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 ها، مزایا، انتقادات و نحوه نظارتنقش: موسسات رتبه بندي اعتباري

  

  چکیده

از آن جا که در حال حاضر، تشکیل موسسات رتبه بندي از سوي فعاالن بازار به صورت 
ها، مزایا، انتقادات و نقشجدي پیگیري می شود، هدف این نوشتار کمک به درك بهتر  

و در نتیجه ارتقاي ساز وکارهاي بسترسازي  موسسات رتبه بندي اعتباريبر  نحوه نظارت
موسسات رتبه بندي اعتباري با ارائه اطالعاتی پیرامون . باشد هرچه بهتر در این زمینه می

 کاهش عدم تقارن اطالعاتی و در نتیجهموجب صالحیت اعتباري ناشران و اوراق بهادار 
با این حال، در سال هاي اخیر به دلیل . سرمایه و تخصیص بهینه منابع می شوند کارایی بازار

فقدان رقابت، فقدان استقالل، به موقع نبودن اطالعات و فقدان پاسخگویی مورد انتقاد 
شدید قرار گرفته بطوري که منشا بحران ها و فروپاشی هاي مالی اخیر را به آنها نسبت داده 

ارزش اعتباري که در  نسبت بهي اعتباري، با فروش اظهار نظر خود موسسات رتبه بند. اند
قالب حروف الفبا یا عالئم ارائه می شود کسب درآمد می نمایند؛ اما از آنجایی که اغلب 
هزینه هاي مربوط به انجام رتبه بندي توسط ناشران پرداخت می شود مساله تضاد منافع 

مام انتقادات وارده عنوان می نمایند که آنها این موسسات در پاسخ به ت. مطرح می گردد
ضرر و زیان هاي وارده بر سرمایه گذاران نیستند چراکه آنها تنها نظر خود را اعالم  مسئول

با توجه به تاثیر رتبه هاي اعالم شده از سوي  .نموده و اظهار نظر به معناي تضمین نمی باشد
ت بر فعالیت این موسسات اهمیت موسسات بر تصمیمات سرمایه گذاران، موضوع نظار

بسیاري پیدا کرده است و مورد توجه بسیاري از دست اندرکاران و قانون گذاران قرار 
   .گرفته است

  عدم تقارن اطالعات، نظارتاعتبارسنجی، ، يموسسات رتبه بندي اعتبار: واژه هاي کلیدي
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Abstract: 
Given to following the constitute of credit rating agencies by market 
participant in our country, the purpose of this paper is contribution to better 
understating the roles, interests, critics and the supervision on them. Key role 
of credit rating agencies is the reducing the asymmetry information about 
credit quality (of governments, business entities or securities) between 
issuers and investors, and ensuring a common standard of measuring the 
creditworthiness. Credit rating agencies by providing information around 
creditworthiness of issuers and securities cause capital market efficiency and 
best allocation of resources. However in recent years they are criticized 
sharply because of lack of competition, lack of independence, lack of 
timeliness and lack of accountability and collapse of the market is attributed 
to them. Credit rating agencies are engaged in the sale of opinions about 
creditworthiness in the form of an alphabetical letter or symbol. There is 
Conflict of interest because their costs are incurred by issuers. credit rating 
agencies are held privately and act in noncompetitive market. However they 
response to all critics that they are not responsible for investors' losses 
because they only declare their opinions and their opinions don't mean 
insurance. It  is very important to supervise on these agencies' activities 
because of  influence of their opinion on investors decisions and regulators 
are paying attention to it.   
Keywords: credit rating agencies, asymmetry information, creditworthiness, 
Supervision 
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  مقدمه

این . بندي اعتباري، ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی ناشر است هدف از رتبه
اعتباري یک تعهد اعتباري، یک ورقه رتبه بندي اظهارنظري پیرامون پیش بینی صالحیت 

موسسات رتبه بندي با بررسی و تحلیل اطالعات در . بهادار یا ناشر چنین تعهداتی است
مورد ناشر، صنعت، وضعیت کلی اقتصاد و ماهیت اوراق بهادار، رتبه را تعیین می کنند و به 

اق بهادار آنها به این ترتیب اطالعات ارزشمندي در مورد کشورها، واحدهاي تجاري و اور
موسسات رتبه بندي اعتباري در جهت . گذاران جهت سرمایه گذاري ارائه می دهند سرمایه

نیاز به سنجش عینی ارزش اعتباري کشورها، . تامین نیازهاي سرمایه گذاران ایجاد شده اند
واحدهاي تجاري و اوراق بهادار آنها به منظور تصمیم گیري مناسب سرمایه گذاري ناشی 

عامل مهم دیگر پیرامون نیاز به سنجش ارزش . کیفیت و عینی است از  کمبود اطالعات با
اعتباري، ارائه استانداردي براي مقیاس رتبه بندي و مقایسه در جهت ایجاد پرتفولیویی از 

با تضمین یک استاندارد مشترك توسط موسسات رتبه بندي . اوراق بهادار می باشد
عاتی بین ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران در بازار سرمایه اعتباري، عدم تقارن اطال

  .کاهش می یابد

موسسه رتبه بندي  130- 150، در حدود )1BIS(بر طبق آمارهاي بانک بین المللی ستلمنت 
بسیاري از این موسسات، کوچک هستند و بر بخش هاي . اعتباري در جهان وجود دارد

، 2استاندارد اند پورز(سه موسسه مشهور . تمرکز دارند معین یا مناطق جغرافیایی مشخصی
با توجه به ساختار بازار و . بازار را پوشش می دهند% 90بیش از ) 4و فیچ ریتینگ 3مودیز

نفوذ سه موسسه بزرگ رتبه بندي، می توان نتیجه گرفت که آنها یک ساختار انحصاري را 
رتبه بندي کشورهاي یی بین کیفیت شایان ذکر است که همبستگی باال. ایجاد نموده اند

