2010/0160 (COD) z dnia 2 czerwca 2010 r.

136 Za przyjęciem Rozporządzenia głosowało 611 posłów, 15 się powstrzymało, a 26 było 
przeciwko. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/sda.do?id=19141&l=en (do-
stęp 24.10.2015).
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doskonałą ilustrację wpływu, jaki agencje ratingowe wywierają jako aktorzy 
polityczni137:

Działalność agencji ratingowych w teorii podlega już nadzorowi i uregulowaniom 
na szczeblu europejskim. Ale czy to podważyło dominację trzech amerykańskich 
agencji, które w całości rządzą rynkami europejskimi, długami państwowymi, 
a zatem stopami procentowymi pożyczek, które mogą zaciągać państwa europej-
skie? Obawiam się, że nie. To nie powstrzymało Standard & Poor’s przed groże-
niem całkiem niedawno obniżeniem ratingu Belgii, ani Moody’s przed grożeniem 
Hiszpanii, ani Fitch – Irlandii.

Żadna z tych agencji nie została ukarana − ani przez swoich klientów, ani wskutek 
częściowej utraty reputacji − za niewłaściwe działania w trakcie kryzysu Enronu 
czy kryzysu na rynku kredytów subprime. Teraz próbują odgrywać rolę politycz-
ną: groźba wobec Belgii jest próbą zmuszenia do utworzenia rządu; brak groźby 
wobec Francji  – próbą sztucznego zapobieżenia rozpadowi strefy euro. Prawda 
jest taka, że ich władza wynika wyłącznie z nieuregulowania rynków, a sytuacji nie jest 
w stanie diametralnie poprawić państwa tekst, za którego przyjęciem niemniej jednak 
głosowałem.

Procedura legislacyjna zakończyła się 11 maja 2011 r. podpisaniem 
aktu138, nie zakończyły się jednak dyskusje dotyczące regulacji działalności 
agencji ratingowych, zwłaszcza w świetle narastającego kryzysu zadłużenio-
wego i kontrowersyjnych zmian ratingów krajów należących do strefy euro. 
Nowa regulacja wprowadzała zasady rejestracji i nadzoru agencji, zapewnia-
jąc Unii Europejskiej pewien stopień kontroli nad podmiotami odgrywa-
jącymi tak znaczącą rolę na rynku finansowym. Jednakże żaden z najważ-
niejszych zarzutów stawianych wobec „Wielkiej Trójki” nie został skutecznie 
rozwiązany. Wymagania związane z rejestracją działalności tworzą dodatko-
we bariery wejścia na rynek, które nie sprzyjają zniesieniu dominacji kilku 
podmiotów i odejściu od oligopolistycznej struktury branży. Nie podjęto 
również żadnej próby zmiany systemu finansowania, w którym to emitent 

137 Debata Parlamentu Europejskiego nt. agencji ratingowych z 15 grudnia 2010 r., 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=201012
15&secondRef=ITEM-010&language=PL&ring=A7-2010-0340#3-224 (dostęp 
24.10.2015).

138 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, Dz. Urz. UE 
2011, nr L 145, s. 30-56.
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płaci za wystawienie ratingu, co naturalnie tworzy przestrzeń do nadużyć 
i konfliktu interesów139. Rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych wy-
magało co prawda od objętych nadzorem podmiotów większej przejrzystości 
w odniesieniu do stosowanej metodologii, jednak w żaden sposób nie inge-
rowało w ich treść i jakość. Miary podjęte w celu ograniczenia nadmiernej 
zależności od ratingów wśród europejskich inwestorów także trudno było 
uznać za wystarczające140.

Dynamikę sytuacji potwierdza rezolucja w sprawie agencji ratingowych, 
przyjęta przez Parlament Europejski 8 czerwca 2011 r., czyli w niecały mie-
siąc po podpisaniu znowelizowanego rozporządzenia regulującego sektor 
ratingów. Rezolucja dotyczyła przyszłych kierunków reform, które miałyby 
rozwiązać nieuregulowane dotąd problemy, związane z przyznawaniem ocen 
wiarygodności kredytowej. Pojawiły się postulaty, że należy uniezależnić sy-
stem regulacyjny od zbytniej zależności od zewnętrznych ratingów, sankcjo-
nowanej m.in. przez postanowienia Bazylei II. W tekście rezolucji znalazły 
się także odwołania do większości zarzutów stawianych agencjom – oligo-
polistycznej struktury rynku, utraty zaufania, kontrowersyjnego modelu fi-
nansowania działalności, procykliczności i niespójności ratingów. Zwrócono 
również uwagę na znaczenie ratingów długu państwowego, które szczególnie 
się uwydatniło w świetle kryzysu strefy euro. Rezolucję dotyczącą przyszłych 
perspektyw agencji ratingowych przyjęto na podstawie projektu Komisji Go-
spodarczej i Monetarnej, której sprawozdawcą był Wolf Klinz141. W trakcie 
debaty poseł Klinz podkreślił, że „realna odpowiedzialność za decyzje inwe-
stycyjne nie będzie delegowana, lecz ponosić ją będą podmioty rynkowe, 
przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni dysponujący własną wiedzą 
i doświadczeniem”142.

139 P. K. Staikouras, A Theoretical and Empirical Review of the EU Regulation on Credit 
Rating Agencies: In Search of Truth, Not Scapegoats, „Financial Markets, Institutions 
& Instruments” 2012, nr 21/2, s. 96-100.

140 A. Miglionico, Enhancing the regulation of credit rating agencies, in search of a method, 
London 2012, s. 88-89.

141 Sprawozdanie z 23 marca 2011 r. w sprawie agencji ratingowych: przyszłe perspek-
tywy (2010/2302 (INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type= 
REPORT&reference=A7-2011-0081&language=PL (dostęp 26.10.2015).

142 Deabta Parlamentu Europejskiego nt. agencji ratingowych z 6 czerwca 2011 r., http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20110606&seco
ndRef=ITEM-021&language=PL&ring=A7-2011-0081 (dostęp 27.10.2015).
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Parlament Europejski postulował utworzenie Europejskiej Fundacji Ra-
tingów Kredytowych, której zadaniem byłoby rozpowszechnianie fachowej 
wiedzy we wszystkich sektorach oraz niezależnej sieci europejskich agencji 
ratingowych, które dzięki współpracy mogłyby konkurować z „Wielką Trój-
ką”. Kolejnym pomysłem było stworzenie Europejskiego Indeksu Ratingo-
wego, który byłby odzwierciedleniem wszystkich dostępnych na rynku ratin-
gów. Posłowie wezwali również Komisję Europejską do zbadania zasadności 
i możliwości powołania centralnej europejskiej agencji ratingowej. Istotna 
uwaga odnosiła się do sygnałów wysyłanych przez agencje na rynki w po-
staci komentarzy, obserwacji, perspektyw i ostrzeżeń, które nie były dotych-
czas regulowane i wobec których nie stosowano tych samych standardów 
przejrzystości co wobec ratingów. Dużo miejsca poświęcono ratingom dłu-
gu państwowego i zależności spreadów od przyznanych ocen. W rezolucji 
zaproponowano usunięcie przepisów, które w restrykcyjny sposób regulują 
zasady kupna i sprzedaży państwowych papierów dłużnych w zależności od 
przyznanego ratingu, co miało pozwolić uniknąć bolesnego efektu procy-
klicznego. Silny nacisk położono na większą przejrzystość metodologii w tej 
sferze, a także odpowiedzialność agencji za decyzje, które mogą mieć istotne 
konsekwencje systemowe143.

