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�Κεφάλαιο 20� 

Το Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας.  
Αξιολόγηση της επάρκειας των  

διαβαθμίσεων της πιστοληπτικής 
ικανότητας των επιχειρήσεων από 

τις τράπεζες 

Γιάννης Εφραιμίδης1 Λεωνίδας Κοτσαύτης2 και Παναγιώτης Αβραμίδης3 

20.1 Εισαγωγή 

Η εφαρμογή της νέας οδηγίας της Βασιλείας ΙΙ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, απο-

τελεί μια σημαντική πρόκληση για τους οργανισμούς αυτούς καθώς επαναπροσδιορί-

ζει τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων τους.  

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη των χρηματοπιστωτικών οργανισμών από την υιοθέτηση 

του νέου πλαισίου είναι σημαντικά (π.χ. μείωση του πιστωτικού κινδύνου, χαμηλές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, κλπ.), καθώς συνεπάγονται χαμηλότερο κεφαλαιακό κόστος 

και αποτελεσματικότερη λειτουργία.  

Το νέο πλαίσιο αναφέρεται σε μια σειρά από διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που σχετίζονται με την θέσπιση τακτικών ελέγχων τόσο κατά την διαδικασία 

                                                      
1 Διευθυντής του Τομέα Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, ICAP AE. 

2 Διευθυντής της Δ/νσης Ανάπτυξης Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, ICAP AE.  

3 Senior Consultant της Δ/νσης Ανάπτυξης Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, ICAP AE. 
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ανάπτυξης των υποδειγμάτων πιστολη-

πτικής διαβάθμισης όσο και κατά την πα-

ραγωγή διαβαθμίσεων πιστοληπτικής ι-

κανότητας. 

Στην πρώτη περίπτωση –κατά την ανά-

πτυξη των υποδειγμάτων πιστοληπτικής 

διαβάθμισης- οι έλεγχοι αυτοί αξιολο-

γούν την αποτελεσματικότητα του υπο-

δείγματος και την ακρίβεια των εκτιμή-

σεων του ενώ στην δεύτερη περίπτωση –κατά την παραγωγή διαβαθμίσεων πιστολη-

πτικής ικανότητας– οι έλεγχοι αυτοί μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε πιθανές απο-

κλίσεις στη λειτουργία των υποδειγμάτων που θέτουν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων που αυτά παρέχουν. 

Οι έλεγχοι αυτοί αναφέρονται τόσο κατά την εφαρμογή της Εσωτερικής Προσέγγισης 

όπου οι Τράπεζες, αυτόνομα ή σε συνεργασία με εξωτερικούς οργανισμούς όπως η 

ICAP, αναπτύσσουν εσωτερικά υποδείγματα πιστοληπτικών διαβαθμίσεων όσο και 

κατά την εφαρμογή της Τυποποιημένης Προσέγγισης όπου οι Τράπεζες προμηθεύο-

νται τις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις από Eξωτερικούς οργανισμούς Aξιολόγησης Πι-

στοληπτικής Ικανότητας -Ε.Ο.Π.Α.-. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας4, οι έλεγχοι των υποδειγμάτων 

διαβαθμίσεων διακρίνονται ως εξής : 

• Σταθερότητα δείγματος και εκ των υστέρων έλεγχος (Population Stability & 

Back-testing), 

• Σύγκριση με σύστημα αναφοράς (Benchmarking), 

• Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (Stress Testing). 

Η ICAP, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων ασχολείται συστημα-

τικά με θέματα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, διαβάθμισης της πιστοληπτικής 

ικανότητας και εφαρμογών του νέου κανονιστικού πλαισίου από το 1998. 

Στα πλαίσια αυτά έχει αναπτύξει και υποστηρίζει λύσεις οι οποίες καλύπτουν τόσο τις 

απαιτήσεις των Τραπεζών που θα ακολουθήσουν την Εσωτερική Προσέγγιση όσο και 

τις απαιτήσεις των Τραπεζών που θα ακολουθήσουν την Τυποποιημένη Προσέγγιση 

ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει μια σειρά από τεχνικές οι οποίες εξασφαλίζουν την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των λύσεων που παρέχει. 

                                                      
4 Basel Committee on Banking Supervision (February 2005), Studies on the Validation of Internal 

Rating Systems, Working Paper No.14 

Σύμφωνα με έρευνα της επενδυτικής τράπεζας 

Goldman Sachs η Εσωτερική προσέγγιση 

(Internal Rating Based-Approach), αποτελεί 

την δημοφιλέστερη προσέγγιση των Ευρωπαϊ-

κών τραπεζικών οίκων σε αντίθεση με τους 

Ιαπωνικούς τραπεζικούς οργανισμούς που έ-

χουν επιλέξει την Τυποποιημένη προσέγγιση. 

