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ΠΕΡΘΛΗΦΗ 

Αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο ππνδείγκαηνο εθηίκεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

Αθνχ εμεηάζζεθε ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη νη βαζηθέο παξάκεηξνί ηνπ ζε 

ζεσξεηηθή βάζε, θαζψο ζηα πιαίζηα ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, αμηνινγήζεθαλ 

ηξία βαζηθά ππνδείγκαηα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (PD): Multivariate 

Discriminant Analysis, Logit θαη Probit.  

ηε ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθε έλα ππφδεηγκα Logit, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο ζε ραξηνθπιάθην θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ειιεληθήο ηξάπεδαο. 

Σν ππφδεηγκα απηφ έρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη  

θαηαηάζζεη ζσζηά κέρξη θαη ην 70% ησλ πειαηψλ ηνπ δείγκαηνο. Όκσο, κε απηά ηα 

πνζνζηά επηηπρίαο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί απνηειεζκαηηθφ. Δλδερφκελα ην 

ππφδεηγκα απηφ επεξεάζζεθε απφ ηελ απζηεξή ηαμηλφκεζε ησλ πειαηψλ ηεο 

ηξάπεδαο ηνπ δείγκαηνο ζε ζπλεπείο θαη αζπλεπείο.    
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ABSTRACT 

The subject of this study is to develop a model which enables the estimation of credit 

risk. 

At the beginning, the concept of credit risk, as well as the relevant subjects of Basel 

II, were presented and discussed. Next, three different methodologies aiming to 

measure credit risk were evaluated. 

Finally, a Logit type model was developed, based on the relevant data of a Greek 

bank. This model exhibited a satisfactory predictive ability, classifying correctly up to 

70% of the customers in the sample. However, higher percentages are required to be 

characterized as efficient. A possible explanation of its limited ability, in the above 

sense, may be due to the strict classification of the clients in the sample, from the part 

of the bank which provided the needed data. 
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Δηζαγωγή/ηόρνο ηεο εξγαζίαο 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζηνλ 

εηεξνρξνληζκφ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ 

ρξφλνπ εθθαζάξηζήο ηνπο. Ο εηεξνρξνληζκφο απηφο απνηειεί ηελ πηζησηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ (= παξνρή πηζηψζεσλ) θαη εθαξκφδεηαη ηφζν ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία (θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αγαζψλ κε ρξνληθή πζηέξεζε) 

φζν θαη ζηηο θεθαιαηαγνξέο/ρξεκαηαγνξέο (απφθηεζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ, 

δαλεηζκφο θιπ).  

Όπσο είλαη θπζηθφ, ε παξνρή πηζηψζεσλ εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν κε αληαπφθξηζεο 

ηνπ νθεηιέηε («πηζησηηθφο θίλδπλνο»), είηε ιφγσ αδπλακίαο είηε ιφγσ πξφζεζεο 

αζέηεζεο. Ζ απνηίκεζε, επνκέλσο, ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο θάζε επηρείξεζεο ε νπνία παξέρεη πηζηψζεηο θαη ηδηαίηεξα ησλ ηξαπεδψλ, 

πνπ έρνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ ρνξήγεζε πηζηψζεσλ.  

Γη’ απηφ, νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ θπξίσο απφ απηέο, πξηλ αξθεηά ρξφληα, 

θαη ζπλερίδνληαη κε ακείσηε έληαζε. Δηδηθφηεξα, έρεη ήδε δηακνξθσζεί κηα πινχζηα 

βηβιηνγξαθία ηφζν κε ζεσξεηηθέο φζν θαη κε εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα απηφ, 

ε νπνία εμεηάδεη έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

φπσο πρ ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ κέηξεζήο ηνπ, ν εληνπηζκφο ησλ 

βαζηθψλ παξακέηξσλ πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ,  ε πξνζαξκνγή δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ 

ππνδεηγκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ή θαηεγνξίεο 

ρξεσζηψλ θιπ. ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ επηδηψθεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ πηζηψζεηο λα απνηηκνχλ 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξφ ηεο παξνρήο ηεο πίζησζεο, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη 

αληίζηνηρεο απψιεηεο. 

Καηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζε κηα πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο 

ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (ην νπνίν απνηειεί θαηαιπηηθφ 

παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο), έρεη νδεγήζεη ζηε 

δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο αξρψλ θαη θαλφλσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνζθνπεί 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ («Βαζηιεία ΗΗ»).  χκθσλα κε ηελ 

Βαζηιεία ΗΗ, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα 
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απνηίκεζεο ησλ πηζαλψλ απσιεηψλ απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη 

δψζεη λέα ψζεζε ζηηο ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, κε έκθαζε ζηε 

δηακφξθσζε ππνδεηγκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφγλσζε απσιεηψλ ζε επίπεδν 

ηξάπεδαο.  

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ εληάζζεηαη θαη ε παξνχζα εξγαζία, ε νπνία 

απνζθνπεί αθελφο κελ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ απνηίκεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αθεηέξνπ δε ζηελ αλάπηπμε ππνδείγκαηνο κέηξεζήο ηνπ κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ζπγθεθξηκέλεο ειιεληθήο ηξάπεδαο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ.  

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο : 

ην Πξψην Κεθάιαην, νξίδεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη επηζεκαίλνληαη ε 

ζεκαζία ηνπ θαη νη παξάκεηξνη πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ην 

πιαίζην αξρψλ θαη θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ην νπνίν νξηνζεηεί αξθεηά 

πεξηνξηζηηθά  ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη αλαθνξά ζηα ππνδείγκαηα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο (PD), κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα απφ απηά, ήηνη ζην 

ππφδεηγκα Multivariate Discriminant Analysis (MDA) θαη ζηα ππνδείγκαηα 

Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο-Logit θαη Probit. 

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε  ζηελ θαηαζθεπή ππνδεηγκάησλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο, απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ Κεθαιαίνπ 3. 

Ζ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο, 

γηα ηελ ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο (επηινγή ππνδείγκαηνο, επηινγή επεμεγεκαηηθψλ 

κεηαβιεηψλ,  επηινγή θαη κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ, θαηαζθεπή ηεο ζπλάξηεζεο 

δηάθξηζεο, ζηαηηζηηθή επηθχξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο, θαζνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ 

δηαρσξηζκνχ (cut off point), Μέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο) 

εκπεξηέρεηαη ζην Κεθάιαην 4. 

