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Abstract 

Conflicts of interest between credit rating agencies and the investors, to whom the agencies distribute 

information, played an important role in the financial crisis. As a result hereof, the regulatory framework 

surrounding the agencies has been substantially modified in recent years. 

 

This thesis aims at analyzing both the scope of the current European legislation intended to prevent conflicts 

of interest, and the efficiency of such from a law and economics perspective. In doing so, the thesis seeks to 

contribute to the ongoing debate regarding the expediency of the European regulatory framework by 

undertaking a thorough interdisciplinary approach. 

 

The thesis finds that while the regulation efficiently minimizes the risk of conflicts of interest arising from a 

number of areas, the most significant risk factor (the remuneration model) has been left unregulated. The 

issuers of the financial products rated by the credit rating agencies have an economic interest in receiving the 

best possible ratings. Hence, the combination of the issuer-pays model as the dominant remuneration model 

in the market, the ability of the issuers to engage in rating shopping and the lack of direct regulation in this 

respect, represent a significant risk of creating incentives for the issuing of inflated credit ratings.  

Although no current alternatives to the issuer-pays model are found to sufficiently justify regulation in favor 

of such alternatives, further effort should be invested in developing a viable solution to the root of the problem 

instead of focusing solely on the symptoms. Until such an alternative is found, consideration should be given 

to the possibility of limiting the risk of rating shopping by eliminating the possibility of issuing preliminary 

credit ratings that does not contain a disclosure requirement. In doing so the risk of rating shopping will 

decrease. 

 

The thesis further finds that the risk incurred by the agencies of losing reputation as a result of issuing inflated 

ratings cannot always be expected to deter agencies from issuing incorrect ratings. The same conclusion is 

reached in regards to the risk of sanctions or civil liability under the current regulatory framework. Therefore, 

the current level of fines should be reassessed while the possibility of holding an agency liable should be 

increased and harmonized across the European Union. 
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1. INDLEDNING  

Kreditvurderingsbureauer har i over et århundrede produceret vurderinger af kreditrisikoen forbundet 

med juridiske enheder og finansielle produkter. Herved har kreditvurderingsbureauerne specialiseret 

sig i at skabe informationssymmetri mellem aktørerne på de finansielle markeder.  

Kreditvurderingsbureauernes vurderinger har med tiden vundet stor tillid hos de finansielle investorer 

og bliver den dag i dag brugt som både redskab for investeringer, kontraktuelt og som rettesnor i 

reguleringsøjemed. Kreditvurderingsbureauerne har derved afgørende indflydelse på, hvordan 

markedets ressourcer allokeres og spiller herigennem en central rolle på de finansielle markeder.1 

 

Kreditvurderingsbureauer gør alene samfundet nytte, hvis den information, de distribuerer, er 

retvisende. Interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne udgør derfor en 

alvorlig trussel mod markedets efficiens. På trods af kreditvurderingsbureauernes betydning har disse 

historisk set været undtaget både national og EU-retlig regulering. Der har i stedet hersket en tiltro 

til, at kreditvurderingsbureauerne vil udvise samfundsøkonomisk efficient adfærd alene på baggrund 

af markedets indbyggede disciplineringsmekanismer og selvregulering.  

 

På baggrund af en generel konsensus omkring kreditvurderingsbureauernes afgørende rolle i 

tilblivelsen af finanskrisen ændrede den regulatoriske tilgang sig dramatisk i kølvandet på denne. Det 

regulatoriske holdningsskift kulminerede med vedtagelsen af forordning (EF) 1060/2009 af 16. 

september 2009 om kreditvurderingsbureauer.2 Forordningen, der efterfølgende er ændret i 20113 og 

senest i 2013,4 anerkender kreditvurderingsbureauernes afgørende rolle på de globale finansielle 

markeder og underkaster dem en detaljeret og omfattende regulering. Centralt i reguleringsindsatsen 

står et ønske om at forebygge interessekonflikter. 

 

Et årti er snart gået siden finanskrisens start, og det regulatoriske landskab i relation til 

kreditvurderingsbureauer inden for EU har ændret sig markant. Den EU-retlige reguleringsindsats 

har fundet et i hvert fald midlertidigt leje, og det er derfor interessant at belyse, i hvilket omfang 

gældende ret kan betragtes som værende samfundsøkonomisk efficient. 

                                                 
1 Denne magt er ofte illustreret ved den tredobbelte modtager af Pulitzer-prisen, Thomas Friedmans citat ”There are two 

super powers in the world today. There’s the United States and there’s Moody’s bond rating service. The US can destroy 

you by dropping bombs, and Moody’s can destroy you by downgrading your bonds. And believe me, it’s not clear 

sometimes who’s more powerful.” 
2 Herfra betegnet som ’CRA I’ i relation til forordningens oprindelige indhold og som ’CRA-forordningen’ i relation til 

det nuværende indhold.  
3 Forordning (EU) 513/2011 af 11. maj 2011 om ændring af forordning (EF) 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer, 

herfra betegnet ’CRA II’. 
4 Forordning (EU) 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer, 

herfra betegnet ’CRA III’. 
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1.1 Problemformulering  

I forlængelse af ovenstående ønskes følgende problemformulering besvaret: 

 

 

I hvilket omfang er reguleringen af interessekonflikter i relation til kreditvurderingsbureauer 

inden for Den Europæiske Union at anse som samfundsøkonomisk efficient? 

 

 

Problemformuleringen besvares ved analyser af de forskellige mulige årsager til interessekonflikter 

og reguleringen heraf. Analysen af hvert enkelt problemfelt vil indeholde både en økonomisk, en 

juridisk og en retsøkonomisk synsvinkel.  

 

Som redskab til fyldestgørende at besvare specialets problemformulering vil nedenstående fire 

arbejdsspørgsmål blive besvaret. Disse er udtryk for specialets tværfaglige natur og vil være 

bestemmende for de økonomiske, juridiske og retsøkonomiske analyser.  

 

  

I hvilket omfang eksisterer der en risiko for interessekonflikter mellem 

kreditvurderingsbureauerne og investorerne på markedet? 

 

Hvordan er risikoen for interessekonflikter i markedet for kreditvurderingsbureauer 

regulatorisk forsøgt løst inden for Den Europæiske Union? 

 

Hvilke retsøkonomiske hensyn bør der tages i forbindelse med reguleringen af 

interessekonflikter i relation til kreditvurderingsbureauer, og hvorvidt harmonerer disse med 

gældende ret? 

 

Hvilken indvirkning kan henholdsvis markedets og reguleringens disciplineringsmekanismer 

forventes at have på risikoen for interessekonflikter?
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1.2 Formål  

En problemstilling omhandlende interessekonflikter i markedet for kreditvurderingsbureauer er 

uløseligt forbundet med både juraen og økonomiens verden. Derfor bør emnet anskues tværfagligt og 

kan ikke fyldestgørende undersøges ud fra ét videnskabsteoretisk synspunkt. På trods af dette synes 

størstedelen af den nuværende litteratur på området at undlade at gå i dybden med både de 

økonomiske og juridiske perspektiver. Ydermere har den eksisterende litteraturs fokus primært 

omhandlet spørgsmålet om, hvorvidt kreditvurderingsbureauerne i det hele taget burde være 

underlagt regulering. Mindre fokus har været rettet mod hensigtsmæssigheden af 

reguleringsindsatsen ex post. Det er i den forbindelse specialets formål at bidrage til den sparsomme 

litteratur inden for netop dette område.  

 

Specialet har således til formål dybdegående og med udgangspunkt i økonomisk teori såvel som 

sekundær empiri at analysere, hvilke økonomiske mekanismer, der kan tænkes at medføre 

interessekonflikter mellem markedets aktører. Ved i tillæg hertil analysere gældende ret med øje for 

disse problemfelter er det specialets intention at bidrage til vurderingen af reguleringsindsatsen ud 

fra et retsøkonomisk perspektiv. 

 

1.3 Afgrænsning  

Specialets fokus er rettet mod interessekonflikter og den indflydelse, sådanne kan tænkes at have på 

de kreditvurderinger, der er udstedt af kreditvurderingsbureauer. Problemstillinger i relation til selve 

indholdet og den metodiske udarbejdelse af en kreditvurdering ligger derfor uden for specialets 

område. 

 

Netop regulering af kreditvurderingsbureauernes metodikker og andre områder såsom 

konkurrencesituationen på markedet vil kunne tænkes at have en indirekte betydningen i forhold 

risikoen for interessekonflikter. Specialet vil dog i den forbindelse udelukkende fokusere på de dele 

af reguleringen, der kan tænkes at have en direkte effekt på risikoen for interessekonflikter. En 

nærmere behandling af accessoriske områder vil derfor ikke finde sted.  

 

Tilsyn og regulering af kreditvurderingsbureauers virke har hverken tidligere eller på nuværende 

tidspunkt været et anliggende for national dansk ret. Årsagen hertil skal særligt findes i, at sådanne 

bureauer ikke er, og aldrig har været, etableret i Danmark. National dansk ret vil derfor ikke spille en 

central rolle i de retsdogmatiske analyser. 
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Specialet vil derudover afholde sig fra en skarp sondring mellem de forskellige mulige subjekter for 

et kreditvurderingsbureaus vurderinger. På trods af at effekten af de i specialet belyste 

problemstillinger kan tænkes at variere mellem forskellige finansielle produkter, er de 

bagvedliggende problematikker således ensartede. En nærmere behandling af, hvad der skal forstås 

med forskellige typer af finansielle instrumenter, vil derfor ikke finde sted. 

 

Specialet fokuserer udelukkende på kreditvurderingsbureauernes virke i relation til kreditvurderinger 

af private enheder og finansielle instrumenter udstedt af sådanne. Da der gør sig væsentligt anderledes 

forhold gældende vedrørende kreditvurderinger af nationale stater, særligt i forhold til risikoen for 

interessekonflikter, vil en nærmere behandling heraf ikke være omfattet af indeværende afhandling. 

 

Markedet for kreditvurderingsbureauer inden for EU er domineret af de tre store bureauer Moody’s 

Investor Service5, Standard & Poor’s Financial Services LLC6 og Fitch Ratings7. Da disse besidder 

over 90% af markedsandelene, vil specialet afgrænse sig fra at behandle eventuel regulering med 

særlig fokus på mindre kreditvurderingsbureauer. 8 

 

Endelig vil specialets retsøkonomiske betragtninger fokusere på den samlede samfundsvelfærd og vil 

derfor ikke tage stilling til fordelingsmæssige perspektiver. 

2. TEORI OG METODE  

Reguleringen af kreditvurderingsbureauer er et retsområde karakteriseret ved i høj grad at være 

bygget på et samfundsøkonomisk rationale om at afhjælpe markedssvigt.9  Som en naturlig følge 

heraf er indeværende speciale styret af en problemformulering med en tydelig tværfaglig vinkel. I 

forsøget på fyldestgørende at besvare problemformuleringen indeholder specialet derfor både 

juridiske og (rets)økonomiske analyser.   

 

På trods af at specialet indeholder analyser med forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter, 

forsøges disse integreret bedst muligt undervejs. I stedet for en fuldstændig fagbestemt opdeling 

mellem den økonomiske, juridiske og retsøkonomiske analyse vil specialets struktur være 

                                                 
5 Herefter betegnet Moody’s. 
6 Herefter betegnet S&P. 
7 Herefter betegnet Fitch. 
8 ESMA (2016) ‘Competition and choice in the credit rating industry’. 
9 Se bl.a. CRA I, præambelbetragtning 1 og 7. 
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problembestemt. Der vil således løbende veksles mellem de forskellige fagdiscipliner for på den måde 

at opnå en naturlig integration af disse. 

 

Som indledning til specialets analyserende dele vil kreditvurderingsbureauernes nuværende og 

historiske rolle blive belyst i kapitel 3, hvori også retskildelandskabet på området vil blive 

introduceret. I kapitel 4 introduceres den spilteoretiske model, der anvendes som redskab til 

eksemplificeringer af de økonomiske problemstillinger. Herunder vil markedets aktører blive 

beskrevet nærmere. 

 

En række af de mulige interessekonflikter, der kan opstå på markedet for kreditvurderingsbureauer, 

er relateret direkte til bureauets medarbejdere. Andre interessekonflikter relaterer sig til 

kreditvurderingsbureauet som helhed og kan dermed tænkes at have en afledt effekt på medarbejderne 

og derved muligvis også på resultatet af de af bureauet udarbejdede kreditvurderinger. Denne 

sondring har en effekt både i forhold til den økonomiske analyse af risikoen for interessekonfliktens 

opståen og i forhold til den dertilhørende reguleringsindsats. De virksomhedsrelaterede 

interessekonflikter behandles derfor separat i kapitel 5, mens de medarbejderrelaterede 

interessekonflikter behandles i kapitel 6. 

 

Analyserne i kapitel 5 og 6 vil udelukkende fokusere på incitamentsdannelsen på kort sigt. På den 

baggrund vil der delkonkluderes på specialets overordnede problemformulering i kapitel 7.  

Da kreditvurderingsbureauernes handlinger må forventes også at have konsekvenser på lang sigt, vil 

der i specialets kapitel 8 blive taget højde herfor ved at analysere betydningen af omdømme og 

regulatoriske disciplineringsmekanismer. På den baggrund kan der fyldestgørende konkluderes 

samlet på specialets problemformulering i kapitel 9. 

 

Som følge af de metodiske forskelle fagdisciplinerne imellem kan specialets analyser som nævnt ikke 

foretages ved brug af én fælles teori eller metode. Specialets nærmere teori- og metodeovervejelser 

vil derfor nedenfor blive gennemgået separat i relation til henholdsvis de juridiske og 

(rets)økonomiske overvejelser. 

 

2.1 Juridisk teori og metode  

Specialets juridiske analyser har til formål at belyse, hvordan risikoen for interessekonflikter i 

markedet for kreditvurderingsbureauer regulatorisk er forsøgt løst inden for EU. De juridiske analyser 
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vil i lyset af dette formål bygge på en retsdogmatisk analyse af de relevante retskilder med det formål 

at udlede gældende ret, de lege lata.  

 

Specialets juridiske dele relaterer sig ikke til en usikker retsstilling vedrørende 

anvendelsesmuligheden af én eller flere specifikke retsregler. Som det fremgår af specialets juridiske 

arbejdsspørgsmål, er der således ikke tale om en problemstilling, der kan besvares be- eller 

afkræftende. Derimod har den retsdogmatiske analyse til formål at skabe klarhed og et samlet 

overblik angående retstilstanden på området for forebyggelse af interessekonflikter i markedet for 

kreditvurderingsbureauer inden for EU. Specialet vil derfor naturligt anvende en mere teoretisk end 

praktisk, juridisk metode.10 

 

Historisk set har langt de fleste kreditvurderingsbureauer været etableret uden for EU, hvilket indtil 

for nylig medførte en meget begrænset fællesskabsretlig regulering.11 EU-retlig regulering rettet 

specifikt mod kreditvurderingsbureauer har historisk således været ikkeeksisterende, og først fra 

starten af dette årtusinde fremkom en form for formaliseret regelsæt i form af selvregulering 

udarbejdet af den internationale børstilsynsorganisation IOSCO (International Organization of 

Securites Commisions). IOSCO udarbejdede i 2004 sit første adfærdskodeks for 

kreditvurderingsbureauer, der blandt andet indeholder bestemmelser vedrørende forebyggelsen af 

interessekonflikter.12 Adfærdskodekset er senest opdateret i 2015 med yderligere fokus på netop dette 

område.13  

 

Foranlediget af finanskrisen og den dertilhørende kritik af kreditvurderingsbureauernes virke 

fremsatte EU-Kommissionen den 12. november 2008 forslag til egentlig EU-retlig regulering af 

området i form af en forordning om kreditvurderingsbureauer.14 Forslaget blev vedtaget i april 2009 

og medførte ikrafttrædelsen af CRA I. Denne er senere ændret i 2011 og 2013 ved CRA II og CRA 

III.  

 

Vedtagelse af regulering i form af EU-retlige forordninger står i direkte kontrast til adfærdskodekset, 

der er baseret på frivillig overholdelse og i kraft af sin status som selvregulering kun besidder en 

                                                 
10 Riis & Trzaskowski (2013), s. 94. 
11 Godsk Pedersen (2009), s. 140-141 og CRA, I præambelbetragtning 2. 
12 IOSCO (2004), ‘Code of Conduct Fundamental for Credit Rating Agencies’.  
13 Hvor ikke andet er angivet, vil der ved henvisning til adfærdskodekset henvises til nyeste udgave fra 2015.  
14 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om kreditvurderingsbureauer (2008), ’Forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer’. 
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afledt retskildeværdi.15 Forordninger er således almengyldige og gælder umiddelbart i deres EU-

retlige form i hver medlemsstat for de enkelte borgere og virksomheder.16 

 

På nuværende tidspunkt regulerer EU-retten og selvreguleringen samme virksomhedsområde og 

aktiviteter. I den forbindelse vil forordningens bestemmelser selvsagt have forrang, men i det omfang 

visse spørgsmål ikke er reguleret i disse, må også IOSCO’s adfærdskodeks antages at have en vis 

praktisk betydning.17 Reglerne heri vil derfor blive gennemgået i begrænset omfang, hvor det findes 

relevant i de juridiske analyser.  

 

Fortolkning og formidling af EU-retlige retskilder står jf. ovenstående i centrum for den juridiske 

analyse. Samtidigt er der tale om tale om et retsområde med en sparsom mængde nationale såvel som 

fællesskabsretlige fortolkningsbidrag. Der vil derfor blive lagt vægt på en teleologisk fortolkning af 

de primære EU-retlige retskilder i forsøget på at forstå den enkelte bestemmelse i lyset af dens 

overordnede formål. Dette metodiske valg skal ligeledes ses som en naturlig konsekvens af EU’s 

regulatoriske institutioners tendens til at fortolke EU-retlige bestemmelser ud fra et ønske om at sikre 

EU-rettens effektive virkning, effet utile.18  

 

De juridiske analyser vil tage afsæt i en introducerende historisk gennemgang af reguleringen på 

området. Dette har, sammen med en introducerende gennemgang til retskilderne, til formål at skabe 

et overblik over retskildelandskabet på området. På baggrund heraf vil den nuværende retstilstand på 

området for interessekonflikter i markedet for kreditvurderingsbureauer blive forsøgt belyst i 

forbindelse med gennemgangen af de enkelte problemfelter. Afslutningsvis vil også reguleringen i 

relation til oplysningsforpligtigelser, tilsyn, sanktionering og kreditvurderingsbureaurenes mulige 

civilretlige ansvar blive analyseret. 

 

De retsdogmatiske analyser vil jf. ovenstående være af ren deskriptiv karakter. Dette skyldes et ønske 

om at undgå normative retfærdighedsbetragtninger alene på baggrund af retsdogmatikken. 19 

Hvorvidt, og i hvilken grad, retsstillingen er at anse som værende hensigtsmæssig overlades derimod 

til de retsøkonomiske analyser. Herved opnår specialets retspolitiske og normative udsagn en 

videnskabelig og så vidt mulig objektiv karakter.  

                                                 
15 Quaglia (2014), s. 87ff. samt Godsk Pedersen (2009), s. 140-141. 
16 Nielsen & Tvarnø (2014), 141-143. 
17 Se bl.a. CRA I, præambelbetragtning 8. 
18 Nielsen & Neergaard (2011), s. 235 
19 Dette ønske er bl.a. inspireret af Alf Ross’ anskuelse af, at retspolitiske udsagn alene på baggrund af retsdogmatikken 

og retfærdighedsbetragtninger, er ateoretiske og uvidenskabelige. Se herfor; Nielsen & Tvarnø (2014), s. 498. 
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2.2 Økonomisk teori og metode  

De økonomiske analyser har til formål at belyse i hvilket omfang, der eksisterer en risiko for 

interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne på markedet. Analyserne vil 

have en deduktiv tilgang således, at problemstillingen vil blive belyst gennem nærmere definerede 

økonomiske teorier og principper for derved at nå frem til specifikke konklusioner i relation til de 

økonomiske problemstillinger.  

 

De økonomiske analyser tager et neoklassisk udgangspunkt. For at kunne teoretisere og analysere 

markedets aktørers adfærd vil specialet derfor arbejde ud fra antagelser om, at disses handlinger er 

baseret på rationel økonomisk tankegang, samt at de økonomiske ressourcer er begrænsede. 20 

Yderligere vil det, da der er tale om en analyse af finansielle aktører, antages, at der kan sættes 

lighedstegn mellem økonomisk gevinst og nytte. Hermed vil der ikke tages eksplicit stilling til 

eventuelle forskelle i risikoaversion og nyttefunktioner mellem aktørerne.  

 

Risikoen for interessekonflikter hænger uløseligt sammen med incitamentsdannelsen hos aktørerne 

på markedet for kreditvurderinger. Denne incitamentsdannelse vil i vid udstrækning være bestemt af 

aktørernes interne interaktioner. For bedst muligt at kunne analysere denne gensidige strategiske 

afhængighed vil økonomisk spilteori blive anvendt som det primære teoretiske redskab i de 

økonomiske analyser. 

 

Belysning af den eksisterende litteratur og sekundær empiri på området vil danne grundlag for så 

virkelighedsnære spilteoretiske antagelser som muligt. Herved vil der opstilles spil, hvor der tages 

stilling til, hvem der spiller, hvad deres mulige handlinger er, hvornår de interagerer i forhold til 

hinanden, og hvor meget de vil opnå ved de mulige udfald af spillet. På baggrund af sådanne 

antagelser vil spilteorien blive anvendt som redskab til at eksemplificere incitamentsdannelsen i 

markedet.21   

 

De spilteoretiske analyser i specialets kapitel 5 og 6 vil udelukkende tage udgangspunkt i en enkelt 

interaktion mellem markedets aktører. Som redskab til at belyse betydningen af gentagende 

                                                 
20 Knudsen (1997), s. 54.  
21 Dutta (1999), s. 17-32. 
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interaktioner vil der i kapitel 8 blive anvendt dynamiske spil. Herved vil det være muligt at belyse 

betydningen af en forventning om fremtidig konsekvens af nutidige handlinger.22 

 

Uanset om der er tale om statiske situationer, hvor aktørerne handler samtidig (simultane spil), eller 

dynamiske situationer, hvor aktørerne handler i en bestemt rækkefølge (sekventielle spil), vil spillene 

blive løst ved at analysere deres ligevægte. Dette ud fra antagelserne om, at aktørerne ønsker at 

nyttemaksimere, og at de besidder en sekventiel rationalitet.23 I den forbindelse vil fokus være på 

spillenes ’Nash-ligevægte’. Hermed skal forstås ligevægte, som tager højde for at begge aktører 

spiller deres optimale strategi, givet den anden parts strategivalg. I en sådan ligevægt vil ingen 

rationelt handlende aktør have incitament til at handle anderledes, givet modpartens handling.24 

 

De økonomiske analyser vil ligesom de retsdogmatiske analyser have et primært deskriptivt og 

teoretisk udgangspunkt. Ved anvendelse af spilteoretisk teori vil det således være specialets 

målsætning at skabe et overblik over en kompliceret praktisk problematik. Herved vil virkelighedens 

kaos kunne systematiseres og derigennem analyseres.25  

 

Ovenstående metodiske anvendelse af økonomisk teori vil dermed sammen med de juridiske analyser 

danne grundlag for retsøkonomiske analyser af reguleringen på området.26  

 

2.2.1  Retsøkonomi 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang af specialets økonomiske og juridiske teori- og 

metodeovervejelser har disse analyser et overordnet deskriptivt formål. Specialets rent juridiske og 

økonomiske analyser, opererer herudover ud fra forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter og 

tager bevidst ikke højde for hinandens resultater. I kontrast hertil har de retsøkonomiske analyser til 

formål at sammenholde de økonomiske og juridiske resultater for herved at udlede normative 

hensigtsmæssighedsbetragtninger.  

 

Normative retspolitiske udsagn alene på baggrund af retsdogmatikken hører ud fra specialets 

retsteoretiske ståsted, som udgangspunkt ikke til i retsvidenskaben.27 Juridisk argumentation og et 

                                                 
22 Watson (2008), s. 257ff. 
23 Watson (2008), s. 166. 
24 Watson (2008), s. 92ff. 
25 Eide & Stavang (2008), s. 53. 
26 Nielsen & Tvarnø (2014), s. 484ff. 
27 Se note 19. 



 15 

retsdogmatisk fundament er dog stadig et vigtigt element i normative udsagn om den gældende 

retstilstand. Der er således en tæt sammenhæng mellem, hvordan retstilstanden er i dag, og hvordan 

retstilstanden bør være i fremtiden.28 

 

I indeværende speciale forankres de normative dele af specialet derfor i det retsdogmatiske 

udgangspunkt udvundet i de juridiske analyser. Dette udgangspunkt suppleres derudover af 

retsøkonomiske betragtninger. På den måde undgås en ateoretisk tilgang til retspolitikken, og der 

skabes herved en videnskabelig tilgang til specialets normative del.29 På trods af at specialets primære 

fokus er rettet mod gældende ret og den retsøkonomiske hensigtsmæssighed af denne, vil specialet 

jf. ovenstående også indeholde udsagn de lege ferenda.30 

 

Det er den grundlæggende tanke i retsøkonomien, at retsregler skaber incitamenter, og at incitamenter 

påvirker økonomiske aktørers adfærd.31  Ved at lade gældende ret være subjekt for økonomisk 

analyse vil det være muligt at vurdere hensigtsmæssigheden af denne. 

 

Hvor spilteorien i de rent økonomiske analyser vil blive anvendt uden stillingtagen til reguleringen, 

vil de retsøkonomiske analyser fokusere på netop regulerings betydning for aktørernes 

incitamentsdannelse. Spilteorien vil i den forbindelse blive anvendt til at analysere reguleringens 

indvirkning på aktørernes handlemønstre og deres nytte forbundet hermed. Derved vil det være muligt 

at belyse reguleringens forventede indvirkning på risikoen for interessekonflikter, og i hvilken grad 

reguleringen på efficient vis kan forventes at styre kreditvurderingsbureauernes adfærd.   

 

For at kunne vurdere hensigtsmæssigheden af reguleringen er det nødvendigt at opstille en målestok 

herfor. Det økonomiske velfærdsbegreb er bestemt ud fra allokering af ressourcer og udtrykkes oftest 

i form af efficiensbetragtninger. Der sondres sædvanligvis mellem to efficienskriterier, Pareto-

efficiens og Kaldor-Hicks-efficiens. Ifølge Pareto-kriteriet opnås en velfærdsforbedring i det tilfælde, 

at ressourcerne kan omfordeles på en sådan måde at minimum én markedsaktør bliver stillet bedre, 

uden nogen aktør stilles ringere. Er en sådan forbedring ikke mulig at opnå, kan tilstanden betegnes 

som Pareto-optimal.  

 

                                                 
28 Riis & Trzaskowski (2013), s. 43. 
29 Tvarnø & Nielsen (2014), s. 498. 
30 Ibid. s. 437. og Ross (2013), s. 420. 
31 Riis & Trzaskowski (2013), s.155. 
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Specialets synsvinkel er dog ikke rettet mod en enkelt markedsaktør, men derimod markedet som 

helhed. Det er i den forbindelse svært at forestille sig en ændring i retstilstanden, der ikke har en 

skadelig effekt på nytten for mindst én af markedets aktører. Ofte vil en situation således kunne 

betegnes som umiddelbart Pareto-optimal, uden at dette nødvendigvis siger noget om den samlede 

samfundsvelfærd. 32 

 

I forsøget på at besvare specialets problemformulering vedrørende reguleringens efficiens er fokus 

derfor ikke rettet mod de fordelingsmæssige perspektiver, men derimod den samlede 

samfundsvelfærd. Populært sagt er målsætningen at gøre kagen så stor som mulig og ikke at tage 

stilling til, hvorledes den fordeles. De retsøkonomiske analyser vil derfor operere ud fra 

retsøkonomiens grundlæggende værdipræmis om, at retsregler bør indrettes med størst mulig samlet 

samfundsmæssig velfærd for øje.33 Kaldor-Hicks-kriteriet tager højde herfor ved at anerkende at en 

velfærdsforbedring godt kan indebære, at enkelte aktører stilles dårligere. Dette kræver blot, at den 

samlede ændring i nytte er positiv, og at de aktører, der stilles dårligere, således hypotetisk ville kunne 

blive fuldt ud kompenseret. Specialets retsøkonomiske analyser og normative betragtninger vil derfor 

tage udgangspunkt i en søgen efter Kaldor-Hicks-efficiente forbedringer i modsætning til Pareto-

efficiens, der i denne sammenhæng fremstår mindre relevant.34 

 

 

Opsummerende kan ovenstående gennemgang af specialets teori- og metodeovervejelse udtrykkes 

således: De juridiske dele af analyserne beskæftiger sig med loven, de økonomiske dele af analyserne 

beskæftiger sig med markedet, som loven regulerer, mens de retsøkonomiske dele af analyserne 

beskæftiger sig med den økonomiske hensigtsmæssighed af loven. 

  

                                                 
32 Riis (1996), s.30. 
33 Rosenmeier (2003), s.129. 
34 Cooter & Ulen (2014), s. 42. 
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3.  KREDITVURDERINGER OG KREDITVURDERINGSBUREAUER 

Markedet for kreditvurderinger er den dag i dag globalt, og kreditvurderingsbureauerne udsteder 

kreditvurderinger af enorme mængder af finansielle instrumenter på tværs af brancher og markeder. 

Som et eksempel herpå har det store amerikanske bureau S&P udgivet mere end en million 

kreditvurderinger på tværs af 20.000 udstedere, fordelt udover hele verden.35 

 

Dette kapitel har til formål at give et indblik i, hvad der nærmere skal forstås ved en kreditvurdering 

(afsnit 3.1) og ved de kreditvurderingsbureauer, der udsteder disse (afsnit 3.2). Herudover vil der 

gives et overblik over retskildelandskabet på området (afsnit 3.3).  

 

3.1 Hvad er en kreditvurdering? 

Kreditvurderinger kan overordnet deles op i to kategorier. Kreditvurderingsbureauer kan udarbejde 

kreditvurderinger af juridiske enheder (Issuer-ratings), eller af mere eller mindre komplekse 

finansielle produkter udstedt af sådanne juridiske enheder (Issue-ratings).  

 

Fælles for alle kreditvurderinger er, at de vurderer den relative kreditrisiko i relation til det 

kreditvurderede, hvilket kommer til udtryk i en rating, der relaterer sig til en nærmere defineret skala. 

Nedenfor i figur 3.1 ses et simplificeret overblik over, hvad der skal forstås med hver enkel rating. 

  

Ved kreditrisiko skal forstås risikoen for, at debitor i et kreditforhold ikke vil være i stand til at opfylde 

sine forpligtigelser. Dette kan både tænkes at være selve udstederen af en erhvervsobligation eller 

debitorerne i de underliggende kreditforhold i mere komplicerede strukturerede finansielle produkter.  

 

 

                                                 
35 Hinrichs (2013), s. 141ff. 
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Udstedelsen af en kreditvurdering medfører, at den eller det kreditvurderede kan sammenlignes med 

andre kreditvurderede produkter på tværs af brancher og markeder.  

 

De på overfladen objektive og sammenlignelige karakteristika, som kreditvurderinger udstedt af 

kreditvurderingsbureauer besidder, betyder, at kreditvurderingerne også kan anvendes til mere end 

blot et værktøj for investorerne til at vurdere kreditrisiko. Blandt andet vil kreditvurderinger udstedt 

af et kreditvurderingsbureau ofte spille en kontraktuel rolle i diverse finansielle aftaler. I tillæg hertil 

kan kreditvurderingerne ligeså anvendes som en del af lovgivningen, hvor bestemte ratingskrav kan 

anvendes som regulatoriske måleenheder. Dette har længe været praksis i USA, hvor man har anvendt 
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kreditvurderinger som regulatorisk værktøj helt tilbage fra 1930’erne.36 Også inden for EU-retten 

optræder kreditvurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauer i reguleringsøjemed.37 

Betegnelserne i de anvendte ratingskalaer til at rangere kreditværdighed varierer mellem 

kreditvurderingsbureauerne. Rangeringerne er stadig sammenlignelige, da de bygger på samme 

grundlæggende principper. Bureauerne opererer dog uafhængigt af hinanden og ud fra ikke-identiske 

metodikker. Der kan derfor opstå situationer hvor kreditvurderinger af samme produkt udmunder i 

forskellige resultater.38  

 

Af figur 3.1, fremgår det, at kreditvurderinger rangeres mellem en AAA og en D-rating, hvoraf AAA 

er den bedste rating, der kan opnås. 39  En AAA-rating giver således udtryk for en meget lav 

kreditrisiko tilknyttet det kreditvurderede produkt, mens at en D-rating er et udtryk for en meget høj 

kreditrisiko. 

 

Resultat af en kreditvurdering kan udover de specifikke ratings opdeles i to generelle kategorier, 

nærmere bestemt investment grade og speculative grade. Som betegnelserne antyder, er der tale om 

en overordnet sondring mellem, hvorvidt en investering i det kreditvurderede kan anses at have 

spekulativ karakter.40 Hvorvidt en kreditvurdering resulterer i en kreditvurdering over eller under 

grænsen for henholdsvis investment grade og speculative grade kan have enorm betydning for den 

part, der står bag det kreditvurderede produkt. Investorerne vil således alt andet lige kræve en 

væsentlig højere forrentning for spekulative investeringer end for investment grade-ratede 

investeringer, ligesom en nedgradering til speculative-grade kan få betydelige kontraktuelle 

konsekvenser. En justering på blot en enkelt ratingskategori kan derfor i visse tilfælde have en enorm 

betydning for alle parter med finansielle interesser i det kreditvurderede.  

 

3.2 Hvad er et kreditvurderingsbureau?  

Et kreditvurderingsbureau er en virksomhed, der på professionel vis producerer ovenfor omtalte 

kreditvurderinger. Dette vil i praksis ofte ske ved en indledningsvis udstedelse af en foreløbig 

kreditvurdering, baseret på samme metodikker og rangeringssystem som en endelig kreditvurdering. 

