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A nem állami szereplők hatalma:                           
a ratingügynökségek szerepe a nemzetközi     
politikában és gazdaságban
Gaál Fanni

A nem állami szereplőknek a hatalomból, irányításból és döntéshozatalból való 
részesedése az élet minden területén egyre jelentősebb, gyakran megkerülhe-
tetlen a velük való együttműködés. Úgy tűnik, minden nem állami szereplőnek 

lassan, de biztosan növekszik a befolyása – a kormányok, a civil társadalom és egy-
ben az államok nemzetközi kapcsolatai felett is. Ezek a szervezetek államoktól füg-
getlenül jutnak információhoz, támogatáshoz, hatalomhoz. Nem könnyű megbecsülni, 
hogy ez a feltörekvés meddig eszkalálódhat, mint ahogyan azt sem könnyű eldönteni, 
hogy mennyire előnyös, avagy inkább hátrányos-e az államokra, állampolgárokra néz-
ve. Ezek a szervezetek és intézmények gyakorlatilag az államokon kívül állnak, ami 
sok kérdést vet fel. Nem felelősek az államoknak, nem tartoznak elszámolással állami 
vagy nemzetközi szervek felé, ráadásul működésük és tevékenységük gyakran nehe-
zen ellenőrizhető, néha pedig lehetetlen. A ratingügynökségek esete kiválóan alkalmas 
mindezen kétségek megvizsgálására, hiszen a fent említett tulajdonságaik mellett úgy 
tűnik, jelentős befolyásra igyekeznek szert tenni a nemzetközi gazdasági és politikai 
életben.

A legfontosabb kérdés az, hogy mennyire tartják kívánatosnak a jelenlétüket a po-
litika és a gazdaság egyes szereplői. Az ugyanis vitathatatlan, hogy gyakran kifejezet-
ten szükség van olyan szervezetekre, amelyek ellátják azokat a feladatokat, amikre az 
állam nem képes vagy nem akar erőforrásokat fordítani. Megfigyelhető az a tendencia 
is, hogy e szervezetek működése nagyban függ saját környezetüktől, egyfajta egységet 
alkot vele: ahhoz, hogy bármilyen szerveződés létrejöhessen, szükség van bizonyos 
jogi keretekre, ezeket pedig a demokráciák biztosítják a lehető legteljesebb körben. Na-
gyon sok ilyen szervezet pedig éppen az emberi jogok és a szabadságjogok védelmében 
jön létre, tehát létrejöttük körülményei nagyban meghatározzák magukat a célokat is. 
A nem állami szereplők (non-state actor, NSA) ma már azonban számos más területen is 
tevékenykednek, és rengeteg formájuk létezik. Ezen írás célja a hitelminősítő ügynök-
ségek (credit rating agency, CRA) példáján keresztül felfedni, milyen tényleges vagy vélt 
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befolyással bírnak a nem kormányzati szervek. E tanulmányban a szerző a továbbiak-
ban az egyszerűség kedvéért a nem állami szereplőkre NGO-ként (non-governmental 
organization) utal, tág értelmében használva a fogalmat, tehát ide sorolva minden olyan 
szervezetet, amelynek tevékenysége és/vagy céljai nem köthetők az állam szintjéhez. 
Az alkalmazott módszertan tekintetében két eltérő gazdaság kerül összehasonlításra. 
Az Egyesült Államok és Franciaország leminősítése más időpontban, különböző körül-
mények között történt, és legfőképpen eltérő hatással volt a két országra és kereskedel-
mi-gazdasági partnereire. E leminősítések hatásainak összevetésével a cél annak bebi-
zonyítása, hogy az európai és az észak-amerikai kontinensre alapjaiban véve nagyon 
különböző hatással van egy ilyen hitelminősítői bejelentés – az előbbire jóval erősebben 
hat, míg az utóbbi könnyebben átvészeli.

A ratingügynökségek mint nem állami szereplők

A hitelminősítő ügynökségeket tekintve azt láthatjuk, hogy a nem állami szereplőkkel 
szemben általánosságban felmerülő kétségek (hitelesség, megbízhatóság, pártatlanság, 
függetlenség, átláthatóság) velük kapcsolatban fokozottan fennállnak. A nemzetközi 
közösség és főként a gazdasági szereplők nehezen fogadják el, hogy néhány intézet 
olyan jelentős befolyásra tett szert a gazdasági életben, hogy a kiadott minősítéseiket 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát megkerülhetetlenné váltak. Ráadásul mind-
össze három óriás, a Moody’s, a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings uralja a minősítő 
piac több mint 90 százalékát,1 ez az erős oligopolhelyzet pedig hosszú évtizedek óta 
megváltoztathatatlannak tűnik. Az utóbbi években ugyan bővülni látszik a szereplők 
köre – ezt elsősorban az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, illetve az európai 
uniós szabályozások generálják –, a médiában is megjelenő, igazán nagy befolyással 
bíró minősítéseket továbbra is a három nagy ügynökség adja. A következő néhány 
bekezdésben a ratingügynökségek kialakulását, működését, mai pozícióját és a „Big 
Three” oligopolhelyzetét mutatom be.

A minősítő ügynökségek kialakulása, feladata

A hitelminősítő ügynökségek (Credit Rating Agencies, CRAs) létrejötte a 20. század ele-
jére nyúlik vissza, amikor is John Moody 1909-ben létrehozta a mai Moody’s Investors 
Service ügynökség elődjét.2 A Moody’s részesedése a piacból máig nagyobb a legtöbb 
vetélytársáénál, és szorosan követi a másik amerikai óriást, a Standard & Poor’s válla-
latot. Ez utóbbi elődjét Henry Poor alapította 1916-ban, majd a Standard Statistics nevű 
céggel történt 1941-es fúziót követően alakult át a ma jól ismert Standard & Poor’s (S&P) 
vállalattá.3 Nem véletlen, hogy éppen az Egyesült Államokban jelentek meg először 
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ezek a típusú vállalkozások: a vasútépítési lázban égő országban az építkezések jelen-
tős hányadát részvények kibocsátásán keresztül finanszírozták, az említett két minősí-
tő pedig ezeknek a részvénypapíroknak a kockázatát igyekezett megállapítani.4 Az eu-
rópai kontinensen némi késéssel, 1924 óta végez minősítéseket a Fitch Ratings minősítő 
ügynökség, amely ma több kisebb ügynökséget tömörít magába, londoni központtal.5

Jelenleg ez az a három nagy ügynökség, amely a piac igen jelentős hányadát lefedi, 
és bár folyamatosan vannak próbálkozások arra, hogy más, lokális szinten tevékeny-
kedő intézetek jöjjenek létre, azok rendszerint rövid életűek – ami véleményem szerint 
leginkább a Big Three hosszú évtizedek során kialakult reputációjának köszönhető. Ezt 
az erősen oligopol piacot mutatja az alábbi, 2012. márciusi ábra, melynek teljes verziója 
az 1. számú mellékletben található.

A piaci részesedés ebben az esetben a minősítések összes típusát magában foglalja, 
vagyis államok, vállalatok és pénzügyi intézmények besorolását is. Jól látható az S&P 
és a Moody’s dominanciája: e két vállalat végzi a minősítések 42,27, illetve 36,9 százalé-
kát. Az ábrán jelölt kisebb minősítők közül csak a kanadai központú DBRS (Dominion 
Bond Rating Service) éri el egyáltalán az 1 százalékot.