Komisja Europejska kontynuowała prace nad dopasowaniem regulacji 
do sytuacji na rynku ratingów. Presja otoczenia politycznego była ogrom-
na, gdyż był to czas, gdy „Wielka Trójka” przyznała Grecji oceny na pozio-
mie oznaczającym niewypłacalność. W Brukseli zorganizowano okrągły stół 
z przedstawicielami głównych grup zainteresowanych tą tematyką – polity-
kami, reprezentantami agencji, emitentami papierów wartościowych i na-
ukowcami. Tym razem w planie dyskusji pojawiły się nie tylko tradycyjnie 
poruszane zagadnienia, takie jak zbytnia zależność od ratingów, konflikt 
interesów i brak konkurencji, ale również kwestia ocen wiarygodności kre-
dytowej państw. Zdaniem wielu uczestników dyskusji niedawne przykłady 
obniżania ocen państw ze strefy euro potwierdzały, że ratingi nie są przyzna-
wane na podstawie jasnych, logicznych kryteriów. Pojawiły się wątpliwości 
co do kompletności i przejrzystości publikowanych raportów, opisujących 
powody obniżenia oceny. Zabrakło jednak konsensusu w odpowiedzi na py-
tanie, czy konieczne jest wprowadzenie szczególnych regulacji w odniesieniu 

143 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłe perspektywy (2010/2302 (INI)).
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do ratingów długu publicznego. Również w innych kwestiach członkowie 
różnych grup interesów prezentowali odmienne stanowiska. Jedyny punkt, 
z którym zgodziła się większość uczestników, dotyczył ustanowienia europej-
skiej agencji ratingowej – niemal wszyscy oponowali przeciwko idei utwo-
rzenia takiego podmiotu w formie inicjatywy publicznej. Wątpliwości bu-
dziła niezależność takiej instytucji, jej wpływ na wzrost konkurencyjności 
na rynku, a także wiarygodność, która jest niezbędna z punktu widzenia 
inwestorów144.

11 listopada 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła kolejne propozycje 
nowelizacji prawa dotyczącego nadzoru nad agencjami ratingowymi na tere-
nie Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem przygotowanych aktów miało być 
odejście od zbytniej zależności od zewnętrznych ratingów145, a także próba 
uregulowania wymiarów działalności ratingowej, które dotychczas nie były 
uwzględnione w prawie unijnym. Poprawki do obowiązującego rozporzą-
dzenia nr 1060/2009 przewidywały między innymi poprawę jakości ratin-
gów przyznawanych państwom poprzez nakaz publikowania obszernego ra-
portu uzasadniającego przyznaną ocenę, weryfikowanie informacji leżących 
u podstaw takiej decyzji, wprowadzenie ujednoliconych standardów skal 
ratingowych, a także europejskiego indeksu ratingowego. Celem było zmi-
nimalizowanie zagrożenia wystąpienia „efektu domina”, które uwidoczniło 
się w przypadku obniżania ocen wielu krajów strefy euro jednocześnie. Rów-
nież częstotliwość przyznawania ratingów państw miała wzrosnąć do dwóch 
rocznie. Dodatkowo proponowano wprowadzenie obowiązku dokonywania 
wewnętrznych ocen ryzyka kredytowego przez niektóre kategorie inwesto-
rów instytucjonalnych, a także całkowite odejście od regulacji odwołujących 

144 Roundtable on Credit Rating Agencies, Brussels, 6 July 2011, http://ec.europa.eu/
finance/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf (dostęp 31.10.2015).

145 Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowelizacji dwóch aktów  – Roz-
porządzenia nr 1060/2009, omówionego w tekście powyżej oraz Dyrektywy 
2009/65/WE. Drugi z wymienionych aktów nie będzie szerzej opisywany, gdyż 
zawiera w znacznej mierze techniczne wytyczne dotyczące procesu zarządzania ry-
zykiem w spółkach zarządzających lub inwestycyjnych. Patrz Wniosek Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszą-
cych się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoś-
ciowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatyw-
nymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na 
ratingach kredytowych z dnia 15 listopada 2011 r.
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się do mechanicznego korzystania z ratingów w jakichkolwiek dokumen-
tach unijnych. Problem konfliktu interesów miała rozwiązać zasada rotacji, 
zgodnie z którą emitent co trzy lata był zobowiązany do zmiany agencji, 
oceniającej jego instrumenty dłużne (zasada ta jednak nie miała zastosowa-
nia wobec państw). Najbardziej kontrowersyjną proponowaną zmianą było 
wprowadzenie zasady odpowiedzialności cywilnej agencji wobec inwestorów. 
W przypadku naruszenia rozporządzenia o agencjach ratingowych (umyślne-
go lub w wyniku rażącego niedbalstwa), powodującego szkody dla inwestora, 
agencja musiałaby ponieść odpowiedzialność146. Warto również zauważyć, że 
Komisja Europejska opowiedziała się przeciwko stworzeniu publicznej eu-
ropejskiej agencji ratingowej, stając w opozycji do stanowiska popularnego 
wśród wielu wpływowych polityków europejskich147.

Projekty nowelizacji regulacji dotyczących nadzoru nad agencjami ra-
tingowymi przez dłuższy czas pozostawały jedynie propozycjami. W mię-
dzyczasie Komisja Europejska przyjęła szereg aktów o bardziej technicznym 
charakterze. Jednym z nich było rozporządzenie delegowane w sprawie opłat 
ponoszonych przez agencje ratingowe podlegające nadzorowi Europejskie-
go Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Przewidziano w nim 
opłaty rejestracyjne w wysokości od 2000 euro do 125 000 euro, a także 
opłatę nadzorczą w wysokości 6000 euro rocznie. Kwota opłaty rejestracyjnej 
jest zależna od wielkości agencji oraz stopnia skomplikowania wniosku148. 
Uregulowano również prawo agencji ratingowych do obrony w sytuacji, gdy 
ESMA zdecyduje się na nałożenie grzywny lub okresowej kary pieniężnej149.

146 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, 2011/0361 (COD) 
z dnia 15 listopada 2011 r.

147 Patrz np. A. Willis, Merkel backs -DoSklacreation of European credit rating agency, 
https://euobserver.com/economic/30001 (dostęp 31.10.2009); EU urgently needs 
an independent rating agency, says Schulz, http://www.socialistsanddemocrats.eu/
newsroom/eu-urgently-needs-independent-rating-agency-says-schulz#1 (dostęp 
31.10.2015).