En sådan foreløbig kreditvurdering er ikke betinget af offentliggørelse og indeholder dermed en ’right 

to refusal’. Accepteres denne vil kreditvurderingsbureauet udstede en endelig kreditvurdering med 

                                                 
36 Kruck (2011), s. 34-35. 
37 Heriblandt i kapitalkravsforordningen (CRR), kapitalkravsdirektivet (CRD IV), FAIF-direktivet og UCITS-direktivet. 
38 Kruck (2011), s. 45-46. 
39 Eller andre tilsvarende ratingsbetegnelser anvendt af øvrige kreditvurderingsbureauer.  
40 Standard    oor’s (2016),’S&P Global Rating Definitions’ s. 23. 
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tilhørende offentliggørelse. 41 Kreditvurderingsbureauer udarbejder kreditvurderinger af både 

nationalstater, virksomheder, finansielle institutioner samt af udstedte finansielle produkter af 

varierende kompleksitet.42  

 

3.2.1 Historisk udvikling  

Der har længe været et marked for kreditvurderinger, da der historisk har været en efterspørgsel fra 

investorer, der ønsker at klarlægge deres risiko, når de skal investere i diverse selskaber eller 

finansielle produkter. 

 

Efterspørgslen af kreditvurderinger udarbejdet af kreditvurderingsbureauer opstod for alvor i 

slutningen af 1800-tallet, i takt med de amerikanske jernbaneselskabers ekspansion på tværs af 

Nordamerika. Denne ekspansion medførte et voksende marked for erhvervsobligationer i disse 

selskaber. Denne markante udvidelse af obligationsmarkedet medførte en øget efterspørgsel af 

information om jernbaneselskabernes kreditrisiko fra europæiske investorer. Herved opstod et stort 

marked for uvildige og specialiserede kreditvurderingsbureauer, der kunne sælge deres analyser af 

jernbaneselskabernes kreditrisiko til mulige investorer.43 

 

Efterspørgslen fra investorerne medførte, at de historisk største kreditvurderingsbureauer, S&P og 

Moody’s, oprindeligt opererede ud fra en forretningsmodel/vederlagsmodel, der bedst kendes som 

Investor-Pays eller investor betaler-modellen. Som navnet antyder betød det, at 

kreditvurderingsbureauerne delte deres vurderinger af kreditrisiko med de investorer, der var villige 

til at betale for deres analyser. Investor betaler-modellen forsatte med at være den dominerende 

vederlagsmodel igennem det meste af 1900-tallet, alt imens efterspørgslen efter kreditvurderinger var 

støt stigende.  

 

Den næste drastiske stigning i efterspørgslen på kreditvurderinger skete i 1970’erne, efter at The 

Securities and Exhcange Commision (SEC) i USA begyndte at anvende kreditvurderinger i 

reguleringsøjemed. Investorerne blev herved yderligere opmærksomme på kreditrisikoen ved deres 

investeringer og efterspurgte derfor i større grad detaljerede vurderinger af de selskaber og produkter, 

de ville investere i. Denne udvikling i efterspørgslen for kreditvurderinger faldt sammen med et 

væsentligt skift i valg af vederlagsmodel. Da teknologien for informationsdeling udviklede sig 

                                                 
41 Vedrørende sondringen mellem ikke-offentliggjorte foreløbige vurderinger og en endelige offentlige vurderinger se 

bl.a. Moody’s (2016), ’Rating Symbols and Definitions’. 
42 Kreditvurderinger af nationalstater ligger uden for specialets område.  
43 White (2009), 1 
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drastisk inden for blandt andet fotokopiering, begyndte investorerne at dele de kreditvurderinger, de 

havde købt hos kreditvurderingsbureauerne. Dette medførte, at kreditvurderingsbureauerne blev 

tvunget til at finde en løsning på dette ’free-rider-problem’, hvis ikke deres økonomiske indtjening 

skulle udsættes for en væsentlig svækkelse.44 

 

Ovenstående havde som konsekvens, at kreditvurderingsbureauerne indførte en ny vederlagsmodel 

kendt som Issuer-Pays eller udsteder betaler-modellen. Denne vederlagsmodel indbefatter, at det i 

stedet for investorerne er udstederne, der køber en kreditvurdering, som potentielle investorer derefter 

frit kan anvende til at vurdere hvilke selskaber og finansielle produkter, de ønsker at investere i. 

Vederlagsmodellen har ikke siden gennemgået nogen yderligere drastiske ændringer, og udsteder 

betaler-modellen er i dag den klart mest udbredte vederlagsmodel og kilde til majoriteten af 

indtægterne for blandt andet de tre store på bureauer markedet: S&P, Moody’s og Fitch.45 

 

3.2.2 Markedet 

Det nuværende marked for kreditvurderingsbureauer er karakteriseret ved dets lave grad af 

konkurrence. Ved markedslederne er der specifikt tale om tre store bureauer: Moody’s, S&P’s og 

Fitch, som på det europæiske marked tilsammen besidder mere end 90% af markedsandelene for 

udstedelse af kreditvurderinger.46  

 

I starten af dette årtusinde er der begyndt at opstå mindre og nye kreditvurderingsbureauer, som 

bygger deres forretning op på at kreditvurdere specielle markedsområder. 47  Disse 

kreditvurderingsbureauer og de øvrige mindre bureauer har dog ikke kunnet konkurrere med de tre 

store bureauer.  

 

Der er i EU i dag 43 registrerede, eller certificerede, kreditvurderingsbureauer hvoraf 17 af disse er 

datterselskaber af de tre store bureauer. Datterselskaberne og de resterende registrerede bureauer er 

fordelt på 11 medlemsstater. 

 

                                                 
44 Whalen (2016), s. 4 
45 EU-Kommissionen (2016b), ‘Study on the State of the Credit Rating Market. Final Report’ s. 109-110. 
46 ESMA (2016), ’Competition and choice in the credit rating industry’, s. 6 
47 Ibid. s. 30 
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3.2.3 Samfundsøkonomisk rolle  

Det er ofte den kreditvurderede virksomhed eller udstederen af det kreditvurderede finansielle 

produkt selv, der har størst viden om dets egen eller de underliggende debitorers økonomiske situation 

og derved, hvor stor kreditrisiko der er forbundet med den relevante enhed. Da investorerne i 

markedet ikke automatisk har adgang til samme information, opstår der en risiko for asymmetrisk 

information. Dette opstår, når to parter, der skal interagere med hinanden for at opnå enighed om en 

aftale (f.eks. ved investering i en erhvervsobligation), ikke har adgang til samme informationer om 

risikoen for, at begge parter kan opfylde denne aftale. Nærmere bestemt har den ene part adgang til 

information, som den anden part ikke kan observere. Denne adgang til såkaldt ’privat information’ 

medfører, at parterne skal udlede konklusioner og tage beslutninger på baggrund af forskellige 

informationssæt.48 

 

Problematikken med asymmetrisk information i relation til kreditvurderinger kan deles op i to dele. 

Det første problem opstår allerede, inden der mellem f.eks. en investor og en udsteder af et finansielt 

produkt bliver indgået en aftale. Før denne aftale kan falde på plads, skal investoren og udstederen 

blive enige om, hvordan aftalen skal struktureres, herunder hvor høj forrentningen på det finansielle 

produkt skal være. Denne fastsættes primært ud fra en risikovurdering af det udstedte produkt. Hvis 

kreditrisikoen er høj, vil investoren alt andet lige kræve en høj forrentning og vice versa.  

Det er her problematikken opstår, da udstederen har en større eller mindre mængde af privat 

information omkring den finansielle risiko ved det udstedte produkt. Denne information har 

investoren ikke adgang til, og udstederen vil derfor selektivt kunne fravælge at videregive 

information, der potentielt kan få en negativ økonomisk konsekvens for denne. Der opstår herved en 

risiko for ’adverse selection’.49 

 

Den anden problematik opstår, efter at ovenstående aftale er indgået. Her vil investoren mangle 

information og viden om, hvorvidt udstederen eller det udstedte finansielle produkts bagvedliggende 

debitorer har til hensigt at prioritere en tilbagebetaling af deres gæld til investoren. Der opstår herved 

ligeså en risiko for ’moral hazard’.50  

 

Investorerne i markedet ønsker så vidt muligt at løse problemet med asymmetrisk information. En 

metode hertil kunne være selv at forsøge at vurdere kreditrisikoen forbundet med de relevante 

finansielle produkter. En sådan vurdering af kreditrisiko er dog en yderst kompliceret øvelse, som i 

                                                 
48 Watson (2008), s. 289 
49 White (2016), s. 203 
50 Ibid. s. 203 
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høj grad kræver specialiserede evner. Investorerne har derfor i stedet sat deres lid til specialiserede 

tredjeparter - kreditvurderingsbureauerne. Da investorerne som udgangspunkt tillægger en sådan 

vurdering fra en tredjepart væsentlig værdi, har dette medført, at også udstederne af finansielle 

produkter har en interesse i at signalere kreditrisikoen, og dermed elimere informationsasymmetrien. 

Derved er grundlaget lagt for en vederlagsmodel baseret på kreditvurderinger betalt af udstederne 

selv.  

 

Kreditvurderingsbureauernes samfundsøkonomiske værdi består jf. ovenstående i at udligne 

asymmetrien i informationssættene. Herved mindskes informationsomkostningerne forbundet med 

interaktionen mellem udstedere og investorer.  

 

En kreditvurdering er altså kort fortalt en risikovurdering i forhold til debitors opfyldelse af 

kreditforpligtigelser. Kreditvurderingen kan derved bruges af investorer som middel til at undgå 

asymmetrisk information ved at få adgang til privat information fra udstederne.  

Kreditvurderinger spiller derfor en afgørende rolle på de finansielle markeder, da de er med til at 

danne baggrund for, hvor investorerne investerer deres ressourcer. Derved kan forkerte 

kreditvurderinger medføre, at markedets ressourcer allokeres inefficient, og resultere i store 

økonomiske tab for flere interessenter end blot den enkelte investor. 

 

3.2.4 Rolle i finanskrisen  

Årsagerne til finanskrisen er mange og komplekse af natur. At ukorrekte kreditvurderinger udstedt af 

kreditvurderingsbureauer spillede en afgørende rolle, synes der dog at være generel konsensus 

omkring.51 På trods af at en dybdegående og teknisk analyse af de makro- og mikroøkonomiske 

faktorer, der lå til grund for finanskrisen, ligger uden for specialets område, vil 

kreditvurderingsbureauernes rolle derfor kort blive gennemgået nedenfor. 

 

Under IT-krisen i starten af 2000’erne sænkede den amerikanske centralbank renten markant for at 

sætte gang i forbruget på det amerikanske marked. Det medførte, at konjunkturerne i efteråret 2003 

vendte, og at der blev sat gang i et nyt økonomisk opsving. Den lave rente hos den amerikanske 

centralbank medførte ligeså en øget optimisme hos investorerne på det amerikanske marked. Den 

lave rente betød dog ligeledes en begrænset økonomisk gevinst ved investering i amerikanske 

                                                 
51 Se f.eks. CRA I, præambelbetragtning 10, De Haan & Amtenbrink (2011), The Financial Crisis Inquiry Commission 

(2011), ‘The Financial Crisis Inquiry Report’,  De La Salle University (2013), og ‘The International Discussions on the 

Credit Rating Agencies and Enhancing Infrastructure to Strengthen the Regional Credit Rating Capacity in the ASEAN+3 

Region’. 
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statsobligationer. I stedet søgte investorerne andre investeringsmuligheder med mulighed for større 

afkast.  

 

Det økonomiske opsving medførte prisstigninger på det amerikanske boligmarked, hvorfor netop 

dette blev et populært marked at investere i. Renten og den generelle optimisme betød, at banker var 

mere risikovillige til at låne penge til boligkøb, hvorfor flere og flere amerikanere blev boligejere. 

Bankerne samlede de mange boliglån og solgte disse til investeringsbanker for at afdække egen risiko, 

hvorefter investeringsbanken videresolgte disse til investorer på udkig efter afkast gennem en 

securitisation af lånene.  

 

Securitisationen sker kort sagt ved, at investeringsbankerne opretter et Special Purpose Vehicle (SPV) 

som køber boliglånene, hvorefter dette nyoprettede selskab videresælger risikoen ved lånene til 

investorer gennem finansielle produkter. Disse er oftest kendt som Mortgage-Backed Securities 

(MBS’s) og Collateralized Debt Obligations (CDO’s). Hvor investoren modtager en forrentning af 

sin investering, løber denne til gengæld kreditrisikoen for, at de underliggende debitorer ikke kan 

tilbagebetale deres lån. Ved at oprette såkaldte tranches kan man tilpasse den rækkefølge, som 

investorerne modtager tilbagebetaling i relation til det underliggende gældsforhold i. Herved vil det 

finansielle produkt kunne tilpasses investorernes risikovillighed. I visse tilfælde kan der struktureres 

securitisationer, hvor risikoen forbundet med den underliggende pulje af instrumenter er opdelt i 

trancher, hvor visse af de underliggende produkter har selvstændig karakter af en securitisation, 

såkaldt gensecuritisation.52  

 

Da disse SPV'er ikke ejede andre aktiver end selve de underliggende sikkerheder, var værdien af de 

finansielle produkter udelukkede afhængig af de underliggende boliglån, der havde sikkerhed i de 

købte boliger. Efterspørgslen på disse finansielle produkter blev større og større i årene op til 

finanskrisen. Da bankerne tjente store beløb på at sælge boliglån videre til investeringsbanker, 

medførte dette, at bankerne blev villige til at tilbyde lån til borgere, der ikke opfyldte bankernes 

traditionelle krav til kreditværdighed.53 Derved fik også amerikanere med større kreditrisiko adgang 

til lånemarkedet. Disse lån kendes som ’subprime-lån’.  

 

Den stigende efterspørgsel af disse komplicerede og ofte uigennemskueligt strukturerede finansielle 

produkter betød, at kreditvurderingsbureauerne nu blev mødt af en enorm efterspørgsel på deres 

                                                 
52 Se bl.a. Fraixas et. al (2008) s. 597ff. 
53 Såsom midler til en udbetaling, fast og stabil indkomst og lignende.   
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vurderingsservice. Kreditvurderingsbureauerne skulle vurdere risikoen på de finansielle produkter 

således, at investeringsbankerne samt andre udstedere kunne tiltrække investorer.  

Mange af disse finansielle investorer var pålagt enten regulatoriske eller kontraktuelle krav om kun 

at måtte investere i finansielle produkter, der havde modtaget en høj kreditvurdering. Derved havde 

kreditvurderingsbureauerne en enorm betydning for efterspørgslen af de strukturerede finansielle 

produkter.  

 

På trods af at de finansielle produkter i høj grad var bygget på et fundament af underliggende 

risikofyldte subprime-lån, fik de finansielle produkter generelt meget høje ratings fra de tre store 

kreditvurderingsbureauer. I perioden fra 2000 – 2007 udstedte Moody’s mere end 45.000 

kreditvurderinger af finansielle produkter med sikkerhed i huslån, hvoraf mere end halvdelen fik den 

højeste rating, AAA.54 Til sammenligning havde blot seks private selskaber i USA samme rating hos 

Moody’s i 2010.55 

 

Den amerikanske centralbank satte langsomt renten op igen, hvilket dæmpede mængden af nye 

boliglån. Samtidigt begyndte huspriserne at falde. Denne kombination af højere renter og faldende 

huspriser betød, at flere og flere af de økonomisk svage boligejere valgte at sætte deres bolig til salg. 

Den højere rente betød ligeledes, at flere og flere boligejere ikke kunne opfylde deres 

låneforpligtigelser. Derved overgik en stigende mængde af boliger på det amerikanske marked til 

bankerne grundet deres sikkerhed heri. Dette resulterede i et kraftigt stigende udbud af boliger, hvilket 

medførte yderligere fald i boligpriserne. Kombinationen af disse effekter medførte i sidste ende et 

decideret kollaps af det amerikanske boligmarked.56 

 

Da en lang række af de finansielle produkter var direkte afhængige af husejernes betalingsdygtighed, 

var produkterne langt mere risikofyldte end, hvad deres AAA-ratings havde signaleret. Hele 73% af 

de AAA-ratings som Moody’s havde udstedt på MBS’er i 2006, endte ultimativt med at blive 

downgraded til de lavest mulige ratings.57  

 

Det var ikke kun Moody’s, der havde givet vurderinger, der undervurderede kreditrisikoen. Generelt 

faldt værdien af alle AAA-ratede MBS’er udstedt i perioden primo 2007 til ultimo 2008 med hele 

                                                 
54 Benmelech & Dlugosz (2009), s. 161. 
55 The Financial Crisis Inquiry Commission (2011), ‘The Financial Crisis Inquiry Report’, s. xxv. 
56 Phillips & Yu (2011), s. 483 og The Financial Crisis Inquiry Commission (2011), ‘The Financial Crisis Inquiry Report’, 

s. 10. 
57 The Financial Crisis Inquiry Commission (2011), ‘The Financial Crisis Inquiry Report’, s. 121 
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70%.58 Denne tendens til udstedelse af for høje kreditvurderinger omfattede også andre finansielle 

produkter, der blev udstedt i samme periode.59 

 

Som følge af de ukorrekte kreditvurderinger havde investorerne allokeret store dele af deres midler i 

usikre finansielle produkter, der i mange tilfælde viste sig ikke at have nogen reel værdi. Dette ud fra 

en forventning om, at disse var ligeså sikre som andre AAA-ratede finansielle produkter, såsom 

statsobligationer.  

 

Det samlede tab for investorerne skulle vise sig at være enormt. På globalt plan blev der tabt omkring 

fire trillioner amerikanske dollars i investeringer på strukturerede finansielle produkter under krisen. 

En betydelig del af disse finansielle produkter var af kreditvurderingsbureauerne kort før krisen blevet 

tildelt høje ratings, og det synes usandsynligt, at de ville have opnået nær den popularitet, de fik, hvis 

ikke det havde været for disse kunstigt høje vurderinger. 60 

 

3.3 Hvordan reguleres kreditvurderingsbureauerne?  

Trods deres afgørende rolle på de finansielle markeder, har kreditvurderingsbureauer historisk set 

været undtaget både national og EU-retlig regulering. Den manglende nationale regulering inden for 

EU kan for de fleste medlemslande, heriblandt Danmark, tilskrives, at ingen kreditvurderingsbureauer 

er etableret inden for landets grænser.61 Årsagen til den manglende fællesskabsretlige regulering op 

til finanskrisen skal derimod primært findes i tilliden til den eksisterende selvregulering. 62 

Først i kølvandet på finanskrisen er der på europæisk plan blevet iværksat en egentlig 

reguleringsindsats. Dette særligt i form af tre generationer af forordninger på området: CRA I63, CRA 

II64 og CRA III.65 

 

Nedenfor vil den omtalte selvregulering samt den EU-retlige regulering kort blive introduceret for at 

skabe et historisk overblik, såvel som et overblik over det nuværende retskildelandskab på området.  

 

                                                 
58 Pagano & Volpin (2010), s. 403 
59 Griffin & Tang (2012). 
60 IMF (2014), ’World Economic Outlook’, s. 2. 
61 Pr. 1. januar 2017 er det samlede antal af konkurrerende kreditvurderingsbureauer inden for EU under 30, fordelt på 11 

Europæiske lande. 
62 Moloney (2016), s. 642 
63 Forordning (EF) 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer. 
64 Forordning (EU) 513/2011 af 11. maj 2011 om ændring af forordning (EF) 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer. 
65 Forordning (EU) 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer.  
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3.3.1 Selvregulering (     ’s adfærdskodeks) 

The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) offentliggjorde d. 25. september 

2003 en erklæring indeholdende en række overordnede principper for kreditvurderingsbureauers 

virke, heriblandt et princip om uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter.66 

 

I forlængelse af offentliggørelsen af de overordnede principper blev det fra en række markedsaktører 

anbefalet, at IOSCO udsendte mere detaljerede retningslinjer på området, der nærmere præciserede, 

hvordan disse principper i praksis burde gennemføres af det enkelte kreditvurderingsbureau. Som 

udtryk for sådanne retningslinjer udstedte IOSCO året efter et egentligt adfærdskodeks.67  Dette 

adfærdskodeks byggede på input på tværs af regeringer, Basel Komiteen, udstedere, investorer og 

kreditvurderingsbureauerne selv.68 

 

Som resultat af finanskrisen blev adfærdskodekset i 2008 opdateret, blandt andet med øget fokus på 

forebyggelse af interessekonflikter. 69 Allerede året efter fandt IOSCO, at særligt de tre største 

kreditvurderingsbureauer havde implementeret adfærdskodekset på tilfredsstillende vis. 70 

Som følge af det øgede tilsyn med kreditvurderingsbureauer på tværs af jurisdiktioner udsendte 

IOSCO i februar 2014 et forslag til endnu en revision af adfærdskodekset.71 Dette forslag blev efter 

mindre ændringer vedtaget i 2015. Det er denne udgave af kodekset fra 2015, der udgør det på 

nuværende tidspunkt gældende adfærdskodeks.72 

 

Adfærdskodekset er tiltænkt at fungere i harmoni med egentlig regulering, heriblandt den EU-retlige 

regulering, og samtidig fungere som den internationale standard for selvregulering på området.  

IOSCO’s adfærdskodeks har international karakter og omfatter kreditvurderingsbureauer på globalt 

plan, uanset størrelse og national oprindelse. Herved har adfærdskodekset siden dets ikrafttrædelse, 

også fundet anvendelse inden for EU.  

 

På trods af at adfærdskodekset oplister en lang række forskrifter for kreditvurderingsbureauers 

adfærd, er kodekset ikke tiltænkt en stringent karakter. Adfærdskodeksets regler skal ses som 

retningslinjer for, hvordan de overordnede principper, heriblandt uafhængighed og forebyggelse af 

                                                 
66 IOSCO (2003), ‘Statement of Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies’. 
67 IOSCO (2004), ‘Code of Conduct Fundamental for Credit Rating Agencies’. 
68 IOSCO (2004), ‘Press Release Regarding Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies’. 
69 IOSCO (2008),’ Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies’. 
70  IOSCO (2009), ‘A Review of Implementation of the IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating 

Agencies’. 
71 IOSCO (2014), ‘Consultation Report on Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies’. 
72 IOSCO (2015), ‘Code of Conduct Fundamental for Credit Rating Agencies’. 
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interessekonflikter, kan opnås. Man har fra IOSCO’s side derved taget højde for mulige forskelle i 

størrelser på bureauerne, markedsforhold, juridisk landskab mv. omkring det enkelte 

kreditvurderingsbureau og ladet det være op til det enkelte omfattede bureau, hvordan principperne 

præcis implementeres. Dette opnås ved den såkaldte ’comply-or-explain’-model, hvorefter 

kreditvurderingsbureauet har ret til at afvige fra adfærdskodekset, så længe bureauet kan forklare, 

hvordan de relevante IOSCO-principper til stadighed vil overholdes. Der er dermed ikke tilknyttet 

nogen egentlig håndhævelsesmekanisme til kodekset. Adfærdskodekset skal ses som en oplistning af 

det indhold, som det enkelte kreditvurderingsbureau må forventes at indeholde i sit individuelle 

adfærdskodeks som redskab til overholdelsen af IOSCO’s principper. Der er herved tale om et 

regelsæt med en klar intention om at være fleksibelt. 

 

Selvregulering på baggrund af IOSCO’s adfærdskodeks var som nævnt det eneste reguleringsredskab 

i relation til kreditvurderingsbureauer inden for EU indtil efter finanskrisen.  

Et eksempel på tilfredsheden med denne reguleringsform før finanskrisen kan findes i EU-

Kommissionens meddelelse om kreditvurderingsbureauer fra 2006. 73  Heri giver Kommissionen 

udtryk for bred tiltro til IOSCO’s adfærdskodeks og konkluderer, at ingen reguleringsmæssige 

initiativer er påkrævet. Dette var ligeledes i overensstemmelse med markedets holdning til området 

på dette tidspunkt.74 

 

Finanskrisen ændrede i stort omfang ved reguleringsindsatsen i forbindelse med den finansielle sektor 

inden for EU. Kreditvurderingsbureauer var i den forbindelse blandt de første til at blive associeret 

med krisen og underlagt yderligere regulering.75 

 

De tre store kreditvurderingsbureauer havde alle, allerede før udarbejdelsen af IOSCO’s 

adfærdskodeks, etableret egne adfærdskodeks og efterfølgende tilpasset disse IOSCO’s standarder.76 

På trods af dette blev der allerede i en rapport fra 2008 fra det daværende Financial Stability Forum 

sat international fokus på kreditvurderingsbureauers rolle i krisen. 77 Denne rapport foreslog dog ikke 

en yderligere reguleringsindsats, men derimod øget fokus på sikring af implementering af IOSCO’s 

adfærdskodeks. På samme måde var også EU-Kommissionens daværende primære rådgivergruppe 

                                                 
73 EU-Kommissionen (2006), ’Meddelelse fra Kommissionen om kreditvurderingsbureauer’ s. 2.  
74 Moloney (2016) s. 646 
75 Ibid. s. 643 
76 Hemraj (2015) s. 76 
77 Financial Stability Forum (2008), ‘Report of The Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional 

Resilience’. 
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på det finansielle område, The European Securities and Markets Expert Group (ESME), imod en øget 

reguleringsindsats på dette tidspunkt.78 

 

Først mod finanskrisens afslutning opstod en ændret holdning til spørgsmålet om egentlig EU-retlig 

regulering af kreditvurderingsbureauer. Dette holdningsskift kulminerede d. 12. november 2008 med 

fremsættelsen af første lovgivningsinitiativ på europæisk niveau, forslaget til CRA I. 79  Dette 

markerede starten på en EU-retlig indsat på området, der forsætter den dag i dag. En indsats der består 

af tre generationer af forordninger, som nærmere vil blive introduceret nedenfor.  

 

3.3.2 CRA I 

Som en konsekvens af forordningens tiltænkte rolle som redskab i genopretningen af tillid til 

markedet i kølvandet på finanskrisen blev forslaget vedtaget forholdsvis hurtigt i april 2009.  

CRA I byggede på mange områder videre på indholdet i IOSCO’s adfærdskodeks, hvilket eksplicit 

er beskrevet i forordningens præambelbetragtning 8. Heraf fremgår det, at IOSCO’s adfærdskodeks 

stadigt er tiltænkt at finde anvendelse, og at kreditvurderingsbureauer således tilskyndes til at 

overholde selvreguleringen sideløbende med forordningens bestemmelser.  

 

Ligesom IOSCO’s adfærdskodeks har CRA I som et af flere overordnede erklærede formål at sikre 

forebyggelsen af interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne.  

Udover en række generelle forskrifter, heriblandt et bredt gældende registreringskrav, introducerede 

CRA I således en række regler specifikt rettet mod forebyggelsen af interessekonflikter.80 

 

3.3.2.1 Anvendelsesområde  

Forordningen finder anvendelse på kreditvurderinger, der udstedes af kreditvurderingsbureauer 

registreret i Unionen, og som enten offentliggøres eller distribueres via abonnement, jf. forordningens 

artikel 2, stk. 1. Hvad der skal forstås med kreditvurdering og kreditvurderingsbureau er nærmere 

defineret i artikel 2, litra a og b. Det følger heraf, at en kreditvurdering skal forstås som en udtalelse 

om kreditværdighed af en enhed eller et finansielt produkt, der udstedes ved brug af et etableret og 

defineret klassificeringssystem af kreditvurderingskategorier. En juridisk person, hvis aktivitet 

                                                 
78 ESME (2008), Role of Credit Rating Agencies. 
79 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om kreditvurderingsbureauer (2008), ’Forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer’. 
80 For nærmere omkring registreringsprocessen se bl.a. Moloney (2016) s. 657ff.  
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omfatter udstedelse af sådanne kreditvurderinger på et professionelt grundlag, vil i forordningens 

forstand være at anse som et kreditvurderingsbureau. 

 

Antages betingelsen vedrørende offentliggørelse at være opfyldt er det springende punkt i relation til 

forordningens anvendelsesområde spørgsmålet om, hvorvidt kreditvurderingsbureauet er registreret 

i Unionen. Registreringskravet følger af artikel 14, stk. 1. Heraf fremgår det, at et 

kreditvurderingsbureau skal ansøge om registrering, såfremt det er en juridisk person, der er etableret 

inden for Unionen. Herved finder forordningen uden tvivl anvendelse på alle 

kreditvurderingsbureauer, der er etableret inden for EU. I forlængelse af ovenstående har ESMA (The 

European Securities and Market Authority) fortolket forordningens registreringskrav til at omfatte 

alle kreditvurderingsbureauer etableret inden for Unionen, uagtet om deres vurderinger skal anvendes 

i reguleringsøjemed som defineret i artikel 3, litra g.81 

 

Ovenstående kunne foranledige en til at tro, at forordningens krav med fordel kunne undgås ved at 

lade sig etablere uden for EU. Det fremgår dog af den nuværende artikel 4 (indsat ved CRA III som 

nærmere behandlet nedenfor), at alle finansielle institutioner, der anvender kreditvurderinger til 

overholdelse af øvrig EU-retlig regulering, kun kan anvende kreditvurderinger i reguleringsøjemed i 

det tilfælde, at vurderingen er udstedt af et kreditvurderingsbureau, der både er etableret og registreret 

i Unionen. Herved vil kreditvurderinger udstedt af et kreditvurderingsbureau uden for EU have en 

væsentligt begrænset værdi inden for EU.  

 

Det fremgår tydeligt at man fra lovgivers side har haft et ønske om, at både etablering og registrering 

inden for EU som udgangspunkt skal være et krav for udstedelse af kreditvurderinger, der kan 

anvendes af finansielle institutioner. Dette krav understøttes yderligere af reglerne vedrørende 

ækvivalens og validering af tredjelandskreditvurderingsbureauer. Som det fremgår straks nedenfor, 

opstilles der således strenge krav til anvendelsen af kreditvurderinger udstedt uden for Unionens 

område.   

 

3.3.2.1.1 Validering 

Af artikel 4, stk. 2 og 3, fremgår det, at det under visse betingelser er muligt for et 

kreditvurderingsbureau registreret i EU, at validere en kreditvurdering udstedt af et 

tredjelandskreditvurderingsbureau tilhørende samme gruppe 82  som det selv. Denne mulighed 

                                                 
81 ESMA (2013), ‘Guidelines and Recommendations on the Scope of the CRA Regulation’. 
82 Herved forstås som udgangspunkt et koncernforhold. Se nærmere definition af ’gruppe’ i artikel 3, litra m.  
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anvendes i stort omfang af de tre store kreditvurderingsbureauer, hvis hovedsæder er placeret uden 

for EU via datterselskaber registreret inden for EU. Muligheden for at validere en kreditvurdering er 

afhængig af, at det EU-registrerede kreditvurderingsbureau har kontrolleret og løbende er i stand til 

at godtgøre at tredjelandskreditvurderingsbureauets aktiviteter opfylder udvalgte bestemmelser i 

forordningen. Er dette krav opfyldt, vil en kreditvurdering udstedt af 

tredjelandskreditvurderingsbureauet blive betragtet som ligestillet med en vurdering udstedt af et 

kreditvurderingsbureau registreret i EU. Herudover vil det kreditvurderingsbureau, der har valideret 

kreditvurderingen, bevare det fulde ansvar for denne, jf. artikel 4, stk. 4 og 5.83 

 

3.3.2.1.2 Ækvivalens 

Udover muligheden for validering af kreditvurderinger fra tredjelandskreditvurderingsbureauer giver 

forordningen mulighed for godkendelse baseret på ækvivalens, jf. artikel 5. Det følger af artikel 5, 

stk. 1, at kreditvurderinger vedrørende enheder, der er etableret i tredjelande, eller vedrørende 

finansielle instrumenter, udstedt i tredjelande, og som er udarbejdet af et kreditvurderingsbureau 

etableret i et tredjeland, kan anvendes i reguleringsøjemed inden for EU i henhold til artikel 4, stk. 1, 

under visse omstændigheder og uden krav om validering. Særligt vigtig er i den forbindelse 

betingelsen om, at EU-Kommissionen skal have truffet en afgørelse om ækvivalens, hvori den 

anerkender ækvivalensen af det pågældende tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer i forhold 

til kravene i forordningen, jf. artikel 5, stk. 1, litra b og artikel 5, stk. 6. Der er i forhold til ækvivalens 

ikke noget krav om, at tredjelandskreditvurderingsbureauet skal være i samme gruppe som et 

kreditvurderingsbureau registreret i Unionen. Derimod er der i artikel 5, stk.1, indeholdt et krav om, 

at både den vurderede enhed eller selve udstedelsen af det finansielle instrument og 

kreditvurderingsbureauet skal have tredjelandstilknytning. Det vil gennem muligheden for 

godkendelse baseret på ækvivalens derfor ikke være muligt for et tredjelandskreditvurderingsbureau 

at udstede en kreditvurdering med direkte relation til EU, hvis ikke det hører under en gruppe med et 

kreditvurderingsbureau etableret i Union og derigennem kan valideres.  

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at der fra lovgivers side er anvendt en protektionistisk tilgang 

sideløbende med, at man fra EU’s side har haft et ønske om at udbrede sin regulatoriske tilgang til 

tredjelande.84 Grundet registreringskravet og de kun snævre muligheder for anvendelsen af ikke-

registrerede tredjelandskreditvurderingsbureauer kan forordningen siges at få et væsentligt bredere 

                                                 
83 Dermed kan validering ikke anvendes til omgåelse af forordningen, hvilket eksplicit fremgår af artikel 4, stk. 4.  
84 Moloney (2016) s. 680. 
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anvendelsesområde end ved første øjekast. 85  På trods af at visse kreditvurderinger er undtaget 

forordningens anvendelse jf. artikel 2, stk. 2, vil det i den resterende del af specialet være antaget at 

forordningen finder anvendelse.86 

 

3.3.3 CRA II 

Vedtagelsen af CRA I blev af mange anset som et stort og afgørende skridt i den rigtige retning inden 

for den EU-retlige post-krise-regulering af den finansielle sektor. Nyskabelsen skulle ikke findes i 

indholdet, som et langt stykke af vejen byggede på IOSCO’s adfærdskodeks, men i dets form som 

egentlig forordning med direkte og bindende virkning i medlemsstaterne.87  

 

På trods af introduktionen af harmoniseret fællesskabsregulering tilfaldt tilsynskompetencen i CRA 

I ikke et centralt europæisk organ, men derimod de enkelte medlemsstater.  