1. ábra6
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Nehéz pontosan megítélni, mi okozza a legtöbb emberben, szervezetben vagy akár 
kormányzatban az ügynökségekhez fűződő ambivalens érzéseket, hiszen a gazdaság 
szerves részeivé váltak, és fontos információkat biztosítanak a piac szereplői számára. 
Ugyanakkor az irányukba megnyilvánuló túlzott mértékű bizalom veszélyes is lehet. 
Ahhoz tehát, hogy sikeresen mérlegelni tudjuk a tényleges tevékenységüket, meg kell 
vizsgálni a működésüket, szerepüket a gazdasági folyamatokban – és véleményem sze-
rint elengedhetetlen, hogy kritikus szemmel tegyük mindezt.

A hitelminősítők feladata alapvetően az, hogy olyan szakszerű minősítési szolgál-
tatást nyújtsanak, amely nemcsak a potenciális vagy már meglévő befektetők, hanem 
egyben az adósok számára is megbízható, valós képet ad az adott vállalatról. Emel-
lett a minősítéseknek természetesen gazdasági szempontból is fontos következményei 
vannak: meghatározzák többek között a kamatlábnak azt az értékét, amely mellett az 
adós hitelhez juthat, továbbá a hozamokat is.7 Sok esetben standardként használják a 
minősítéseket, vagyis meghatározzák, hogy milyen fokozatú minősítéssel rendelkező 
papírokba lehet befektetni – ezáltal csökkentik a veszteséges befektetések lehetőségeit. 
Mivel a nagy ügynökségek ma már szuverén államok adósságának minősítésével is 
foglalkoznak, ennek szintén igen jelentős szerepe van a nemzetközi gazdaságban, mert 
alapjaiban befolyásolhatják a befektetői bizalmat.

A minősítési gyakorlatok és a felelősség kérdése

Az eddig vázoltak jól mutatják, milyen sok tekintetben felelősek az ügynökségek a 
minősítéseikért. Az elvárható felelősségteljes bírálat ellenőrzésére, illetve hitelesítésére 
a legjobb módszer a működés alapjainak és a döntéshozatalnak a vizsgálata. Ezen a 
ponton azonban a külső vizsgálódó több akadályba ütközik. Tudjuk ugyanis, hogy mi-
lyen skálán mérnek az intézetek, a kritériumrendszer és a minősítési folyamat azonban 
kevésbé átlátható, pedig az átláthatóság a ma működő szervezetek egyik legfontosabb 
eszköze a hitelesség megőrzésére.

A felelősségre vonás kérdése azonban a többi nem állami szereplő helyzetéhez ha-
sonló: mivel a gyakorlatban nem tartoznak elszámolással semmilyen felsőbb hatalom 
vagy szerv felé, nincs szankció sem, amellyel az esetleges téves minősítéseket kezelni 
lehetne. Több olyan túlzó minősítés is nyilvánosságra került már, főként a 2008-as bu-
borékválság kirobbanását megelőzően, amely a minősített félnek sok anyagi és eszmei 
kárt okozott. Ilyen volt például az S&P által megjelentetett 2011. novemberi leminősítés, 
amely a francia kormánykötvény-adósságot sújtotta, tévesen.8 Ezért azonban legtöbb-
ször még kártérítés sem kérhető, és ha mégis sikerül bíróság elé vinni az ügyet, a pere-
ket rendszerint a minősítő ügynökségek nyerik.9
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Hitelminősítés az Egyesült Államokban; szabályozások

Érdemes részletesebben megvizsgálni a történelmi hátterét annak, hogyan alakult ki az 
Egyesült Államokban ez az oligopol piac. Az ügynökségek az állami szervektől függet-
lenül jöttek létre, ugyanakkor már a kezdetektől olyan pénzügyi tevékenységet végez-
tek, amellyel jelentősen befolyásolták az állam gazdaságát. A tőzsdepiac szabályozása 
egészen az 1929-es válság kirobbanásáig megoldatlan volt, de nem is igazán merült fel 
igény iránta. Az első világháború után rengeteg új kis- és nagybefektető jelent meg a 
tőzsdepiacon, viszont az esetek nagy részében nem rendelkeztek elegendő informáci-
óval a részvényeik kockázatát és az adott vállalat helyzetét illetően.10 Ez oda vezetett, 
hogy amikor 1929 októberében kirobbant a válság, a befektetők és a nekik hitelt nyúj-
tó bankok egyaránt hatalmas összegeket veszítettek el. Ennek következményeképpen 
született meg az 1933-as értékpapírtörvény (Securities Act) és az az 1934-es jogszabály, 
amely létrehozta az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet (SEC). A szabályozások 
és a felügyeleti szerv felállításának a legfőbb célja az volt, hogy a részvényeket kibo-
csátó vállalatokat hiteles és megbízható információk kiadására bírják rá a kockázato-
kat illetően. Fontos szempont volt az is, hogy a brókerek és a kereskedők méltányosan 
bánjanak a befektetőkkel, vagyis munkájuk során az ő érdekeiket tartsák szem előtt.11

Ezek voltak tehát az első törvényi szabályozások, amelyekhez nemcsak a részvény-
társaságoknak és a tőzsdének kellett igazodniuk, hanem a minősítő ügynökségek mun-
kájára is hatással voltak. Az 1930-as évektől ugyanis a banki tartalékok minőségének 
meghatározására a kormányzati szervek a ratingügynökségek minősítéseit használták 
fel,12 ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hatóságok meglehetősen nagy szerepet ját-
szottak abban, hogy az ügynökségek elnyerték a befektetők bizalmát.

A jelenlegi szabályozási környezet ennél jóval összetettebb. A 2008-as válság kirob-
banása óta az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet egyre aktívabban próbálja sza-
bályozni a hitelminősítő ügynökségek munkáját. Valamivel korábban, már 2006-ban 
megszületett az a törvény (Credit Rating Agency Reform Act), amely alapjaiban megrefor-
málta a SEC jogköreit.13 2008 óta folyamatosan lépnek életbe a felügyeletet és a transz-
parencia biztosítását célzó, szigorító szabályok. 2008-ban a változtatást egy hosszabb, 
részletes vizsgálat indokolta, melynek során a három nagy minősítő működését vizs-
gálták.14

Az Egyesült Államok leértékelése

2011 augusztusában a Standard & Poor’s ügynökség váratlan döntést hozott, s a szuve-
rén államok minősítésének történetében először, megfosztotta az Egyesült Államokat 
a legmagasabb, AAA besorolástól. Ebben a fejezetben azt vizsgálom, milyen körül-
ményekre hivatkozva született meg a döntés, illetve milyen hatásai voltak e lépésnek 
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az amerikai államra belpolitikai és gazdasági szempontból. Emellett az általam feltett 
központi kérdésre is keresem a választ, vagyis arra, hogyan érintette a leminősítés a 
befektetőket, az USA hitelezőit és a nemzetgazdaságot.

Politikai környezet

Az elemzést a körülmények feltérképezésével kezdem, aminek elengedhetetlen része 
az USA akkori becsült pénzügyi helyzetének a rögzítése. Mivel a leminősítés történelmi 
jelentőségűnek tekinthető, joggal feltételezhetjük, hogy a Standard & Poor’s-nak nyo-
mós érvei voltak a lépés megtételére.