148 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 
r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nad-
zoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych.

149 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 946/2012 z dnia 12 lipca 2012 
r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1060/2009 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien 
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Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych również był aktywnym 
graczem na polu rozwijania polityki nadzoru nad agencjami ratingowymi. Na 
zlecenie Komisji Europejskiej powstał szereg wytycznych, technicznych porad 
i rekomendacji dotyczących skutecznej implementacji nowych przepisów, a tak-
że uregulowania tych sfer działalności agencji ratingowych, które nadal budziły 
wątpliwość150. Zobligowany przez regulacje Urząd publikował coroczne raporty 
na temat nadzoru nad agencjami ratingowymi oraz stosowania przepisów roz-
porządzenia. Jak pokazały te raporty, na początku 2012 r. zarejestrowanych było 
w Unii Europejskiej 28 podmiotów świadczących usługi ratingowe, jednak aż 
16 z nich było jednostkami należącymi do „Wielkiej Trójki”. Pozostałe agencje 
były znacznie mniejsze – działały na terenie jednego kraju lub nawet w jednej 
z branż danego kraju151. Warto dodać, że trzynaście zarejestrowanych agencji 
przyznawało ratingi wiarygodności kredytowej państwom152, więc ta gałąź bran-
ży nadal w dużym stopniu posiadała strukturę oligopolistyczną.

Po trudnym procesie ustalania wspólnego stanowiska między Parlamen-
tem i Radą debata nad nowelizacją rozporządzenia o agencjach ratingowych 
odbyła się w Parlamencie Europejskim 16 stycznia 2013 r. Dużo poprawek 
mających na celu zmniejszenie uzależnienia od ratingów wprowadzono do 
preambuły zarządzenia, były to więc raczej wytyczne niż obowiązujące prze-
pisy. Świetną ilustracją takiej poprawki jest punkt 45 preambuły, dotyczący 
tytułowego tematu pracy, czyli wpływu politycznego agencji ratingowych153:

nakładanych na agencje ratingowe przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papie-
rów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów 
tymczasowych.

150 Patrz np. Wytyczne i zalecenia. Wytyczne i zalecenia dotyczące zakresu rozporzą-
dzenia w sprawie agencji ratingowych z dnia 17 czerwca 2013 r., ESMA/2013/720; 
Guidelines and Recommendations. Cooperation including delegation between 
ESMA, the competent authorities and the sectoral competent authorities under 
Regulation (EU) No 513/2011 on credit rating agencies, 10.01.2012, ESMA/2012 
/188; Final report. Regulatory technical standards on the information for registra-
tion and certification of credit rating agencies, 22.12.2011, ESMA/2011/463.

151 ESMA’s Report on the Supervision of Credit Rating Agencies, 22.03.2012, 
ESMA/2012/207, s. 6.

152 Report on CRA Market Share Calculation, ESMA, December 2017, s. 7.
153 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 

16  stycznia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr ../2013 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w spra-
wie agencji ratingowych (EP-PE_TC1-COD(2011)0361).
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Jednak przejrzystość w odniesieniu do ratingów państw nie powinna mieć charakteru 
rozstrzygającego, jeżeli chodzi o kierunek polityki krajowej (gospodarczej, na rynku 
pracy lub w innej dziedzinie). Wobec tego chociaż polityka ta może być czynnikiem 
służącym agencji ratingowej do oceny zdolności kredytowej państwa lub jego instru-
mentów finansowych oraz można przy jej pomocy wyjaśnić najważniejsze powody 
wystawienia określonej oceny ratingowej państwa, bezpośrednie lub wyraźne wymogi 
lub zalecenia agencji ratingowych w stosunku do państw w odniesieniu do takiej po-
lityki nie powinny być dozwolone. Agencje ratingowe nie powinny wydawać bezpo-
średnich ani wyraźnych zaleceń politycznych dotyczących polityki państw.

Zakres zagadnień objętych trzecią wersją rozporządzenia w sprawie agen-
cji ratingowych znacznie się różnił od poprzednich prób uregulowania tego 
sektora. Silny nacisk położono na jakość ratingów długu publicznego:

 – rozszerzono pojęcie ratingu państwa, obejmując nim również władze 
regionalne bądź samorząd terytorialny, spółki celowe powołane przez 
te przedmioty oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których ce-
lem jest pomoc członkom doświadczającym problemów finansowych;

 – agencje zostały zobowiązane do tworzenia kalendarza publikowanych 
ratingów państw, przy czym niezamówione ratingi można przyznawać 
maksymalnie trzy razy do roku, a każde odejście od tej zasady musi być 
szczegółowo uzasadnione;

 – wystawianym ocenom oraz perspektywom ratingowym muszą towa-
rzyszyć publicznie dostępne szczegółowe raporty, uwzględniające sto-
sowaną metodologię, przyjęte założenia i wykorzystane informacje, 
a także opis zagrożeń związanych ze zmianą ratingu. Ustawodawca 
podkreślił też, że polityka krajowa może być jednym z uwzględnio-
nych czynników, ale agencja nie może w tej kwestii formułować zale-
ceń skierowanych do ocenianych podmiotów;

 – agencje są zobowiązane do publikowania ratingów i perspektyw ratin-
gowych państw dopiero po zakończeniu dnia sesyjnego rynków regu-
lowanych i co najmniej na jedną godzinę przed ich otwarciem.

Kolejną wielką zmianą w stosunku do poprzednich regulacji (nie tylko 
na poziomie europejskim, ale również światowym) było nałożenie na agen-
cje odpowiedzialności cywilnej. Agencje od początku swojego istnienia bro-
niły się przed zarzutami co do jakości wystawianych ratingów, tłumacząc, że 
są to jedynie opinie, które nie mogą być traktowane jak bezpośrednie zalece-
nia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych ocenianych emitentów. 
Dopiero w nowych regulacjach unijnych przyznano wprost, że w ostatnich 



4.4. Proces regulacji działalności agencji ratingowych w Unii Europejskiej 243

dziesięcioleciach ratingi stały się czymś więcej niż niezależnymi opiniami, co 
pociąga za sobą konieczność ich odmiennego traktowania. Według znowelizo-
wanego rozporządzenia inwestor lub emitent, który będzie w stanie wykazać, że 
poniósł straty ze względu na to, że agencja dopuściła się naruszenia umyślnego 
lub w wyniku rażącego niedbalstwa, będzie mógł dochodzić roszczeń za szkody 
spowodowane przez to naruszenie. Dochodzenie roszczeń będzie się odbywać 
przed właściwym sądem krajowym i na zasadach obowiązujących w prawie 
krajowym. Warto zauważyć, że według projektu Komisji Europejskiej to na 
agencji spoczywałby ciężar udowodnienia, że nie dopuściła się naruszenia. Do-
piero Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego w swojej opinii zakwestiono-
wała taki zapis, stojący w sprzeczności z zasadą domniemania niewinności154.