 

Som det fremgår af CRA II præambelbetragtning 1, blev ideen om et skift i denne tilsynsstrategi sat 

i gang ved den såkaldte de Larosière ekspertrapport, der med mandat fra EU-Kommissionen allerede 

i 2009 konkluderede, at det var nødvendigt at styrke tilsynssystemet for finanssektoren inden for 

EU.88  

 

Ved forordning (EU) 1095/2010 af 24. november 2010 oprettedes Den Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed (ESMA). ESMA er en af tre European Supervisory Authorities (ESA’er) 

som, sammen med the European Systemic Risk Board (ESRB) udgør the European System of 

Financial Supervision (ESFS). ESFS blev grundlagt i kølvandet på finanskrisen med det formål at 

forbedre kvaliteten og ensartetheden af den nationale tilsynsindsats.89 Herved var grundlaget lagt for, 

at der i 2011 med vedtagelsen af ændringsforordningen CRA II kunne gøres op med den nationale 

tilgang til tilsynsmyndigheden. Tilsynskompetencen overgik med CRA II således på stort set alle 

områder til ESMA. Dette skift udgjorde dog i praksis ikke et betydeligt afkald på national 

bestemmelse, da området i forvejen var nyt for de fleste medlemsstater.  

 

                                                 
85  ESMA holder løbende tilsyn med, hvorvidt finansielle virksomheder, der ikke har ladet sig registrere, udfører 

handlinger, der er betinget af en sådan registrering, ESMA (2017a), ’ESMA’s supervision of credit rating agencies, trade 

repositories and monitoring of third country central counterparties’. s. 10.  
86 Dette drejer sig om private kreditvurderinger, credit scores og visse kreditvurderinger udstedt af centralbanker. 
87 Moloney (2016) s. 649. 
88 The de Larosiére Group (2009), ‘The High Level Group on Financial Supervision in the EU’. 
89 Forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010, præambelbetragtning 5.  
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Hvor CRA I var præget af formning fra IOSCO’s adfærdskodeks, medførte CRA II, at den EU-retlige 

regulering begyndte at forme selvreguleringen. Som nærmere behandlet ovenfor i afsnit 3.3.1, 

medførte ændringerne i CRA II således en revision af IOSCO’s adfærdskodeks.  

Tendensen til, at den EU-retlige regulering gik forrest i udviklingen, forsatte i 2013 med vedtagelsen 

af endnu en ændringsforordning, CRA III.  

 

3.3.4 CRA III 

Allerede kort efter vedtagelsen af CRA I og før vedtagelsen af CRA II var der på europæisk plan 

drøftelser om videreudvikling af det materiale indhold af den EU-retlige regulering. I løbet af 2010 

og 2011 blev muligheden for en videreudvikling af reguleringsregimet diskuteret i forbindelse med 

både EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet.90 Som en naturlig følge af fokus på nedgraderinger 

af nationale kreditvurderinger i denne periode, intensiveredes udarbejdelsen af endnu en 

ændringsforordning fra europæisk side. Dette medførte, at der i november 2011 blev udsendt første 

forslag til CRA III, som efter længere forhandlinger blev vedtaget i december 2012.91 

 

Med vedtagelsen af CRA III ønskedes det blandt andet at sætte øget fokus på overafhængighed af 

kreditvurderinger inden for den finansielle regulering, (manglende) civilretligt ansvar for 

kreditvurderingsbureauer, (manglende) konkurrence på markedet for kreditvurderingsbureauer og 

ikke mindst forebyggelsen af interessekonflikter som følge af blandt andet vederlagsmodellen i 

markedet.92 

 

 

Det nuværende EU-retlige retskildelandskab består jf. ovenstående primært af tre generationer af 

forordninger. CRA I er i den forbindelse stadig gældende, blot med forbehold for de senere ændringer, 

som CRA II og CRA III har medført. Henvisninger til bestemmelser i CRA-forordningerne vil derfor 

fremover være til CRA I som ændret ved CRA II og CRA III (samlet betegnet som CRA-

forordningen), medmindre andet fremgår. 

  

                                                 
90  Se EU-Kommissionen (2010), ‘Public Consultation on Credit Rating Agencies’ og Europa-Parlamentet (2011), 

‘Beslutning af 8. juni 2011 om kreditvurderingsbureauernes fremtidsperspektiver’. 
91 Moloney (2016), s. 646. 
92 Se blandt andet præambelbetragtning 1,2 og 10. 
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4. DEN SPILTEORETISKE MODEL    

En kreditvurdering udstedt af et kreditvurderingsbureau har til formål at eliminere den 

informationsasymmetri, der eksisterer mellem en udsteder af et finansielt produkt og investorerne på 

markedet.93 

 

Der findes således tre centrale aktører på markedet i forbindelse med udstedelsen af en 

kreditvurdering. Det er disse aktører og deres incitamentsdannelse, der vil være subjekter i den 

spilteoretiske model, der anvendes i den resterende del af specialet. Den spilteoretiske model har til 

formål at eksemplificere og analysere de økonomiske problemstillinger. Modellen bygger i den 

forbindelse på en række antagelser om markedet og de enkelte aktører. 

 

4.1 Udsteder 

En udsteder skal forstås som den juridiske enhed, der udsteder det kreditvurderede finansielle 

instrument, eller som selv udgør den kreditvurderede enhed. Udstederen er således den part, der tager 

initiativ til anmodningen om kreditvurdering med dertilhørende finansiel interesse i resultatet af 

denne.94 Ved en udstedelse af et finansielt produkt ønsker udstederen enten selv at rejse kapital 

billigst muligt (f.eks. ved udstedelse af erhvervsobligationer) eller at kunne tilbyde lavest mulige 

forrentning i relation til de udstedte finansielle produkter (f.eks. ved udstedelse af strukturerede 

finansielle produkter). 

 

Som nævnt i afsnit 2.2 antages alle aktører, og dermed også udstederen, at agere økonomisk rationelt 

og profitmaksimerende. Udstederen ønsker derfor at opnå størst mulige profit ved udstedelsen af et 

finansielt produkt. Kreditvurderingen kan have en direkte indvirkning herpå.  

 

En kunstigt høj kreditvurdering vil medføre en økonomisk gevinst for udstederen. Dette skyldes at 

en kreditvurdering er udtryk for kreditrisikoen i forbindelse med investeringen. Investorerne vil 

derfor alt andet lige kræve et højere afkast ved investering i et finansielt produkt med en lav 

kreditvurdering end for tilsvarende med en høj kreditvurdering. Udstederen antages på baggrund 

heraf, at maksimere sin nytte ved at opnå højest mulige kreditvurdering. Udstederen vil i modellen 

                                                 
93 For nærmere omkring kreditvurderingsbureauers samfundsøkonomiske rolle se afsnit 3.2.3 
94 Specialets definition af ’udsteder’ er således bredere end definitionen i CRA-forordningen og dækker ligeledes over 

forordningens definitioner af ’initiativtagere’, ’sponsorer’ og ’tilknyttet tredjepart’ jf. artikel 3, stk. 1, litra i og s-u. 

Forordningens definition af ’udsteder’ vil udelukkende finde anvendelse, hvor dette fremgår eksplicit. 
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derfor alt andet lige foretrække den mest favorable kreditvurdering, og derfor altid vælge den 

kreditvurdering, der signalerer den lavest mulige kreditrisiko.  

 

4.2 Kreditvurderingsbureauet 

Som nærmere beskrevet i afsnit 3.2 er det kreditvurderingsbureauets rolle at udarbejde 

kreditvurderinger med det formål at klarlægge kreditrisikoen forbundet med investeringer i det af 

udstederen udstedte finansielle produkt. Kreditvurderingsbureauet er på linje med de øvrige aktører 

antaget at være profitmaksimerende. Det ønsker derfor at sælge så mange kreditvurderinger som 

muligt, eftersom dette vil medføre større omsætning. Dette har afgørende betydning for 

kreditvurderingsbureauernes samlede indtjening, da salg af kreditvurderinger udgør majoriteten af 

kreditvurderingsbureauernes årlige omsætning.95  

 

Kreditvurderingsbureauet antages på baggrund af ovenstående at maksimere sin nytte ved at 

maksimere antallet af kreditvurderingsaftaler, de kan sælge. Kreditvurderingsbureauet vil i modellen 

derfor, alt andet lige, foretrække at udstede flest mulige kreditvurderinger.  

 

4.3 Investorerne 

Investorerne skal i den spilteoretiske model forstås som den part, der overvejer at investere i det af 

udstederen udstedte finansielle produkt ud fra de oplysninger, de modtager fra 

kreditvurderingsbureauet i form af en kreditvurdering. Investorenes rolle på markedet er at investere 

kapital i de udstedte finansielle produkter med det formål at opnå en økonomisk gevinst. 

Investormassen kan tænkes at være udgjort af både professionelle finansielle institutioner såsom 

investeringsbanker, kapitalfonde, hedgefonde, investeringsforeninger, pensionsselskaber og 

derudover også privatpersoner.  

 

Fælles for alle investorer er, at de vurderer profitabiliteten af mulige investeringer ud fra den risiko, 

der er tilknyttet disse. Investorerne tjener penge på, at de kapitalinvesteringer, de foretager, giver et 

økonomisk afkast. Dette betyder, at investoren vil vælge at investere ud fra en vurdering af, hvorvidt 

den økonomiske kompensation i form af forrentningen vejer op for den tilhørende kreditrisiko.  

 

Det er essentielt for investorerne, at kreditrisikoen vurderes korrekt af kreditvurderingsbureaet. Alene 

herved vil det være muligt for investorerne korrekt at vurdere, hvorvidt den mulige økonomiske 

                                                 
95 Darey (2009), s. 622.  
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gevinst opvejer kreditrisikoen ved investeringen. Ukorrekte kreditvurderinger påvirker derved 

velfærden generelt på markedet, da dets ressourcer kan gå tabt eller anvendes inefficient. Hvis 

kreditrisikoen bliver vurderet for lavt, vil investorerne derfor være bedre stillet ved at investere i andre 

projekter, hvor risikoen er vurderet korrekt.  

 

Investorenerne antages på baggrund af ovenstående at maksimere deres nytte ved at investere på 

baggrund af korrekte kreditvurderinger. Investorenerne vil i den spilteoretiske model derfor alt andet 

lige foretrække en korrekt kreditvurdering. 

 

4.4 Modellen  

Den spilteoretiske model tager udgangspunkt i nytten, incitamenterne og samspillet i forbindelse med 

de tre aktører. Ud fra dette udgangspunkt vil modellen anvendes til at undersøge, hvordan aktørernes 

incitamenter interagerer med hinanden. Dette vil gøres ved at opstille en række spil, der illustrativt 

forsøger at analysere de problemfelter, specialet behandler.  

 

Modellen vil alt efter anvendelse variere i form og udstrækning. De individuelle antagelser 

vedrørende adgang til information, længden af spillet, i hvilken rækkefølge aktørerne handler, payoffs 

etc. vil derfor blive nærmere beskrevet i de respektive afsnit. 

 

Modellen vil, når denne anvendes i kapitel 5 og 6, hverken tage højde for markedets mulige 

disciplineringsmekanisme (omdømme) eller de mulige regulatoriske disciplineringsmekanismer 

(erstatningsansvar og straf). Der tages således ikke højde for langsigtede konsekvenser af nuværende 

handlinger. Disse behandles i stedet separat i kapitel 8, hvori modellen vil tage højde herfor.96 

 

På tværs af specialets områder er der visse antagelser, der går igen. Det antages, at aktørerne har 

perfekt information om hinandens handlingsmuligheder og payoffs forbundet hermed. Dertil antages 

det, at kreditvurderingsbureaet altid er i stand til at vurdere udsteders kreditrisiko korrekt, og at 

kreditvurderingsbureauet har to strategier, hvor den ene er at tilbyde en kreditvurdering, der er korrekt 

(K1), mens den anden strategi er at tilbyde en kreditvurdering, der er kunstigt høj (K2) og derved 

signalere, at kreditrisikoen er lavere end den reelt er. 

 

                                                 
96 For nærmere om dette metodiske valg, se kapitel 2. 
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De i dette kapitel gennemgåede antagelser om aktørernes nyttemaksimerende kendetegn og 

samspillet mellem disse er illustreret nedenfor. 
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5. VIRKSOMHEDSRELATEREDE INTERESSEKONFLIKTER 

 

Selvom det enkelte kreditvurderingsbureau består af en række individer, er fokus i dette kapitel rettet 

mod de problemstillinger, der ikke kan siges at relatere sig direkte til bureauets medarbejdere, men 

derimod til kreditvurderingsbureauet som helhed.  

 

De problemfelter, der behandles i dette kapitel, har således det til fælles, at det er virksomheden 

(kreditvurderingsbureauet), der er subjekt i en mulig interessekonflikt. Incitamentsdannelsen hos 

kreditvurderingsbureauet som helhed må i den forbindelse antages at have en væsentlig afsmittende 

effekt på incitamentsdannelsen hos dets ledende medarbejdere, da disse skal varetage virksomhedens 

interesser. Dette må ligeledes forventes at kunne have en afgørende indvirkning på analytikerne, der 

udarbejder kreditvurderingerne, og dermed i sidste ende på resultatet af de udstedte 

kreditvurderinger.97 

 

Vederlagsmodellen på markedet (udsteder betaler-modellen) er af mange blevet beskrevet som den 

primære årsag til eksistensen af interessekonflikter på området og vil blive behandlet i afsnit 5.1.  

Derudover, i afsnit 5.2, vil fokus rettes mod situationen, hvor der er fælles ejerskabsinteresse mellem 

udstederen og kreditvurderingsbureauet.  

 

5.1 Vederlagsmodellen (udsteder betaler-modellen) 

I den tidlige periode af kreditvurderingsbureauernes levetid var den dominerende vederlagsmodel 

karakteriseret ved, at investorerne selv betalte for kreditvurderinger af de virksomheder, de fandt 

interessante og overvejede at investere i (investor betaler-modellen). Dette ændrede sig i 1970’erne 

med udbredelsen af udsteder betaler-modellen som karakteriseres ved at kreditvurderingsbureauerne 

sælger kreditvurderinger direkte til udstederne. Udsteder betaler-modellen er i dag den klart mest 

udbredte vederlagsmodel og kilde til majoriteten af indtægterne for blandt andet de tre store på 

bureauer markedet: S&P, Moody’s og Fitch. 98 

 

                                                 
97 Se til støtte herfor udtalelser fra Moody’s tidligere topchef William Harrington: Neate (2011). 
98 For en nærmere gennemgang af de historiske perspektiver se afsnit 3.2.1 
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5.1.1 Risiko for interessekonflikter som følge af udsteder betaler-modellen  

Da aktørerne på markedet antages at være profitmaksimerende, er det interessant nærmere at belyse, 

hvorvidt udsteder betaler-modellen udgør en risiko for interessekonflikter mellem 

kreditvurderingsbureauerne og investorerne.  

 

5.1.1.1 Incitamentsdannelsen hos markedets aktører 

Da det er profitmaksimerende for en udsteder at opnå den højest mulige kreditvurdering fra 

kreditvurderingsbureauet, vil udstederen, alt andet lige, opnå en afledt økonomisk gevinst ved en for 

høj kreditvurdering i forhold til en korrekt kreditvurdering. 

 

Denne søgen efter den mest favorable kreditvurdering medfører en risiko for rating shopping. Med 

rating shopping skal forstås en situation, hvor udstederen vil forhøre markedets forskellige 

kreditvurderingsbureauer om dets hensigter i relation til en evt. kreditvurdering og vælge det bureau, 

som forventes at ville afgive den højeste vurdering. Dette vil i praksis kunne ske enten via uformel 

kommunikation eller via indhentelse af en egentlig foreløbig kreditvurdering. En sådan foreløbig 

kreditvurdering er karakteriseret ved en kontraktuelt indbygget ’right to refusal’, hvorved udstederen, 

modsat tilfældet ved en endelig kreditvurdering, kan undgå offentliggørelse, hvis resultatet ikke er 

tilfredsstillende.99 

 

Det er profitmaksimerende for kreditvurderingsbureauerne at sælge så mange kreditvurderinger som 

muligt. Ved udsteder betaler-modellen er det i den forbindelse selve udstederen, som 

kreditvurderingsbureauerne ønsker at sælge til. Dette medfører en risiko for incitamentsdannelse hos 

det enkelte kreditvurderingsbureau til at tilpasse deres kreditvurderinger til udstedernes ønsker, 

såkaldt rating catering. Ved at tildele udstederne højere kreditvurderinger end de objektivt korrekte 

vil kreditvurderingsbureauet kunne opnå at få flere udstedere som kunder. 

 

At der ikke blot er tale om en teoretisk problemstilling er underbygget i litteraturen på baggrund af 

empiriske studier. Griffin & Tang (2012) undersøgte kreditvurderinger udstedt over en periode på 10 

år fra 1997 til 2007.  Der fremgår heraf, at der var en tydelig forskel mellem mængden af finansielle 

produkter, der var berettiget til en rating på AAA, og den mængde, der rent faktisk fik en rating på 

AAA. Baggrunden for den større mængde af AAA-kreditvurderinger blev undersøgt for, hvorvidt 

denne potentielt kunne skyldes naturlige årsager. Forfatterne fandt dog ingen saglige objektive 

                                                 
99 At en endelig kreditvurdering ikke kan tilbageholdes, fremgår regulatorisk af CRA-forordningens artikel 10, og vil ikke 

blive behandlet nærmere.  
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faktorer, der kunne retfærdiggøre dette, og konkluderede dermed, at kreditvurderingerne ikke var 

tilstrækkeligt begrundet, og at de var kunstigt høje. 

 

He et al. (2012) har undersøgt forholdet mellem størrelserne på de udstedere, der har købt 

kreditvurderinger, og resultatet af de kreditvurderinger, de modtog. I deres artikel undersøges 

hypotesen om, at store udstedere har mulighed for i større grad at presse kreditvurderingsbureauerne 

til afgive bedre kreditvurderinger. Det konkluderes at der eksisterer en sådan sammenhæng mellem 

høje kreditvurderinger og store udstedere. Dette understøtter det teoretiske udgangspunkt om, at 

kreditvurderingsbureauernes incitament til at udstede kunstigt høje ratings stiger i takt med den 

økonomiske gevinst forbundet herved.  

 

Hau et al. (2012) undersøger nogenlunde samme problematik, hvor fokus blot er på store banker og 

kreditvurderinger af disse. De konkluderer også i den henseende, at der er en sammenhæng mellem 

favorable ratings og store udstedere under udsteder betaler-modellen.  

 

For nærmere at belyse mekanismerne bag risikoen for interessekonflikter kan ovenstående 

problematik med fordel analyseres gennem den spilteoretiske model beskrevet i kapitel 3.  

 

5.1.1.2 Spilteoretisk eksemplificering 

For at illustrere interaktionen mellem udstederne og kreditvurderingsbureauerne opstilles et 

sekventielt spil med to aktører, kreditvurderingsbureauet og udstederen. Heri vil udstederen 

indledningsvis beslutte sig for, hvorvidt denne vil indhente en foreløbig kreditvurdering hos 

kreditvurderingsbureauet, hvorefter kreditvurderingsbureauet beslutter sig for, hvorvidt denne 

foreløbige kreditvurdering skal være korrekt eller for høj. På baggrund af den foreløbige 

kreditvurdering beslutter udstederen sig sluttelig for, hvorvidt kreditvurderingen skal afvises eller om 

denne skal accepteres og dermed offentliggøres via en endelig kreditvurdering.100 

 

Det antages i den resterende del af specialet, at prisen for indhentelse af en foreløbig kreditvurdering 

er lig 10, og at merprisen ved at acceptere denne, hvilket medfører udstedelse af en endelig vurdering, 

er lig 20. 101  Kreditvurderingsbureauets omkostninger forbundet med udarbejdelse af en 

                                                 
100 Det antages for simpelhedens skyld, at den endelige kreditvurdering altid vil føre til samme resultat som den foreløbige 

kreditvurdering.    
101 Prisen ved at gå direkte til den endelig kreditvurdering antages at være lig med den samlede pris for den foreløbige og 

den endelige vurdering (10+20=30). Herved vil der ingen besparelse være ved at springe den foreløbige vurdering over, 

og dette vil derfor aldrig være aktuelt. 
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kreditvurdering er lig 5 for en foreløbig kreditvurdering og 10 for en endelig kreditvurdering. Herved 

antages kreditvurderingsbureauets profitmargin at være 50%, hvilket svarer nogenlunde til praksis 

for de tre store bureauer.102  

 

Udstederen vil som nævnt indledningsvis skulle vælge mellem at indhente en foreløbig 

kreditvurdering eller slet ikke at anvende en kreditvurdering. Vælger udstederen allerede her ikke at 

indhente en kreditvurdering, antages udstederen dog stadig at have et vist positivt payoff. Det vil 

således stadig være muligt for udstederen at opnå en vis, om dog begrænset, tillid fra investorerne 

ved selv at forsøge at signalere sin kreditrisiko. På denne baggrund antages udstederens payoff ved 

slet ikke at indhente en foreløbig vurdering at være lig 5.  

 

Kreditvurderingsbureauet antages altid at kunne vurdere den korrekte kreditrisiko og kan dermed 

tildele udstederen én af to forskellige typer foreløbige kreditvurderinger: En korrekt kreditvurdering 

(K1), som er en kreditvurdering, der angiver den objektivt rigtige kreditrisiko hos udsteder, eller en 

for høj kreditvurdering (K2), som er en kreditvurdering, der er højere end K1 og derved angiver en 

for lav kreditrisiko. 

 

Udstederen antages i tilfælde af at denne har indhentet en foreløbig vurdering fra 

kreditvurderingsbureauet at have to muligheder. Enten kan den tilbudte kreditvurdering accepteres 

og en endelig kreditvurdering udstedes, ellers kan den afvises, hvorefter udstederen kan opsøge et 

andet kreditvurderingsbureau.  

 

Accepteres den korrekte kreditvurdering (K1) antages udstederen at opnå en indtægt på 50. Hermed 

vil udstederens samlede payoff i denne situation være: 

 

πUdsteder[Indhent K1] = Indtægt ved K1 - Pris foreløbig vurdering - Pris endelig vurdering 

= 50 – 10 – 20 = 20 

 

Accepteres den ukorrekte og for høje kreditvurdering (K2) antages udstederen at opnå en indtægt på 

80. Hermed vil udstederens samlede payoff i denne situation være:  

 

 

                                                 
102 Markham (2011), s. 726, United States Senate (2011), ’Wall Street and The Financial Crisis: Anatomy of a Financial 

Collapse’ s. 256-257. 
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πUdsteder[Indhent K2] = Indtægt ved K2 - Pris foreløbig vurdering - Pris endelig vurdering 

= 80 – 10 – 20 = 50 

 

Da der antages at være flere kreditvurderingsbureauer på markedet, vil udstederen kunne afvise både 

en K1 og K2 og derefter indhente en kreditvurdering andetsteds. Udstederen vil derved kunne shoppe 

mellem bureauer. Udstederen antages i den forbindelse at have en forventning om, at det vil kunne 

være profitmaksimerende for kreditvurderingsbureauerne at udstede for høje kreditvurderinger. 

Udstederen antages derfor at tilskrive det 75% chance, at et andet bureau vil tilbyde en K2. Derved 

er payoff forbundet med en afvisning lig omkostningerne ved at have indhentet den første foreløbige 

vurdering plus det vægtede gennemsnit af payoffs ved at acceptere en henholdsvis K1 og K2 hos et 

andet bureau. Dette betyder at payoff for udstederen ved at afvise en foreløbig kreditvurdering, uanset 

hvorvidt der er tale om en K1 eller K2, vil være: 

 

πUdsteder[Afvis] = Omkostning ved foreløbig vurdering + (1-0,75) * Forventet payoff ved K1 

+ 0,75 * Forventet payoff ved K2  

= -10 + (0,25 * 20) + (0,75 * 50) = 32,5 

 

Ovenstående antagelser er opsummeret i nedenstående tabel. 

 

 

 

         

Pris for indhentelse af foreløbig vurdering 10 

Pris for indhentelse af endelig vurdering 20 

Indtægt ved opnåelse af endelig K1 50 

Indtægt ved opnåelse af endelig K2 80 

  igur  .   

                       

Omkostning ved udstedelse af foreløbig vurdering 5 

Omkostning ved udstedelse af endelig vurdering 10 

Indtægt ved udstedelse af foreløbig vurdering 10 

Indtægt ved udstedelse af endelig vurdering 20 
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Af ovenstående beregninger af udsteders payoffs fremgår det, at payoff som følge af at indhente en 

foreløbig kreditvurdering er minimum 20. Dette er altid højere end payoff ved slet ikke at indhente 

en kreditvurdering (5). Der vil derfor altid være incitament for udsteder til at indhente en foreløbig 

kreditvurdering. Mindre tydeligt fremgår det, hvorvidt kreditvurderingsbureauet derefter vil have 

incitament til at tilbyde en korrekt eller for høj kreditvurdering og dernæst, hvorvidt udsteder vil have 

incitament til at acceptere eller afvise denne.  

 

Denne problematik har karakter af et sekventielt spil. Kreditvurderingsbureauet beslutter således 

først, hvorvidt dette vil tilbyde K1 eller K2, hvorefter udstederen accepterer eller afviser denne. 

Udstederen har derfor, før spillet udfolder sig, fire forskellige strategivalg. Først og fremmest kan 

udstederen vælge en strategi om altid at acceptere (AC,AC), dernæst kan vælges en strategi om at 

acceptere en K1, men at afvise en K2 (AC,AF), dernæst kan vælges en strategi om altid at afvise 

(AF,AF), og endeligt kan vælges en strategi om at afvise K1 og acceptere K2 (AF,AC). Da 

kreditvurderingsbureauet kun kan vælge mellem at tilbyde K1 og K2, kan spillet i dets strategiske 

form opstilles som følger.  

 

 

 

Ovenstående spil har tre Nash-ligevægte. Både strategisammensætningerne K1,(AF,AF), 

K2,(AC,AC) såvel som K2,(AF,AC) opfylder således kravet om, at begge aktørers strategi er den 

bedst mulige, givet at den anden aktør spiller dennes bedst mulige strategi. 

 

Da der er tale om et sekventielt spil, og der derved eksisterer såkaldte ’subgames’, er det ikke givet, 

at hver af ovenstående Nash-ligevægte vil være en troværdig ligevægt. Herved skal forstås, at 

udstederens strategier i ovenstående spil ikke tager specifikt højde for, hvorvidt 

kreditvurderingsbureauet har tilbudt K1 eller K2, men i stedet er strategivalg foretaget ex ante. Der 

tages således ikke højde for aktørernes sekventielle rationalitet. Ovenstående Nash-ligevægte er 

derfor ikke automatisk såkaldte ’subgame perfect’ Nash-ligevægte. 

 

  ureau  Udsteder                                   

    yd    (15  20) (15  20) (5  32,5) (5  32,5) 

    yd    (15  50) (5  32,5) (5  32,5) (15  50) 

  igur  .   
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For at undersøge eksistensen af sådanne subgame perfect Nash-ligevægte kan metoden ’backwards 

induction’ med fordel anvendes. Herved løses spillet bagfra ved først at anskue den sidste række af 

beslutninger i spillet (udsteders beslutning om accept eller afvisning af enten K1 eller K2). Ved at 

anskue hvilken handling, der vil være profitmaksimerende for aktøren for enhver situation i den sidste 

periode, vil det derefter være muligt at bevæge sig tilbage igennem spillet. 103  Dette skyldes, at 

aktøren, der tager den næstsidste beslutning (kreditvurderingsbureauets beslutning om at tilbyde K1 

eller K2), grundet sekventiel rationalitet kan forudsige, hvad aktøren, der handler efter dem, vil gøre, 

og så fremdeles. På den måde tages højde for det sekventielle element i spillet. For at løse spillet på 

sådan vis kan spillet med fordel opstilles i udvidet form.  

 

 

 

Når kreditvurderingsbureauet skal beslutte, hvilken kreditvurdering det vil tilbyde, vil bureauet 

forvente, at udstederen ønsker at maksimere egen profit. Da der antages at være fuldkommen 

information om begge parters payoffs, kan kreditvurderingsbureauet forudsige udstederens reaktion 

på henholdsvis en korrekt og en for høj foreløbig kreditvurdering.  Ved at tilbyde en korrekt foreløbig 

                                                 
103 Watson (2008), s. 167-170. 

  reditvurderingsbureau  Udsteder  Udsteder 

 reditvurderingsbureau 

Udsteder Udsteder 

(15  20) (15  50) (5  32,5) (5  32,5) 

(0  5) 

  igur  .   
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kreditvurdering (K1) kan kreditvurderingsbureauet således forvente, at udstederen vil afvise denne. 

Dette skyldes at payoff herved er højere for udstederen end ved at acceptere.  

 

πudsteder[Afvis K1] = 32,5 > πudsteder[Accepter K1] = 20 

 

På samme vis kan kreditvurderingsbureauet forudsige, hvordan udstederen vil reagere, hvis der 

tilbydes en for høj foreløbig kreditvurdering (K2). I dette tilfælde vil det samlede payoff ved at 

acceptere den foreløbige kreditvurdering overstige payoff ved at afvise. 

 

π𝑢𝑑𝑠𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟[Afvis K2]= 32,5 < π𝑢𝑑𝑠𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟[Accepter K2] = 50 

 

Da kreditvurderingsbureauet jf. ovenstående kan forudsige udstederens handlinger, er det muligt for 

bureauet at vælge egen strategi ud fra dette. Kreditvurderingsbureauet ved, at hvis der tilbydes K1, 

vil denne blive afvist, og der opnås derfor kun betaling for den foreløbige vurdering. Tilbydes der i 

stedet en foreløbig K2, vil denne blive accepteret, og der opnås derved ligeledes profit ved 

udstedelsen af den endelige kreditvurdering.  

 

πbureau[Tilbyd K1] = 5 < πbureau[Tilbyd K2] = 15 

 

Da kreditvurderingsbureauets payoff ved at udstede en K2 er højere end for en K1, vil 

kreditvurderingsbureauet udstede en for høj foreløbig kreditvurdering, hvorefter denne accepteres af 

udstederen. Det er således alene strategien K2,(AF,AC), der er profitmaksimerende i relation til både 

det subgame, der omhandler K1, og det der omhandler K2. Spillets eneste subgame perfect Nash-

ligevægt er derfor K2,(AF,AC). 

 

→ligevægt: [Indhent foreløbig kreditvurdering, Tilbyd K2, Accepter] 

 

Den subgame perfect Nash-ligevægt i ovenstående spil illustrerer, at udstederen vil have incitament 

til at afvise korrekte foreløbige kreditvurderinger og acceptere for høje. Derved opstår der incitament 

hos kreditvurderingsbureauet til at udstede for høje kreditvurderinger, da dette er profitmaksimerende 

for bureauet. Dette er direkte modstridende med investorernes interesse om så korrekte 

kreditvurderinger som muligt.  
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På baggrund af ovenstående spilteoretiske eksemplificering, og den gennemgåede sekundære empiri 

på området, kan det konkluderes, at udsteder betaler-modellen medfører en væsentlig risiko, at 

udsteder ved at shoppe mellem kreditvurderingsbureauer (rating shopping) kan presse disse til at 

afgive kunstigt høje kreditvurderinger (rating catering). Hvorvidt og i hvilket omfang dette er forsøgt 

reguleret, vil blive gennemgået straks nedenfor.  

 

5.1.2 Regulering i relation til udsteder betaler-modellen 

Udsteder betaler-modellen indtager ikke blot en central rolle ud fra et økonomisk perspektiv. Den 

fremtrædende rolle som syndebuk i finanskrisens efterspil afspejler sig også regulatorisk.  

Allerede ved vedtagelsen af CRA I blev der stillet spørgsmålstegn ved udsteder betaler-modellens 

hensigtsmæssighed, herunder muligheden for eventuelle alternative vederlagsmodeller. 104  Dette 

medførte dog ikke, at man fra lovgivers side ved vedtagelsen af CRA I valgte direkte at lovgive 

omkring vederlagsmodellen.  

 

At udsteder betaler-modellen udgør en væsentlig risiko for interessekonflikter er også anerkendt i 

CRA III.105 Ej heller ved suppleringen af lovgivningsgrundlaget med CRA III valgte man dog fra 

lovgivers side at regulere problemstillingen direkte. Dette til trods for, at blandt andet Europa-

Parlamentet i tiden op til vedtagelsen af CRA III gav tydeligt udtryk for bekymring over for udsteder 

betaler-modellens hensigtsmæssighed. Det fremgår således af en beslutning fra Parlamentet af 8. juni 

2011, at spørgsmålet om regulering af udsteder betaler-modellen ansås som en af de mest centrale 

uløste problemstillinger på området, og at der i den forbindelse burde arbejdes hen imod mulige 

alternativer. 106  Samme anerkendelse af problemstillingen har fundet vej til forordningens 

præambelbetragtninger. 107 På trods af en bred anerkendelse af problemstillingen fremstår 

vederlagsmodellen stadig uberørt af den nugældende EU-retlige regulering, og de mulige 

problemstillinger som følge heraf er stadig blandt de problemstillinger, der ifølge EU-Kommissionen 

giver anledning til særlig bekymring.108 

                                                 
104 Se bl.a. præambelbetragtning 73.  
105 Se bl.a. præambelbetragtning 7.  
106 Europa-Parlamentets (2011), ’Beslutning af 8. juni. 2011 om kreditvurderingsbureauernes fremtidsperspektiver’, 

punkt H, 13 og 42, s. 24.  
107 Se bl.a. præambelbetragtning 1, 2 og 10.  
108  Se EU-Kommissionen (2016b), ‘Study on the State of the Credit Rating Market. Final Report’, s.12 og EU-

Kommissionen (2016a), ‘Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet of Rådet om alternativer til eksterne 

kreditvurderinger, situationen på kreditvurderingsmarkedet, konkurrence og governance i kreditvurderingssektoren, 

situationen på markedet for kreditvurdering af strukturerede finansielle instrumenter og muligheden for etablering af et 

europæisk kreditvurderingsinstitut’, s. 18. 
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Som alternativ til direkte regulering af vederlagsmodellen forsøger CRA-forordningen at mindske 

risikoen for, at udsteder betaler-modellen medfører udstedelse af ukorrekte kreditvurderinger i 

praksis. Dette sker blandt andet ved regulering i større eller mindre grad af en række accessoriske 

områder, der vil blive behandlet nedenfor.   