Σέινο, ην Κεθάιαην 5 πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, ελψ 

αθνινπζνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ην Παξάξηεκα, ζην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλάιπζεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

Ο ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ : ΔΝΝΟΗΑ, ΒΑΗΚΔ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ, ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 

 

1.1 Ο Πηζηωηηθόο Κίλδπλνο από ηε ζθνπηά ηωλ ηξαπεδηθώλ επηρεηξήζεωλ 

 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε αλαθαηαλνκή θεθαιαηαθψλ πφξσλ απφ 

πιενλάδνπζεο ζε ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο. Γαλείδνληαη ρξήκαηα απφ ηδηψηεο ή 

επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ πιεφλαζκα ξεπζηφηεηαο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

θαη ηα δαλείδνπλ ζε ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν. Καηά ηε ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο, νη ηξάπεδεο πξνζδνθνχλ φηη νη 

πειάηεο ηνπο ζα είλαη ζπλεπείο ζηνπο φξνπο δαλεηζκνχ θαη επνκέλσο, ζα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε απηέο. Έηζη, ζα κπνξνχλ θαη απηέο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνπο θαηαζέηεο θαη ινηπνχο δαλεηζηέο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ζα 

εμαζθαιηζζεί ε αξκνλία εηζξνψλ – εθξνψλ ηνπο. Αλ απηφ δελ ζπκβεί, νη ηξάπεδεο ζα 

αληηκεησπίζνπλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα εθηείλνληαη απφ ηελ απιή 

κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπο κέρξη ηε ρξενθνπία ηνπο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ 

απσιεηψλ. 

Οη ηξάπεδεο, ινηπφλ, αλαιακβάλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, γη’ απηφ 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γη’ απηέο ν έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη ε κέηξεζή ηνπ.   

Με βάζε ηα πην πάλσ, θαζίζηαηαη απηνλφεην φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη ζε 

θάζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζπληζηά ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη φζνλ αθνξά ζηελ 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί (Bessis , 2002). 

 

1.2 Σαμηλόκεζε ηωλ ηξαπεδηθώλ απαηηήζεωλ 

 

Οη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη ηξάπεδεο ζηνλ ελεξγεηηθφ ηνπο είλαη ζπλήζσο 

νκαδνπνηεκέλεο ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα ην είδνο ηεο απαίηεζεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ:  
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o Απαηηήζεηο έλαληη θξαηψλ. Σέηνηεο απαηηήζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

δαλεηνδφηεζε θάπνηνπ θξάηνπο, πρ κε ηελ αγνξά νκνιφγσλ ή κε παξνρή 

ρνξεγήζεσλ. ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη απαηηήζεηο απφ ηηο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ. 

o Απαηηήζεηο έλαληη επηρεηξήζεσλ. ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη 

απαηηήζεηο έλαληη κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. ηηο απαηηήζεηο απηέο 

ζπλαληψληαη θαη ηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο δαλεηζκνχ (Specialized Lendings ή 

SL) ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε 5 νκάδεο: Project finance, object finance, 

commodities finance, income-producing real estate, high volatility commercial 

real estate. 

o Απαηηήζεηο έλαληη ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. 

o Απαηηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο (Retail banking), νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ  

ηε δηάζεζε ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο ή κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θπξίσο :  

 ηεγαζηηθά δάλεηα,  

 Καηαλαισηηθά/πξνζσπηθά δάλεηα, αλνηρηνχο αιιειφρξενπο 

ινγαξηαζκνχο, overdrafts, πηζησηηθέο θάξηεο.  

 Δπηρεηξεκαηηθά δάλεηα απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Μηθξέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη απηέο φπνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη 2,5 εθ. επξψ. Οη ππφινηπεο αλνίθνπλ ζηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. 

Οη απαηηήζεηο ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 1.000.000 

επξψ. Δπίζεο, ην ραξηνθπιάθην ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πξέπεη λα έρεη κηθξφ θίλδπλν 

ζπγθέληξσζεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε 

δηαζπνξά νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ έθζεζε ζε έλα 

αληηζπκβαιιφκελν ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ  ην 0.2% ηνπ ζπλνιηθνχ ησλ 

ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ιηαληθήο. (Βαζηιεία ΙΙ παξ. 70) 

o Μεηνρέο, ζπκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξείεο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη, γηα λα δηαηεξεζεί ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζε έλα αλεθηφ επίπεδν 

πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ νη ρνξεγήζεηο ζε πειάηεο ρακειήο θεξεγγπφηεηαο. Όκσο, κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηνξίδεηαη θαη ε αλακελφκελε θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο 

(Γθιεδάθνο, 2008). Πξνθαλψο, νη επελδχζεηο πςεινχ θηλδχλνπ δελ είλαη επηζπκεηέο, 
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αιιά πνιιέο θνξέο επηιέγνληαη ιφγσ ηεο πξνζδνθψκελεο πςειήο απνδνηηθφηεηάο 

ηνπο. Γεληθά, ν θίλδπλνο θαη ε αλακελφκελε απφδνζε ζπλδένληαη ζεηηθά, γη’ απηφ δελ 

κπνξεί νπνηνζδήπνηε επελδπηήο λα πξνζδνθά πςειή απφδνζε αλαιακβάλνληαο 

ρακειφ επίπεδν θηλδχλνπ. Έηζη, ε ηξάπεδα πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ ζπλδπαζκφ 

θηλδχλνπ θαη απφδνζεο πνπ είλαη ην ηδαληθφηεξνο γηα εθείλε.  

Όηαλ νη ρνξεγήζεηο επηιέγνληαη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ απφδνζε, νη ζπλέπεηεο 

είλαη θαηαζηξνθηθέο. Γπζηπρψο, θξίζεηο φπσο απηή πνπ πεξλά ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία ζήκεξα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ζηφρεπαλ κφλν ζην 

θέξδνο αςεθψληαο ηνλ θίλδπλν.   

 

1.3 Παξάκεηξνη ηνπ πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ 

 

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, είλαη νη εμήο : 

 Πηζαλόηεηα αζέηεζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ (Probability of Default  ή 

PD)  

 Ζεκία ιόγσ ηεο αζέηεζεο (Loss Given Default  ή LGD) 

 Κεθάιαηα πνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν (Exposure at Default  ή EAD). 

 

Η «Πηζαλόηεηα αζέηεζεο» (PD) ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ εθθξάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν είλαη ελδερφκελν λα αδπλαηεί ν αληηζπκβαιιφκελνο λα εθπιεξψζεη ηελ 

ππνρξέσζή  ηνπ απέλαληη ζηελ ηξάπεδα. Ζ παξάκεηξνο απηή είλαη θξίζηκε γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη γη’ απηφ νη ηξάπεδεο δίλνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηελ εθηίκεζε ηεο.  

Ζ εθηίκεζε ηε πηζαλφηεηαο αζέηεζεο βαζίδεηαη ζηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ 

δαλεηνιεπηψλ κε βάζε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ ηξάπεδα, κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, απνδίδεη κηα ηηκή (score) ζε θάζε 
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δαλεηνιήπηε. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε απηφ ην score, ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο. (Loffler and Posch., 2007).   

Αξθεηά ππνδείγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

θαη ηα θπξηφηεξα απφ απηά παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 2. 

Η «Ζεκία ιόγσ ηεο αζέηεζεο» (LGD) ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθξάδεη ηε δεκία 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε 

ηνπ. Ζ LGD δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

     (1.1) 

Σν πνζνζηφ αλάθηεζεο (Recovery Rate ή RR) εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο πνπ ζα ηθαλνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ν δαλεηνιήπηεο 

αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ. Σν RR εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

εμαζθαιίζεσλ θαζψο θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρεη ε ηξάπεδα αλάκεζα ην 

ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ δαλεηνιήπηε (Bluhm et al., 2003).    