Podjęto kolejne próby rozwiązania potencjalnego konfliktu interesów, zwią-
zanego z strukturą własnościową agencji, powiązaniami personalnymi z ocenia-
nymi podmiotami czy też uzależnieniem wynagrodzenia analityków agencji od 
uzyskiwanych przychodów. Wprowadzono również zasadę rotacji, ale w odróż-
nieniu od oryginalnej propozycji Komisji ograniczono jej zakres obowiązywania 
jedynie do ratingów dotyczących resekurytyzacji (rotacja odnosi się zarówno do 
ograniczenia w korzystaniu z usług tej  samej agencji, jak też zmian w komitecie 
analityków oceniających ten sam podmiot). Celem tego zapisu jest wspiera-
nie konkurencji i zmniejszenie barier wejścia na tym newralgicznym segmencie 
rynku finansowego. Aby zapewnić łatwiejszy dostęp do wszystkich przyznanych 
ratingów oraz możliwość ich łatwego porównywania, zapowiedziano w rozpo-
rządzeniu stworzenie Europejskiej platformy ratingowej, na której muszą zna-
leźć się wszystkie przyznane oceny i perspektywy ratingowe.

Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 20 czerwca 2013 r. W po-
łączeniu z dyrektywą 2013/14/UE155 oraz kilkoma rozporządzeniami dele-

154 Opinia Komisji Prawnej (3.5.2012) dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych 
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD)).

155 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowni-
czych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrekty-
wę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie za-
rządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nad-
miernego polegania na ratingach kredytowych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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gowanymi156 powstały obszerne ramy prawne regulujące działalność oraz 
nadzór nad agencjami ratingowymi na terenie Unii Europejskiej, w literatu-
rze przedmiotu określane jako CRA III lub CRA3157. Jest to ogromny krok 
w porównaniu do próżni legislacyjnej, która charakteryzowała ten sektor ryn-
ku przed rozpoczęciem kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Nadal wiele 
aspektów działalności agencji ratingowych budzi wątpliwości i nawet Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przyznaje, że obecne regulacje nie 
rozwiązują do końca problemu konfliktu interesów oraz małej konkurencji 
na rynku. Nie udało się także nadal osiągnąć całkowitej niezależności od 
ratingów na poziomie legislacyjnym, gdyż wciąż nie powstały wystarczająco 

156 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 272/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. uzu-
pełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 
w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Pa-
pierów Wartościowych od agencji ratingowych (Dz.U.UE.L.2012.90.6); Rozpo-
rządzenie delegowane Komisji (UE) nr 446/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzu-
pełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści i for-
matu okresowych sprawozdań zawierających dane ratingowe, składanych przez 
agencje ratingowe do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartoś-
ciowych (Dz.U.UE.L.2012.140.2); Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 447/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych poprzez 
ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących oceny zgod-
ności metodyk sporządzania ratingów kredytowych (Dz.U.UE.L.2012.140.14); 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 448/2012 z dnia 21 marca 
2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczą-
cych prezentacji informacji, które agencje ratingowe udostępniają w centralnym 
repozytorium utworzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (Dz.U.UE.L.2012.140.17); Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 449/2012 z dnia 21 marca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji i certyfikacji 
agencji ratingowych (Dz.U.UE.L.2012.140.32); Rozporządzenie delegowane Ko-
misji (UE) nr 946/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do przepisów 
proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na agencje ratingowe przez 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów do-
tyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych (Dz.U.UE.L.2012.282.23).

157 Patrz np. N. Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, New 
York 2014, s. 650; Consultation Paper. On CRA3 implementation, 11.02.2014, 
ESMA/2014/150.
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efektywne alternatywne sposoby szacowania ryzyka kredytowego, które mo-
głyby zastąpić przymus korzystania z ratingów158.

Porównując regulacje dotyczące agencji ratingowych z chronologią kry-
zysów gospodarczych ostatnich lat, wyraźnie można zauważyć, że kolejne 
akty prawne były przyjmowane i nowelizowane pod wpływem bieżących wy-
darzeń. Potwierdzają to również przeanalizowane wypowiedzi wpływowych 
polityków europejskich. Kwestia ratingów państw nie interesowała ustawo-
dawcy europejskiego aż do momentu, gdy agencje zaczęły niespodziewanie 
i szybko obniżać oceny zadłużonym krajom, co boleśnie odbiło się na całej 
strefie euro. Jednak nawet mimo wprowadzenia nowych regulacji, poświęco-
nych bezpośrednio tej kategorii ratingów, nie udało się naprawić wszystkich 
zdiagnozowanych problemów. Rynek ratingów publicznych w Europie jest 
nadal niemal całkowicie zdominowany przez „Wielką Trójkę”, przy czym 
przyznawane przez nią oceny państw niemal się nie różnią159. Groźba nałoże-
nia kary pieniężnej czy grzywny nie zapewnia również automatycznie najwyż-
szej jakości przyznawanych ratingów – przykładem może być kontrowersyjne 
zdarzenie, gdy Standard & Poor’s wysłało błędnego maila o obniżeniu oceny 
kredytowej Francji. Agencja została publicznie upomniana przez ESMA160, 
ale była to jedyna zastosowana kara. Jak dotąd brakuje informacji o tym, by 
jakieś państwo skorzystało z prawa do dochodzenia roszczeń ze względu na 
naruszenie przez agencję przepisów przy wystawianiu ratingów161.

158 ESMA sees progress in reform of EU credit rating industry, http://www.esma.europa.
eu/system/files/20151002_2015-1483_esma_sees_progress_in_reform_of_eu_
credit_rating_industry.pdf (dostęp 8.11.2015).

159 Technical Advice. Competition, choice and conflicts of interest in the credit rating 
industry, 30.09.2015, ESMA/2015/1472, s. 41-57.

160 Decision to adopt a supervisory measure taking the form of a public notice in accor-
dance with Articles 23e(5) and 24 of Regulation (EC) No 1060/2009 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, 
http://www.esma.europa.eu/content/Decision-adopt-supervisory-measure-tak-
ing-form-public-notice-accordance-Articles-23e5-and-24 (dostęp 8.11.2015).