(Bank. Basel II Capital Accord (June 2005) 

Goldman Sachs and Mayer, Brown, Rowe & 

Maw LLP) 
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20.2 Population stability & back-testing 

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται από την ICAP για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πι-

στωτικών διαβαθμίσεων χωρίζονται σε τρία επίπεδα : Το πρώτο επίπεδο αφορά στον 

έλεγχο της σταθερότητας του πληθυσμού διαβάθμισης με αυτόν της ανάπτυξης των 

υποδειγμάτων, Το δεύτερο επίπεδο αφορά στον έλεγχο της διακριτικής ικανότητα των 

πιστωτικών υποδειγμάτων και το τρίτο επίπεδο αφορά στον έλεγχο της αντιστοίχησης 

των διαβαθμίσεων και των πιθανοτήτων ασυνέπειας που παράγονται από τα πιστωτι-

κά υποδείγματα με τις αντίστοιχες που παράχθηκαν κατά την διαδικασία ανάπτυξης.  

20.2.1 Επίπεδο Ι 

Η πληθυσμιακή σταθερότητα κατά την φάση ανάπτυξης των πιστωτικών υποδειγμά-

των σε σύγκριση με την φάση παραγωγής πιστωτικών διαβαθμίσεων αποτελεί σημα-

ντικό χαρακτηριστικό για την λειτουργία των συστημάτων πιστωτικής διαβάθμισης.  

Η πλειοψηφία των υποδειγμάτων διαβαθμίσεων στηρίζεται στην συσχέτιση που εμ-

φανίζεται μεταξύ των χαρακτηριστικών που αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

αξιολόγησης (explanatory variables) με την παρατηρούμενη κατάσταση της ασυνέ-

πειας η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variable). Η εμφάνιση 

σημαντικών μεταβολών είτε στα χαρακτηριστικά είτε στην παρατηρούμενη ασυνέπεια 

επηρεάζει τη συσχέτιση και μεταβάλλει τις εκτιμήσεις (model parameters) για την ε-

πίδραση των παραγόντων αξιολόγησης στην παρατηρούμενη μεταβλητή.  

Ο Δείκτης Σταθερότητας του δείγματος (System Stability Index) και ο Έλεγχος Υπό-

θεσης της t-Student Κατανομής μετρούν την μεταβολή της κατανομής ενός παράγο-

ντα η οποία παρουσιάζεται ανάμεσα στο δείγμα ανάπτυξης και το δείγμα ελέγχου.  

Όταν ο Δείκτης Σταθερότητας ξεπεράσει την τιμή 0,25 ή όταν η τιμή του t-Ελέγχου 

ξεπεράσει την αντίστοιχη τιμή της κατανομής Student-t distribution με df βαθμούς 

ελευθερίας για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης (confidence level), τότε η μεταβολή 

της κατανομής της μεταβλητής κρίνεται ως σημαντική, γεγονός που επιβάλλει την 

επανεξέταση της.  

20.2.2 Επίπεδο ΙΙ  

Κύρια λειτουργία των υποδειγμάτων πιστωτικής διαβάθμισης είναι η βαθμολόγηση 

των χαρακτηριστικών των πιστούχων –εταιρειών ή φυσικών προσώπων- μιας Τράπε-

ζας με στόχο τη διαβάθμισή τους σε ζώνες πιστοληπτικής ικανότητας –credit rating 

zones. 

Το υπόδειγμα εκείνο που καταφέρνει να απομονώσει τους ασυνεπείς από τους συνε-

πείς έχει και τη βέλτιστη διακριτική ικανότητα. Όταν η διακριτική ικανότητα παρου-

σιάζει υψηλές τιμές, οι τύποι σφάλματος Ι (ποσοστό ασυνεπών πελατών που διαβαθ-

μίζονται με υψηλή βαθμολογία άρα με χαμηλό εκτιμώμενο πιστωτικό κίνδυνο) και ΙΙ 
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(ποσοστό συνεπών πελατών που διαβαθμίζονται με χαμηλή βαθμολογία άρα με υψη-

λό εκτιμώμενο πιστωτικό κίνδυνο) ελαχιστοποιούνται. 

