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Wstęp
Agencje ratingowe to instytucje, które odgrywają istotną rolę w ocenie 

wiarygodności kredytowej emitentów obligacji, przyczyniając się w ten 
sposób do wzrostu transparentności rynku. Celem badania było okre-
ślenie roli ratingu nadawanego przez agencje ratingowe jako narzędzia 
oceny wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw emitujących obligacje, 
wyspecyfikowanie najważniejszych barier rozwoju usług ratingowych oraz 
wskazanie potencjalnych konsekwencji wynikających z ustalonej w zreali-
zowanym badaniu roli ratingu.

Temat badania jest ważny w punktu widzenia rozwoju rynku obligacji 
w Polsce i zarządzania wartością. Uzasadnieniem podjęcia badań na temat 
roli ratingu na rynku obligacji przedsiębiorstw jest to, że rynek obligacji 
staje się w Polsce coraz ważniejszą alternatywą wobec kredytu, a niedo-
rozwój usług ratingowych może stanowić zagrożenie dla jego rozwoju 
i pogłębiać problem nieprzejrzystości rynku. Konieczne jest zatem wska-
zanie, jaki jest stopień wykorzystania ratingu przez emitentów obligacji.

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej wskazano teoretyczne 
uzasadnienie znaczenia ratingu w ocenie przedsiębiorstw. W tej części 
przedstawiono również argumenty uzasadniające sytuację, w której część 
przedsiębiorstw emitujących dłużne papiery wartościowe nie stara się 
o oceny ratingowe nadawane przez agencje ratingowe. Wskazano również, 
że istotnym substytutem klasycznego ratingu mogą być oceny nadawane 
przez banki inwestycyjne. W drugiej części przedstawiono wyniki badania 
dotyczącego znaczenia agencji ratingowych na rynku Catalyst oraz najważ-
niejsze bariery rozwoju ratingu jako narzędzia oceny wiarygodności kre-
dytowej przedsiębiorstw. Trzecią część poświęcono ocenie potencjalnych 
zagrożeń wynikających z niskiego stopnia rozwoju ratingu na polskim 
rynku obligacji przedsiębiorstw.
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wej 101, 81-824 Sopot, blazej.lepczynski@gmail.com
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1. Rating w ocenie przedsiębiorstw emitujących obligacje – 
przegląd literatury

Na rynkach finansowych ważnym narzędziem oceny wiarygodności 
kredytowej podmiotów emitujących obligacje jest nadawany przez agencje 
ratingowe rating kredytowy. Rating i agencje ratingowe przyczyniają się 
bowiem do ograniczania problemów związanych z asymetrią informacyjną 
między pożyczkobiorcami a inwestorami.

W krajach europejskich rynki obligacji odgrywały zawsze mniejszą 
rolę w finansowaniu przedsiębiorstw w porównaniu z rynkiem kredyto-
wym, ale w ostatnich kilku latach odnotowujemy dynamiczny ich rozwój 
w związku z kryzysem i zaostrzaniem norm regulacyjnych w bankowości.

Na rynkach obligacji przedsiębiorstw z punktu widzenia ocen ratingo-
wych mamy do czynienia z trzema grupami przedsiębiorstw:

1) z nadanym przez międzynarodową lub lokalną agencję ratingową 
ratingiem publicznym, przy czym rating ten może mieć charakter 
ratingu zamówionego lub niezamówionego przez emitenta,

2) bez nadanej oceny ratingowej (unrated bonds),
3) z nadanym przez banki inwestycyjne tzw. shadow rating, czyli ratin-

giem „cienia” lub „lekkim” ratingiem.
Rozwijany od ponad 100 lat rating kredytowy (credit rating) stanowi 

istotne narzędzie oceny wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw emi-
tujących dłużne papiery wartościowe. „Ratingi kredytowe agencji ratin-
gowych mają na celu względną ocenę jakości kredytowej przedsiębiorstw 
i instrumentów dłużnych” [Monthly Bulletin May, 2009, s. 107]. „Rating 
kredytowy jest oceną zdolności podmiotu do spłaty swoich zobowiązań 
finansowych” [The ABCs…, s. 1]. Rating dotyka zatem problematyki ryzyka 
kredytowego i jest ściśle powiązany z ryzykiem zaprzestania spłaty zobo-
wiązań. Postrzegany jest w kategoriach opinii wydawanej przez agencję 
ratingową, czyli podmiot/instytucję (najczęściej o charakterze prywatnym) 
wyspecjalizowany w nadawaniu ocen wiarygodności kredytowej emiten-
tów obligacji. „Władza i wpływy agencji ratingowych są ogromne, gdyż 
na ich ocenach opierają się rynki instrumentów dłużnych, ale także władze 
nadzorcze i banki centralne” [Żabińska, 2013, s. 30].