161 Włochy szykują się do pozwania 5 pracowników agencji Standard & Poor’s oraz 
Fitch Ratings za nieuzasadnione obniżenie ocen w latach 2011–2012. Jako że 
pozwane mają zostać prywatne osoby, nie można tego traktować jako przypadku 
stosowania nowych przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej agencji. 
E. Moore, Italy seeks to prosecute S&P and Fitch over ratings, http://www.ft.com/
cms/s/0/f4227a1c-62cc-11e5-9846-de406ccb37f2.html#axzz3quoTBdzL 
(dostęp 8.11.2015).
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Reżim prawny regulujący funkcjonowanie agencji ratingowych na tere-
nie Unii Europejskiej potwierdza ich znaczenie jako aktorów politycznych. 
Przedstawiciele instytucji unijnych oraz państw członkowskich zgadzają się 
co do tego, że agencje zyskały ogromne wpływy na międzynarodowym rynku 
finansowym i wymknęły się nadzorowi jakichkolwiek struktur publicznych. 
Próby uregulowania tej sfery miały na celu naprawienie zaburzonych relacji 
między mocodawcą i agentem. Jednak nowe prawo pozostawia nadal w rę-
kach agencji ratingowych część władzy poprzez zachowanie nakazu stosowa-
ni ratingów w niektórych przepisach prawnych. Okoliczności tworzenia tego 
prawa wyraźnie pokazują, że było ono formułowane pod wpływem bieżą-
cych okoliczności i narastającej krytyki wobec działań agencji ratingowych, 
zwłaszcza w odniesieniu do ratingów państw. Niemniej nie udało się stworzyć 
wystarczająco skutecznej alternatywy, która pozbawiłaby „Wielką Trójkę” tak 
silnego wpływu na otaczającą rzeczywistość polityczno-ekonomiczną.



Zakończenie

Z punktu widzenia politologa agencje ratingowe per se stanowią fascynujący 
przedmiot badań, ale są również doskonałym przykładem bardziej ogólnych 
procesów zachodzących na arenie międzynarodowej. Studium przypadku 
agencji Moody’s, Standard & Poor’s oraz Fitch Ratings pokazuje, jak na zglo-
balizowanym i zdecentralizowanym rynku finansowym niewielkie przedsię-
biorstwa mogą osiągnąć przewagę oligopolistyczną, a nawet rozszerzyć swoją 
strefę wpływów na sferę polityczną. Historia ich sukcesu w dużej mierze wy-
nika z konsekwentnego budowania kapitału zaufania swoich klientów, cią-
głego rozwijania pakietu usług i dostosowywania się do rynku. Jednocześnie 
mają na swoim koncie wiele poważnych błędów, które mogłyby podważyć 
ich wiarygodność w oczach inwestorów. A jednak dzięki uprzywilejowa-
nej pozycji, którą usankcjonowali ustawodawcy w Stanach Zjednoczonych 
i Europie, agencjom ratingowym udaje się utrzymać swoje wpływy nawet 
w obliczu potężnej krytyki. Władza „Wielkiej Trójki” jest fenomenem, który 
zasługiwał na dogłębną analizę – ze względu na jego znaczenie dla innych 
aktorów politycznych, ale też ze względu na mity, którymi zdążył obrosnąć 
w świadomości publicznej.

Równie interesujące jest odnalezienie w przypadku agencji ratingowych 
odzwierciedlenia ogólnych trendów kształtujących globalny układ politycz-
ny. Przede wszystkim są świetną ilustracją zjawiska wzrostu znaczenia ak-
torów pozapaństwowych. Zwykle przy omawianiu podmiotów, które obok 
państw zaczynają odgrywać istotną rolę na arenie międzynarodowej, wy-
mienia się takie, które wyróżniają się pod względem siły gospodarczej, jak 
korporacje transnarodowe lub siły militarnej, jak ugrupowania terrorystycz-
ne. Coraz częściej jednak można zidentyfikować nowych aktorów pozapań-
stwowych, którzy nie mają tradycyjnych źródeł przewagi. Ich władza może 
wynikać z posiadania dostępu do wiedzy, a zwłaszcza z możliwości kontrolo-
wania przepływu informacji i kształtowania obowiązującego dyskursu. Część 
podmiotów z kolei wykonuje zadania delegowane im przez państwa, jed-
nak dzięki uprawnieniom do tworzenia regulacji, standardów, karania lub 
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nagradzania uniezależnia się od swoich mocodawców. Wyłania się z tego 
obraz ładu międzynarodowego, w którym trudno mówić o kilku wyraźnych 
biegunach władzy. Współczesny system bardziej przypomina sieć, w której 
jednocześnie współistnieje wiele ośrodków, posługujących się różnorodnymi 
narzędziami wywierania wpływu na pozostałych aktorów.

Powyższe spostrzeżenia mają poważne implikacje dla naukowego myśle-
nia o świecie. Badanie zależności na poziomie międzynarodowym, zwłaszcza 
tych zachodzących na styku polityki i ekonomii, jest coraz bardziej skompli-
kowane. Zagadnienia, które nawet w analizie wewnątrzpaństwowej przyspa-
rzają trudności, tutaj stają się niemal nieuchwytne. Przy braku tradycyjnych 
narzędzi przymusu należy szukać nowych perspektyw badawczych, które po-
zwolą zidentyfikować atrybuty władzy na arenie międzynarodowej. Niezbyt 
przydatne okazują się również tradycyjne teorie legitymizacji władzy, gdyż 
coraz większego znaczenia nabierają instytucje niewiększościowe, posiada-
jące słaby mandat demokratyczny. Z tymi problemami zderzyłam się szuka-
jąc perspektywy badawczej pozwalającej opisać pozycję agencji ratingowych 
w systemie globalnym.

Mimo zasygnalizowanych trudności, udało mi się osiągnąć większość ce-
lów postawionych na początku badania. Prześledzenie historii działalności 
agencji ratingowych pozwoliło dostrzec, jak z biegiem czasu zmieniała się 
ich rola w systemie: początkowo były po prostu jedną z dostępnych na ryn-
ku instytucji doradczych, następnie na mocy prawa stały się gatekeeperami, 
którzy miały chronić uczestników rynku przed niejakościowymi papierami 
wartościowymi, aż wreszcie umocniły swoją pozycję na tyle, że zaczęły dzia-
łać wyłącznie na swoją korzyść, a nie w interesie swoich mocodawców, czyli 
inwestorów. Momenty zwrotne w historii „Wielkiej Trójki” widać zwłaszcza 
w prawodawstwie Stanów Zjednoczonych, które przez dziesięciolecia wy-
znaczało standardy na rynku credit ratingu. Europejskie regulacje były przez 
większość czasu jedynie adaptacją rozwiązań wypracowanych na amerykań-
skim gruncie.

Powielanie regulacji wypracowanych za oceanem doprowadziło do tego, 
że na rynku europejskim powtórzono te same błędy i umożliwiono „Wiel-
kiej Trójce” zajęcie niekwestionowanej pozycji lidera. Wydarzenia ostatnich 
lat pokazały, że ustawodawca nie docenił faktu, iż władza agencji rozciąga 
się nie tyko na prywatnych emitentów, ale również na suwerenne państwa 
i samorządy. Świadczy to o krótkowzroczności, ale też o nadmiernej ufności 
w potęgę gospodarczą Unii Europejskiej. Politycy chętnie chwalili się 
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wysokimi ratingami, które miały potwierdzać dobrą kondycję ekonomiczną 
państwa, czyli również skuteczność prowadzonej polityki gospodarczej. Nie 
wyciągnęli żadnych wniosków z kryzysu azjatyckiego, gdy agencje gwałtownie 
obniżały zbyt optymistyczne oceny państw, przedłużając i pogłębiając okres 
wychodzenia z zapaści. Taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny 
w przypadku stabilnej Europy, więc rządy nie przejmowały się rosnącą 
władzą agencji ratingowych.