 

5.1.2.1 Foreløbige kreditvurderinger 

Som belyst ovenfor i den økonomiske analyse af udsteder betaler-modellen (afsnit 5.1.1) udgør 

interessefælleskabet mellem udstederne og kreditvurderingsbureauerne en væsentlig risiko i forhold 

til mulig rating catering. Det skyldes blandt andet udstedernes mulighed for at shoppe mellem 

kreditvurderingsbureauer. Dette område har derfor også været genstand for lovgivers 

opmærksomhed. Der har fra lovgivers side således været rettet en vis fokus på omfanget af 

mulighederne for brug af foreløbige kreditvurderinger med en indbygget ’right to refusal’. 

 

Af præambelbetragtning 41 i CRA I fremgår det at ”kreditvurderingsbureauer bør træffe 

foranstaltninger for at undgå situationer, hvor udstederen anmoder om en foreløbig vurdering af det 

pågældende strukturerede finansielle instrument fra en række kreditvurderingsbureauer for at finde 

frem til det bureau, der giver den bedste kreditvurdering for den foreslåede struktur”. Udover at 

denne betragtning er begrænset til at omhandle strukturerede finansielle produkter, har betragtningen 

ej heller fundet vej til selve forordningen. Dette gør sig ligeledes gældende for forordningen i dens 

nuværende form. Det er på den baggrund stadig muligt for kreditvurderingsbureauerne at udstede 

foreløbige kreditvurderinger, som grundet deres private natur ikke er omfattet af CRA-forordningen 

og dermed ej heller kravet om offentliggørelse jf. artikel 10, stk. 1, jf. artikel 2, stk. 1, litra a.   

 

Ved vedtagelsen af CRA III indførtes dog en indirekte regulering af foreløbige vurderinger ved 

indsættelse af ny bestemmelse i bilag I, afsnit D, del I, punkt 6. Ifølge denne er 

kreditvurderingsbureauet pålagt en oplysningspligt i forbindelse med foreløbige vurderinger. 

Kreditvurderingsbureauet skal jf. bestemmelsen løbende offentliggøre oplysninger på sin 

hjemmeside ”om alle de enheder eller g ldsinstrumenter, der er indgivet til bureauet med henbli  

på en første gennemgang eller en foreløbig vurdering og underretter  SMA om dette”. Disse 

oplysninger skal offentliggøres, uanset om der indgås en aftale om endelig vurdering, og 

offentligheden har således mulighed for at holde opsyn med i hvilket omfang, udstederne indhenter 

foreløbige vurderinger, men ikke resultatet af disse.  
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Også IOSCO’s adfærdskodeks tager delvis stilling til spørgsmålet om foreløbige vurderinger. Af 

adfærdskodeksets pkt. 1.20 følger det, at hverken et kreditvurderingsbureau som helhed eller dets 

ansatte bør give nogen form for garantier til udstederen eller andre parter om det endelige resultat af 

kreditvurderingen. Det fremgår dog ligeledes, at dette ikke står i vejen for, at 

kreditvurderingsbureauet udsteder foreløbige kreditvurderinger på en måde, der overholder kravene 

i adfærdskodeksets pkt. 1.22 og 2.6(d). Pkt. 1.22 omhandler et forbud mod, at 

kreditvurderingsbureauet rådgiver udsteder omkring, hvordan denne kan strukturere sig på en måde, 

der vil have effekt på vurderingen,109 mens pkt. 2.6(d) fremhæver foreløbige kreditvurderinger som 

et særligt fokusområde, kreditvurderingsbureauet bør være opmærksom på ved udarbejdelse af 

interne procedurer.  

 

Heller ikke via selvreguleringen er indhentelsen/udstedelsen af foreløbige kreditvurderinger uden 

offentliggørelsespligt således direkte reguleret.  

 

5.1.2.2 Rotationskrav 

I tillæg til ovenstående indførtes ved CRA III endnu en bestemmelse, der indirekte relaterer sig til 

selve vederlagsmodellen. Ved CRA III indførtes således artikel 6b omhandlende den maksimale 

varighed af kontraktforholdet mellem en udsteder og et kreditvurderingsbureau. 110 

Kreditvurderingsbureauets incitament til at opnå et kontraktforhold med udstederen på baggrund af 

udsteder betaler-modellen vil kunne afhænge af den forventede varighed af dette forhold. Artikel 6b, 

stk. 1 og 3, fastlægger i den forbindelse, at et kreditvurderingsbureau maksimalt må indgå en kontrakt 

om udstedelse og vedligeholdelse af en kreditvurdering af et finansielt instrument fra den samme 

initiativtager 111  på en periode på fire år. I denne indledende kontraktperiode er 

kreditvurderingsbureauet afskåret fra at kreditvurdere andre produkter udstedt af samme 

initiativtager. Efter kontraktens udløb skal kreditvurderingsbureauet ligeledes afholde sig fra at indgå 

en ny kontrakt med samme part. Dette i en periode tilsvarende varigheden af den udløbne kontrakt, 

men ikke længere end fire år fra den oprindelige kontrakts udløb. Rotationskravet udelukker ligeledes 

kreditvurderinger i ’lockout-perioden’ fra andre kreditvurderingsbureauer end det, som udstedte den 

oprindelige vurdering, men som tilhører samme koncern som dette. Herudover er også 

kreditvurderingsbureauer, der deler ejerskabsinteresser med det oprindelige kreditvurderingsbureau, 

omfattet af rotationskravet.  

                                                 
109 En lignende bestemmelse findes i CRA-forordningen i bilag I, Afsnit B, punkt 4.  
110 Jf. CRA III artikel 1, nr. 8. 
111 Som nærmere defineret i artikel 3, stk. 1, litra t. 
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Udover muligheden for at blive undtaget rotationskravet som følge af kreditvurderingsbureauets 

størrelse, jf. stk. 5, oplistes en række undtagelseskrav i bestemmelsens stk. 2.  

Det fremgår heraf at rotationskravet ikke finder anvendelse, hvis initiativtageren til udstedelsen af de 

finansielle instrumenter anvender kreditvurderinger fra mindst fire separate 

kreditvurderingsbureauer, og disse hver især vurderer mere end 10% af det samlede antal finansielle 

instrumenter udstedt af initiativtageren.  

 

I tillæg til undtagelsesmulighederne i stk. 2 og 5, er rotationskravets anvendelsesområde yderligere 

begrænset. Det er er således ikke samtlige kreditvurderinger af finansielle instrumenter, der er 

omfattet af bestemmelsen, men udelukkende udstedelse af kreditvurderinger af gensecuritisationer. 

Med gensecuritisationer skal forstås en securitisation, hvor risikoen forbundet med den underliggende 

pulje af instrumenter er opdelt i trancher, og mindst en af de underliggende produkter har selvstændig 

karakter af en securitisation.112 

 

Artikel 6b er derved i praksis begrænset til udstedelse af kreditvurderinger relateret til 

gensecuritisationer, hvorefter kreditvurderingsbureauet ikke må foretage kreditvurderinger af nye 

gensecuritisationer med underliggende aktiver fra den samme initiativtager.  

 

5.1.2.3 Drifts- og organisationskrav 

Udover de ovenfor gennemgåede bestemmelser, der i varierende grad kan tænkes at have indflydelse 

på betydningen af udsteder betaler-modellen, står vederlagsmodellen stadig uberørt af den EU-retlige 

regulering. Dette er dog ikke ensbetydende med at kreditvurderingsbureauer ikke aktivt skal forsøge 

at forebygge interessekonflikter og udstedelsen af ukorrekte af kreditvurderinger på bagrund heraf. 

 

Enhver manifestation af interessekonflikter, der kan dokumenteres, er således retsstridige som følge 

af forordningens ’generalklausul’ vedrørende interessekonflikter i artikel 6, stk. 1.  Det følger heraf, 

at et kreditvurderingsbureau skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres 

vurderinger ikke påvirkes af eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter. Denne 

bestemmelse finder derfor også anvendelse på eksisterende eller potentielle interessekonflikter som 

følge af udsteder betaler-modellen.   

 

                                                 
112 Se bl.a. forordning (EU) 575/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 63 og dette speciales afsnit 3.2.4. Hvad der nærmere skal forstås 

med gensecuritisation, behandles ikke yderligere.  
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Indholdet af artikel 6, stk. 1, præciseres i stk. 2, hvorefter kreditvurderingsbureauer skal overholde 

de krav, der følger af bilag I afsnit A (organisatoriske krav) og B (driftskrav).  

Ud fra et virksomhedsrelateret synspunkt er særligt bestemmelserne om interne kontrolfunktioner i 

bilag I, afsnit A, punkt 1, 2 og 5 relevante. Det følger af disse, at kreditvurderingsbureauet både skal 

have et administrations- eller tilsynsorgan med fokus på forebyggelse af interessekonflikter, en 

compliancefunktionsafdeling og i det hele taget organisere således, at det sikres, at 

kreditvurderingsbureauets forretningsinteresser ikke påvirker kreditvurderingsaktiviteternes 

uafhængighed eller nøjagtighed. I tillæg til bilagsbestemmelserne indeholder artikel 6, stk. 4, et krav 

om etablering, håndhævelse og dokumentering af interne procedurer for at forebygge og afhjælpe 

interessekonflikter. Hverken de specificerede krav i bilag I eller artikel 6, stk. 4, omhandler dog 

vederlagsmodellen på direkte vis. 

 

Den EU-retlige regulering behandler således ikke vedlagsmodellen specifikt i gældende lovgivning, 

men berører kun udsteder betaler-modellen perifært gennem brede bestemmelser om forebyggelse af 

interessekonflikt generelt. Dette betyder, at der i forhold til regulering i relation til vederlagsmodellen 

er efterladt stort råderum, således at selvreguleringen i form af IOSCO’s adfærdskodeks kan komme 

til at spille en væsentligt rolle. 

 

Også adfærdskodekset indeholder generelle bestemmelser med indirekte relation til 

vederlagsmodellen. Artikel 6, stk. 1, i forordningen udspringer således af pkt. 2.6 i 2008-udgaven af 

adfærdskodekset. Bestemmelsen i pkt. 2.6 er revideret i 2015 for at være i overensstemmelse med 

den opdaterede artikel 6, stk. 1. Herudover oplister pkt 2.6 litra a-e en række specifikke situationer, 

som kreditvurderingsbureauet bør være opmærksom på. Underpunkterne a-e er således en oplistning 

af eksempler på fem typer af mulige interessekonflikter, som kreditvurderingsbureauet bør være 

opmærksom på ved implementering af interne procedurer. Blandt disse fremgår både mulige 

interessekonflikter som følge af vederlagsmodellen, jf. litra a, og mulige interessekonflikter som følge 

af foreløbige vurderinger, jf. litra d.  

 

Til trods for ovenstående følger det af introduktionen til 2015-revisionen af adfærdskodekset, at der 

ikke tages eksplicit stilling til kreditvurderingsbureauernes valg af vederlagsmodel. Det fremgår 

derimod, at adfærdskodekset, ligesom IOSCO-principperne, er tiltænkt at være nyttige i relation til 

kreditvurderingsbureauer uagtet vederlagsmodel. Det fremgår ligeledes, at adfærdskodekset ikke 

advokerer for nogen specifik vederlagsmodel frem for andre.113 Hverken den EU-retlige regulering 

                                                 
113 IOSCO (2015), ‘Code of Conduct Fundamental for Credit Rating Agencies’, s. 4.  
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eller selvreguleringen omfatter således kreditvurderingsbureauers valg af vederlagsmodel, og intet 

står derfor regulatorisk i vejen for helt eller delvis anvendelse af udsteder betaler-modellen. 

 

5.1.3 Retsøkonomisk hensigtsmæssighed af reguleringen 

Det følger af den økonomiske analyse i afsnit 5.1.1, at der som symptom på udsteder betaler-modellen 

eksisterer en væsentlig risiko for interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og 

investorerne. Kreditvurderingsbureauet vil, grundet at det modtager den økonomiske kompensation 

direkte fra udstederne, opnå interessefællesskab med disse. Da udstederne har interesse i så høje 

kreditvurderinger som muligt, vil kreditvurderingsbureauet således have modstridende interesser med 

investorerne, der ønsker en så retvisende kreditvurdering som muligt. 

 

5.1.3.1 Retsøkonomiske hensyn 

I indeværende speciale anskues efficiens ud fra en målsætning om størst mulig samlet velfærd, såkaldt 

Kaldor-Hicks-efficiens. For at kunne vurdere hvilke økonomisk hensyn reguleringen bør tage, er det 

derfor nødvendigt at udvide fokus i den spilteoretiske model til at omfatte alle tre aktører på markedet 

og dermed også investorerne. Investorerne har grundet udsteder betaler-modellens karakteristika 

ingen egentlige strategivalg. At inkludere investorerne er dog nødvendigt for at kunne belyse 

spørgsmålet om samlet samfundsøkonomisk efficiens.  

 

Investorerne anvender en kreditvurdering til at opnå information om risikoen forbundet med den 

mulige investering og hermed også værdien af denne. Jo højere en kreditvurdering er, jo lavere vil 

investorerne vurdere kreditrisikoen. Kreditvurderingerne har dermed stor betydning for, hvordan 

investorerne allokerer markedets begrænsede ressourcer. Er en kreditvurdering kunstigt høj, vil 

investorerne alt andet lige lide et tab i forhold til en korrekt kreditvurdering. Udover det direkte tab 

lidt af investorerne i forhold til selve det kreditvurderede produkt kan der desuden tænkes at være 

mærkbare negative eksternaliteter forbundet med en forkert allokering af ressourcer. Finanskrisen er 

et eksempel på, hvor voldsomme tab dette kan medføre for den samlede investormasse. Den 

Internationale Valutafond (IMF) har anslået at der på verdensplan blev tabt omkring fire trillioner 

amerikanske dollars i investeringer på finansielle strukturerede produkter under krisen. En betydelig 

del af disse produkter var kort før krisen tildelt høje ratings af kreditvurderingsbureauerne, og det 

synes usandsynligt, at de ville have opnået nær den samme popularitet hvis ikke det havde været for 

disse kunstigt høje kreditvurderinger.114   

                                                 
114 For yderligere om kreditvurderingsbureauernes rolle i finanskrisen, se afsnit 3.2.4.  
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Den negative konsekvens for investorerne af en kunstigt høj kreditvurdering kan inddrages i den 

spilteoretiske model i form af disses payoff. I den forbindelse antages det, at investorerne er ’naive’ 

og baserer deres investeringer på de vurderinger, som kreditvurderingsbureauet offentliggør.115 I 

relation til nytten forbundet med de mulige udfald af spillet antages investorerne at have tre 

forskellige payoffs. Hvis der tilbydes og accepteres en korrekt foreløbig kreditvurdering (K1), antages 

investorerne at opnå payoff lig 30. At der her er tale om et positivt payoff skyldes at investorerne i 

dette tilfælde vil tage investeringsbeslutninger ud fra en korrekt vurderet kreditrisiko. Tilbydes og 

accepteres derimod en for høj foreløbig kreditvurdering (K2), antages investorerne at opnå et tab i 

forhold til en korrekt kreditvurdering. Dette skyldes, at investorerne, alt andet lige, lider et tab ved at 

investere på baggrund af en ukorrekt information om kreditrisikoen, da forrentningen ikke står mål 

med risikoen. Dette tab antages for simpelhedens skyld at være lige så stort som udstederens relative 

gevinst ved en kunstigt høj kreditvurdering:  

 

Payoff ved endelig K2 - Payoff ved endelig K1 = 80 - 50 = 30 

 

Yderligere skal de negative eksternaliteter, som koster investormassen som helhed ved at markedets 

ressourcer allokeres baseret på asymmetrisk information, medregnes i det relative tab. Hvis disse for 

simpelhedens skyld også sættes til at være lig 30, vil payoff ved at stole på en for høj kreditvurdering 

(K2) være 30 – 30 – 30 = -30. 

 

Udover muligheden for at investere på baggrund af en enten korrekt eller for høj kreditvurdering er 

der også muligheden for, at der slet ikke udstedes en endelig og offentlig kreditvurdering. Afviser 

udstederen således den foreløbige kreditvurdering, antages dette at medføre et payoff på 0 for 

investorerne.  

 

Ovenstående antagelser medfører, at payoffs for alle tre aktører for hvert muligt udfald af spillet kan 

angives som nedenfor i figur 5.4. Det er vigtigt at gentage, at selve løsningen af hvilket udfald, der er 

ligevægt, ikke tager højde for investorerne, da investorerne ingen beslutningskompetence besidder. 

Nedenstående figur er derfor blot en illustration af parternes payoffs og er ikke udtryk for et 

selvstændigt spil. 

 

                                                 
115 Denne antagelse vil blive revurderet i kapitel 8.  
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Ud fra løsningen af spillet i afsnit 5.1.1.2, fremgår det, at ligevægten for kreditvurderingsbureauet er 

at tilbyde en for høj kreditvurdering (K2), hvorefter udstederen accepterer denne. Af ovenstående 

oversigt over payoffs forbundet hermed fremgår det, at dette medfører et samlet payoff for markedets 

aktører på: 

 

π𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡[Accept K2] = πBureau + πUdsteder + πInvestorerne = 15 + 50 + (−30) = 35 

 

Ved på sammen måde at summere markedsaktørernes payoffs for hvert enkelt af de øvrige udfald 

fremgår det, at ligevægten ikke er det Kaldor-Hicks-efficiente udfald: 

 

πSamlet[Accept K1] = πBureau+πUdsteder+πInvestorerne= 15 + 20 + 30 = 65 

 

πSamlet[Afvis K1|2] = πBureau+πUdsteder+πInvestorerne= 5 + 32,5 + 0 = 37,5 

 

Den efficiente ligevægt findes derimod i den situation, hvor kreditvurderingsbureauet tilbyder K1 og 

denne accepteres af udstederen. 

 

Udstederen har dog som gennemgået incitament til at afvise korrekte kreditvurderinger, hvorfor det 

samfundsefficiente udfald ikke uden ændring i incitamenter kan forventes at fremkomme i praksis.    

På baggrund af dette fremstår det tydeligt, at reguleringen ideelt set bør indrettes så 

kreditvurderingsbureauerne aldrig har incitament til at udbyde kunstigt høje vurderinger, da 

udstederne i så fald ikke har mulighed for at acceptere sådanne.  

 

Direkte regulering af vederlagsmodellen, der tager højde for denne retsøkonomiske målsætning, kan 

opnås på to forskellige måder. Den ene måde, hvorpå efficient incitamentsdannelse hos 

kreditvurderingsbureauerne kan opnås, er ved helt at fjerne udstederens beslutningskompetence. Hvis 

udstederen ikke er i stand til at vælge imellem kreditvurderingsbureauer, vil bureauerne ikke længere 

have et interessefællesskab med udstederne. I stedet vil kreditvurderingsbureauerne have fælles 

interesser med en evt. ny bestemmende part, da det er denne part, som bureauets indtjening vil 

  reditvurderingsbureau  

Udsteder   nvestorerne  
      

   e   (15  20  30) (15  50  -30) 
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afhænge af. Har denne part interesse i korrekte kreditvurderinger, som f.eks. investorerne, vil der ikke 

længere eksistere en interessekonflikt mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne. Da 

udstederne ikke længere besidder nogen forhandlingsstyrke, vil dette medføre, at 

kreditvurderingsbureauerne vil have incitament til udelukkende at udstede så korrekte vurderinger 

som muligt. 

 

Den anden måde, hvorpå det kan sikres, at kreditvurderingsbureauerne udelukkende har incitament 

til at udstede korrekte kreditvurderinger, er ved at sikre, at den forventede økonomiske gevinst ved at 

udstede en for høj kreditvurdering er mindre end den økonomiske gevinst ved at udstede en korrekt 

vurdering, selv hvor udstederen kan shoppe mellem bureauer. I et sådan tilfælde vil 

kreditvurderingsbureauet altid have incitament til at tilbyde korrekte kreditvurderinger, uanset om 

disse accepteres. Velvidende herom vil udstederne ikke længere have incitament til at afvise en 

korrekt vurdering, da en for høj kreditvurdering ikke forventes opnået noget sted på markedet.  

 

Som gennemgået i afsnit 5.1.2 vedrørende reguleringen af vederlagsmodellen har hverken den EU-

retlige regulering eller selvreguleringen i form af IOSCO’s adfærdskodeks berørt 

kreditvurderingsbureauernes ret til frit at vælge vederlagsmodel. Det står således stadig 

kreditvurderingsbureauerne frit for at anvende udsteder betaler-modellen som den foretrukne 

vederlagsmodel.  

 

Denne manglende reguleringsindsats på et område, der synes både empirisk og teoretisk at give 

anledning til bekymring, kan skyldes mange faktorer. Mest interessant er det at se nærmere på, 

hvorvidt der eksisterer en eller flere alternative vederlagsmodeller, der kan forventes at medføre øget 

efficiens. I så fald vil regulering til fordel for en sådan vederlagsmodel være at foretrække.  

 

I den forbindelse bør det fremhæves, at udsteder betaler-modellen trods dens ulemper også besidder 

en række væsentlige fordele. Da det er udstederen, der betaler for kreditvurderingen, spredes denne 

som udgangspunkt til hele markedet samtidigt, uafhængigt af betaling fra den enkelte investor. 

Hermed bliver informationsasymmetrien i markedet afhjulpet simultant. Mængden af information i 

markedet er herved optimal, og risikoen for en begrænset adgang til information mindskes. Herudover 

elimineres problematikken omkring free-riding. Da det er selve udstederen, der anmoder om 

vurderingen, og ikke en tredjepart, må udsteder betaler-modellen ligeledes antages at øge 

kreditvurderingsbureauets muligheder for at indhente fyldestgørende information vedrørende 
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udsteders forhold. Dette bør alt andet lige medføre bedre betingelser for fyldestgørende 

kreditvurderinger.116 

 

5.1.3.2. Alternative vederlagsmodeller 

Som beskrevet ovenfor er der overordnet to måder, hvorpå en alternativ vederlagsmodel kan tænkes 

at medføre efficient incitamentsdannelse. Invester betaler-modellen, platform betaler-modellen og et 

EU-baseret kreditvurderingsbureau er eksempler på den ene måde. Disse har det til fælles, at 

udstederen forsøges frataget sin forhandlingsstyrke og beslutningskompetence over for 

kreditvurderingsbureauet.  

 

Skin-in-the-game-modellen og belønning for præstation-modellen er to eksempler på den anden 

måde. Disse har det til fælles, at de forsøger direkte at regulere kreditvurderingsbureauets payoffs 

associeret med henholdsvis udstedelsen af korrekte og for høje kreditvurderinger.  

Disse fem eksempler på alternative vederlagsmodeller vil blive behandlet individuelt nedenfor for at 

undersøge, hvorvidt der er retsøkonomisk belæg for regulering til fordel for en eller flere af disse 

alternativer. 

 

5.1.3.2.1 Investor betaler-modellen 

Investor betaler-modellen udgør det på overfladen nok mest oplagte alternativ til udsteder betaler-

modellen. Denne form for vederlagsmodel er således ikke kun et teoretisk alternativ, men var den 

dominerende vederlagsmodel frem til 1970’erne, ligesom den i mere begrænset omfang stadig 

anvendes i dag.  

 

Karakteristisk for denne model er, som navnet afslører, at den enkelte investor betaler 

kreditvurderingsbureauet for at undersøge kreditrisikoen hos en eller flere udstedere. Dette bør, i 

hvert fald teoretisk, mindske risikoen for inefficiente interessekonflikter, da 

kreditvurderingsbureauernes søgen efter størst muligt profit nu vil være afhængig af investorerne og 

ikke udstederne. Der vil således ikke længere eksistere noget ’spil’ mellem udstederne og 

kreditvurderingsbureauet, men derimod mellem kreditvurderingsbureauet og investorerne. Dette vil 

medføre et interessefællesskab mellem investorerne og bureauet.117 

 

                                                 
116 Se til støtte herfor: Medvedev & Fennel, (2011). 
117 Til støtte for at dette medfører et mere efficient marked se herfor bl.a. Bhattacharya et al. (2016).  
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Disse fordele kommer dog ikke uden en dertilhørende risiko for væsentlige ulemper, også i relation 

til mulige interessekonflikter. På trods af at kreditvurderingsbureauernes interesser i større 

udstrækning må forventes sidestillet med investorernes, er dette ikke ensbetydende med at investor 

betaler-modellen ikke kan føre til incitamentsdannelse rettet mod forhøjede kreditvurderinger.  

 

En antagelse om at den samlede investormasse opnår størst nytte ved en så retvisende kreditvurdering 

som muligt, synes korrekt. Dén specifikke investor, der anmoder om en kreditvurdering, vil dog på 

linje med udstederen kunne tænkes at have en væsentlig interesse i at udstederen opnår en så høj 

kreditvurdering som muligt. Dette kan både skyldes en finansiel investors interesse i overholdelsen 

af regulatoriske krav i anden lovgivning eller kontraktuelle forhold. Der vil således stadig eksistere 

en risiko for interessekonflikt mellem kreditvurderingsbureauet og massen af investorer. Dette vil 

kunne medføre, at den brede investormasse vil stole på en ukorrekt kreditvurdering, præcis som ved 

udsteder betaler-modellen.  

 

I tillæg til ovenstående fremstår risikoen for free-riding fra andre investorer end den betalende, som 

en væsentlig ulempe ved investor betaler-modellen. Da en eventuel eksklusiv rettighed til en 

kreditvurdering kan være vanskelig at håndhæve, opstår der en risiko for, at andre investorer kan 

nyde godt af denne uden at betale for udarbejdelsen. Dette medfører en overhængende risiko for 

manglende incitament hos den enkelte investor til at få indhentet en kreditvurdering i første omgang. 

Herved vil kreditvurderingsbureauerne skulle kræve højere priser hos de investorer, der alligevel 

vælger at indhente kreditvurderinger, hvilket på sigt kan forventes at medføre en mindsket mængde 

af information i markedet. Dette kombineret med, at kreditvurderingsbureauerne ikke vil have direkte 

adgang til information fra udstederen selv, vil selv uden egentlige interessekonflikter kunne føre til 

færre kreditvurderinger og vurderinger af lavere kvalitet.118 

 

5.1.3.2.2 Platform betaler-modellen 

Ideen bag en platform betaler-model er at opdele processen vedrørende valget af 

kreditvurderingsbureau mellem betalingen og udvælgelsen af kreditvurderingen. Dette gøres ved at 

indsætte et mellemled, der står for tildelingen af kreditvurderingsbureau til hver enkelt udsteder, der 

ønsker en kreditvurdering. Udstederen betaler stadig selv for kreditvurderingen, men modsat udsteder 

betaler-modellen, er der ingen forhandlingsstyrke tilknyttet denne betaling.  

 

                                                 
118 Til støtte herfor se: White (2010) og Medvedev & Fennel (2011). 
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Et sådant mellemled vil f.eks. kunne være i form af en fond, der på tværs af markedet modtager 

indbetalinger fra udstederne. Fonden vil derefter på anmodning fra en udsteder og ved hjælp af et 

oprettet beslutningsorgan tildele et kreditvurderingsbureau til den enkelte udsteder. Denne tildeling 

kunne tænkes at ske ud fra parametre såsom, hvor præcise bureauerne historisk har vurderet lignende 

udstedere.  

 

Mulighederne for den nærmere udformning af en sådan platformsbaseret model er mange. Hvis en 

sådan model implementeres korrekt vil den, alt andet lige, mindske risikoen for interessekonflikter. 

Dette skyldes, at muligheden for rating shopping vil forsvinde, og at kreditvurderingsbureauerne 

derfor ikke længere vil have incitament til rating catering.119 

 

Tanken om en platformbaseret vederlagsmodel er forholdsvis ny, og en konkret vurdering af fordele 

og ulemper vil i vid udstrækning komme an på det præcise design af modellen. Særligt afgørende vil 

det være at have fokus på udvælgelsesmetoden hos mellemleddet. Kreditvurderingsbureauerne vil 

have en direkte interesse i at øge deres chancer for at blive udvalgt, da det vil være 

profitmaksimerende for kreditvurderingsbureauet, på samme måde som udstedelsen af for høje 

kreditvurderinger i visse tilfælde vil være det under udsteder betaler-modellen. En tildelingsmetode 

baseret på historisk evne til ikke at tildele kunstigt høje vurderinger vil være vanskelig at indføre og 

opretholde i praksis. En sådan fordelingsnøgle risikerer ligeledes at medføre, at 

kreditvurderingsbureauerne danner incitament til at være overforsigtige ved udstedelsen af 

kreditvurderinger, hvilket ligeledes vil føre til inefficiente resultater. Heriblandt en manglende 

efterspørgsel af kreditvurderinger fra udstederne. En alternativ fordelingsnøgle, baseret på 

vilkårlighed, vil derimod fjerne incitamentet hos kreditvurderingsbureauerne til at vurdere korrekt, 

da fordelingsnøglen ikke tager højde herfor. Herved kan omkostningsminimering tænkes at 

overskygge fokus på kvalitet fra kreditvurderingsbureauernes side. Selv om en platformbaseret model 

kan tænkes at eliminere risikoen for interessekonflikter, er det derfor langt fra sikkert, at det kan 

lykkes at sikre at udvælgelsesmetoden giver kreditvurderingsbureauerne incitament til at udstede så 

korrekte vurderinger som muligt.  

 

Én central platform vil have en form for monopol i forhold til at tildele kreditvurderingsbureauer til 

udstedere og vil derigennem være udsat for en massiv trussel på dens uafhængighed. Politiske 

interessekonflikter kunne således tænkes at spille en væsentlige større rolle end under udsteder 

betaler-modellen, hvis platformen var direkte forbundet med f.eks. EU. Derudover ville der være 

                                                 
119 Til støtte herfor se: Chakbraborty et al. (2016).  
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kæmpe økonomisk interesse fra kreditvurderingsbureauerne i at influere et privat organ, hvis dette 

alene bestemte, i hvilket omfang kreditvurderingsbureauerne fik tildelt opgaver. Vælges i stedet en 

tilgang baseret på flere platforme, vil den manglende mulighed for rating shopping kunne tænkes 

erstattet af muligheden for platform shopping. Selvom risikoen for interessekonflikter forsaget af 

udstederens indflydelse på kreditvurderingsbureauet kunne tænkes afhjulpet, vil andre 

interessekonflikter kunne opstå.  

 

Et sådan skift i vederlagsmodel vil derudover være forbundet med væsentlige omkostninger, både 

indledende og løbende. Platformen vil i den forbindelse enten skulle drives privat eller være direkte 

drevet af at centralt organ, f.eks. gennem en EU-retlig instans.  

 

5.1.3.2.3 EU-baseret kreditvurderingsbureau  

Evalueringen af ideen om et EU-baseret kreditvurderingsbureau følger mange af de samme 

argumenter som vurderingen af en platformbaseret vederlagsmodel. Denne ide om, at ét centralt styret 

kreditvurderingsbureau uden finansielle interesser skulle erstatte de private kreditvurderingsbureauer, 

fik særligt liv i kølvandet på finanskrisen.120 

 

Udover at et EU-baseret kreditvurderingsbureau vil kunne give anledning til en række politisk 

baserede interessekonflikter, er der stor usikkerhed omkring, hvorvidt finansielle investorer vil have 

tillid til et sådant centralt organ. Denne forventede manglende tillid fra markedet, kombineret med de 

massive opstartsomkostninger i forbindelse med etableringen af ét kreditvurderingsbureau, der skulle 

dække hele det europæiske marked, gør, at ideen ikke umiddelbart fremstår økonomisk 

hensigtsmæssig. Samme konklusion har EU-Kommissionen da også nået i en rapport fra 2016. Det 

blev her anslået, at oprettelsen af et sådant kreditvurderingsbureau ville koste 300-500 millioner euro 

over en periode på fem år. På den baggrund, og under erkendelse af at modellen langt fra sikkert vil 

bidrage med tilsvarende fordele, fremstår ideen om et EU-baseret kreditvurderingsbureau hverken 

aktuel i teorien eller i praksis.121 

 

                                                 
120 Se bl.a. EU-Kommissionen (2015), ’Study on the Feasibility of Alternatives to Credit Ratings’. 
121 Se bl.a. EU-Kommissionen (2016a) ’ Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet of Rådet om alternativer til 

eksterne kreditvurderinger, situationen på kreditvurderingsmarkedet, konkurrence og governance i 

kreditvurderingssektoren, situationen på markedet for kreditvurdering af strukturerede finansielle instrumenter og 

muligheden for etablering af et europæisk kreditvurderingsinstitut’ og EU-Kommissionen (2013), ’New Rules on Credit 

Rating Agencies Enter Into Force FAQ’, (2013). 
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5.1.3.2.4 Skin-in-the-game-modellen 

Skin-in-the-game-modellen forsøger at influere incitamentsdannelsen hos kreditvurderingsbureauet 

ved at aflønne dette helt eller delvist med andele i det kreditvurderede produkt (uden mulighed for at 

afhænde disse før efter en vis periode). Hermed vil der være en åbenlys interesse for 

kreditvurderingsbureauet i ikke at vurdere kreditrisikoen for lavt, da kreditvurderingsbureauet i 

praksis selv bliver investor. På trods af at det stadig er udstederen, der betaler 

kreditvurderingsbureauet, vil dette alt andet lige kunne mindske risikoen for interessekonflikter.122   

 

Tildeles kreditvurderingsbureauet en direkte finansiel interesse i kreditvurderingen på linje med 

investorerne vil dette dog blot betyde, at de vil have en finansiel interesse i at overvurdere 

kreditrisikoen. Ved at afgive en kunstigt lav kreditvurdering vil kreditvurderingsbureauerne således 

blive aflønnet mere end ved en korrekt vurdering. Dette kan ligeledes tænkes at medføre et incitament 

til at opgradere kreditvurderingen ved en efterfølgende vurdering af samme produkt for derigennem 

at øge værdien af de andele, kreditvurderingsbureauet besidder. Herved vil der stadig eksistere en 

væsentlig risiko for udstedelse af kreditvurderinger af bevidst ukorrekt karakter.  