سه موسسه بزرگ انجام شده است وجود دارد بطوریکه ضریب  مختلف که توسط

                                                           
1 Bank of International settlement 
2  Standard and Poor's 
3  Moody's 
4  Fitch Rating 
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موسسات رتبه بندي نقش مهمی در بهبود  .]4[می باشد  99/0تا  97/0همبستگی آنها بین 
آنها با استفاده از اطالعات بدست آمده از منابع مختلف، . کارایی بازار سرمایه دارند

کشورها، واحدهاي تجاري و اوراق بهادار را در گروه هایی که از نظر سطح کیفیت، 
موسسات رتبه بندي به غیر از حروف، . متفاوت هستند، برمبناي حروف طبقه بندي می کنند

  .  که نشانگر تغییر مورد انتظار در رتبه است نیز بهره می گیرند 5از عالئم توصیفی

که باالترین رتبه اعتباري را از موسسات اعتباري تا سال (انرون بحران مالی در آسیا، سقوط 
و همچنین بحران مالی جهانی که اخیرا ) درست قبل از فروپاشی، دریافت کرده بود 2001

رخ داده است برخی از نمونه هایی است که علت اصلی آن، ارزیابی نادرست موسسات 
ات رتبه بندي خود را در مرکز توجه در این بحران، موسس. رتبه بندي اعتباري می باشد

در این نوشتار بعد از پرداختن به تاریخچه موسسات رتبه بندي اعتباري و نقش و . دیدند
اهداف آنها، انتقادات وارده به این موسسات بعد از بحران و فروپاشی هاي مالی عنوان می 

 6ازار و بورس اروپادر انتها نیز راهکارهاي پیشنهادي از سوي اداره نظارت بر ب. گردد
)ESMA (درخصوص نظارت بر موسسات رتبه بندي مطرح خواهد شد .  

  تاریخچه موسسات رتبه بندي اعتبار 

هدف اصلی موسسات رتبه بندي اعتبار در آمریکا، مطلع کردن سرمایه گذاران در مورد 
نعت راه آنها کار خود را با ص. کیفیت اعتباري اوراقی است که به تازگی منتشر شده اند

 .آهن که در نیمه قرن نوزدهم در آمریکاي شمالی در حال گسترش بود، آغاز کردند
این مبلغ بیشتر از مقداري بود . توسعه گسترده صنعت راه آهن، مستلزم سرمایه زیادي بود

به همین دلیل، صنعت راه . بتوانند آن را تامین کنند 7که بانکها و سرمایه گذاران مستقیم
واحدهاي تجاري شروع به انتشار اوراق قرضه کردند که منجر به نیاز سرمایه آهن و سایر 

استاندارد . گذاران براي کسب اطالعاتی در مورد اعتبار انتشار دهندگان اوراق بدهی شد

                                                           
5 descriptive marks 
6 .European Securities and Markets Authority 
7 Direct investors 
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. با ادغام موسسه آماري استاندارد و موسسه انتشاراتی پورز تاسیس شد 1941اند پورز در 
جان مودي و "شرکت . را تحصیل نمود S&Pروهیل، ، شرکت مک گ1966سپس در سال 

اوراق بهادار صنعتی و "با اتکا بر ارزیابی خود از نیازهاي بازار، آیین نامه  8"شرکت
آیین نامه (طی دو ماه به فروش رسید  کهمنتشر نمود  1900مودیز را در سال   9"گوناگون

زمانی که بازار سرمایه در ). بود... شامل اطالعات آماري در مورد ابزارهاي مالی، صنایع و 
سقوط کرد، مودي مجبور شد واحد تجاري خود را به فروش رساند اما در سال  1907سال 

آوري اطالعات در وي تصمیم گرفت به جاي جمع . با ایده جدیدي به بازار برگشت 1909
خدمات تجزیه و تحلیل اوراق بهادار را  ،به سرمایه گذاران... مورد دارایی ها، مدیریت و 

را به ثبت  10یه گذاري مودیزاجان مودي، شرکت خدماتی سرم 1914در سال . ارائه نماید
اوراق % 100، واحد تجاري او به حدي گسترش یافته بود که تقریبا 1924در سال . رساند
، رتبه بندي 1970شرکت طی سال . ضه در بازارهاي مالی آمریکا را رتبه بندي می کردقر

در حال حاضر بخش عمده . را به برات هاي تجاري و سپرده هاي بانکی گسترش داد
فعالیت شرکت را تعیین رتبه، پژوهش و تجزیه و تحلیل ریسک انواع مختلف اوراق بهادار 

خریداري نمودند و در حال  1962، مودیز را در سال 11دان و باداستریت. تشکیل می دهد
سومین موسسه بزرگ . حاضر، مودیز به صورت شرکت هلدینگ ساختاربندي شده است

کشور را تجزیه و تحلیل و رتبه بندي  75بیشتر از  کهرتبه بندي اعتباري، فیچ ریتینگ است 
مشابه سایر موسسات،  فیچ. آغاز کرد 1924فیچ رتبه بندي اعتبار را از سال . می کند

محدوده وسیعی از اوراق بهادار بدهی منتشر شده توسط شرکت ها، موسسات مالی، دولت 
، فیچ ریتینگ 1977در سال . را تحت پوشش درآورده است... ها، شرکت هاي بیمه و 

در حال حاضر سه موسسه اس اند پی،  .تحت تملک شرکت هلدینگ فیماالس درآمد
ن بزرگترین و مشهورترین موسسات رتبه بندي اعتباري در سطوح بین مودیز و فیچ به عنوا

 .المللی فعالیت می کنند

                                                           
8 John Moody & Company 
9  Industrial and Miscellaneous Securities 
10 Moody's Investor Service 
11  Dun & Badstreet 
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می  بررسی هاي شانشایان ذکر است که فعالیت اصلی موسسات رتبه بندي اعتباري فروش 
این بررسی ها به شکل نمره اي ارائه می شود که بیانگر کیفییت اعتباري اوراق . باشد

موسسات رتبه بندي اعتباري، خدمات مشاوره . ري یا کشورها استبهادار، واحدهاي تجا
آنها . سرمایه گذاري بر حسب توصیه به خرید یا فروش اوراق بهادار ارائه نمی کنند