Σα Κεθάιαηα πνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν (EAD), απνηεινχλ έλα κέγεζνο πνπ 

εθθξάδεη ηελ έθζεζε πνπ έρεη ε ηξάπεδα ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Γεληθά, φηαλ ε 

ηξάπεδα έρεη εγθξίλεη έλα δάλεην ε ζπλνιηθή έθζεζε πνπ έρεη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 

δχν κέξε, ηα  ήδε ρνξεγεζέληα θεθάιαηα (outstandings) θαη ηα  αρξεζηκνπνίεηα 

θεθάιαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη δέζκεπζε ηεο ηξάπεδαο γηα ρνξήγεζή ηνπο 

(commitments) – βι. Bluhm et al., (2003). ε πεξίπησζε νξηζηηθήο αζέηεζεο απφ ηνλ 

δαλεηνιήπηε, ε ηξάπεδα ράλεη ην ζχλνιν ησλ outstandings, δηφηη ηα έρεη ήδε 

εθηακηεχζεη. Σα commitments πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πηζησηηθφ φξην πνπ έρεη 

εγθξηζεί ζηνλ δαλεηνιήπηε. Ζ έθζεζε πνπ έρεη ε ηξάπεδα απνηειεί έλα κέξνο (γ) ησλ 

commitments, εθηφο αλ έρεη ήδε εμαληιεζεί ην πηζησηηθφ φξην απφ ηνλ δαλεηνιήπηε. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε δπζρεξείο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππάξρεη ε ηάζε απφ 

ηνπο δαλεηνιήπηεο λα εμαληινχλ απηφ ην πηζησηηθφ φξην πνπ ηνπο παξέρεη ε ηξάπεδα.  

Σα θεθάιαηα ζε θίλδπλν (EAD) δίλνληαη απφ ηνλ επφκελν ηχπν: 

   (1.2) 

Οη πην πάλσ παξάκεηξνη είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο 

θαη ηεο κε αλακελφκελεο απψιεηαο γηα ηηο ηξάπεδεο, δεδνκέλνπ φηη δηεπθνιχλνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Bluhm et al., 2003).  



7 
  

Οη  παξάκεηξνη PD, LGD είλαη νη αλακελφκελεο ηηκέο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ  

θαη SEV(severity).  

Ζ κεηαβιεηή  εθθξάδεη ηελ αζέηεζε απφ ηνλ δαλεηνιήπηε κέζα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζπκβαίλεη κε πηζαλφηεηα PD :  

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ηζρχεη :  Δ( ) = PD.  

Ζ ηπραία κεηαβιεηή SEV εθθξάδεη ην κέγεζνο ηεο απψιεηαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ηζρχεη E(SEV)=LGD.  

Οη  θαη SEV κεηαβιεηέο  ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο. Δπίζεο, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη 

ην EAD είλαη ληεηεξκηληζηηθφ.  

Ζ απψιεηα εθθξάδεηαη κε ηελ ηπραία κεηαβιεηή L θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

         (1.3) 

Ζ αλακελφκελε απψιεηα πξνθχπηεη απφ ηελ (1.3) σο εμήο:  

              (1.4) 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην EAD εθθξάδεη ηελ κέζε ηηκή κηαο 

ηπραίαο κεηαβιεηήο. Δπίζεο, φηη ε ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ είλαη αξθεηά απιντθή.  

Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ αλακελφκελε απψιεηα, νη ηξάπεδεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηα 

ίδηα θεθάιαηα ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα θαιχπηνληαη απφ απηά νη πηζαλέο απψιεηεο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε δεκία είλαη δπλαηφλ λα ππεξβεί ηελ 

αλακελφκελε απψιεηα θαη γη’ απηφ ην ιφγν νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα ππνινγίζνπλ 

θαη ηελ «Με αλακελφκελε απψιεηα» UL (Unexpected Loss) ε νπνία εθηηκάηαη σο ε 

ηππηθή απφθιηζε ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο L (Bluhm et al., 2003). 

    (1.5) 

Με βάζε ηηο παξαδνρέο φηη  θαη  είλαη αλεμάξηεηεο θαη φηη ην EAD είλαη 

ληεηεξκηληζηηθφ ην UL δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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       (1.6) 

 

1.4 Ζ κέηξεζε ηνπ πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πκθώλνπ ηεο 

Βαζηιείαο II 

 

Κάζε ηξάπεδα, γηα λα κπνξεί λα είλαη ζπλεπήο απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο πξέπεη 

αλάινγα κε ην ελεξγεηηθφ ηεο λα δηαζέηεη έλα πνζφ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηέηνην, πνπ λα 

επαξθεί γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ιφγσ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Όζν κεγαιχηεξν 

πηζησηηθφ θίλδπλν ελέρεη κηα δαλεηνδφηεζε ηφζν πεξηζζφηεξα ίδηα θεθάιαηα πξέπεη 

λα έρεη ε ηξάπεδα γηα λα είλαη θαιπκκέλε. Πξνζπάζεηεο εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, είηε πνηνηηθά, είηε πνζνηηθά, γίλνληαλ ζε φιν ην θάζκα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θάπνηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν, άιιεο ζε επίπεδν 

ρψξαο, πνηέ φκσο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ηξάπεδα, παχνπλ λα γίλνληαη απζαίξεηα κεηά ηελ 1
ε
 πλζήθε ηεο Βαζηιείαο 

ην 1988. 

Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ηδξχζεθε ην ηέινο ηνπ 1974 απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο νκάδαο 7 θξαηψλ, κειψλ ηεο ΔΔ, ησλ ΖΠΑ, ηνπ Καλαδά θαη 

ηεο Ηαπσλίαο (G 10). ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δηακφξθσζε δίθαηεο 

αγνξάο, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν, κέζα απφ 

ηζνδχλακνπο φξνπο. 

Σν πξψην ζχκθσλν γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ (Basel Capital 

Accord I,  International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) 

ππνγξάθηεθε ην 1988 θαη πξνέβιεπε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ  θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σξνπνπνηήζεθε ην 1996 φπνπ 

ζπκπεξηιήθζεθε θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο. ήκεξα είλαη ζε ηζρχ ην 2
ν
 χκθσλν ηεο 

Βαζηιείαο (Basel Capital Accord ΗΗ ή Βαζηιεία ΗΗ)  πνπ εθδφζεθε ην 2004 θαη έρεη 

θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή κεηά απφ αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο.  

Βαζηθή δηαθνξά ηνπ πκθψλνπ ηεο  Βαζηιείαο ΗΗ απφ ην Η είλαη φηη εθηηκά ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςή ηνπ μερσξηζηά. 
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Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιινη θίλδπλνη πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί φπσο ν επηηνθηαθφο, 

ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο θαη ν πνιηηηθφο.  

Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζηεξίδεηαη ζε ηξείο ππιψλεο : 

Ππιώλαο 1 : Οξίδεη ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ 

θίλδπλν.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ ζε ζρέζε κε ηε Βαζηιείαο Η. Αληίζεηα, ν ππνινγηζκφο ησλ ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο  είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ν ίδηνο 

κε ην 1
ν
 χκθσλν. Όζνλ αθνξά ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ππάξρνπλ θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θάλνπλ ηελ πξνζέγγηζε πην επαίζζεηε ζηνλ θίλδπλν. ηε 

ζπλέρεηα, ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.   

