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Is er een verschil tussen solicited en unsolicited bank ratings en zo ja, waarom? 

NBB Working Paper nr. 79 – Research series 

Unsolicited ratings zijn ratings die worden toegekend door ratingbureaus zonder dat deze laatste daartoe 
formeel de opdracht hebben gekregen van de emittent. In tegenstelling tot solicited ratings, wordt bij 
unsolicited ratings geen rating fee betaald en zijn er geen formele contacten tussen het ratingbureau en de 
entiteit waaraan een rating wordt toegekend. De afgelopen jaren is er enige controverse ontstaan omtrent de 
unsolicited ratings. De belangrijkste reden daarvoor is dat empirisch onderzoek aantoont dat unsolicited 
ratings minder gunstig blijken te zijn dan solicited ratings. Bovendien denken vele emittenten ook dat 
ratingbureaus lagere unsolicited ratings toekennen om hen ertoe aan te zetten een betaalde solicited rating 
aan te vragen.  

Deze paper onderzoekt of er een verschil is tussen de solicited bank ratings en de unsolicited bank ratings 
van Fitch Ratings ("Fitch") en zo ja, waarom. De analyse steunt op bankratings in Azië, de enige regio waar 
unsolicited ratings een significant gedeelte van de bankratings van Fitch uitmaken. Na te hebben bevestigd 
dat er een verschil bestaat tussen de unsolicited en de solicited ratings die aan vergelijkbare banken worden 
toegekend, neemt de paper twee hypotheses onder de loep.  

De eerste hypothese is de “zelfselectiehypothese”, die stelt dat solicited ratings hoger zijn dan unsolicited 
ratings omdat het de kwalitatief betere emittenten zijn die een rating aanvragen. Indien zou blijken dat zulks 
niet het geval is, blijven minstens twee alternatieve interpretaties over. Ten eerste is het mogelijk dat 
unsolicited ratings lager zijn om de banken die niet willen betalen voor een rating te "bestraffen". Ten tweede 
kunnen unsolicited ratings lager zijn omdat ze enkel gebaseerd zijn op voor iedereen toegankelijke 
informatie en daardoor meestal conservatiever zijn dan solicited ratings. Deze laatste interpretatie ligt ten 
grondslag aan de tweede hypothese die door de paper wordt onderzocht: de "public disclosure hypothese" 
(openbaarmaking van informatie). Volgens deze hypothese krijgen banken die verkiezen geen rating aan te 
vragen en die weinig informatie vrijgeven een lagere rating dan soortgelijke banken die een rating hebben 
aangevraagd. Een bank die daarentegen voldoende informatie bekendmaakt kan een unsolicited rating 
krijgen die niet verschilt van soortgelijke banken met unsolicited ratings. De resultaten van deze paper lijken 
de public disclosure hypothese te ondersteunen: banken met unsolicited ratings die veel informatie openbaar 
maken krijgen ratings die niet afwijken van de ratings van soortgelijke banken die een rating hebben 
aangevraagd. 

Deze conclusies zijn om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste wordt momenteel in Europa en de 
Verenigde Staten gedebatteerd over de mogelijke invoering van reglementaire bepalingen met betrekking tot 
het gebruik van unsolicited ratings. De resultaten van deze paper kunnen een argument zijn om 
ratingbureaus te verplichten duidelijk het onderscheid te maken tussen solicited en unsolicited ratings.  Ten 
tweede beoogt het Nieuwe Bazelse akkoord, dat tegen begin 2007 door de banken van de G-10 moet zijn 
ten uitvoer gelegd, een betere informatieverspreiding door de banken, opdat de marktdeelnemers een 
duidelijker beeld zouden krijgen van het risicoprofiel en de solvabiliteit van de banken. De bestuurders van 
de financiële instellingen dienen dan ook te beseffen dat meer openheid noodzakelijk is en uit eigen 
beweging initiatieven in zin te nemen. Door te beschrijven welk effect de openbaarmaking van informatie kan 
uitoefenen op de kredietratings, kan deze paper bankmanagers ertoe aanzetten meer informatie vrij te 
geven. Het openbaar maken van informatie lijkt immers niet alleen een positieve invloed te hebben op de 
kredietratings, maar lijkt ook de neerwaartse afwijking in de unsolicited ratings teniet te doen. 