سرمایه . ننداظهارنظري در مورد ارزش اعتباري اوراق بهادار و ناشران آنها ارائه می ک
ک به معنی ضمانت نیست، بلکه تنها اظهار گذاران باید توجه داشته باشند که ارزیابی ریس

ارزیابی و اظهار نظر بر . می باشد) توانایی ایفاي تعهدات(نظري در مورد ارزش اعتباري 
اساس تجزیه و تحلیل هاي افراد حرفه اي با تجربه است که اطالعات دریافتی از ناشران 

هر موسسه رتبه بندي اعتبار با . ابی و تفسیر می کنندیاوراق بهادار و سایر منابع معتبر را ارز
روش پژوهش خاص خود ارزش اعتباري را تجزیه و تحلیل و اندازه گیري می کند و با  
. مقیاس معینی رتبه اعتباري که بر اساس اظهار نظر متخصصین می باشد را منتشر می کند

د و بنابراین می توانند کیفیت سرمایه گذاران معموال از نمرات اعتباري استفاده می کنن
اطالعات . اعتباري ناشران مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند و تصمیم بهینه اي اتخاذ نمایند

مورد استفاده در تجزیه و تحلیل ها، اطالعات جاري و تاریخی هستند اما آنها تاثیر بالقوه 
وسسات رتبه بندي اعتبار بر عموما م. رویدادهاي آتی قابل پیش بینی را نیز برآورد می کنند

تعیین رتبه اعتباري یک علم دقیق و عینی نیست و . اتکا می کنند کمی و کیفیروش هاي 
در مورد کیفیت اعتباري هیچگونه تضمینی نمی دهد و معیار دقیقی از احتمال اینکه انتشار 

به تعیین شده بلکه نمرات یا رت. دهنده اوراق بهادار بدهی خود را خواهد پرداخت نمی باشد
اظهار نظري در مورد کیفیت اعتباري هر یک از واحدهاي تجاري یا ابزارهاي مالی است و 

  .سرمایه گذاران مسئولیت نهایی را برعهده دارند

مقیاس رتبه بندي سه موسسه بزرگ رتبه بندي بر حسب حروف را نشان  1جدول شماره 
. را اضافه کرد) - (و (+) و عالئم  3تا  1د توان اعدا با این عالئم براي هر طبقه می. می دهد

یا  2بیانگر این است که واحد تجاري به رتبه باالتر تعلق دارد، عدد (+) یا عالمت  1عدد 
   .]6[ بیانگر رتبه پایین تر می باشد) -(یا عالمت  3بدون عالمت به معنی سطح وسط و عدد 
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  نگ و مودیزمقیاس رتبه بندي استاندارد و پورز، فیچ ریتی: 1جدول
  مودیز  فیچ ریتینگ  استاندارد و پورز  

        نمره سرمایه گذاري
 AAA AAA Aaa  باالترین میزان کیفیت اعتباري
 AA+ AA+ Aa1  کیفیت اعتباري بسیار باال

  AA  AA Aa2 
  AA- AA- Aa3 

 A+ A+ A1  کیفیت اعتباري باال
  A A A2 
  A- A- A3 

 BBB+ BBB+ Baa1  کیفیت اعتباري خوب
  BBB BBB Baa2 
  BBB- BBB- Baa3 

        نمره سفته بازي
 BB+ BB+ Ba1  سفته بازي

  BB BB Ba2 
  BB- BB- Ba3 

 B+ B+ B1  سفته بازي باال
  B B B2 
  B- B- B3 

 CCC+ CCC+ Caa1  ریسک اعتباري
  CCC  CCC  Caa2 
  CCC- CCC- Caa3 

 CC CC Ca  ریسک اعتباري بسیار باال
  C C C 

رتبه اول آن دسته از ابزارهاي مالی هستند که ویژگی سرمایه گذاري دارند  4کلی  به طور
اوراق بنجل، رتبه پایین "در حالی که سایر ابزارهاي مالی داراي مشکالتی هستند و معموال 

  .]6[نام دارند  "12یا سفته بازي

                                                           
12 Junk, low risk or speculative securities  
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سرمایه از  رتبه بندي اعتبار هنگام تصمیم گیري ناشران اوراق بهادار در خصوص افزایش
تغییرات در رتبه بندي اعتبار می تواند به هزینه ها یا . اهمیت زیادي برخوردار است

در مورد اوراق قرضه، عالوه بر اینکه قیمت . سودهاي آتی براي واحد تجاري منجر شود
اوراق قرضه با سررسید هر یک از این اوراق مرتبط است، تغییرات رتبه بندي اعتبار نیز می 

ر قیمت اوراق بهادار اثرگذار بوده و باعث افزایش هزینه هاي واحد تجاري از جمله تواند ب
به اعتقاد . رتبه بندي اعتبار، بر انتشار اوراق بهادار نیز موثر است. افزایش نرخ بهره گردد

رتبه بندي می شوند نسبت به  –یا + واحدهاي تجاري که با عالئم ) 2006( 13کیسجن
واحدهاي تجاري که چنین عالئم مشخصی ندارند، اوراق بدهی کمتري در مقایسه با اوراق 

به عبارت دیگر واحدهاي تجاري که در یک سوم اول و یک سوم . کنند سهام منتشر می
آخر گروه درجه بندي سرمایه گذاري قرار می گیرند، اوراق بدهی کمتري در مقایسه با 

  .]8[اوراق سهام منتشر می کنند 

  نقش و اهداف موسسات رتبه بندي اعتبار

) 1: (کارکردهاي موسسات رتبه بندي اعتباري تحت سه سرفصل طبقه بندي می شوند
توانمند نمودن ناشران در ) 2(فراهم نمودن اطالعات و ارزیابی براي سرمایه گذاران 

به این ترتیب سرمایه . ران در قانونگذاريکمک به قانونگذا) 3(دسترسی به بازار سرمایه 
. گذاران، ناشران و قانونگذاران از خدمات موسسات رتبه بندي اعتباري منتفع می شوند

