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Въведение
В продължение на десетилетия агенциите за кредитен рейтинг изпълняват своите функции без да привличат особено внимание. Обикновено те „само
се споменават при обучението в бизнес училищата и остават един от най-малко изследваните аспекти на съвременните корпоративни финанси“ (Pettit et
al. 2004: 1). Картината коренно се променя след 2007 г., когато настъпва срив
на пазара на рискови ипотечни книжа, довел по-късно до началото на глобалната финансова криза. Рейтинговите агенции заемат важно място при обяснението на причините за възникването на кризата, поради което стават обект
на множество научни изследвания, дискусии и критики. Въпреки грешките,
които допускат в предходните години, рейтинговите агенции продължават да
са „вход“ към дълговите пазари за много от емитентите и са техен ключов елемент. Дискусията относно агенциите за кредитен рейтинг е актуална и днес,
защото остават редица открити въпроси за тяхната роля във финансовата система. Необходими ли са и могат ли дълговите пазари да функционират без
тях? Достатъчни ли бяха предприетите мерки за премахване на „дефектите“
им и доведоха ли до повишаване на точността на рейтингите? Има ли потенциал за подобряване на тяхната дейност в бъдеще? Разработката изхожда от
тези въпроси, като прави опит за съвременен поглед върху основните проблеми на рейтинговите агенции.
Студията има за обект на изследване агенциите за кредитен рейтинг,
като предмет на анализ е специфичната им роля по отношение на пазарите
на дългови ценни книжа. Целта на разработката е, чрез оценка на функциите
и качеството на дейността на рейтинговите агенции, да се очертаят тенденциите и бъдещите перспективи за тяхното развитие. За постигане на така дефинираната цел са поставени три основни задачи. Първо, да се аргументира
ключовото място на агенциите за кредитен рейтинг в рамките на финансовата
инфраструктура1 на базата на специфичните функции, които изпълняват. Вто153

ро, да се анализира представянето на рейтинговите агенции от гледна точка
на точността на присъжданите от тях рейтинги в периода след глобалната финансова криза, като се направи оценка до каква степен са преодолени техните
недостатъци. Трето, да се очертаят насоки за подобряване на тяхната дейност
чрез изменения в регулациите и по-широка дигитализация. В изследването се
защитава тезата, че през последното десетилетие агенциите за кредитен рейтинг подобряват своето представяне, което се изразява в по-голяма точност
на присъжданите от тях рейтинги. Рейтинговите агенции имат потенциала да
продължат своето положително развитие при осъществяване на необходимите регулаторни и технологични промени.
Глава първа
Рейтинговите агенции като компонент
на финансовата инфраструктура
1.1. За необходимостта от кредитни рейтинги
В съвременния си вид агенциите за кредитен рейтинг съществуват повече от век2 и са неизменна част от „пейзажа“ на дълговите пазари. Те са елемент от информационната финансова инфраструктура, като осигуряват оценка за кредитния риск на дълговите ценни книжа и улесняват тяхната емисия
и търговия. През последните години обаче често се изказват критики срещу
дейността на рейтинговите агенции с оглед на сериозните грешки при присъждането на рейтинги преди и по време на глобалната финансова криза. В
тази връзка се изразява съмнение в необходимостта им, като то се подкрепя и
от технологичния скок при събирането и обработката на информация, включително и за кредитоспособността на длъжниците. Въпреки тези критични
мнения необходимостта от рейтингови агенции се обуславя от няколко специфични техни функции, които все още нямат алтернатива. Първата и найважната е намаляването на информационната асиметрия при емисията и инвестирането в дългови ценни книжа. Всеки инвеститор се явява кредитор на
емитента и като такъв има нужда от достатъчно информация, за да оцени кредитния риск и в частност риска от неплатежоспособност. Кредитната информация обаче има две особености. Първо, събирането и анализът ѝ са свързани
с големи икономии от мащаба3. Второ, тя има някои от характеристиките на
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публично благо, защото може много лесно да се разпространи и да се ползва
без заплащане (проблем с „пътника без билет“). При кредити, които се отпускат от банките и другите кредитни институции, тези два проблема се решават
от големия мащаб на кредитните анализи, които обхващат множество кредити
и длъжници и достъпът до частна информация, която, заедно с резултатите от
нейната обработка, не се разпространява публично.
При инвестициите в дългови книжа обаче инвеститорите могат да разчитат единствено на публична информация, за да оценят кредитоспособността. Най-често публичната информация не е достатъчна и решение на проблема могат да дадат агенциите за кредитен рейтинг. Като трета страна те могат
да имат достъп до частна информация за емитента, като я отразят в рейтинг,
разпространяван публично. В допълнение агенциите за кредитен рейтинг постигат и икономии от мащаба, поради което техните разходи по събирането
и анализа на информацията за даден длъжник ще са значително по-ниски в
сравнение с тези на отделен инвеститор, който реши самостоятелно да си осигурява и обработва кредитна информация. Евентуална алтернатива на кредитните рейтинги е отделният инвеститор да заплаща за частна информация. Тъй
като тази частна информация може лесно да стане публична, ако инвеститорът
влага малък дял от своя портфейл в дадената ценна книга или ако допълнителната стойност на частната информация не е много висока, за инвеститора не е
изгодно за заплаща за нея и ще разчита само на публичната (Grossman, Stiglitz
1976; Grossman, Stiglitz 1980). Като следствие, при дълговите книжа инвеститорите могат да предпочитат публичната информация за кредитните рейтинги
пред това да заплащат за частна информация за длъжниците. Ако стойността
на информацията за кредитния риск на длъжника е значително по-голяма от
разходите за нейното осигуряване, е възможно да бъде изгодно присъждането
и на повече от един рейтинг (Bongaerts, Cremers, Goetzmann 2012).
Информационната роля на рейтинговите агенции се засилва и от факта,
че част от инвеститорите в дългови инструменти нямат знанията и уменията
да анализират наличната кредитна информация. Чрез прилагането на относително проста скала от рейтинги разграничаването на длъжниците според
риска от неплатежоспособност е достъпно и за такива инвеститори.
Осигурявайки информация за качеството на емитентите, агенциите за
кредитен рейтинг ограничават информационната асиметрия, повишават ефективността на пазарите на дългови ценни книжа, като приближават цените им
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до техните справедливи стойности. Информационната функция на агенциите
допринася и за по-добрата алокация на капитала в икономиката, защото чрез
рейтингите се разграничават „добрите“ от „лошите“ длъжници и се финансират според техния риск.
За да изпълняват ефективно своята информационна функция, агенциите за кредитен рейтинг трябва да отговарят на няколко условия (Jeon, Lovo
2013). Първо, агенцията трябва да е способна да събира и обработва цялата
значима частна информация от емитента, като точно оценява риска от неизпълнение. Второ, агенцията трябва да прилага рейтингова политика, която да
отчита цялата събрана и анализирана частна информация в рейтинга, без да
пропуска части от нея, въпреки предпочитанията на емитента. Трето, агенцията да може да разпространява публично присъдения рейтинг незабавно,
независимо от желанието на емитента. Както глобалната финансова криза
показа, агенциите не винаги отговарят на посочените условия. Достъпът до
информация за емитента зависи от неговото съгласие, като агенцията се явява „външна“ страна. Заплащането на рейтинга от емитента може да повлияе
върху точността на рейтинговата система. Публикуването на рейтинга също
зависи от договореното с емитентите. При нарушение на описаните условия
качеството на рейтинговите системи е ниско и те могат да причинят негативни ефекти за финансовата система.
Освен че намаляват информационната асиметрия, рейтингите подобряват финансовите решения на емитентите и инвеститорите. Ако дадена компания трябва да финансира свой инвестиционен проект, тя може да използва
дългова емисия. В случай че се обърне към рейтингова агенция, агенцията
може да направи предварителен анализ на бизнеса и проекта и да информира
компанията какъв би бил рейтинга. Така фирмата би могла по-точно да прецени каква ще е цената на финансирането и дали такъв проект би бил изгоден.
От друга страна, рейтингът е полезен на инвеститорите, които ще финансират проекта, защото той представлява надежден сигнал за неговото качество.
Причината е, че, ако проектът е губещ, фирмата няма да плати за присъждането на рейтинг. Ползата от рейтингите при взимането на финансови решения
се определя от тяхната точност, като се променя в зависимост от степента на
морален риск (Kashyap, Kovrijnykh 2016), регулациите (Opp, Opp, Harris 2013)
и прозрачността на рейтингите (Sangiorgi, Spatt 2017).
Третата важна функция на рейтингите е, че улесняват сключването на
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договори, свързани с емисията облигации (Parlour, Rajan 2020). Тъй като рейтинговите агенции са трета страна по дълговия контракт, рейтингът може да
се разглежда като ясно измерим сигнал за риска. От тази гледна точка рейтингите могат да се включат като условия при контракти между различни страни.
Повечето от тези условия са т.нар. „рейтингови спусъци“ (rating triggers), които се задействат при промяна на кредитния рейтинг, най-често под определено ниво (Stumpp 2001). Пример са защитните клаузи (covenants) при емисията
на облигации или заеми. Като защитна клауза в проспекта на емисията или
друг заем на длъжника могат да се предвидят санкции, допълнителни обезпечения или предсрочна изискуемост, ако рейтингът спадне под определено
ниво. Тъй като рейтингът отразява много по-голям обем от информация, той
ще е предпочитан като защитна клауза в сравнение с определянето на отделни
финансови съотношения или други изисквания. Така наличието на рейтинг би
улеснило пласирането на емисията или получаването на заема. Специфични
рейтингови условия се използват и в търговията с финансови инструменти
(особено при репо сделки и извънборсова търговия със суапи, опции и други
деривати). При тях от рейтинга на дадена страна, която поема задължения по
сделката, ще зависи възможността да се сключи сделка, честотата и размерът
на обезпечението при маржин търговията, платените такси и др.
Рейтингите могат да се използват и при формирането на възнагражденията на мениджърите. В техните договори освен условия за постигане на определени приходи и печалби трябва да се отчитат и поетите рискове. Рейтингите
са ясна външна оценка за поетите рискове и от тази гледна точка подобряват
контрола върху представянето на мениджърите.
В по-общ смисъл за използване на рейтинги при финансови контракти
може да се счита и определянето на минимални или определени граници на
рейтингите, които институционалните инвеститори (особено инвестиционните фондове, застрахователните компании и пенсионните фондове) определят
при управлението на своите портфейли от дългови ценни книжа. Съобразявайки се с тези изисквания, портфейлните мениджъри инвестират само в ценни
книжа с рейтинг, който е зададен в обявената инвестиционна политика – найчесто само в облигации с инвестиционен рейтинг. Използването на рейтингите
от институционални инвеститори в инструменти с фиксиран доход не намалява и след последната глобална финансова криза. Това доказва, че въпреки
техните недостатъци, рейтингите са елемент от контрактите на финансовите
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пазари, който все още няма алтернатива (Baghai, Becker, Pitschner 2020).
Четвъртият съществен принос на рейтинговите агенции е в тяхната
координационна функция (Boot, Milbourn, Schmeits 2006). При тази концепция фирмата избира дали да инвестира в проекти с висок или нисък риск от
неплатежоспособност, които се финансират с облигации. Проектите с нисък
риск са по-изгодни и имат по-висока нетна настояща стойност. Ако разликата
в кредитния риск на проектите е в рамките на определен интервал, изборът
на компанията ще зависи от очакванията на инвеститорите, които закупуват
облигациите. Ако достатъчен дял от инвеститорите очакват, че фирмата ще
избере нискорискови проекти, те ще изискват по-ниска цена на капитала и в
резултат компанията действително ще направи този избор. Ако очакванията
са към високорисковите проекти, изборът на фирмата ще е да инвестира в тях.
Такава ситуация не е оптимална от икономическа гледна точка, защото има
вероятност фирмата да реализира високорискови проекти, въпреки че те са с
по-ниска изгода.
Включването на рейтинговите агенции може да доведе до оптимално
равновесие. Причината е, че рейтинговите агенции изпълняват ролята на мониторингов механизъм – при влошаване на кредитния риск те ще информират
за това фирмите и ще им дадат възможност да предприемат коригиращи мерки. Ако тези мерки са успешни, няма да се стигне до намаляване на рейтинга.
Инвеститорите отчитат тази роля на рейтинговите агенции, което ще повлияе
върху техните очаквания. При повишаване на кредитния рейтинг голяма част
от инвеститорите ще считат, че фирмата ще избере нискорискови проекти и ще
отговори на тези очаквания поради по-ниската цена на капитала. Ако рейтингът не се промени, това ще е сигнал, че фирмата е преодоляла затрудненията
и отново изборът ще е към нискорисковите проекти. Понижаване на рейтинга
ще има тогава, когато разликата в риска на проектите е станала много малка и
изборът ще е на проектите с по-висок риск. При тази ситуация обаче изборът
би бил същият и ако не се присъждаше рейтинг. Като цяло агенциите за кредитен рейтинг дават възможност за координиране между избора на фирмата и
очакванията на инвеститорите, при което се достига до оптимално от икономическа гледна точка решение. Агенциите имат стимул да съдействат за избор
на по-нискорискови проекти, защото така се намалява вероятността от фалит
на емитента и се осигурява получаване на рейтингови такси за по-дълго време.
Описаните функции на агенциите за кредите рейтинг допринасят за по158