2011-ben a politikai színtér sok tekintetben hadszíntérré változott. A Gallup Poll fel-
mérései szerint az Obama-adminisztráció veszített támogatottságából, és az időközi vá-
lasztások következtében olyan blokkoló kisebbség jelent meg a kongresszusban, amely 
akadályozta a kormány terveinek elfogadtatását. Ilyen újonnan megjelent politikai erő 
volt például a Tea Party, egy olyan konzervatív politikai kezdeményezés, amelynek cél-
jai között szerepel az alkotmány maradéktalan betartása, a kormánykiadások csökken-
tése, az erős katonai háttér támogatása vagy a személyi jövedelemadók csökkentése.15 
Egy 2011. januári felmérés azt mutatta ki, hogy a szavazóképes korúak 42 százaléka 
szerint nagyon fontos lenne, hogy a republikánusok (mint konzervatív vezetők) figye-
lembe vegyék a Tea Party mozgalom képviselőinek a nemzeti problémákat illető céljait 
és megoldásait. Csupán 15 százalékuk vélte úgy, hogy egyáltalán nincs jelentősége en-
nek.16 Ez jól mutatja, hogy e populista politikai szélsőségnek sikerült utat találnia a sza-
vazókhoz. Bár ez a támogatottság egy későbbi felmérés szerint 2011 végére jelentősen 
zuhant, éppen a szélsőséges jellege miatt, mégis hatással volt a nagypolitikára.17

Pénzügyi környezet, jogi folyamatok

A leminősítés szempontjából talán még az előzőeknél is fontosabb szerepük volt a 2011-
es költségvetési vitának, illetve az adósságplafonról folyó egyeztetéseknek. A két ve-
zető pártnak hosszú ideig nem sikerült megegyeznie sem a költségvetés csökkentésé-
nek (drasztikus) mértékéről, sem az adósságplafon felemeléséről. 2011 augusztusában, 
a fizetésképtelenség küszöbén azonban a képviselőház elfogadta a 2,4 billió dolláros 
kiadáscsökkentést, valamint a 2,1 billió dolláros adósságplafon-emelést.18 Bár a demok-
rata oldal (a hagyományaiknak megfelelően) jelentős adóemeléseket tervezett, a repub-
likánusok pedig a kormánykiadások drasztikusabb csökkentését javasolták, a kompro-
misszum mindkét párt szerint jelentős előrelépés volt a gazdasági válság kezelésében.

2011. augusztus 2-án a szenátus és Obama is aláírta a törvényjavaslatot – éppen azon 
a napon, amikorra Timothy F. Geithner pénzügyminiszter a kincstár kölcsönfelvételi 
engedélyezésének végét, vagyis a fizetésképtelenséget jósolta.19 A Standard & Poor’s a 
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pozitív előrelépések ellenére az AA+ besorolásra történő visszaminősítés mellett dön-
tött. A 2011. augusztus 5-én kiadott hivatalos indoklásban a politikai kockázatra és a 
növekvő adósságállományra hivatkoztak.20 Ekkor még egyetlen magas besorolással 
rendelkező európai ország sem veszítette el addigi minősítését, pedig adósságállomá-
nyuk szintén jelentős méreteket öltött.

Az Egyesült Államok adóssága 2011-ben lépte át a 14 billió dollárt, 2012-ben a 16 billió 
dollárt,21 azóta pedig a 17 billió dollárt is elérte.22 2011 júniusában ebből 1 billió dollár 
Kínának az amerikai államkötvényekbe fektetett pénze volt.23 Az elemzők várakozásai 
alapján egy ilyen mértékű adósság és viszonylag instabil politikai környezet mellett a 
tartalékok piaci értékének csökkennie kellett volna, ami áremelkedéshez, szélsőséges 
esetben pedig a befektetők kivonulásához vezethetett volna. Az Egyesült Államok ese-
tében azonban nem a forgatókönyv szerint reagált a piac. Az S&P augusztus 5-i, pén-
teki bejelentését követően hétfőn negatívak voltak a reakciók, kedden és szerdán pedig 
koordinálatlanul mozogtak az árfolyamok; a kezdeti esést követő napokban viszont 
már nem folytatódott a folyamatos csökkenés.24

Az USA esetében egyedülállónak számít az, hogy adósságállományának jelentős ré-
sze más országoknál van – Srinivas Nippani és Kenneth Washer 31 országban végzett 
elemzése25 is azt bizonyította, hogy egyik állam sem reagált pánikszerűen a leminő-
sítésre. Ennek a legfőbb oka az lehet, hogy még a negatív értékelés ellenére is az USA 
adóssága tűnt a legbiztonságosabbnak, szemben például az európai országokéval.

Ez lehet az oka annak, hogy az Egyesült Államok leértékelése sokkal nagyobb ha-
tást gyakorolt az európai piacokra, mint az amerikai gazdaságra. A leértékeléskor az 
európai országok még tartották a korábbi besorolásukat: Németország, Franciaország, 
Nagy-Britannia, Finnország, Ausztria, Luxemburg és Hollandia a Standard & Poor’s-tól 
AAA, vagyis a lehető legmagasabb besorolást kapta 2011 decemberében, legfeljebb a 
jövőbeli kilátásokat változtatták stabilról negatívra.

A leminősítés hatásai

Ahhoz, hogy felmérjük az amerikai leminősítésnek az európai piacra gyakorolt hatását, 
szükség van egy mérőszámra. A hitelminősítők és a pénzügyi szakemberek elsősor-
ban a CDS-eket (Credit Default Swap, vagyis biztosítási cseretranzakció) használják erre 
a célra. Ezek olyan ügyletek, amelyeket befektetők kötnek bankokkal, hogy a hiteleik 
kockázatát átszármaztassák.26 Minél magasabb az ilyen tranzakciók száma, annál való-
színűbb, hogy a befektetők nem bíznak kellően a befektetéseik megtérülésében – tehát 
bizonytalan pénzügyi környezetet jelez.

A várakozások szerint az amerikai leértékelést követően az USA-ban növekedniük 
kellett volna a CDS-eknek, a valóságban azonban csökkentek.27 Az európai trendek 
viszont e tranzakciók számának emelkedését mutatták, vagyis úgy tűnt, az amerikai 
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leminősítést a piac Európára vetítette ki. A befektetők azt várták, hogy az USA hátraso-
rolása szükségszerűen ugyanerre a sorsra juttatja majd az európai (főként az eurózónán 
belüli) országokat is.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Európában már 2011 augusztusát megelő-
zően is emelkedett a CDS-mozgás, tehát ez egy hosszabb folyamat eredménye volt.28 
Ugyanakkor kétségtelen, hogy az S&P lépése, még ha közvetetten is, de erősítette a 
befektetők bizalmatlanságát Európa irányába. Ezt bizonyítja az is, hogy a befektetők 
mindig a flight to quality szabálynak megfelelően viselkednek: a kockázatosabbnak tűnő 
befektetéseket igyekeznek kockázatmentesre cserélni29 – ez egy magától értetődő piaci 
mechanizmus.