موسسات رتبه بندي اعتباري به سرمایه گذاران کمک می کنند تا در ك بهتري از ریسک 
اهم نمودن اطالعات بعالوه با فر. در هنگام سرمایه گذاري در اوراق بهادار داشته باشند

پیرامون اعتبار ناشران به سرمایه گذاران در غلبه بر عدم تقارن اطالعاتی کمک نموده و در 
به . تجزیه و تحلیل عوامل فعلی و آتی موثر بر ریسک اعتباري به آنها یاري می رسانند

موسسات با ارائه اطالعات به سرمایه گذاران در تحلیل و تفسیر حجم  ،عبارت دیگر
  .سترده اي از داده هاي خام بازار و اتخاذ تصمیمات صحیح کمک می کنندگ
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ناشران به دالیلی چون جلب نظر سرمایه گذاران و منطقی کردن هزینه سرمایه خود، بهبود 
قابلیت عرضه اوراق بهادار، قیمتگذاري صحیح اوراق در بازار از رتبه هاي اعتباري بهره می 

ظور افزایش کارایی اطالعاتی، حفظ حقوق سرمایه گذاران و قانونگذاران نیز به من .برند
استانداردهاي الزم براي ناشران تمایل به گسترش استفاده از رتبه هاي کنترل اجراي 
رتبه هاي اعتباري کارایی بازار اعم از کارایی اطالعاتی و تخصیصی را  .اعتباري دارند
یله صالحیت و شایستگی اعتباري زیرا موجب می شود ناشران بدین وس. افزایش می دهد

   .خود را اعالم نموده و به تخصیص سرمایه بهینه کمک کنند

: اهداف موسسات رتبه بندي اعتبار، بر طبق اعالم عمومی در سایت رسمی، عبارت است از
افزایش شفافیت، سرمایه گذاري بیشتر در آموزش، تشویق سرمایه گذاري در تحقیق و 

زیه و تحلیل و حسابرسی صورتهاي مالی و حمایت از استقالل توسعه روش هاي مدرن تج
  .و کیفیت رتبه بندي هاي آتی

  انتقادات وارده بر موسسات رتبه بندي اعتباري 

رتبه بندي اعتباري در بازار اوراق بهادار موجب کاهش عدم تقارن اطالعات میان سرمایه 
رتبه هاي اعتباري تا چه حد به واقعیت با این حال این مساله که . گذاران و ناشران می شود

در سال هاي اخیر  موسسات رتبه  .نزدیک هستند همواره مورد پرسش و بحث بوده است
بندي اعتباري خودشان را در معرض اتهامات و انتقادات بسیاري دیده اند از جمله انتقاداتی 

  :که به این موسات وارد شده می توان به موارد زیر اشاره نمود

  فقدان رقابت) 1(

با درنظر گرفتن نوع رقابت بازار، در حال حاضر فعالیت موسسات رتبه بندي اعتباري یک 
صنعت رتبه بندي مالی در آمریکا و سراسر دنیا تحت . فعالیت انحصاري تلقی می شود

از آنجایی که این دو موسسه رقیبی در بازار ندارند . تسلط استاندارد اند پورز و مودیز است
بزرگترین موسسات رتبه بندي . انند هزینه هاي زیادي بر شرکت ها تحمیل کنندمی تو



 

١٠ 
 

اعتباري به منظور حذف رقابت اندك اما موفق، اغلب تصمیم به ادغام نموده تا به این 
  .وسیله به سودهاي بیشتري نائل آمده  و تاثیر بیشتري بر بازارهاي مالی داشته باشند

د پورز، مودیز و فیچ در شکست مالی نقش قابل توجهی موسسات رتبه بندي استاندارد ان
بسیاري از متصدیان . این موضوع مورد توجه فدرال رزرو نیز قرار گرفته است. داشته اند

امر، تنها ضمانت هایی را که یکی از این سه موسسه بزرگ ارزیابی نموده بودند می 
براي  SECبود که توسط این موضوع سبب عقب راندن بسیاري از موسسساتی . پذیرفتند

  . افزایش رقابت به رسمیت شناخته شده بودند

فدرال رزرو، تعهد نمود که فهرست موسسات رتبه بندي خوب را افزایش دهد، با این 
وجود برنانک مدیر فدرال رزرو اخیرا بیان نموده است که با همین سه موسسه بزرگ البته 

  .ار را ادامه دادبه شرط تجدید نظر در مدل هایشان می توان ک

  فقدان پاسخگویی) 2(

بر اساس شواهد موجود، گزارشات موسسات رتبه بندي تاثیر زیادي بر تصمیمات سرمایه 
در حالی که تصمیمات رتبه بندي عموما بر اساس استانداردهاي مستند و . گذاران دارد

است و در ثابت است، موسسات خودشان اذعان دارند که ارزیابی هایشان بسیار قضاوتی 
فرآیند رتبه بندي اغلب به گونه اي است که . دادگاه ها نمی توانند مورد تایید قرار گیرند

ابتدا اعتبارسنجی و نمره دهی اعتباري انجام می شود و سپس نتایج حاصل توسط کمیته 
رتبه بندي و تحلیلگران مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس نمره اعتبارسنجی و قضاوت 

لذا ارزیابی یک ناشر و طبقه بندي ناشران در یک . رتبه اعتباري ناشر تعیین می شود کمیته،
  .دسته خاص متعاقبا مبتنی بر اطالعات غیرقابل تایید و غیرقابل حسابرسی است

موسسات رتبه بندي اعتباري، اغلب به دلیل ساختار حقوقی آن، چنانچه در نتیجه ارزیابی 
  .رت شوند مسئولیت قانونی را به دوش نمی کشندهاي اشتباه خود، منجر به خسا

  عدم استقالل موسسات رتبه بندي اعتباري) 3(
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موسسات رتبه بندي اعتباري مدعی هستند استقالل آنها نقش حیاتی در ایفاي نقش و وظیفه 
اکثر این موسسات معیار استقالل را رعایت نمی کنند و بنابراین از این منظر که . آنها دارد
به عبارت دیگر برخی از . ]9[افع ایجاد می شود مورد انتقاد قرار می گیرند تضاد من