Ππιώλαο 2 : Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία αμηνινγείηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαηά πφζν νη ηξάπεδεο 

είλαη ηθαλέο λα εθηηκήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ππνινγίζνπλ ηηο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.  

ηνλ 2
ν
 ππιψλα ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

θηλδχλσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Ππιψλα 1.  

Ππιώλαο 3 : Δζηηάδεη ζηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο επηβάιινληαο ζηηο ηξάπεδεο ηε 

εθηελή δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ. Έηζη, πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία φπσο είλαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα, επίζεο δε θαηά πφζν νη ηξάπεδεο έρνπλ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο νδεγίεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Ζ δηαθάλεηα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε 

ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά. 

Δηδηθά γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ν ππιψλαο 1 επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε δχν 

πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ: 

α) Σελ  Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε (Standardized Approach). 

β) Σελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ (Internal Ratings Based Approach ή 

IRB).  
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1.4 Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε  

 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή νη ηξάπεδεο θαινχληαη λα κεηξήζνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν κε κηα ηππνπνηεκέλε κέζνδν πνπ φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ PD, LGD, EAD είλαη πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηελ επνπηηθή αξρή. 

Δπίζεο, γίλεηαη ρξήζε ησλ πηζηνιεπηηθψλ δηαβαζκίζεσλ απφ θαζνξηζκέλνπο 

Δμσηεξηθνχο Οξγαληζκνχο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α.). 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ Risk Weights (RW) ηα 

νπνία είλαη πληειεζηέο ηάζκηζεο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ησλ 

απαηηήζεσλ. Σα  Risk Weights παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο αλαιφγσο κε ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απαίηεζεο. Καηά  ζπλέπεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο  γίλεηαη κηα νκαδνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο κε βάζε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο.  

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Risk Weights ππνινγίδνληαη ηα ηαζκηζκέλα Καηά 

Κίλδπλν Αλνίγκαηα (Risk Weighted Assets ή RWA) θαζψο θαη νη ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (Minimum Capital requirements ή MCR) γηα ηελ θάιπςε 

απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο ζρέζεηο :  

             (2.1) 

    (2.2) 

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο  κηαο ηξάπεδαο νξίδεηαη σο εμήο:  

 

Καη’ απαίηεζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ζα πξέπεη λα ηζρχεη : Capital Ratio (CR) ≥ 8%. Αλ 

κηα ηξάπεδα έρεη CR > 8%, απηφ ζεκαίλεη φηη δεζκεχεη πεξηζζφηεξα ηδία θεθάιαηα 

γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κε βάζε ηηο ρνξεγήζεηο πνπ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Risk Weights γίλεηαη ρξήζε ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο 

ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ε νπνία πξνθχπηεη απφ θαζνξηζκέλνπο Δ.Ο.Π.Α. νη νπνίνη 

είλαη νη εμήο : 

 Moody’s 
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 Fitch 

 S&P 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ηα Risk Weights γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.  

Απαηηήζεηο έλαληη θπβεξλήζεσλ θξαηψλ θαη θεληξηθψλ ηξαπεδψλ : 

 

Απαηηήζεηο έλαληη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ/ Σξαπεδψλ : 

ηελ θαηεγνξία απηή, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο εθάζηνηε εζληθήο επνπηηθήο αξρήο, 

δίλνληαη ζηηο ηξάπεδεο δχν επηινγέο:  

α) Να ππνινγηζηνχλ ηα Risk Weights βάζεη ηνπ πίλαθα : 

 

β) Να ρσξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε βξαρπρξφληεο θαη καθξνρξφληεο. Βξαρπρξφληεο 

απαηηήζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ. Σα RW 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πνηά απφ ηηο δχν επηινγέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζληθή επνπηηθή 

αξρή θαη επηβάιιεηαη ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο ηνπ θξάηνπο.  
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Απαηηήζεηο έλαληη κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ : 

 

Απαηηήζεηο  Ληαληθήο ηξαπεδηθήο : 

Οη απαηηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο έρνπλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο RW= 75%.   

ηηο απαηηήζεηο φπνπ σο εμαζθάιηζε έρεη πξνζεκεησζεί θάπνην αθίλεην γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ δείθηε LTV πνπ κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ δηαθνξνπνηείηαη ην Risk Weight. 

 

Ο δείθηεο LTV εθθξάδεη σο πνζνζηφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρνξεγεζέληνο πνζνχ 

(Loan)  θαη ηεο αμίαο ηνπ ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ (Value). Ζ θξηηηθή ηηκή ηνπ LTV 

είλαη 75%. Οη ρνξεγήζεηο κε LTV<75% ζεσξνχληαη πην αζθαιείο θαη έρνπλ 

κηθξφηεξν Risk Weight.    

Απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ αζηηθά αθίλεηα : 

Residential  Real Estate  Risk Weight 

LTV <75%    35% 

LTV>75%     75% 

 

Απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ επηρεηξεκαηηθά αθίλεηα : 

Commercial Real Estate  Risk Weight 

LTV <75%    50% 

LTV>75%     100% 

 

Απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε : 

Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο RW γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ είλαη ζε 

θαζπζηέξεζε είλαη : 

α) 150% εάλ νη πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηνπ αλνίγκαηνο είλαη κηθξφηεξεο απφ ην 20% 

ηνπ κε θαιπκκέλνπ κε εμαζθαιίζεηο ηκήκαηνο ηεο απαίηεζεο πξν πξνβιέςεσλ.  



13 
  

β) 100% εάλ νη πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηνπ αλνίγκαηνο αληηπξνζσπεχνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ κε θαιπκκέλνπ κε εμαζθαιίζεηο ηκήκαηνο ηεο απαίηεζεο 

πξν πξνβιέςεσλ.  

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηνπ αλνίγκαηνο είλαη ην πνζφ πνπ πξνβιέπεη ε ηξάπεδα φηη 

δελ ζα εηζπξάμεη ζίγνπξα. 

 

1.6  Ζ Πξνζέγγηζε ηωλ εζωηεξηθώλ δηαβαζκίζεωλ (IRB) 

 

Οη ηξάπεδεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ 

επνπηηθή αξρή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ 

δηαβαζκίζεσλ γηα λα ππνινγίζνπλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. χκθσλα κε απηήλ 

ηελ πξνζέγγηζε νη ηξάπεδεο πξέπεη λα εθηηκήζνπλ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (PD, LGD, EAD) αλαπηχζζνληαο δηθά ηνπο ππνδείγκαηα, βάζεη 

ησλ νπνίνλ ζα ππνινγίζνπλ  ηελ αλακελφκελε απψιεηα (EL:Expected Loss) θαη ηε κε 

αλακελφκελε απψιεηα (UL:Unexpected Loss). 