Zasadniczo rating spełnia trzy funkcje [Competition…, 2010, s. 5–6]:
1) obiektywizuje pomiar ryzyka kredytowego i ogranicza problem asy-

metrii informacji pomiędzy inwestorami i emitentami,
2) dostarcza globalną skalę ryzyka umożliwiającą dokonywanie porów-

nań i budowę portfeli inwestycyjnych,
3) dostarcza spójny standard w zakresie ryzyka kredytowego, który 

może być ujmowany w umowach, kontraktach i regulacjach.
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Rating należy zatem postrzegać w kategoriach oceny podmiotu, kla-
syfikacji i standardu w zakresie ryzyka. Ważnym powodem wykorzysta-
nia ratingów jest również możliwość uzyskania korzyści skali w zakresie 
gromadzenia oraz analizy informacji [Monthly Bulletin May, 2009, s. 107]. 
Najistotniejszą funkcją agencji ratingowych jest redukcja asymetrii infor-
macji, co L.J. White ze Stern School of Business ujął w następujący sposób: 
„Rating kredytowy pozwala przebić mgłę asymetrycznej informacji, która 
otacza relacje pożyczkowe. (…) Agencje ratingowe pomagają pożyczko-
biorcą (i ich jakości kredytowej) wyłonić się z tej mgły” [White, 2001, s. 4].

Agencje ratingowe łagodzą problem asymetrii informacji pomiędzy 
pożyczkobiorcami a pożyczkodawcami, pełniąc rolę pośrednika informa-
cyjnego, wyrażającą się w dostarczaniu nowych informacji lub ich wery-
fikowaniu [Rhee, 2015, s. 163]. „Poprzez łączenie ratingu kredytowego 
z własnymi ocenami może potencjalnie lepiej odróżnić kredytobiorców 
charakteryzujących się różną zdolnością kredytową. Wykorzystując rating 
jako niezależną i bezstronną tzw. drugą opinię, kredytodawca może być 
w stanie w sposób bardziej dokładny określić stopę procentową odzwiercie-
dlającą ryzyko pożyczkobiorcy. Ogólnym rezultatem powinna być lepsza 
alokacja ograniczonych zasobów kapitałowych dla celów produkcyjnych” 
[Andelson, 2012, s. 3]. Agencje ratingowe pozyskują również w procesie 
oceny emitenta informacje niepubliczne. W tym też można upatrywać 
wartości dodanej ratingu.

Rating kredytowy może odnosić się do emitenta oraz do konkretnej 
emisji. Ocenie ratingowej towarzyszy zwykle perspektywa ratingu wska-
zująca na potencjalny kierunek zmian oceny ratingowej. Agencje ratingowe 
nadają oceny w oparciu o modele ilościowe i analizy jakościowe, przy czym 
koncentrują się na dwóch podstawowych rodzajach ryzyka, a mianowicie 
ryzyku biznesowym i ryzyku finansowym [Frost, 2006, s. 7].

W teorii uzyskanie ratingu przez emitenta obligacji powinno sprzy-
jać obniżeniu kosztu długu. Teoretyczne prace Ramakrishnana i Thakora 
z 1984 r. oraz Millona i Thakora z 1985 r. sugerują, że agencje ratingowe jako 
instytucje zbierające i przetwarzające informacje mogą obniżyć koszty kapi-
tałowe przedsiębiorstwa poprzez potwierdzenie jego wartości na rynku 
[Elkhoury, 2008, s. 8]. Nie wszystkie jednak badania wskazują na pozy-
tywny wpływ ratingu na koszt pozyskania długu. Z jednej z nowszych 
analiz dotyczącej hiszpańskich emitentów wynika, że w przypadku hisz-
pańskich przedsiębiorstw obligacje bez ratingu mają ten sam kupon co 
obligacje z ratingiem inwestycyjnym [Arakelyan i inni, 2016, s. 20].

Istotnym obszarem badawczym jest wpływ ratingu na strukturę kapi-
tału przedsiębiorstwa. Z badań Kisgena wynika, że rating wpływa na decy-
zje menedżerów w zakresie struktury kapitałowej [Kisgen, 2016, s. 1067].
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Do ważnych korzyści związanych z ratingiem z punktu widzenia emi-
tenta zalicza się również zwiększenie szansy na skuteczne uplasowanie 
emisji oraz wzrost rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynku. Z per-
spektywy inwestora rating to przede wszystkim narzędzie umożliwiające 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych (np. preselekcję spółek i emisji). 
W przypadku inwestorów instytucjonalnych ich decyzje często wprost 
muszą zależeć od poziomu ocen ratingowych, bo tego wymagają regulacje.

Emitenci obligacji podejmują również decyzje o emisjach bez ratin-
gów. Uzyskanie oceny od agencji ratingowej nie ma bowiem charakteru 
obligatoryjnego. Stąd też część przedsiębiorstw emitujących obligacje nie 
stara się o rating. Warto w tym kontekście poznać argumenty stojące za 
taką decyzją. Podkreśla się, że podstawową korzyścią w punktu widzenia 
emitenta jest z pewnością brak kosztów związanych z nadawaniem ratingu 
przez agencję ratingową. Przedsiębiorstwa unikają również w ten sposób 
negatywnych konsekwencji związanych z uzyskaniem ratingu publicz-
nego na poziomie spekulacyjnym [Unrated Corporate Bounds, 2015, s. 2]. 
Natomiast podstawową wadą emisji obligacji bez ratingu jest ograniczenie 
grupy inwestorów, co – jak wspomniano wyżej – związane jest z tym, że 
inwestorzy instytucjonalni zobligowani są często przez regulacje prawne 
do nabywania obligacji z określonym ratingiem (co najmniej na poziomie 
inwestycyjnym).