موسسات رتبه بندي اعتباري با شرکت هایی که آنها را رتبه بندي می کنند رابطه نزدیکی 
در  "14پرداخت ناشر"این امر در نتیجه مدل . دارند و به طور آشکار تضاد منافع وجود دارد

وراق بهادار براي تعیین رتبه به موسسات رتبه بندي اعتبار، حق مورد پاداش است که ناشر ا
تا پیش از . ]7[ الزحمه پرداخت می کند و ناشر می تواند رتبه باالتري را خریداري کند

به عنوان مشتریان موسسات ) و در برخی موارد وام دهندگان(، سرمایه گذاران 1970سال 
اما بعد از . هاي رتبه بندي را پرداخت نمایند رتبه بندي تلقی می شدند و می بایست هزینه

، این موسسات مدل کسب و کار خود را تغییر داده و ناشران به جاي سرمایه 1970سال 
این مساله . گذاران و وام دهندگان هزینه هاي مربوط به انجام رتبه بندي را متقبل شدند

ز این طریق قادر خواهند بود نشاندهنده اهمیت رتبه بندي براي ناشران است زیرا ناشران ا
شرایط مناسب مالی و صالحیت اعتباري خود را به سرمایه گذاران و وام دهندگان نشان 

پرداخت هزینه هاي انجام رتبه بندي از سوي ناشران می تواند منجر به تضاد منافع . دهند
  .]1[ شود

استراتژي هاي مختلف  البته سیاست هایی از قبیل ارائه مشاوره به صاحبکار در مورد تاثیر
مدیریتی بر تخصیص رتبه آتی شرکت، نیز موجب کاهش استقالل موسسات رتبه بندي 

در حقیقت موسسات رتبه بندي گاهی خدمات جنبی شخصی و مشاوره اي . اعتبار می شود
ارائه می کنند که سبب ایجاد فرصت هاي کسب درامد مضاعف براي موسسات می شود 

ي هم در زمینه نحوه انتشار اوراق اثرگذار بر رتبه بندي مشاوره می زیرا موسسات رتبه بند
به عبارت . دهند و هم رتبه اي را اختصاص می دهند که مطابق با توصیه هاي آنها باشد

دیگر ممکن است ناشران در مقابل خرید این خدمات مشاوره اي تقاضاي رتبه هاي باالتر 
  . د تضاد منافع را به همراه داشته باشداین امر می توان. از سوي موسسات نمایند
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بزرگترین مساله این است که موسسات رتبه بندي اعتباري مانند هر واحد تجاري دیگر به 
مک دانیل مودیز در  .دنبال کسب سود هستند درحالیکه آنها باید نماینده قانونگذار باشند

پاسخ به انتقادات وارده بیان می کند اگر صنعتی یک مدل کسب و کار جایگزین را بپذیرد 
که در آن سرمایه گذاران بجاي ناشران براي رتبه ها پرداخت انجام دهند این امر موجب 

  .]2[. کاهش تضاد منافع مزبور نمی شود بلکه تنها آن را منتقل می کند

در هر حال تضاد بالقوه ایجاد می شود بدون توجه به اینکه چه شخصی  پر واضح است که
نکته کلیدي این است که . هزینه هاي مربوط به انجام رتبه بندي را پرداخت می کند

  . موسسات رتبه بندي تا چه حد می توانند این تضادها را مدیریت کنند

   به موقع نبودن )4(

بندي اعتبار، عدم ارائه اطالعات به موقع از سوي  یکی از انتقادات وارد بر موسسات رتبه
گاهی موسسات رتبه بندي اعتبار نسبت به اعالم کاهش رتبه شرکت هایی . آنان می باشد

که با آنها آشنایی دارند سهل انگار هستند به عبارت دیگر کاهش ارزش را به موقع 
ي، از ماه ها قبل از اعالم به عنوان مثال بعضی از این موسسات رتبه بند. گزارش نمی کنند

 چهارکاهش رتبه انرون، از مشکالت مالی آن آگاه بودند درحالیکه این کاهش رتبه را تنها 
 .]7[ روز قبل از اعالم ورشکستگی انرون گزارش کردند، زمانی که بسیار دیر شده بود

عالئم به دلیل عدم ارائه  1997موسسات رتبه بندي اعتباري طی بحران آسیاي شرقی در 
  .هشداردهنده اولیه مورد انتقاد قرار گرفتند

   15رتبه آستانه) 5(

. ]9[موسسات رتبه بندي اعتباري، روال نادرستی براي بدهکاران و کل صنعت ایجاد کرده اند 
زمانی که رتبه شرکت ها کاهش می یابد، چرخه اي ایجاد می شود که نه تنها نرخ بهره شرکت را 

اضافی ) وثیقه(فزایش می دهد بلکه شرکت را ملزم می کند که تضمین به دلیل کاهش رتبه آن ا
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درنظر گرفتن این .  براي تامین رضایت شرط آستانه مربوط به قراردادهاي مالی، تخصیص دهد
شرط ها توسط موسسات مالی بدین دلیل است که آنها می توانند قبل از اعالم ورشکستگی 

در اصل تغییر در رتبه شرکت به عنوان یک . ندشرکت، نسبت به دارایی هاي آن مدعی شو
رتبه آستانه باعث مشکل نقدینگی شدید براي بدهکاران و .  ]7[رویداد آستانه به کار می رود 

در مورد هرگونه کاهش ارزش عمده، اوراق قرضه . کاهش سریع اعتماد سرمایه گذاران می شود
بلندمدت فورا سررسید می شوند و شرکت هاي با توان پایین پرداخت بدهی دچار ورشکستگی 

با وجود اینکه موسسات . تیجه مستقیم رتبه آستانه بودبه عنوان مثال فروپاشی انرون در  ن. می شوند
رتبه بندي اعتبار مدعی شدند که رتبه آستانه باعث شد بدهکاران تحت تعقیب باشند و متعهد به 
این . پرداخت بدهی خود باشند، آنها به دلیل استفاده نادرست از این قدرت مورد انتقاد قرار گرفتند