Głównym narzędziem, poprzez które „Wielka Trójka” realizuje swoją 
władzę, jest możliwość karania i nagradzania, czyli kształtowanie oceniane-
go podmiotu jako wiarygodnego lub nie w oczach inwestorów. Nie chodzi 
tylko o prestiż – najważniejszą stawką jest dostęp i koszt uzyskania kapitału 
na rynku finansowym. Państwa członkowskie Unii Europejskiej przez długi 
czas były głównie nagradzane wysokimi ratingami, więc nie kwestionowały 
pozycji ani działalności agencji ratingowych. Ciągły wzrost gospodarczy był 
argumentem na rzecz liberalnej polityki gospodarczej, wpisującej się w mo-
del konsensusu waszyngtońskiego. Można więc powiedzieć, że przeobraże-
nie się agencji ratingowych we wpływowych aktorów politycznych nastąpiło 
w znacznej mierze przy przyzwoleniu państw europejskich, które nie dostrze-
gły w tym procesie potencjalnego zagrożenia.

Od wybuchu globalnego kryzysu głosy krytyczne wobec agencji ratingo-
wych znacznie się nasiliły. Najpoważniejszy z nich dotyczył jakości przyzna-
wanych ocen. Paradoksalnie ten zarzut nie znajdował potwierdzenia w wielu 
badaniach naukowych. Wskaźniki adekwatności ratingów w perspektywie 
kilkudziesięciu lat wskazują na wysoką skuteczność agencji ratingowych 
w ocenianiu wiarygodności kredytowej państw. Większość bankrutujących 
krajów już na rok przed ogłoszeniem niewypłacalności miała oceny na po-
ziomie spekulacyjnym, a przez następne dwanaście miesięcy ratingi były sy-
stematycznie obniżane. Z kolei kraje, które otrzymywały najwyższe oceny, 
w długim horyzoncie czasowym nadal pozostawały wypłacalne. Dokładność 
agencji w przypadku oceniania obligacji państwowych była znacznie wyż-
sza w porównaniu do analogicznych wskaźników obliczonych dla papierów 
dłużnych emitowanych przez podmioty prywatne. Wskaźniki stabilności 
również przemawiały na korzyść „Wielkiej Trójki”, gdyż wahania przyzna-
nych ratingów nie były wielkie, przez co inwestorzy instytucjonalni nie byli 
narażeni na wysokie koszty transakcyjne.

Jednak ograniczenie próby badawczej do trwania kryzysu zadłużeniowe-
go strefy euro wyraźnie kontrastuje z wynikami długookresowymi. Zarówno 
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wskaźniki trafności, jak i stabilności ocen w okresie kryzysu były znacznie 
niższe, co dowodzi małej skuteczności „Wielkiej Trójki”, a także wskazuje 
na procykliczny charakter ratingów. W trakcie trwania kryzysu strefy euro 
oceny były zmieniane niezwykle często, normą stało się obniżanie ocen o kil-
ka poziomów. Rekordzistą pod tym względem okazała się agencja Moody’s, 
która w ciągu zaledwie dwóch lat 32 razy ogłosiła obniżenie ratingu w sumie 
o 52 stopnie. O niskiej adekwatności ocen świadczy również fala podwyżek 
ratingów z 2014 r., gdy się okazało, że „Wielka Trójka” zbyt sceptycznie oce-
niła niektóre państwa w trakcie kryzysu. Również wyniki stabilności prze-
czą wynikom długookresowym – nawet w kategorii wysokich ocen niewiele 
państw zachowało swoje początkowe ratingi.

Agencje nie spełniły powierzonej im roli gatekeeperów, którzy mie-
li na czas zaalarmować inwestorów o pogarszającej się kondycji finansowej 
państw emitujących papiery wartościowe. Każda z agencji „Wielkiej Trójki” 
po ostatnim kryzysie zadłużeniowym ma na koncie po kilka nowych przy-
padków przyznania nietrafnych ocen, rozumianych jako zmiana ratingu 
o przynajmniej 3 stopnie w ciągu 12 miesięcy. Nie udało się im dokonać 
rzetelnej oceny kondycji gospodarek należących do strefy euro i odpowied-
nio wcześnie zakwestionować prowadzonej polityki gospodarczej poprzez 
obniżenie ratingu. Kraje, które zderzyły się z problemem ogromnego zadłu-
żenia budżetowego i musiały uciekać się do częściowej restrukturyzacji długu 
publicznego – takie jak Grecja czy Cypr – bezpośrednio przed ujawnieniem 
informacji o poważnych kłopotach finansowych były oceniane na poziomie 
inwestycyjnym. Agencje obniżały oceny dopiero po tym, jak niepokojące 
dane zostały podane do opinii publicznej, pozostając w ten sposób w tyle za 
rynkiem. Nie przyczyniały się więc do zmniejszania asymetrii informacyjnej 
i bazowały jedynie na powszechnie dostępnej wiedzy.

Najciekawsze wnioski płyną jednak z przeprowadzonej statystycznej ana-
lizy zdarzenia, w którym szukałam zależności między obniżeniem ratingu 
państwa a rentownością obligacji. Siła oddziaływania agencji ratingowych 
polega głównie na zwiększaniu kosztu zaciągania pożyczek. Natomiast z mo-
ich badań wynikło, że w okresie kryzysu strefy euro nie można było mówić 
o wyraźnym trendzie wzrostowym po ogłoszeniu obniżonej oceny kraju. 
Częstokroć miała miejsce sytuacja odwrotna  – po zdarzeniu ratingowym 
stopa zwrotu obligacji niespodziewanie spadała. Wyniki analizy sugerują 
również, że inwestorzy zwykle wyprzedzali agencje i rentowność obligacji 
zaczynała wzrastać znacznie wcześniej niż któryś z podmiotów wchodzących 
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w skład „Wielkiej Trójki” zdążył ogłosić obniżenie oceny. Najbardziej praw-
dopodobnym wytłumaczeniem tych zaskakujących wyników, które stoją 
w sprzeczności z wieloma dotychczasowymi badaniami, jest znów czynnik 
czasu. Proces ratingowy ma swoje określone etapy, które nie mogą zostać po-
minięte, zwłaszcza w przypadku kontrowersyjnych zmian oceny. Natomiast 
inwestorzy w obliczu istotnych informacji muszą podejmować natychmia-
stowe decyzje, gdyż w innym przypadku są narażeni na rosnące straty.