 

For at aflønning i andele af det kreditvurderede produkt skal have nogen væsentlig indvirkning på 

kreditvurderingsbureauets incitamentsdannelse, er det en betingelse, at kreditvurderingsbureauet ikke 

blot kan afhænde produktet straks. Dette betyder, at aflønningen vil være forbundet med en vis 

latenstid, hvilket kan medføre finansieringsproblematikker for kreditvurderingsbureauerne. 

Derudover vil aflønningen være forbundet med en væsentligt øget risiko, hvilket må kunne forventes 

at medføre, at kreditvurderingsbureauerne vil kræve sig kompenseret herfor i form af en vis form for 

risikopræmie. Herved er der en risiko for både dyrere og ikke nødvendigvis mere korrekte 

kreditvurderinger på baggrund af en skin-in-the-game-model.  

 

5.1.3.2.5 Belønning for præstation-modellen 

I stil med skin-in-the-game modellen vil en belønning for præstations-model regulere 

kreditvurderingsbureauets incitamenter ved at gøre størrelsen af dets aflønning afhængig af kvaliteten 

af kreditvurderingerne. Dette kan blandt andet gøres ved, at alle kreditvurderingsbureauer betaler en 

fast del af deres årlige overskud til en fælles fond. Denne fond udlodder herefter årligt midler på 

baggrund af, hvordan kreditvurderingsbureauerne har præsteret (ud fra en målsætning om korrekte 

kreditvurderinger).123 

                                                 
122 Se til støtte herfor: Listokin & Taibleson (2010). 
123 Rhee (2014). s. 11-20. 
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I teorien vil en sådan model kunne medføre øget incitament hos kreditvurderingsbureauerne til at 

udstede korrekte kreditvurderinger, da de vil have en direkte økonomisk interesse heri. Dette vil 

dermed mindske effekten af de underliggende interessekonflikter ved udsteder betaler-modellen, der 

stadig ville kunne fungere sideløbende med en sådan kompensationsmodel.  

 

En væsentlig udfordring med en sådan model er dog, hvordan midlerne skal udloddes i praksis. En 

metode kunne være en vinderen-tager-alt-tilgang, hvor det kreditvurderingsbureau, der havde 

præsteret bedst, modtog den fulde belønning herfor. Ved en sådan model vil det dog kunne tænkes, 

at en lang række kreditvurderingsbureauer ikke ser det som sandsynligt at vinde, og at modellen 

derfor ingen effekt har på deres adfærd.  

 

Selv hvis fordelingsnøglen var mere kompleks, er det svært at forestille sig en variation hvor risikoen 

for interessekonflikter elimineres. Dette skyldes især, at der vil være væsentlige udfordringer 

forbundet med at udvikle en model, der tager højde for sværhedsgraden forbundet med at vurdere 

forskellige typer af produkter. Et kreditvurderingsbureau, der udelukkende vurderer simple 

virksomhedsobligationer, vil således alt andet lige være bedre stillet i forhold til historisk 

præstationsevne end et, der vurderer komplekse finansielle instrumenter. Dette vil i yderste tilfælde 

kunne medføre, at kreditvurderingsbureauerne ville afholde sig fra at vurdere komplekse produkter, 

da dette kunne gå ud over deres mulighed for belønning.  

 

I tillæg til ovenstående vil præstationsevnen skulle bedømmes over en længere periode for retvisende 

at kunne bedømme, hvem der har udstedt de mest korrekte kreditvurderinger. Det vil medføre en 

risiko for fokus på kortsigtede incitamenter hos ledelsen i kreditvurderingsbureauerne, da bureauet 

først bliver straffet for forkerte vurderinger efter en vis tidsperiode. En belønningsbaseret model giver 

jf. ovenstående, og ligesom de øvrige alternative vederlagsmodeller, anledning til en række praktiske 

problemstillinger. Det kan på den baggrund ikke konkluderes, at dette alternativ vil føre til en mere 

efficient tilstand.  

 

5.1.3.2.6 Opsummering 

Udsteder betaler-modellen indtager en central rolle i problematikken vedrørende risiko for 

interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og markedet som helhed. Risikoen for 

interessefællesskab mellem udstederne (der ønsker højest mulige kreditvurderinger) og 

kreditvurderingsbureauerne (der ønsker højest mulig profit) medfører således en risiko for 
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interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne (der ønsker så korrekte 

kreditvurderinger som muligt). 

 

Udsteder betaler-modellens plads som dominerende vederlagsmodel på markedet understøtter, at 

udstederbetalte kreditvurderinger er en bedre forretning for kreditvurderingsbureauerne end nogen 

øvrig vederlagsmodel. En ændring i anvendelsen af vederlagsmodel på markedet kan derfor kun 

forventes at ske som følge af forbudsorienteret regulering. Direkte regulering på området til fordel 

for en alternativ vederlagsmodel synes derfor på overfladen at være den mest efficiente løsning.  

Til trods for at de alternative vederlagsmodeller alle i teorien vil kunne afhjælpe risikoen for 

interessekonflikter, fremgår det dog ikke tydeligt, hvorvidt dette vejer op for de både teoretiske og 

praktiske ulemper forbundet med modellerne. Gennemgangen af de alternative vederlagsmodeller 

understøtter derfor ikke a priori en direkte regulering til fordel herfor.  

 

På trods af at der på nuværende tidspunkt ikke synes at være retsøkonomisk grundlag for regulering 

til fordel for en eller flere specifikke alternative vederlagsmodeller, afhjælper den nuværende 

(manglende) regulering ikke den inefficiente incitamentsdannelse. Den nuværende reguleringsindsats 

i forhold til selve vederlagsmodellen kan derved ikke siges at harmonere med den retsøkonomiske 

målsætning om efficient incitamentsdannelse.  

 

Den manglende direkte regulering af udsteder betaler-modellen har, som det fremgår af den juridiske 

analyse i afsnit 5.1.2, betydet, at fokus har været rettet mod et forsøg på at mindske de negative afledte 

effekter af udsteder betaler-modellen. Den retsøkonomiske hensigtsmæssighed af den indirekte 

reguleringsindsats vil blive vurderet nedenfor.  

 

5.1.3.3 Den indirekte regulering af vederlagsmodellen 

5.1.3.3.1 Foreløbige kreditvurderinger 

En afgørende antagelse i den økonomiske analyse af risikoen for interessekonflikter som følge af 

udsteder betaler-modellen er, at udstederen er i stand til at have en berettiget forventning omkring 

resultatet af den endelige kreditvurdering. Alene ved en sådan forventning vil det være muligt for 

kreditvurderingsbureauet at signalere en intention om udstedelse af en for høj kreditvurdering og 

dermed at tiltrække udstedere. Denne mulighed for at signalere intention, er i den spilteoretiske model 

repræsenteret ved udstedelsen af foreløbige kreditvurderinger uden offentliggørelsespligt.  
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I praksis er muligheden for at signalere intention dog ikke begrænset til indhentelse af foreløbige 

kreditvurderinger, men kan ligeledes være funderet i udstederens mere uformelle forventning til 

kreditvurderingen. Denne forventning vil i vid udstrækning kunne være opbygget formløst ved f.eks. 

indledende drøftelser med kreditvurderingsbureauerne. Muligheden for at afgive og indhente 

egentlige foreløbige kreditvurderinger baseret på samme metodikker og rangeringssystem som en 

endelig kreditvurdering er dog alt andet lige den mest sikre metode for udstederen til at få information 

om det forventede resultat af en endelig kreditvurdering og samtidigt bibeholde en såkaldt ’right to 

refusal’. 

 

Som det fremgår af den juridiske analyse i afsnit 5.1.2, er denne mulighed kun indirekte reguleret. 

Det står således kreditvurderingsbureauerne frit for at tilbyde foreløbige kreditvurderinger, så længe 

det ikke direkte kan påvises at dette medføre egentlig rating shopping. 124 Herudover er 

kreditvurderingsbureauerne med vedtagelsen af CRA III blevet pålagt en oplysningsforpligtigelse, 

hvorefter bureauet løbende skal offentliggøre oplysninger på sin hjemmeside og sende disse til ESMA 

vedrørende hvilke enheder og på hvilke finansielle instrumenter, der er anmodet om foreløbige 

vurderinger.125 Denne oplysningspligt omhandler dog kun offentliggørelse af information vedrørende 

anmodningen om en foreløbig kreditvurdering, ikke resultatet af denne. En sådan 

oplysningsforpligtigelse vil give investorerne en vis mulighed for selv at holde øje med, i hvilket 

omfang en udsteder shopper mellem kreditvurderingsbureauer. I praksis må den positive effekt heraf 

dog tænkes at være yderst begrænset.126  

 

Et egentligt forbud af udstedelse af kreditvurderinger uden offentliggørelsespligt ville derimod kunne 

tænkes at have en væsentlig effekt på risikoen for inefficient incitamentsdannelse. Dette kan bedst 

illustreres ved at anvende den spilteoretiske model.  Under et forbud af foreløbige kreditvurderinger 

vil udstederen ikke længere besidde beslutningskompetence vedrørende en accept/afvisning af en 

sådan. Spillet vil derved være afkortet til to beslutningssekvenser. Udstederen har således kun 

beslutningskompetence, når det kommer til spørgsmålet omkring overhovedet at indhente en 

kreditvurdering. Vælger udstederen ikke at gøre dette, vil payoff herved stadigt være 5 for udstederen 

og 0 for kreditvurderingsbureauet. Vælger udstederen i stedet at indhente en kreditvurdering vil denne 

altid være af endelig karakter uden ’right to refusal’. Udstederen vil således ikke have nogen viden 

om resultatet af kreditvurderingen, før den skal offentliggøres til investorerne. Videreføres 

                                                 
124 Se f.eks. CRA I, præambelbetragtning 41.  
125 CRA III-forordningen bilag I, afsnit D, del I, punkt 6.   
126 Se til støtte herfor bl.a. Ronchetti (2015). 
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antagelserne vedrørende payoffs fra de tidligere spil, medfører et forbud af foreløbige vurderinger, at 

spillet ændrer karakter som illustreret nedenfor. 

 

 

 

Ligesom tidligere kan spillet løses ved backwards induction. I dette spil er det blot 

kreditvurderingsbureauet, der handler sidst. Kreditvurderingsbureauet vil derved kun skulle tage 

højde for egne payoffs: 

 

πBureau[Tilbyd K1] = πBureau[Tilbyd K2] = 15 

 

Kreditvurderingsbureauet opnår nu samme payoff ved at give en K1 som ved at give en K2, da 

udstederen ikke har mulighed for at acceptere eller afvise. Det kan derfor ikke med sikkerhed siges, 

hvilken ligevægt spillet ender i. Derved er det heller ikke muligt at finde frem til, hvilket payoff 

udsteder vil opnå. Dog vil spillet uanset hvad medføre en gevinst for udsteder på minimum 20, hvilket 

overstiger de 5 udstederen opnår ved ikke at indhente en kreditvurdering. Så længe 

kreditvurderingsbureauerne er villige til at udstede kreditvurderinger, vil der derfor blive udstedt 

enten korrekte eller for høje kreditvurderinger.  

 

Resultatet af kreditvurderingen afhænger som vist ovenfor af, hvor kreditvurderingsbureauet har 

højest payoff. I dette tilfælde er payoff for kreditvurderingsbureauet ens uanset, hvilken 

kreditvurdering bureauet tilbyder. Dette betyder med andre ord, at enhver forventet negativ 

konsekvens for kreditvurderingsbureauet som følge af udstedelse af en ukorrekt for høj 

kreditvurdering, som ikke er medregnet i de nuværende payoffs, vil medføre, at der er incitament til 
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udstedelse af korrekte kreditvurderinger. En sådan forventet negativ konsekvens ved udstedelse af 

ukorrekte vurderinger kan tænkes både som følge af markedets disciplineringsmekanismer, i form af 

omdømmetab og/eller som følge af regulatorisk hjemlet straf- og erstatningsansvar.127 Herved vil et 

forbud mod foreløbige kreditvurderinger mindske risikoen for incitamentsdannelse til udstedelse af 

for høje kreditvurderinger.  

 

På baggrund af ovenstående synes reguleringen af den indledende kommunikation mellem udstederne 

og kreditvurderingsbureauerne, ikke at være efficient. Reguleringen bør i højere grad forebygge, at 

udstederen er i stand til at shoppe mellem kreditvurderingsbureauer på baggrund af det forventede 

resultat af deres kreditvurderinger. Et forbud mod udstedelsen af foreløbige kreditvurderinger uden 

offentliggørelsespligt må forventes at opnå dette.   

 

På trods af et sådant forbund må det anses for muligt for udstederen at opnå en vis grad af 

informationen på mere uformel vis. Et forbud mod egentlig foreløbige kreditvurderinger bør dog til 

trods herfor kraftigt overvejes, da sådanne vurderinger fremstår som den mest sikre måde for 

udstederne at opnå information om kreditvurderingsbureauernes intentioner.  

 

5.1.3.3.2 Rotationskrav  

En anden faktor, der kan tænkes at have betydning for kreditvurderingsbureauernes incitament til at 

udstede for høje kreditvurderinger som følge af udsteder betaler-modellen, er bureauernes 

forventning til omfanget af den økonomiske gevinst forbundet herved. 

 

En faktor der i den forbindelse kan tænkes at spille en rolle er, hvorvidt gevinsten ved at opnå et 

kundeforhold kan forventes at strække sig udover den indledende kontraktperiode. Er dette tilfældet 

vil det forventede payoff ved at tilbyde en for høj kreditvurdering alt andet lige være højere, end hvis 

gevinsten er tidsmæssigt begrænset. Dette vil derfor have en indvirkning på incitamentet til at udstede 

retvisende kreditvurderinger. I den forbindelse bør reguleringen isoleret set indrettes, så den mindsker 

muligheden for at opnå en fremtidig gevinst ved at udstede en forhøjet kreditvurdering. Af den 

juridiske analyse i afsnit 5.1.2.2 fremstod det, at denne tankegang har medført indførelsen af et 

obligatorisk rotationskrav i CRA-forordningens artikel 6b.128  

 

                                                 
127 Disse faktorer vil blive behandlet særskilt i kapitel 8.  
128 Se bl.a. CRA III, præambelbetragtning 12.  
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En obligatorisk rotationsordning vil dog også kunne forventes at medføre væsentlige ulemper. Den 

manglende mulighed for at opnå et kontinuerligt forhold mellem udsteder og kreditvurderingsbureau 

vil risikere at besværliggøre processen omkring udarbejdelsen af korrekte kreditvurderinger og øge 

omkostningerne herved. Omkostningerne forbundet med den indledende kreditvurdering af udsteder 

er således mærkbart større end ved senere vurderinger af samme udsteder/produkt. 129 

Dette vil ligeledes kunne føre til kreditvurderinger af lavere kvalitet, da kreditbureauerne ikke kan 

lære udstederen at kende over tid. I tillæg hertil vil de løbende skift mellem kreditvurderingsbureauer 

kunne føre til pludselige op- og nedgraderinger som følge af f.eks. forskellige vurderingsmetoder 

uden faktisk ændring i kreditrisikoen. 

 

Hvorvidt disse ulemper bliver opvejet af de mulige fordele, fremstår ikke klart. Denne usikkerhed var 

årsagen til, at man fra lovgivers side med CRA III valgte at indføre et rotationskrav med begrænset 

anvendelsesområde. 130  Som belyst i den juridiske analyse omfatter rotationskravet således 

udelukkende udstedere af gensecuritisationer. Dette er en væsentlig begrænsning af bestemmelsens 

omfang. Et sådan begrænset anvendelsesområde synes umiddelbart hensigtsmæssigt, da en del af 

ulemperne ved rotationskravet helt eller delvist er ikkeeksisterende ved udstedelse af 

gensecuritisationer. Sådanne produkter vil således, modsat f.eks. erhvervsobligationer, ikke have tæt 

sammenhæng til selve udstederen, da vurderingen ikke skal tage højde for udstederens kreditrisiko, 

men derimod tage højde for de underliggende debitorers. Risikoen for, at viden går tabt, er derfor 

forholdsvis lav for sådanne finansielle produkter.  

 

Et meget væsentligt problem med dette valg af begrænset anvendelsesområde er dog, at der siden 

ikrafttrædelsen af bestemmelsen i sommeren 2013 ikke er udstedt nogen nye kreditvurderinger i 

relation til gensecuritisationer.131 Bestemmelsen er på nuværende tidspunkt derfor fuldstændig uden 

økonomisk relevans. Interessant er det derfor i stedet hvorvidt anvendelsesområdet på baggrund af 

ovenstående kan anbefales udvidet til at gælde generelt.  

 

Den spilteoretiske analyse i afsnit 5.1.1.2 tager ikke højde for den mulige betydning af gentagende 

interaktioner mellem aktørerne. På trods af dette medfører den kortsigtede økonomiske gevinst nok 

incitament til, at det vil være profitmaksimerende for kreditvurderingsbureauet at udstede for høje 

kreditvurderinger. En medregning af den mulige gevinst på længere sigt vil blot yderligere understøtte 

                                                 
129 ESMA (2005), ’Technical Advice: Competition, choice and conflicts of interest in the credit rating industry’ s. 102 
130 Se CRA III, præambelbetragtning 13.  
131 Dette gør sig gældende helt tilbage til 2010. Se ESMA (2005), ’Technical Advice: Competition, choice and conflicts 

of interest in the credit rating industry’ s. 100, og EU-Kommissionen (2016b), ‘Study on the State of the Credit Rating 

Market. Final Report’, s. 86.  
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kreditvurderingsbureauets incitament til udstedelse af for høje kreditvurderinger. Et rotationskrav vil 

derved, alt andet lige, kunne forventes til en vis grad at mindske denne inefficiente 

incitamentsdannelse, da den økonomiske gevinst vil være begrænset i tid og omfang. Hvorvidt denne 

effekt vil opveje for ulemperne og de øgede omkostninger forbundet med udarbejdelsen af 

kreditvurderinger, fremstår dog uklart. Denne usikkerhed underbygges yderligere af, at det grundet 

kravets nuværende meget begrænsede anvendelsesområde ikke er muligt empirisk at undersøge 

rotationskravets effekt. 

 

Et synspunkt om, at et generelt gældende rotationskrav ikke er at foretrække, deles af størstedelen af 

markedets aktører. Direkte adspurgt om hensigtsmæssigheden af en udvidelse af rotationskravet i 

artikel 6b, var 90% af de adspurgte således imod en sådan udvidelse. Blandt de adspurgte var både 

udstedere, udstederorganisationer, investorer, investororganisationer og kreditvurderingsbureauer.132 

 

Til støtte for, at et generelt gældende obligatorisk rotationskrav ikke vil være efficient, kan tilføjes, at 

et sådant krav i praksis medfører væsentlige udfordringer i forhold til antallet af aktive 

kreditvurderingsbureauer. For at et sådan krav kan håndhæves samtidigt med, at efterspørgslen på 

kreditvurderinger mødes, kræver det således at en lang række mindre kreditvurderingsbureauer skal 

gå ud over deres nuværende ekspertiseområder. Dette vil kunne medføre væsentlige negative følger, 

da udstederne vil være tvunget til at indhente kreditvurderinger fra bureauer uden den nødvendige 

ekspertise. Selv herved vil det nuværende antal af kreditbureauer muligvis være for lavt.133  

 

På baggrund af ovenstående er der ikke belæg for en konklusion om, at en generel udvidelse af det 

nuværende rotationskrav vil være en retsøkonomisk efficient løsning. Den nuværende bestemmelse 

synes dog helt uden praktisk betydning og det bør derfor overvejes om det er muligt at tilpasse kravet 

til øvrige strukturerede finansielle produkter med samme karakteristika som gensecuritisationer. 

Reguleringen på dette område må dog jf. ovenstående generelt siges at harmonere med de 

retsøkonomiske hensyn, og en generel udvidelse af det nuværende anvendelsesområde bør afvente 

eventuelle positive resultater fra et mere begrænset anvendelsesområde.134 

 

                                                 
132 ESMA (2005), ’Technical Advice: Competition, choice and conflicts of interest in the credit rating industry’ s. 101 
133 EU-Kommissionen (2016b), ‘Study on the State of the Credit Rating Market. Final Report’, s. 106-108.  
134 Kommissionen synes at dele denne holdning, se EU-Kommissionen (2016a), ’ Rapport fra Kommissionen til Europa-

Parlamentet of Rådet om alternativer til eksterne kreditvurderinger, situationen på kreditvurderingsmarkedet, konkurrence 

og governance i kreditvurderingssektoren, situationen på markedet for kreditvurdering af strukturerede finansielle 

instrumenter og muligheden for etablering af et europæisk kreditvurderingsinstitut', s. 20.  
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5.1.3.3.3 Drifts- og organisationskrav 

Uagtet om vederlagsmodellen er direkte reguleret, bør reguleringen forsøge at forebygge enhver 

manifestering af den inefficiente incitamentsdannelse i praksis. Dette er forsøgt opnået ved det 

generelle forbud i CRA-forordningens artikel 6, stk. 1, og de nærmere fastlagte drifts- og 

organisationskrav i bilag I, afsnit A og B. Den brede formulering af artikel 6, stk. 1, giver den karakter 

af en form for generalklausul, der giver tilsynsmyndigheden vide muligheder for at holde 

kreditvurderingsbureauerne i kort snor. En sådan fleksibel tilgang giver tilsynsmyndigheden frie og 

vide rammer i arbejdet med at mindske risikoen for, at interessekonflikter som følge af udsteder 

betaler-modellen fører til inefficiente resultater i praksis. Hvorvidt tilsynsindsatsen kan forventes at 

have tilstrækkelig forebyggende effekt, vil dog direkte afhænge af sanktionsmulighederne forbundet 

hermed. Betydningen af dette vil nærmere blive behandlet i kapitel 8. 

 

5.1.3.3.4 Opsummering 

At CRA-forordningen omfatter tilsyn med kreditvurderingsbureauernes virke i forsøget på at 

forebygge interessekonflikter, ændrer som den øvrige indirekte regulering ikke ved, at der eksisterer 

en underliggende risiko for interessekonflikter som følger af udsteder betaler-modellen.  

Dog vil den indirekte regulering kunne have en positiv effekt på risikoen for interessekonflikter, der 

fører til udstedelse af ukorrekte kreditvurderinger i praksis. I den forbindelse bør det kraftigt 

overvejes at forbyde muligheden for udstedelse af foreløbige kreditvurderinger, der ikke indeholder 

en offentliggørelsespligt. Herudover bør det overvejes, hvorvidt rotationskravet i artikel 6b kan 

udvides, så det får betydning i praksis, dog uden at der er tale om et generelt gældende krav på tværs 

af alle finansielle produkter.  

 

Vederlagsmodellen er dog ikke det eneste område, der kan give anledning til risiko for 

interessekonflikter på virksomhedsniveau. Nedenfor vil fokus derfor rettes mod den situation, hvor 

der eksisterer fælles ejerskabsinteresser mellem udstederen og kreditvurderingsbureauet.  

 

5.2. Fælles ejerskabsinteresser  

I tillæg til interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne, på baggrund af 

indirekte økonomisk interessefælleskab mellem udsteder og kreditvurderingsbureau, kan også tænkes 

interessekonflikter som følge af situationer, hvor kreditvurderingsbureauet har direkte fælles 

økonomiske interesser med udstederen. Dette vil være tilfældet, hvor kreditvurderingsbureauet og 

udstederen har fælles ejerskabsinteresser.  
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Som eksempler på en sådan situation kan nævnes tilfælde, hvor selve kreditvurderingsbureauet har 

direkte økonomisk interesse i udstederen som følge af ejerskab i denne. Hertil kan ligeledes tænkes 

situationer, hvor en aktionær i kreditvurderingsbureauet besidder et sådant ejerskab. Endelig kan 

tænkes en situation, hvor udstederen er aktionær i kreditvurderingsbureauet.  

 

I hvilket omfang ovenstående situationer vil kunne tænkes at medføre interessekonflikter mellem 

kreditvurderingsbureauet og investorerne, vil blive behandlet straks nedenfor (afsnit 5.2.1). Herefter 

vil reguleringen og hensigtsmæssigheden af denne ud fra en retsøkonomisk synspunkt blive 

analyseret (afsnit 5.2.2).  

 

5.2.1 Risiko for interessekonflikter som følge af fælles ejerskabsinteresser 

Fælles ejerskabsinteresser mellem udstederen og kreditvurderingsbureauet kan som sagt udfolde sig 

på en række forskellige måder. Først og fremmest kan dette ske ved, at kreditvurderingsbureauet har 

direkte ejerskab i udstederen af det kreditvurderede produkt. Der vil herved eksistere en fælles 

økonomisk interesse imellem udstederen og kreditvurderingsbureauet. Dette skyldes, at 

kreditvurderingsbureauet, som hel eller delvis ejer af udstederen, vil opnå en afledt økonomisk 

gevinst som følge af dennes økonomiske gevinst.  

 

Kreditvurderingsbureauet vil stadig agere og handle ud fra en målsætning om at maksimere eget 

payoff. Dette payoff er dog ikke længere uafhængigt af udsteders payoff. Dette medfører, at 

kreditvurderingsbureauet har interesse i udstederens profitmaksimering. I hvilket omfang 

kreditvurderingsbureauets økonomiske gevinst er afhængigt af udstederens ditto, afhænger af, hvor 

stor en andel af udsteder som kreditvurderingsbureauet ejer. 

 

Ovenstående scenarie kan med fordel analyseres gennem den spilteoretiske model. Analysen tager 

udgangspunkt i de hidtidige antagelser om aktørerne og disses payoffs. Dog vil dette spil afvige fra 

tidligere gennemgåede spil i relation til kreditvurderingsbureauets payoffs. Her vil payoffs nu både 

inkludere profitten ved den solgte kreditvurdering samt et variabelt payoff, der er afhængigt af 

udsteders payoff. Som følge af kreditvurderingsbureauets ejerskab i udstederen antages 

kreditvurderingsbureauet således at opnå en andel i udsteders fortjeneste lig X. X har en værdi mellem 

0 og 1, og størrelsen er afhængig af omfanget af kreditvurderingsbureauets ejerskab i udstederen. 

Kreditvurderingsbureauets payoff ved udsteders accept af enten en korrekt (K1) eller en for høj 

kreditvurdering (K2) er derved:  
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πBureau[Endelig K1|K2] = 15 + X * πUdsteder[Accept K1|K2] 

 

Bureauets payoff i tilfælde af, at udstederen afviser den foreløbige vurdering, er derved:  

 

πBureau[Tilbyd K1|K2] = 5 + X ∗ πUdsteder[Afvis K1|K2] 

 

Da det kun er et enkelt payoff, der har ændret sig fra de tidligere spil, der ikke tog højde for fælles 

ejerskabsinteresser, kan spillet med fordel løses på tilsvarende vis. Ved backwards induction kan 

spillets subgame perfect Nash-ligevægt derved findes. Med de nye payoffs vil spillet i udvidet form 

se ud som følger: 

 

 

 

Da udstederens payoffs ikke er ændret fra de tidligere spil, vil det forsat være optimalt for udstederen 

altid at indhente en foreløbig kreditvurdering. I forhold til det følgende subgame vil det ligeledes 

stadig være optimalt for udsteder at afvise en K1, men acceptere en K2. Dette er 

kreditvurderingsbureauet velvidende om, grundet sekventiel rationalitet. Da en accept af K2 blot vil 

medføre et nu endnu højere payoff for kreditvurderingsbureauet relativt til afvisning af K1, vil 

  reditvurderingsbureau  Udsteder  Udsteder 

 reditvurderingsbureau 

Udsteder Udsteder 

(15   20  20) (15   50  50) (5   32,5  32,5) (5   32,5  32,5) 

(0  5) 

  igur  .   
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kreditvurderingsbureauet derfor stadig vælge at tilbyde for høje foreløbige kreditvurderinger, ud fra 

en forventning om at disse accepteres, og at der dermed opnås profitmaksimering.  

 

πBureau[Tilbyd K1] = 5 + X * 32,5 < πBureau[Tilbyd K2] = 15 + X * 50  

 

Kreditvurderingsbureauets ejerskabsinteresser i udstederen medvirker derved blot til at underbygge 

spillets subgame perfect Nash-ligevægt om at tilbyde en for høj foreløbig kreditvurdering, der derefter 

accepteres og offentliggøres. Derudover vil fælles ejerskabsinteresser føre til interessekonflikter selv 

hvor udsteder betaler-modellen ikke selvstændigt fører til inefficent incitamentsdannelse. 

Fællesejerskabsinteresser udgør således en risikofaktor uafhængigt af vederlagsmodel. 

 

Jo større en ejerskabsinteresse i udstederen, kreditvurderingsbureauet besidder, jo større vil faktoren 

X være. Herved vil forskellen i payoff mellem udstedelse af en korrekt og en for høj endelig 

kreditvurdering alt andet lige stige i takt med ejerskabsinteressen. Dette vil medføre, at 

kreditvurderingsbureauets incitament til at udstede for høje kreditvurderinger vil stige i takt med dets 

ejerandel i udstederen. Enhver situation, hvor et kreditvurderingsbureau har ejerskab i udstederen, 

medfører derved en væsentlig risiko for nye interessekonflikter eller styrkelse af eksisterende. 

 

Den anden og tredje måde, hvorpå fælles ejerskabsinteresser kan tænkes at føre til interessekonflikter, 

er de situationer, hvor en eller flere af aktionærerne i kreditvurderingsbureauet også er aktionærer i 

udstederen, eller hvor selve udstederen har ejerskab i kreditvurderingsbureauet. Mekanismerne bag 

begge situationer er ens og behandles derfor under et.  

 

I disse situationer vil der være ejere i kreditvurderingsbureauet, der grundet ejerskab i udstederen, vil 

have en økonomisk interesse i at profitmaksimere udsteders payoff. Der opstår derved en risiko for, 

at disse aktionærer har en interesse i, at der udstedes for høje kreditvurderinger. Ejerne af 

kreditvurderingsbureauet må forventes at have en betydelig indflydelse på bureauets ageren blandt 

andet grundet deres generalforsamlingssikrede beføjelser. Der opstår herved, uafhængigt af 

vederlagsmodel, en risiko for, at sådanne aktionærer vil anvende deres indflydelse på 

kreditvurderingsbureauet for at påvirke bureauet til at udstede for høje kreditvurderinger. Herved er 

der en risiko for interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauet som helhed og investorerne på 

markedet. Det må i den forbindelse forventes, at jo større den del af ejerkredsen i 

kreditvurderingsbureauet, der har interessesammenfald med udsteder er, jo større vil deres mulighed 

for at yde indflydelse på kreditvurderingsbureauet være.  

 



 71 

Ovenstående understøttes af empiren på området, som blandt andet er undersøgt af Kedia et al., der 

har foretaget empiriske undersøgelser af tilfælde, hvor udstederen også var aktionær i det vurderende 

kreditvurderingsbureau.135 Af disse studier fremgår det, at Moody’s i perioden 2000-2010 har tildelt 

dets større aktionærer usagligt favorable kreditvurderinger. De til aktionærerne tildelte 

kreditvurderinger var således højere end de kreditvurderinger, selvsamme udstedere modtog fra f.eks. 

Standard & Poor’s. Ligeledes var kreditvurderingerne højere end de kreditvurderinger, samme 

udstedere fik fra Moody’s, før de blev aktionærer heri. Undersøgelserne fandt ikke, at der var evidens 

for, at disse favorable kreditvurderinger var et resultat af bedre adgang til information grundet den 

tættere relation mellem udsteder og kreditvurderingsbureau eller andre ’naturlige’ årsager. Slutteligt 

fremgik det af de undersøgte data, at der var en sammenhæng mellem størrelsen af aktionærernes 

ejerskab i kreditvurderingsbureauet, og hvor favorable kreditvurderingerne til disse aktionærer var.  

 

Ejerne af kreditvurderingsbureauet, kreditvurderingsbureauet selv, og udstederen kan altså have 

sammenfaldende interesse i, at udstederen opnår en for høj kreditvurdering. Dette 

interessesammenfald står i direkte modsætning til investorernes interesse i så korrekte 

kreditvurderinger som muligt. Fælles ejerskabsinteresser vil, jf. ovenstående gennemgang, derfor 

både teoretisk og empirisk kunne forventes at medføre en væsentlig risiko for interessekonflikter 

mellem investorerne på den ene side og kreditvurderingsbureauet, dets ejere og udstederen på den 

anden side. Omfanget af denne risiko må først og fremmest forventes at afhænge af størrelsen af det 

fælles ejerskab.   