 

1.7  Πξνζέγγηζε εζωηεξηθώλ δηαβαζκίζεωλ γηα ραξηνθπιάθην ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο  ζύκθωλα κε ηε Βαζηιεία ΗΗ 
 

Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο 

ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δχν ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηεο IRB, ηελ Foundation θαη 

ηελ Advanced.  

Οη ηξάπεδεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ Foundation IRB (FIRB) θαινχληαη λα ππνινγίζνπλ 

απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κφλν ην PD κε δηθφ ηνπο ηξφπν. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ άιισλ παξακέηξσλ (LGD , EAD) βαζίδνληαη ζηηο  εθηηκήζεηο 

ηεο επνπηηθήο αξρήο. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηελ Advanced IRB (AIRB) απαηηείηαη 

απφ ηηο ηξάπεδεο  λα ππνινγίζνπλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε 

δηθφ ηνπο ηξφπν, ηθαλνπνηψληαο βέβαηα ηηο απαηηήζεηο ηεο επνπηηθήο αξρήο. 

Γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο δελ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ηηο πξνζεγγίζεηο FIRB θαη AIRB. Οη ηξάπεδεο 
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πξέπεη λα ππνινγίζνπλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε δηθφ ηνπο 

ηξφπν. Σν PD θαη ην LGD εθηηκψληαη σο πνζνζηά ελψ ην EAD κεηξηέηαη ζε κνλάδεο 

ρξήκαηνο (επξψ).   

Απφ ηελ Βαζηιεία ΗΗ πξνβιέπεηαη κηα πεξίνδνο κεηάβαζεο γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ 

πξφθεηηαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (FIRB ή AIRB) 

ε νπνία ιήγεη ηξία ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία πηνζέηεζεο ηεο. Καηά ηελ πεξίνδν 

κεηάβαζεο ζα είλαη ππνρξεσκέλεο λα  εθηηκνχλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο  κε ηελ 

IRB πξνζέγγηζε αιιά παξάιιεια θαη κε βάζε ην χκθσλν ηελ Βαζηιείαο Η ηνπ 

1988, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 45 σο 47 ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο νπζηαζηηθά παξέρεη κηα θαηψηαηε ηηκή ζηηο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Ζ επνπηηθή αξρή κπνξεί λα θξίλεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 

κεηάβαζεο θάπνηεο (ζπγθεθξηκέλεο) απαηηήζεηο δχλαηαη λα ραιαξψζνπλ. 

Δθφζνλ κηα ηξάπεδα πηνζεηήζεη ηελ πξνζέγγηζε IRB ζα ηελ εθαξκφζεη γηα ην ζχλνιν 

ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ business units. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 

εθαξκφδνπλ ηελ IRB πξνζέγγηζε θαζψο ε επηζηξνθή ζηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ζε πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

Παξάκεηξνη ηνπ πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή 

Ζ ηξάπεδα αθνχ ρσξίζεη ζε θαηεγνξίεο ηηο απαηηήζεηο πξέπεη λα εθηηκήζεη ην PD θαη 

ην LGD γηα θάζε νκάδα ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ.  

Σν PD  ππνινγίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ζε ρξνληθφ 

νξίδνληα ελφο έηνπο (1 year PD) κε βάζε ηνλ εζσηεξηθφ βαζκφ πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο πνπ έρεη απνδνζεί ζηελ νκάδα, φκσο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

0,03% έηζη : 

 

                         (2.5) 

Παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν φπσο εγγπήζεηο θαη παξάγσγα 

πξντφληα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εθηίκεζε ησλ PD, 

LGD. 
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Όηαλ ππάξρεη εγγπεηήο ζηελ απαίηεζε έλαληη ελφο πειάηε ηφηε ην Risk Weight δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ ζα πξνέθππηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

απαίηεζε ήηαλ έλαληη ηνπ εγγπεηή απνθιεηζηηθά. Ζ χπαξμε εγγπεηή γηα ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν δελ επηηξέπεη ζηελ ηξάπεδα λα θάλεη ρξήζε ηεο δηπιήο 

εμαζθάιηζεο (double default treatment).   

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ EAD ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. Σν EAD γηα ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ εθηακηεπζεί γηα κηα απαίηεζε δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα:  

α)  Σνπ πνζνχ θαηά ην νπνίν ζα κεηψλνληαλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα αλ ε απαίηεζε 

δηαγξαθφηαλ ηειείσο.  

β) Σσλ εηδηθψλ πξνβιέςεσλ θαη κεξηθψλ δηαγξαθψλ.  

Ζ εηδηθή πξφβιεςε είλαη ην πνζφ πνπ εθηηκά ε ηξάπεδα φηη δελ ζα αλαθηήζεη. 

Γηα απαηηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο εθηφο ηζνινγηζκνχ νη ηξάπεδεο πξέπεη λα 

εθηηκήζνπλ έλαλ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο ηνπο ζε ηζνδχλακεο πηζηψζεηο (Credit 

Convertor Factor ή CCF).   

 

Δθηίκεζε ηεο Με Αλακελόκελεο Απώιεηαο γηα απαηηήζεηο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ PD, LGD, EAD ην 

ραξηνθπιάθην ησλ απαηηήζεσλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : 

α) ηεγαζηηθά δάλεηα (Residential retail exposures)  

β) Αλνηρηνί αιιειφρξενη ινγαξηαζκνί. (Qualifying revolving retail exposures)  

γ) Λνηπέο απαηηήζεηο ιηαληθήο (Other retail exposures). 

Γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο Risk weight 

ζπλαξηήζεηο πνπ παίξλνπλ σο δεδνκέλεο ηηο παξακέηξνπο PD, LGD, EAD, πνπ έρεη 

εθηηκήζεη ε ηξάπεδα κε δηθφ ηεο ηξφπν θαη παξάγνπλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα 

ην UL.  
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Απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη κε αζηηθά αθίλεηα  

Γηα απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζε  θαζπζηέξεζε (default) θαη έρνπλ σο θάιπκκα 

αζηηθά αθίλεηα, ηα risk weights ππνινγίδνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο: 

  

 

−10.999− ×  

  

Αλνηρηνί αιιειφρξενη ινγαξηαζκνί 

Γηα ηνπο αλνηρηνχο αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο πνπ δελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε 

(default) ηα risk weights ππνινγίδνληαη κε ηηο αθφινπζνπο ηχπνπο : 

  

 

−10.999− ×  

  

Λνηπέο απαηηήζεηο ιηαληθήο 

Γηα ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ιηαληθήο πνπ δελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε (default) ηα risk 

weights ππνινγίδνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο : 

  

 

−10.999− ×  

  

Όπνπ, Ν: ε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο ηππηθήο θαλνληθήο θαηαλνκήο. 

Γηα απαηηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πνπ είλαη ζε θαζπζηέξεζε ε θεθαιαηαθή 

απαίηεζε δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν , φπνπ EL είλαη ε θαιχηεξε 

εθηίκεζε ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ αλακελφκελε απψιεηα. Σα RWA ππνινγίδνληαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. 
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Τπνινγηζκόο ηεο αλακελόκελεο απώιεηαο  

Δθφζνλ ε ηξάπεδα έρεη εθηηκήζεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί 

λα εθηηκήζεη ηελ αλακελφκελε απψιεηα σο ην γηλφκελν:  

     (2.6) 

Με ηνλ ηχπν (2.6) ππνινγίδεηαη ην EL σο πνζνζηφ. Αλ πνιιαπιαζηαζηεί θαη κε ην 

EAD ηφηε πξνθχπηεη ε αλακελφκελε απψιεηα σο ρξεκαηηθφ πνζφ. 