Popyt na rating ze strony przedsiębiorstw uwarunkowany jest głównie 
kosztem (ceną) ratingu oraz decyzjami menedżerskimi, które z kolei uza-
leżnione są od korzyści wynikających z posiadania ratingu. Nie ma jednak 
zbyt wielu badań na temat motywów decyzji menedżerskich skłaniających 
do uzyskania ratingu. Podkreśla się, że „menedżerowie mogą pozyski-
wać ratingi w celu chęci zasygnalizowania wiarygodności kredytowej, 
efektywności mechanizmów kontroli wewnętrznej jak również własnych 
kompetencji” [Gonis i inni, 2012, s. 3]. Z cytowanych badań wynika także, 
że decyzja o uzyskaniu ratingu zależy od szerokiego spektrum czynników, 
m.in. od ryzyka finansowego, wypłacalności i własności instytucjonalnej 
[tamże, s. 1].

Obok ratingu nadawanego i upublicznianego przez agencje ratingowe 
ważnym narzędziem oceny wiarygodności kredytowej może być również 
tzw. shadow rating (rating „cienia”, rating „lekki”), który zdobył popular-
ność jako narzędzie oceny przedsiębiorstw na rynku obligacji w krajach 
skandynawskich, czemu sprzyjała struktura rynku oparta na emitentach 
z sektora MSP.

Nordycki rynek obligacji stał się ważnym alternatywnym źródłem finan-
sowania dla sektora MSP w Norwegii i Szwecji [Comments…, 2017, s. 1]. 
W opinii norweskiego Ministerstwa Finansów jednym z istotniejszych 
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czynników wpływających na rozwój rynku obligacji w krajach skandynaw-
skich był właśnie shadow rating nadawany przez banki i banki inwestycyjne 
[tamże, s. 4]. Tego typu oceny mają charakter nieformalny i stanowią zale-
cenie inwestycyjne w odniesieniu do papierów wartościowych o stałym 
dochodzie. Shadow rating wzmacniał w ostatnich latach rynek i chronił 
inwestorów [tamże, s. 6].

Jednak nadawanie ratingów na obszarze UE ma charakter działalności 
rejestrowanej. Chcąc nadawać ratingi publiczne zgodnie z regulacjami 
unijnymi w zakresie agencji ratingowych [rozporządzenie, 2009; 2011; 
2013], agencja musi przejść proces rejestracyjny i spełnić szereg wymogów 
związanych ze strukturą własnościową, metodyką ratingową i ochroną 
przed możliwymi konfliktami interesów. To oraz naciski instytucji europej-
skich spowodowały podjęcie w lutym 2017 r. przez Nordic Trustee (insty-
tucję powierniczą na nordyckim rynku obligacji) decyzji o utworzeniu 
wraz z innymi uczestnikami rynku agencji ratingowej i zarejestrowaniu jej 
w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który 
jest odpowiedzialny za proces rejestracyjny i sprawuje zgodnie z regula-
cjami nadzór nad agencjami ratingowymi w UE.

2. Znaczenie ratingu jako narzędzia oceny przedsiębiorstw 
na rynku Catalyst
2.1. Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Obligacje stają się w Europie coraz ważniejszym źródłem finansowania 
działalności przedsiębiorstw. Według danych zebranych przez Bloom-
berg w latach 2008–2014 emisje obligacji korporacyjnych w euro wzrosły 
dwukrotnie [Komunikat Komisji Europejskiej, 2015, s. 15–16]. Analitycy 
DB Research w raporcie z 2013 r. wskazali na kilka czynników, które sprzy-
jają większej roli obligacji w finansowaniu przedsiębiorstw w Europie 
[Kaya, Meyer, 2013, s. 3]. Po pierwsze, banki europejskie przechodzą trudny 
proces delewaryzacji. Po drugie, w Europie wzrósł popyt na obligacje kor-
poracyjne z powodu niskiej rentowności obligacji rządowych i przesunięć 
w preferencjach inwestorów. Z raportu DB Research wynika również, że 
ważnym czynnikiem jest to, że przedsiębiorstwa (ich zarządy i właściciele) 
coraz przychylniej patrzą na obligacje i inne formy finansowania bazują-
cego na rynku kapitałowym.

Rynek obligacji przedsiębiorstw1 to główny segment polskiego rynku 
nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych [Rozwój…, 2016, s. 266]. 
Co więcej, ten segment rynku charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. 

1 W analizie autor posługuje się pojęciem obligacji przedsiębiorstw. W statystykach rynku 
Catalyst operuje się pojęciem obligacji korporacyjnych. Jednak jest to pojęcie szersze, ponie-
waż obejmuje również obligacje banków.
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Z informacji zaprezentowanych na rysunku 1 wynika, że w okresie ostatnich 
czterech lat wartość obligacji przedsiębiorstw wzrosła ponaddwukrotnie.

Rysunek 1. Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw (pow. 365 dni) w latach 
2012–2016 w mld zł
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fitch Polska [2016, s. 834; 2015, s. 1].

Potencjał wzrostu polskiego rynku obligacji jest duży, o czym świadczy 
chociażby niska relacja obligacji przedsiębiorstw w stosunku do PKB na tle 
np. strefy euro. W świetle danych NBP dla Polski ta relacja wyniosła 3,6%, 
a w strefie euro 41% [Rozwój…, 2016, s. 266].

