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Patrycja Chodnicka-Jaworska*

FORMA WASNO¥CI BANKU
A CREDIT RATING

WST}P
Agencje ratingowe odgrywajÈ kluczowa rolÚ w ocenia ryzyka upadïoĂci. Ich
gïównym zadaniem jest redukcja asymetrii informacji pomiÚdzy emitentem a inwestorem. Ze wzglÚdu na zdobyte doĂwiadczenie oraz prowadzenie analiz na duĝych
zbiorach danych, upubliczniane przez nie noty ratingowe uwaĝane sÈ za wiarygodny wyznacznik. W procesie oceny agencje wykorzystujÈ dwie grupy wskaěników,
abmianowicie jakoĂciowe i iloĂciowe. WĂród tych ostatnich znajdujÈ siÚ determinanty okreĂlajÈce ryzyko kraju, sektora oraz badanego podmiotu. Ratingi wykorzystywane sÈ przede wszystkim przez banki w ramach wewnÚtrznej metody oceny ryzyka kredytowego, bankowoĂci korespondencyjnej czy teĝ procesów inwestycyjnych.
W zaistniaïej sytuacji to oceny banków postanowiono poddaÊ badaniu. Celem
artykuïu staïa siÚ analiza determinant credit ratingów banków europejskich, przy
uwzglÚdnieniu formy wïasnoĂci. Wynika to z moĝliwoĂci dokapitalizowania ocenianej instytucji oraz zjawiska too big to fail, i tym samym wsparcia ze strony rzÈdu
wbmomencie problemów z wypïacalnoĂciÈ. Przeprowadzono badania literaturowe
ibpostawiono hipotezÚ badawczÈ brzmiÈcÈ nastÚpujÈco: banki publiczne otrzymujÈ
wyĝsze ratingi niĝ prywatne instytucje biorÈc pod uwagÚ uwarunkowania finansowe. Do badania wykorzystano uogólnione panelowe modele logitowe.

*
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Problemy i poglÈdy

Artykuï skïada siÚ z 3 czÚĂci. Pierwsza przedstawia dotychczasowe badania na
temat determinant credit ratingów banków oraz wpïywu formy wïasnoĂci i formy prawnej na noty badanych instytucji. Druga to opis zastosowanej metodologii
badawczej. NastÚpnie scharakteryzowano otrzymane wyniki, które zakoñczono
podsumowaniem.

1. PRZEGLkD LITERATURY
Aktualne badania naukowe skupiajÈ siÚ przede wszystkim na ocenie determinant
korporacyjnych credit ratingów. Istnieje niewiele analiz dotyczÈcych not banków i ich
czynników. Przeprowadzone badania dowodzÈ, ĝe najlepsze efekty predykcji not banków daje analiza zarówno finansowych, jak i niefinansowych wskaěników1. W niniejszym artykule postanowiono skupiÊ siÚ na determinantach finansowych, bowiem to ich
dobra konstrukcja jest gïównym czynnikiem modelowania credit ratingów. Karminsky
i Khromova2, prowadzÈc badania przy uĝyciu uporzÈdkowanych modeli logitowych
ib probitowych na grupie banków z caïego Ăwiata, które otrzymaïy ratingi w latach
1996–2011, wykorzystali wskaěniki udziaïu w rynku, poziomu koncentracji struktury
rynkowej, dyscypliny rynkowej, podziaïu geograficznego, stabilnoĂci generowanych
zysków, dywersyfikacji dziaïalnoĂci, corporate governance, miar ryzyka, stabilnoĂci gospodarczej oraz wskaěników adekwatnoĂci kapitaïowej, jakoĂci aktywów, jakoĂci zarzÈdzania, zyskownoĂci oraz pïynnoĂci. Dowiedli oni, ĝe od 62% do 95% noty ratingowe
uwarunkowane sÈ nastÚpujÈcymi wskaěnikami: apetytem na ryzyko, uwarunkowaniami ekonomicznymi iboperacyjnymi oraz wskaěnikami finansowymi, do których naleĝy
zaliczyÊ: zyskownoĂÊ, pïynnoĂÊ, efektywnoĂÊ, adekwatnoĂÊ kapitaïowÈ, jakoĂÊ aktywów
i jakoĂÊ zarzÈdzania. Cole i White3 jako gïówne determinanty ratingów banków wskazali na kapitaïy wïasne oraz wskaěniki CAMEL4. Moĝna zatem stwierdziÊ, ĝe badane grupy czynników moĝna podzieliÊ na: adekwatnoĂci kapitaïowej5, zyskownoĂci6,
1
2
3
4
5

6

J. Grunert, L. Norden, M. Weber, The role of non-financial factors in internal credit ratings,
„Journal of Banking and Finance” 2005, 29(2), s. 509–531.
A.M. Karminsky, E. Khromova, Extended Modeling of Banks’ Credit Ratings, „Procedia Computer Science” 2016, 91, s. 201–210.
R.A. Cole, L.J. White, Déjà Vu all over again: The causes of U.S. commercial bank failures this
time around, „Journal of Financial Services Research” 2012, 42, s. 5–29.
AdekwatnoĂci kapitaïowej, jakoĂci aktywów, jakoĂci zarzÈdzania, zyskownoĂci, pïynnoĂci.
C. Shen, Y. Huang, I. Hasan, Asymmetric benchmarking in bank credit rating, „Journal of
International Financial Markets, Institutions & Money” 2012, 22, s. 171–193; E. Bissoondoyal-Bheenick, S. Treepongkaruna, An analysis of the determinants of bank ratings: comparison
across ratings agencies, „Australian Journal of Management” 2011, 36(3), s. 405–424; P. Chodnicka-Jaworska, Banks credit ratings – is the size of the credit rating agency important?, 2016.
S. Pagratis, M. Stringa, Modelling bank credit ratings: A structural approach to Moody’s
credit risk assessment, Working paper 2007; C. Shen, Y. Huang, I. Hasan, Asymmetric bench-
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efektywnoĂci7, pïynnoĂci8, krótkoterminowe stopy procentowe9, wielkoĂÊ banku10, jakoĂci aktywów11, jakoĂci zarzÈdzania12. IstniejÈ zróĝnicowane opinie na temat wpïywu
ryzyka upadïoĂci kraju (Belotti i in.13 zakïadajÈ istotny statystycznie wpïyw; Poon
ibin.14 twierdzÈ, ĝe ryzyko kraju nieistotne). Oddziaïywanie uwarunkowañ makroekonomicznych zostaïo zbadane przez Bissoondoyal-Bheenick i Treepongkaruna15. Hassan i Barrell16 dowiedli, ĝe najwiÚkszy wpïyw na credit rating banku ma jego wielkoĂÊ,
pïynnoĂÊ aktywów, zyskownoĂÊ oraz efektywnoĂÊ. Podobne wyniki otrzymali ÖÜüt,
DoÜanay i Ceylan17. DokïadnÈ charakterystykÚ zmiennych wykorzystywanych w prezentowanych badaniach przedstawiono w tabeli 1.
Analiza badañ zaprezentowanych w tabeli 1 oraz wniosków wyciÈgniÚtych
zbuprzednich analiz posïuĝy do wyboru zmiennych finansowych, których wpïyw moĝe
byÊ poddany weryfikacji. W dotychczasowych badaniach jako zmienna zaleĝna lub
zmienna grupujÈca nie byïa brana pod uwagÚ forma wïasnoĂci analizowanej instytucji.
NajczÚĂciej badano wpïyw wielkoĂci banków ibsektora bankowego18. Okazuje siÚ, ĝe