زایش افشا در مورد صحت و اعتبار رتبه آستانه و اثر بالقوه آنها موضوع، ایجاد تقاضا در جهت اف
  .]9[بر کشورها و شرکت ها، همانطور که اخیرا در منطقه اروپایی مشاهده شد را به دنبال داشت 

عالوه بر این زمانی که رتبه شرکت کاهش می یابد، مبلغ مورد نیاز براي تامین وثیقه خرید 
به عنوان مثال، بر اساس قوانین اروپا، براي اوراق . ایش می یابداوراق بهادار افز 16غیرنقدي

این مبلغ براي اوراق قرضه اي . اندوخته سرمایه الزم است% 6/0تنها   -AAAقرضه با رتبه 
و % 34این مبلغ به  BBافزایش می یابد، براي رتبه % 8/4تنزل یابد به  BBBکه رتبه آن به 

 17ر نتیجه کاهش رتبه می تواند به مسدود شدن دارایی هاد. می رسد% 52به  -BBبراي رتبه 
  .]7[و ایجاد مشکالت دائمی مالی منجر شود 

همچنین موسسات رتبه بندي از این منظر که رتبه بندي خود را در زمان نامناسب و بدون 
ام اي دکتر ولف کلینز . توجه به تاثیر تصمیم خود منتشر می کنند مورد انتقاد قرارگرفته اند

موسسات رتبه بندي اعتباري، ": در مورد رفتار موسسات رتبه بندي اعتباري می گوید 18پی
رتبه بندي خود را طی مدت زمان طوالنی هموار می کنند و به رتبه بندي معینی بیش از 
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میزانی که توجیه داشته باشد، ادامه می دهند و سپس همگی به طور ناگهانی چند روز قبل 
وع به کاهش رتبه اعتباري شرکت ها می کنند که البته این امر، از یک جلسه قاطع، شر

در زمانی که آشفتگی ها، قضاوت هاي بازار سرمایه را غیر  ".شرایط را وخیم تر می کند
قابل اتکا نموده است، موسسات رتبه بندي اعتبار به جاي ارزیابی صحیح ریسک عدم 

راحتی تحت تاثیر جو بازار قرار گرفته پرداخت بدهی و اتخاذ یک دیدگاه بلندمدت تر، به 
  .]9[.و صرفا به دنبال انعکاس دیدگاه هاي آشفته بازار می روند

  نظارت بر موسسات رتبه بندي اعتباري

با توجه به این نقش بااهمیت و تاثیر رتبه هاي اعالم شده از سوي موسسات بر تصمیمات 
موسسات اهمیت بسیاري پیدا کرده  سرمایه گذاران، ناشران و غیره نظارت بر فعالیت این

بطوریکه به عنوان مثال پارلمان اروپا و کنسول اتحادیه اروپا با طراحی قوانین ویژه . است
براي عملیات موسسات رتبه بندي با هدف حمایت از سرمایه گذاران و ثبات بازارهاي مالی 

یرفته و در سال پذ 2009بدین ترتیب قانون موسسات رتبه بندي در سال . موافقت نمود
قوانین و مقررات حاکم بر موسسات رتبه بندي یک رویکرد قانونی . اصالح شد 2011

رایج را معرفی می کند تا این اطمینان را فراهم آورد که فعالیت هاي رتبه بندي اعتباري 
مطابق با اصول صحت، شفافیت، پاسخگویی و راهبري مناسب انجام شده و در نتیجه رتبه 

قوانین و مقررات حاکم بر موسسات  .اراي کیفیت مناسب، عینی و مستقل هستندبندي ها د
  :رتبه بندي، موسسات را ملزم به رعایت مجموعه اي از الزامات شامل موارد ذیل می نماید

  استفاده از روش شناسی هاي دقیق، نظام مند، مستمر و قابل تایید •
که موسسات در تعیین رتبه ها  افشاي مناسب به عموم با تاکید بر روش شناسی هایی •

 . بکار می برند

خط مشی ها و رویه هاي کنترلی مناسب به منظور پیشگیري، شناسایی، حذف یا  •
 مدیریت و افشاي هرگونه تضاد منافع

  ترتیباتی براي راهبري شرکتی مناسب •
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در راستاي بهبود عملکرد موسسات رتبه ) ESMA( 19اداره نظارت بر بازار و بورس اروپا
موارد ذیل  2012دي طی گزارشی درخصوص نظارت بر موسسات رتبه بندي در مارس بن

  :را پیشنهاد نمود
  فرایندهاي کنترلی موسسات رتبه بندي اعتباري .1

  ثبت جلسات داخلی
موسسات رتبه بندي باید ثبت فرآیندهاي اصلی داخلی خود بویژه فعالیت هاي کمیته  •

رویکرد سخت گیرانه تر درمورد ثبت اتخاذ یک . هاي رتبه بندي را بهبود دهند
موضوعات مطرح در کمیته هاي رتبه بندي و سایر کمیته ها و جلسات کلیدي داخلی 

منجر به ) به عنوان مثال در مورد کارکردهاي کنترل، جلسات مدیریت کسب و کار(
مکانیسم هاي کنترلی بهبود یافته براي نظارت بر کیفیت و نیز هماهنگی تصمیمات 

  .ه ویژه پیرامون فعالیت هاي رتبه بندي خواهد شدداخلی ب
به منظور افزایش سخت گیري ها و متعاقبا شفافیت درباره مشارکت و تصمیم گیري  •

در کمیته ها و جلسات کلیدي داخلی نظیر انتخاب اعضاي کمیته باید مقررات رسمی 
 .و اداري بیشتري وضع گردد

  تحلیل اطالعات
ن اطمینان را فراهم کنند که مستندات به موقع در اختیار موسسات رتبه بندي بایستی ای •

اعضاي کمیته حسابرسی قرار گرفته به نحویکه تصمیمات موسسات رتبه بندي مبتنی 
 .بر تحلیل جامعی از تمام اطالعات موجود است