          (2.7)  

Οη ζρέζεηο (2.6) θαη (2.7) ηζρχνπλ γηα απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε. 

Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ EL ησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη ζε 

θαζπζηέξεζε θαζψο επίζεο θαη γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο δαλεηζκνχ (SL) θαη 

απαηηήζεηο πςειήο δηαθχκαλζεο (HVCRE).  

 

Οκαδνπνίεζε θαη εζωηεξηθή δηαβάζκηζε ηωλ απαηηήζεωλ  

Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη κεζφδνπο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο απαίηεζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα νκαδνπνηεζνχλ 

νη απαηηήζεηο κε βάζε ηα νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ε ηξάπεδα 

πξέπεη γηα θάζε νκάδα λα εθηηκήζεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ PD, 

LGD, EAD. 

Γηα λα ηνπνζεηήζεη ε ηξάπεδα κηα απαίηεζε ζε κηα νκάδα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο  

ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο 

απαίηεζεο. Δπίζεο, ε ηξάπεδα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

πνπ είλαη επηζθαιείο (Delinquent).  

Καηά ηελ νκαδνπνίεζε ν αξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ζε κηα νκάδα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη έλα επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ηέηνην ψζηε ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ λα έρεη λφεκα. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

θαηαλνκή ησλ  απαηηήζεσλ ζηηο νκάδεο γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ PD, 

LGD, EAD.     
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Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη έλα κνληέιν εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο νξηζκνχο, δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα γηα ηελ αληηζηνίρηζε ελφο score 

ζε θάζε απαίηεζε. Οη νξηζκνί θαη ηα θξηηήξηα πξέπεη λα είλαη εχινγα θαη δηαηζζεηηθά 

επίζεο, πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηνλ 

θίλδπλν.  

 Πξέπεη νη πεξηγξαθέο ησλ δηαβαζκίζεσλ θαη ηα θξηηήξηα λα είλαη ιεπηνκεξψο 

θαηαγεγξακκέλα  έηζη ψζηε ηα άηνκα ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα λα κε ηελ 

δηαβάζκηζε λα απνλέκνπλ κε ζπλέπεηα ην ίδην score ζηηο απαηηήζεηο κε ην 

ίδην επίπεδν θηλδχλνπ.  

 Οη νξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο δηαβάζκηζεο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη θαη 

αλαιπηηθνί, έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ζε ηξίηνπο λα ηνπο θαηαλνήζνπλ. 

 Σα θξηηήξηα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηα εζσηεξηθά ζηάληαξ 

δαλεηνδφηεζεο θαη ηηο ηαθηηθέο ηεο ηξάπεδαο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ 

«πξνβιεκαηηθψλ» απαηηήζεσλ. 

Γηα ηελ ζσζηή δηαβάζκηζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην κνληέιν ε πεξηζζφηεξε 

δπλαηή πιεξνθνξία γηα ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο θαη ηηο απαηηήζεηο. Όζν ιηγφηεξε 

πιεξνθνξία ππάξρεη ηφζν πην ζπληεξεηηθή πξέπεη λα είλαη ε ηξάπεδα σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ απαηηήζεσλ. 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ PD είλαη έλαο ρξφλνο, φκσο αλακέλεηαη 

απφ ηηο ηξάπεδεο λα θάλνπλ ηελ εζσηεξηθή δηαβάζκηζε κε βάζε έλα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ νξίδνληα. Σν score πνπ απνδίδεη ε ηξάπεδα ζε έλαλ δαλεηδφκελν πξέπεη 

εθθξάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ ππνρξέσζή ηνπ θαη ζε δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή ζε αλαπάληερα γεγνλφηα. Γη’ απηφ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζελάξηα πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress 

scenarios)  γηα ηελ απφδνζε ηνπ θαηάιιεινπ score ζηνλ δαλεηνιήπηε. Όκσο, επεηδή 

ππάξρεη δπζθνιία ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο επηξξνήο 

απηψλ πξέπεη ε ηξάπεδα λα ξίρλεη κηα ζπληεξεηηθή καηηά ζηηο εθηηκνχκελεο 

κειινληηθέο πιεξνθνξίεο.   

Σέινο, ε ηξάπεδα πξέπεη λα ειέγρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηεο θάζε νκάδαο απαηηήζεσλ ηνπιάρηζηνλ ζε 

εηήζηα βάζε (ζε επίπεδν νκάδαο). Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζε αηνκηθφ 
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επίπεδν έηζη ψζηε λα εμεηάδεηαη αλ νη δαλεηνιήπηεο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηε 

ζσζηή νκάδα. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα είλαη ηθαλφ λα δψζεη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο. 

 

Υξήζε ππνδεηγκάηωλ γηα ηελ εθηίκεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ πηζηωηηθνύ 

θηλδύλνπ 

Ζ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζε 

ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα θαη άιιεο κεραληθέο κεζφδνπο. Σα ππνδείγκαηα 

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο (Credit Scoring Models) ρξεζηκνπνηνχλ έλα ππνζχλνιν 

ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηα ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα θαη 

ηηο κεραληθέο κεζφδνπο πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε θξίζε θαη ινγηθή 

γηα λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηπρφλ ιάζε. 

 Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα απνδείμεη ζηελ επνπηηθή αξρή φηη ην ππφδεηγκα ή ε 

δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί έρεη πςειή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη φηη κε 

ηε ρξήζε ηνπ δελ δηαζηξεβιψλνληαη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ππφδεηγκα πξέπεη λα απνηεινχλ 

έλα ινγηθφ ζχλνιν εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, ην ππφδεηγκα πξέπεη 

λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαηά κέζν φξν ζην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

εθαξκφδεηαη. 

 Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ  αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο. 

 πλδπάδνληαο ηελ αλζξψπηλε θξίζε κε ην ππφδεηγκα  πξέπεη ε αλζξψπηλε 

θξίζε λα κπνξεί λα αληηιεθζεί φιε ηε ζεκαληηθή πιεξνθνξία πνπ δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην ππφδεηγκα. Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα έρεη νδεγίεο γηα 

ην πψο κπνξεί ε αλζξψπηλε θξίζε λα ζπλδπαζηεί κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο. 

 Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ. 
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 Ζ επηθχξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλαλ πιήξε θαλνληθφ 

θχθιν επηθχξσζεο ππνδεηγκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο, επηζθφπεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ππφδεηγκα θαζψο θαη έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ.   