7

8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
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marking…, op. cit.; E. Bissoondoyal-Bheenick, S. Treepongkaruna, An analysis…, op. cit.;
W.P.H.bPoon, M.bFirth, H. Fung, A multivariate analysis of the determinants of Moody’s bank
financial strength ratings, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money” 1999, 9(3), s. 267–283.
C. Shen, Y. Huang, I. Hasan, Asymmetric benchmarking…, op. cit.; E. Bissoondoyal-Bheenick,
S. Treepongkaruna, An analysis…, op. cit.; S. Pagratis, M. Stringa, Modelling bank…, op. cit.;
W.P.H. Poon, M. Firth, H. Fung, A multivariate analysis…, op. cit.
P. Chodnicka-Jaworska, Banks credit rating…, op. cit.; C. Shen, Y. Huang, I.bHasan, Asymmetric
benchmarking…, op. cit.; E. Bissoondoyal-Bheenick, S. Treepongkaruna, An analysis…, op. cit.;
S. Pagratis, M. Stringa, Modelling bank…, op. cit.
S. Pagratis, M. Stringa, Modelling bank…, op. cit.; W.P.H. Poon, M. Firth, H. Fung, A multivariate analysis…, op. cit.
S. Pagratis, M. Stringa, Modelling bank…, op. cit.
P. Chodnicka-Jaworska, Banks credit ratings…, op. cit.; W.P.H. Poon, M. Firth, H. Fung, Abmultivariate analysis…, op. cit.
P. Chodnicka-Jaworska, Banks credit ratings…, op. cit.
T. Bellotti, R. Matousek, C. Stewart, A note comparing support vector machines and ordered
choice models’ predictions of international banks’ rating, „Decision Support Systems” 2011a,
51(3), June, s. 682–687; T. Bellotti, R. Matousek, C. Stewart, Are rating agencies’ assignments
opaque? Evidence from international banks, „Expert Systems with Applications” 2011b, 38(4),
April, s. 4206–4214.
W.P.H. Poon, M. Firth, H. Fung, A multivariate analysis…, op. cit.
E. Bissoondoyal-Bheenick, S. Treepongkaruna, An analysis…, op. cit.
O.A.G. Hassan, R. Barrell, Accounting for the determinants of banks’ credit ratings, „Brunel
University of London Economics and Finance Working Paper Series” 2013, 13-02.
H. ÖÜüt, M.M. DoÜanay, N.B. Ceylan, R. Aktaą, Prediction of bank financial strength ratings:
The case of Turkey, „Economic Modelling” 2012, 29, s. 632–640.
W.B. English, W.R. Nelson, Bank Risk Rating of Business Loan, „Federal Reserve System
Working Paper” 1998; L.I. Nakamura, K. Roszbach, Credit Ratings, „Private Information,
and Bank Monitoring Ability, Working Paper” 2016; H. Hau, S. Langfield, D. Marques-Ibanez,
Bank ratings what determines their quality?, „EBC Working Paper Series” 2012, 1484, Octo-
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im wiÚkszy bank, tym wyĝszy credit rating. Kedia, Rajgopal i Zhou19 zbadali wpïyw
zmiany udziaïowca na ratingi Moody. Noty wspomnianych podmiotów byïy wyĝsze
w porównaniu do S&P. Badaniu poddany byï równieĝ sposób finansowania ratingów.
Ratingi nadawane na zlecenie emitenta byïy wyĝsze w stosunku do tych opïacanych
przez inwestora20. Przeprowadzone badania niejednoznacznie odnoszÈ siÚ równieĝ do
wpïywu cyklu koniunkturalnego na rating banku. Bar-Isaac i Shapiro21 dowiedli, ĝe
ratingi sÈ antycykliczne, bowiem bardziej opïacalnym pod wzglÚdem ryzyka reputacyjnego jest nadanie mniej dokïadnych not w czasie prospertiy niĝ w okresie kryzysu.
Karminsky i Khromova22 otrzymali równieĝ wyniki, zgodnie z którymi, biorÈc pod
uwagÚ zmiany etapów cykli koniunkturalnych, S&P i Moody sÈ najbardziej konserwatywnymi agencjami. Badania wpïywu zmian cykli koniunkturalnych dokonano równieĝ w podpróbie banków z kapitaïem krajowym i zagranicznym. Brezigar-Masten
i Masten23 stwierdzili, ĝe podczas dekoniunktury gospodarczej dokïadnoĂÊ predykcji
ratingów jest niĝsza dla banków maïych oraz tych z kapitaïem krajowym. Badania
Hau ib in. (2012) sugerujÈ, ĝe podczas kryzysu ratingi sÈ bardziej dokïadne. Innymi
kryteriami branymi pod uwagÚ podczas analizy credit ratingów byïy: lokalizacja, jakoĂÊ
sektora, biurokracja, poziom korupcji24.
Jak juĝ wspomniano, podziaï ze wzglÚdu na formÚ wïasnoĂci banków nie byï
dotychczas przeprowadzany. Ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ dokapitalizowania sektora
postanowiono zbadaÊ, jak credit rating reaguje w przypadku banków pañstwowych,
a jak w przypadku banków komercyjnych. Postawiono hipotezÚ badawczÈ: banki publiczne otrzymujÈ wyĝsze ratingi niĝ prywatne instytucje, biorÈc pod uwagÚ
uwarunkowania finansowe. Zweryfikowano jÈ przy uĝyciu panelowych uporzÈdkowanych modeli logitowych. Opis metodologii badawczej, jak i danych wykorzystanych do analizy, zostaï zaprezentowany w nastÚpnym rozdziale.

19
20

21

22
23
24

ber; W.F.bTreacy, M. Carey, Credit risk rating systems at large US banks, „Journal of Banking
&bFinance” 2000, 24, s. 167–201.
S. Kedia, S. Rajgopal, X. Zhou, Does it matter who owns Moody’s?, „Columbia Working Paper”
2015.
P. Chodnicka-Jaworska, Zjawisko inflacji credit ratingów – czy wystÚpujÈ róĝnice w determinantach credit ratingów?, „Studia i Materiaïy” 2016; J. Cornaggia, K.J. Cornaggia, Why are
Credit Ratings Useful?, „Working Paper” 2010.
H. Bar-Issac, J. Shapiro, Credit Ratings Accuracy and Analyst Incentives, „American Economic
Review” 2011, 101(3), s. 120–144; H. Bar-Issac, J. Shapiro, Ratings Quality over the Business
Cycle, „Working Paper Stern NYC” 2012.
A.M. Karminsky, E. Khromova, Extended Modeling..., op. cit., s. 201–210.
A. Brezigar-Masten, I. Masten, Discretionary Credit Rating and Bank Stability in a Financial
Crisis, „Journal Eastern European Economic” 2015, 53(5), s. 377–402.
C. Shen, Y. Huang, I. Hasan, Asymmetric benchmarking..., op. cit., s. 171–193.
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Tabela 1. PrzeglÈd gïównych badañ na temat determinant wpïywajÈcych
na credit rating banków

Autor

Zakres
danych,
zastosowana
metoda
badawcza

Shen i in. Banki
[2012]
zb86bkrajów,
rating S&P,
2002–2008,
dekompozycja
liniowa, uporzÈdkowany
model probitowy

Zmienne niezaleĝne

Wyniki badañ

PrzeciÚtna wartoĂÊ nastÚpujÈcych wskaěników
zbostatnich 3 lat: wskaěnik
adekwatnoĂci kapitaïowej,
rezerwy celowe do przychodów odsetkowych netto,
zlogarytmowane aktywa
ogóïem, zysk netto do aktywów ogóïem, aktywa pïynne
do depozytów.

Kraje zostaïy podzielone wg
poziomu asymetrii informacji. Wpïyw wskaěników
finansowych jest wiÚkszy
w krajach o mniejszej asymetrii informacji. Banki,
gdzie istnieje lepsza historia
w zakresie niskiego poziomu korupcji, biurokracji,
wysokiej jakoĂci przepisów
prawnych otrzymujÈ wyĝsze
noty. Silny wpïyw wskaěników adekwatnoĂci kapitaïowej. Istotne wszystkie
wskaěniki CAMEL.

Bellotti
i in.
[2011a;
2011b]

Banki z caïego Ăwiata,
2000–2007,
dekompozycja liniowa,
modele SVM,
uporzÈdkowane modele
logitowe ibprobitowe

Istotne wszystkie wskaěniki
Kapitaïy wïasne do
CAMEL.
aktywów ogóïem, aktywa
pïynne do aktywów ogóïem,
zlogarytmowane aktywa
ogóïem, marĝa odsetkowa
netto, zysk operacyjny
do aktywów ogóïem,
aktywa operacyjne
do aktywów ogóïem, koszty
operacyjne do przychodów
operacyjnych, zwrot
zbkapitaïu wïasnego.