високата ефективност на пазарите на дългови ценни книжа, подобряват алокацията на капитала и съдействат за по-доброто управление на емитентите.
Тези положителни ефекти обаче ще съществуват, само ако кредитните агенции присъждат рейтинги с висока точност, които отразяват реалното равнище
на кредитен риск. Както показа периодът на последната глобална финансова
криза, това не е гарантирано. Провалите на агенциите се дължат на различни
причини, които се изясняват по-долу. На тази основа могат да се коментират и
приложените решения за тяхното преодоляване.
1.2. Проблеми и текущи решения
Финансовата криза, започнала през 2007 г. в САЩ и придобила глобален обхват през 2008 г., разкрива редица провали на агенциите при оценката на кредитния риск. Най-значителните отклонения са наблюдавани при
структурираните финансови инструменти4, които стоят в основата на срива
във финансовата система. Това дава основание да се посочи, че рейтинговите
агенции са едни от „виновниците“ за възникване на кризата. Проблемите при
оценките на емисиите на структурирани финансови продукти водят до драстичен спад в точността на рейтингите. Докато преди кризата средната стойност
на тригодишния коефициентът на точност5 е около и над 80%, през 2008 г.
спада до 67,1%, а през 2009 г. е само 43,6% (Standard & Poor’s 2011а). Провалът при структурните финанси контрастира със стабилното представяне на
агенциите при корпоративните облигации. Там преди кризата коефициентът
варира между 75% и 95%, през 2008 г. отбелязва спад до 65%, но през 2009 г.
се възстановява до 82,7% (Standard & Poor’s 2011b). Очевидно е, че грешките
на агенциите не са при всички оценявани емисии, а са концентрирани в структурираните финансови продукти.
Има различни причини, които обясняват провалите на агенциите за кредитен рейтинг, като най-важните от тях са в следните насоки:
• Конфликтът на интереси, произтичащ от бизнес модела „емитентът
плаща“. В повечето случаи рейтинговите агенции получават възнаграждението си от емитентите. В стремежа си да привлекат и задържат повече клиенти, те имат интерес да присъждат по-високи от действителните рейтинги на
длъжниците. Такова поведение е в конфликт с интересите на инвеститорите,
които очакват висока точност на рейтингите. Проблемът се задълбочава при
структурираните финансови продукти, където таксите са значително по-висо159

ки, емисиите се управляват от сравнително малък брой инвестиционни банки
и желанията на емитентите „тежат“ значително.
• Проблеми при събирането и проверка на информацията. Агенциите
присъждат рейтингите, като получават данни, доброволно предоставени от
емитентите. Рейтинговите агенции нямат правомощия да събират принудително информация и не могат да проверяват дали тя е вярна. Тъй като емитентът има интерес от завишен рейтинг, възниква опасност от укриване на негативна информация от негова страна и присъждане на твърде висок рейтинг.
• Слаба конкуренция. При пазара на кредитни рейтинги съществува олигопол от трите най-големи агенции (Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch), които
имат над 92% от него (SEC 2020a; ESMA 2019). Възможността на инвеститорите да получат повече алтернативни мнения за дадена емисия е ограничена,
което намалява разнообразието от прилагани подходи и модели за оценка на
риска. Поради липсата на конкурентен натиск агенциите нямат стимул да повишават качеството на рейтингите и да намаляват цените на услугите.
• Подходът „независим от цикъла рейтинг” (through-the-cycle rating).
Агенциите за кредитен рейтинг прилагат политика на стабилни рейтинги,
които да не се влияят от текущата конюнктура. Този подход обаче може да е
причина за бавна реакция, най-вече при намаляване на рейтингите. Освен това
при него преценката кога влошаването на кредитоспособността е временно и
кога постоянно е до голяма степен е субективна. Този проблем се задълбочава,
особено през периоди на бързи промени и кризисни ситуации. Поддържането
на стабилен рейтинг на структурираните финансови инструменти има и проциклични ефекти. При влошаване на икономическата конюнктура, за да се
поддържа същият рейтинг, ливъриджът на тези книжа трябва да се намали, а
средната доходност да се увеличи, като компенсация за по-високия риск. Това
увеличение на свой ред води до по-високи лихви по заемите и намалено предлагане на кредит, което допълнително влошава конюнктурата.
• Статусът на квазирегулаторните органи. Кредитните рейтинги се използват при редица регулации по отношение на финансовите институции.
Множество финансови институции (застрахователни компании, пенсионни
фондове, взаимни фондове на паричния пазар) могат да инвестират само в
дългови инструменти, които имат инвестиционен рейтинг от призната агенция за кредитен рейтинг. Капиталовите изисквания към банките и други финансови институции използват рискови тегла на различни инструменти, кои160

то зависят от техния рейтинг. Централните банки рефинансират търговските
банки, като изискват обезпечения от дългови книжа, които да имат минимален кредитен рейтинг. Такива правила дават на рейтинговите агенции регулаторна власт, при която промяната на кредитния рейтинг (особено свалянето
под инвестиционен) има значително въздействие върху решенията на редица
инвеститори. Регулаторният статут на рейтингите създава систематични рискове, защото стимулира финансовите институции да инвестират в книжа с
надценен рейтинг. По този начин те могат да поемат по-високи от регламентираните рискове и да поддържат по-нисък капитал, за да реализират по-големи
печалби. Този ефект е особено силен при структурираните финансови инструменти, които се използват за регулаторен арбитраж. Регулаторният статус на
рейтингите дава възможност за опасно съчетаване на интересите на емитенти
и инвеститори в посока към тяхното надценяване.
• Съчетаването на рейтингови и консултантски услуги. Обикновено
агенциите, освен че определят рейтинг, консултират емитента как различни
негови действия биха са отразили на рейтинга му. Това увеличава зависимостта на агенцията от емитента, защото тя получава от него допълнителни приходи. Проблемът е особено сериозен при структурираните инструменти, защото там рейтинговите агенции консултират банката източник (originator) или
организатора (arranger) какви да са параметрите на секюритизацията, така че
ценните книжа, които ще се емитират, да бъдат с определен рейтинг. След
това същата агенция оценява рейтинга на книжата. Очевидно, че след като е
дала мнение и получава заплащане за структуриране на сделката, агенцията
трудно може да даде независима оценка за рейтинга.
• Липса на алтернативни оценки. В редица случаи рейтингите са единствената оценка за кредитния риск на инструментите. Инвеститорите нямат
възможност да ги сравнят с други показатели и така не могат да преценят
доколко са адекватни. Типичен пример са първичните пазари на дългови инструменти. По отношение на инвестициите на вторичните пазари на корпоративни облигации проблемът не е толкова сериозен, защото някои от тях са
достатъчно ликвидни, за да може да се получи информация от спредовете
на доходността. За други облигации кредитният риск може да се оцени и по
спредовете на суапите за кредитно неизпълнение (credit default swap, CDS).
Отново най-проблемни са структурираните финансови инструменти, за които
вторичен пазар или няма, или е с много ниска ликвидност. Така мнението на
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рейтинговите агенции остава без алтернатива.
• Използване на неадекватни математически модели. Този проблем е типичен за оценяването на структурираните инструменти. За разлика от традиционните облигации, където рейтингът се присъжда на базата на фундаментален анализ и експертна преценка на финансовото състояние на емитента,
при структурираните финанси агенциите за кредитен рейтинг разчитат само
на математически модели, чрез които се моделира вероятността от неплатежоспособност на различните траншове. За да бъде точен рейтингът, моделът
трябва да отчита всички рискови фактори. Събитията по време на глобалната финансова криза показват, че в повечето случаи използваните модели са
непълни. Те не отчитат наличие на асиметрия на информация между заемателите, банките, отпускащи заемите (originators), финансовите институции,
които ги секюритизират (arrangers), рейтинговите агенции и инвеститорите.
Типичен пример е т.нар. риск на източника (originator risk). Банките източници имат стимул да заблуждават организаторите на секюритизацията и рейтинговите агенции относно истинската кредитоспособност на заемополучателите. Тъй като не се извършва проверка на информацията, се създава морален
риск банките източници да предоставят неверни данни, както и да намаляват
критериите при отпускането на заеми. Проблемът се влошава и от факта, че
след секюритизацията банките, отпуснали заемите, вече не поемат кредитния
риск. Така няма стимул да поддържат високи стандарти при отпускането на
заеми. В резултат на този риск действителната вероятност от неплатежоспособност по отделните заеми е по-голяма от заложената в модела и кредитният
рейтинг е твърде оптимистичен.
• Липсващи или недостатъчно данни. Тъй като определянето на кредитен рейтинг на структурираните инструменти се базира изцяло на математически модели, качеството на крайния резултат зависи от качеството на
входящата информация. За много от параметрите на секюритизираните заеми
липсват данни или те са налични за сравнително кратки периоди от време, в
които не са реализирани различни възможни сценарии. Например при ипотечните заеми данните обхващат минал период, в който цените на недвижимите
имоти не са спадали значително. Така в моделите се включват твърде оптимистични параметри относно неплатежоспособност по отделните заеми и корелациите между тях, което води до твърде висок рейтинг на структурираните
финансови инструменти.
162