Σεθκεξίωζε ηνπ ππνδείγκαηνο  

Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ην ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ζχκθσλν κε 

ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Δπίζεο, πξέπεη ε ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ην 

ππφδεηγκα λα παξνπζηαζζεί αλαιπηηθά. Γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο πξέπεη 

λα εθαξκνζηνχλ απζηεξέο ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ  ζε δηαθνξεηηθφ δείγκα (out of sample performance test). 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί θάησ απφ πνηέο ζπλζήθεο ην ππφδεηγκα δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Οξηζκόο ηεο αζέηεζεο 

Ο νξηζκφο ηεο θαζπζηέξεζεο/αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 

έλαληη ζηελ ηξάπεδα ζπκπεξηιακβάλεηαη  ζηηο δχν αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :  

 Ζ ηξάπεδα ζεσξεί φηη ν αληηζπκβαιιφκελνο είλαη αδχλαην λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο αλαρξεκαηνδφηεζε. 

 Ο αληηζπκβαιιφκελνο έρεη θαζπζηεξήζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ πεξηζζφηεξν απφ 

90 κέξεο γηα νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ ζηελ ηξάπεδα.  

ηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή ε αζέηεζε νξίδεηαη αλάινγα ζε επίπεδν απαίηεζεο θαη φρη 

νθεηιέηε. Έηζη αλ θάπνηνο δαλεηνιήπηεο έρεη παξαπάλσ απφ κηα νθεηιέο ζηελ 

ηξάπεδα ε θάζε κηα εμεηάδεηαη μερσξηζηά. 

 

1.8 Απαηηήζεηο Βαζηιείαο ΗΗ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο αζέηεζεο 

 

α) Απαηηήζεηο  έλαληη κεγάισλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θπβεξλήζεσλ θξαηψλ θαη 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ: 

Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο θαη ηερληθέο πνπ λα ιακβάλνπλ 

θαηάιιεια ππφςε ηνπο ηελ καθξφρξνλε εκπεηξία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ PD. Μπνξεί 
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γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα απφ ηηο ηξείο ηερληθέο: internal default 

experience, mapping to external data, and statistical default models. 

πλήζσο  ρξεζηκνπνηείηαη κηα βαζηθή ηερληθή γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ PD φκσο ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο άιιεο ηερληθέο γηα λα θάλεη ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ ηερληθή πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ αλάιπζε γηα λα γίλεη 

απνδεθηή απφ ηελ επνπηηθή αξρή.    

 Ζ ηξάπεδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηθά ηεο δεδνκέλα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

PD. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα εζσηεξηθά δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλα ε ηξάπεδα 

πξέπεη λα πξνζζέζεη έλα επηπιένλ πεξηζψξην (margin of conservatism) ζηελ 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. Ζ ηξάπεδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νκαδνπνηεκέλα εμσηεξηθά δεδνκέλα αξθεί λα απνδείμεη φηη ηα θξηηήξηα 

νκαδνπνίεζεο θαη νη κέζνδνη εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο απηψλ είλαη παξφκνηα κε 

ηα δηθά ηεο.   

 Ζ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

πξέπεη λα γίλεη ζε θιίκαθα εμνπζηνδνηεκέλσλ Δμσηεξηθψλ Οξγαληζκψλ 

Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α.). Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ππνδείγκαηνο πξέπεη 

λα γίλεη ζπγθξίλνληαο ηα θξηηήξηα ηεο ηξάπεδαο κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ε εηαηξεία πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηα scores πνπ έρνπλ απνδνζεί 

ζε δαλεηνιήπηεο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά εθαηέξσζελ. Σα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

ζηνλ δαλεηνιήπηε θαη φρη ζην είδνο ηνπ δαλείνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπγθξηζεί θαη 

ν νξηζκφο ηεο αζέηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηξάπεδα κε απηφλ ηεο εηαηξείαο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 Ζ ηξάπεδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κέζν φξν ησλ PD γηα δαλεηνιήπηεο πνπ 

έρνπλ ην ίδην score ζηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε. 

Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξεζεί απαξαίηεην 

δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα θαη δεδνκέλα ηα νπνία εθηείλνληαη πέξαλ ηεο 

πεληαεηίαο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κελ δνζεί ε ίδηα βαξχηεηα ζε φια ηα 

δεδνκέλα εθφζνλ απνδεηρζεί απφ ηελ ηξάπεδα φηη ηα πην πξφζθαηα πξνβιέπνπλ 

θαιχηεξα ηνλ βαζκφ απψιεηαο. 
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β) Απαηηήζεηο ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή: 

1. Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα λα νκαδνπνηνχλ 

ηηο απαηηήζεηο. Καη’ αξρήλ, πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα δηθά ηνπο 

δεδνκέλα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. Τπάξρεη φκσο θαη ε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμσηεξηθά δεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα 

αξθεί λα απνδεηρζεί φηη ππάξρεη δπλαηή ζρέζε αλάκεζα α) ζηελ εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή  δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη β) ζην πξνθίι θηλδχλνπ 

ηεο ηξάπεδαο θαη ζηε ζχλζεζε ησλ εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ.    

2. Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηίαο. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξεζεί απαξαίηεην 

δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα θαη δεδνκέλα ηα νπνία εθηείλνληαη πέξαλ ηεο 

πεληαεηίαο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κελ δνζεί ε ίδηα βαξχηεηα ζε φια ηα 

δεδνκέλα εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ηα πην πξφζθαηα πξνβιέπνπλ θαιχηεξα ηνλ βαζκφ 

απψιεηαο (loss rate). 

3.Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο θαη ην seasoning effect  θαζψο ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζεσξεί φηη 

απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ seasoning effect, ην νπνίν θνξπθψλεηαη κεξηθά ρξφληα κεηά ηελ 

ζχλαςε (origination), ε ηξάπεδα χζηεξα απφ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πξέπεη λα  

πεξηκέλεη ξαγδαία αχμεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν. Ζ  ηξάπεδα πξέπεη λα έρεη πάξεη 

ηα απαξαίηεηα κέηξα απέλαληη ζην seasoning effect, έηζη ψζηε λα απνδείμεη ζηελ 

επνπηηθή αξρή φηη νη ηερληθέο πνπ έρεη αλαπηχμεη είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη φηη δελ 

πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζην κέιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2   

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ 

ΑΘΔΣΖΖ 
 

’ απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηξία απφ ηα βαζηθφηεξα θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλα ππνδείγκαηα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο.  

Σα ππνδείγκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ είλαη ηα εμήο : 

α) ε Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε Γηαρσξηζκνχ  (Multivariate Discriminate Analysis) 

πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ππνδεηγκάησλ δηαρσξηζκνχ,  

β) ε Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε (Logit) θαη  

γ) ην ππφδεηγκα Probit.  

Σα ππνδείγκαηα Probit θαη Logit αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ γεληθεπκέλσλ 

ππνδεηγκάησλ εθηίκεζεο πηζαλνηήησλ.    

 

2.1 Multivariate discriminate analysis (MDA) 

 

Ζ MDA είλαη κηα δνθηκαζκέλε κεζνδνινγία ηαμηλφκεζεο ησλ κνλάδσλ ελφο 

πιεζπζκνχ ζε δηαθξηηέο νκάδεο (Hair et al. (1998) θαη Huberty θαη Olenjnik (2006)).  