Bissoondoyal-Bheenick,
Treepongkaruna
[2011]

Banki z Wielkiej Brytanii
i Australii,
S&P, Fitch,
Moody, modele logitowege
ibprobitowe

Zysk netto do aktywów ogóïem, aktywa pïynne
do depozytów i ěródeï finansowania krótkoterminowego, wspóïczynnik wypïacalnoĂci, marĝa odsetkowa,
rezerwy celowe do przychodów odsetkowych netto.
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Istotnymi zmiennymi wpïywajÈcymi na credit rating
banku jest jakoĂÊ aktywów,
pïynnoĂÊ, adekwatnoĂÊ
kapitaïowa, wskaěniki operacyjne. Uwarunkowania
makroekonomiczne nie sÈ
brane pod uwagÚ.
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Tabela 1 cd.

Autor

Zakres
danych,
zastosowana
metoda
badawcza

Zmienne niezaleĝne

Wyniki badañ

ÖtkerRobe,
Podpiera
[2010]

29 najwiÚkszych banków
na Ăwiecie,
2004–2008,
dynamiczne
modele panelowe

Tier 1, tier 2, děwignia
finansowa, wspóïczynnik
zb-score, rezerwy celowe do
kredytów ogóïem, udziaï
kredytów zagroĝonych
wbkredytach ogóïem, straty
z tytuïu udzielonych kredytów do kredytów ogóïem,
koszty operacyjne do przychodów operacyjnych, dïugoterminowy rating kraju
Fitch, wynik na dziaïalnoĂci
handlowej do przychodów
ogóïem, wynik zbtytuïu
odsetek do aktywów odsetkowych, ROA, ROE,
poĝyczki krótkoterminowe
do ïÈcznych zobowiÈzañ,
depozytów, pïynne aktywa
do aktywów ogóïem.

Istotny statystycznie wpïyw
wskaěników jakoĂci zarzÈdzania, zyskownoĂci oraz
ryzyka rynkowego.

Hassan,
Barrell
[2013]

Banki z USA
i Wielkiej
Brytanii, S&P,
1994–2009,
dekompozycja
liniowa, uporzÈdkowane
modele logitowe

PrzeciÚtna wartoĂÊ
nastÚpujÈcych wskaěników
ostatnich 3 lat:
zlogarytmowane aktywa,
aktywa dobliczby umów
kredytowych, róĝnica
caïkowitego finansowania
dïugoterminowego
abkapitaïu wïasnego
do sumy aktywów,
zobowiÈzania odsetkowe
do aktywów odsetkowych,
wynik odsetkowy netto
do aktywów odsetkowych,
róĝnica wyniku
odsetkowego i odpisów
dobaktywów odsetkowych,

WielkoĂÊ banku, pïynnoĂÊ,
zyskownoĂÊ i efektywnoĂÊ
wyjaĂniajÈ od 74% do 78%
decyzji na temat przyznania
credit ratingu.
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Tabela 1 cd.

Autor

Zakres
danych,
zastosowana
metoda
badawcza

Zmienne niezaleĝne

Wyniki badañ

koszty do dochodów, koszty
nieodsetkowe do aktywów
ogóïem, kredyty netto
dobaktywów ogóïem, kredyty
dobdepozytów, odpisy nabrezerwy kredytowe do kredytów brutto, stopa wzrostu
kredytów brutto, kapitaï
wïasny do aktywów ogóïem,
zobowiÈzania podporzÈdkowane do ïÈcznych aktywów.
Poon,
Lee, Gup
[2007]

58

Banki
zb72bkrajów,
1998–2003,
S&P, uporzÈdkowany model
probitowy

Marĝa odsetkowa netto, przychody odsetkowe
dobïÈcznych aktywów, dochód operacyjny przed opodatkowaniem do ïÈcznych
aktywów, ROA, ROE, wypïacona dywidenda, wskaěnik kosztów do dochodów,
rezerwy celowe do kredytów
brutto, rezerwy celowe
dobdochodów odsetkowych
netto, dochody odsetkowe
do kredytów zagroĝonych,
kredyty zagroĝone do kredytów brutto, poniesione
straty netto do kredytów
brutto, poniesione straty
netto dobdochodów netto
plus rezerw celowych, kredyty dobïÈcznych aktywów,
kredyty do krótkoterminowych poĝyczek, kredyty
do ïÈcznych depozytów
ibpoĝyczek, pïynne aktywa
dobkrótkoterminowego finansowania, tier 1, tier 2,

Zróĝnicowany wpïyw
wskaěników finansowych
wbzaleĝnoĂci od tego, czy rating nadawany jest w zwiÈzku ze zleceniem ze strony
emitenta czy inwestora.
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Tabela 1 cd.

Autor

Zakres
danych,
zastosowana
metoda
badawcza

Zmienne niezaleĝne

Wyniki badañ

kapitaï wïasny do aktywów,
kapitaï wïasny do poĝyczek,
kapitaï wïasny do zobowiÈzañ krótkoterminowych,
zlogarytmowana wartoĂÊ
ksiÚgowa aktywów, zlogarytmowana wartoĂÊ ksiÚgowa zabezpieczeñ, zmienna
zerojedynkowa (gdzie 1 to
posiadany rating dotychczas, 0 gdy brak ratingu),
stosunek ratingu banku do
ratingu kraju, liczba spóïek
zagranicznych posiadanych
przez bank, liczba gieïd na
których bank byï notowany.
Hau,
Langfiel,
Marques-Ibanez
[2012]

Banki z USA
oraz 15 krajów UE,
1990–2011,
S&P, Fitch,
Moody, dekompozycja
liniowa, uporzÈdkowane
modele logitowe i probitowe.

Kryzys, stopa wzrostu
udzielanych kredytów, zlogarytmowane aktywa, stopa
zwrotu na aktywach, děwignia finansowa, udziaï poĝyczek w aktywach, udziaï
instrumentów pochodnych
w aktywach, krótkoterminowe poĝyczki do aktywów,
indeks HHI.

Istotny statystycznie wpïyw
wywiera struktura aktywów, zyskownoĂÊ, wskaěniki
adekwatnoĂci kapitaïowej.

½ródïo: opracowanie wïasne.
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2. OPIS METODOLOGII BADAWCZEJ
Analiza zostaïa przeprowadzona dla not ratingowych 643 banków z krajów europejskich25, które pozyskano z baz Thomson Reuters Database oraz Bankscope dla
lat 1998–2016. Do badania wykorzystano dane kwartalne. Ze wzglÚdu na literowy
zapis danych dokonano dekompozycji liniowej zgodnie z metodÈ zaproponowanÈ
przez Ferri, Liu i Stiglitz26. Zgodnie z zaprezentowanÈ metodÈ dekompozycji poddaje siÚ w ujÚciu liniowym skalÚ moĝliwych nadawanych credit ratingów. Kaĝdej
zbnot, które moĝe otrzymaÊ oceniany podmiot przyznaje siÚ okreĂlonÈ liczbÚ punktów, pamiÚtajÈc o proporcjonalnym wzroĂcie wzglÚdnym wobec noty niĝszej i odpowiednio wyĝszej. Wraz ze wzrostem credit ratingu roĂnie przypisana jemu wartoĂÊ.
Gïównym zaïoĝeniem prezentowanej metody jest okreĂlenie najwyĝszej wartoĂci
(w tym przypadku 100) najwyĝszemu credit ratingowi oraz najniĝszej odpowiednio
najniĝszemu ratingowi. Pozostaïe wartoĂci ustanawiane sÈ proporcjonalnie. UpadïoĂÊ podmiotu oznaczona jest jako –5. Wyniki zaprezentowano w tabeli 2. W badaniu posïuĝono siÚ dïugoterminowymi ratingami emitenta dotyczÈcymi zobowiÈzañ
wyraĝonych w walucie obcej nadawanymi przez trzy najwiÚksze agencje ratingowe,
tj. S&P i odpowiednio S&P’s Long-term Issuer Rating, Moody I Moody’s Long-term
Issuer Rating oraz Fitch Long-term Issuer Rating. Do analiz nie brano pod uwagÚ
innych rodzajów credit ratingów specyficznych dla sektora bankowego ze wzglÚdu
na maïa liczbÚ obserwacji niewystarczajÈcÈ do przeprowadzenia analizy zjawiska.
Tabela 2. Dekompozycja credit ratingów
Moody’s Long-term
Issuer Rating
Rating
Kod
100
Aaa
Aa1
95