  منابع تحلیلی .2
موسسات رتبه بندي باید بر کفایت منابع اختصاص یافته به کسب و کار تحلیلی به  •

ظ تعداد و تجارب کارکنان در زمینه توسعه بازار و تاثیر آنها بر سازمان ها بطور لحا
  .مستمر نظارت کنند

  کارکردهاي کنترلی و راهبري .3
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در موسسات رتبه بندي باید کنترل هاي داخلی به نحوي استقرار یابند که از رعایت قوانین 
  : بنابراین موسسات رتبه بندي باید. اطمینان حاصل گردد

نظارت مستمر بر کفایت منابع اختصاص یافته به کارکردهاي کنترل به لحاظ تعداد و  •
  تجارب کارکنان داشته باشند و 

این اطمینان را ایجاد کنند که کارکردهاي کنترل مربوط، بطور اثربخشی به کاربرد  •
  .مطمئن و پایدار روش هاي رتبه بندي کمک می کند

  هاافشاي روش شناسی ها و تعیین رتبه  .4
  :، موسسات رتبه بندي بایدESMAدرخصوص افشاي روش ها و تعیین رتبه ها به اعتقاد 

هدفشان دست یابی به باالترین سطح شفافیت از طریق افشاي تمام معیارهایی که رتبه  •
بندي بر مبناي آن انجام می شود و نیز از طریق توصیف روش اتخاذ تصمیماتشان بطور 

 مستمر باشد و

ا فراهم کنند که افشاي روش هاي رتبه بندي کامل و جامع است و تا این اطمینان ر •
جایی که ممکن است تمام معیارهاي مربوط در یک مجموعه سند واحد جمع آوري 

 .شده است

بعالوه موسسات رتبه بندي باید تمام تالش منطقی خود را بکار گیرند تا از تبعیت کامل از 
عریف شفاف نقش ها و مسئولیت ها بویژه در کنترل رویه هاي افشاي اقدامات رتبه بندي، ت

  .قبل از اعالن عمومی محتواي اطالعات، شکل و زمانبندي افشا اطمینان حاصل کنند
  سیستم هاي فناوري اطالعات .5

موسسات رتبه بندي باید معیارهاي کافی به منظور کسب اطمینان از اینکه محیط فناوري 
به عنوان مثال آنان باید . ی شود وضع نماینداطالعات بطور صحیح مدیریت و کنترل م

  :مبادرت به انجام امور زیر نمایند
کسب اطمینان از اینکه فعالیت حسابرسی فناوري اطالعات به لحاظ حوزه و نوع فعالیتی که  •

توصیه می کند که موسسات رتبه بندي نه  ESMA به ویژه . انجام شده است کافی می باشد
تنها بر کنترل هاي فناوري اطالعات تمرکز نموده و ابعاد امنیتی سیستم هاي فناوري 
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سیستم هاي (اطالعات شان را بررسی نمایند بلکه از مناسب و صحیح بودن حاالت انتقالی 
  .اطمینان حاصل نمایند) جدید، جایگزینی سیستم هاي قدیمی

ن از اینکه کنترل هاي کافی بر سیستم ها و رویه هایی که به افشاي رتبه بندي کسب اطمینا •
 .]5[ ها روي وب سایت هاي شرکت مربوط می شوند اعمال می گردد

  موسسات رتبه بندي اعتباري در ایران

هاي مختلف مانند موسسه رتبه بندي هاي بین المللی، شرکتدر ایران، قبل از تشدید تحریم
اعطاي رتبه اعتباري به انعقاد قرارداد با شرکت هاي بزرگ ایرانی اقـدام نمودنـد   فیچ جهت 

حـال، بـا تصـویب قـانون بـازار      بـا ایـن  . ها ادامه نیافتاما پس از اعمال تحریم ها این فعالیت
شرایط الزم براي تاسیس و فعالیـت نهادهـاي مـالی مختلـف از      1384اوراق بهادار، در سال 
در ایـن قـانون الزامـات مشخصـی از قبیـل      . ندي اعتبـاري فـراهم آمـد   جمله موسسات رتبه ب

الزامات ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تاییـد حـداقل سـرمایه موضـوع فعالیـت در      
هـاي ویـژه حسـابرس و صـالحیت حرفـه اي      اساسنامه، نحوه گزارش دهـی و نـوع گـزارش   

بر این اساس سازمان بـورس و  . ]1[تمد نظر قرار گرفته اس... اعضاي هیئت مدیره و مدیران
. اوراق بهادار درصدد است بستر الزم براي ایجاد صنعت رتبه بندي اعتباري را فـرآهم آورد 

هـا و   تأمین مـالی، بانـک  گسترش سطح براي  شوندسبب میبندي در کشور  هاي رتبه مؤسسه
و نـرخ مختلـف   هاي تأمین سرمایه در آینده اوراق بهادار زیادي متناسب بـا ریسـک    شرکت

بررسـی مقـررات    طبـق اطالعـات موجـود، سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا       . منتشر کننـد 
در حال تـدوین   هاي بازار سرمایه کشور، بازارهاي مالی نوظهور و همچنین شرایط و ویژگی

 . باشدمینویس مقررات مربوط به این مؤسسات  پیش

بـراي پوشـش   امـا  کشور وجـود نـدارد    بندي در رتبه اتمؤسسبه هر ترتیب، در حال حاضر 
از  .شـود  ، استفاده میهستندهاي تأمین سرمایه  ها و شرکت از ضامن که عمدتا بانک ریسک

مقصــود از . ایـن رو بانــک هــا و شــرکت هـاي مزبــور، اقــدام بــه اعتبـار ســنجی مــی نماینــد   
بنـدي   بر مبنـاي ریسـک طبقـه    ستیدریافت تسهیالت بای متقاضیاناعتبارسنجی این است که 
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تا چه میزان امکـان بازپرداخـت    تسهیالتدریافت کننده معنا است که  این ریسک به .شوند
چـه میـزان    این تسـهیالت بـه  سوخت شدن  احتمال یا اینکه وتسهیالت دریافت شده را دارد 