Rynek obligacji przedsiębiorstw w Polsce ma charakter rynku niepu-
blicznego. Obligacje obejmowane są głównie przez fundusze inwesty-
cyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i banki. W ramach rynku obligacji 
przedsiębiorstw funkcjonuje również rynek zorganizowany i obrót wtórny. 
Z obliczeń opartych na statystykach rynku Catalyst wynika, że wartość 
obligacji przedsiębiorstw w obrocie na koniec 2016 r. wynosiła 22,7 mld zł.

Historia zorganizowanego rynku obligacji jest relatywnie krótka. Rozpo-
częła się bowiem dopiero w 2009 r. wraz z powstaniem platformy Catalyst 
prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych i spółkę zależną Bond-
spot. Na rynku Catalyst notowane są obligacje wyemitowane przez Skarb 
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, banki, banki hipoteczne 
oraz przez przedsiębiorstwa. „Polski rynek długu od początku swojego 
istnienia jest niekwestionowanym liderem wśród państw regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej (CEE)” [Raport…, 2017, s. 11]. Pod względem liczby 
serii rynek obligacji Catalyst w okresie czteroletnim (2012–2016) wzrósł 
o 47,4%. Segment obligacji przedsiębiorstw w tym samym okresie powięk-
szył się o 45% (tab. 1).

Biorąc pod uwagę liczbę serii, znaczenie segmentu obligacji przedsię-
biorstw w rynku ogółem nie uległo istotnej zmianie. Liczbę emitentów 
i wartość obligacji przedsiębiorstw przedstawiono w tablicy 2. Z danych 
zawartych w tablicy wynika, że wartość emisji obligacji wzrosła w ostatnich 
pięciu latach dwukrotnie i osiągnęła na koniec 2016 r. poziom 22,7 mld zł. 
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Warto dodać, że „ilościowo rynek zdominowany jest przez deweloperów 
i firmy para-finansowe (…)” [Gałka, 2015, s. 12].

Tablica 1. Liczba serii obligacji na rynku Catalyst w 2012 i 2016

Rok Serie ogółem
Obligacje 

przedsiębiorstw 
(serie)

Udział obligacji 
przedsiębiorstw 

w seriach ogółem 
w %

2012 384 209 54,4
2016 566 303 53,5

Uwzględniono emisje obligacji przedsiębiorstw w złotych (obliczenia własne na podstawie 
danych rynkowych udostępnianych przez GPW).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk rocznych publikowanych przez GPW.

Tablica 2. Emitenci obligacji przedsiębiorstw w 2012 i 2016 (rynek Catalyst)
Rok Liczba emitentów Wartość emisji w mld zł

2012 112 9,9
2016 113 22,7

Uwzględniono emisje obligacji przedsiębiorstw w złotych (obliczenia własne na podstawie 
danych rynkowych udostępnianych przez GPW).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk rocznych publikowanych przez GPW.

W porównaniu z rynkiem kredytowym rynek obligacji przedsiębiorstw 
jest znacznie mniejszy, ale dystans uległ skróceniu, ponieważ rynek kre-
dytów korporacyjnych rozwijał się w okresie 2012–2016 wolniej.

Polski rynek obligacji wykazuje cechy rynku niedojrzałego, co wynika 
z trzech charakterystyk polskiego rynku:

– niskiej płynności,
– niskiej wiarygodności i nieprzejrzystości,
– relatywnie małych wartościowo emisji na rynku.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przeciwieństwie do rynków dojrzałych 
polski rynek opiera się na zmiennym oprocentowaniu, które jest przy tym 
relatywnie wysokie.
2.2. Badanie znaczenia ratingu jako narzędzia oceny wiarygodności 
kredytowej przedsiębiorstw na rynku obligacji

Podstawowym celem badania było zbadanie roli ratingu agencji ratin-
gowych na rynku obligacji przedsiębiorstw jako narzędzia oceny wiary-
godności finansowej. Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że na polskim 
rynku obligacji przedsiębiorstw mamy niski stopień pokrycia ratingiem 
stwarzający zagrożenia dla jego rozwoju. Rating odgrywa bowiem istotną 
rolę w ograniczaniu asymetrii informacji na rynku obligacji, na co wska-
zano w części przedstawiającej rolę i funkcje ratingu. Brak mechanizmu 
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ograniczającego lukę informacyjną może wywoływać zagrożenia dla wia-
rygodności, wzrostu i płynności rynku.

Badanie przeprowadzono w triadzie: ocena stopnia pokrycia ratingiem 
emitentów obligacji, wskazanie barier ograniczających rozwój ratingu 
i wyspecyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych z niskim pokry-
ciem ratingiem emitentów obligacji.

Przeprowadzone badanie dotyczy ocen publicznych zarówno zama-
wianych przez emitentów, jak i niezamawianych. Na potrzeby badania 
skonstruowano wskaźnik, będący relacją liczby emitentów z nadaną oceną 
ratingową do liczby emitentów ogółem. Wskaźnik ten jest stymulantą, czyli 
im wyższy stopień pokrycia, tym lepsza ocena sytuacji pod względem 
wykorzystania ratingu jako narzędzia oceny wiarygodności finansowej 
podmiotów. Wskaźniki pokrycia ratingiem emitentów obligacji poniżej 
10% należałoby uznać za relatywnie niskie. Zastosowanie opisanego wyżej 
wskaźnika można uznać za standard w tego typu badaniach.