 

5.2.2 Regulering og retsøkonomisk hensigtsmæssighed 

Som beskrevet i analysen af reguleringen i relation til vederlagsmodellen i afsnit 5.1.2, indeholder 

CRA-forordningens artikel 6, stk. 1, en bred hjemmel til forebyggelse af interessekonflikter. Det 

følger af denne, at kreditvurderingsbureauet skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at udstedelsen af en kreditvurdering ikke påvirkes af eventuelle eksisterende eller potentielle 

interessekonflikter. For at sikre overholdelse af dette bredt formulerede krav om at træffe de 

nødvendige foranstaltninger følger det af artikel 6, stk. 2, at kreditvurderingsbureauet skal overholde 

kravene i bilag I, afsnit A og B. Bilag I, afsnit A, omhandler organisatoriske krav og indeholder ikke 

bestemmelser med specifik relevans for reguleringen af fælles ejerskabsinteresser. Det gør derimod 

bilagets afsnit B, der indeholder bestemmelser vedrørende driftskrav. 

 

                                                 
135 Kedia et al. (2013) og Kedia et al. (2014). 
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En situation, hvor kreditvurderingsbureauet udsteder ukorrekte og for høje kreditvurderinger, vil ikke 

være samfundsøkonomisk efficient, da investorerne lider tab herved. Reguleringen bør derfor ud fra 

en retsøkonomisk målsætning om Kaldor-Hicks-efficiens, også på dette område, indrettes efter at 

eliminere interessekonflikter, der medfører en sådan inefficient incitamentsdannelse. I forhold til 

fælles ejerskabsinteresser betyder dette ud fra den spilteoretiske eksemplificering i afsnit 5.2.1, at 

faktoren X bør minimeres. Herved vil kreditvurderingsbureauets payoff ikke længere være afhængigt 

af udstederens payoff, hvilket alt andet lige vil minimere risikoen for interessekonflikter med 

inefficient incitamentsdannelse til følge.   

 

Den økonomiske analyse i afsnit 5.2.1 identificerede tre særskilte situationer, hvor fælles 

ejerskabsinteresser i varierende grad kan forventes at medføre en risiko for interessekonflikter mellem 

kreditvurderingsbureau og investorerne. 

 

I forhold til situationen, hvor kreditvurderingsbureauet har direkte ejerskab i udstederen, er der på 

baggrund af den økonomiske analyse en væsentlig risiko for inefficient incitamentsdannelse selv ved 

en mindre ejerandel i udstederen. Regulatorisk er dette problem løst ved forbuddet i CRA-

forordningen bilag I, afsnit B, punkt 3. Det følger i den forbindelse af bilag I, afsnit B, punkt 3, at et 

kreditvurderingsbureau skal afholde sig fra at udstede nye kreditvurderinger, der kan være berørt af 

de i litra a-d oplistede scenarier.136  

 

En af disse oplistede situationer, som medfører et forbud mod udstedelsen af nye kreditvurderinger, 

er direkte rettet mod scenariet, hvor selve kreditvurderingsbureauet har ejerskabsinteresser i 

udstederen. Det følger således af bilag I, afsnit B, punkt 3, litra a, at forbuddet blandt andet finder 

anvendelse, når kreditvurderingsbureauet direkte eller indirekte ejer finansielle instrumenter hos den 

kreditvurderede enhed eller en tilknyttet tredjepart137 eller har enhver anden direkte eller indirekte 

ejerskabsinteresse heri.138 Dette forbud underbygges yderligere i litra b, hvoraf det følger, at enhver 

forbindelse mellem kreditvurderingsbureauet og udstederen, der kan karakteriseres som et 

kontrolforhold, ligeledes vil medføre forbud mod udstedelse af kreditvurderinger.  

 

                                                 
136  Kreditvurderingsbureauet skal ligeledes straks vurdere, om der er grundlag for en fornyet vurdering eller 

tilbagetrækning af den eksisterende kreditvurdering. 
137 Jf. forordningens definition af ’tilknyttet tredjepart’ i artikel 2, stk. 1, litra i, omfatter dette også ’udstederen’ som 

defineret i dette speciale. Se hertil note 94. 
138 Forbuddet omhandler dog ikke om kapitalrettigheder i diversificerede kollektive investeringsordninger, herunder 

forvaltede midler såsom pensionskasser eller livsforsikring.  
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Der er herved tale om et totalforbud af selve den bagvedlæggende årsag til incitamentsdannelsen, 

hvorved kreditvurderingsbureauets økonomiske gevinst gøres uafhængig af udstederens. Herved 

harmonerer reguleringen på dette område med de retsøkonomiske hensyn.  

 

I forhold til situationen, hvor en fysisk eller juridisk person indtager en dobbeltrolle som aktionær i 

både det vurderende kreditvurderingsbureau og udstederen, eksisterer der ligeledes en risiko for 

inefficient incitamentsdannelse hos kreditvurderingsbureauet. Denne incitamentsdannelse til at 

udstede ukorrekte kreditvurderinger er afledt af et pres fra de aktionærer, der har den direkte 

økonomiske interesse i udstederen. Hermed vil risikoen alt andet lige være mindre, end tilfældet er, 

når kreditvurderingsbureauet har direkte økonomisk interessefællesskab med udstederen. I hvor høj 

grad dette aktionærpres udgør en risiko for inefficient incitamentsdannelse, må forventes at afhænge 

af omfanget af aktionærens ejerskab.  

 

Regulatorisk er dette ligeledes forsøgt løst i CRA-forordningen. En sådan situation er således omfattet 

af forbuddet i bilag I, afsnit B, punkt 3. Det følger af litra aa, at forbuddet om udstedelse af nye 

kreditvurderinger omhandler situationer, hvor en aktionær eller selskabsdeltager i et 

kreditvurderingsbureau ligeledes er aktionær i udstederen. Aktionær skal i CRA-forordningen forstås 

som en reel ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, i det tredje hvidvaskdirektiv.139 Da aktionær derved 

skal forstås som den eller de fysiske personer, der i sidste instans har ejerskab eller kontrol over et 

selskab, undgås situationer, hvor ejerskab via indsatte juridiske enheder kan anvendes til at omgå 

bestemmelsen. Bestemmelsens anvendelsesområde er dog indsnævret ved en minimumsgrænse for 

ejerskabet. Aktionæren skal således besidde minimum 10% af enten kapitalen eller 

stemmerettighederne i både kreditvurderingsbureauet og i den kreditvurderede enhed eller en 

tilknyttet tredjepart, før at forbuddet finder anvendelse. 140 Forbuddet suppleres derudover af en 

oplysningsforpligtigelse i bilag I, afsnit B, punkt 3a, litra a, hvorefter kreditvurderingsbureauet skal 

oplyse om situationer, hvor eksisterende kreditvurderinger kan påvirkes af sådanne fælles 

ejerskabsinteresser. Denne bestemmelse er ligeledes omfattet af en minimumsgrænse for ejerskab, 

dog på blot 5%. 

 

Reguleringen på dette område tager jf. ovenstående højde for de retsøkonomiske hensyn ved, at 

forbyde situationer, hvor en aktionær eller selskabsdeltager ligeledes er aktionær i udstederen. 

Reguleringen tager også højde for, at der er tale om en risikofaktor, der er afledt af aktionærens 

                                                 
139 Direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005. 
140 Eller på anden vis være i stand til at yde betydelig indflydelse på kreditvurderingsbureauets forretningsaktiviteter.  
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mulighed for at yde pres på kreditvurderingsbureauet. Ved at indsætte tærskelværdier for ejerskab i 

kreditvurderingsbureauet såvel som i udstederen undgås at regulere tilfælde, hvor risikoen er lav. 

Hvorvidt tærskelværdierne er fastsat fuldstændigt korrekt er ikke muligt endegyldigt at vurdere. 

Samlet set er forbuddet dog retsøkonomisk hensigtsmæssigt. Forbuddet tager således både højde for 

den indirekte karakter af risikoen for inefficient incitamentsdannelse, og harmonerer med de 

retsøkonomiske hensyn, som regulering på dette område bør tage højde for. 

 

Den tredje og sidste situation, hvor fælles ejerskabsinteresse kan tænkes at medføre en risiko for 

interessekonflikter, er, når udstederen har ejerskab i kreditvurderingsbureauet. Denne situation giver 

på baggrund af den økonomisk teori og empiri ligesom de to øvrige situationer anledning til 

bekymring. Denne situation er ved vedtagelsen af CRA III, blevet omfattet af forbuddet i bilag I, 

afsnit B, punkt 3. Det følger af litra ba, at forbuddet omhandler situationer, hvor kreditvurderingen 

udstedes for en udsteder, der besidder 10% eller derover af enten kapitalen eller stemmerettighederne 

i kreditvurderingsbureauet. Også på dette område tager reguleringen derved højde for de 

retsøkonomiske hensyn. 

 

På tværs af ovenstående situationer forpligtes kreditvurderingsbureauet til at gøre alt, hvad det kan, 

for at identificere de relevante aktionærer og vedvarende overvåge deres aktiviteter, størrelsen af 

deres ejerskab, rettigheder tilknyttet ejerskabet etc.141 Hvor ofte sådanne undersøgelser bør foretages 

afhænger af flere faktorer, blandt andet hvor tæt på tærskelværdierne de respektive aktionærer 

befinder sig. 142  Området for forebyggelse af interessekonflikter som følge af fælles 

ejerskabsinteresser er således i vid udstrækning reguleret af EU-retten. Derfor vil selvreguleringen i 

form af IOSCO’s adfærdskodeks ikke blive tillagt særskilt behandling. Det bør dog nævnes, at også 

selvreguleringen omhandler fælles ejerskabsinteresser, dog uden at gå ud over kravene i CRA-

forordningen.143  

 

5.2.2.1 Opsummering  

Reguleringen på området for fælles ejerskabsinteresser tager jf. ovenstående højde for den risiko for 

interessekonflikter, som fælles ejerskabsinteresse medfører. Ved at forbyde alle former for fælles 

ejerskabsinteresser, sikres det, at kreditvurderingsbureauets økonomiske gevinst gøres uafhængig af 

udstederens. Ved at indføre bagatelgrænser på visse områder tages der højde for ikke at regulere 

                                                 
141 Se bl.a. CRA III, præambelbetragtning 25.  
142 ESMA (2017b) ‘Q&A:, Implementation of the Regulation (EU) No 462/2013 on Credit Rating Agencies’, spm. 5.  
143 Se bl.a. IOSCO’s adfærdskodeks pkt. 2.4 og 2.6.  
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ejerskabsinteresser, der ingen negativ effekt kan tænkes at have. Det kan herved konkluderes, at 

reguleringen på dette område harmonerer med de retsøkonomiske hensyn, der bør tages for at 

minimere risikoen for inefficient incitamentsdannelse som følge af interessekonflikter. 
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6. MEDARBEJDERRELATEREDE INTERESSEKONFLIKTER 

 

Incitament til udstedelse af for høje kreditvurderinger kan følge af interessekonflikter på flere 

forskellige niveauer. Modsat kapitel 5, der havde fokus på interessekonflikter relateret til 

kreditvurderingsbureauet som helhed, er fokus i dette kapitel rettet mod interessekonflikter i direkte 

relation til kreditvurderingsbureauets medarbejdere.  

 

Har en medarbejder med indflydelse på de af bureauets udarbejdede kreditvurderinger økonomisk 

interessefællesskab med udstederen, vil dette kunne tænkes at medføre incitamentsdannelse hos 

denne til udarbejdelse af ukorrekte kreditvurderinger. På trods af at sådanne interessekonflikter ikke 

direkte relaterer sig til kreditvurderingsbureauet som helhed, vil konsekvensen kunne risikere at blive 

den samme, hvis medarbejderen har tilstrækkelig indflydelse på resultatet af kreditvurderingerne.  

 

I hvilket omfang ovenstående situationer kan tænkes at medføre en risiko for interessekonflikter i 

relation til investorerne, vil blive analyseret nedenfor i afsnit 6.1. Herefter vil det i afsnit 6.2 blive 

undersøgt, i hvilket omfang disse problemfelter er underlagt regulering, og hensigtsmæssigheden af 

reguleringsindsatsen ud fra et retsøkonomisk synspunkt. 

 

6.1 Risiko for interessekonflikter på medarbejderniveau  

At den enkelte medarbejder opbygger en interesse i at påvirke kreditvurderingsbureauets 

kreditvurderinger i opadgående retning kan skyldes en række forskellige årsager.  

 

Aflønningen af medarbejderen vil potentielt udgøre en risiko for interessekonflikter, hvis denne er 

afhængig af kreditvurderingsbureauets præstationer. At medarbejderne i kreditvurderingsbureauet 

kan forventes at have en forståelse for, at høje kreditvurderinger kan være profitmaksimerende for 

kreditvurderingsbureauet som helhed, understøttes bl.a. af udtalelser fra netop medarbejderne i 

forbindelse med undersøgelser i USA i kølvandet på finanskrisen.144  

 

En sådan form for aflønning kunne f.eks. være en salgsbaseret aflønningsmodel. Grundet udsteder 

betaler-modellen og udstederens ønske om højest mulige kreditvurderinger vil medarbejderen kunne 

forvente at øge salget ved at påvirke kreditvurderingen i en opadgående retning.145 Det vil give 

                                                 
144 Senators Levin & Coburn (2010), ‘Memorandum to Members of the Permanent Subcommitee on Investigations’.  
145 Se afsnit 5.1.1 for nærmere behandling af interessekonflikter i relation til udsteder betaler-modellen.  
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medarbejderen incitament til at påvirke kreditvurderingerne i håbet om at maksimere sin egen 

aflønning. På samme vis vil en aflønningsmodel baseret på aktier eller aktieoptioner i 

kreditvurderingsbureauet give anledning til bekymring. Ved en sådan aflønning vil medarbejderen 

have direkte økonomisk interesse i kreditvurderingsbureauets profitmaksimering.  

I tilfælde af at en sådan profitmaksimering opnås ved at imødekomme udstedernes ønske om 

udstedelse af for høje kreditvurderinger, vil der derved opstå en risiko for, at medarbejderen vil 

forsøge at påvirke resultatet af kreditvurderingerne i en sådan retning.  

 

At aflønningen af medarbejdere kan medføre interessekonflikter understøttes i den empiriske 

litteratur. Det fremgår blandt andet af Johnston (2011), som analyserer aflønningen på ledelses- og 

analytikerniveau hos Moody’s. Det fremgår, at aflønning i form af aktieoptioner op til finanskrisen 

havde en mærkbar effekt på resultatet af de udstedte kreditvurderinger. På baggrund af bl.a. 

interviews med de relevante medarbejdere fremgår det, at fokus blandt medarbejderne blev flyttet fra 

at udarbejde så korrekte kreditvurderinger som muligt til at opnå kortsigtet økonomisk gevinst ved at 

erhverve klienter til kreditvurderingsbureauet. 

 

Selv hvis aflønningen af medarbejderen ikke er afhængig af kreditvurderingsbureauets præstationer, 

vil der kunne opstå situationer, der giver anledning til en risiko for interessekonflikter. Det kan blandt 

andet skyldes medarbejderens ejerskab i udstederen, da medarbejderen derved vil have direkte 

økonomisk interesse i udstederen. Størrelsen af denne risiko må, på samme måde som ved fælles 

ejerskabsinteresser på virksomhedsniveau, forventes at afhænge af omfanget af ejerskab.  

 

I tillæg hertil kan tænkes situationer, hvor det økonomiske interessefællesskab har en mere indirekte 

karakter f.eks. tætte ikke-økonomiske relationer mellem medarbejderen og udstederen. Herved vil der 

ikke eksistere et egentligt økonomisk interessefælleskab mellem medarbejderen og udstederen, men 

i stedet være et interessefællesskab via f.eks. et familiemedlem.  

 

Endelig vil medarbejderens ønske om fremtidig ansættelse hos udstederen kunne udgøre en risiko 

for, at medarbejderen vil gøre sig attraktiv for en fremtidig arbejdsgiver ved at hjælpe denne 

økonomisk ved at udstede for høje kreditvurderinger. Dette understøttes empirisk af bl.a. Cornaggia 

et al. (2016). Undersøgelsen omhandler kreditvurderinger udarbejdet til udstedere, hvortil 

medarbejdere fra det vurderende kreditvurderingsbureau efterfølgende har opnået ansættelse. I den 

forbindelse konkluderes det, at der er en sammenhæng mellem medarbejderens efterfølgende 

ansættelse hos udstederen og resultatet af kreditvurderingerne. Medarbejdere der senere har fået 
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ansættelse hos en udsteder, har således tildelt disse højere kreditvurderinger, end samme udstedere 

har opnået andetsteds.  

 

I samtlige af de ovenfor nævnte situationer vil der jf. ovenstående gennemgang opstå en risiko for, at 

medarbejderen har incitament til at påvirke resultatet af kreditvurderingerne mod kunstigt høje 

vurderinger. Der vil dermed opstå en interessekonflikt mellem medarbejderen og investorerne, som 

ønsker korrekte vurderinger. Da den enkelte medarbejder, enten som analytiker eller leder, vil kunne 

have en vis indflydelse på resultatet af kreditvurderingen, vil dette medføre en afledt risiko for at 

kreditvurderingsbureauet udsteder ukorrekte og for høje kreditvurderinger.  

 

6.2 Regulering og retsøkonomisk hensigtsmæssighed  

Det følger af den økonomiske analyse i afsnit 6.1, at der eksisterer en række situationer, som udgør 

en risiko for incitamentsdannelse hos et kreditvurderingsbureaus medarbejdere til at påvirke resultatet 

af en kreditvurdering mod et for udstederen så godt resultat som muligt. En situation, hvor 

kreditvurderingsbureauet udsteder ukorrekte og for høje kreditvurderinger, er ikke 

samfundsøkonomisk efficient. Ud fra en retsøkonomisk målsætning om Kaldor-Hicks-efficiens bør 

reguleringen derfor så vidt muligt forsøge at minimere risikoen for medarbejderrelaterede 

interessekonflikter. 

 

At kreditvurderingsbureauets udstedelse af kunstigt høje kreditvurderinger kan skyldes 

interessekonflikter relateret til bureauets medarbejdere og ikke bureauet som helhed, er ikke blevet 

ignoreret fra lovgivers side. 146  CRA-forordningen tager højde herfor ved at indføre en række 

forbudsbestemmelser. 

 

Ud fra ovenstående bør reguleringen sikre, at aflønningen af medarbejderen så vidt muligt gøres 

uafhængig af såvel medarbejderens egne økonomiske præstationer som selve 

kreditvurderingsbureauets økonomiske resultater. CRA-forordningen tager hensyn til dette via 

forbuddet i artikel 7, stk. 5. Det følger heraf, at aflønningen af medarbejdere ikke må være afhængig 

af den indtægt, som kreditvurderingsbureauet opnår fra udstederen.  

 

Den omfattede personkreds af artikel 7, stk. 5, er ved CRA III blevet udvidet, så bestemmelsen nu 

omfatter alle ansatte, som er involveret i kreditvurderingsaktiviteter, såvel som personer der 

                                                 
146 Se bl.a. CRA I, præambelbetragtning 26. 
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godkender kreditvurderinger. Et lignende forbud er gældende for de uafhængige medlemmer af 

kreditvurderingsbureauets administrations- eller tilsynsorgan, og for medarbejdere som er ansvarlige 

for bureauets compliancefunktion, jf. hhv. bilag I, afsnit B, punkt 2 og bilag I, afsnit B, punkt 6, litra 

d. Derudover må en medarbejder ikke anmode om eller modtage penge, gaver eller andre fordele 

direkte fra udsteder, jf. bilag I, afsnit C, punkt 4.  

 

Ordlyden af artikel 7, stk. 5, giver anledning til en vis tvivl omkring præcis hvilke 

aflønningsordninger, der er omhandlet af forbuddet. Bestemmelsen omhandler aflønning, der er ” …  

afhængig af den indtægt, som kreditvurderingsbureauet får fra de kreditvurderede enheder eller 

tilknyttede tredjeparter”. Herved omhandler forbuddet i artikel 7, stk. 5, kun eksplicit 

præstationsbaserede aflønningsmodeller, men ikke aflønning i f.eks. aktieoptioner. I lyset af at det 

netop synes at være aflønningsmodeller baseret på medejerskab i selve kreditvurderingsbureauet, som 

spillede en afgørende rolle op til finanskrisen, harmoner en sådan begrænsning af anvendelsesområde 

ikke med de retsøkonomiske hensyn.147 

 

En sådan indskrænkende fortolkning af artikel 7, stk. 5, synes dog heller ikke tilskyndet fra 

tilsynsmyndighedens side. Det fremgår således af en rapport fra ESMA vedrørende bl.a. 

interessekonflikter i markedet for kreditvurderinger, at aktiebaseret aflønning skal anses som omfattet 

af forbuddet i artiklen. Det skyldes, at værdien af kreditvurderingsbureauets aktier vurderes som 

afhængige af den indtægt, som kreditvurderingsbureauet opnår ved udstedelse af kreditvurderinger. 

Det fremgår ligeledes, at aflønning, der kun i meget begrænset omfang er aktiebaseret, vil blive 

tolereret, og at man ikke har observeret nogen problemer som følge heraf efter vedtagelsen af CRA 

I.148 Ovenstående bestemmelser bygger i vid udstrækning på lignende bestemmelser i IOSCO’s 

adfærdskodeks, hvorfor disse ikke vil blive gennemgået nærmere.149 

 

Ud fra et retsøkonomisk synspunkt bør reguleringen af medarbejderens fremtidige ansættelse hos 

udstederen så vidt muligt begrænse den afledte risiko for interessefællesskab mellem disse, som 

muligheden for et sådant jobskifte medfører. Et generelt forbud mod, at medarbejdere skifter job fra 

et kreditvurderingsbureau til en udsteder, hvis kreditvurdering medarbejderen har haft indflydelse på, 

vil dog være en meget voldsom indgriben. Et sådan forbud må i praksis forventes væsentligt og 

uhensigtsmæssigt at begrænse kreditvurderingsbureauernes mulighed for at tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft. I stedet bør reguleringen så vidt muligt omfatte de situationer, hvor en medarbejder kan 

                                                 
147 Til støtte for en sådan indskrænkende fortolkning af artikel 7, stk. 5, se bl.a. Johnston (2011), s. 33.  
148 ESMA (2015), ’Technical Advice: Competition, choice and conflicts of interest in the credit rating industry’. s.70-71.  
149 Se IOSCO’s adfærdskodeks pkt. 2.12, 2.13 og 2.16.  
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have incitament til at gøre sig attraktiv over for en udsteder, som medarbejderen har en forventning 

om at kunne opnå ansættelse hos i den nære fremtid. 

 

Ovenstående er i CRA-forordningen forsøgt opnået i bestemmelsens bilag I, afsnit C, punkt 7. Det 

følger af denne, at en medarbejder i et kreditvurderingsbureau først må påtage sig en ledende stilling 

hos udstederen seks måneder efter udstedelsen af en kreditvurdering i relation til denne.150 I tilfælde 

af at en kreditvurderingsanalytiker afslutter sit ansættelsesforhold og bliver ansat hos udstederen, er 

kreditvurderingsbureauet i tillæg til seksmånedersforbuddet forpligtet til at gennemgå 

medarbejderens arbejde fra de sidste to år inden vedkommendes fratræden, jf. bilag I, afsnit C, punkt 

6. 

 

Forbuddet er jf. ovenstående begrænset i både tid og i forhold til, hvilken stilling medarbejderen 

senere opnår hos udstederen. Hvorvidt man herved har opnået den efficiente balance mellem et sådant 

forbuds fordele og ulemper, kan ikke uden videre fastslås. Det fremgår dog sikkert, at et totalforbud 

hverken er retsøkonomisk hensigtsmæssigt, eller er implementeret i praksis. Det er på den baggrund 

fornuftigt, at man ved bilag I, afsnit C, punkt 6, har indført et krav om gennemgang af en medarbejders 

arbejde i de tilfælde, hvor denne opnår ansættelse hos en udsteder. På den måde bør 

uregelmæssigheder kunne opdages, dog uden at medføre samme begrænsninger på medarbejdernes 

karrieremuligheder som et decideret forbud. Herved fremstår reguleringen på dette område som 

værende i harmoni med de retsøkonomiske hensyn. Også på dette område findes lignende 

bestemmelser i selvreguleringen, der dog ej heller på dette område går ud over EU-rettens 

bestemmelser. Det nærmere indhold af de relevante bestemmelser i IOSCO’s adfærdskodeks vil 

derfor ikke blive behandlet.151 

 

Ikke kun medarbejderens fremtidige relationer til udstederen vil kunne medføre inefficient 

incitamentsdannelse. Medarbejderens tætte relationer til udstederen i nutiden vil ligeledes kunne 

medføre en risiko for interessekonflikter. At medarbejdere i et kreditvurderingsbureau kan have en 

relation til en mulig vurderet udsteder, vil ikke kunne undgås. Derimod bør der reguleres mod at 

kreditvurderingsbureauet udsteder kreditvurderinger, hvor en medarbejder med indflydelse på 

vurderingen har en tæt relation til udstederen.  

 

                                                 
150 Hvad der nærmere skal forstås med ’ledende stilling’ fremstår dog ikke klart. Denne problemstilling er anerkendt af 

ESMA, der i 2015 noterede at man overvejede at udstede en opklarende vejledning eller Q&A på dette område. En sådan 

vejledning er dog endnu ikke offentliggjort. Se nærmere herfor: ESMA (2015), ’Technical Advice: Competition, choice 

and conflicts of interest in the credit rating industry’, s. 70. 
151 Se bl.a. IOSCO’s adfærdskodeks pkt. 2.18. 
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CRA-forordningen tager højde for ovenstående via en række bestemmelser. Et eksempel herpå er 

forbuddet om at udstede nye kreditvurderinger jf. bilag I, afsnit B, punkt 3. Omfattet af denne 

bestemmelse er situationer, hvor en medarbejder i kreditvurderingsbureauet er medlem af udstederens 

administrations- eller tilsynsorgan og i det hele taget situationer, hvor en kreditvurderingsanalytiker 

eller en person, der har godkendt kreditvurderingen, har haft en forbindelse med udstederen, der vil 

kunne medføre en interessekonflikt, jf. hhv. bilag I, afsnit B, punkt 3, litra c og d. Dette forbud 

understøttes tillige af et forbud mod, at en medarbejder i et kreditvurderingsbureau må deltage i 

processen vedrørende en kreditvurdering, hvis denne medarbejder for nylig har haft et ansættelses-, 

forretnings- eller andet forhold til udstederen, der kan medføre eller generelt opfattes som en årsag 

til interessekonflikter, jf. bilag I, afsnit C, punkt 2, litra c. CRA-forordningens bestemmelser er også 

på dette punkt inspireret af selvreguleringen. IOSCO’s adfærdskodeks indeholder lignende 

bestemmelser, der dog grundet deres tilsvarende indhold ikke vil blive gennemgået nærmere.152 

 

Medarbejderens ejerskab i udstederen udgør formentlig den største risiko for interessekonflikter 

mellem kreditvurderingsbureauets medarbejdere og investorerne på markedet. En sådan situation bør 

derfor ligesom ved selve kreditvurderingsbureauets ejerskab i en udsteder, forbydes uden 

begrænsninger.  

 

CRA-forordningen tager højde herfor ved forbuddet i bilag I, afsnit B, punkt 3, der uddyber 

forordningens generelle bestemmelse om forebyggelse af interessekonflikter i artikel 6. Det følger af 

bilag I, afsnit B, punkt 3, litra a, at et kreditvurderingsbureau skal afholde sig fra at udstede nye 

kreditvurderinger, når en i bilag I, afsnit B, punkt 1 omhandlet person direkte eller indirekte ejer 

finansielle instrumenter hos udstederen.153  Ydermere omhandler forbuddet enhver anden direkte 

eller indirekte ejerskabsinteresse i udstederen.154 I forhold til eksisterende kreditvurderinger skal 

kreditvurderingsbureauet oplyse om situationer, hvor den eksisterende vurdering kan være berørt af 

ovenstående situation.  Dette forbud understøttes af bilag I, afsnit C, punkt 2, litra a-b, hvori det 

fastslås, at en medarbejder ikke må deltage i eller på anden måde påvirke fastsættelsen af en 

kreditvurdering, hvis medarbejderen har ejerskab i udstederen eller enhver enhed tilknyttet hertil. Der 

er derved, ligesom tilfældet er for selve kreditvurderingsbureauets ejerskab i udstederen, tale om et 

totalforbud uden nogen minimumsgrænse for ejerskabet. Forebyggelse af interessekonflikter som 

                                                 
152 Se bl.a. IOSCO’s adfærdskodeks pkt. 2.14 og 2.17. 
153 Bestemmelsen omhandler kreditvurderingsanalytikere, ansatte eller enhver anden fysisk person, hvis tjeneste stilles til 

rådighed for eller er under kontrol af kreditvurderingsbureauet, og som er direkte involveret i krediteringsaktiviteter, samt 

personer, der godkender kreditvurderinger.   
154 Bortset fra kapitalrettigheder i diversificerede kollektive investeringsforordninger herunder forvaltede midler såsom 

pensionskasser eller livsforsikring.  
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følge af en medarbejders ejerskab i udstederen er som følge af ovenstående forbud i vidt omfang 

reguleret i CRA-forordningen. IOSCO’s adfærdskodeks kan derfor ikke tillægges en afgørende rolle 

på området. Det bør dog nævnes, at adfærdskodekset også omhandler denne situation.155  

 

 

Reguleringen rettet mod forebyggelse af medarbejderrelaterede interessekonflikter harmonerer, jf. 

ovenstående, i vid udstrækning med de retsøkonomiske hensyn, som reguleringen bør tage for at 

fremme samfundsøkonomisk efficiens. Der forekommer på den baggrund ikke at være anledning til 

væsentligt at ændre lovgivningen på dette område. 

  

                                                 
155 Se bl.a. IOSCO’s adfærdskodeks pkt. 2.14 og 2.15.  
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7. DELKONKLUSION 

På baggrund af ovenstående økonomiske og spilteoretiske analyser i kapitel 5 og 6 kan det 

konkluderes, at der ved manglende regulatorisk indgriben eksisterer en væsentlig risiko for 

interessekonflikter i markedet for kreditvurderingsbureauer inden for EU. Herved skal forstås en 

risiko for at kreditvurderingsbureauerne eller deres medarbejdere danner incitament, der strider imod 

investorernes ønske om korrekte kreditvurderinger.  

 

Investorerne og markedet som helhed må forventes at lide et tab, som følge af tillid til ukorrekte 

kreditvurderinger, der overstiger udstedernes og kreditvurderingernes gevinster. Interessekonflikter, 

der afleder incitamentsdannelse til udstedelse af for høje kreditvurderinger, er derfor at anse som 

samfundsøkonomisk inefficiente. Det er derfor ud fra et retsøkonomisk perspektiv reguleringens 

opgave så vidt muligt at minimere risikoen for sådanne interessekonflikter. 

 

Overordnet kan de mulige interessekonflikter deles op i to: virksomheds- og medarbejderrelaterede 

interessekonflikter. Risikoen for medarbejderrelaterede interessekonflikter er overordnet set 

begrænset på efficient vis gennem den EU-retlige regulering i CRA-forordningen. Dette under 

hensyntagen til de ulemper som regulering på visse områder kan medføre. Reguleringsindsatsen må 

derved forventes fyldestgørende og retsøkonomisk hensigtsmæssigt at forebygge de situationer, der 

kunne tænkes at medføre interessekonflikter mellem investorerne og kreditvurderingsbureauets 

medarbejdere. 

 

Virksomhedsrelaterede interessekonflikter udgør en mere direkte og kompleks risiko i forhold til 

samfundsøkonomisk inefficiens. En af årsagerne til eksistensen af risikoen for virksomhedsrelaterede 

interessekonflikter findes i de mulige fælles ejerskabsinteresser mellem kreditvurderingsbureauet 

eller dets aktionærer på den ene side og udstederen på den anden side. Gennem en række forbud med 

fokus på netop denne problematik er den EU-retlige regulering dog lykkedes med at skabe et regelsæt, 

der må forventes effektivt at forebygge interessekonflikter, der udspringer af sådanne fælles 

ejerskabsinteresser. Reguleringen må derfor også på dette punkt være at anse som 

samfundsøkonomisk efficient.  

 

Den største risiko for interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne på 

markedet er selve den underliggende vederlagsmodel på markedet. Kombinationen af udsteder 

betaler-modellen som den dominerende vederlagsmodel og udstedernes mulighed for at shoppe 

mellem kreditvurderingsbureauer udgør således en væsentlig risiko for dannelse af incitament hos 
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kreditvurderingsbureauerne til at tilgodese udstedernes ønske om bedst mulige kreditvurderinger. I 

modsætning til de øvrige risikoområder tager reguleringen ikke direkte stilling til denne problematik. 

Hvor risikoen for interessekonflikter på de øvrige områder er løst ved regulatoriske forbud af selve 

årsagen til interessekonflikterne, er såvel den EU-retlige regulering som selvreguleringen således tavs 

omkring vederlagsmodellen på markedet.  

 

Regulering til fordel for en eller flere alternative vederlagsmodeller vil isoleret set kunne mindske 

risikoen for interessekonflikter. Ud fra en gennemgang af alternativerne til udsteder betaler-modellen 

fremstår en sådan direkte regulatorisk indsats dog endnu ikke at være tilstrækkelig underbygget, 

hverken i teorien eller empirien. En sådan regulering vil derfor ikke a priori medføre øget 

samfundsefficiens. Til trods herfor kan det konkluderes, at de retsøkonomiske hensyn omkring at 

indrette reguleringen, så den medfører efficient incitamentsdannelse, ikke harmonerer med den 

manglende reguleringsindsats. Der bør derfor fortsat være væsentlig fokus på at forsøge at udvikle 

og understøtte en eller flere alternative vederlagsmodeller. 

 

En afgørende faktor for omfanget af risikoen for interessekonflikter forbundet med udsteder betaler-

modellen er udstedernes mulighed for at shoppe mellem kreditvurderingsbureauer. Det er denne 

beslutningskompetence, der tildeler udstederen forhandlingsstyrke over for 

kreditvurderingsbureauerne, og grundet målsætningen om profitmaksimering, skabes der et 

interessefællesskab mellem disse og udstederne. Det må derfor anses som inefficient, at gældende ret 

ikke indskrænker kreditvurderingsbureauernes mulighed for udstedelse af foreløbige 

kreditvurderinger. En sådan ændring i reguleringen vil ikke have de samme åbenbare ulemper 

tilknyttet sig som regulering af selve vederlagsmodellen og bør derfor kraftigt overvejes. 