Για την μέτρηση της διακριτικής ικανότητας των υποδειγμάτων, υιοθετούνται ο Δεί-

κτης Ακριβείας (Accuracy Ratio) και ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov. 

 

Ο Δείκτης Ακριβείας προσδιορίζεται από το λόγο του εμβαδού της περιοχής που δια-

μορφώνεται μεταξύ της δυναμοκαμπύλης CAP του μοντέλου και της καμπύλης CAP 

του τυχαίου μοντέλου (περιοχή Β στο γράφημα) ως προς το εμβαδόν της περιοχής που 

διαμορφώνεται μεταξύ της καμπύλης CAP του ιδανικού μοντέλου και της δυναμοκα-

μπύλης CAP του τυχαίου μοντέλου (περιοχή Α+Β στο γράφημα).  

Ο Δείκτης Ακριβείας παίρνει τιμές στο διάστημα 0%-100%. Εάν ο δείκτης είναι με-

γαλύτερος του 75% τότε έχουμε την μέγιστη διακριτή ικανότητα, ενώ τιμές μεταξύ 

75%-60% και 60%-40% χαρακτηρίζονται ως υψηλές και ικανοποιητικές αντιστοίχως5. 

Όταν η τιμή κυμαίνεται σε επίπεδα κατώτερα του 40%, η διακριτική ικανότητα θεω-

ρείται σημαντικά μειωμένη.  

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και δεν παρέχουν κάποιο αντικειμενικό όριο.  

Αντίστοιχα, το μέγεθος Kolmogorov-Smirnov υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ των α-

θροιστικών κατανομών των συνεπών Sm(x) και των ασυνεπών Sn(x) παρατηρήσεων 

για κάθε τιμή του ποσοστού ασυνέπειας και επιλέγει την τιμή στην οποία η διαφορά 

αυτή γίνεται μέγιστη. 

                                                      
5 D. W. Hosmer, and S. Lemeshow (October 2000), Applied Logistic Regression, 2nd Edition 
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Η μηδενική υπόθεση Ηο ορίζει ότι τα δύο ανεξάρτητα δείγματα προέρχονται από τον 

ίδιο πληθυσμό ή από δύο πληθυσμούς µε την ίδια κατανομή. Χαμηλή τιμή στην δια-

φορά των κατανομών συνεπάγεται την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης δηλαδή ότι 

το υπόδειγμα έχει χαμηλή διακριτική ικανότητα αφού οι κατανομές των βαθμολογιών 

των συνεπών και των ασυνεπών εφάπτονται. 
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20.2.3 Επίπεδο ΙΙΙ 

Απώτερος σκοπός κάθε συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι η αποτύπωση 

του κινδύνου με την μορφή πιθανότητας ασυνέπειας. Η αποτύπωση αυτή γίνεται είτε 

άμεσα (direct method) μέσα από τη χρήση των αποτελεσμάτων του υποδείγματος, ε-

φόσον το υπόδειγμα αποδίδει πιθανότητες (π.χ. λογιστική παλινδρόμηση), ή με αντι-

στοίχηση (indirect method) σε περιπτώσεις όπου το υπόδειγμα αποδίδει απλή βαθμο-

λογία.  

Ανεξαρτήτως του τρόπου απόδοσης, θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά η σχέση των πι-

θανοτήτων των υποδειγμάτων με τις παρατηρούμενες πιθανότητες του πληθυσμού.  

Δεδομένου του περιθωρίου λάθους, οι παρατηρούμενες πιθανότητες ανά διαβάθμιση 

δεν μπορούν να είναι ακριβώς ίδιες με τις εκτιμήσεις του υποδείγματος. Αυτό που μας 

ενδιαφέρει είναι η απόκλιση τους να μην είναι στατιστικά σημαντική. Για το σκοπό 

αυτό, εφαρμόζονται οι στατιστικοί έλεγχοι Binomial, Hosmer -Lemeshow Chi Square 

και Normal.  

Ξεχωριστό κομμάτι για τον έλεγχο των υποδειγμάτων διαβάθμισης αποτελεί η ανάλυ-

ση των πινάκων μετακίνησης. Οι πίνακες μετακίνησης απεικονίζουν την κατεύθυνση 

στην οποία κινήθηκαν οι διαβαθμίσεις κατά την διάρκεια μίας περιόδου παρατήρησης 

(ετήσιοι, διετίας ή τριετίας). Δηλαδή αποτυπώνουν τα ποσοστά υποβαθμίσεων, ανα-

βαθμίσεων και σταθερών διαβαθμίσεων. Η ανάλυση των πινάκων μετακίνησης πραγ-
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ματοποιείται με χρήση απλών και προσαρμοσμένων μετρικών6 αλλά και ειδικών δει-

κτών κινητικότητας7 και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ευστάθειας του υποδείγ-

ματος. Η παράλληλη μελέτη των παραπάνω μέτρων με οικονομικούς δείκτες προσφέ-

ρει πληροφορίες για την ικανότητα του υποδείγματος να αναγνωρίζει και να προσαρ-

μόζεται στις τρέχουσες τάσεις της οικονομίας.  