• Липсваща или неефективна регулация на дейността на агенциите за
кредитен рейтинг. Въпреки че кредитните рейтинги играят важна роля за нормалното функциониране на финансовата система, в продължение на дълъг
период от време тяхната дейност не е регулирана, тъй като се е разчитало
изцяло на саморегулация. Това положение е парадоксално, особено като се
има предвид, че надзорните органи дават „официален статут“ на кредитните
рейтинги при регулацията на много от финансовите институции. Описаните
по-горе проблеми трудно могат да се решат единствено на базата на доброволни действия от страна на рейтинговите агенции и практиката потвърждава
това. Първите формални регулации са въведени в САЩ през 1975 г., но те са
твърде общи и не засягат прозрачността, конфликтите на интереси и качеството на дейността на рейтинговите агенции. Такива са въведени едва през
2006 г., като са допълнени в средата на 2010 г. В ЕС агенциите започват да се
регулират след 2009 г.
Изложените проблеми обясняват причините, поради които агенциите
присъждат неточни кредитни рейтинги. Като се има предвид, че тези проблеми са особено силни при структурираните финанси, провалът на агенциите в
тази област е закономерен. Този провал има съществен принос за възникването и мащаба на последната глобална финансова криза.
Значимостта на рейтинговите агенции, в съчетание с описаните проблеми, налага предприемане на мерки за подобряване на тяхната дейност.
Мерките са в рамките на приетите изрични регулации и ясни изисквания към
рейтинговите агенции. През 2006 г. в САЩ са въведени правила за прозрачност, конфликти на интереси и качество на дейността на агенциите за кредитен рейтинг6. След развитието на глобалната финансова криза през 2010 г. е
приет закон, реформиращ финансовата система на САЩ, в който регулациите
значително се разширяват, а изискванията към агенциите са силно повишени7. В ЕС подробната регламентация за дейността на рейтинговите агенции
се въвежда с регламент през 2009 г., който е изменян и допълван неколкократно8. Подобни регулации са въведени и в други страни (Kruck 2011; Darbellay
2013). Правилата, които се прилагат в отделните държави, като цяло са сходни. Основните направления в тях са следните:
• Засилване на конкуренцията. Въвеждат се ясни правила за регистриране на рейтинговите агенции, които се прилагат равнопоставено към всички.
Забранява се на агенциите да принуждават емитентите да ползват техни услу163

ги, като намаляват рейтинги или избирателно променят методиките за тяхното определяне. Регулират се непоисканите рейтинги (unsolicited ratings), които
трябва да са ясно обозначавани и отличавани от останалите. При структурираните инструменти рейтинговите агенции са длъжни да осигурят достъп до
цялата информация, която е налична и се използва за определяне на рейтинга на дадения инструмент, на всяка друга регистрирана агенция, желаеща да
получи достъп. В допълнение на това в ЕС агенциите трябва да предоставят
публично пълната информация за анализа на загубите и паричните потоци,
на базата на който са оценени структурираните инструменти. С цел стимулиране на конкуренцията и по-голяма точност регулациите на ЕС изискват при
структурираните финанси рейтинг на даден инструмент да се присъжда от
най-малко две агенции. Също така европейските правила изискват от емитентите да разгледат възможността за наемане на по-малка рейтингова агенция (с
под 10% пазарен дял), в случаите когато се ангажират две или повече агенции
за присъждане на рейтинг. Ако по-малка агенция не бъде наета, това трябва
да се документира.
• Ограничаване на конфликтите на интереси. Като общ принцип рейтинговите агенции трябва да изяснят всички конфликти на интереси, които
могат да доведат до определяне на неадекватни рейтинги, и да организират
дейността си така, че тези конфликти да се избягват. По-конкретно се забранява в определянето на рейтинга да участват лица, които са свързани или получават възнаграждение от емитента, или друга страна, която има интерес от
него. Освен това възнагражденията на лицата, изготвящи рейтингите, не могат да зависят от приходите, които агенциите получават от оценяваните фирми. Въвежда се ротация на кредитните специалисти, така че даден експерт да
не участва в определянето на рейтинга на даден емитент за продължителен
период от време. Забранява се на рейтинговите агенции да предоставят допълнителни консултантски услуги по отношение на въпроси, които директно
влияят върху кредитния рейтинг, включително относно дизайна на структурирани финансови продукти. Агенциите се задължават да назначат отговорник
по съответствието (compliance o cer), който да следи за спазването на всички нормативни изисквания, както и да поддържат служба за преразглеждане
(review function), наблюдаваща за адекватността на прилаганите методологии.
Дейността и възнаграждението на отговорника по съответствието и службата
за преразглеждане трябва да са независими от дейността по присъждане на
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рейтинги, включително и по отношение на заплащането.
• Осигуряване на прозрачност в дейността на агенциите за кредитен
рейтинг. В тази връзка регулациите изискват от агенциите да оповестяват детайлна информация относно: правната структура и собствеността; големите
клиенти; приходите от оценяването на рейтинги; приходите от допълнителни
услуги; потенциалните конфликти на интереси и системата за тяхното преодоляване; присъжданите рейтинги; използваната методика, количествени модели и допусканията в тях; процента на изпадналите в неплатежоспособност
по отделни рейтингови категории, както и други данни, необходими за оценка
на адекватността на рейтингите; резултатите от оценката на съответствието
с регулациите и др. Агенциите трябва да осигуряват публичен достъп до информация за историята на присъдените от тях рейтинги, която да е в структуриран вид и да улеснява машинната обработка9.
• Отговорност на рейтинговите агенции. При нарушаване на законовите
изисквания регулиращите органи имат правомощия да търсят отговорност от
агенциите, включително като им налагат различни наказания: глоби, периодични финансови санкции, временна забрана за присъждане на кредитни рейтинги, временно прекратяване на използването на рейтингите за регулаторни
цели, прекратяване на регистрацията на агенцията. На засегнатите лица се
дава възможност да търсят по съдебен ред обезщетения за нанесени вреди от
дейността на рейтинговите агенции, но тя не е абсолютна. В САЩ частните
искове могат да се отхвърлят на база защита на свободата на изразяване, докато в ЕС инвеститорите и емитентите могат да търсят обезщетения за вреди,
но само доколкото съответното национално законодателство позволява това.
• Ограничаване на регулаторното използване на рейтингите. Тук подходите на САЩ и ЕС се различават. В САЩ предприемат по-радикален подход, като регулации, базирани на рейтинги, се премахват, включително тези
на банките, инвестиционните компании и др. Освен това всички федерални
агенции трябва да премахнат всяко позоваване на кредитните рейтинги. Въпреки това промените не се отнасят до надзора на пенсионните фондове с дефинирани пенсии, както и застрахователните компании, които се регулират на
щатско ниво. В ЕС от финансовите институции се изисква да имат собствена
оценка на кредитния риск на емитенти или финансови инструменти, която не
може да се основава единствено на присъден рейтинг. Това обаче позволява
рейтингите да се използват в съчетание с други показатели при кредитните
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оценки, което частично запазва техния регулаторен статус.
Описаните изисквания към дейността на агенциите за кредитен рейтинг
имат за цел да ги направят по-отговорни, като в резултат се повиши точността
на техните рейтингови системи. Как може да се изследва точността е обект на
анализ в следващата глава.
Глава втора
Методи и показатели за оценка на точността на рейтингите
2.1. Абсолютни измерители
Основното предназначение на рейтинговите системи е да оценят кредитния риск, като дадат оценка на вероятността от изпадане в неизпълнение
(default). На длъжниците, които имат по-висок риск да не изпълнят задълженията си, трябва да се присъжда по-нисък рейтинг. От тази гледна точка точността на рейтинга се определя от това доколко правилно може в настоящия
момент да разграничи тези емитенти, които в бъдеще ще фалират, от тези,
които ще останат платежоспособни. Така точността на рейтингите всъщност
се определя от тяхната дискриминационна сила (discriminatory power) т.е. от
способността им да разграничат „добрите“ от „лошите“ длъжници (Tasche
2005). За да е налице такава сила, трябва с увеличаване на рейтинга да намалява делът на длъжници, които фалират.
Адекватната система за прогноза на платежоспособността изисква да се
минимизират грешките при оценките на риска от неизпълнение. В тази връзка са възможни два типа грешки (Keenan, Sobehart 1999). Грешките от първи
род (type I errors) са налице, ако неправилно се прогнозира, че даден длъжник
няма да изпадне в неизпълнение, а той всъщност фалира. В този случай се
присъждат твърде високи рейтинги, т.е. неправилно се оценява, че има ниска
вероятност от неплатежоспособност, докато тя всъщност е висока. Пример за
такъв тип грешка е, ако емитент на облигации с инвестиционен рейтинг фалира. Другият тип са грешките от втори род (type II errors). При тях неправилно
се прогнозира, че длъжник ще фалира, докато той остава платежоспособен.
В този случай рейтингите са твърде ниски, тъй като оценяват кредитния риск
по-високо отколкото всъщност е – например ако на голяма и рентабилна корпорация се присъди по-нисък рейтинг от компания със стартиращ бизнес.
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Точността на рейтинговите системи отразява допусканите два типа
грешки и може да се анализира чрез методи за абсолютно и относително
измерване. Абсолютната точност на рейтингите се изследва чрез методи за
оценка на абсолютния размер на вероятността от неплатежоспособност за отделните рейтингови степени през различни времеви периоди. При добрите
системи абсолютната честота на неизпълненията трябва да нараства с намаляване на рейтинга, като във времето тя не се променя значително. При оценката
на абсолютната точност могат да се използват два показателя – дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги и кумулативен дял на неизпълненията (Cantor, Mann 2003).
Делът на неизпълненията при инвестиционните рейтинги показва колко
процента от емитентите, които в началото на даден период са били с присъден
инвестиционен рейтинг (т.е. не по-нисък от BBB-/Baa3), в неговия край са
изпаднали в неплатежоспособност:

където:

( )=

( )
,
( )

(2.1)

( ) е дял на неизпълненията при инвестиционните рейтинги за период от T времеви интервала, започващ в момент (дата) y;
( ) – брой на инвестиционните рейтинги, при които е настъпило неизпълнение
през период
от T времеви
интервала,
период
от T времеви
интервала,
започващ
в моментзапочващ в момент y;
( ) – общ брой на инвестиционните рейтинги в началото на период
от T времеви интервала, започващ в момент y.
Най-често при анализите се разглеждат периоди с различна продължителност: краткосрочен (1 година), средносрочен (3 или 5 години) и дългосрочен (10 години). При добрите системи за кредитен рейтинг този дял трябва да
е възможно най-нисък, тъй като инвестиционният рейтинг обозначава само
компании, при които вероятността от фалит е минимална. Показателят е особено важен за инвеститори, които са по-консервативни и търсят само дългови
инструменти с минимален кредитен риск.
Вторият абсолютен показател за точността на рейтингите е кумулативният дял на неизпълненията. Той отразява каква е честотата на фалитите в
рамките на определен период от време за емитенти или ценни книжа, на които в началото на периода е присъден даден рейтинг. Може да се тълкува като
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историческа вероятност от изпадане в неплатежоспособност. Измерителят се
изчислява за всяка отделна степен на рейтинговата скала по следния начин
(Hamilton, Cantor 2006):

( )=1

=1

1

( ) ,

(2.2.)