W kolejnym kroku przeprowadzono badanie wyjaśniające przyczyny 
niskiego poziomu pokrycia ratingiem emitentów obligacji. W określeniu 
barier rozwoju ratingu przydatna okazała się analiza struktury emitentów 
posiadających rating pod względem wielkości spółki i obecności na rynku 
euroobligacji. Ograniczenie ratingu do dużych spółek oraz tych, które 
obecne są na rynku euroobligacji, sugerowałoby, że barierą zwiększania 
roli ratingu na polskim rynku obligacji przedsiębiorstw są koszty ratingu. 
W wyjaśnianiu niskiego znaczenia ratingu jako narzędzia oceny wiarygod-
ności przedsiębiorstw emitujących obligacje pomocna była również ocena 
struktury rynku pod względem wielkości emitentów, z której wynika, że 
na polskim rynku dominują mali emitenci.

Barierą w uzyskiwaniu ratingu przez emitentów obligacji może być rów-
nież słabo rozwinięta podaż usług ratingowych. Pojawia się więc pytanie 
badawcze, jaki jest poziom rozwoju usług ratingowych w Polsce. W tym 
celu oceniono dostępność do usług ratingowych.

Z niskim stopniem pokrycia ratingiem wiążą się istotne zagrożenia dla 
płynności rynku, jego wiarygodności i tempa rozwoju. Ta część badania 
miała charakter prospektywny i opierała się w głównej mierze na przemy-
śleniach autora badania, popartych rozmowami z emitentami, inwestorami 
oraz brokerami, przeprowadzonymi w latach 2014–2016 w ramach prac 
związanych z tworzeniem agencji ratingowej w Polsce, w których autor 
artykułu uczestniczył.

Z badań wynika, że stopień pokrycia ratingiem emitentów obligacji 
przedsiębiorstw wyniósł na koniec czerwca 2017 r. 9,8% (10 emitentów 
posiadało rating ze 102 emitentów poddanych analizie). Rating między-
narodowych agencji ratingowych posiadali w zasadzie tylko najwięksi 
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emitenci obligacji (ENEA, Energa, Tauron, PGE, Ciech, Cyfrowy Polsat, 
PKN Orlen). Wymieni emitenci uzyskali rating jednej z międzynarodo-
wych agencji. Spośród mniejszych przedsiębiorstw wyjątkiem jest firma 
Murapol, która zamówiła ocenę w lokalnej agencji Eurorating.

Zupełnie inaczej pod względem pokrycia ratingiem przedstawia się 
sytuacja w zakresie dużych banków komercyjnych, których obligacje są 
notowane na rynku Catalyst. W przypadku tych instytucji stopień pokrycia 
ratingiem wynosił na koniec czerwca 2017 r. 100%. Jeśli chodzi o emiten-
tów obligacji komunalnych to rating posiada 11% z nich. Ratingu nie ma 
natomiast żaden bank spółdzielczy, który wyemitował obligacje na Catalyst 
(tab. 3).

Tablica 3. Stopień pokrycia ratingiem różnych grup emitentów obligacji 
na polskim rynku Catalyst (stan na 30 czerwca 2017 r.)

Rodzaj emitentów Stopień pokrycia ratingiem 
emitentów w %

Obligacje przedsiębiorstw (bez banków 
i towarzystw ubezpieczeniowych)

9,8

Obligacje banków 100
Obligacje banków spółdzielczych 0
Obligacje JST 11

Źródło: Obliczenia własne.

Starając się o rating, podmioty emitujące obligacje na polskim rynku 
mogą zwrócić się do trzech międzynarodowych agencji ratingowych (Stan-
dard&Poor’s, Fitch i Moody’s) oraz do lokalnej agencji ratingowej Eurora-
ting. Z uwagi na fakt, że rating międzynarodowych agencji ratingowych jest 
relatywnie drogi i przydatny tylko dla dużych przedsiębiorstw, mniejsze 
podmioty emitujące obligacje mogą się zwrócić o rating do agencji lokal-
nej, jednak tego nie czynią, pomimo relatywnie niższych kosztów oceny 
ratingowej. Rating publiczny nadany przez Eurorating (w świetle danych 
przedstawionych na stronie internetowej tej agencji) miało na koniec 
czerwca 2017 r. 17 przedsiębiorstw niefinansowych. Były to głównie duże 
przedsiębiorstwa, a rating miał przede wszystkim charakter ratingu nieza-
mawianego, którego nadawanie opiera się na informacjach publicznych. 
Wskazywałoby to na bardzo ograniczony popyt ze strony mniejszych 
przedsiębiorstw na rating kredytowy.

Poziom ocen ratingowych nadanych przez agencje ratingowe przed-
siębiorstwom, których obligacje są notowane na rynku Catalyst, przed-
stawiono w tablicy 4.
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Tablica 4. Poziom ocen ratingowych spółek posiadających rating, których 
obligacje notowane są na rynku Catalyst (stan na 30 czerwca 2017 r.)