2012 szeptemberéig az S&P leértékelését sem a Moody’s, sem a Fitch Ratings nem 
követte. Kizárólag az Egan-Jones, egy kisebb, független amerikai minősítő ügynökség 
változtatott az USA besorolásán: először 2011 júliusában, amikor egy fokozattal sorolta 
vissza az Államokat, AA+ minősítésre. Második alkalommal 2012 áprilisában rontottak 
a minősítésen, AA+-ról AA osztályra. Az utóbbit azzal magyarázták, hogy az Egyesült 
Államoknak nem sikerült előrelépnie a növekvő adósságállomány megállítását illető-
en.30 2012 szeptemberében az USA besorolása már csak AA- volt. A SEC ezt megelőzően 
már vizsgálatot indított az ügynökséggel szemben, amelynek eredményeként 2013 ja-
nuárjában közös megegyezéssel 18 hónapra felfüggesztették az Egan-Jones állami hite-
lek minősítésére vonatkozó tevékenységét, annak inkonzisztenciája miatt.31

A 2011. augusztusihoz meglehetősen hasonló helyzet alakult ki a Fehér Házban 2013 
szeptemberében is. Az USA nemzeti adóssága 2013 végére átlépte a 17 billió dolláros 
határt, a kongresszusnak pedig október 1-jével el kellett volna fogadnia az új költség-
vetési tervet. Ezzel együtt döntenie kellett arról is, hogy emeljék-e újra az adósságpla-
font – amiről ezúttal is eltérő vélemények alakultak ki a demokrata és a republikánus 
oldalon.32 Jack Lew pénzügyminiszter – csakúgy, mint Timothy F. Geithner 2011 au-
gusztusában – levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy a kincstár október 17-ével fize-
tésképtelenné válik, ha nem születik megegyezés a fenti kérdésekben. Obama ezúttal a 
plafon megemelése mellett állt, hiszen beláthatatlan következményekkel járt volna, ha 
a kormány nem tudta volna kiegyenlíteni a számláit. A republikánus oldal ugyanakkor 
az ObamaCare 12 hónapos elhalasztásához kötötte az adósságplafon kitolását. A meg-
egyezéstől mindkét oldal nagyon távol állt, ami miatt október elejétől nagyjából 80.000 
szövetségi dolgozót kellett fizetés nélküli szabadságra küldeni, a közintézmények te-
vékenységét pedig a Fehér Ház két hétre felfüggesztette. A fentiek fényében a Fitch 
Ratings még októberben negatív figyelő listára helyezte az USA AAA besorolását.33 
Az utolsó pillanatban sikerült ideiglenesen elkerülni az államcsődöt, a 2014-es költ-
ségvetés elfogadására azonban csak 2013 decemberében került sor, a végleges megol-
dás – vagyis az adósságplafon megemelése – pedig egészen 2014 februárjáig váratott 
magára. A helyzet kísérteties hasonlósága a 2011-es események megismétlődéséhez is 
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vezethetett volna, akár a két évvel korábbinál komolyabb következményekkel. A piac 
azonban összességében gyorsan és pozitívan reagált a megállapodásokra, a Fitch pedig 
2014 márciusában feloldotta a megfigyelést, és végül nem változtatott az USA besoro-
lásán. Nem kizárt, hogy az USA adósságának minősítése is tovább romlik a közeljö-
vőben, ráadásul jogosan aggódhat a világ többi része is, hiszen ha már az USA sem 
tud megoldást találni a pénzügyi problémáira, az más gazdaságokra is erősen negatív 
hatással lehet.

Franciaország leértékelése

Az Egyesült Államok 2011-es leértékelését hosszú ideig nem követte AAA minősítésű 
európai állam hátrasorolása. Mint az előző fejezetben rámutattam, az amerikai esemé-
nyek azonban sokkal inkább hatással voltak az európai piacra, mint az USA gazdaságá-
ra. Ráadásul a 2008-as gazdasági válság is jóval érzékenyebben érintette Európát, főleg 
az eurózóna tagállamait. A következőkben Franciaország példáján keresztül feltárom, 
milyen politikai és gazdasági környezet uralkodott Európában akkor, amikor a lemi-
nősítés végül az öreg kontinens államait is utolérte 2012-ben. Ezt követően bemutatom, 
ez a közvetlen lépés milyen hatást gyakorolt Európára és a világ gazdaságára az USA 
leminősítéséhez képest.

Az eurózóna válsága 2010-re mélyült el igazán, valójában azonban az EU17 nem 
csak a 2008-ban kezdődött globális gazdasági válság következtében került szembe sú-
lyos pénzügyi gondokkal. A legtöbb államra jellemző, hogy hosszú évek alatt olyan 
államadósságot halmozott fel, amelynek törlesztése a válság miatt lehetetlenné vált. Az 
eladósodottság további súlyos következményekkel járt, legfőképpen a befektetői biza-
lom elvesztése okozott problémát. A legnagyobb mértékben Görögország eladósodása 
viselte meg az eurózóna tagjait, bár 2010-re Portugália és Spanyolország szintén egyre 
nehezebb pénzügyi helyzetbe került.

Egy közös valutával rendelkező, de eltérő gazdasági fejlettségi szinteket produkáló 
térségben kritikus lehet az együttműködés és a gazdaságpolitikák harmonizációja. Az 
eurózóna alapító tagjai és a későbbi csatlakozók éppen az ebből fakadó nehézségeket meg-
előzendő állították fel a maastrichti szerződésben azokat a konvergenciakritériumokat, 
amelyek szigorú követésével elkerülhető lenne a gazdasági széthúzás a tagok között. 
Ezeket a kritériumokat azonban nemcsak tartani nem sikerült, de néhány állam ese-
tében már az eurózónába való belépéskor is kétséges volt a teljesítésük; ilyen például 
Görögország, amelynek gazdasága ennek következtében a recesszió kezdete óta folya-
matosan zsugorodik.34 Franciaország sem teljesítette maradéktalanul az elvárásokat az 
elmúlt években; ezt foglalja össze az alábbi táblázat.
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1. táblázat
A maastrichti kritériumok teljesítése Franciaországban

Forrás: CIA, EKB, Eurostat, OECD adatai.

A kritériumok szigorúsága és az Uniót ért kritikák azonban nem változtatnak azon 
a tényen, hogy az euróövezetnek 2010–11-ben kevés választási lehetősége maradt. 2011 
végére a befektetői oldal már mindenképpen a csődközeli országok kimentését sürget-
te. Ez a nyomás egyértelműen az erősebb gazdaságokra hárult, legfőképpen Németor-
szágra és Franciaországra. Bár Görögország 2010-ben és 2012-ben két mentőcsomagot is 
kapott az EU-tól és a Nemzetközi Valutaalaptól,35 a recesszió egyre mélyült az ország-
ban, így egy harmadik csomag kiutalása is napirendre került. Jelenleg úgy tűnik, erre 
nem lesz szükség, mivel a görög kormányzati bevételek már meghaladják a kiadáso-
kat.36 2010-2011 környékén azonban ezek az akkor fékezhetetlennek tűnő események 
hívták fel a nemzetközi pénzügyi szereplők figyelmét az eurózóna eseményeire, és töb-
bek között ennek a hatása az is, hogy az Amerikai Egyesült Államok után újabb AAA 
minősítés változott AA+ besorolásra: Franciaországé.