25

26

60

S&P’s Long-term Issuer
Rating
Rating
Kod
AAA
100
AA+
95

Fitch Long-term Issuer
Rating
Rating
Kod
AAA
100,00
AA+
94,74

Aa2

90

AA

90

AA

89,47

Aa3
A1
A2
A3

85
80
75
70

AA–
A+
A
A–

85
80
75
70

AA–
A+
A
A-

84,21
78,95
73,68
68,42

Albania, Armenia, Austria, BiaïoruĂ, Belgia, BoĂnia i Hercegowina, Buïgaria, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, WÚgry,
otwa, Litwa, Lichtenstein, Luksemburg, Macedonia, Malta, Moïdawia, Monako, Holandia,
Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Serbia, Sïowacja, Sïowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.
G. Ferri, L.G. Liu, J.E. Stiglitz, Are Credit Ratings Pro-cyclical? Evidence from East Asian
Countries, „Economic Notes” 1999, 28(3), s. 335–355.
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Tabela 2 cd.
Moody’s Long-term
Issuer Rating
Rating
Kod
Baa1
65
Baa2
60
Baa3
55
Ba1
50
Ba2
45
Ba3
40
B1
35
B2
30
B3
25
Caa1
20
Caa
15
Ca
10
C
5
NULL
0
WR
–5

S&P’s Long-term Issuer
Rating
Rating
Kod
BBB+
65
BBB
60
BBB–
55
BB+
50
BB
45
BB–
40
B+
35
B
30
B–
25
CCC+
20
CCC
15
CCC10
CC
5
NR
0
SD, D
-5
NULL
0

Fitch Long-term Issuer
Rating
Rating
Kod
BBB+
63,16
BBB
57,89
BBB–
52,63
BB+
47,37
BB
42,11
BB–
36,84
B+
31,58
B
26,32
B–
21,05
CCC
15,79
CC
10,53
C
5,26
RD
–5
D
–5
WD
–5

½ródïo: opracowanie wïasne.

Do badania wykorzystano uporzÈdkowane panelowe modele logitowe, gdzie
jako zmiennÈ zaleĝnÈ uĝyto dïugoterminowych ratingów emitenta banków europejskich. Finalna wersja modelu zostaïa zaprezentowana poniĝej:
yit* = bFit' + gZit + d(F * Z)it + eit,

gdzie:
yit – zmienna zaleĝna mierzÈca credit rating i w czasie t nadany przez S&P, Fitch
lub Moody.
Fit – wektor zmiennych niezaleĝnych.:
Fit =[tierit, levit, scoreit, llpit, nplit, efit, secit, niiit, roeit, roait, oplit, lgit, dgit, depit,
shtit, liqit, gdpit, crit, cgdpit, conit],
gdzie:
tierit – Tier 1;
levit – děwignia finansowa;
scoreit – wskaěnik z-score;
llpit – rezerwy celowe do kredytów ogóïem;
nplit – kredyty zagroĝone do kredytów ogóïem;
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efit – wskaěnik efektywnoĂci;
secit – wartoĂÊ papierów wartoĂciowych do aktywów pracujÈcych;
niiit – wynik odsetkowy netto do aktywów pracujÈcych;
roeit – stopa zwrotu na kapitale wïasnym;
roait – stopa zwrotu na aktywach;
oplit – děwignia operacyjna;
lgit – stopa wzrostu kredytów;
dgit – stopa wzrostu depozytów;
depit – kredyty do depozytów;
shtit – krótkoterminowe poĝyczki do ïÈcznych zobowiÈzañ;
liqit – pïynne aktywa do ïÈcznych aktywów;
gdpit – stopa wzrostu PKB;
crit – credit rating kraju nadawany przez S&P, Fitch i Moody;
conit – poziom koncentracji sektora bankowego mierzony stosunkiem aktywów
trzech najwiÚkszych banków do ïÈcznej sumy aktywów;
cgdpit – wartoĂÊ kredytów udzielonych przez sektor bankowy do PKB;
Zit – niezmienne w czasie regresory;
eit – bïÈd losowy.
W badaniu uwzglÚdniono podziaï ze wzglÚdu na wïasnoĂÊ instytucji finansowej. Banki podzielono na prywatne i te z kapitaïem pañstwowym. Dane na temat
zmiany formy wïasnoĂci analizowanego podmiotu pobrano z bazy Thomson Reuters Database dla lat 1998–2016. W tym celu zebrano dane na temat udziaïowców
analizowanych banków. NastÚpnie odrzucono podmioty, których udziaï byï poniĝej
5%, ab pozostaïe instytucje przeanalizowano. Sprawdzono, w których Skarb Pañstwa oraz instytucje je reprezentujÈce sÈ znaczÈcym inwestorem. Wprowadzono do
modelu zmiennÈ binarnÈ, goverit, gdzie 1 oznacza podmioty gdzie Skarb Pañstwa
wbczasiebt byï znaczÈcym inwestorem, a 0 gdy kapitaï byï tylko prywatny.

3. WYNIKI ANALIZ
Badanie wpïywu determinant na credit rating banku przy uwzglÚdnieniu formy
wïasnoĂci analizowanej instytucji rozpoczÚto od przygotowania statystyk opisowych. Wyniki badañ zaprezentowano w tabeli 3. Ze wzglÚdu na zbyt maïÈ liczbÚ
obserwacji i wysokÈ korelacjÚ pomiÚdzy zmiennymi niezaleĝnymi analizy przeprowadzono z pominiÚciem nastÚpujÈcych zmiennych: wskaěnika z-score, kredytów
zagroĝonych do kredytów ogóïem, wyniku odsetkowego netto do aktywów pracujÈcych oraz stopy zwrotu na kapitale wïasnym. Dobór do badania pozostaïych
zmiennych jest wynikiem dokonania przeglÈdu literaturowego i wskazania zmiennych, które najczÚĂciej pojawiaïy siÚ w prezentowanych analizach oraz zaliczane sÈ
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do wskaěników CAMEL, czyli adekwatnoĂci kapitaïowej, jakoĂci aktywów, jakoĂci
zarzÈdzania, zyskownoĂci i pïynnoĂci. W badaniu uwzglÚdniono równieĝ wpïyw
uwarunkowañ makroekonomicznych biorÈc pod uwagÚ siedzibÚ banku w danym
kraju. Badania przeprowadzono w kilku podpróbach, a mianowicie dla wszystkich
banków, dla banków pañstwowych oraz banków prywatnych. W analizach uwzglÚdniono równieĝ typ agencji ratingowej.
Tabela 3. Statystyki opisowe
Zmienna