Nazwa 
emitenta Agencja ratingowa Ocena ratingowa Perspektywa

Orlen Fitch
Moody’s
Eurorating

BBB–
Baa2
BBB (niezamawiany)

Stabilna
Stabilna
Stabilna

Energa Fitch
Moody’s
Eurorating

BBB
Baa1
BBB (niezamawiany)

Stabilna
Stabilna
Stabilna

Tauron Fitch
Eurorating

BBB
BBB– (niezamawiany)

Stabilna
Stabilna

ENEA Fitch BBB Stabilna
Murapol Eurorating BB Stabilna
Ciech Moody’s

S&P
Baa3
BB–

Pozytywna
Stabilna

CCC Eurorating BBB (niezamawiany) Stabilna
Cyfrowy Polsat Moody’s

S&P
Eurorating

Baa2
BB+
BB (niezamawiany)

Pozytywna
Pozytywna
Stabilna

PGNiG Fitch
Moody’s

BBB-
Baa3

Stabilna
Stabilna

PGE Fitch
Moody’s
Eurorating

BBB+
Baa1
A – (niezamawiany)

Stabilna
Stabilna
Stabilna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronach 
internetowych analizowanych spółek lub w materiałach prasowych.

Z danych zawartych w tablicy 4 wynika, że w przypadku większości 
spółek przyznane oceny mają poziom inwestycyjny, co oznacza relatywnie 
niskie ryzyko inwestycyjne. Warto podkreślić, że zaprezentowane oceny 
są zbliżone do siebie pod względem poziomu. Nie występuje zatem pro-
blem oceny podzielonej (tzw. split rating). Co więcej, wszystkie podmioty 
posiadające w prezentowanym zestawieniu rating nadany przez między-
narodową agencję ratingową są również aktywne na rynku euroobligacji, 
na którym praktycznie niemożliwa jest emisja bez ratingu. Potwierdza 
to często formułowany pogląd, że rating jest przydatny przede wszystkim 
na międzynarodowych rynkach obligacji.

Niski stopień pokrycia ratingiem emisji obligacji notowanych na rynku 
Catalyst wynika co najmniej z kilku wzajemnie ze sobą powiązanych czyn-
ników. Po pierwsze, w Polsce kultura ratingu jest słabo rozwinięta, co zwią-
zane jest z tym, że głównym źródłem finansowania dłużnego jest kredyt 
bankowy. „W Polsce nie ma (…) kultury ratingu, co nie jest zaskakujące, 
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biorąc pod uwagę jak młody jest u nas rynek obligacji nieskarbowych” 
[Pielach, 2016]. Po drugie, emitenci obligacji nie występują do agencji 
ratingowych o rating, ponieważ nie widzą korzyści związanych z niższym 
kosztem pozyskania kapitału i skuteczniejszym dotarciem do inwestorów. 
Po trzecie, inwestorzy i organizatorzy emisji nie zachęcają emitentów do 
uzyskania ratingu. W raporcie NBP nt. rozwoju systemu finansowego 
w Polsce w 2015 r. stwierdzono, że „z informacji uzyskanych od uczestni-
ków rynku wynika, że inwestorzy instytucjonalni są w niewielkim stopniu 
zainteresowani ocenami ratingowymi emitentów lub emitowanych przez 
nich obligacji. (…) Podejmując decyzje inwestycyjne, kierują się oni bowiem 
własnymi analizami obejmującymi m.in. ryzyko kredytowe” [Rozwój…, 
2016, s. 269].

Niski stopień pokrycia ratingiem wiąże się również ze strukturą rynku 
Catalyst, na którym dominują mniejsi emitenci. W ich przypadku barierą 
staje się koszt uzyskania ratingu. Mniejsi emitenci obawiają się także sytu-
acji, że nie uzyskają ratingu na poziomie inwestycyjnym. Wówczas rating 
spekulacyjny mógłby wystraszyć potencjalnych inwestorów i utrudnić 
uplasowanie emisji na rynku. Oceną mniejszych przedsiębiorstw emitu-
jących obligacje nie są również często zainteresowane same agencje ratin-
gowe. W przypadku oceny przedsiębiorstw z sektora MSP bardzo istotne 
znaczenie w analizie mają kryteria jakościowe, związane m.in. ze strukturą 
organizacyjną, modelem biznesowym czy doświadczeniem osób zarządza-
jących. Do takich wniosków prowadzi analiza systemów pomiaru ryzyka 
kredytowego przedstawionego przez M.S. Wiatra [2008, s. 123–181]. Tego 
typu ocena jest zatem trudniejsza dla agencji ratingowych i często bardziej 
pracochłonna, ponieważ nie poddaje się automatyzacji. Wysokie jest rów-
nież ryzyko nadania emitentowi błędnej oceny, co mogłoby negatywnie 
wpłynąć na reputację agencji ratingowej.

Powstaje zatem paradoksalna sytuacja, polegająca na tym, że oceny 
jakości kredytowej (ratingu) nie mają mniejsi emitenci, którzy statystycznie 
charakteryzują się wyższym ryzykiem bankructwa, a rating mają duże, 
wiarygodne i rozpoznawalne na rynku podmioty, które bez problemu 
uplasowałyby swoje emisje na rynku, nie posiadając go w ogóle.