دهی ثبات شغلی، ثبات سکونت، تاریخچه اعتباري که شامل بدهی به سیستم بانکی، ب. است
هاي مورد نظـر در تعیـین رتبـه     شود از شاخص به گمرك و مالیات و چند موضوع دیگر می

 ،با وارد کردن کـد ملـی مشـتري    اعتبارسنجی تمام شعب متصل به سامانه. اعتباري فرد است
و بانـک بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات بـراي پرداخـت         را مشـاهده نمـوده  رتبه اعتبـاري فـرد   
  .کند میگیري  تسهیالت تصمیم

و  فـرد جهت سـنجش رفتـار اعتبـاري    بانک یا شرکت هاي تامین سرمایه مدل ساده در یک 
، از سـامانه اعتبارسـنجی    وضعیت عملکرد اعتبـاري او در سـایر سـازمانها و نهادهـاي مـرتبط     

 اطالعـاتی  بـه  توجـه  بـا  و درخواست سیستم سنجش اعتبار، پس از وصول.  نماید استعالم می
 پاسـخ کند، پـردازش الزم را انجـام داده و    اطالعاتی بیرونی گردآوري می عمناب سایر از که

 بانـک  یـا  شـعبه  گـردد،  تسهیالت اخذ به منجر درخواستی چنانچه.  کند می ارسال را استعالم
 اخـذ  تسـهیالت  بازپرداخـت  بـه  مربوط اطالعات مشخص زمانی فواصل در بایست می عامل
صورت مکانیزه به سامانه اعتبارسنجی ارسال نماید تا این اطالعـات   به را مشتري توسط شده

 سـازي  پرواضـح اسـت پیـاده    . نیز بتواند مبناي رتبه اعتباري مشتري مـذکور در آینـده گـردد   
   .]6[می باشدنیکی مناسب امکانپذیر ونجش اعتبار در بستر بانکداري الکترس نظام موفق

  نتیجه گیري
اعتباري، سنجش ارزش اعتباري کشورها، ناشران و اوراق بهادار هدف موسسات رتبه بندي 

از . وظیفه آنها تعیین احتمال نکول ناشران در ایفاي تعهدات مالی شان است مهمترین و
نگرش هاي موسسات رتبه بندي به عنوان ابزاري براي تنظیم و نظارت بر بازارهاي مالی 

ین مدیریت ریسک سرمایه گذاران استفاده و همچن) دراغلب موارد توسط ناشر ابزار مالی(
بنابراین موسسات رتبه بندي با کاهش عدم تقارن اطالعاتی درکارایی بازار و . می شود

  . تخصیص بهینه منابع نقش بسزایی دارند
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با اینحال علیرغم دارابودن چنین اثرات مثبتی که موسسات رتبه بندي بر بازار داشته اند، در 
یل فقدان رقابت، فقدان استقالل، به موقع نبودن اطالعات و فقدان سال هاي اخیر به دل

پاسخگویی مورد انتقاد شدید قرار گرفته بطوریکه منشا بحران ها و فروپاشی هاي مالی اخیر 
موسسات رتبه بندي اعتباري در ابتدا با ارائه خدمات ارزیابی . را به آنها نسبت داده اند

ند درحالیکه در اواسط قرن بیستم بجاي خدمت ریسک درخدمت سرمایه گذاران بود
رسانی به سرمایه گذاران، موسسات رتبه بندي اعتباري شروع به فعالیت و ارائه خدمات به 
ناشران براي سنجش ابزارهاي مالی نمودند که با این شرایط احتمال وجود تضاد منافع می 

ظایف خود را به صورت معتبر به علت تضاد منافع، موسسات رتبه بندي قادر نیستند و. رفت
سود، به عنوان هدف اصلی موسسات رتبه بندي اغلب در تضاد با . و عینی به انجام برسانند
از سوي دیگر موسسات هیچگونه مسئولیتی در ازاي ضرر و زیان  .منافع قوانین بازار است

شده از سوي بر رتبه هاي ارائه  ي سرمایه گذاراناتکا ناشی از(وارده به سرمایه گذاران 
مخفی نگهداشتن روش تعیین رتبه کشورها، واحدهاي تجاري و  .نمی پذیرند )موسسات

شفافیت ناکافی پیرامون . اوراق بهادار می تواند به آزادي آنها در اتخاذ رتبه ها کمک کند
روش هاي تعیین کیفیت اعتباري کشورها، کسب و کارها یا اوراق بهادار از دیگر انتقاداتی 

بعالوه، این مساله که موسسات رتبه بندي اعتباري  .علیه موسسات مطرح می شود است که
شرکت هاي خصوصی هستند و در یک بازار غیررقابتی فعالیت می نمایند از دیگر انتقادات 

 .مطرح شده علیه این موسسات می باشد

ران، ناشران با توجه به تاثیر رتبه هاي اعالم شده از سوي موسسات بر تصمیمات سرمایه گذا
و غیره بحث نظارت بر فعالیت این موسسات اهمیت بسیاري پیدا کرده است و مورد توجه 

به عنوان مثال در نتایج اولین . بسیاري از دست اندرکاران و قانونگذاران قرار گرفته است
توصیه ها و پیشنهاداتی نظیر ثبت جلسات داخلی،  ،از موسسات رتبه بندي ESMAبررسی 
توزیع اسناد مورد استفاده کمیته هاي رتبه بندي، کفایت منابع اختصاص یافته به  زمانبندي

کسب و کار تحلیلی، کارکردهاي کنترل داخلی و مدیران مستقل، افشاي روش شناسی 
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هاي رتبه بندي، فرآیند افشاي اقدامات رتبه بندي و محیط فناوري اطالعات ارائه شده 
  .است

به ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار بستر و شرایط الزم امید است ارگان هاي ذي ربط 
جهت ایجاد و توسعه صنعت رتبه بندي اعتباري و فعالیت چنین موسساتی را هرچه زودتر 

  . فراهم آورد
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