където:
( ) е кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за период
от T времеви интервала, започващ в момент y;
( ) – маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t
10
при емитенти
с рейтинг
z, присъден в момент y;
рейтинг
, присъден
в момент
t = 1, 2, …, T.
Рейтингът z съответства на различните степени (например AAA, AA, А
и т.н.), присъдени в началото на дадения период (т.е. към датата y). Времевият
интервал t обхваща отрязъците от време, които се проследяват в рамките на
анализирания период, като той най-често е 1 година11. Числото T е броят на
интервалите t, които се включват в периодa, за(който се изчислява показателят.
За определяне на кумулативния показател е необходимо да се намери
( ). Той отразява при каква част
и маржиналният дял на неизпълненията
от емитентите, които в началото на
периода, (датата
y) всамомент
имали рейтинг z, са
рейтинг
присъден
настъпили неизпълнения през времеви интервал t:

където:

( )=

( )
,
( )

(2.3)

( ) е брой на емитентите, изпаднали в неизпълнение през времеви
интервал
t, които са имали рейтинг z към момент y;
имали
рейтинг
( ) – общ брой на емитентите в началото на времеви интервал t, които
са имали
рейтинг
z към момент y.
рейтинг
z към
момент
Кумулативният дял на неизпълненията би дал представа за адекватността на рейтингите, но само към началото на изследвания период. Дейността
на агенциите за кредитен рейтинг е непрекъсната и затова е по-подходящо да
се отчитат случаите на неплатежоспособност, като те се проследяват и през
самия анализиран период. За целта се изчислява среден кумулативен дял на
неизпълненията (Hamilton, Cantor 2006):
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���� ( ) = 1

=1

1

��� ( ) ,

(2.4)

където:
���� ( ) е среден кумулативен дял на неизпълненията при рейтинг z за
период от T времеви интервала;
��� ( ) – среден маржинален дял на неизпълненията във времеви интервал t при емитенти с рейтинг z.
Средният маржинален дял на неизпълненията е съответно:

��� ( ) =

∑
∑

− +1
=1
− +1
=1

( )
,
( )

(2.5)

където Y е общ брой времеви интервали в целия анализиран период.
Тук y ще бъде началото на отделните периоди, за които се отчитат броят
на неизпълненията x и броят на емитентите n през отделните времеви интервали t12.
При добре функциониращите рейтингови системи кумулативните дялове на неизпълненията трябва да нарастват постоянно при намаляване на
рейтинга, както и при увеличаване на периода за изчисляване. По-ниските
стойности, в рамките на даден рейтинг, говорят за по-висока точност.
Абсолютните измерители на точността на рейтинговите системи могат
да дадат общ ориентир, но не винаги са адекватни при сравняване на представянето на различните агенции за кредитен рейтинг. Основният проблем е, че
те дават представа за точността на отделните нива в рейтинговата скала, но не
и за цялостната ѝ адекватност. Причината е, че не отчитат как са разпределени
длъжниците, които се оценяват, в рамките на скалата. Например две агенции
могат да имат идентични кумулативни дялове на неизпълненията, но едната
да класира повече на брой длъжници в рамките на по-малък брой рейтингови
степени в средата на скалата. Рейтингите на такава агенция ще има по-малка
дискриминационна сила т.е. ще бъдат като цяло по-неточни от тези на другата
(Cantor, Mann 2003). От тази гледна точка при сравнителния анализ са необходими и относителни измерители на точността.
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2.2. Относителни измерители
Относителната точност на рейтинговата система отразява нейната способност да подрежда правилно различните длъжници според техния кредитен
риск към даден момент или през даден период. В тази връзка относителната
точност се базира не на абсолютната честота на неизпълненията в рамките на
отделните рейтингови степени, а на съотношението между тях. При добрата
рейтингова система съотношенията между неизпълненията при различните
рейтинги трябва да остават сравнително стабилни във времето.
Като относителни измерители на точността най-често се прилагат два
метода, които отчитат грешките от първи и втори род. Първият метод е базиран на кумулативния профил на точността, а вторият – на работната характеристика на приемника. Кумулативният профил на точността13 (cumulative
accuracy pro le, CAP) е широко използван при анализа и валидирането на
системите за кредитна оценка (Keenan, Sobehart 1999; Sobehart, Keenan, Stein
2000; Tasche 2005; Altman, Rijken 2006). Той отразява зависимостта между
кумулативния дял на изпадналите в неизпълнение длъжници и кумулативния
дял на всички длъжници, подредени според рейтинга (оценката им на риска
от неплатежоспособност). Логиката на CAP е представена на фиг. 2.1.

Фиг. 2.1. Кумулативен профил на точността (CAP)
(Източник: адаптирана от Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 82).
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Кривата на CAP за дадена рейтингова система се формира, като емитентите се групират по отделни рейтингови степени и тези групи се подреждат
във възходящ ред според рейтинга (от най-ниския, напр. C, към най-високия,
напр. AAA). Така емитентите ще са подредени от най-висок към най-нисък
риск от неплатежоспособност. За всяко ниво на рейтинга се определя какъв
дял от всички емитенти имат същия или по-нисък рейтинг (хоризонталната
ос) и какъв дял от изпадналите в неизпълнение имат този рейтинг или по-нисък (вертикалната ос).
Колкото по-точна е една рейтингова система, толкова по-голям процент
от изпадналите в неизпълнение ще бъдат в по-ниските рейтинги. Ако системата е абсолютно точна, тя ще присъжда само най-ниски рейтинги на тези, които
ще фалират. Кривата на CAP за такава рейтингова система (сивата непрекъсната линия) представя един съвършен модел, който започва от нулата, след
което кумулативният дял на неплатежоспособните нараства линейно до 100%
за най-ниското ниво на рейтинга и остава толкова за по-високите рейтинги.
Противоположност е случайният модел (пунктираната линия), който няма никаква дискриминационна способност. При него изпадналите в неизпълнение
се разпределят равномерно между отделните рейтинги и кривата на CAP е
права нарастваща линия.
Обикновено рейтинговите системи имат дискриминационна способност, която не е съвършена. Тогава кривата на техния CAP (черната непрекъсната линия) би била между тези на съвършения и случайния модел. Колкото
по-високо е линията на CAP (по-близо до съвършения модел и по-далеч от
случайния), толкова точността е по-голяма.
Относителната точност на рейтинговия модел на базата на CAP може да
се оцени чрез показателя за коефициент на точност (accuracy ratio, AR)14. Той
представлява съотношението между площта aR (тъмната защрихована област
между линиите на CAP на оценявания рейтингов модел и на случайния модел)
и площта aP (цялата защрихована област между CAP на съвършения модел и
на случайния модел) (Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 82):

=

(2.6)

,

където:
aR е площта между CAP на рейтинговия и случайния модел;
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aP – площта между CAP на съвършения и случайния модел.
Коефициентът на точност AR приема стойности между -1 и 1 и може да
се тълкува подобно на коефициентите на корелация, като отразява теснотата
на зависимостта между разликата в нивото на рейтинга и изпадането в неизпълнение. Колкото по-висок е AR, толкова по-голяма е относителната точност
на модела. При съвършения модел AR = 1, като всички неплатежоспособни
длъжници попадат само в най-ниския рейтинг. При случайния модел AR = 0,
тъй като не успява да открие никаква връзка между рейтинг и вероятност от
неизпълнение. Ако AR = -1, рейтинговият модел дава най-висок рейтинг на
най-рисковите длъжници.
Аналитично коефициентът на точност може да се изчисли по следния
начин (Carvalho, Laux, Pereira 2014: 14):

=

∑

=1

(

−1 )(

1

⁄

+

−1

−1 )

,

(2.7)

където:
r е рейтинг на емитентите, като r = 1, 2, …, Rmax и кредитният риск при
емитенти с рейтинг r е по-малък от този при емитенти с рейтинг r – 1;
Rmax – максимален рейтинг (с най-нисък кредитен риск);
nr – кумулативен дял на емитентите с рейтинг r и по-нисък, като
∑
и 0 = 0;;
=
dr – кумулативен
дял на емитентите в неизпълнение с рейтинг r и поние с рейтинг и по-нисък,
като
∑
нисък, като
и 0 = 0;;
=
i – рейтинг, по-нисък или равен на r, като i = 1, 2, …, r;
Ni – брой на емитентите с рейтинг i в началото на периода;
Di – брой на емитентите в неизпълнение с рейтинг i през периода;
N – общ брой на емитентите в началото на периода;
D – общ брой на емитентите в неизпълнение през периода.
Методът, базиран на CAP, може да се използва за сравняване на точността между различните рейтинги системи, като се съпоставят показателите на
AR. Основният му недостатък е, че кривите на CAP не са директно сравними
между рейтинговите агенции. Причината е в това, че формата на CAP зависи
от съотношението между платежоспособни и неплатежоспособни длъжници
и сравняването ѝ между различни извадки от емитенти може да е подвеждащо
(Tasche 2005). Този недостатък отсъства при анализа, базиран на работната
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характеристика на приемника (receiver operating characteristic, ROC)15. По отношение на рейтинговите системи анализът се извършва чрез построяване и
изследване на кривата на ROC, представена на фиг. 2.2.

Фиг. 2.2. Крива на работната характеристика на приемника (ROC)
(Източник: адаптирана от Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 83).

Кривата се построява по подобен начин на CAP, като разликата е, че
по хоризонталната ос се изобразява само кумулативният дял на емитентите,
които са останали платежоспособни. Tя показва как при нарастване на кредитния рейтинг се изменя делът на длъжниците, които имат същия или понисък рейтинг и са в неизпълнение спрямо тези, които са платежоспособни.
При един съвършен рейтингов модел (сивата непрекъсната линия) на всички
неплатежоспособни емитенти ще бъде присъден най-нисък рейтинг, докато на
платежоспособните – само по-висок. Колкото кривата е по-високо и по-близо
до тази на съвършения модел, толкова точността на рейтинговата система е
по-голяма. Числово точността може да се измери с площта под кривата на
ROC (area under the receiver operating characteristic curve, AUROC)16, обозначена с областта в сиво. Тази площ е в линейна връзка с коефициента на точност
AR (Engelmann, Hayden, Tasche 2003: 83):

= 2(
от което следва, че:

=

− 0,5),

+1

.