A francia gazdaság problémái a 2008-as válság előtt és a válság első éveiben

Franciaország esetében az 1980-as években kezdődött a gazdasági átalakulás folyama-
ta. A gazdaság menetében egészen addig igen jelentős szerepet játszott az állam és az 
állami irányítás. Akkor azonban François Mitterrand vezetésével olyan reformok vették 
kezdetüket, amelyek célja a piacközpontúság erősítése és a munkaerőpiac átstruktu-
rálása volt. A korábbi gyakorlat, vagyis az állam jelentős és folyamatos beavatkozása 
ugyanis olyan mértékű kiadásokat generált, amely növelte az inflációt és a költségvetési 
deficitet is.37 Az 1980–90-es évek liberalizációs folyamatának is két oldala volt: egy-
részt rugalmasabb munkaerőpiacot és jobb versenyképességet ígért, másrészt viszont 

2011 2012 Referenciaérték

Államadósság (GDP %-ában) 86,10% 89,10% 60%

Költségvetési hiány 5,20% 4,10% 3%

Infláció 2,30% 2,30% 3,1%
(2011–2012)

Kamatláb 3,32% 2,01% 5,8%
(2011–2012)
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jelentősen megnövelte a szociális kiadásokat. Az állam ugyanis a strukturális átalakí-
tás negatív hatásait a munkaerőpiacon úgy próbálta tompítani, hogy hatalmas szociális 
támogatásokat nyújtott. Ez azonban egyfelől nem csökkentette a kiadásokat, másfelől 
pedig olyan passzív szerepbe helyezte az államot, amely nem ösztönözte munkakere-
sésre a munkanélkülieket. Ennek eredményeképpen a szociális kiadások 1980 és 1990 
között a GDP 20,8 százalékáról 25,1 százalékra emelkedtek, és ez a tendencia később is 
folytatódott.38

A átalakítás végül nemcsak a politikai vezetőkben váltott ki csalódást, hanem a 
francia emberekben is. Az elégedetlenség a szélsőséges pártok támogatottságának 
emelkedéséhez vezetett. Ilyen körülmények között lépett színre Nicolas Sarkozy, aki 
programjában – bár a szó gondos elkerülésével – liberalizációt ígért. Ennek fő eleme az 
adócsökkentés, az állami kiadások csökkentése és a munkaerőpiac rugalmasságának 
növelése volt. 2008-ban a gazdasági összeomlás azonban félbeszakította a gazdaság 
liberalizációját, a károk helyreállítására pedig Sarkozynek olyan eszközökhöz kellett 
nyúlnia, amelyek teljes mértékben ellentétesek voltak a kampányígéreteivel: az állam 
szerepét ismét növelni kellett. Megkezdődött a bankok kimentése, a rekapitalizáció és 
a gazdaságélénkítő csomagok kidolgozása. Csak a bankok 360 milliárd eurót kaptak, 
tőkeinjekció és visszafizetendő kedvezményes hitel formájában. Az ország gazdasági 
helyzete azonban nem tette lehetővé a vég nélküli beavatkozást és helyreállítást.39

Az első leminősítés; François Hollande válaszintézkedései

Sarkozy intézkedései nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy Franciaország gaz-
dasági helyzete javuljon. Az amerikai Központi Hírszerzés (Central Intelligence Agency, 
CIA) adatai szerint 2010–11-ben a GDP növekedési rátája 1,7 százalékos volt, 2012-re már 
csak 0,1 százalék. Az államadósság is aggasztó méreteket öltött: 2011-ben a GDP 86,1 
százalékát tette ki, 2012-re 89,1 százalékra emelkedett.40

2. táblázat

Forrás: CIA adatai.

Bár Sarkozy államfő lépései a megfelelő irányba mutattak, kézzelfogható eredménye 
nem volt az intézkedéseinek, és a fenti mutatók folyamatos romlása mellett a válság 
éveiben a munkanélküliség is rég nem látott méreteket öltött Franciaországban.

2011 2012
GDP-növekedési ráta   1,7%   0,1%
Államadósság (a GDP %-ában) 86,1% 89,1%
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A Standard & Poor’s ügynökség 2012. január 13-i közleményében azonban nem első-
sorban belpolitikai okokat nevezett meg a döntése indoklásául. A hitelminősítő szerint 
annak, hogy Franciaországot egy fokozattal leminősítette, emellett az ország hosszú 
távú kilátásait is negatívnak ítélte, a legfőbb okait az euróövezet politikai, pénzügyi 
és monetáris problémái, illetve „Franciaország mély érintettsége”41 jelentették.42 A 2011 
decemberében tartott EU-csúcson sem sikerült olyan léptékű döntést meghozni, amely 
a S&P szerint elegendő lett volna az eurózóna válságának megállításához. Az ügynök-
ség a problémát elsősorban a már fent említett gazdasági különbségekben látta – véle-
ményem szerint ez a leminősítés sokkal inkább egy figyelmeztető jelzés volt az EU17 
számára, semmint egy csapás a francia gazdaságra. A döntés súlyát pedig a kiválasztott 
szuverén állam adja: Franciaország a mentőcsomagok második legnagyobb befizetője-
ként valóban az események középpontjában állt,43 ezt igazolja a hosszú távú negatív 
kilátás is. Ez utóbbit ugyanis azzal indokolta a hitelminősítő, hogy az előrejelzéseik 
alapján 33 százalék esélye van annak, hogy a közeljövőben tovább csökkentik az ország 
besorolását.

A 2012. májusi a választások után a konzervatív Sarkozyt a francia Szocialista Párt 
(SP) élén álló François Hollande váltotta. A kormányváltást új intézkedések követték, 
és bár Hollande-nak a 75 százalékos vagyonadóra vonatkozó tervét a francia Alkotmá-
nyos Tanács nem támogatta, számos más reform is napirendre került. Az államadósság 
csökkentésére előirányzott 30 milliárd eurós költségvetési megszorítás mellett munka-
erő-piaci reformok kezdődtek.44 Ennek oka az volt, hogy a Standard & Poor’s szintén a 
francia gazdaságot gyengítő tényezőként említette indoklásában a munkaerőpiac me-
revségét, illetve a túl magas kormánykiadásokat és a növekvő államadósságot.

François Hollande államfőnek már a megválasztásakor fontos volt, hogy valós ered-
ményeket tudjon felmutatni – nemcsak a francia gazdaság helyreállításában, hanem 
az euróövezeti válság kezelésében is. Egy növekedési paktum elfogadásának és az 
Európai Központi Bank fiskális beavatkozásának sürgetése részben a saját tekintélyét 
megalapozó lépés volt. Ennek szellemében már a beiktatását követő első hónapokban 
felhívta a figyelmet arra, hogy minél hamarabb életbe kell léptetni az Európai Stabili-
tási Mechanizmust (ESM), főként azok után, hogy 2012 nyár elején Spanyolország ki-
mentésére is negatívan reagált a piac.45 A legnagyobb problémát azonban elnöksége 
első félévében az jelentette, hogy bár több intézkedés is életbe lépett, azok nem voltak 
kellően kidolgozottak, és nem biztosítják majd hosszú távon a gazdasági növekedést.46

A Moody’s leminősítése

Az intézkedések ellenére tehát 2012. november 9-én a Moody’s is úgy döntött, hogy 
megfosztja Franciaországot a legmagasabb besorolástól, és Aaa helyett Aa1 minő-
sítést határozott meg. A Moody’s indoklása azonban alapjaiban különbözött a S&P 
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közleményében foglaltaktól, és sokkal inkább a belső problémákra fókuszált. Ennek 
egyik oka az lehet, hogy a közben eltelt hónapok nem hoztak jelentős változást a gazda-
ságban, amint azt a fenti mutatók is alátámasztják. Az ügynökség szerint a strukturális 
kihívások és a versenyképesség fokozatos elvesztése tették indokolttá a visszaminősí-
tést.47 Ez az Aa1 azonban közel sem mondható nagy veszteségnek. A Moody’s ugyanis 
azt is hangsúlyozta, hogy a francia gazdaság diverzitásának és a megkezdett struktu-
rális reformoknak köszönhetően ez a besorolás továbbra is kedvezőnek számít. Ezt a 
véleményt erősítette meg a Barclays francia igazgatója is egy, a Reuters hírügynökség-
nek adott interjújában: „A francia adósság erősen likvid, és [Franciaország] továbbra is 
a nemzetközi befektetők kedvelt helyszíne marad, különösen egy olyan világban, ahol 
az »AA« lesz a norma a nyugati államok körében.”48

Mindezek ellenére is nagy teher nehezedik Franciaországra. Mivel központi szerepet 
tölt be az Európai Unió és az euróövezet működésében, a leminősítés nemcsak a szuve-
rén államra lehet hatással, hanem a hozzá szorosan kötődő monetáris unió tagjaira is. 
Az EFSF (European Financial and Stability Facility, Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz) 
alapon keresztül például közvetlenül érinti az eurót használók sorsát. Ráadásul Német-
országra is egyre növekvő terhet róhat az, ha ezeket az alapokat, illetve az időről időre 
aktuálissá váló mentőcsomagokat mind nagyobb arányban kell a Bundesbanknak fi-
nanszíroznia. Ha a Standard & Poor’s 2012. januári leminősítéséből indulunk ki, az nem 
váltott ki olyan nagymértékű zuhanást a befektetői bizalomban, mint arra számítani 
lehetett, de egyértelműen felhívta a figyelmet Franciaország közösségi felelősségeire.