Η ανάλυση των πινάκων μετακίνησης έχει ιδιαίτερη αξία για την αξιολόγηση των χα-

ρακτηριστικών των διαβαθμίσεων. Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα τα πο-

σοστά των εταιρειών που βρίσκονται στην σκιαγραφημένη περιοχή με κίτρινο αποτε-

λούν τις εταιρείες των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα δεν μεταβλήθηκε ενώ τα πο-

σοστά των εταιρειών που βρίσκονται κάτω από την σκιαγραφημένη περιοχή αποτε-

λούν τις εταιρείες των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε. Τέλος τα 

ποσοστά των εταιρειών που βρίσκονται πάνω από την σκιαγραφημένη περιοχή αποτε-

λούν τις εταιρείες των οποία η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε. 

 

Επιπλέον, μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα για τον δείκτη κινητικότητας 

με τους μακρο-οικονομικούς δείκτες: ΑΕΠ, κατά κεφαλήν εισόδημα και παραγωγικό-

τητα8 ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός συσχέτισης των διαβαθμίσεων με την κυκλικότη-

τα της οικονομίας. 

20.3 Benchmarking 

Η σύγκριση των διαβαθμίσεων των εσωτερικών υποδειγμάτων αξιολόγησης μιας 

Τράπεζας, με τις διαβαθμίσεις ενός εξωτερικού συστήματος αναφοράς π.χ. ενός 

Eξωτερικού Oργανισμού Aξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας -Ε.Ο.Π.Α.-, αποτε-

                                                      
6 U. Kruger (2005) Time series properties of a rating system based on financial ratios 

7 Y.Jafry and T. Schuermann (March 2004) Measurement, Estimation and Comparison of Credit Migra-

tion Matrices 

8 OECD Economic Outlook 79 database. 
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λεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των εσω-

τερικών διαβαθμίσεων. 

Σκοπός της διαδικασίας benchmarking είναι να συμπληρώσει τους ελέγχους της ε-

πάρκειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, η ανεπάρκεια των δεδομένων για τα πλη-

θυσμιακά χαρακτηριστικά είτε σε μέγεθος είτε σε ιστορικότητα, καθιστούν το 

benchmarking ως το βασικό εργαλείο ελέγχου της επάρκειας των εσωτερικών διαδι-

κασιών διαβάθμισης. 

Ανεξάρτητα όμως της διαθεσιμότητας των δεδομένων, η αξιολόγηση του χαρτοφυλα-

κίου μιας Τράπεζας από ανεξάρτητο οργανισμό όπως η ICAP έχει, από μόνη της, ξε-

χωριστή χρησιμότητα για την τράπεζα καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερι-

κό σχεδιασμό. 

Η διαδικασία benchmarking περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Σε πρώτη φάση διαβαθμί-

ζεται το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας από το υπόδειγμα της ICAP ενώ ταυτόχρονα α-

νανεώνονται οι εσωτερικές διαβαθμίσεις ώστε η πληροφορία που αξιολογείται να ται-

ριάζει χρονικά. 
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Στη συνέχεια δημιουργείται η αντιστοίχηση (mapping) των δυο κλιμάκων διαβαθμί-

σεων (rating scales) αφού πρώτα διαπιστωθεί η συμβατότητα των ορισμών ασυνέ-

πειας (definition of default) και γενικότερα των διαδικασιών αξιολόγησης (στατιστικό 

υπόδειγμα, χαρακτηριστικά πληθυσμών). Η αντιστοίχηση μπορεί να προκύψει είτε με 

βάση τα ποσοστά ασυνέπειας (εφόσον υπάρχει η πληροφορία) είτε με άλλες τεχνικές 

που στηρίζονται στις συχνότητες εμφάνισης. Η αντιστοίχηση δεν είναι υποχρεωτικά 

ένα προς ένα.  