(2.8)
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= 2(

от което следва, че:

−0

+1
.
(2.9)
2
се интерпретира като дела на правилните оценки на рейтинговата
=

AUROC се интерпретира като дела на правилните оценки на рейтинговата система и по-конкретно като вероятността длъжник, който е неплатежоспособен, да има по-нисък рейтинг от такъв, който е платежоспособен. При
съвършен рейтингов модел, който точно разграничава всички неплатежоспособни длъжници, AUROC e равна на 1. При случайния модел емитентите в
неизпълнение се разпределят равномерно сред всички рейтингови степени и
AUROC e 0,5. Най-ниската възможна стойност е 0, която ще се получи, ако
рейтинговият модел присъжда винаги по-високи рейтинги на по-рискови
длъжници. За минимално приемливо ниво на точност се определят стойности
на AUROC над 0,6 (60%).
ROC анализът позволява да се сравнява точността между различни рейтингови системи. На фиг. 2.3 са представени кривите на ROC за три хипотетични рейтингови модела. Модел 1 има най-висока точност от трите, защото
неговата ROC крива е по-високо и не пресича кривите на другите два модела.
Той ще има по-високи стойности на AR и AUROC. Сравнението на другите
два модела не е толкова еднозначно, защото техните ROC криви се пресичат.
Модел 1
100%
Модел 2
Модел 3
Кумулативен
дял на
емитентите в
неизпълнение

0%

Кумулативен дял на емитентите,
които не са в неизпълнение

100%

Фиг. 2.3. Криви на ROC за различни рейтингови модели
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При ниски нива на рейтингите Модел 3 има по-висока точност, защото
неговата ROC крива е по-високо. При рейтинги по-високи (надясно) от пресечната точка Модел 2 дава по-добри оценки. Възможно е двата модела да
имат еднаква AUROC – в подобен случай предпочитанието ще е в зависимост
от това дали инвеститорът (кредиторът) се интересува повече от дискриминационната способност спрямо по-рисковите длъжници (Модел 3), или при
по-надеждните длъжници (Модел 2).
Анализът на CAP и ROC е адекватен инструмент при оценката на точността на рейтинговите модели. Трябва да се има предвид обаче и един общ
проблем – при малък брой на фалиралите емитенти грешката при оценката
на точността може да е голяма (Stein 2007). Затова, ако броят на длъжниците,
които са в неизпълнение, е много малък, при сравнителните анализи е поподходящо показателите да се съпоставят за по-дълги периоди, тъй като се
увеличават неплатежоспособните емитенти.
Глава трета
Представяне на водещите рейтингови агенции
3.1. Абсолютна точност
За да се анализира адекватността на присъжданите рейтинги, описаните
подходи и измерители са приложени спрямо трите водещи агенции за кредитен рейтинг – Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings и Fitch Ratings.
През 2018 г. общите им приходи в САЩ са 6,545 млрд. долара, като пазарният
им дял на база приходи е 93,5% (SEC 2020a). За същата година в ЕС трите
агенции имат приходи от 1,333 млрд. евро и 92,1% пазарен дял (ESMA 2019).
Изследването обхваща периода от края на 2009 г. до края на 2019 г. Използвани са данни за присъдените рейтинги и обявените неизпълнения при три
групи емитенти – корпорации, държави и структурирани финансови продукти. Източници на данни са годишните отчети за регулаторите и бази от данни
за историята на рейтингите, които са достъпни на сайтовете на агенциите17,
както и Европейска рейтингова платформа и базата данни CEREP на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)18.
Оценката на точността на рейтингите на трите водещи агенции най-напред може да се направи в абсолютно измерение. Чрез прилагане на формула
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(2.1) е определен делът на емитентите с инвестиционен рейтинг, изпаднали в
неизпълнение, а резултатите са представени в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Дял на присъдени инвестиционни рейтинги,
при които е настъпило неизпълнение

(Източник: собствено проучване).

Като цяло трите агенции демонстрират добри резултати с проценти
близки до нулата или много ниски. При по-кратките периоди (една и три години) най-точни оценки има Moody’s, докато при дългосрочния (десетгодишен)
S&P (при корпорациите) и Fitch (при държавите и структурираните финансови продукти). Прави впечатление, че при структурираните инструменти в
периода 2009 – 2019 г. делът на неизпълненията в инвестиционните рейтинги
е най-висок, особено на фона на корпоративните рейтинги. Това потвърждава значителните проблеми с точността на рейтингите при тези инструменти,
които агенциите демонстрират по време на глобалната финансова криза. Подобна е ситуацията и при рейтингите на държавите, с изключение на Fitch.
Положителното развитие е, че в по-близките до настоящия момент периоди
тези проблеми при рейтингите на структурираните продукти и държавите не
се установяват.
Другият абсолютен измерител на точността е средният кумулативен дял
на неизпълненията, определен по формула (2.4). Стойностите му за трите агенции по отношение на корпоративните емитенти са представени в табл. 3.2.
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Таблица 3.2
Среден кумулативен дял на неизпълненията при корпорации

При добре функциониращите рейтингови системи процентит е трябва
да нарастват при спадане на рейтингите. И при трите агенции като цяло се
наблюдава тази зависимост, като има и някои малки отклонения. При Fitch
съществува проблем при рейтинг ААА, за който кумулативният процент на
неизпълненията е по-висок спрямо следващите две по-ниски нива (АА и А) и
през трите периода. Минимално разминаване има и при S&P в тригодишния
период, където делът при рейтинг ААА е с една стотна от процента по-висок
от този при рейтинг AA. Тези проблеми обаче не са особено сериозни, като
се има предвид, че броят на емитентите с най-висок рейтинг е относително
малък, а това води до по-големи естествени колебания в стойностите на този
показател. Като цяло корпоративните рейтинги на S&P най-последователно и
логично класифицират емитентите в различните степени и през трите периода. По-сериозен проблем има при Moody’s за рейтинг A. За всички периоди
неговият кумулативен процент на неизпълненията е по-висок спрямо рейтинг
BBB, а за едногодишния и тригодишния период – и спрямо BB. Това показва,
че агенцията е присъждала твърде висок рейтинг (A) на някои корпорации, а
на други – твърде нисък (BBB или BB). Положителното е, че при останалите
нива на скалата оценките имат логични измерения. За добра точност на рейтингите свидетелстват и нарастващите проценти на неизпълнение при увели177

чаване на периодите – най-ниски са при едногодишния период и най-високи
при десетгодишния.
При рейтингите на държави (табл. 3.3) отклоненията са минимални.
Таблица 3.3
Среден кумулативен дял на неизпълненията при държави

(Източник: собствено проучване).

Проблем и при трите агенции е налице при само при рейтинг А през десетгодишния период, като при него кумулативните дялове на неизпълненията
(4,15%, 5,01% и 4,17%) са по-високи от тези за по-ниския рейтинг BBB (съответно 2,75%, 3,79% и 3,28%). При рейтингова скала с добра точност трябва да
бъде обратното, като по-високият рейтинг има по-ниски дялове на неизпълненията. За по-краткосрочните периоди несъответствие е налице само при Fitch
за тригодишния период при рейтинг BBB спрямо BB. Също така се наблюдава
увеличаване на процентите при нарастване на продължителността на периодите, което също подкрепя извода за добро функциониране на рейтинговите
системи.
Резултатите за структурираните финансови продукти са представени на
табл. 3.4.
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Таблица 3.4
Среден кумулативен дял на неизпълненията
при структурирани финансови продукти

(Източник: собствено проучване).

При тях за почти всички периоди и агенции се наблюдава нарастване
на дяловете с понижаване на рейтингите. Има две изключения при агенция
Moody’s, които са за рейтинг BBB – при тригодишния и при десетгодишния
период. Там кумулативните дялове на неизпълненията (съответно 20,38% и
42,66%) са по-големи от тези за рейтинг BB (19,38% и 40,43%). В същото
време при структурираните финансови инструменти процентите на неизпълненията за всички нива на рейтингите са значително по-високи в сравнение
с тези при корпорациите и държавите. Това свидетелства за сравнително ниска абсолютна точност на рейтинговите системи, когато се прилагат спрямо
структурираните финанси. Особено ясно този проблем се вижда при най-високите рейтинги (AAA и AA), където неизпълненията трябва да са близки
до нула. При тригодишните и десетгодишните периоди обаче те достигат до
стойности над 20%. В това отношение най-добре е положението при агенция
S&P. От друга страна, е положителен фактът, че при едногодишния период
кумулативните проценти са значително по-ниски. Като цяло за структурираните финансови продукти се наблюдават проблеми с абсолютната точност на
рейтингите, но е налице подобрение във времето.
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3.2. Относителна точност
Второто направление на анализа е да се направи оценка на относителната точност на рейтинговите системи. В табл. 3.5 са представени двата показателя, които я измерват по отношение на корпоративните емитенти. При пократките и по-близките до настоящия момент периоди и при трите рейтингови
агенции се установяват много висока стойност на показателите. AUROC за
едногодишния и тригодишния период е далеч над 0,5, като делът на правилните оценки надвишава 90% (стойност над 0,90). Очаквано при десетгодишния
период има спад на точността, но въпреки това тя си остава много висока –
измерена чрез AUROC е над 80%. Като се има предвид, че периодът от десет
години обхваща и развитието на последната глобална финансова криза, може
да се направи извод, че относителната точност на корпоративните рейтинги се
запазва на много високи нива.
Таблица 3.5
Относителна точност на кредитните рейтинги на корпорации
–

–

–

(Източник: собствено проучване).