Liczba
obserwacji

¥rednia

Odchylenie
standardowe

Min

Max

nii

288

3.342993

2.062914

.496

14.697

ef

528

49.07732

80.3074

–1358.44

327.994

opl

6,125

2.065091

375.8041

–21059.2

10346.1

lev

6,702

15.86557

41.21953

–916.6667

1944.444

llp

5,379

.9817801

38.02288

–939.181

2524.49

npl

1,323

16.67219

62.07641

.000012

1431.78

tier1

3,125

11.85822

4.407446

1

52.3202

dep

6,044

34.2422

950.0079

–.037852

59681.4

sec

6,008

20.38771

16.94233

0

129.026

roa

6,442

.1944293

3.080577

–94.7601

49.4816

roe

443

–.1723354

25.86521

–436.544

57.7226

liq

6,703

.2647782

.1628054

0

1.329167

lg

5,657

.0156321

.2433758

–6.955236

3.999034

dg

5,601

.0213583

.3295184

–8.351819

8.321701

sht

6,152

1.211432

15.1379

–3.307692

382.3529

fitch

4,516

22.36469

37.68147

–5

94.7368

sp

5,123

67.36775

24.02625

–5

100

moody

1,404

78.57906

19.50182

–5

100

cr_sp

17,238

74.83786

26.43105

–5

100

cr_fitch

16,081

25.25069

42.54353

–5

100

cr_moody

13,821

67.01415

28.37377

0

100

gdpg

18,355

2.282583

3.53236

–16.43029

13.8265

con

19,02

8.15062

3.506112

2.7

24

cgdp

19,368

87.08083

55.9036

1.12552

312.154

gover

20,519

.0899654

.2861392

0

1

½ródïo: opracowanie wïasne.
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Wyniki estymacji determinant credit ratingów banków przy uwzglÚdnieniu
formy wïasnoĂci analizowanych podmiotów zostaïy zaprezentowane w tabelach
4 i 5. PierwszÈ z grup czynników, jaka zostaïa poddana badaniu, byïy wskaěniki
adekwatnoĂci kapitaïowej, do których zaliczono Tier 1 oraz děwigniÚ finansowÈ.
Wraz ze wzrostem Tier 1 rating nadawany przez wszystkie agencje spada. Wysoka
děwignia finansowa równieĝ wywiera niekorzystny wpïyw na rating banku. Otrzymane wnioski zgodne sÈ z wynikami przezentowanymi przez Shen, Huang, Hasan
oraz Bissoondoyal-Bheenick i Treepongkaruna, czy ChodnickÈ-JaworskÈ27. O ile
poziom děwigni finansowej nie wywiera silnego wpïywu na credit rating banku,
to analizowana zmienna jest ĂciĂle determinowana poziomem wskaěnika Tierb 1.
Otrzymane wyniki badañ wskazujÈ, ĝe w przypadku S&P i Moody banki posiadajÈce akcjonariusza w postaci pañstwa bardziej naraĝone sÈ na analizowane zmiany.
OdwrotnÈ relacjÚ obserwuje siÚ w przypadku not Fitch. Analiza danych prezentowanych przez metodologie Fitch, S&P i Moody w zakresie oceny ryzyka upadïoĂci
emitenta sugeruje, ĝe nie ma jednoznacznego wpïywu wskaěników adekwatnoĂci
kapitaïowej na credit rating banków. IstotnoĂÊ wskaěnika Tier 1 wbprzypadku krajów Unii Europejskiej podyktowana jest aktualnie obowiÈzujÈcymi regulacjami.
NastÚpnie analizie poddano wskaěniki jakoĂci aktywów. WĂród badanych zmiennych wykorzystano stosunek rezerw celowych do kredytów ogóïem. Wybór prezentowanej zmiennej do prowadzonych badañ podyktowany jest poziomem istotnoĂci
wbanalizach prowadzonych przez Poon, Lee i Gup28 oraz Hassan i Barrell29. Wbopinii prezentowanej przez agencje ratingowe podmioty, których przejÚcie nastÈpiïo
w wyniku dokapitalizowania ze strony pañstwa, naraĝone sÈ na wyĝsze ryzyko,
zbdrugiej strony podkreĂla siÚ, ĝe prezentowana zaleĝnoĂÊ nie musi mieÊ miejsca.
W zaistniaïej sytuacji moĝna zaïoĝyÊ, iĝ stosunek rezerw celowych do kredytów
ogóïem powinien mieÊ negatywny wpïyw na poziom credit ratingu otrzymywanego
przez banki. Na takÈ zaleĝnoĂÊ wskazywali Poon, Lee i Gup oraz Hassan i Barrell.
Otrzymane wnioski potwierdzajÈ wystÚpowanie prezentowanego zwiÈzku, jednak
wpïyw badanej zmiennej jest zróĝnicowany. W opinii Fitch oraz S&P banki z kapitaïem prywatnym utrzymujÈ w swoim portfelu mniej kredytów zagroĝonych, tym
samym zobligowane sÈ do tworzenia niĝszych rezerw celowych. W zwiÈzku z tym,
w analizowanym przypadku odnotowuje siÚ sïabszy wpïyw badanego wskaěnika.
Moody natomiast nie przywiÈzuje istotnej statystycznie uwagi do analizowanej
zmiennej w przypadku banków z kapitaïem Skarbu Pañstwa. Wbostatnim czasie,

27

28
29
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C. Shen, Y. Huang, I. Hasan, Asymmetric benchmarking..., op. cit., s. 171–193; E. Bissoondoyal-Bheenick, S. Treepongkaruna, An analysis of the determinants..., op. cit., s. 405–424; P. Chodnicka-Jaworska, Banks credit ratings..., op. cit.
W. Poon, J. Lee, B.E. Gup, Do solicitations matter in bank credit ratings? Results from a study
of 72 countries, „Journal of Money, Credit and Banking” 2009, 41, s. 285–314.
O.A.G. Hassan, R. Barrell, Accounting for the determinants…, op. cit., 2013, 13–02.
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co prawda kraje nie angaĝujÈ siÚ tak mocno jak uprzednio wb ratowanie banków
zagroĝonych upadïoĂciÈ, to jednak obserwuje siÚ zjawisko dokapitalizowywania
sektora bankowego w przypadku duĝych instytucji, których upadïoĂÊ mogïaby
spowodowaÊ zachwianie sytuacji sektora, a nawet pañstwa. Wb ostatnich latach
podkreĂla siÚ duĝe dokapitalizowanie banków rosyjskich ibpomoc finansowÈ skierowanÈ w kierunku banków Europy Poïudniowej. Rekomendacje Fitch na rok 2017
i predykcje dotyczÈce kondycji sektora zwracajÈ uwagÚ na poziom toksycznych
aktywów, zbjakimi mierzÈ siÚ banki hiszpañskie, portugalskie, wïoskie i irlandzkie.
Na podobnÈ zaleĝnoĂÊ zwraca uwagÚ S&P. ReasumujÈc, biorÈc pod uwagÚ zmiany zachodzÈce w analizowanym okresie oraz doĂwiadczenia agencji ratingowych
moĝna wnioskowaÊ, ĝe zmiana udziaïowca w postaci Skarbu Pañstwa wb wiÚkszoĂci przypadków zwiÈzana byïa z potrzebÈ dokapitalizowania sektora wb wyniku zïej jakoĂci portfela kredytów. W zaistniaïej sytuacji w przypadku banków
zb kapitaïem prywatnym obserwuje siÚ sïabszy wpïyw stosunku rezerw celowych
do kredytów ogóïem.
KolejnÈ grupÈ determinant, których wpïyw poddano weryfikacji, byïy wskaěniki
jakoĂci zarzÈdzania. WartoĂÊ papierów wartoĂciowych do aktywów pracujÈcych jest
nieistotna, biorÈc pod uwagÚ podziaï ze wzglÚdu na formÚ wïasnoĂci w przypadku
S&P i Moody. Natomiast Fitch reaguje w przypadku not prezentowanych dla banków o kapitale prywatnym. Banki te inwestujÈ najczÚĂciej w bezpieczne papiery
wartoĂciowe, czyli dïuĝne skarbowe instrumenty finansowe. W opinii agencji, nie
czyniÈc inwestycji ryzykownych, przyczyniajÈ siÚ to do poprawy ratingu. Badania
na temat determinant credit ratingów, prezentowane przez ChodnickÈ-JaworskÈ,
Shen, Huang i Hasan oraz Bissoondoyal-Bheenick i Treepongkaruna30, nie przywiÈzujÈ istotnej wagi do miar jakoĂci zarzÈdzania. Okazuje siÚ, ĝe wspomniane
determinanty w niewielkim stopniu wywierajÈ wpïyw na credit rating banku.
NastÚpnÈ grupÈ determinant, które zostaïy poddane analizie, byïy wskaěniki
zyskownoĂci, wĂród których naleĝy wymieniÊ rentownoĂÊ aktywów, stopÚ wzrostu kredytów, stopÚ wzrostu depozytów i děwigniÚ operacyjnÈ. Okazuje siÚ, ĝe
wbprzypadku ostatniej ze wspomnianych zmiennych, przy uwzglÚdnieniu podziaïu
na banki z kapitaïem Skarbu Pañstwa oraz te o kapitale prywatnym, nie wystÚpuje istotny wpïyw děwigni operacyjnej na rating banku nadawany przez Fitch.
Wbpozostaïych dwóch przypadkach wymieniony wskaěnik odgrywa silniejszÈ rolÚ
wbprzypadku banków posiadajÈcych inwestorów prywatnych. RentownoĂÊ aktywów
oddziaïuje w przypadku not S&P oraz Fitch, które to analizujÈ banki z kapitaïem
pañstwowym. Instytucje te mogÈ generowaÊ nieco niĝsze dochody niĝ podmioty posiadajÈce inwestorów prywatnych. InnÈ opiniÚ na ten temat ma natomiast Moody.
30
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.6914 0.056