Reasumując, można stwierdzić, że rynek Catalyst stanowi odbicie pol-
skiej gospodarki, w której główną rolę odgrywają przedsiębiorstwa z sek-
tora MSP. To z kolei powoduje, że rating ma bardzo ograniczone znaczenie 
w ocenie jakości kredytowej przedsiębiorstw emitujących obligacje.

3. Zagrożenia wynikające z niskiej roli ratingu na rynku Catalyst
Wyniki badania wskazują, że agencje ratingowe i rating nie odgry-

wają znaczącej roli na polskim rynku obligacji przedsiębiorstw. Tego typu 
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sytuacja może stanowić w dłuższej perspektywie istotny czynnik ryzyka 
dla rozwoju polskiego rynku obligacji oraz związanego z tym rozwojem 
możliwego wzrostu znaczenia obligacji jako zewnętrznego źródła finan-
sowania przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez rating, niewielka rola ratingu 
w ocenie emitentów obligacji oznacza, że na polskim rynku obligacji przed-
siębiorstw nie funkcjonuje skuteczny mechanizm obiektywizujący ocenę 
ryzyka kredytowego, standaryzujący ryzyko kredytowe i ograniczający 
asymetrię informacji.

Tego typu sytuacja jest niebezpieczna dla inwestorów na rynku Catalyst. 
Mała popularność ocen ratingowych oznacza bowiem zwiększone ryzyko 
pojawienia się na rynku Catalyst emitentów o słabej kondycji finanso-
wej. To z kolei może spowodować straty wśród inwestorów i w rezultacie 
podważyć ich zaufanie do inwestowania na rynku obligacji. Skalę ryzyka 
na rynku Catalyst obrazują informacje nt. wartości i liczby emisji niespła-
canych w przyjętych w warunkach emisji terminach. Na rynku Catalyst 
wg danych na koniec 2016 r. w terminie nie jest spłacana co piąta emisja 
[Sadrak, 2017]. Przytoczona skala emisji niespłacanych wskazuje, że pro-
blem potencjalnego kryzysu na rynku Catalyst jest realny.

Warto podkreślić, że ryzyko utraty zaufania na rynku Catalyst wzrasta 
również w sytuacji utrzymujących się od dłuższego czasu niskich stóp 
procentowych. W obliczu niskiego oprocentowania lokat bankowych część 
oszczędzających poszukuje bardziej dochodowych form lokowania środ-
ków finansowych i inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, nie zdając sobie 
często sprawy z grożącego ryzyka kredytowego i braku gwarancji ze strony 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Implikacje związane z niskim pokryciem ratingiem i brakiem efek-
tywnego mechanizmu ochrony inwestorów można również rozpatrywać 
w kontekście tempa wzrostu rynku i jego płynności. Tempo wzrostu rynku 
jest obecnie wysokie, ale w przypadku bardzo ograniczonej roli ratingu 
może to być wzrost okupiony niską jakością emisji i emitentów. Natomiast 
płynność rynku Catalyst jest od lat niewielka w porównaniu z rynkami 
rozwiniętymi [Rozwój…, 2016, s. 270]. „W porównaniu do obligacji z ratin-
giem na poziomie inwestycyjnym, płynność obligacji bez ratingu jest często 
niższa, a emitenci muszą płacić dodatkową premię do rentowności. Baza 
inwestorska obejmuje większą grupę inwestorów typu „kupuj i trzymaj 
(np. towarzystwa ubezpieczeniowe). Co więcej, emisje obligacji bez ratingu 
są mniejsze od emisji obligacji z ratingiem inwestycyjnym (…)” [Unrated 
Corporate Bonds, 2015, s. 2]. W świetle tych stwierdzeń niski stopień pokry-
cia ratingiem rynku Catalyst może stanowić nie tylko istotny czynnik 
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utrudniający wzrost płynności na rynku, ale również może petryfikować 
inne cechy świadczące o niedojrzałości polskiego rynku obligacji.

Ograniczona rola ratingu może mieć również negatywny wpływ 
na warunki emisji. Inwestorzy mogą wywierać w sytuacji nieprzejrzystości 
rynku na emitentów presję i obciążać ich nadmiernymi zabezpieczeniami 
oraz kowenantami. Wpływałoby to negatywnie na względną atrakcyjność 
rynku obligacji jako miejsca pozyskiwania kapitału rozwojowego w sto-
sunku do rynku kredytowego.

Na koniec warto podkreślić, że ograniczona rola ratingu na polskim 
rynku w połączeniu z niską płynnością może oznaczać dla wielu przed-
siębiorstw zbyt wysokie koszty pozyskania kapitału na rynku obligacji 
w porównaniu z rynkiem kredytowym i zniechęcać do emitowania długu. 
Na problem kosztu kapitału uwagę zwrócił już w 2014 r. J. Fotek, mówiąc, 
że „brak ratingu podnosi koszt pozyskania kapitału” [cyt. za: Ramotowski, 
2014]. Ten pogląd oparł na badaniach PKF Consult sp. z.o.o., która zwróciła 
uwagę na zależność między marżą a ratingiem [Fotek, 2014, s. 8].