Точността на рейтинговите системи по отношение на корпорациите в
рамките на отделните рейтингови нива може да се анализира допълнително
чрез кривите на ROC, които са представени на фиг. 3.1.
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Фиг. 3.1. Криви на ROC за рейтинги на корпорации
През едногодишния период най-висока точност за всички степени на
рейтингите постига Moody’s, чиято крива се намира най-високо. Втора по
точност е S&P, а Fitch остава трета. Същото е подреждането и при тригодишния период. В по-дългосрочен план най-добре за всички рейтингови нива се
представя S&P, която успява да поддържа висока точност дори и през периода
на значителни сътресения на финансовите пазари. Като цяло рейтингите на
корпорациите и при трите агенции имат висока точност както общо, така и в
рамките на степените с различен риск.
Втората основна група емитенти, на които се присъждат рейтинги, са
държавите и показателите за тяхната обща относителна точност са представени в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Относителна точност на кредитните рейтинги на държави

(Източник: собствено проучване).
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При едногодишния и тригодишния период също се наблюдава висока
точност. Стойностите на AUROC са между 0,9370 и 0,9600, което може да се
тълкува като над 90% вероятност от коректно класифициране на държавите
според техния риск от неизпълнение. Следва да се отбележи, че за едногодишния период показателите на Moody’s не могат да се изчислят, защото няма
държава с присъждан от агенцията рейтинг, която да е изпаднала в неплатежоспособност през тази година.
През десетгодишния период се наблюдава силно влошаване на показателите за точност, които спадат средно с над една четвърт. Тези резултати подкрепят мнението, че в периода на глобалната финансова криза агенциите за
кредитен рейтинг не са успели добре да оценят влошаването на кредитоспособността на някои държави, присъждайки им твърде високи рейтинги. Реалният проблем е още по-сериозен, като се има предвид че някои държави от Еврозоната като Испания, Португалия, Ирландия и Кипър не бяха в състояние да
обслужват своите дългове и щяха да обявят фалит без спасителните операции
на ЕЦБ, другите европейски страни и МВФ. Такъв вероятно щеше да настъпи
и при Италия. Ако тези страни, които реално бяха несъстоятелни, бяха обявили
неплатежоспособност, това щеше да се отрази върху показателите за точност
на кредитните рейтинги на трите агенции и щеше да ги намали допълнително.
На фиг. 3.2 са представени кривите на ROC при рейтингите на държавите.
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Фиг. 3.2. Криви на ROC за рейтинги на държави
Тук представянето на агенциите е много променливо. През едногодишния период Fitch показва по-голяма точност за всички степени на рейтингите в
сравнение със S&P. През тригодишния период най-добре се представя Moody’s.
Fitch има по-голяма точност при по-рисковите емитенти, докато рейтингите на
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S&P са по-прецизни при държавите с по-нисък риск. Картината при десетгодишния период отразява цялостното понижаване на точността, като кривите и
при трите агенции са разположени много по-ниско. Почти при всички нива на
скалата Fitch има най-висока точност, следвана от Moody’s и S&P.
Общото представяне на агенциите при рейтингите на структурираните
финансови продукти е отразено с показателите в табл. 3.7.
Таблица 3.7
Относителна точност на кредитните рейтинги
на структурирани финансови продукти

(Източник: собствено проучване).

През едногодишния и тригодишния период се установява добра относителна точност, като AUROC е близо или над 0,90. През десетгодишния период
обаче общата точност спада значително и показателите са едни от най-ниските сред всички групи рейтинги, които са оценени. Това ясно потвърждава
мнението, че и трите агенции до голяма степен са се провалили при оценяване на кредитния риск при структурираните финанси в периода на глобалната
финансова криза.
Анализът на ROC на фиг. 3.3 показва различна точност през различните
периоди.
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Фиг. 3.3. Криви на ROC за рейтинги
на структурирани финансови продукти
При едногодишния период Fitch има значително предимство за по-ниските рейтингови степени, докато при по-високите, макар и минимално, подобро е представянето на Moody’s. Кривата на S&P е по-ниско за целия спектър от рейтинги и съответно с по-ниска точност. Подобна е картината и през
тригодишния период. През него S&P има точност при ниските рейтинги близка до тази на Moody’s, а при високите – до тази на Fitch. Интересното е, че
S&P запазва представянето си спрямо едногодишния период, докато Moody’s
и Fitch го влошават. През десетгодишния период влошаването на точността и
при трите агенции за всички нива на рейтингите ясно се установява от значителното снижение на ROC кривите. Най-добре се представя Fitch, която
показва по-добра точност при всички рейтинги. Много близко е S&P – тя има
изоставане при средните нива на рейтингите. Moody’s отбелязва най-ниска
точност при почти всички рейтинги, с изключение само на най-високите.
Анализът на представянето на рейтинговите агенции показва, че те имат
сходна точност. Няма ясно изразен лидер, като през различните периоди и
емитенти най-високи показатели имат различни агенции. Най-добре агенциите се представят при корпоративните емитенти, където относителната точност се запазва висока както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. В
краткосрочен период, който обхваща последните една и три години, агенциите показват висока точност и при рейтингите на държави и структурирани
финансови инструменти. При тях обаче точността значително спада, ако се
разгледа дългосрочният период, включващ времето след започване на глобалната финансова криза. Изводът е, че агенциите за кредитен рейтинг действително са допускали по-големи грешки при оценяването на държави и особено
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на структурирани финансови инструменти. Това подкрепя тезата, че рейтинговите агенции имат своя принос при развитието на кризисните процеси във
финансовата система. Положителен факт е, че през последните години показателите за точност се подобряват значително, което е свидетелство за подобряване на тяхното представяне.
Глава четвърта
Предизвикателствата на бъдещето
4.1. Усъвършенстване на регулациите
Въведените регулации на рейтинговите агенции през последното десетилетие имат положително влияние, но все още в тази област остават някои
нерешени проблеми. Олигополното положение на пазара на кредитни рейтинги не се е променило, като трите големи агенции продължават да имат над
90% пазарен дял. Наличието на големи агенции до известна степен е оправдано от икономиите от мащаба, но въпреки това по-голямата конкуренция би
имала положително въздействие. Запазването на олигопола може да се обясни
с продължаващия квазирегулаторен статут и значителното използване на рейтингите при вземане на инвестиционни и финансови решения както от различни финансови институции, така и от корпорации, правителства, държавни
организации, общини и други органи на властта (Partnoy 2017). Въпреки че се
наблюдава подобрение в спазването на въведените правила, все още рейтинговите агенции допускат нарушения по отношение на изискванията за прозрачност, спазването на приетите политики, процедури и методологии; предотвратяването на конфликта на интереси, качеството на вътрешните контролни
механизми при присъждането на рейтинги, корпоративното ръководство и др.
(SEC 2020b). Оповестяваните методологии, прилагани при определяне на кредитните рейтинги, не са достатъчно прозрачни, съдържат доста субективни
елементи и не могат да се приложат от някой външен наблюдател. Рейтинговите агенции все още реагират бавно, като обичайно преразглеждат рейтингите веднъж на няколко месеца. Информационното съдържание на рейтингите
може да се повиши, като освен буквените обозначения, даващи представа за
относителната вероятност от неплатежоспособност, се прави и оценка за абсолютната неплатежоспособност, загубите при неизпълнение и процентът на
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възстановяване на вземанията.
За преодоляване на описаните проблеми могат да се препоръчат следните изменения в регулациите на рейтинговите агенции:
• Пълно премахване на регулаторния статут на рейтингите. Както показа анализът в първа глава квазирегулаторният статут на агенциите е в основата на техните провали и неговото премахване би ги стимулирало да подобрят
своето представяне. Това изисква да се промени целият комплекс от регулации
на финансовата система, като се премахне всякакво позоваване на рейтинги
при определяне на необходимия капитал, ограниченията в инвестиционната
политика, управлението на ликвидността и останалите регулирани аспекти
от дейността на всички финансови институции. Те трябва да се задължат да
разработят свои методики за оценка на кредитния риск, които да са обект на
надзор за адекватност. Това изисква не само промени в нормативните актове,
но и увеличаване на организационния, човешкия и финансовия капацитет на
финансовите регулатори, така че да могат адекватно да преценяват точността
на прилаганите системи за оценка на кредитния риск от отделните поднадзорни лица. В това отношение като добър пример могат да се посочат банковите
регулации, при които разработването, прилагането и надзорът на вътрешни
системи за управление на кредитния риск е значително напреднало (White
2016). В допълнение на промените във финансовите регулации правителствата и другите публични организации не трябва да използват механично рейтингите при определяне на своята инвестиционна политика и управление на
разходите. Те могат да извършват самостоятелно анализи на кредитния риск
или да ги възлагат на конкурентна основа на външни кредитни анализатори,
включително и на рейтингови агенции.
Премахването на регулаторните изисквания, базиращи се кредитни рейтинги, би оказало силен натиск върху рейтинговите агенции да подобрят точността и информационното съдържание на рейтинговите си системи, защото
вече няма да имат гарантиран пазар и ще трябва да се конкурират с всички
субекти, които са специализирани в анализа на кредитна информация. Ако
това се постигне, детайлните регулации на рейтинговия бизнес могат да се
премахнат, като отпадне регистрацията и лицензирането. Рейтингите ще могат да се третират като инвестиционни съвети и агенциите трябва да спазват
само изисквания за отговорност и защита на правата на клиентите. Това допълнително би подобрило обема и качеството на информацията на кредит186

ните пазари, защото ще снижи бариерите за вход на нови играчи, ще намали
разходите за прилагане на регулациите, ще насърчи конкуренцията и ще стимулира иновациите.
До пълното премахването на регулаторното използване на рейтингите
обаче регулациите трябва да се запазят и усъвършенстват в описаните по-долу
насоки:
• Уеднаквяване на регулациите в глобален мащаб. Въпреки че много от
правилата, регламентиращи дейността на рейтинговите агенции, са сходни в
САЩ, ЕС и други водещи финансови пазари, все още съществуват различия,
които дават възможност на рейтинговите агенции да се възползват от найоблагодетелстващия ги режим. Глобалният характер на бизнеса на големите
агенции изисква и глобален подход при тяхното регулиране. Сходните проблеми и цели на регулациите в отделните страни са благоприятно условие
за международна конвергенция, като подходяща платформа за постигане
на съгласие е Международната организация на комисиите за ценни книжа
(International Organization of Securities Commissions, IOSCO) (Campos 2004).
• Регулиране на рейтинговите агенции от независим и самостоятелен
орган. Рейтинговите агенции изпълняват близки функции до тези на регистрираните одитори и техният надзор трябва да бъде осъществяван по сходен
начин – от самостоятелен и независим орган. Понастоящем надзорът най-често е в компетенциите на регулаторите на емисията и търговията с ценни книжа. Това създава предпоставки за близки и интензивни връзки на регулатора с
емитентите, инвеститорите и рейтинговите агенции, което може да го направи
зависим от тях (Partnoy 2017). От тази гледна точка отделен надзорен орган е
по-подходящ.
• Стимулиране на конкуренцията и ограничаване на конфликта на интереси. В това отношение възможностите са най-разнообразни, например:
- Улесняване на достъпа до информация, необходима за анализ на кредитния риск. При преценка на вероятността от неплатежоспособност основно
се използват данни от финансовите отчети на емитентите, както и за пазарната стойност на техните ценни книжа. И в момента част от информацията за
тях е публична, като се оповестява чрез търговските регистри и регистрите на
финансовите регулатори. Големият проблем е, че тази информация е неструктурирана и обработката ѝ е трудна и скъпа. За да се улесни достъпът, трябва
да се въведат изисквания за представяне на всички данни, които емитентите
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са длъжни да публикуват в структуриран вид, удобен за машинна обработка
(Jo�e 2018). Най-подходящо за целта е да се прилага стандартизиран XBRL
формат с уеднаквени етикети. Освен фирмите, в структуриран вид трябва да
публикуват данни и правителствата, местните органи на властта и други публични организации, които емитират дългови ценни книжа.
Ако емитентите не са публични компании и им се присъжда рейтинг,
трябва да бъдат задължени да разкриват същата информация като публичните
дружества. Оповестяването на информация трябва да се отнася и за структурираните финансови инструменти, като се публикуват подробни данни за
характеристиките на активите, които са обект на секюритизация. Изискване
за разкриване на информация трябва да се въведе и за местните органи на
властта и публичните организации, на които се присъжда кредитен рейтинг
(White 2016).
Наличието на подробна, достъпна и лесна за компютърна обработка информация за емитентите и ценните книжа значително би улеснило кредитния
анализ и би дало възможност на по-малки агенции и на независими аналитици да дават кредитни оценки, които са алтернативни на рейтингите. По-голямата информираност на публиката би направила рейтинговите агенции по-отговорни. Те ще избягват да изпълняват желанията на емитентите за по-високи
рейтинги, защото това поведение лесно би било забелязано.
- Признаване на регулаторен статут на алтернативни оценки. Конкуренцията при анализа на кредитния риск може да се увеличи, ако за регулаторни
нужди се признаят освен рейтингите на регистрираните агенции и мненията на независими оценители (Jo�e 2018). Такива например са изследователи, научни центрове, университети и организации с идеална цел, които имат
експертизата в областта на кредитните пазари. Ако техните методологии са
подробно описани, публично оповестени и одобрени от регулаторите, могат
да се използват наравно с кредитните рейтинги.
- Ротация на рейтинговите агенции. Подобно на одиторите, когато емитентите ползват услугите на рейтингова агенция, да се въведе максимален
срок, след който емитентът трябва да смени използваната от него агенция
(Jeon, Lovo 2013). Пo този начин би се насърчила конкуренцията, което ще
ограничи обвързаността на агенциите с емитентите и произтичащия от това
конфликт на интереси.
- Заплащане, независимо от рейтинга. Ако емитентите заплащат такси188