 

Analyserne i kapitel 5 og 6 såvel som ovenstående delkonklusion tager ikke højde for, hvorvidt 

risikoen for interessekonflikter kan forventes afhjulpet ved hjælp af markedets og/eller retssystemets 

disciplineringsmekanismer. Hvis dette forventes, vil yderligere regulering være overflødig. Hvorvidt 

dette er tilfældet er genstand for nærmere behandling nedenfor i kapitel 8. 
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8. DISCIPLINERINGSMEKANISMER  

Et kreditvurderingsbureaus forventede udbytte ved at udstede en for høj kreditvurdering vil i praksis 

ikke blot være afhængig af den positive kortsigtede effekt forbundet med at tiltrække udstedere. 

Kreditvurderingsbureauet, udstederne og investorerne interagerer gentagne gange. 

Kreditvurderingsbureauets handlinger vil derfor også have en betydning på lang sigt. 

 

Er udstedelsen af ukorrekte kreditvurderinger forbundet med en forventet negativ effekt i fremtiden, 

vil det kunne forebygge den risiko for interessekonflikter, som den manglende regulering af udsteder 

betaler-modellen efterlader. Sådanne disciplineringsmekanismer kan enten udspringe af selve 

markedet i form af omdømmeomkostninger (afsnit 8.1) eller af strafomkostninger i form af 

regulatorisk hjemlet sanktionering og civilretligt ansvar (afsnit 8.2).  

 

8.1 Omdømme  

Et kreditvurderingsbureau interagerer med udstederne på markedet over en længere periode. 

Udstedernes villighed til at betale for kreditvurderinger er afhængig af en forventning om, at 

vurderingerne vil blive tillagt værdi af investorerne. Dette er udelukkende tilfældet, hvis investorerne 

har tillid til, at den kreditrisiko, der formidles, er valid. Kreditvurderingsbureauernes omdømme vil 

på baggrund af deres historiske ageren have en effekt på den tillid, som investorerne vil udvise i 

relation til deres kreditvurderinger. På samme måde vil udstedernes forventning om, i hvilket omfang 

et kreditvurderingsbureaus vurderinger vil blive tillagt værdi i markedet, have en effekt på 

efterspørgslen af dets kreditvurderinger. Forventer udstederne, at investorerne ikke vil udvise tillid 

til et bestemt kreditvurderingsbureaus vurderinger, må det derved forventes, at udstederne ej heller 

vil betale for vurderinger hos dette bureau.  

 

En kreditvurdering har karakter af at være et standardiseret produkt og et såkaldt ’experience good’, 

hvis kvalitet først kan observeres ex-post. Kreditvurderingsbureauerne vil derfor i høj grad 

konkurrere på deres omdømme i markedet. Netop omdømme er derfor dét vigtigste parameter for 

efterspørgslen af kreditvurderinger hos det enkelte bureau i markedet.156 Der er herved ikke tvivl om, 

at omdømme spiller en afgørende rolle for kreditvurderingsbureauerne, og at en forventning om 

tilstrækkeligt store omdømmeomkostninger forbundet med udstedelse af ukorrekte kreditvurderinger 

vil kunne være en effektiv disciplineringsmekanisme. 

                                                 
156 Dette synes der at være enighed om blandt både investorer, udstedere og kreditvurderingsbureauerne selv. Se EU-

Kommissionen (2016b), ’Study on the State of the Credit Rating Market. Final Report’. s. 140-161 og OECD (2010), 

‘Hearings: Competition and Credit Rating Agencies’. 
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At kreditvurderingsbureauerne forventer høje omdømmeomkostninger forbundet med udstedelsen af 

ukorrekte kreditvurderinger, er historisk blevet brugt som argument fra bureauerne selv for, at det 

ikke er nødvendigt at regulere på området. Dette ud fra en tankegang om, at markedets egne 

disciplineringsmekanismer på efficient vis danner incitament til udstedelse af korrekte 

kreditvurderinger. Denne tankegang må anses som årsagen til, at man indtil efter finanskrisen kun 

regulerede sektoren i meget begrænset omfang.157 Styrken af en sådan påstand er afhængig af, at 

omdømmeomkostningerne har en vis størrelse. Forventningen om omkostninger på lang sigt skal 

således overstige den forventede gevinst på kort sigt for at ændre incitamentsdannelsen. Er dette 

tilfældet, vil det væsentligt begrænse risikoen for interessekonflikter mellem 

kreditvurderingsbureauet og investorerne.  

 

8.1.1 Spilteoretisk eksemplificering  

Ovenstående effekt kan med fordel analyseres ved at bygge videre på den spilteoretiske model. 

Modellen har i de foregående kapitler udelukkende taget højde for én enkelt interaktion mellem 

markedets aktører. Det er derfor nødvendigt at udvide modellen til at tage højde for gentagne 

interaktioner. Det gøres ved at udvide spillet til et såkaldt ’repeated game’ med 

kreditvurderingsbureauet og investorerne som aktører. Da interaktionen mellem aktørerne ikke må 

forventes at have en slutning, vil der være tale om et ’infinite game’ uden nogen afsluttende periode.  

 

I tillæg til ovenstående antages det ikke længere, at investorerne på markedet blindt vil udvise tillid 

til kreditvurderingsbureauets vurderinger. På baggrund af bureauets ageren i tidligere perioder vil 

investorerne i stedet vurdere, hvorvidt en sådan tillid skal udvises. Det antages, at det efter hver 

periode er muligt for investorerne at konstatere, hvorvidt der er udstedt en korrekt eller for høj 

kreditvurdering.  

 

Kreditvurderingsbureauet og investorerne handler simultant i hver periode. Kreditvurderingsbureauet 

kan vælge, hvorvidt det henholdsvis har til intention at udstede en korrekt (K1) eller for høj 

kreditvurdering (K2). Investorerne udviser enten tillid eller mistillid til disse.  

 

Hvorvidt investorerne har til intention at udvise tillid til kreditvurderingsbureauet, antages at kunne 

observeres af udstederne. Udstedernes nytte ved at anvende kreditvurderingsbureauet vil derfor 

                                                 
157 Moloney (2016), s. 639. 
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afhænge af, om der udvises tillid eller mistillid fra investorernes side. Endelig antages det, at 

kreditvurderingsbureauet og investorerne har fuldkommen information om hinandens mulige 

aktioner og payoffs forbundet herved.  

 

Af kapitel 5 fremgik det, at udstederne i den indledende periode vil afvise en korrekt foreløbig 

kreditvurdering grundet en forventning om at kunne indhente en højere kreditvurdering andetsteds. 

Ligeledes fremgik det, at udstederne altid vil acceptere en for høj foreløbig kreditvurdering. Udviser 

investorerne på markedet tillid til bureauets vurderinger, vil kreditvurderingsbureauet derfor som i 

kapitel 5 tillægge værdien 5 til en intention om udstede en korrekt foreløbig vurdering og værdien 15 

til en intention om at udstede en for høj foreløbig kreditvurdering. Ved ligeledes at videreføre 

investorernes payoff fås, at investorerne ved at udvise tillid til en korrekt kreditvurdering forventer et 

payoff på 30, mens en for høj kreditvurdering vil medføre et payoff på -30. 

 

Som nævnt antages investorerne ikke længere altid at udvise tillid til de udstedte kreditvurderinger. 

Udvises der mistillid fra den samlede investormasse vil dette medføre, at udstederne ikke længere vil 

efterspørge kreditvurderinger hos kreditvurderingsbureauet, da disse ikke vil blive tillagt værdi af 

investorerne. Dermed vil den forventede nytte for både kreditvurderingsbureauet og investorerne 

være 0, uanset om der er en intention til udstedelse af en korrekt eller for høj kreditvurdering.  

 

Ovenstående antagelser er illustreret nedenfor i figur 8.1.  

 

 

Investorerne må forventes at udvise tillid til et kreditvurderingsbureau, der har et godt omdømme. 

Antages kreditvurderingsbureauet at have dette i spillets første periode, vil investorerne derfor spille 

Tillid i denne periode. Det samme vil gøre sig gældende i alle efterfølgende perioder, hvor 

kreditvurderingsbureauet ikke har spillet K2. Kreditvurderingsbureauet vil ved at spille K1 i al 

evighed derved opnå et payoff lig en uendelig betalingsrække af 5.  

 

  reditvurderingsbureau  

 nvestorerne  
     d M s     d 

   (5  30) (0  0) 

   (15  -30) (0  0) 

  igur  .   
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Da fremtidige gevinster ikke kan investeres, før de er realiseret, er de ikke det samme værd som 

nutidige gevinster. Det kan der tages højde for ved at tilbagediskontere den fremtidige betalingsstrøm 

til nutidsværdi ved hjælp af en diskonteringsfaktor (δ).158  

 

Kreditvurderingsbureauets payoff ved udelukkende at tilbyde korrekte kreditvurderinger vil derfor 

være: 

 

πBureau[Tilbyd K1] = πPeriode 1 + δπPeriode 2 + δ2πPeriode 3 + ...δtπPeriode t 

 

 

Da der er tale om en uendelig annuitet, og i dette tilfælde af en betalingsrække på 5, kan det samlede 

payoff beregnes som: 

 

πBureau[Tilbyd K1] = 
5

(1 - δ)
 

 

Det antages som nævnt, at alle investorerne kan observere kreditvurderingsbureauets handlinger. 

Derfor vil det være muligt for investorerne at straffe kreditvurderingsbureauets udstedelse af for høje 

kreditvurderinger ved i alle efterfølgende perioder at udvise Mistillid. En sådan strategi om at straffe 

kreditvurderingsbureauets handlinger i alle efterfølgende perioder kan betegnes som en såkaldt ’grim 

trigger’ strategi. Herved vil kreditvurderingsbureauet ved at spille K2 i første periode opnå payoff på 

15 i denne periode og 0 i alle efterfølgende perioder. Derved vil det samlede payoff for 

kreditvurderingsbureauet ved at udstede en for høj kreditvurdering være: 

 

πBureau[Tilbyd K2] = 15 

 

Ovenstående strategi hos investorerne om at udvise Tillid, indtil kreditvurderingsbureauet spiller K2, 

og derefter udvise Mistillid i al fremtid er både en fuldgyldig og troværdig strategi over for 

kreditvurderingsbureauet. Strategien svarer således på alle situationer, og truslen om at spille (K2, 

Mistillid) er ligeledes en Nash-ligevægt i spillet. 

 

                                                 
158 Diskonteringsfaktoren er lig 1 / (1 + r), hvor r er lig den alternative forrentning som kreditvurderingsbureauet vil kunne 

opnå for hver periode. Eksempel: Ved en rente på 1% pr. periode vil diskonteringsfaktoren være 0,99. Værdien af 100kr 

om én periode er derfor lig 100*0,99 = 99kr.  
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Hvorvidt forventningen om at blive straffet i fremtiden for udstedelsen af en for høj kreditvurdering 

i første periode er tilstrækkeligt til at medføre efficient incitamentsdannelse hos 

kreditvurderingsbureauet, afhænger af, om det forventede udbytte ved at spille K1 overstiger 

gevinsten ved K2. Er dette tilfældet vil forventningen om omdømmeomkostninger efficient 

disciplinere kreditvurderingsbureauet til udstedelse af korrekte kreditvurderinger: 

 

πBureau[Tilbyd K1] ≥ πBureau[Tilbyd K2] → 
5

(1 - δ)
 ≥ 15 → δ ≥

2

3
 

 

Det betyder med andre ord, at medmindre kreditvurderingsbureauet har en forventning om, at værdien 

af en gevinst én periode frem i tiden er under to-tredjedele så meget værd som i nutiden, vil der ikke 

være incitament til udstedelse af for høje kreditvurderinger. Antages der blot illustrativt at være tale 

om, at én periode er udtryk for kreditvurderingsbureauets ageren over et år, så vil en sådan antagelse 

kræve en forventning om en mulighed for årlig forrentning andetsteds på ≥ 66,67%, hvilket er yderst 

urealistisk. 

 

Ovenstående er derfor et eksempel på en situation, hvor kreditvurderingsbureauet vil forvente 

omdømmeomkostninger, der overstiger den umiddelbare gevinst ved udstedelse af for høje 

kreditvurderinger. 

 

De forventede omdømmeomkostninger forbundet med offentliggørelsen af for høje kreditvurderinger 

kan indføres i det ikke-gentagede i kapitel 5,159 ved at introducere et symbol herfor (R). 

 

                                                 
159 Se figur 5.3 s. 42. 
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Antages de forventede omdømmeomkostninger ved at offentliggøre en for høj kreditvurdering at 

overstige den relative gevinst herved, vil dette i relation til den spilteoretiske model betyde, at R > 

10. Er dette tilfældet vil den subgame perfect Nash-ligevægt ikke længere være offentliggørelsen af 

for høje kreditvurderinger. Derimod vil ligevægten være den situation, hvor kreditvurderingsbureauet 

tilbyder korrekte foreløbige kreditvurderinger, som derefter afvises.160 

 

At den korrekte foreløbige kreditvurdering afvises af udstederen, skyldes antagelsen om, at 

udstederen med stor sandsynlighed (75%) forventede at kunne få en for høj kreditvurdering 

andetsteds.161 Ved at indføre omdømmeomkostninger for kreditvurderingsbureauerne, der overstiger 

den kortsigtede gevinst, vil ovenstående antagelse ikke længere være retvisende. Udstederne må 

antages at være vidende om de øgede omkostninger for kreditvurderingsbureauerne forbundet med 

udstedelsen af ukorrekte kreditvurderinger. Udstederen vil derfor ikke længere med stor 

sandsynlighed kunne forvente at opnå en for høj kreditvurdering andet steds. Dette kan der tages 

højde for i modellen ved at sænke udstederens forventning til, at en for høj kreditvurdering kan opnås 

                                                 
160 Dette resultat kan udledes ved backwards induction. Se herfor afsnit 5.1.1.2.  
161 Se herfor afsnit 5.1.1.2. 

  reditvurderingsbureau  Udsteder  Udsteder 

 reditvurderingsbureau 

Udsteder Udsteder 

(15  20) (15-R  50) (5  32,5) (5  32,5) 

(0  5) 

  igur  .   
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andetsteds, til 25%. Herved vil udstederens payoff ved at afvise kreditvurderingsbureauet ikke 

længere være 32,5, men i stedet: 

 

πUdsteder[Afvis] = -Omkostning ved foreløbig vurdering + (0,75) * Forventet payoff ved K1 

+ (1 - 0,75) * Forventet payoff ved K2 = -10 + 0,75 * 20 + 0,25 * 50 = 17,5 

 

Herved vil spillet i stedet fremstå som følger: 

 

 

 

 

Udstederens payoff ved at afvise en korrekt kreditvurdering overstiger ikke længere payoff ved at 

acceptere en sådan. Udstederen vil derfor ikke længere have incitament til af afvise korrekte 

foreløbige kreditvurderinger. Da kreditvurderingsbureauet stadig vil have incitament til at udstede en 

korrekt foreløbig kreditvurdering, vil den subgame perfect Nash-ligevægt derved være 

offentliggørelse af korrekte kreditvurderinger. 

 

Ovenstående spil er et eksempel på, hvordan forventningen om tilstrækkeligt store fremtidige 

omdømmeomkostninger, uden regulatorisk indgriben, kan medføre en eliminering af risikoen for 

  reditvurderingsbureau  Udsteder  Udsteder 

 reditvurderingsbureau 

Udsteder Udsteder 

(15  20) (15-R  50) (5  17,5) (5  17,5) 

(0  5) 

  igur  .   
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interessekonflikter i relation til udsteder betaler-modellen. Hvorvidt de forventede 

omdømmeomkostninger (R) i praksis kan antages altid at overstige den forventede gevinst for 

kreditvurderingsbureauet, er dog yderst tvivlsomt. 

 

At kreditvurderingsbureauerne ikke altid har en forventning til, at omdømmeomkostningerne 

overstiger gevinsten ved udstedelse af for høje kreditvurderinger, og at omdømme dermed ikke kan 

anses som en effektiv selvregulerende disciplineringsmekanisme, finder støtte i såvel litteraturen som 

i praksis. Kreditvurderingsbureauernes ageren op til finanskrisen og dennes efterspil, udgør et særligt 

stærkt bevis herfor.162  

 

Som gennemgået i afsnit 3.2.4 er der generel konsensus om, at særligt de tre store 

kreditvurderingsbureauer spillede en afgørende rolle i finanskrisen grundet udstedelsen af for høje 

kreditvurderinger. At disse fejlvurderinger til dels skyldtes bevidste profitmaksimerende valg, er der 

ligeledes bred enighed omkring. En sådan ageren er udtryk for, at kreditvurderingsbureauerne ikke 

tilstrækkeligt har ladet sig afskrække af mulige omdømmeomkostninger forbundet med udstedelsen 

af ukorrekte kreditvurderinger.  

 

Hvis udstedelsen af ukorrekte kreditvurderinger fra de tre store kreditvurderingsbureauer i praksis 

havde medført mistillid fra investorerne, ville dette alt andet lige medføre et observerbart fald i 

omsætning hos disse bureauer. Til trods herfor oplevede de tre store kreditvurderingsbureauer kun et 

forholdsvis kortvarigt fald i omsætning og markedsandele. Et fald, der allerede få år efter 

finanskrisen, var vendt til en stigning i omsætning og profitmarginer. I dag har alle tre 

kreditvurderingsbureauer således en omsætning, der overstiger omsætningen før finanskrisen, 

ligesom de stadig besidder samme dominerende markedsandele.163 

 

Ovenstående tegner et billede af, at disse kreditvurderingsbureauer har haft, og stadig har, en så 

dominerende position på markedet, at selv en så voldsom manifestering af interessekonflikter, som 

blev observeret under finanskrisen, ikke medførte langsigtede omdømmeomkostninger. Det er derfor 

urealistisk at antage, at den samlede investormasse vil udvise mistillid til et kreditvurderingsbureau, 

der observeres i at udstede for høje kreditvurderinger. Dette kan skyldes både en manglende evne hos 

investorer til at observere kreditvurderingsbureauernes adfærd og/eller, at de store 

                                                 
162 Se til støtte herfor bl.a. Mathis et. al. (2009) s. 657-674, De Bruyne (2015) s. 180, Lynch (2009) s. 250-266, Hemraj 

(2015) s.15-20 og Hunt (2009) s. 1-49.  
163 ESMA (2016), ‘Competition and choice in the credit rating agency industry’, og ESMA (2017a), ‘ESMA’s supervision 

of credit rating agencies, trade repositories and monitoring of third country central counterparties’ s. 35-36.  
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kreditvurderingsbureauer har et så solidt omdømme, at investorerne stadig foretrækker disse fremfor 

mindre (aner)kendte bureauer. 

 

Dette kan illustreres i den spilteoretiske model ved at antage, at kreditvurderingsbureauerne kun 

forventer, at halvdelen af investorerne vil straffe udstedelse af for høje kreditvurderinger ved at spille 

grim trigger-strategien. 164  De resterende 50% forventes derimod at udvise tillid uanset 

kreditvurderingsbureauets ageren. Når investorerne i den spilteoretiske model udviser Mistillid, er 

det jf. ovenstående ensbetydende med mistillid fra 50% af investorerne. Hermed vil de resterende 

50% af investorerne stadig tillægge kreditvurderingen værdi. Denne forventning deler udstederen. 

Efterspørgslen af kreditvurderinger hos kreditvurderingsbureauet vil derfor ligeledes være 50% 

lavere i perioder, hvor der udvises Mistillid. Herved vil kreditvurderingsbureauets payoff, når der 

udvises Mistillid tilsvarende være 50% lavere, end når der udvises Tillid hos investorerne. 

 

 

Ovenstående ændringer i det gentagne spil fra figur 8.1 er illustreret nedenfor. 

 

 

Antagelsen om, at investorerne vil udvise Tillid i den første periode og indtil kreditvurderingsbureauet 

spiller K2, videreføres. På samme måde videreføres antagelsen om, at der vil udvises Mistillid i al 

evighed i tilfælde af, at der spilles K2 fra kreditvurderingsbureauets side. 

 

Herved er kreditvurderingsbureauets payoff ved udelukkende at tilbyde korrekte kreditvurderinger 

stadig: 

 

π[Tilbyd K1] = 
5

(1 - δ)
 

 

 

                                                 
164 Denne procentsats kan tænkes i praksis at afhænge af kompleksiteten af det kreditvurderede produkt og af hvorvidt 

kreditvurderingsbureauerne er underlagt oplysningsforpligtigelser. 

  reditvurderingsbureau  

 nvestorerne  
     d M s     d 

   (5  30) (2,5  15) 

   (15  -30) (7,5   -15) 

  igur  .   
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Derimod vil payoff forbundet med udstedelsen af en for høj kreditvurdering nu være: 

 

π[Tilbyd K2] = 15 + 
7,5

(1 - δ)
 -7,5 

 

For at omdømmeomkostningerne i dette tilfælde skal overstige gevinsten ved at udstede ukorrekte 

kreditvurderinger, og dermed kunne eliminere risikoen for interessekonflikter mellem 

kreditvurderingsbureauerne og investorerne, skal nedenstående være gældende: 

 

π[Tilbyd K1] ≥ π[Tilbyd K2] → 
5

(1 - δ)
 ≥ 7,5 + 

7,5

(1 - δ)
 

  

At gevinsten ved at udstede for høje kreditvurderinger giver højest payoff, følger allerede af, at det 

selv i de perioder, hvor 50% af investorerne udviser mistillid, forsat vil kunne betale sig at udstede 

for høje kreditvurderinger. Dette medfører således et payoff på 7,5 i hver periode, hvorimod en 

korrekt vurdering blot giver et payoff på 5. Da diskonteringsfaktoren ikke realistisk kan være over 1, 

vil ovenstående udsagn aldrig kunne være opfyldt. 165  Derfor vil en værdi af de forventede 

omdømmeomkostninger (R), der er under den forventede umiddelbare gevinst ved udstedelsen af for 

høje kreditvurderinger, medfører, at spillets subgame perfect Nash-ligevægt stadig er udstedelse af 

ukorrekte kreditvurderinger til skade for samfundsefficiensen. 

 

Selvom ovenstående spil blot er en eksemplificering af virkeligheden, så illustrerer det, at en 

forventning om omdømmeomkostninger forbundet med udstedelsen af for høje kreditvurderinger 

ikke er ensbetydende med, at kreditvurderingsbureauerne vil have incitament til udstedelse af 

korrekte kreditvurderinger. Dette skyldes, at de forventede omdømmeomkostninger (R) ikke altid kan 

forventes at veje tilstrækkeligt op for den relative gevinst forbundet med at udstede for høje 

kreditvurderinger. 

 

De to ovenstående spilteoretiske eksempler illustrerer, hvordan det er kreditvurderingsbureauets 

forventning til størrelsen af omdømmeomkostningerne i forhold til den forventede størrelse af de 

kortsigtede gevinster, der er afgørende for incitamentsdannelsen. Eksistensen af 

omdømmeomkostninger er således ikke i sig selv nok til at forebygge risikoen for interessekonflikter. 

 

                                                 
165 Dette ville kræve at fremtidige gevinster var mere værd en nutidige. 
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8.1.2 Regulering og retsøkonomisk hensigtsmæssighed 

At omdømmeomkostninger ikke alene kan forebygge interessekonflikter må tænkes at være 

medvirkende til, at selvreguleringen er blevet formaliseret i EU-retten i kølvandet på finanskrisen. 

Som gennemgået i kapitel 5 er den mest centrale årsag til risikoen for interessekonflikter, nemlig 

udsteder betaler-modellen, dog stadig ikke lovreguleret. På trods af at omdømmeomkostninger ikke 

kan forventes at løse det problem, som den manglende regulering af vederlagsmodellen efterlader, 

må omdømmeomkostningerne alt andet lige forventes at mindske risikoen for interessekonflikter i et 

vist omfang. Reguleringen bør derfor så vidt muligt give investorerne mulighed for at bedømme 

kreditvurderingsbureauernes præstationer og derigennem tilskynde så høje forventede 

omdømmeomkostninger som muligt. 

 

Gennem en række oplysningsforpligtigelser tager CRA-forordningen højde for ovenstående hensyn.  

I den forbindelse kan blandt andet nævnes, at der med hjemmel i CRA III er oprettet et centralt register 

(CEREP), der indeholder statistiske oplysninger om kreditvurderingsbureauernes hidtidige resultater. 

Kreditvurderingsbureauerne er forpligtet til at indsende oplysninger til CEREP jf. CRA-

forordningens artikel 11, stk. 2. I tillæg hertil indførtes ved CRA III hjemmel til oprettelse af en fælles 

europæisk kreditvurderingsplatform (ERP), hvortil et registreret eller godkendt 

kreditvurderingsbureau skal fremsende sine kreditvurderinger, som så kan offentliggøres centralt af 

ESMA, jf. CRA-forordningens artikel 11a. Udover de ovenfor nævnte registre indeholder CRA-

forordningen en lang række mere specifikke oplysningsforpligtigelser.166  

Herudover skal udstederen i henhold til forordningens artikel 8c anmode om dobbelte 

kreditvurderinger af strukturerede finansielle produkter, hvilket betyder, at to af hinanden uafhængige 

kreditvurderingsbureauer skal vurdere det enkelte strukturerede finansielle produkt. Derved vil 

investorerne kunne sammenligne uafhængige kreditvurderinger af samme finansielle produkt. 

Herved må det enkelte kreditvurderingsbureaus omdømmeomkostninger forbundet med at udstede 

en for høj kreditvurdering alt andet lige forventes at stige. Artikel 8c opstiller dog intet krav om, at 

der skal offentliggøres to kreditvurderinger, men blot at der skal anmodes herom. Herved må den 

praktiske betydning af bestemmelsen antages at være begrænset til, at investorerne i visse tilfælde vil 

udvise en øget skepsis over for strukturerede finansielle produkter, hvortil der kun er offentliggjort 

en enkelt kreditvurdering. 

 

Overordnet set synes reguleringen jf. ovenstående at bidrage til investorernes muligheder for at 

bedømme kreditvurderingsbureauernes præstationsevne. Reguleringen har derved gjort det nemmere 

                                                 
166 Se bl.a. bilag I, afsnit E.  
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for investorerne at observere kreditvurderingsbureauerne, hvilket alt andet lige medfører højere 

forventede omdømmeomkostninger hos kreditvurderingsbureauerne ved udstedelse af ukorrekte 

kreditvurderinger. Det bør dog overvejes, hvorvidt kravet i artikel 8c om dobbelte kreditvurderinger 

bør udvides til ikke kun at gælde anmodninger herom, men også egentlig offentliggørelse af to af 

hinanden uafhængige kreditvurderinger. 

 

8.1.3 Opsummering 

På trods af at reguleringen overordnet set bidrager til højere forventede omdømmeomkostninger, er 

det jf. litteraturen, sekundær empiri og finanskrisens efterspil yderst tvivlsomt, hvorvidt dette alene 

vil kunne eliminere risikoen for interessekonflikter. 

 

Ovenstående medfører, at kreditvurderingsbureauerne ikke altid vil have en forventning til at 

omdømmeomkostningerne overstiger de umiddelbare gevinster ved udstedelse af for høje 

vurderinger. Dette kan særligt tænkes at være tilfældet, når der er tale om komplekse kreditvurderede 

produkter af en stor volumen. En sådan kombination af kompleksitet og omfang, vil ligesom i 

perioden op til finanskrisen, medføre store kortsigtede gevinster for kreditvurderingsbureauerne ved 

at udstede for høje kreditvurderinger. Der er her tale om gevinster, der vil kunne overstige de relativt 

små forventede omdømmeomkostninger forbundet hermed. 

 

Det kan konkluderes, at omdømme ikke isoleret set kan forventes at udgøre en effektiv 

disciplineringsmekanisme til elimineringen af inefficient incitamentsdannelse. Elimineringen af 

risikoen for interessekonflikter som følge af udsteder betaler-modellen og den manglende direkte 

regulering heraf, er derfor afhængig af regulatoriske disciplineringsmekanismer som supplement til 

omdømmeomkostningernes forebyggende effekt. 

 

8.2 Tilsyn, sanktioner og civilretligt ansvar 

På samme måde som udstedelse af ukorrekte kreditvurderinger kan medføre omdømmeomkostninger 

for kreditvurderingsbureauet, vil en sådan ageren ligeså kunne medføre regulatorisk hjemlede 

omkostninger. En forventning om sådanne strafomkostninger af en tilstrækkelig størrelse vil kunne 

minimere den risiko for inefficient incitamentsdannelse, som udsteder betaler-modellen medfører. 

 

CRA-forordningen regulerer ikke direkte den primære årsag til risikoen for interessekonflikter. Som 

beskrevet i afsnit 5.1.2.3 er dette ikke ensbetydende med manglende regulering af interessekonflikters 
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manifestering i praksis. Udstedelsen af ukorrekte kreditvurderinger medfører således en risiko for at 

blive omfattet af forordningens strafbelagte bestemmelser. Herudover vil kreditvurderingsbureauet 

skulle medregne risikoen for at blive mødt af et civilretligt søgsmål, hvor en udsteder eller investorer 

har lidt et tab på baggrund af en udstedt kreditvurdering. Størrelsen af de forventede omkostninger 

afhænger dels af risikoen for at blive mødt af sådanne omkostninger, dels af hvor store 

omkostningerne er. 

 

Ovenstående kan analyseres ved at videreføre den spilteoretiske model som anvendt for 

omdømmeomkostninger (figur 8.2) og derudover medregne forventede strafomkostninger (S) i 

kreditvurderingsbureauets payoff forbundet med offentliggørelse af for høje kreditvurderinger: 

 

 

 

Som det fremgår af analysen af omdømmeomkostninger (R), vil disse under visse omstændigheder 

være negligerbare. Dermed vil de forventede strafomkostninger (S) isoleret set skulle overstige den 

forventede kortsigtede gevinst ved udstedelse af for høje kreditvurderinger for at kunne eliminere 

risikoen for interessekonflikter. Ud fra den spilteoretiske model betyder dette, at S > 10. Er det 

tilfældet vil kreditvurderingsbureauet ikke længere have incitament til at tilbyde for høje 

kreditvurderinger til udstederne. Udstederen vil derfor ikke længere med stor sandsynlighed kunne 

  reditvurderingsbureau  Udsteder  Udsteder 

 reditvurderingsbureau 

Udsteder Udsteder 

(15  20) (15-R-S  50) (5  32,5) (5  32,5) 

(0  5) 

  igur  .   
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forvente at opnå en for høj kreditvurdering andetsteds. Dette kan der tages højde for i modellen ved 

at sænke udstederens forventning til, at en for høj kreditvurdering kan opnås andetsteds, til 25%. 

Herved vil udstederens payoff ved at afvise kreditvurderingsbureauet ikke længere være 32,5, men i 

stedet: 

 

πUdsteder[Afvis] = -Omkostning ved foreløbig vurdering + (0,75) * Forventet payoff ved K1 

+ (1 - 0,75) * Forventet payoff ved K2 = -10 + 0,75 * 20 + 0,25 * 50 = 17,5 

 

Da dette payoff er lavere, end hvad udstederne opnår ved at acceptere en korrekt kreditvurdering (20), 

vil forventede strafomkostninger, der overstiger den kortsigtede gevinst ved for høje 

kreditvurderinger, således medføre incitamentsdannelse til udstedelse af korrekte 

kreditvurderinger.167 

 

Strafomkostninger kræver, i modsætning til omdømmeomkostninger, regulatorisk indgriben. 

Reguleringen bør ud fra et retsøkonomisk synspunkt sikre, at kreditvurderingsbureauets forventede 

strafomkostninger altid overstiger den forventede kortsigtede gevinst ved udstedelse af for høje 

kreditvurderinger. Som vist ovenfor vil dette eliminere risikoen for interessekonflikter mellem 

kreditvurderingsbureauerne og investorerne. I hvilken grad reguleringen tager højde herfor i relation 

til tilsyn med dertilhørende mulige sanktioner (afsnit 8.2.1) og muligheden for at stille et 

kreditvurderingsbureau civilretligt til ansvar (afsnit 8.2.2), vil blive gennemgået nedenfor. 

 

8.2.1 Tilsyn og sanktionering 

Forventede strafomkostninger kan først og fremmest tænkes at udspringe af strafbelagte 

bestemmelser i CRA-forordningen og effektivt tilsyn med disse. Dette tager reguleringen så vidt 

muligt højde for. ESMA er således ved CRA II blevet tildelt en lang række tilsynskompetencer på 

bekostning af de enkelte medlemsstater. Dette er blandt andet gjort for bedst muligt at kunne sikre 

overholdelsen af forordningens objektive forbudsbestemmelser, uden mulighed for forum 

shopping.168 

 

Selve udsteder betaler-modellen er som nævnt ikke omfattet af en objektiv forbudsbestemmelse, og 

brugen af modellen medfører derfor ikke i sig selv strafomkostninger. Sådanne omkostninger er først 

                                                 
167 For spilteoretisk illustration heraf, se tilsvarende figur 8.3, s. 84 vedrørende omdømmeomkostninger.  
168  Eksempler herpå er forbudsbestemmelserne vedrørende fælles ejerskabsinteresser og medarbejderrelaterede 

interessekonflikter som gennemgået i afsnit 5.2.2 og 6.2. Disse kan derfor med rette forventes overholdt af 

kreditvurderingsbureauerne.   
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aktuelle hvis kreditvurderingsbureauet handler i strid med CRA-forordningen f.eks. ved at lade 

interessekonflikter påvirke udstedelsen af en kreditvurdering i praksis, hvilket er i strid med artikel 

6, stk. 1. Denne bestemmelser har dog ikke ren objektiv karakter, og der må derfor forventes at være 

væsentlige vanskeligheder forbundet med at bevise en egentlig overtrædelse af forordningen som 

følge af interessekonflikter. Hvor det for tilsynsmyndigheden er muligt at observere f.eks. størrelsen 

af aktionærposter, er det ikke på samme måde muligt at observere udstedelsen af for høje 

kreditvurderinger på baggrund af interessekonflikter. 