Για παράδειγμα, εάν η τράπεζα χρησιμοποιεί 12 βαθμίδες για την πιστωτική αξιολό-

γηση ενώ η κλίμακα της ICAP είναι 10 βαθμίδες, τότε η αντιστοίχηση περιλαμβάνει 

συγχωνεύσεις για τις εσωτερικές διαβαθμίσεις όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω 

γράφημα. Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχησης, αξιολογούνται οι συγκεντρώσεις 

των αντιστοιχισμένων εσωτερικών διαβαθμίσεων με τις διαβαθμίσεις της ICAP.  
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Bank´s Mapped Rating ICAP Rating

Bank´s Mapped Rating 2,0% 5,5% 6,3% 12,1% 14,1% 25,4% 19,7% 7,6% 4,4% 2,9%

ICAP Rating 4,0% 6,6% 9,8% 13,9% 17,9% 19,8% 12,8% 8,3% 6,2% 0,6%

AA A BB B C D E F G H

 

Στη συνέχεια, αναλύονται και αξιολογούνται τα παραπάνω αποτελέσματα. Η ανάλυση 

πραγματοποιείται με την δημιουργία των πινάκων σύγκρισης (comparison tables), ό-

που αποτυπώνονται οι συχνότητες εμφάνισης των διαφόρων συνδυασμών των δύο 

τύπων διαβαθμίσεων. Από την συγκέντρωση των πινάκων εξάγονται σημαντικές πλη-

ροφορίες για τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών διαβαθμίσεων. 
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Για παράδειγμα, εάν ο πίνακας εμφανίζει συγκέντρωση παρατηρήσεων κάτω από την 

διαγώνιο αντιστοίχησης σημαίνει ότι οι εσωτερικές διαβαθμίσεις είναι συστηματικά 

χαμηλότερες από τις διαβαθμίσεις του συστήματος αναφοράς (δηλαδή το εσωτερικό 

υπόδειγμα είναι πιο συντηρητικό).  

Αντιστρόφως, εάν εμφανίζεται συγκέντρωση πάνω από την διαγώνιο αντιστοίχησης 

σημαίνει ότι οι εσωτερικές διαβαθμίσεις είναι συστηματικά υψηλότερες από τις δια-

βαθμίσεις του συστήματος αναφοράς (δηλαδή το εσωτερικό υπόδειγμα είναι λιγότερο 

συντηρητικό). 

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται κάποια τάση, τότε τα υποδείγματα δεν διαφέ-

ρουν συστηματικά στις αξιολογήσεις τους. 

Σημαντικό στοιχείο στο πίνακα σύγκρισης αποτελεί και η διασπορά, αφού η υψηλή 

συγκέντρωση στη διαγώνιο αντιστοίχησης υποδεικνύει υψηλή συμβατότητα μεταξύ 

του υποδείγματος της τράπεζας και του υποδείγματος αναφοράς ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση της υψηλής διασποράς δεν επιτυγχάνεται συμβατότητα.  

 

Επιπλέον, στην διαδικασία benchmarking μπορεί να προστεθεί και η ανάλυση πινά-

κων μετακίνησης υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ιστορικότητας των χαρακτηριστικών 

του πληθυσμού. Στην περίπτωση αυτή, η ανάλυση των πινάκων εμπλουτίζεται με τους 

πίνακες μετακίνησης των διαβαθμίσεων του συστήματος αναφοράς με σκοπό την εξέ-

ταση των πινάκων των δυο υποδειγμάτων με χρήση των παραπάνω μετρικών.  

Ενδεικτικά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία σύγκρισης των δια-

βαθμίσεων μπορεί να οδηγήσουν στην:  

• Αναθεώρηση των εσωτερικών υποδειγμάτων, σε περίπτωση σημαντικών αποκλί-

σεων από το υπόδειγμα αναφοράς. 

• Αντιστοίχηση των διαβαθμίσεων με πιθανότητες ασυνέπειας (PD-mapping) όταν 

το εσωτερικό σύστημα της Τράπεζας δεν διαθέτει επαρκή πληροφορία ασυνέ-

πειας. 

20.4 Stress testing 

Ως προσομοίωση ακραίων καταστάσεων ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των επι-

δράσεων που έχουν οι ακραίες και δυσμενείς συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας 

στο χαρτοφυλάκιο μιας Τράπεζας. Ιστορικά, η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων 
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190 Ενότητα V: Βασιλεία ΙΙ: Προϋποθέσεις και Επιπτώσεις Εφαρμογής  

 

αποτελούσε βασικό εργαλείο στην διαχείριση του κινδύνου της αγοράς (market risk). 