те на рейтинговите агенции, преди да бъде определен рейтингът или независимо дали са били избрани, след като е бил определен, ще намалее стимулът
за присъждане на твърде високи рейтинги (New York State Attorney General
2008).
- Оповестяване на плащанията, които емитентите правят на рейтинговите агенции, за присъждането на рейтинги и други консултантски услуги.
Подобно изискване има за плащанията за одиторските услуги, като разкриването на такава информация би показало на инвеститорите степента на зависимост на агенциите от емитентите и би дало ориентир за наличие на конфликт
на интереси (Jiang, Stanford, Xie 2011).
• Повишаване на прозрачността на рейтинговите агенции. В това отношение рейтинговите агенции трябва да публикуват подробно описание на
количествените методи, които използват, така че да могат да се прилагат и от
външни лица. По този начин значително ще се улесни външният контрол върху тяхната дейност. Освен това, при установяване на нарушения от страна на
рейтинговите агенции, регулаторните органи трябва да посочват коя агенция
е извършила нарушението и в какво точно се състои. В момента регулаторите
само отчитат установените нарушения и не назовават неизрядните агенции.
• По-ясна отговорност на рейтинговите агенции. Регулациите трябва да
дадат възможност на всички засегнати лица до търсят по съдебен ред обезщетения за нанесени щети при допуснати грешки от агенциите. Трябва ясно
да се дефинира в кои случаи се дължи обезщетение и при тях да се премахне
възможността за изключване на отговорност, включително и на база аргументи като защита на свободата на изразяване или празноти и изключения в гражданското право.
4.2. Неизбежността на дигитализацията
Глобалната финансова криза постави под въпрос съществуващите принципи и подходи при оценката на кредитния риск. Тя показа, че много от прилаганите модели се базират на ограничена информация и отчитат сравнително малък брой зависимости. Нуждите от значително повишаване на обема,
разнообразието и сложността на данните, както и възможностите за тяхната
обработка, създават благоприятна среда за бум на технологиите за анализ на
финансова информация. Големите данни (Big Data), облачните изчисления
(cloud computing) и машинното самообучение (machine learning), развивани
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от FinTech компаниите, дават значителни предимства при оценката на кредитоспособността. Техните алгоритми предлагат висока точност, бързина, ниски разходи и представляват предизвикателство за бизнеса на традиционните
рейтингови компании. Процесите на дигитализация при кредитния анализ налагат на агенциите за кредитен рейтинг да въвеждат по-широко финансовите
технологии, ако искат да останат конкурентни на новите технологични играчи
в дългосрочен план.
Освен заплаха процесът на дигитализацията може да донесе значителни
предимства за бизнеса с кредитни рейтинги. Основните от тях са следните:
• По-висока точност на рейтингите. Използването на дигитални технологии намалява грешките при набирането и обработката на данните. Цифровият формат на информацията позволява процесът да се автоматизира, при
което се засилва контролът за неверни и липсващи данни и се избягват човешки грешки (Goodman 2016).
Точността на оценките се повишава и поради използването на по-голям обем и по-разнообразни типове данни. Дигиталният формат позволява
акумулиране на много големи обеми от данни, получени от множество източници, без това да е свързано със значителни разходи. Така могат да се отчетат много повече фактори, които са от значение за кредитоспособността на
емитентите. Технологиите дават възможност да се използват т.нар. меки (soft)
данни (неструктурирани или полуструктурирани) за „цифровия отпечатък“
на емитента, като общодостъпна информация за разположение, корпоративна структура, акционери, качество на мениджмънта, отзиви в интернет, реакции в социалните мрежи (публикации, харесвания, споделяния, коментари),
участие в обществени поръчки, сключване на договори и др. (FSB 2017). За
целта се прилага компютърната обработка на естествен език (natural language
processing, NLP), която захранва алгоритмите за оценка на база машинно самообучение (Mejia 2019).
За подобряване на адекватността на рейтингите допринася използването на методи за анализ, които позволяват откриване на повече значими фактори и зависимости. За разлика от традиционните методи, които работят само
с ограничен обем от структурирани данни и сравнително малък брой величини, дигиталните данни позволяват да се прилага машинно самообучение и
изкуствен интелект. Техните алгоритми могат да се обучават върху огромен
обем данни, включително и неструктурирани. Така могат да се отчетат много
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повече значими фактори за кредитоспособността. Освен това изкуственият
интелект е по-гъвкав и може да открие зависимости в данните, без предварително да са заложени като допускания.
• По-голяма бързина на оценката. Автоматизирането при събирането и
обработката на кредитна информация значително ускорява кредитния анализ.
Това би позволило на рейтинговите агенции да реагират много по-бързо на
промените в конюнктурата, като отговорят на критиките, че много бавно преразглеждат оценките си и рейтингите им „изостават“ от фактическото състояние на емитентите.
• По-ниски разходи. При дигитализацията рейтинговите агенции могат
да спестят значителни разходи, свързани със събиране на данни, обработка
на документи и анализ на информация. Основните причини са значителното
намаляване на използвания труд и необходимостта от поддържане на голяма
клонова мрежа.
• Лесна промяна на мащаба. Дигиталните процеси относително лесно
могат да променят своя мащаб, защото намаляват необходимостта от човешки
и физически капитал. Това се улеснява особено, ако се използват облачни технологии. Те осигуряват общодостъпен, удобен мрежови достъп при поискване на споделени изчислителни ресурси (мрежи, сървъри, съхранение на данни, приложения и услуги) (Mell, Grance 2011). Облачните услуги позволяват
бързо да се увеличават използваните изчислителни ресурси. Това отговаря на
нуждите при моделирането на риска, симулациите и машинното самообучение, които все повече ще се използват от агенциите за кредитен рейтинг.
Дигитализацията в дейността на рейтинговите агенции може да повиши
позитивната им роля на финансовите пазари, като увеличи точността и информационното съдържание на рейтингите. Същевременно трябва да се отчитат и нейните потенциални отрицателни страни, свързани с използване на
изкуствен интелект при анализ на кредитната информация (FSB 2017). Възможна е неточност на оценките поради лошо специфициран алгоритъм или
проблеми с данните. При разработването на алгоритъма могат да се включат
параметри, които нямат връзка с вероятността от неизпълнение. В този случай получените оценки ще са изкривени, защото ще отразяват субективното
виждане на разработчиците, а не действителността. Данните също може да
бъдат проблем – ако тяхното количество и качество е недостатъчно или нямат връзка с платежоспособността на емитентите, резултатите ще са с ниска
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точност. От тази гледна точка трябва да има непрекъснат контрол от страна на
хора върху адекватността на моделите и входящите данни.
Друг проблем е непрозрачността на алгоритмите на изкуствения интелект. Често те се превръщат в „черни кутии“, защото не може да се обясни на
какво се дължи получаването на конкретните крайни резултати на база входящите данни. По този начин не може да се посочи кои фактори са определили
дадената оценка за платежоспособност и каква е степента на тяхното влияние.
Такива модели не са полезни за рейтинговите агенции. Доверието в техните
оценки се базира в голяма степен на способността им да аргументират защо
са присъдили или променили даден рейтинг, поради което те не могат да се
позоват на някакъв неразбираем алгоритъм. В тази връзка агенциите трябва
да използват само модели, които позволяват да се оцени значимостта и силата
на отделните фактори.
Автоматизираните алгоритми за оценка на кредитния риск могат да дадат неточни резултати при спад или криза в икономиката. Това се дължи на
факта, че техните оценки се дават на база зависимости, съществували преди началото на кризата (в нормална обстановка), и не отговарят на резките
промени, при които функционират длъжниците след нейното начало. Ако
моделите на изкуствен интелект са обучавани върху данни от „добри“ години, техните прогнози за неплатежоспособността през „лошите“ години ще са
неадекватни (Sudjianto, Koso�, Bridgers 2020). За да се избегне този проблем,
е необходимо специалисти да следят входните данни за длъжниците, както и
резултатите на моделите. Ако те започнат да се отклоняват значително от тези
в периода на обучение, моделът трябва да се преформулира или обучи наново
с информация от променената ситуация.
Поради описаните проблеми при използването на дигиталните технологии агенциите за кредитен рейтинг не могат да автоматизират изцяло процеса
по присъждане на рейтинги, тъй като участието на хора не може да се избегне.
Най-адекватната посока за развитие е съчетаване на оценките на изкуствения
интелект с анализ на екип от кредитни експерти. На базата на автоматизирано
събрана информация алгоритъм за машинно самообучение дава предварителна оценка за вероятността от неизпълнение и предлага рейтинг на емитента. Екипът от експерти обсъжда съществени фактори, най-вече такива, които
трудно се подават на количествена оценка (репутация, качество на мениджмънта, зависимости с други компании и лица, икономическа конюнктура и оч192