W sytuacji, w której dużą rolę na rynku Catalyst odgrywają przedsię-
biorstwa z sektora MSP, trudno oczekiwać, że problem związany z niskim 
pokryciem ratingiem na rynku Catalyst rozwiążą międzynarodowe agencje 
ratingowe. Popyt na ich rating ograniczony jest praktycznie na wszyst-
kich rynkach do dużych korporacji, które mogą ponieść wysoki koszt 
ratingu. Biorąc dodatkowo pod uwagę niski poziom kultury ratingu w Pol-
sce i względnie słabo rozwinięty rynek lokalnych agencji ratingowych, 
posiadających w większym stopniu dostosowaną ofertę do mniejszych 
przedsiębiorstw niż duże agencje, stan niskiego pokrycia ratingiem będzie 
prawdopodobnie utrzymywał się w dłuższym okresie, stanowiąc istotne 
zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju rynku obligacji w Polsce.

Zakończenie
Przegląd literatury pozwala stwierdzić, że rating pełni na rynku obligacji 

funkcję informacyjną, pozwalając obniżyć koszty pozyskiwania informa-
cji oraz ograniczyć asymetrię informacji, dostarczając nowych informacji 
lub weryfikując już istniejące. Z punktu widzenia efektywności funkcjo-
nowania rynku obligacji i jego przejrzystości pożądaną sytuacją byłoby 
jak największe pokrycie ratingiem emitentów dłużnych papierów warto-
ściowych, zwłaszcza że ratingowi nadawanemu przez agencje ratingowe 
można przypisać funkcję instrumentu ochrony inwestorów przed ryzykiem 
bankructwa.

Z przeprowadzonych badań wynika, że stopień pokrycia ratingiem 
emitentów-przedsiębiorstw jest na polskim rynku stosunkowo niski. Z obli-
czeń wynika, że stopień pokrycia ratingiem na rynku Catalyst w odniesieniu 
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do obligacji przedsiębiorstw wyniósł mniej niż 10%. Badanie wykazało, 
że rating nie odgrywa istotnej roli jako narzędzie oceny wiarygodności 
finansowej przedsiębiorstw emitujących obligacje.

Z badania wynika także, że rating agencji ratingowych posiadają jedy-
nie duże przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i emitujące obligacje 
na rynku euroobligacji. Mniejsi przedsiębiorcy, którzy dominują na pol-
skim rynku obligacji, nie starają się o rating, co może wiązać się z brakiem 
presji ze strony inwestorów na posiadanie oceny, niską świadomością 
wśród emitentów w zakresie korzyści wynikających z ratingu, obawami 
przed uzyskaniem zbyt niskiej oceny oraz ze zbyt wysoką ceną za rating. 
Do tego ostatniego wniosku skłania wynik badania w podziale na rating 
zamawiany i niezamawiany.

Niskie wykorzystywanie ratingu związane jest również ze słabo roz-
winiętym rynkiem usług ratingowych w Polsce. Ograniczenia podażowe 
w dostępie do ratingu w kontekście rosnącego znaczenia rynku obligacji 
w stosunku do rynku kredytowego mogą stanowić dla polskich przedsię-
biorstw z sektora MSP istotną barierę ograniczającą dostęp do finansowania 
za pomocą obligacji.

Sytuacja, w której przeważająca część emitentów nie posiada ratingu, 
stanowi również istotne zagrożenie dla rozwoju rynku obligacji, które 
w krańcowym scenariuszu może oznaczać utratę zaufania inwestorów do 
dokonywania inwestycji ze szkodą dla rozwoju gospodarczego i zasilania 
przedsiębiorstw w kapitał dłużny.
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Streszczenie
Podstawowym celem artykułu była analiza znaczenia ratingu na polskim 

rynku obligacji przedsiębiorstw. Z przeglądu literatury teoretycznej wynika, że 
rating pełni istotną rolę w ograniczaniu asymetrii informacji między emitentami 
i inwestorami. Dlatego rating nadawany przez agencje ratingowe można uznać 
za ważny czynnik zwiększający jakość funkcjonowania rynku obligacji.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że rating i agencje ratingowe nie odgrywają 
istotnej roli w ocenie wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw emitujących 
obligacje. Stwierdzono, że niski stopień pokrycia ratingiem emitentów obligacji 
wynika z ograniczonego popytu na rating, braku presji ze strony inwestorów 
i struktury rynku. Na polskim rynku nie ma obecnie sprawnie funkcjonującego 
mechanizmu obiektywizującego ryzyko na rynku obligacji przedsiębiorstw, co 
stwarza ryzyko dla rozwoju rynku.

Słowa kluczowe
rating, obligacje, ocena

Credit Rating as a Tool for Creditworthiness Assessment on the Polish 
Corporate Bond Market (Summary)

The main aim of the article is to analyze the role of credit rating on the polish 
corporate bond market. The theoretical review shows that credit rating plays 
an important role by helping to reduce information asymmetry between issuers 
and investors. Therefore, credit rating is an crucial factor enhancing the quality 
of the corporate bond market.

Credit rating do not play an significant role in assessing the financial situation 
of corporate bond issuers. It was found that this characteristic is due to limited 
demand for credit rating, lack of investor pressure and polish bond market 
structure.
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