Véleményem szerint sokkal fontosabb az az üzenet, amit az ügynökségek ezzel az 
eurózóna felé közvetítenek: az euró és így az azt használó országok a jelen körülmé-
nyek között meglehetősen sérülékenyek, a növekedés helyreállításához pedig az eddi-
gieknél erőteljesebb szabályozásra és jóval nagyobb tagállami fegyelemre van szükség. 
Egyelőre azt látjuk, hogy az erősebb gazdaságok képesek megküzdeni a gyengébbek 
ingadozásaival, de az euró volatilitása (főként a dollárral szemben) folyamatos veszély-
nek teszi ki a monetáris uniót és közvetetten a még nemzeti valutát használó EU-tago-
kat is. Bár a francia befektetések szempontjából az AA+ vagy az Aa1 besorolás nem ron-
tott jelentős mértékben a helyzeten, ez csupán a körülményeknek köszönhető. Ugyanis 
továbbra is Franciaország marad (Németországgal együtt) az az euróövezeti állam, 
amelynek államadóssága a legmegbízhatóbb. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan, ahol 
más országokhoz viszonyítva továbbra is megbízhatónak számított az államadósság, 
Franciaországnak is a másokhoz viszonyított kedvező helyzete volt a szerencséje.

A két leminősítést 2013 júliusában a Fitch Ratingsé is követte, elsősorban a nagyará-
nyú munkanélküliségre hivatkozva. Az államadósság átlépte a GDP 90 százalékát, és 
a Fitch előrejelzése szerint 2014-ben még tovább emelkedhet, s csökkenni is csak lassan 
fog; ráadásul a gazdaság növekedési üteme csupán 1,5 százalék körül alakul.49 Ezzel 
Franciaország AAA minősítés nélkül maradt.
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Európai szabályozási törekvések

Franciaország példája jól mutatja, hogy az eurózóna esetében nem könnyű megőrizni a 
stabilitást. Rengeteg szabályozásra van szükség ahhoz, hogy a különböző szinten álló, 
a válság miatt pedig egyébként is ingadozó gazdaságok stabilan tartsák az eurót. Ebből 
egyértelműen kiderül, hogy a monetáris unió tagjai a legkevésbé sem engedhetik meg 
maguknak azt, hogy egy befolyásos hitelminősítő ügynökség esetleges leminősítése vá-
ratlanul érje őket. Mint a fenti francia eset bizonyítja, egy nagyobb, erősebb gazdaság-
nak van esélye túllendülni egy visszaminősítés negatív hatásain, a kisebb tagállamok 
azonban a „nagyok” minden rezdülését megérzik. Az erős függőség, amely az évek 
során kialakult a tagok között, a közös valuta bevezetésével még szignifikánsabb lett. 
Ez a kölcsönhatás oda-vissza működik: a görög adósságválság az egész eurózónának 
komoly problémát okoz, mind a mai napig.

Bár nyilvánvaló, hogy ezek a pénzügyi gondok nem egyszerűen a minősítéseken 
múlnak, manapság általános véleménnyé vált, hogy a Big Three befolyása kezdi túlnő-
ni a valódi jelentőségét. A közel egy évszázados működés olyan reputációval ruházta 
fel e három ügynökséget, amely hatalmat adott a kezükbe. Azonban az általam már 
felvázolt kétségek és problémák, amelyekkel egy külső vizsgálódó találkozik a hitelmi-
nősítők eljárásainak elemzése során, fenntartásokra adnak okot. A 2008-as gazdasági 
válságot kiváltó hitelezési problémák elmélyülésében játszott szerepük szinte vitatha-
tatlan, ugyanakkor egy új szemlélet is előtérbe került. Mivel mint független pénzügyi 
intézetekkel, az ügynökségekkel szemben kevésbé lehet nemzeti szabályozást alkal-
mazni, így marad az a lehetőség, hogy azzal a másik felet célozzuk meg: vagyis a mi-
nősítetteket.

Európai Értékpapír-piaci Hatóság

A monetáris unió két legfontosabb pénzügyi szervezete: az Európai Központi Bank 
(EKB) és a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER). Az előbbi elsősorban az euró-
hoz fűződő központi banki feladatokat látja el, az utóbbira pedig a rendszer kettőssége 
miatt volt szükség: hogy a monetáris unión kívüli EU-tagállamokat is bizonyos szinten 
integrálni tudják. Ettől függetlenül létrehoztak egy olyan szervet is, amely kifejezetten 
az értékpapírpiac hatékonyságát, átláthatóságát és integritását kívánja biztosítani: ez 
az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA). E hatóságot hivatalosan a hitelminősítő 
ügynökségeket szabályozó 2009-es európai uniós szabályozás 2010. novemberi módo-
sítása hozta létre.50 A cél egy olyan rendszer felállítása volt, amely – az amerikai Érték-
papír- és Tőzsdefelügyelethez hasonlóan – regisztrációhoz köti az EU-n belül működő 
ügynökségeket. Ez azért előnyös, mert önmagában a regisztráció olyan feltételek telje-
sítéséhez kötött, amelyek garantálják a minősítések pártatlanságát és megbízhatóságát. 
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Egy másik célkitűzés az ügynökségek működésének és a minősítési metódusoknak az 
átláthatóbbá tétele, ami szintén a hiteles besorolásokat segítené elő.

A harmadik és egyben legfontosabb szabályozó intézkedés az ESMA hatásköreit érin-
ti. Az 1060/2009-es törvény módosításának értelmében ugyanis a hatóságnak joga van 
bármilyen dokumentációt kikérni, embereket kikérdezni, helyszíni vizsgálatot elren-
delni vagy adminisztratív szankciókat, bírságokat kiszabni. Ha a hatóságnak valamely 
minősítő intézet információjára van szüksége, megteheti, hogy előre megszabott teljesí-
tési határidővel kikéri azokat, s közben az ügynökség teljes együttműködését várhatja 
el. Ezeket az adatokat, illetve a minősítési eljárásokat is bármikor kivizsgáltathatja, és 
szükség esetén minden érintett felet kikérdezhet, tőlük magyarázatot kérhet a vizsgálat 
tárgyával kapcsolatos dokumentumokról. A helyszíni kivizsgálás jelentősége abban áll, 
hogy az ESMA mindezt előzetes bejelentés nélkül is megteheti. A bírság kiszabására 
(előzetes kivizsgálás után) akkor van lehetősége, ha a hitelminősítő ügynökség – szán-
dékosan vagy figyelmetlenségből fakadóan – szabálysértést követ el. E szabálysértések 
taxatív felsorolása szintén a jogszabály részét képezi, a kiszabható bírság mértéke pedig 
az elkövetett szabályszegéstől függ.