Przeprowadzona analiza ilościowa potwierdza, że inwestorzy w okresie 
kryzysu kierują się w swoich decyzjach innymi czynnikami niż obniżona oce-
na ratingowa państwa. Wycinkowy charakter tych badań rodzi wiele inspi-
racji co do dalszych możliwych kierunków rozważań naukowych. Interesu-
jące byłoby porównanie wpływu zmiany ratingów państw spoza strefy euro 
w podobnym okresie lub już po zakończeniu kryzysu. Z punktu widzenia 
politologa kuszące wydaje się zbadanie za pomocą tej samej metody wpły-
wu przełomowych wydarzeń politycznych (takich jak np. upadek rządu czy 
masowe protesty) na koszt zaciągania kredytów przez państwa, by porównać 
je z wpływem istotnych wydarzeń o naturze ekonomicznej (np. ogłoszenie 
pakietu pomocowego).

Zgoła inne wnioski wypływają z analizy jakościowej, której celem było 
zbadanie wpływu agencji ratingowych na podmioty występujące na scenie 
politycznej. Analiza treści pokazała, że w przypadku większości polityków 
opinia na temat „Wielkiej Trójki” zależy od ratingu przyznanego państwu, 
które reprezentują. Im bardziej agencje obniżały oceny dotkniętych kryzy-
sem krajów, tym bardziej politycy próbowali przekonać opinię publiczną, że 
ratingi nie mają żadnego znaczenia i nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji 
gospodarczej. Jednak gwałtowność reakcji na każde ogłoszenie o obniżeniu 
oceny i powtarzające się oskarżenia wobec agencji potwierdziły, że europej-
skie elity rządzące w rzeczywistości obawiają się władzy „Wielkiej Trójki”.

Krytyka agencji nie kończyła się na wypowiedziach medialnych, ale zaj-
mowała również pokaźne miejsce w debatach politycznych toczonych w ra-
mach instytucji unijnych. Bezpośrednią konsekwencją tych dyskusji było 
uregulowanie działalności agencji ratingowych na terenie Unii Europejskiej. 
Przyjęcie nowego prawa zbiegło się w czasie z początkiem kryzysu zadłuże-
niowego, ale nie rozwiązywało problemów związanych z ocenianiem wia-
rygodności kredytowej państw. Pierwszy w historii akt prawny bezpośred-
nio regulujący działalność agencji ratingowych na terenie Unii Europejskiej 
został przyjęty w 2009 r. i był tworzony w odpowiedzi na globalny kryzys 
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finansowy, więc skupiał się głównie na kwestii uregulowania sektora ratin-
gów instrumentów strukturyzowanych. Ustawodawcy nie dostrzegli zagroże-
nia związanego z ocenami przyznawanymi państwom, wykazując się brakiem 
umiejętności przewidywania i skutecznej diagnozy problemów.

Rozporządzenie regulujące działalność agencji ratingowych miało cha-
rakter doraźny i nie rozwiązywało większości najbardziej wątpliwych kwestii, 
związanych z funkcjonowaniem i sferą wpływu „Wielkiej Trójki”. Dlatego 
wraz z narastaniem kryzysu i nowymi doniesieniami o obniżeniu ocen coraz 
większej liczby krajów strefy euro pojawiały się kolejne nowelizacje regulacji 
prawnych. Początkowo przedstawiciele instytucji unijnych nie ustosunkowy-
wali się do zmian ratingów, twierdząc że nie są one niczym innym jak opi-
niami prywatnych podmiotów komercyjnych. Jednak z czasem coraz częś-
ciej zaczęły się pojawiać oficjalne komentarze, których tematem były agencje 
ratingowe. Unijni oficjele oczekiwali od „Wielkiej Trójki” odpowiedzialnej 
postawy i uwzględniania działań, podjętych w celu ratowania najbardziej za-
grożonych państw strefy euro.

Coraz gorsze oceny wiarygodności kredytowej Grecji były pierwszym 
sygnałem dla polityków europejskich, że działalność agencji może stanowić 
istotne zagrożenie dla stabilności gospodarczej regionu. Jednak dopiero ma-
sowe obniżki ratingów, które dotknęły pozostałe kraje członkowskie, stały 
się bodźcem do podjęcia zdecydowanych działań. Rządy europejskie prote-
stowały przeciwko sytuacji, w której stały się przymusowi klientami na oli-
gopolistycznym rynku prywatnych amerykańskich przedsiębiorstw. Coraz 
częściej w debacie publicznej pojawiały się propozycje dotyczące zreformo-
wania obecnego stanu prawnego. Wielu wpływowych polityków popierało 
ideę utworzenia publicznej europejskiej agencji ratingowej, która miałaby 
rozwiązać problem uzależnienia od ratingów „Wielkiej Trójki”. Ton debaty 
stawał się coraz bardziej emocjonalny, zwłaszcza gdy agencje zaczęły obniżać 
oceny nie tylko krajom PIIGS, ale również gospodarkom uznawanym trady-
cyjnie za bardzo stabilne i wiarygodne, takim jak Francja czy Austria.

Nowelizacja rozporządzenia o działalności agencji ratingowych weszła 
w życie w 2011 r., wprowadzając istotne zmiany. Ogłoszono między innymi 
zasadę rejestracji agencji działających na terenie Unii, a nadzór nad nimi 
powierzono nowo utworzonemu Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych. Instytucja ta miała pilnować, by zarejestrowane 
agencje stosowały się do odpowiednich wymogów pod względem metodo-
logii przyznawania ratingów, a w razie ich nieprzestrzegania mogła nakładać 
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grzywny i kary finansowe lub pozbawiać licencji. Nowa regulacja nadal jed-
nak nie rozwiązywała kwestii nadmiernego wpływu „Wielkiej Trójki” na 
kształtowanie polityki gospodarczej w ocenianych krajach. Dlatego zaraz po 
przyjęciu zmian w akcie prawnym rozpoczęły się prace nad dalszym dostoso-
waniem regulacji do stanu faktycznego.

W 2013 r. rozporządzenie regulujące działalność agencji ratingowych 
zostało znowelizowane po raz kolejny. Tym razem szczególnie silny nacisk 
położono na sferę ratingów długu publicznego: rozszerzono definicję ratingu 
państwa, nałożono obowiązek tworzenia ścisłego kalendarza publikowanych 
ratingów, zobowiązano agencje do udostępniania szczegółowych raportów 
towarzyszących zmianom ocen. W rozporządzeniu pojawił się również rewo-
lucyjny zapis o odpowiedzialności cywilnej agencji w sytuacji, gdy inwestor 
lub emitent będzie w stanie wykazać, że poniósł straty ze względu na to, że 
agencja dopuściła się naruszenia umyślnego lub w wyniku rażącego niedbal-
stwa. Nadal jednak ustawodawcy nie udało się rozwiązać niektórych kluczo-
wych problemów związanych z działalnością agencji, takich jak zagrożenie 
konfliktem interesów czy przymus korzystania z ratingów przez instytucje 
finansowe.