llp

–.1968 0.026

.6941573 0.056 –15.509 0.001

.0010732 0.937

.0071 0.081

1.312499 0.007

.0020844 0.811
6.7111 0.035

.0277 0.433

–.4469 0.518 –.4604385 0.505

dg

.0701539 0.008

.0527772 0.000

15.64 0.000

/cut2

b

12.69 0.000

b

.4538 0.000

16.08481 0.000

13.14076 0.000

6.975979 0.035

.4544777 0.000

–.1031 0.000 –.1028195 0.000

.0523 0.000

–.3925 0.000 –.4040391 0.000

/cut1

gover

cr

tier1

cgdp

con

.0689 0.009

b

b

b

.88 0.941

–3.62 0.767

b

b

b

.1337 0.056

.7220 0.237

–.1140 0.593

b

15.79 0.000

12.96 0.000

b

.4421 0.000

–.1086 0.000

.0526 0.000

–.4067 0.000

.0695 0.009

–1.1744 0.075 –1.176525 0.075 –7.4873 0.438 –1.3958 0.038

18.447 0.005 –.51248 0.463

–.2304 0.375 –.2321411 0.371 –16.689 0.006 –.21486 0.408

gdpg

.0527 0.008
–1.71254 0.258

.0536324 0.006

–.9942 0.159 –1.013236 0.150

1.5554 0.002 –1.6775 0.259

.0026 0.759

–.8049 0.138

lg

sht

.0055818 0.244

–.0440 0.092 –.0428154 0.103

.0054 0.237

Prywatne

.1570 0.173

–.0058 0.543

–.0051 0.950

–.0069 0.414

–.0645 0.014

.0054 0.297

P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z

Skarb Pañstwa

Fitch

.5400279 0.194

.3760392 0.000

5.128588 0.000

b

–4.315953 0.128

.0473151 0.000

–13.90 0.000 –14.27059 0.000

–14.18 0.000 –14.54562 0.000

b

.0476 0.000

–.4710 0.000 –.4807369 0.000

–.0804 0.000 –.0828955 0.000

–.517 0.004 –.4852751 0.008

.3808 0.000

5.1706 0.000

–.4261 0.688 –.4370291 0.681

.5425 0.191

3.9242 0.005

–.0296 0.835

b

b

14.99 0.458

13.99 0.487

b

.0273 0.047

b

.2384 0.069

–.4796 0.757

.7061 0.049

34.14 0.106

–31.88 0.017

16.12 0.048

b

b

b

26.70 0.095

25.79 0.105

b

b

b

.4347 0.000

.1244 0.907

.5286 0.045

40.714 0.005

22.61 0.021

9.0177 0.123

b

–13.12 0.000

–13.43 0.000

b

.0528 0.000

–.4188 0.000

.0785 0.000

–.4285 0.024

.3491 0.000

4.829 0.000

–.7896 0.471

.6156 0.145

–8.168 0.045

–1.413 0.370

.0731 0.018

–.0081 0.159 –1.3807 0.059

–22.82 0.577 –38.916 0.070

3.8577 0.065

–.1079 0.777

–.0130 0.120

.8106 0.029 –2.7106 0.000 –2.694622 0.000 –12.406 0.138 –5.0257 0.418 –2.5401 0.000

.0033 0.809

.0144 0.007

Coef.

Wszystkie

–4.0955 0.020 –4.139443 0.018 –8.7648 0.450 –3.5697 0.044 –8.3887 0.014 –8.240282 0.016

1.3071 0.007

roa

liq

.0017 0.845

sec

Prywatne

P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z

Skarb
Pañstwa

–.8854 0.097 –.8907928 0.094 –18.672 0.000

.0005 0.968

dep

Coef.

–.0025 0.061 –.0024603 0.064

Coef. P>z

Wszystkie

lev

opl

Zmienna

S&P

Tabela 4. Wyniki estymacji determinant credit ratingów banków nadawanych przez S&P i Fitch
przy uwzglÚdnieniu formy wïasnoĂci
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37.88 0.000

42.54 0.000

44.77 0.000

49.46 0.000

57.16 0.000

/cut11

/cut12

/cut13

/cut14

/cut15

47

969

0.0000

0.0000

57.55443 0.000

49.93312 0.000

45.24363 0.000

43.00819 0.000

38.36958 0.000

35.26487 0.000

31.52222 0.000

29.24587 0.000

27.41558 0.000

24.5696 0.000

21.70146 0.000

19.69992 0.000

17.7046 0.000

½ródïo: opracowanie wïasne.

47

34.78 0.000

/cut10

gr

31.03 0.000

/cut9

969

28.75 0.000

/cut8

obs

26.93 0.000

/cut7

0.0000

24.11 0.000

/cut6

LR

21.25 0.000

/cut5

0.0000

19.25 0.000

/cut4

Wald

17.26 0.000

/cut3

4

89

0.0000

0.0000

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

43.36 0.010

38.27 0.021

21.53 0.075

18.04 0.138

12.23 0.303

44

943

0.0000

0.0000

56.55 0.000

49.00 0.000

44.32 0.000

42.08 0.000

37.47 0.000

34.56 0.000

30.71 0.000

28.86 0.000

27.26 0.000

24.27 0.000

21.34 0.000

19.24 0.000

17.33 0.000

52

1144

0.0000

0.0000

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

52

1144

0.0000

0.0000

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

–5.70 0.060 –6.040249 0.048

–7.22 0.015 –7.560111 0.012

–10.76 0.000 –11.10701 0.000

–12.69 0.000 –13.04834 0.000

–13.20 0.000 –13.56347 0.000

5

128

0.0000

0.0000

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

18.82 0.352

15.58 0.441

5

139

0.0000

0.0000

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

32.42 0.045

30.31 0.061

27.25 0.090

47

1063

0.0000

0.0000

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

–4.79 0.122

–6.31 0.038

–10.01 0.001

–12.07 0.000

–12.49 0.000
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Stopa wzrostu kredytów okazuje siÚ nieistotna dla estymacji ryzyka upadïoĂci
przez Fitch. Dwie pozostaïe agencje natomiast zwracajÈ uwagÚ, ĝe wzrost wspominanej zmiennej moĝe przyczyniaÊ siÚ do pogorszenia ratingu banku w przypadku tych instytucji, których akcje przejÈï Skarb Pañstwa. Wynika to z uprzednich
problemów z pïynnoĂciÈ wynikajÈcych ze wzmoĝonej ryzykownej akcji kredytowej.
OpisanÈ zaleĝnoĂÊ potwierdza równieĝ pozytywny wpïyw stopy wzrostu depozytów
na rating banku nadany tym podmiotom. Wskaěniki zyskownoĂci w prezentowanej
literaturze przedmiotu31 uwaĝane sÈ jako jedne z najistotniejszych determinant
credit ratingów banków. Otrzymane wnioski potwierdzajÈ prezentowanÈ zaleĝnoĂÊ.
W rezultacie w szczególnoĂci banki z kapitaïem prywatnym mogÈ podejmowaÊ bardziej ryzykowne decyzje w celu osiÈgniÚcia zysków. Wspomniana sytuacja moĝe
wywoïaÊ presjÚ ze strony zainteresowanych stron32.
OstatniÈ grupÈ wskaěników sÈ determinanty pïynnoĂci. Stosunek kredytów do
depozytów ma istotny negatywny wpïyw na rating banku w przypadku not nadawanych przez S&P i Moody bankom o kapitale pañstwowym. Natomiast wbprzypadku Fitch taka relacja obserwowana jest dla ratingów instytucji posiadajÈcych
kapitaï prywatny, jednak siïa oddziaïywania jest znacznie sïabsza. Wskaěnik pïynnych aktywów do ïÈcznych aktywów odgrywa istotnÈ rolÚ w przypadku ratingów
Moody nadawanych podmiotom majÈcym inwestorów prywatnych, natomiast dla
Fitcha – Skarbu Pañstwa. Poziom krótkoterminowych poĝyczek do ïÈcznych zobowiÈzañ podnosi rating banków pañstwowych nadawany przez Fitch. W przypadku
Moody natomiast wpïywa negatywnie na analizowanÈ zmiennÈ dla grupy podmiotów o kapitale prywatnym.
Zaprezentowane zaleĝnoĂci dotyczÈce wpïywu podziaïu banków na komercyjne
i te z kapitaïem pañstwowym sugerujÈ, ĝe wpïyw poszczególnych wskaěników finansowych jest zróĝnicowany. Na wspomnianÈ zaleĝnoĂci oddziaïuje równieĝ grupa
instytucji poddawanych badaniu. S&P ocenia podmioty przede wszystkim o dobrej
kondycji finansowej. Koszt otrzymania noty w przypadku tej agencji jest znacznie
wyĝszy niĝ koszty pobierane przez Fitch. Grono banków ma równieĝ podwójne
ratingi. W przeprowadzonym badaniu zostaïy one równieĝ uwzglÚdnione, dla otrzymania peïniejszego obrazu zjawiska.