Folyamatosan erősödő felügyelet

Mindez egy nagyon erős európai felügyeletet körvonalaz, a korábbi szabályozásmentes 
környezethez képest mindenképpen komoly előrelépésnek tekinthető. E hatáskörökkel 
az Európai Unió gyakorlatilag egy olyan szervet rendelt a hitelminősítők fölé, amelynek 
jogában áll teljes működésüket átvilágítani, szükség esetén pénzbírsággal büntetni. 
A szabályozás megkezdése ezen a területen sok szempontból – a már sokszor említett 
transzparencia hiánya, a minősítések iránti túlzott befektetői bizalom és a hitelminősí-
tő ügynökségek pártatlanságának megkérdőjelezhetősége következtében – is időszerű 
és szükséges volt. Ráadásul a gazdasági világválság miatt a nemzetközi platformon 
egyébként is megkezdődtek már a szabályozást illető intézkedések, az Unió pedig ezek-
kel próbált meg lépést tartani.

Ugyanakkor ezek a szabályozások számos kérdést megválaszolatlanul hagynak. 
Nem foglalkoznak például azzal, hogy a befektetők túlzott mértékben támaszkodnak 
a minősítésekre, sem azzal, hogy hogyan lehet felhasználni e minősítéseket. A szabá-
lyozás 2011-es kiegészítésekor többek között ezeket a problémákat próbálták meg ki-
küszöbölni az ESMA felállításával. Ez a szabálymódosítás képezi az alapját a hatóság 
működésének, biztosítja annak a fent felsorolt jogköreit, ezen kívül pedig részletesen 
szabályozza a regisztráció menetét.

Jelenleg az Unió által hivatalosan elismert és bejegyzett hitelminősítő ügynökségek 
listája harmincnégy tagot számlál (lásd a 2. számú mellékletben található táblázatot). 
Ez a szám azonban első ránézésre megtévesztő. Közülük ugyanis sok a Big Three, vagyis 
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a Fitch Ratings, a Moody’s vagy az S&P helyi kirendeltségeit jelenti. A három nagy ügy-
nökségen kívül tizennyolc kisebbet regisztrált az ESMA.51 A legtöbb ügynökséget 2011-
ben jegyezték be; a 2012-ben bejegyzettek azonban kizárólag kisebbek, közülük sok 
dél-európai (spanyolországi, olaszországi, ciprusi) székhellyel rendelkezik. Legutóbb 
az amerikai központú Kroll Bond Rating Agency került be a rendszerbe. Ezek tehát 
azok a minősítők, amelyek az Európai Unió területén jogosultak minősítéseket kiadni 
a megbízóiknak, illetve szuverén államok esetében megbízás nélkül besorolást adni 
vagy azt megváltoztatni.

Az EU jelenlegi tevékenysége ezen a területen továbbra is a magasabb szintű felügye-
let garantálásának irányába halad. A legfrissebb célkitűzések a nagyobb átláthatóság, a 
minősítésekre való túlzott támaszkodás csökkentése, az elszámoltathatóság kérdése és 
az érdekkonfliktusok elkerülése köré épülnek. Emellett a jövőben a szuverén államokra 
vonatkozó, egy év alatt kiadható minősítések száma nem haladhatja meg a hármat, a 
döntést pedig kizárólag a kereskedési idő lezárta után, de legalább egy órával a nyi-
tás előtt kell bejelenteni. Az összeférhetetlenség kezelésére is számos javaslat született 
az új szabályozásban, ilyen például a részesedésekre vonatkozó előírás. A minősítést 
igénylők ráadásul kötelesek lennének négyévente minősítő ügynökséget váltani, és a 
szabályozás arra is ösztönözné őket, hogy a kisebb ügynökségekhez is forduljanak.52

Konklúzió

A fentiek alapján tehát úgy tűnik, a hitelminősítő ügynökségek működésük fénykorát 
élik. A gazdaság nem nélkülözheti az olyan adatokat, amelyek célja átláthatóbbá és ob-
jektíven megítélhetővé tenni a befektetéseket. Bár a kétségek nem oszlottak el, a minősí-
tők szerves részeivé váltak az olajozott működésnek – olykor nem minden hiba nélkül, 
de fáradhatatlanul készítik az elemzéseket. Többnyire továbbra is védi őket az államon 
kívüliség és az érinthetetlenség, ami hosszú és rövid távon egyaránt a javukra válik. 
Ha kikerül egy rossz vagy megalapozatlan minősítés, egy következővel korrigálhatják; 
ha pedig egyszer belépnek egy piacra – mint ahogy tették ezt a szuverén államok adós-
ságainak minősítésével is –, garantáltan hosszú távon ott maradnak.

A bevezetésben megjelölt állításra, miszerint az ügynökségek jóval nagyobb hatással 
vannak az európai államok gazdaságaira, egy összetett indokolást lehet adni. Már a 
hitelminősítők történeti bemutatásánál kiderült, hogy hagyományosan Észak-Ameri-
kában erősebb a jelenlétük. Az illetékesek azonban mindkét kontinensen igyekeznek 
erőteljesebb szabályozási környezetet létrehozni, s annak révén a minősítők munkája 
várhatóan átláthatóbb, ellenőrizhetőbb lesz. Ezek a szabályozások a minősítéseket igény-
bevevőkre is vonatkoznak: a jövőben várhatóan egyre több és különböző minősítői véle-
mény lesz szükséges ahhoz, hogy a befektetések kockázati szintjét megállapítsák.
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A politikai és a gazdasági környezet vizsgálata a két szuverén állam esetén nagyon 
hasonló körülményeket állapított meg. Az Egyesült Államokban Obama támogatottsá-
ga némileg megrendült a 2011-es évben, a költségvetés és az adósságplafon megemelése 
körül kialakult nézeteltérések pedig lehetetlenné tették a politikai együttműködést a 
demokraták és a republikánusok között. 2011 egyébként is a gazdasági világválság tető-
zésének éve volt, emiatt nagy szükség lett volna a politikai kompromisszumokra. Fran-
ciaország helyzete sem volt szerencsés, amikor az amerikai leminősítés után fél évvel 
a Standard & Poor’s megfosztotta a legmagasabb, „AAA” besorolásától. A 2008-as gaz-
dasági összeomlás miatt Nicolas Sarkozy elnöknek – kampányígéreteivel ellentétben – 
ismét növelnie kellett az állam szerepét. A tőkeinjekció és a gazdaságélénkítő csomagok 
finanszírozása azonban a francia gazdaság számára nem volt könnyű feladat, ráadásul 
más problémák is lassították a válságból való kilábalást. Az országban egyre aggasztób-
bá vált az államadósság mérete, és a munkanélküliség is többévi csúcsot döntött. Ilyen 
körülmények között került sor François Hollande megválasztására 2012 májusában, aki 
intézkedéseivel igyekezett csökkenteni a kormánykiadásokat, miközben a munkaerő-
piaci rugalmatlanságokat is kezelnie kellett.