аквания, политически риск и др.). На базата на този анализ експертите могат
да коригират до определена степен оценката на автоматизирания алгоритъм и
да направят заключение за окончателния рейтинг, който да се присъди. Съчетаването на изкуствения интелект с преценката на експертите позволява да се
използва потенциалът за висока точност на автоматизирания процес, като се
избягват неговите възможни недостатъци19.
Заключение
Агенциите за кредитен рейтинг имат утвърдено място на пазарите на
дългови ценни книжа. Развитието на финансовата система подкрепя виждането, че те са ключов елемент на финансовата инфраструктура. Тяхната информационна функция е значима, тъй като чрез постигане на икономии от
мащаба и преодоляване на неефективното събиране и обработка на кредитна
информация по частен път рейтинговите агенции повишават ефективността
на финансовите пазари. Агенциите подобряват и решенията на емитентите и
инвеститорите при избора и финансирането на инвестиционни проекти, защото процесът по присъждане на рейтинг дава по-добра представа за ефективността на проектите. Рейтингите дават възможност за по-добра защита на
кредиторите, с което улесняват емисиите на облигации. Тъй като са оценка за
кредитния риск на фирмата, те могат да се включат в мениджърските контракти във връзка с определянето на по-адекватно възнаграждение. Кредитните
рейтинги имат важна координационна функция, при която се синхронизират
очакванията на инвеститорите и инвестиционните решения на емитентите. В
резултат на това се постига оптимално равновесие при реализиране на инвестиционните проекти.
Важността на агенциите за кредитен рейтинг по парадоксален начин е
потвърдена от глобалната финансова криза, развила се през предходното десетилетие. Съществуващите „дефекти“ във функционирането на агенциите са
една от причините за срива на пазара на рискови ипотеки и свързани с тях
структурирани финансови инструменти, който бе „спусъкът“ за началото на
кризата. Конфликтите на интереси, слабата конкуренция, статусът на квазирегулаторните органи, съчетаването на рейтингови и консултантски услуги, използването на неадекватни модели, липсващата или неефективна регулация се
отразяват силно негативно върху качеството на рейтинговите системи. Анализът на представянето на агенциите потвърждава, че след започването на кри193

зата точността на рейтингите, и най-вече тези на структурираните продукти,
се влошава значително. Като решение на сериозните проблеми са предприети
мерки за значителна промяна в регулациите. Техният ефект може да се оцени
положително, защото във времето след кризата се наблюдава повишаване на
точността и информационното съдържание на рейтингите. Доколко промяната
е устойчива ще си проличи през тази и през следващите години, когато икономическата криза, породена от коронавирусната пандемия, ще е своеобразен
стрес тест за адекватността на рейтинговите агенции.
Въпреки наблюдавания прогрес все още има възможности за повишаване на качеството на кредитните рейтинги. Първата е свързана с по-нататъшно
подобряване на регулациите в посока на пълното премахване на регулаторното
използване на рейтингите, хармонизиране на регулациите в отделните страни,
стимулиране на конкуренцията и намаляване на конфликтите на интереси, повишаване на прозрачността и отговорността на рейтинговите агенции. Втората
възможност произтича от процесите на дигитализация. Въпреки че дигитализацията носи заплаха за рейтинговите агенции, които все повече се конкурират
от финтех компаниите при оценка на кредитния риск, в нея има потенциал за
положителна промяна. Все по-голямото използване на дигитални технологии
може да увеличи точността и бързината при присъждането на рейтинги, като
намали разходите на агенциите. От тази гледна точка рейтинговите агенции
трябва да съчетаят цифровите алгоритми с експертизата на своите специалисти, за да запазят ключовата си позиция на кредитните пазари.
Бележки
1

2

Финансовата инфраструктура е съвкупността от правила, институции и системи, чрез
който икономическите субекти планират, договарят и извършват финансови транзакции. Тя включва информационна инфраструктура (счетоводни системи и стандарти,
системи за кредитна информация (кредитни регистри и кредитни бюра) и рейтингови агенции) и транзакционна инфраструктура (правна система, системи за сключване
и реализация на сделки (търговски, платежни и клирингови системи) и регулаторна
система и механизми). По-подробно за финансовата инфраструктура и рейтинговите
агенции, като неин елемент, вж.: Георгиев, Вълканов 2014.
Джон Муди (основателят на Moody’s Moody's Investors Service) започва да публикува
наръчници с рейтинги на облигации през 1909 г. Poor’s Publishing и Standard Statistics
(които по късно формират Standard & Poors) го последват съответно през 1916 г. и 1922 г.
Fitch Publishing Company (предшественик на Fitch Ratings) присъжда рейтинги на об-
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лигации от 1924 г. (Harold 1938: 9-14).
Икономиите от мащаба (economies of scale) най-общо представляват намаляване на
разходите за единица продукт при увеличаване на обема на производството. По отношение на обработката на кредитна информация икономиите от мащаба се изразяват в
намаляване на разходите за събиране, проучване и анализ на информация за платежоспособността на отделния кредит или длъжник, с увеличаване на обема (броя) на кредитоискателите и кредитите. Такива икономии се постигат, защото редица от разходите
по събиране и обработка на кредитната информация са постоянни (напр. за издръжка
на офиси, отчетност, информационни системи, някои възнаграждения и др.) и не се
увеличават с нарастване на обема на кредитните анализи.
Структурираните финансови инструменти/продукти (structured nancial instruments/
products) са сложни финансови инструменти, чрез които се осигурява специфично
финансиране, разпределяне на риска и доходността чрез секюритизация, емисия на
специфични ценни книжа, деривативни инструменти и др. При редица от тях е налице
кредитен риск и се присъждат рейтинги. Такива са например обезпечените с активи
ценни книжа (asset-backed securities, ABS), включително обезпечените с ипотека ценни книжа (MBS), обезпечени заемни задължения (collateralized loan obligations, CLO),
обезпечените дългови задължения (collateralized debt obligations, CDO), търговски книжа, обезпечени с активи (asset-backed commercial papers, ABCP) и др.
Коефициентът на точност (accuracy ratio) отразява адекватността на рейтингите, като
измерва зависимостта между изменението на рейтинга и изпадането на емитента в неплатежоспособност. По-подробно показателят ще бъде разгледан в следващата глава.
Това става с приемането на Закона за реформа на агенциите за кредитен рейтинг от
2006 г. (Credit Rating Agency Reform Act 2006).
Законът Дод-Франк за реформа на Уол Стрийт и за защита на потребителите (DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010).
Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (Regulation (EC) No 1060/2009, 2009).
В САЩ агенциите са длъжни да поддържат на своя интернет сайт информация за историята на присъдените от тях рейтинги във формат на разширения език за бизнес
отчетност (eXtensible Business Reporting Language, XBRL) със стандартна структура. В
ЕС е създадена Европейска рейтингова платформа, която осигурява публичен интернет
достъп до информация за историята на рейтингите, както и за регистрираните агенции.
Някои от рейтингите се присъждат не на емитенти, а на инструменти – например при
структурираните финансови продукти. При тях анализът на точността се прави на база
брой инструменти. С оглед избягване на повторенията навсякъде в текста се използва
„емитенти“ или „брой емитенти“, като за рейтинги, които се присъждат на инструменти, това следва да се разбира като „инструменти“ или „брой инструменти“. Това не
променя логиката на анализа и приложението на формулите.
Интервалът може да е и по-кратък (месец, тримесечие). В настоящото изследване е
избран интервал от една година, защото се анализират по-дългосрочни и трайни тенденции в работата на агенциите за кредитен рейтинг.
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Например y = 1 обозначава началото на първия времеви интервал от целия изследван
период, y = 2 е началото на втория и т.н. Нека времевият интервал е една година и
целият изследван период е от края на 2009 до края на 2019 г. (10 години). Занада2019
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края на 2013 г., …, началото на 2017 г. до края на 2019 г., като се вземат предвид настъпилите неизпълнения през всяка трета година (2012, 2013…, 2019 г.).
13
В основата си концепцията на CAP е подобна на кривата на Лоренц (Lorenz curve),
която се използва за анализ на неравенството при разпределението на доходите и богатството.
14
Показателят е подобен на коефициента на Джини (Gini coe cient), като често се използват като синоними при изследванията, както и от някои рейтингови агенции (напр.
Standard&Poor’s). По своята същност е частен случай на показателя D на Сомърс
(Somers’ D) (Somers 1962).
15
Наименованието произхожда от теорията за разпознаване на сигналите при радарните
приемници. По-късно подходът започва широко да се използва в медицината (психофизика, епидемиология, диагностични тестове, радиология, неврология, изпитания на
лекарства), контрола на качеството, метеорологията, машинното самообучение и др. Известна е още като относителна работна характеристика (relative operating characteristic).
16
Още може да се срещне като площ под кривата (area under the curve, AUC).
17
Съответно на Moody’s: https://www.moodys.com/Pages/reg001001.aspx и https://www.
moodys.com/researchandratings/research-type/home;
на
S&P:
https://www.
standardandpoors.com/en_US/web/guest/regulatory/disclosures
и
https://www.
standardandpoors.com/en_US/web/guest/home; на Fitch: https://www. tchratings.com/
regulatory и https://www. tchratings.com/coverage.
18
Достъпни съответно на: https://registers.esma.europa.eu/publication/ и https://cerep.esma.
europa.eu/cerep-web/statistics/ratingActivity.xhtml.
19
Такъв подход вече се реализира на практика от италианската рейтинговата агенция
modeFinance, която се представя като „първата официална финтех агенция за кредитен рейтинг“ (https://cra.mode nance.com/en). Агенцията е регистрирана от ESMA през
2015 г., което позволява нейните рейтинги да се използват за регулаторни цели в ЕС.
12
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АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ –
ЗНАЧИМОСТ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПЕРСПЕКТИВ
доц. д-р Ди ми тър Ра ф аил ов
Резюме
Агенциите за кредитен рейтинг са ключов компонент на финансовата инфраструктура. Настоящата студия изследва тенденциите в развитието на рейтинговите агенции след
отминалата глобалната финансова криза. В нея се аргументира съществената значимост
на агенции за функционирането на кредитните пазари, очертават се проявилите се недостатъци и се дискутират мерките за тяхното преодоляване. Анализира се представянето на
рейтинговите агенции през последното десетилетие, като се установява подобряване на
точността на рейтингите. В разработката се предлагат насоки за повишаване на информационното съдържание на рейтингите чрез промени в регулациите и дигитализация.
Ключови думи: рейтингови агенции, кредитни рейтинги, регулиране.

THE CREDIT RATING AGENCIES –
SIGNIFICANCE, PERFORMANCE AND PERSPECTIVES
Assoc. Prof. D i mit ar R afail o v, PhD
Abstract
Credit rating agencies are a key component of the nancial infrastructure. This study
examines trends in the activities of rating agencies after the past global nancial crisis. It argues
the essential importance of agencies for the functioning of credit markets, outlines the aws that
have emerged and discusses measures to overcome them. The analysis of credit rating agencies’
performance over the last decade found improvement in rating accuracy. The study propose
directions for increasing the information content of ratings through changes in regulations and
digitalization.
Keywords: rating agencies, credit ratings, regulation.
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