Με την εισαγωγή του νέου κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας, η εφαρμογή της 

διαδικασίας προσομοίωσης διευρύνεται και προς τον χώρο μέτρησης του πιστωτικού 

κινδύνου.  

Η προσομοίωση ακραίων τιμών έχει διαφορετικές εφαρμογές.  

• Ως έλεγχος ευαισθησίας (sensitivity tests). Όπου στοχεύει στον εντοπισμό της ε-

πίδρασης που προκαλείται στα αποτελέσματα των διαβαθμίσεων από την μεταβο-

λή ενός παράγοντα ή μιας παραμέτρου του υποδείγματος, 

• Ως έλεγχος σεναρίου (scenario tests). Όπου στοχεύει στον εντοπισμό της επίδρα-

σης που προκαλείται στα αποτελέσματα των διαβαθμίσεων από την ταυτόχρονη 

μεταβολή ενός αριθμού παραγόντων του υποδείγματος ως αποτέλεσμα δυσμενών 

οικονομικών και επιχειρησιακών συνθηκών. 
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Ο έλεγχος σεναρίου μπορεί να σχεδιασθεί με στόχο είτε να διαπιστωθεί η επίδραση 

που θα δεχθεί το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας από παράγοντες που θεωρούνται σημα-

ντικοί ως προς αυτό (portfolio driven), είτε να διαπιστωθεί η επίδραση του χαρτοφυ-

λακίου της Τράπεζας από συγκεκριμένα γεγονότα (event driven). Τα γεγονότα αυτά 

μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου υποθετικά (hypothetical scenario), όπως για παράδειγ-

μα: ή ταυτόχρονη πτώχευση μεγάλων επιχειρήσεων με σημαντικές υποχρεώσεις στην 

πιστωτική αγορά ή να αποτελούνται από ιστορικά γεγονότα εμφάνισης ακραίων δυ-

σμενών συνθηκών στην αγορά π.χ. η Ασιατική κρίση του 1997. 

Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την προσομοίωση ακραίων τιμών περιγράφονται 

στο διπλανό σχεδιάγραμμα. Το βασικότερο στοιχείο είναι η ύπαρξη βάσης δεδομένων 

για την υποστήριξη των υπολοίπων διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως εξής: 
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Υπολογισμός πιστωτικού κινδύνου 

Εφαρμογή σεναρίου και 
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• Κατά την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου, γίνεται καταγραφή των στοιχείων που 

προσδιορίζουν τον κίνδυνο ενώ ταυτόχρονα αξιολογείται το επιχειρησιακό και 

οικονομικό περιβάλλον με σκοπό τη διάγνωση ακραίων συνθηκών που μπορούν 

να αποτελέσουν τη βάση της προσομοίωσης.  

• Με τη συμπλήρωση της αξιολόγησης, γίνεται η ανάλυση των παραγόντων κινδύ-

νου, ενώ συνυπολογίζονται και οι αλληλοεπιδράσεις που μπορούν να εμφανι-

στούν.  

• Στην διάρκεια του σχεδιασμού, καταγράφεται το σενάριο των ακραίων καταστά-

σεων ενώ ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού του μεγέθους της 

μεταβολής που προκαλείται στους παράγοντες από τις ακραίες καταστάσεις του 

σεναρίου.  

• Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, δημιουργείται ένα σύνολο παραγόντων με 

ακραίες τιμές οι οποίοι τροφοδοτούν το σύστημα διαβαθμίσεων με σκοπό την α-

ξιολόγηση του πιστωτικού προφίλ του χαρτοφυλακίου κάτω από τις δυσμενείς 

και ακραίες συνθήκες. 

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυ-

ψαν από την εφαρμογή του σεναρίου, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα υπό τις πα-

ρούσες κανονικές συνθήκες. 

Απώτερος στόχος των ελέγχων αυτών είναι να διαπιστωθεί η ικανότητα του πιστωτι-

κού μας υποδείγματος να προσαρμόζεται στις ακραίες καταστάσεις του σεναρίου που 

εφαρμόσαμε. 

20.5 Συμπεράσματα 

Οι κατανομές των δειγμάτων και των χαρακτηριστικών τους, η διακριτική ικανότητα 

των υποδειγμάτων, η σχέση παρατηρούμενων ποσοστών ασυνέπειας με τις εκτιμήσεις 

ασυνέπειας των πιστωτικών υποδειγμάτων, κλπ., εξελίσσονται δυναμικά στο χρόνο 