31

32

68

E. Bissoondoyal-Bheenick, S. Treepongkaruna, An analysis of the determinants..., op. cit.,
s.b 405–424; P. Chodnicka-Jaworska, Banks credit ratings..., op. cit.; S. Pagratis, M. Stringa,
Modelling bank credit..., op. cit.; W.P.H. Poon, M. Firth, H. Fung, A multivariate analysis..., op.
cit., s. 267–283.
Niektóre banki, jak Commerzbank, ING czy Lloyds, zaprezentowaïy w ostatnich miesiÈcach
plany redukcji swojej dziaïalnoĂci. Zgodnie z szacunkami prezentowanymi przez S&P oczekiwany ROE dla najwiÚkszych 50 banków na Ăwiecie wynosi 6%, podczas gdy koszt kapitaïu
szacuje siÚ na 10%. Opisana luka moĝe spowoduje ruchy konsolidacyjne. TakÈ sytuacjÚ moĝna
zaobserwowaÊ w przypadku Niemiec, Francji, Wïoch czy Hiszpanii.
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Tabela 5. Wyniki estymacji determinant credit ratingów banków
nadawanych przez Moody przy uwzglÚdnieniu formy wïasnoĂci
Moody
Zmienna

Wszystkie
Coef.

opl

P>z

Skarb Pañstwa

Coef.

P>z

–.0112 0.002 –.0110439 0.002

Coef.

P>z

Coef.

Prywatne
P>z

Coef.

P>z

.1192 0.242

.0025 0.893

.0125 0.001

lev

.1435 0.000

.1436382 0.000

.3027 0.645

–.2661 0.043

.1952 0.000

llp

.5738 0.002

.5694661 0.002

37.89 0.313

12.06 0.280

.5969 0.002

–.0219 0.676 –.0206913 0.688

101.79 0.258

–38.98 0.000

–.0187 0.736

dep
sec

.0214 0.056

.0234269 0.037

.3214 0.570

.4516 0.278

.0096 0.471

roa

9.647 0.000

9.508793 0.000

–41.33 0.428

–2.329 0.779

11.73 0.000

liq

–2.273 0.285

–2.2568 0.281

196.38 0.363

1.204 0.977

–2.882 0.214

lg

–2.110 0.311

–2.13654 0.301

–65.53 0.266

–17.62 0.026

.5799 0.811

dg

.3989 0.755

.3840154 0.762

107.31 0.203

26.08 0.019

.3664 0.787

sht

.8482 0.357

.7961037 0.377

b

b

b

b

.3922 0.681

gdpg

–.1175 0.003 –.1159629 0.003

–2.0434 0.132

–.6239 0.130

.1269 0.002

con

–.2640 0.241 –.3059374 0.160

–42.31 0.202

–5.448 0.109

–.1878 0.421

cgdp

–.0007 0.949 –.0008624 0.933

–1.46 0.227

.2340 0.023

.0140 0.195

tier1

–.2853 0.000 –.2842383 0.000

–2.385 0.172

cr
gover

.2647 0.000
b

b

b

b

–.3323 0.000
.2632 0.000

.2654687 0.000

b

b

b

b

–5.148551 0.018

b

b

b

b

b

b

/cut1

13.01 0.000

12.46117 0.000

–187.1 0.163

38.39 0.175

15.51 0.000

/cut2

13.58 0.000

13.02553 0.000

–151.6 0.170

45.09 0.096

16.06 0.000

/cut3

16.35 0.000

15.77578 0.000

–129.1 0.195

50.80 0.067

18.74 0.000

/cut4

17.43 0.000

16.84955 0.000

b

b

51.69 0.062

19.74 0.000

/cut5

20.72 0.000

20.16715 0.000

b

b

b

b

22.88 0.000

/cut6

21.31 0.000

20.76613 0.000

b

b

b

b

23.36 0.000

/cut7

23.68 0.000

23.16711 0.000

b

b

b

b

25.49 0.000

/cut8

25.56 0.000

25.04307 0.000

b

b

b

b

28.03 0.000

/cut9

27.91 0.000

27.38622 0.000

b

b

b

b

30.47 0.000

/cut10

29.62 0.000

29.08602 0.000

b

b

b

b

32.34 0.000

/cut11

35.73 0.000

35.15956 0.000

b

b

b

b

38.77 0.000

Wald

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

LR

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

obs

424

424

38

58

386

gr

14

14

1

1

13

½ródïo: opracowanie wïasne.
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NastÚpnÈ grupÈ zmiennych poddanych analizie byïy determinanty odnoszÈce siÚ do uwarunkowañ makroekonomicznych. W tym celu pogrupowano banki
zgodnie z krajem siedziby i przypisano wybrane wskaěniki makroekonomiczne.
DziÚki takiej analizie otrzymano ocenÚ wpïywu uwarunkowañ makroekonomicznych, abtym samym sytuacji finansowej kraju na credit rating banku. Wzrost PKB
wpïywa istotnie statystycznie na credit rating banków o kapitale prywatnym nadany przez S&P i Moody. Wraz z rozwojem gospodarczym credit rating roĂnie credit rating banków. W przypadku Fitch silniejszÈ zaleĝnoĂÊ obserwuje siÚ dla not
nadawanych bankom o kapitale pañstwowym. Otrzymane wnioski potwierdzajÈ
istotny statystycznie wpïyw zgodnie z badaniami zaproponowanymi przez Belotti
i in. oraz ChodnickÈ-JaworskÈ33. Zweryfikowano ponadto wpïyw credit ratingu
kraju na rating nadawany bankom. Przeprowadzone badanie potwierdza istotny
statystycznie wpïyw wspomnianej zmiennej, co sugeruje wystÚpowanie zjawiska zakaĝania oraz tzw. zasady zïotego ratingu. W myĂl tych zjawisk credit rating kraju,
a tym samym jego uwarunkowania ekonomiczne wpïywajÈ istotnie statystycznie
na noty nadawane bankom. W zwiÈzku z tym w przypadku poprawy koniunktury
gospodarczej oraz obniĝenia ryzyka upadïoĂci krajów credit rating banku ulega poprawie. SilniejszÈ zaleĝnoĂÊ w tym zakresie obserwuje siÚ dla banków z kapitaïem
prywatnym, w przypadku wszystkich not proponowanych przez trzy najwiÚksze
agencje ratingowe. Posïuĝono siÚ równieĝ dwoma miarami wskazywanymi w metodologii prezentowanej przez agencje ratingowe, tj. poziomem koncentracji sektora
bankowego i wartoĂci kredytów udzielonych przez sektor bankowy do PKB, celem
okreĂlenia wpïywu zjawiska too big to fail i poziomu rozwoju sektora bankowego.
Koncentracja sektora bankowego jest istotna z punktu widzenia instytucji prywatnych przy ocenie prowadzonej przez S&P i Moody. Wynika to z tego, iĝ wbprzypadku upadïoĂci duĝych instytucji finansowych generowane jest ryzyko dla caïego
systemu. Tym samym moĝna spekulowaÊ, ĝe moĝe wystÚpowaÊ zjawisko too big to
fail w przypadku banków dziaïajÈcych w krajach o wysokim poziomie koncentracji
sektora jest wiÚksze. Wzrost stosunku wartoĂci kredytów udzielonych przez sektor
bankowy do PKB odgrywa kluczowÈ rolÚ przy ocenie ryzyka banków posiadajÈcych
kapitaï Skarbu Pañstwa. Przedstawiona sytuacja jest wynikiem wspomnianych
uprzednio problemów finansowych przed zaangaĝowaniem ze strony pañstwa. Opisane zaleĝnoĂci sÈ zgodne z wynikami dotychczasowych badañ34 oraz metodologii
prezentowanej przez agencje ratingowe. WartoĂciÈ dodanÈ jest podziaï ze wzglÚdu
na formÚ wïasnoĂci banków.