A két államot tehát ebben a helyzetben érte a leminősítés (Franciaország esetében 
kettő is, viszonylag rövid időn belül): mindkettőjükre jellemző volt a politikai turbulen-
cia és a gazdasági nehézségek sorozata. A leminősítésük indoklásában azonban eltérő 
súllyal szerepeltek a politikai és a gazdasági okok. Míg az USA esetében a Standard 
& Poor’s egyértelműen a politikai vitákra és a feloldhatatlannak tűnő feszültségekre 
hivatkozott, addig Franciaország leminősítésénél az ügynökség az eurózóna egyre sú-
lyosbodó pénzügyi nehézségeire hívta fel a figyelmet.

A várakozásoknak némiképp ellentmondva, az Egyesült Államokban elmaradtak 
a leminősítést követő negatív hatások: a befektetői bizalom nem csökkent, a befekte-
tői kockázati szint alapvető mérőinek, a CDS-eknek az aránya emelkedés helyett még 
csökkent is. Az amerikai leminősítésre viszont meglepően rosszul reagált az európai 
piac. Mintha az alacsonyabb besorolás Európára vonatkozott volna: a CDS-ek aránya 
meredeken emelkedett, tehát a befektetők féltek – ha már az Egyesült Államokat is visz-
szasorolták, a következő bizonyosan Európa lesz.

Figyelembe véve az S&P hivatalos indoklását, de a további kutatások is azt igazolták, 
hogy Franciaország esetében nem a nemzetgazdaságra gyakorolt hatásnak van nagy 
jelentősége. A leminősítésnek nem voltak szélsőséges következményei, a francia gazda-
ság iránti befektetői bizalom alapjaiban véve megmaradt. A gazdasági mutatók valóban 
nem adtak okot arra, hogy ez másképpen történjen, hiszen – főleg európai viszonylat-
ban – Franciaország még mindig a befektetések egyik legbiztosabb helyének számít. 
Ez nem mondható el az eurózóna minden államáról. Mint ahogyan a hitelminősítők 
későbbi lépései – a segélyezési alapok minősítéseinek lerontása – mutatják, a csőd kö-
zelében lévő nemzetgazdaságok kisegítése az erős tagállamokra hárul, Franciaország 
pedig a segélyek és a mentőcsomagok második legnagyobb befizetője.
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Így tehát, míg az amerikai államadósság leminősítése meglepő módon Európa gaz-
daságát sújtotta, a francia hátrasorolás az eurózónát érintette mélyen. Véleményem sze-
rint a fentiek oka elsősorban az, hogy a két vizsgált állam gazdasága a nagyobbak közé 
tartozik. Az USA iránt hagyományosan erős a befektetői bizalom, amit – úgy tűnik – az 
egy fokozattal történő visszaminősítés nem tud alapjaiban megrengetni. Franciaország 
az Európai Unió egyik húzógazdasága, emellett politikai szempontból is jelentős sze-
repet játszik az uniós döntéshozatalban. Egy dél-európai ország vizsgálatakor valószí-
nűleg eltérő következtetésre lehetne jutni a minősítés hatásait illetően, az elemzett két 
állam esetében azonban e minősítői döntések nem változtattak jelentősen a gazdaság 
működésén.

Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy a 
két állam leminősítése közül melyik bizonyult nagyobb horderejűnek, egyértelműen 
a franciákat érintő döntést kell választanunk. Nem közvetlenül a francia gazdaságra 
gyakorolt hatása miatt, hanem az eurózónára kivetített jelentősége okán. Nemcsak gaz-
dasági, hanem politikai szempontból is rengeteg megoldatlan kérdést vet fel az eurót 
használó országok körében a válsághelyzet, eddig viszont nem sikerült végleges vá-
laszt találni ezekre. E veszélyekre hívta fel a figyelmet a francia állam leminősítése, 
amely egyben figyelmeztető jelzésként is szolgál: a támogatások egy ilyen bizonytalan 
gazdasági környezetben, egyébként is eltérő fejlettségi szintű gazdaságok esetében, 
nem tarthatnak túl sokáig.

A fentiek értelmében tehát a hipotézis, miszerint a hitelminősítő ügynökségek mun-
kája jóval nagyobb hatással és befolyással van Európára, mint az Amerikai Egyesült 
Államokra, bizonyítottnak tekinthető. Ez természetesen a fenti két példával sikeresen 
alátámasztható, de további kutatásra ad lehetőséget még több európai ország helyzeté-
nek elemzése, ami jóval komplexebb képet adhat a hitelminősítők gyakorlatairól, befo-
lyásáról és a gazdasági és politikai életben betöltött szerepéről.
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U.S. Securities and Exchange Commission, https://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/
nrsroannrep0312.pdf,  2012. március. 10. o.
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Name of CRA Country of 
residence Status Effective date

Euler HermesRating GmbH Germany Registered 16 Nov. 2010
Japan Credit Rating Agency Ltd. Japan Certified 6 Jan. 2011
Feri Euro Rating Services AG Germany Registered 14 April 2011
Bulgarian Credit RatingAgency AD Bulgaria Registered 6 April 2011
Creditreform Rating AG Germany Registered 18 May 2011
Scope Credit Rating GmbH (formerly 
PSR Rating GmbH) Germany Registered 24 May 2011

ICAP Group SA Greece Registered 7 July 2011
GBB-Rating Gesellschaft für 
Bonitätsbeurteilung GmbH Germany Registered 28 July 2011

ASSEKURATA Assekuranz Rating-
Agentur GmbH Germany Registered 18 August 2011

Companhia Portuguesa de Rating, S.A. 
(CPR) Portugal Registered 26 August 2011

AM Best Europe-Rating Services Ltd. 
(AMBERS) UK Registered 8 Sept. 2011

DBRS Ratings Limited UK Registered 31 Oct. 2011
Fitch France S.A.S. France Registered 31 Oct. 2011
Fitch Deutschland GmbH Germany Registered 31 Oct. 2011
Fitch Italia S.p.A. Italy Registered 31 Oct. 2011
Fitch Polska S.A. Poland Registered 31 Oct. 2011
Fitch Ratings España S.A.U. Spain Registered 31 Oct. 2011
Fitch Ratings Limited UK Registered 31 Oct. 2011
Fitch Ratings CIS Limited UK Registered 31 Oct. 2011
Moody’s Investors Service Cyprus Ltd. Cyprus Registered 31 Oct. 2011
Moody’s France S.A.S. France Registered 31 Oct. 2011
Moody’s Deutschland GmbH Germany Registered 31 Oct. 2011
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„List of Registered and Certified CRAs.” Európai Értékpapír-piaci Hatóság, http://www.esma.europa.eu/
page/List-registered-and-certified-CRAs.
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Résumé

Rating Agencies – Growing Impact on International Economy and Politics?

Are rating agencies to be fully trusted? How far can they extend their power? Are 
ratings necessary or should we be worried about them? These questions have most 
certainly been in the focus of attention since the outburst of the economic depression. 
Rating agencies come, collect information, use their own methods for evaluation, and 
publish reports. There seems to be no way to fully control them in a centralised way, 
but is there a way for cooperation?

This study aims to find proof of how the agencies, especially the ‘Big Three’ 
– Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch Ratings – influence international economic and 
political decisions. To do so, the downgrade of the US national debt in 2011 and the 
downgrade of the French debt in 2012 are compared along many aspects. These two 
economies are different in size, but both are of great importance – either from a global 
aspect, or from the aspect of the European Union. In both cases, domestic political and 
economic turbulence triggered the downgrade, but had completely different impacts on 
economic partners and investors. Meanwhile the US seems to be unshakeable, France 
is surrounded by weakening economies in the EU, providing the country with ever 
more problems without easy solutions, and making ratings look like an economic and 
financial risk rather than facts that need to be accepted.
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