Regulacje unijne dotyczące agencji ratingowych przyjęte w ostatnich la-
tach są wielkim krokiem w porównaniu do próżni legislacyjnej, która istniała 
przez poprzednie dziesięciolecia. Jednakże analiza nowych przepisów poka-
zuje, że jest to prawo stanowione ad hoc w odpowiedzi na bieżące wydarzenia 
gospodarcze, a przede wszystkim ze strachu przed skutkami dalszego obni-
żania ratingów przez niekontrolowaną „Wielka Trójkę” agencji ratingowych. 
Jest to więc dowód na to, że agencje daleko wykroczyły poza swoją ory-
ginalną rolę instytucji oferującej inwestorom subiektywne opinie na temat 
wiarygodności kredytowej emitentów. Stały się one aktorami politycznymi, 
których działalność może mieć wpływ na politykę gospodarczą niezależnych 
państw i kształt systemów prawnych organizacji ponadnarodowych.

Próby zreformowania rynku credit ratingu pokazały, że nie jest to wcale 
proste zadanie. Od ostatniego kryzysu globalnego i kryzysu zadłużeniowego 
w Europie minęło kilka lat, a „Wielka Trójka” wciąż zachowuje swoją silną 
pozycję. Jednocześnie większość z najpoważniejszych zarzutów, takich jak za-
grożenie konfliktem interesów czy błędy w ocenie wiarygodności pozostaje 
aktualna. Niezwykle trudno za pomocą aktów prawnych zmienić status quo 
ugruntowane wieloletnią tradycją. Skuteczna reforma musiałaby dotyczyć 
całego systemu, który obecnie sprzyja największym agencjom ratingowym. 
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Dotyczy to zwłaszcza rodzącego pokusę nadużycia modelu finansowania, 
w którym emitent płaci za przyznane oceny. Prowadzi to do sytuacji, w któ-
rej na rynku finansowym trudno wyraźnie wyodrębnić mocodowaców agen-
cji ratingowych. Z jednej strony są to inwestorzy, którzy delegują zadanie 
oceniania emitentów papierów wartościowych, a z drugiej – sami emitenci, 
którzy za pomocą ratingów zyskują dostęp do zaciąganych kredytów. Struk-
tura rynku również utrudnia rozdzielenie interesów poszczególnych podmio-
tów, gdyż wielkie instytucje finansowe często reprezentują obydwie strony 
transakcji.

Bez wątpienia siłę polityczną agencji ratingowych wzmacnia oligopoli-
styczna struktura rynku. Większa konkurencja osłabiłaby wpływ agencji, 
gdyby emitenci mieli większe możliwości wyboru. Bariery wejścia na rynek 
zostały częściowo zlikwidowane przez prawodawstwo, jednak te reformy 
okazały się niewystarczające do ograniczenia dominacji „Wielkiej Trójki”, 
zwłaszcza w sektorze ocen wiarygodności kredytowej podmiotów publicz-
nych. Taki stan rzeczy można tłumaczyć kapitałem zaufania, który agencje 
Moody’s, Standard & Poor’s oraz Fitch Ratings zdobyły na przestrzeni dekad 
i z którym trudno konkurować nowo powstałym agencjom. Ale istnieje rów-
nież drugie wytłumaczenie – rynek credit ratingu może być przypadkiem 
naturalnego oligopolu, na którym nie ma miejsca dla większej liczby pod-
miotów. W takim przypadku nie da się zwiększyć konkurencji za pomocą 
decyzji administracyjnych.

Również pomysł powołania publicznej agencji ratingowej, który prze-
wijał się podczas kryzysu strefy euro, nie rozwiąże problemu. Taki podmiot 
budziłby uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przyznawanych ocen 
i raczej nie zdobyłby popularności wśród prywatnych inwestorów. W walce 
z oligopolem niezbędne byłoby zaangażowanie amerykańskiego ustawodaw-
cy, który niekoniecznie do tego dąży. Stany Zjednoczone pośrednio korzy-
stają z dominacji „Wielkiej Trójki”, która wspiera amerykańskie wpływy geo-
ekonomiczne i interesy na międzynarodowym rynku finansowym. Reforma 
systemu credit ratingu i ograniczenie władzy największych agencji okazały się 
zadaniami przekraczającymi możliwości ustawodawcy europejskiego. Należy 
również zaznaczyć, że nie wiadomo, czy istnieje jakiś skuteczniejszy model 
funkcjonowania agencji ratingowych, który pozwoliłby rozwiązać dotych-
czasowe problemy.

Kryzysy, które wstrząsnęły światem w XXI w., boleśnie przypomnia-
ły, że rynek finansowy nie jest wirtualną sferą, dotyczącą jedynie promila 
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najbogatszych ludzi. Błędy popełnione przy architekturze tego systemu do-
prowadziły do załamania w wielu gałęziach realnej gospodarki na całym 
świecie. Pora przyznać, że wpływ instytucji finansowych również sięga daleko 
poza ich najbliższe otoczenie, wkraczając także na globalną scenę polityczną. 
W trakcie kryzysu strefy euro „Wielka Trójka” agencji ratingowych potwier-
dziła swoją silną pozycję aktorów politycznych. Od tych wydarzeń minęło 
już kilka lat, przeprowadzono szereg reform, ale sytuacja na rynku credit 
ratingu zmienia się bardzo powoli. Dla odmiany globalna scena międzyna-
rodowa zmienia się dynamicznie i dotychczasowy ład gospodarczy oraz po-
lityczny może się w najbliższym czasie istotnie zmienić. Te przemiany mogą 
przesądzić o tym, czy Moody’s, Standard & Poor’s oraz Fitch Ratings na-
dal będą postrachem wszystkich dłużników, łącznie z rządami suwerennych 
państw, czy też nastąpi zmierzch nieformalnej władzy agencji ratingowych.
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Summary

The Political Economy of Credit Ratings

This book provides the analysis of the position and influence of credit rating 
agencies on the contemporary international scene. In the last decades, three 
world’s largest credit rating agencies occupying an oligopolistic position in 
the rating market (Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch Ratings) have ris-
en beyond their traditional role of financial advisors, becoming influential 
political actors. Due to the dynamic changes in the global economy, the 
timeframe and scope of the analysis overlaps with the sovereign debt crisis 
in the eurozone.

A hypothesis has been formed that the major credit rating agencies assign-
ing sovereign ratings during the economic crisis have a significant impact 
on the policy makers, while their influence on the decisions of economic 
actors is limited. Qualitative and quantitative methods were used to verify 
the hypothesis. Qualitative analysis was based on the method of the political 
discourse content analysis during the crisis, which included representatives 
of EU member states and the institutions. Additionally, legal acts regulating 
activities of credit rating agencies adopted in recent years were analyzed. The 
quantitative study was conducted using a statistical event analysis in order to 
find a correlation between investors’ reactions reflected in bond yields of the 
EU countries and downgrading decisions of credit rating agencies.

The results of the study prove that in the period of economic downturn 
policymakers pay more attention to the sovereign rating change than inves-
tors. Therefore, the hypothesis of strong position of credit rating agencies as 
political actors on the international scene has been confirmed.