33

34

70

P. Chodnicka-Jaworska, Banks credit ratings…, op. cit.; T. Bellotti, R. Matousek, C. Stewart,
Abnote comparing support…, op. cit., s. 682–687; T. Bellotti, R.bMatousek, C. Stewart, Are rating
agencies’ assignments…, op. cit., s. 4206–4214.
P. Chodnicka-Jaworska, Banks credit ratings…, op. cit.
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Ostatnim etapem badania byïo wprowadzenie zmiennej binarnej, gdzie 1 oznaczaïo sytuacjÚ, w której znaczÈcym inwestorem jest pañstwo w okresie t, a 0 gdy wïaĂcicielami banku sÈ instytucje prywatne. Okazaïo siÚ, ĝe S&P w swojej ocenie nadaje
wyĝszy rating bankom z kapitaïem pañstwowym. Otrzymane wnioski sÈ zgodne
zbzaïoĝeniami prezentowanymi przez agencjÚ. W przypadku wspomnianej instytucji banki z kapitaïem pañstwowym uwaĝa siÚ za bardziej stabilne. Traktowane sÈ
jako takie, które w obliczu utraty wypïacalnoĂci mogÈ otrzymaÊ wsparcie ze strony
pañstwa, jako najbardziej stabilnego inwestora. W przypadku spóïek obkapitale prywatnym takÈ zaleĝnoĂÊ upatruje siÚ w przypadku moĝliwoĂci dokapitalizowania od
spóïki matki, jednak moĝliwoĂÊ wsparcia uznaje siÚ za sïabszÈ. W przypadku not publikowanych przez Moody i Fitch taka relacja nie ma miejsca. Okazuje siÚ bowiem,
ĝe zmiana inwestora z prywatnego na pañstwo w opinii wspomnianych podmiotów
moĝe byÊ wynikiem problemów finansowych banku. W zaistniaïej sytuacji wyĝsze
noty nadawane sÈ instytucjom posiadajÈcym kapitaï prywatny.

PODSUMOWANIE
Celem artykuïu byïa analiza determinant credit ratingów banków europejskich
przy uwzglÚdnieniu formy wïasnoĂci. Postawiono nastÚpujÈcÈ hipotezÚ badawczÈ:
banki publiczne otrzymujÈ wyĝsze ratingi niĝ prywatne instytucje, biorÈc pod uwagÚ
uwarunkowania finansowe. W przypadku banków z kapitaïem Skarbu Pañstwa niĝszÈ wagÚ przywiÈzuje siÚ do wskaěników adekwatnoĂci kapitaïowej (zbwyïÈczeniem
děwigni finansowej, gdzie relacja jest odwrotna). Banki te cieszÈ siÚ wiÚkszym zaufaniem z punktu widzenia mniejszego ryzyka upadïoĂci. Instytucje majÈce inwestorów prywatnych naraĝone sÈ na mniejsze ryzyko upadïoĂci. Banki, które posiadajÈ
kapitaï skarbu pañstwa, miaïy uprzednio problemy z jakoĂciÈ portfela kredytowego,
w zwiÈzku z tym wymagana byïa interwencja pañstwa celem uchronienia ich przed
ryzykiem upadïoĂci. W przypadku determinant jakoĂci zarzÈdzania nie obserwuje
siÚ istotnego statystycznie wpïywu, bowiem analizowane podmioty inwestujÈ przede
wszystkim wbbezpieczne skarbowe papiery wartoĂciowe. Ratingi banków z kapitaïem
pañstwowym ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ ingerencji celem uchronienia ich przed upadïoĂciÈ posiadaïy w swoich portfelach znaczÈ liczbÚ toksycznych aktywów generujÈc
straty. Wbzaistniaïej sytuacji wystÚpuje negatywna reakcja stopy wzrostu kredytów,
potwierdzona pozytywnym oddziaïywaniem stopy wzrostu depozytów. Noty w tym
przypadku wraĝliwe sÈ przede wszystkim na rentownoĂÊ aktywów. Negatywny istotny
statystycznie wpïyw wskaěników pïynnoĂci w przypadku S&P odnosi siÚ do banków
obkapitale prywatnym. S&P moĝe upatrywaÊ w instytucjach finansowych majÈcych inwestora, jakim jest Skarb Pañstwa, moĝliwoĂÊ dokapitalizowania w momencie problemów zbpïynnoĂciÈ. Natomiast Fitch wskazuje na odwrotnÈ zaleĝnoĂÊ. W opinii agencji
banki o kapitale pañstwowym charakteryzujÈ siÚ wyĝszym ryzykiem utraty pïynnoĂci.
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Analiza wpïywu formy wïasnoĂci wykazaïa, ĝe w przypadku banków, gdzie inwestorem byï Skarb Pañstwa Fitch i Moody nadawaïy niĝsze noty w stosunku do instytucji o kapitale prywatnym. Odwrotna sytuacja byïa prezentowana w przypadku not
S&P. Zaprezentowane badania dowodzÈ, ĝe inwestycje Skarbu Pañstwa byïy czynione
w znacznej mierze celem uchronienia banków przed upadïoĂciÈ. WbnastÚpnych badaniach otrzymane wnioski zostanÈ zweryfikowane pod wzglÚdem ratingu inwestora.

Streszczenie
Celem artykuïu jest analiza determinant dïugoterminowych ratingów kredytowych europejskich banków komercyjnych wedïug kryterium wïasnoĂci. Na podstawie badañ literaturowych postawiono hipotezÚ: biorÈc pod uwagÚ uwarunkowania
finansowe banki publiczne otrzymujÈ wyĝsze ratingi kredytowe niĝ prywatne instytucje. Do badania wykorzystano uogólnione panelowe modele logitowe.
Badanie wpïywu formy wïasnoĂci na credit rating banku wykazaïo, ĝe postawiona hipoteza nie moĝe byÊ jednoznacznie zweryfikowana. Banki publiczne otrzymujÈ wyĝsze ratingi niĝ prywatne instytucje, biorÈc pod uwagÚ uwarunkowania
finansowe, tylko w przypadku not nadanych przez S&P. Fitch i Moody natomiast
obniĝaïy ratingi bankom, których inwestorem byï Skarb Pañstwa. Mogïo to byÊ wynikiem dokapitalizowywania instytucji finansowych przez pañstwo dla uchronienia
ich przed ryzykiem upadïoĂci, ale taka interpretacja wymaga pogïÚbionych badañ.
Sïowa kluczowe: credit rating, bank komercyjny, bank pañstwowy

Abstract
The aim of the paper is the analysis of determinants of long-term credit ratings
of European commercial banks according to ownership criteria. On the basis of the
literature review the following hypothesis has been expressed: taking into account
the financial condition the public banks receive higher credit ratings than private
institutions. The ordinary logit panel data models have been used for the study.
Examination of the impact of ownership on the bank’s credit rating showed
that the put hypothesis cannot be uniquely verified. Public banks receive higher
ratings than private institutions taking into account financial conditions, only for
S & P notices. Whereas Fitch and Moody lowered their ratings to banks whose
investor was the Treasury. This could have been the result of a recapitalization of
financial institutions by the state to protect them against the risk of bankruptcy,
however such an interpretation requires in-depth research.
Key words: credit rating, commercial banks, public banks
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