 

I tillæg til et så effektivt tilsyn som muligt bør reguleringen sikre, at omfanget af de mulige sanktioner 

har en tilpas størrelse, der kan stå mål med de mulige gevinster for kreditvurderingsbureauet, der er 

forbundet med udstedelse af bevidst ukorrekte kreditvurderinger.  

 

Alle de tre store kreditvurderingsbureauer har årlige omsætninger i relation til kreditvurderinger på 

over én milliard dollars med dertilhørende profitmarginer på op imod 50%.169 Herved vil blot en 

minimal procentuel stigning i omsætning som følge af en bevidst udstedelse af for høje 

kreditvurderinger, kunne medføre store gevinster for kreditvurderingsbureauerne. Et godt eksempel 

herpå er årene op til finanskrisen, hvor S&P og Moody’s samlede årlige omsætning på kun fem år 

fordobledes fra 3 milliarder dollars til 6 milliarder dollars. En stor del af denne stigning skyldtes 

kreditvurderinger af strukturerede finansielle produkter. Kreditvurderinger, der grundet konkurrence 

mellem kreditvurderingsbureauerne, i vid udstrækning var bevidst, kunstigt forhøjede for at tiltrække 

så mange betalende udstedere som muligt.170 

 

Hvis CRA-forordningens sanktioner skal forventes effektivt at kunne forebygge interessekonflikter, 

skal disse jf. ovenstående have et forholdsvist stort omfang. ESMA’s mulighed for at tildele et 

kreditvurderingsbureau bøder som følge af overtrædelser af CRA-forordningen følger af dennes 

artikel 36a. Sanktionering i form af bøde kræver i den forbindelse forsætlig eller uagtsom 

overtrædelse af en i bilag III nævnt bestemmelse. Bilag III indeholder 86 bestemmelser, hvoraf flere 

indeholder mere end én henvisning til øvrige bestemmelser i CRA-forordningen. I relation til 

udstedelsen af for høje kreditvurderinger som følge af interessekonflikter er det dog et fåtal af disse 

bestemmelser, der har relevans. Et eksempel på en sådan bestemmelse er bilag III, del I, punkt 19. 

Denne relaterer sig til overtrædelse af artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 1, 

                                                 
169 Moody’s havde bl.a. den højeste profitmargin af alle 500 selskaber i det amerikanske børsindeks S&P 500 fem år i 

træk op til finanskrisen.   
170 Markham (2011), s. 726, og United States Senate (2011), ’Wall Street and The Financial Crisis: Anatomy of a Financial 

Collapse’ s. 256-257. 
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vedrørende undladelse af identifikation og eliminering af enhver eksisterende eller potentiel 

interessekonflikt, der kan påvirke en kreditvurdering. Omfanget af bøden for en sådan forseelse følger 

af artikel 36a, stk. 2. Heraf fremgår det, at en overtrædelse omhandlet i bilag III, del I, punkt 19, 

medfører en bøde med et grundbeløb på mindst 500.000 og højest 750.000 euro. Dette er det højeste 

grundbeløb, som forordningen hjemler, og for de tre store kreditvurderingsbureauer vil grundbeløbet 

skulle ligge i den høje ende af intervallet jf. artikel 36a, stk. 2, andet afsnit. 

 

Bødens grundbeløb kan justeres op eller ned med de i bilag IV fastsatte koefficienter, alt efter om der 

foreligger henholdsvis forværrende eller formidlende omstændigheder, jf. artikel 36a, stk. 3. I en 

situation hvor overtrædelsen er begået gentagne gange, har haft en negativ indvirkning på kvaliteten 

af det pågældende kreditvurderingsbureaus kreditvurderinger, og hvor overtrædelsen er begået 

forsætligt, vil bøden ende i omegnen af 2.000.000 euro. Dette beløb står langt fra mål med de mulige 

store gevinster forbundet med udstedelsen af for høje kreditvurderinger. 

  

I tillæg hertil følger det af artikel 36a, stk. 4, at hvis kreditvurderingsbureauet har opnået en fortjeneste 

på grund af en overtrædelse af CRA-forordningen, skal bøden mindst svare til den pågældende 

økonomiske fortjeneste. Dette må umiddelbart forventes at medføre en mærkbar forebyggende effekt. 

I praksis må der dog forventes at være væsentlige bevisbyrdemæssige udfordringer forbundet med at 

påvise den faktiske størrelse af en sådan gevinst.  Endelig har EMSA mulighed for helt at fratage et 

kreditvurderingsbureau dets registrering, jf. artikel 20. En sådan sanktionering vil have kæmpe 

betydning for kreditvurderingsbureauet, men synes dog på alle måder usandsynlig i relation til særligt 

de tre store bureauer, fordi disse må antages at være ’too big to fail’ grundet deres centrale rolle på 

de finansielle markeder. 

 

Omfanget af CRA-forordningens sanktionsbestemmelser for brud på forordningen vil jf. ovenstående 

langt fra altid kunne forventes tilstrækkeligt at veje op for kreditvurderingsbureauets mulige gevinster 

ved udstedelse af for høje kreditvurderinger. Truslen om sanktioner fra ESMA kan derfor ikke 

forventes at have nogen betydningsfuld præventiv effekt. Forventningen om strafomkostninger 

forbundet med ESMA’s sanktionsmulighed vil derfor ikke isoleret set have en afgørende effekt på 

risikoen for interessekonflikter. 
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Samme konklusion har EU-kommissionen nået i dens seneste rapport til Europa-Parlamentet og 

Rådet om markedet for kreditvurderingsbureauer.171 Af denne følger det, at Kommissionen ikke 

anser, at det nuværende sanktionsniveau står i et rimeligt forhold til særligt de tre store 

kreditvurderingsbureauers omsætning. At Kommissionen deler denne opfattelse og på den baggrund 

må forventes at arbejde mod en regulatorisk stramning på området, er jf. ovenstående analyse, positivt 

ud fra et retsøkonomisk synspunkt. 

 

8.2.2 Civilretlig ansvar 

Den forebyggende effekt af ESMA’s muligheder for at sanktionere kreditvurderingsbureauerne er jf. 

ovenstående gennemgang yderst begrænset. Dette skyldes både de forholdsvis lave bøder forbundet 

med overtrædelser af forordningens bestemmelser, og at sanktionerne må tænkes at relatere sig til 

udstedelsen af den enkelte kreditvurdering. Selv hvis en bøde kan fastsættes til den kortsigtede 

økonomiske gevinst, som kreditvurderingsbureauet har opnået ved at imødegå udstederens ønske om 

en for høj kreditvurdering, vil denne derfor være forholdsvis begrænset. 

 

Kreditvurderingsbureauet opnår således kun en begrænset økonomisk gevinst ved udstedelsen af den 

enkelte kreditvurdering. Derimod vil den samlede investormasse ofte investere enorme beløb på 

baggrund af en sådan kreditvurdering, ligesom kreditvurderingen vil have stor økonomisk betydning 

for udstederen. Hvis der eksisterer en ikke uvæsentlig risiko for at blive stillet civilretligt til ansvar 

overfor udstederne og særligt investorerne, vil kreditvurderingsbureauet derfor risikere at blive mødt 

med erstatningskrav, der langt overstiger de sanktionsmuligheder som ESMA på nuværende 

tidspunkt besidder. De forventede strafomkostninger kan derigennem overstige den kortsigtede 

gevinst ved udstedelse af for høje kreditvurderinger. Herved vil et effektiv regime for civilretligt 

ansvar kunne minimere risikoen for interessekonflikter. 

 

Hvor udstederen ofte vil indgå i et kontraktforhold med kreditvurderingsbureauet og hermed 

kontraktuelt være i stand til at klarlægge muligheden for erstatningsansvar, eksisterer samme 

mulighed ikke for investorerne. Hvorvidt dette betyder, at der bør gælde et generelt civilretligt ansvar 

uden krav om et kontraktuelt forhold, har historisk været et kraftigt debatteret emne. 

Kreditvurderingsbureauerne selv har i den forbindelse vedvarende advokeret for, at deres vurderinger 

                                                 
171 EU-Kommissionen (2016a), ’Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om alternativer til eksterne 

kreditvurderinger, situationen på kreditvurderingsmarkedet, konkurrence og governance i kreditvurderingssektoren, 

situationen på markedet for kreditvurdering af strukturerede finansielle instrumenter og muligheden for etablering af et 

europæisk kreditvurderingsinstitut’, s. 20.  
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udelukkende er fremadrettede meningstilkendegivelser og at de derfor ikke bør stå til ansvar for disse 

uden for kontrakt.172 

 

Truslen om civilretligt ansvar vil tildele kreditvurderingsbureauerne størst forventede 

strafomkostninger, hvor risikoen for tab hos udstederen/investorerne er størst. Dette er 

hensigtsmæssigt ud fra et retsøkonomisk synspunkt og vil kunne medføre efficient eliminering af 

interessekonflikter. Et generelt civilretligt ansvar vil derfor være et retsøkonomisk efficient redskab 

til forebyggelsen af interessekonflikter.173 

 

8.2.2.1 Regulering og retsøkonomisk hensigtsmæssighed 

Hvorvidt et sådant civilretligt ansvar i praksis er muligt og de nærmere betingelser herfor, er normalt 

forbeholdt national ret i medlemsstaterne. Dette var ligeså tilfældet indtil ændringerne i CRA-

forordningen indført ved CRA III i 2013.174 

 

Muligheden for at stille kreditvurderingsbureauer civilretlig til ansvar efter national ret varierer dog 

i høj grad mellem EU’s medlemsstater. Hvor Frankrig som det eneste land efter finanskrisen indførte 

en særlig hjemmel til at stille kreditvurderingsbureauer civilretligt til ansvar uden for kontrakt, er 

muligheden herfor usikker i en lang række øvrige medlemsstater, mens det direkte fremstår som 

umuligt efter visse andre medlemsstaters nationale ret.175 Herved var der inden ændringerne af CRA 

III tale om en særdeles usikker retstilstand. Den egentlige forebyggende effekt af risikoen for 

civilretligt ansvar var derfor minimal, og harmonisering nødvendig for at opnå den retsøkonomisk 

hensigtsmæssige effekt. 

 

Ved udformningen af CRA III var man opmærksom på dette, og netop et harmoniseret civilretligt 

ansvar uden krav om kontraktforhold var en af de store ændringer, som CRA III umiddelbart 

medførte.176 Vedtagelsen af CRA III indførte således ved artikel 35a i CRA-forordningen et på 

overfladen harmoniseret regime for kreditvurderingsbureauernes civilretlige ansvar både i og uden 

for kontrakt. 

                                                 
172 Dette forsvar har særligt før finanskrisen været succesfuldt ved specielt de amerikanske domstole og blev ligeledes 

brugt af kreditvurderingsbureauerne op til vedtagelsen af CRA III: De Pascalis (2015), ’Civil Liability of Credit Rating 

Agencies from a European Perspective: Development and Contents of Art 35(a) of Regulation (EU) No 462/2013’, s. 10. 
173 Se til støtte herfor bl.a. De Bruyne (2015), s. 206-226 med henvisninger.  
174 Se CRA I, præambelbetragtning 69, der er den eneste nævnelse af civilretligt ansvar i CRA I.  
175 EU-Kommissionen (2010), ’Public Consultation on Credit Rating Agencies’ s. 24, De Pascalis (2015), s. 13 og EU-

Kommissionen (2011), ’Impact Assesment Accompanying Proposal For a Regulation Amending Regulation (EC) No 

1060/2009 on credit rating agencies’, s. 141-144.  
176 Se bl.a. præambelbetragtning 32.  
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For at kunne kræve erstatning efter artikel 35a skal en række betingelser være opfyldt.  

For det første skal kreditvurderingsbureauet forsætligt eller groft uagtsomt have gjort sig skyldig i en 

af de overtrædelser, der er omhandlet i forordningens bilag III. For det andet skal denne overtrædelse 

have haft indflydelse på en kreditvurdering og have påført den skadelidte et tab. For det tredje skal 

investoren/udstederen kunne bevise, at denne ikke har udvist egen skyld ved som investor ukritisk at 

have udvist tillid til kreditvurderingen i strid med artikel 5, stk. 1, eller ved som udsteder at have 

forelagt kreditvurderingsbureauet vildledende og unøjagtige oplysninger. For det fjerde skal en 

skadelidt investor bevise, at denne har lagt kreditvurderingen til grund for en beslutning om at 

investere i, holde fast i eller afhænde et finansielt instrument omfattet af kreditvurderingen. 

 

Det er skadelidte, der som udgangspunkt har bevisbyrden for at påvise eksistensen af såvel 

overtrædelsen som årsagssammenhængen til tabet, jf. artikel 35a, stk. 2. Det følger dog, at den 

kompetente domstol skal tage højde for at skadelidte muligvis ikke har adgang til oplysninger, som 

kun kreditvurderingsbureauet har adgang til. Herved vil der i praksis muligvis være tale om en form 

for delt bevisbyrde, alt efter hvilke informationer der er tale om.177  

 

Artikel 35a synes jf. ovenstående umiddelbart at sikre en harmoniseret adgang til at stille 

kreditvurderingsbureauer civilretligt til ansvar. Dette på en måde, der tager højde for de mulige 

ulemper forbundet hermed, og som derved må forventes at medføre øgede forventede 

strafomkostninger. Ved en nærmere analyse af bestemmelsens indhold fremgår det dog, at dette langt 

fra er tilfældet. Den manglende praktiske betydning af artikel 35a skyldes primært tre faktorer. For 

det første bevisbyrdekravene, som den skadelidte skal løfte, for det andet, at bestemmelsen i praksis 

langt fra harmoniserer retstilstanden på området, og for det tredje bestemmelsens mulige begrænsede 

anvendelsesområde. 

 

8.2.2.1.1 Bevisbyrdemæssige udfordringer 

Som en del af en skadelidt investors bevisbyrde, skal denne bevise, at den med ’fornødent omhu’ har 

lagt en kreditvurdering til grund for en beslutning, der har medført et økonomisk tab. For alle aktører 

omfattet af forordningens artikel 4, stk. 1, betyder det, at disse ikke udelukkende må have udvist tillid 

til kreditvurderingsbureauets kreditvurdering, men skal have udarbejdet egne kreditvurderinger i 

                                                 
177 I det oprindelige forslag til CRA III var egentlig omvendt bevisbyrde forslået: EU-Kommissionen (2011), ’Proposal 

for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation No. 1060/2009 on Credit Rating 

Agencies’, s. 33. 
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overensstemmelse med artikel 5a. Dette krav omhandler alle finansielle investorer, hvilket må 

betegnes som den gruppe af investorer, hvis mulige erstatningskrav vil have den største afskrækkende 

effekt på kreditvurderingsbureauerne.178  

 

Disse investorers mulighed for at stille et kreditvurderingsbureau civilretligt til ansvar efter artikel 

35a, vil grundet ovenstående krav være rent teoretisk. For at overholde artikel 5a, skal investorerne 

som nævnt udarbejde egne kreditvurderinger. I tilfælde af at en sådan vurdering er modstridende med 

kreditvurderingsbureauets vurdering, vil investoren ved at udvise tillid til den eksterne vurdering, 

næppe kunne siges at have udvist fornødent omhu. Hvis investorernes egen kreditvurdering derimod 

er i tråd med kreditvurderingsbureauets, vil det være svært for investoren at bevise 

årsagssammenhæng mellem tabet og den eksterne kreditvurdering. I praksis vil finansielle investorer 

derfor stort set være afskåret fra at kunne opfylde kravene i artikel 35a. Dette betyder en kraftig 

indsnævring af bestemmelsens betydning og dermed også af omfanget af de forventede 

strafomkostninger for kreditvurderingsbureauerne.179 

 

I tillæg til ovenstående vil den skadelidte investor i praksis have store vanskeligheder ved at 

forelægge nøjagtige og detaljerede oplysninger om, at kreditvurderingsbureauet har gjort sig skyldig 

i en overtrædelse af forordningen, og at overtrædelsen har haft indflydelse på den udstedte 

kreditvurdering. Netop en sådan bekymring lå til grund for, at det oprindelig forslag til bestemmelsen 

indeholdt en decideret omvendt bevisbyrde.180 En sådan omvendt bevisbyrde er som nævnt ikke 

videreført i den endelige artikel 35a, der blot nævner, at den kompetente domstol bør tage højde for 

parternes adgang til relevant information. En analyse af hvorvidt dette er retsøkonomisk 

hensigtsmæssigt ligger uden for dette speciales område. 181  Det ligger dog fast, at den vage 

formulering af bevisbyrdereglen skaber stor usikkerhed om, i hvor høj grad der egentligt er tale om 

en delt bevisbyrde. Er dette ikke tilfældet, vil investoren stå over for en tæt på umulig opgave med at 

bevise overtrædelsen og dennes årsagssammenhæng til det lidte tab.182 

 

                                                 
178 Moellers & Niedorf (2014), s. 346.  
179 Ovenstående krav om fornødent omhu var ikke en del af det oprindelige lovforslag: EU-Kommissionen (2011), 

’Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation No 1060/2009 on Credit 

Rating Agencies’, s. 33. 
180 Ibid. s. 33. 
181 Til støtte for at det er hensigtsmæssigt se bl.a. CRA III, præambelbetragtning 33 og Lehmann (2016), s. 74.  
182 Moellers & Niedorf (2014), s. 348. 
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8.2.2.1.2 Manglende harmonisering af retstilstanden 

Den endelige udformning af artikel 35a kan jf. ovenstående kun forventes at tillægge investorerne 

begrænsede muligheder for at stille kreditvurderingsbureauerne civilretligt til ansvar. Sikringen af en 

sådan mulighed gennem EU-retlig harmonisering, om end begrænset, er at foretrække frem for at 

overlade spørgsmålet til national ret. Til trods for vedtagelsen af artikel 35a har harmoniseringen ikke 

fundet sted i praksis. 

 

Det følger af artikel 35a, stk. 2 og 4, at det er den kompetente nationale ret, der vurderer, hvad der 

forstås ved ’nøjagtige og detaljerede oplysninger’ i forbindelse med skadelidtes bevisbyrde. På 

samme måde er fortolkningen af en lang række af de øvrige centrale termer i bestemmelsen overladt 

til medlemsstaterne. Det betyder, at blandt andet begreberne ’skade’, ’hensigt’, ’groft uagtsomt’ og 

’fornødent omhu’ skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med gældende national 

lovgivning.183 En henlæggelse af alle bestemmelsens centrale begreber til fortolkning ved national 

ret er direkte modstridende med den normale hensigt med en EU-retlig forordning, nemlig at skabe 

en harmoniseret retstilstand på tværs af medlemsstater.184  Ved i så vid udstrækning at lade de 

nationale domstole fortolke det nærmere indhold af bestemmelsen, er den harmoniserende effekt af 

artikel 35a i praksis en illusion. Det er således stadig muligt for den enkelte medlemsstat at bestemme, 

i hvor stor grad et sådant civilretligt ansvar skal være muligt. Dette kan blandt andet illustreres ved 

Englands vedtagelse af en lov med fokus på netop kreditvurderingsbureauers civilretlige ansvar, 

umiddelbart efter vedtagelsen af CRA III i 2013.185  Heri defineres en række af de ovennævnte 

begreber. Ved blandt andet at definere ’groft uagtsomt’ meget snævert, har man fra engelsk side 

derved været i stand til at opretholde en begrænset adgang til civilretligt ansvar, hvilket ikke 

nødvendigvis er på linje med retstilstanden i de øvrige medlemsstater. 

 

I realiteten har artikel 35a en skadelig effekt på harmoniseringen af muligheden for at stille et 

kreditvurderingsbureau civilretligt til ansvar. Ved eksplicit at tildele medlemsstaternes domstole den 

afgørende fortolkningskompetence er den usikre retstilstand fra før CRA III ikke blot ignoreret, men 

blevet lovfæstet i selve EU-retten. På trods af at det nu følger af EU-retten, at civilretligt ansvar 

principielt er muligt, er det altså national ret, der bestemmer, hvornår og i hvilket omfang dette er 

tilfældet. 

 

                                                 
183 Ud fra den engelske ordlyd af artikel 35a, stk. 4, fremgår det ligeledes at denne oplistning ikke er udtømmende, da 

oplistningen indledes med ordlyden ” …  terms such as  … ”.  
184 Harmonisering er også den proklamerede målsætning ved CRA-forordningen jf. bl.a. CRA I, præambelbetragtning 2.  
185 The Credit Rating Agencies (Civil Liability) Regulation 2013, (SI 2013/1637).  
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En yderligere ulempe ved artikel 35a, er dens manglende stillingtagen til lovvalget. Hvor der flere 

steder henvises til gældende national lovgivning, tages der således ikke nærmere stilling til, hvordan 

denne skal bestemmes. I stedet henvises blot til, at lovvalget følger de relevante regler i den 

internationale privatret. Dette vil, særligt når der er tale om erstatning uden for kontrakt, medføre en 

væsentlig usikkerhed omkring hvilket lands lov, der finder anvendelse.186 

 

8.2.2.1.3 Begrænset anvendelsesområde  

Som nærmere behandlet i afsnit 3.3.2.1 er CRA-forordningen begrænset til at finde anvendelse på 

kreditvurderinger, der er udstedt af kreditvurderingsbureauer registreret i EU. Dette skal muligvis 

forstås sådan, at det civilretlige ansvar, der følger af artikel 35a, udelukkende finder anvendelse på 

kreditvurderingsbureauer registreret inden for EU. Herved vil ingen af moderselskaberne bag de tre 

store kreditvurderingsbureauer være omfattet af bestemmelsen, da kun datterselskaberne til disse er 

registreret i Unionen. 

 

Datterselskabernes primære virke består i at validere kreditvurderinger fra moderbureauerne i 

overensstemmelse med artikel 4, stk. 3. Da CRA-forordningen dertil ikke indeholder kapitalkrav til 

disse datterselskaber, vil en sådan fortolkning af artikel 35a medføre, at bestemmelsen kun kan 

forventes at have en begrænset afskrækkende effekt på de tre store kreditvurderingsbureauers virke. 

Hvorvidt artikel 35a er begrænset til kreditvurderingsbureauer registreret i EU kan dog ikke 

konkluderes med sikkerhed. På trods af ordlyden i artikel 2, stk. 1, omhandler flere af forordningens 

bestemmelser også kreditvurderingsbureauer, der ikke er registreret i Unionen. I den forbindelse kan 

blandt andet nævnes selve registreringskravet, der kun kan tillægges mening, hvis det også gælder 

kreditvurderingsbureauer, der endnu ikke er registreret. 187 Det vil være retsøkonomisk mest 

hensigtsmæssigt at omfatte alle kreditvurderingsbureauer under artikel 35a. Så længe en 

kreditvurdering relaterer sig til en udstedelse på det europæiske marked, bør kreditvurderingsbureauet 

kunne stilles til ansvar efter europæisk ret for bevidst ukorrekte kreditvurderinger, der har medført et 

tab. 

 

 

                                                 
186 Lovvalg uden for kontrakt er behandlet i Rom II forordningen. Da der ingen bestemmelser er specifikt for lovvalg ved 

økonomisk erstatningsansvar, vil lovvalget følge af forordningens artikel 4. Heraf følger det, at lovvalget skal falde på 

loven i det land, hvor den skadesgørende begivenhed har fundet sted. Ved økonomisk tab som følge af en investering på 

baggrund af en kreditvurdering er det ikke åbenlyst hvilket lands lov, der på den baggrund vil finde anvendelse.  
187 Lehmann (2016), s. 81-82.  
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På baggrund af ovenstående gennemgang fremstår det nuværende civilretlige ansvarsregime i CRA-

forordningen som værende inefficient på en række punkter. Den praktiske betydning af, at 

kreditvurderingsbureauerne risikerer at blive stillet civilretligt til ansvar, er på den baggrund lille. 

Hverken ESMA’s sanktionsmuligheder eller muligheden for civilretligt ansvar må derfor forventes 

at medføre tilstrækkelige forventede strafomkostninger til alene at kunne forebygge risikoen for 

interessekonflikter og inefficient incitamentsdannelse på baggrund af udsteder betaler-modellen. 

 

8.3 Delkonklusion  

Som følge af de gentagne interaktioner mellem markedets aktører vil kreditvurderingsbureauet skulle 

tage højde for fremtidige omkostninger forbundet med udstedelsen af ukorrekte kreditvurderinger. 

 

Kreditvurderingsbureauerne er afhængige af, at investorerne udviser tillid til deres vurderinger, da 

det er en forudsætning for, at udstederne vil efterspørge kreditvurderinger hos bureauet. Omdømme 

har derfor stor betydning for alle markedets aktører. Markedet bidrager selv med en sådan 

disciplineringsmekanisme i form af omdømmeomkostninger. Reguleringen i form af diverse 

oplysningskrav synes i den forbindelse så vidt muligt at sikre investorerne adgang til nødvendig 

information for at kunne vurdere, hvorvidt de vil stole på det enkelte kreditvurderingsbureau. 

 

I hvilket omfang omdømmeomkostninger kan tænkes at have en afgørende effekt på 

incitamentsdannelsen afhænger af, om kreditvurderingsbureauets forventede 

omdømmeomkostninger overstiger den forventede kortsigtede gevinst ved at udstede for høje 

kreditvurderinger. Hvorvidt dette er tilfældet, afhænger af en række faktorer såsom kompleksiteten 

af det kreditvurderede og størrelsen af den kortsigtede gevinst, som kreditvurderingsbureauet 

forventer at kunne opnå ved udstedelse af for høje kreditvurderinger. Særligt i de tilfælde hvor begge 

disse faktorer er høje, vil betydningen af omdømmeomkostninger være minimal.  

 

På baggrund af historiske data, og særligt kreditvurderingsbureauernes ageren op til finanskrisen, 

fremgår det tydeligt, at forventningen om omdømmeomkostninger ikke alene har været i stand til at 

eliminere risikoen for interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne. Da 

kreditvurderingsbureauernes offentligt kritiserede adfærd op til finanskrisen kun medførte 

forholdsvis små og kortvarige tab, synes det også i fremtiden usandsynligt, at omdømme alene kan 

eliminere risikoen for interessekonflikter. Efficient incitamentsdannelse på baggrund af 

kreditvurderingsbureauets forventning om negative konsekvenser forbundet med udstedelsen af 
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ukorrekte kreditvurderinger afhænger derfor af supplerende regulatoriske 

disciplineringsmekanismer. 

 

Sådanne regulatoriske disciplineringsmekanismer er ved CRA-forordningen indført ved 

sanktioneringsmuligheder og civilretligt ansvar. Kreditvurderingsbureauerne skal derfor i tillæg til 

de forventede omdømmeomkostninger også tage højde for de forventede strafomkostninger 

forbundet med udstedelse af ukorrekte kreditvurderinger. 

 

CRA-forordningen tildeler den fælles tilsynsmyndighed, ESMA, mulighed for at sanktionere et 

kreditvurderingsbureau, der bryder forordningens bestemmelser. Omfanget af disse 

sanktionsbestemmelser udgør dog kun en brøkdel af de store kreditvurderingsbureauers omsætning 

og kan ikke forventes at stå mål med kreditvurderingsbureauets mulige gevinster ved udstedelse af 

for høje kreditvurderinger. Det bør på den baggrund kraftigt overvejes at revurdere det nuværende 

sanktionsniveau. ESMA bør således have mulighed for at tildele sanktioner, der i praksis kan 

forventes at have en forebyggende effekt på risikoen for interessekonflikter. 

 

Endelig vil et effektivt civilretligt regime på EU-niveau have en afgørende forebyggende effekt i 

relation til risikoen for interessekonflikter. I tillæg til ESMA’s sanktionsmuligheder bør et 

kreditvurderingsbureau derfor kunne stilles civilretligt til ansvar for bevidst udstedte ukorrekte 

kreditvurderinger. På baggrund af en analyse af muligheden herfor fremstår denne dog som værende 

yderst begrænset. Til trods for indførelsen af artikel 35a ved CRA III er der tale om et yderst usikkert 

retsområde præget af kun overfladisk harmonisering. Dette kombineret med bevisbyrdemæssige 

udfordringer og et muligt begrænset anvendelsesområde udgør en væsentlig indskrænkning i 

bestemmelsens praktiske betydning. Det fælleseuropæiske civilretlige regime i dets nuværende form 

vil derfor ikke kunne forventes at have nogen afgørende forebyggende effekt på risikoen for 

interessekonflikter. 

 

Det kan på baggrund af ovenstående anbefales, at CRA-forordningens artikel 35a gennemgår en 

række ændringer. Der bør fokuseres på at eliminere de nuværende bevisbyrdemæssige udfordringer 

og at sikre, at også kreditvurderingsbureauer, der ikke er registreret i EU, vil være omfattet af 

muligheden for civilretligt ansvar. Derudover, og altafgørende for bestemmelsens praktiske 

betydning, bør der være tale om en ikke kun på overfladen harmoniserende bestemmelse. 

Bestemmelsens centrale begreber bør derfor defineres i fællesskabsretten, ligesom der eksplicit bør 

tages stilling til lovvalget uden for kontrakt. Herved vil den nuværende usikre retstilstand blive 

erstattet med et også i realiteten harmoniseret EU-retligt regime. Ved gennemførslen af ovenstående 
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ændringer vil det civilretlige regime kunne forventes at have en væsentlig forebyggende effekt på 

risikoen for interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne. 

 

Opsummerende kan det på baggrund af analyserne i kapitel 8 konkluderes, at hverken 

omdømmeomkostninger, ESMA’s sanktionsmuligheder eller risikoen for civilretligt ansvar på 

nuværende tidspunkt eliminerer risikoen for interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne 

og investorerne. Til trods for en vis forebyggende effekt kan hverken markedets eller reguleringens 

disciplineringsmekanismer derfor erstatte direkte regulatorisk indgriben. 
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9. KONKLUSION   

Kreditvurderingsbureauer har gennem udstedelsen af kreditvurderinger en afgørende indflydelse på, 

hvordan markedets ressourcer allokeres, og spiller derved en central rolle på EU’s finansielle 

markeder. Kreditvurderingsbureauer tjener dog alene samfundet, hvis den information, de 

distribuerer, er retvisende. Interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne 

udgør derved en alvorlig trussel mod markedets efficiens. Til trods herfor har 

kreditvurderingsbureauerne historisk set været undtaget direkte regulering. 

 

Udstederne af de finansielle produkter, som kreditvurderingsbureauerne vurderer, har interesse i at 

opnå så høje kreditvurderinger som muligt. Hvor kreditvurderingsbureauets, eller dets medarbejdere, 

har interessefællesskab med udstederne, eksisterer der derfor en væsentlig risiko for 

interessekonflikter mellem bureauerne og investorerne. Den mest fremtrædende risiko for 

interessekonflikter mellem kreditvurderingsbureauerne og investorerne skyldes den dominerende 

vederlagsmodel på markedet. Kombinationen af udsteder betaler-modellen og udstedernes mulighed 

for at shoppe mellem bureauerne udgør således en væsentlig risiko for incitament hos bureauerne til 

at tilgodese udstedernes ønske om højest mulige kreditvurderinger. 

 

Interessekonflikter spillede en afgørende rolle i tilblivelsen af finanskrisen. I kølvandet på denne er 

kreditvurderingsbureauer derfor blevet underlagt direkte EU-retlig regulering. Den EU-retlige 

regulering eliminerer på efficient vis risikoen for interessekonflikter på en række områder. Udsteder 

betaler-modellen og udstedernes mulighed for at shoppe mellem bureauerne efterlades dog uberørt af 

reguleringen. Derved har den nuværende reguleringsindsats karakter af symptombehandling og 

behandler ikke den primære årsag til interessekonflikterne. 

 

Ud fra en analyse af nuværende alternativer til udsteder betaler-modellen fremstår en regulering til 

fordel for en eller flere af disse endnu ikke tilstrækkelig underbygget. Selvom at en sådan regulering 

derfor ikke a priori medfører øget samfundsefficiens, kan det konkluderes, at gældende ret på dette 

område ikke harmonerer med det retsøkonomiske hensyn om at indrette reguleringen, så inefficient 

incitamentsdannelse elimineres. Indtil et tilstrækkelig underbygget alternativ er fundet, bør fokus fra 

lovgivers side derfor rettes mod at indskrænke udstedernes beslutningskompetence. Det bør i den 

henseende kraftigt overvejes at eliminere muligheden for udstedelse af foreløbige kreditvurderinger 

uden offentliggørelsespligt. Herved vil udstedernes mulighed for at shoppe mellem 

kreditvurderingsbureauer begrænses. 
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Kreditvurderingsbureauernes forventning til tab af omdømme forbundet med udstedelse af bevidst 

for høje kreditvurderinger kan ikke forventes at have en tilstrækkelig afskrækkende effekt til at 

erstatte behovet for regulering. Heller ikke risikoen for sanktionering og civilretligt ansvar kan med 

reguleringens nuværende udformning forventes at eliminere risikoen for interessekonflikter. Det bør 

derfor kraftigt overvejes at revurdere det nuværende sanktionsniveau samt at styrke muligheden for 

at stille et kreditvurderingsbureau civilretligt til ansvar for udstedelsen af ukorrekte kreditvurderinger. 

 

Så længe reguleringen ikke direkte omhandler udsteder betaler-modellen samt udstedernes mulighed 

for rating shopping, og ikke sikrer tilstrækkelige omkostninger for kreditvurderingsbureauerne i 

forbindelse med udstedelse af for høje kreditvurderinger, vil der fortsat eksistere en risiko for 

inefficient incitamentsdannelse. Herved er den nuværende regulering af interessekonflikter i relation 

til kreditvurderingsbureauer inden for EU kun i begrænset omfang at anse som samfundsøkonomisk 

efficient. 
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