Ζ ηαμηλφκεζε απηή επηηπγράλεη κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο πνπ ηηο 

ζπλδέεη  θαη ηεο δηακφξθσζεο ελφο κεγέζνπο (score) ην νπνίν παίξλεη δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο.   

Ζ MDA είλαη θαηάιιειε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή  δελ κπνξεί 

λα εθθξαζζεί πνζνηηθά, δειαδή δελ έρεη κνλάδα κέηξεζεο. Όηαλ επηρεηξείηαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζε δχν νκάδεο, ε  MDA αλαθέξεηαη σο «Two-group 

Discriminant Analysis», ελψ γηα ηξείο θαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο νλνκάδεηαη 

«Multivariate Discriminant Analysis».  



24 
  

Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ κηαο ηξάπεδαο ζε πγηείο θαη 

επηζθαιείο, εθαξκνγή έρεη ε Two-group Discriminant Analysis, ηεο νπνίαο ε 

εμαξηεκέλε ηπραία κεηαβιεηή  εθθξάδεηαη σο εμήο
 
: 

       

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (PD) γηα ηνλ  

πηζηνχρν, εθθξάδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα ε ηπραία κεηαβιεηή   λα πάξεη ηελ ηηκή 1, 

. 

Ζ MDA παξάγεη ηηο ζπλαξηήζεηο δηάθξηζεο (Discriminate Function) νη νπνίεο 

απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ αλεμάξηεησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ πνπ εθθξάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία νθείιεηαη ε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ.   

Ζ ζπλάξηεζε δηάθξηζεο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή : 

         (3.1) 

Γηα ηελ αλάπηπμε ππνδεηγκάησλ Discriminant Analysis, νη ζπλαξηήζεηο δηάθξηζεο 

πνπ απαηηνχληαη είλαη θαηά κία ιηγφηεξεο απφ ησλ αξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ζηηο 

νπνίεο ρσξίδεηαη ν πιεζπζκφο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

δαλεηνιεπηψλ ζε ζπλεπείο θαη αζπλεπείο, ρξεηάδεηαη κφλν κηα ζπλάξηεζε δηάθξηζεο.  

Ζ δηάθξηζε επηηπγράλεηαη ππνινγίδνληαο ηα βάξε ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ θαη ζπλάκα λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε δηαζπνξά κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε νκάδαο. 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ , γηα θάζε  

κνλάδα αληηζηνηρεί έλα  score («Discriminant Z score»), πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηηκέο 

ησλ  θαη απνηειεί ηελ εμαξηεκέλε ηπραία κεηαβιεηή  . 

Ο κέζνο φξνο ησλ Ε νλνκάδεηαη θεληξνεηδήο (Centroid). Οη ηηκέο ησλ Ε θάζε νκάδαο 

θπκαίλνληαη γχξσ απφ ηνλ  θεληξνεηδή θαη έηζη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θεληξνεηδψλ 

ησλ νκάδσλ δείρλεη σο πξψηε πξνζέγγηζε πφζν καθξηά είλαη νη νκάδεο, δειαδή πφζν 

αηζζεηά δηαθέξνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ πεξηέρνπλ.  
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Πέξα φκσο απφ ηνλ θεληξνεηδή, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θιάζεσλ 

έρεη θαη ε δηαζπνξά πνπ ππάξρεη ζε θάζε κηα απφ απηέο. ηφρνο είλαη νη θαηαλνκέο 

ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο θάζε νκάδαο λα κελ επηθαιχπηνληαη, δειαδή λα κελ 

ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε άιιε νκάδα. Γηα λα είλαη εκθαλήο ν 

δηαρσξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ πξέπεη νη παξαηεξήζεηο λα είλαη αξθεηά θνληά ζηνλ 

θεληξνεηδή, δειαδή πξέπεη ε δηαζπνξά κέζα ζηηο θιάζεηο λα είλαη κηθξή.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ MDA εληζρχεηαη φηαλ ηα δεδνκέλα ηνπ 

δείγκαηνο δηαρσξίδνληαη ζε θιάζεηο πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν, αιιά παξνπζηάδνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή εζσηεξηθή δηαζπνξά. 

ην γξάθεκα 3.1 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ην πσο ε ζπλάξηεζε 

δηάθξηζεο ρσξίδεη έλαλ πιεζπζκφ ζε δχν θιάζεηο.  

 

 

Γξάθεκα 3.1 (Hair et al., 1998) 



26 
  

 

Γξάθεκα 3.2 (Hair et al., 1998) 

ην γξάθεκα 2 παξνπζηάδνληαη δχν νκάδεο κε θεληξνεηδείο Α θαη Β πνπ ζηε κία 

πεξίπησζε ν δηαρσξηζκφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ελψ ζηελ άιιε ππάξρεη επηθάιπςε 

ησλ θαηαλνκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ, δελ δηαρσξίδνληαη θαιά νη νκάδεο. Γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ζα ππήξρε θαιχηεξνο δηαρσξηζκφο αλ νη 

θεληξνεηδείο Α θαη Β απείραλ πεξηζζφηεξν ή αλ ε δηαζπνξά κέζα ζηηο νκάδεο ήηαλ 

πην κηθξή, ζαθψο ην ηδαληθφ ζα ήηαλ λα ίζρπαλ θαη ηα δχν. 

Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ παξαηεξήζεσλ ζε θαηεγνξίεο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ ηα 

ζεκεία πξφθξηζεο-απφξξηςεο ηα νπνία νλνκάδνληαη cut off points ή cutting scores. 

Σα Ε scores πνπ ππνινγίδνληαη γηα θάζε κνλάδα ζπγθξίλνληαη κε ηα cutting scores  

θαη αλάινγα ηνπνζεηνχληαη ζηηο νκάδεο. Όηαλ ππάξρνπλ δχν κφλν θαηεγνξίεο ηφηε 

πξέπεη λα εθηηκεζεί κφλν έλα cutting score. Έηζη, ην Ε score κηαο κνλάδνο 

ζπγθξίλεηαη κε ην κνλαδηθφ cutting score θαη αλ είλαη κεγαιχηεξν θαηαηάζζεηαη ζηε 

κία νκάδα ελψ αλ είλαη κηθξφηεξν θαηαηάζζεηαη ζηελ άιιε. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εθηίκεζε ηνπο. 

 

Επηινγή ησλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ θαη θαλόλεο δεηγκαηνιεςίαο 

 Ζ επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ  γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο : 
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 Βαζίδεηαη ζε παιαηφηεξε έξεπλα ή ζε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ 

απνηειεί ηε βάζε ηεο  ησξηλήο έξεπλαο. 

 Βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ηε δηαίζζεζε ηνπ εξεπλεηή πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ πνπ κε βάζε ηε ινγηθή έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο εμαξηεκέλεο ηπραίαο κεηαβιεηήο.   

Ζ MDA είλαη επαίζζεηε ζηελ αλαινγία ηνπ δείγκαηνο κε ην ζχλνιν ησλ  

αλεμάξηεησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ (φρη κφλν ηεο Discriminant function). 

Πνιιέο έξεπλεο εηζεγνχληαη φηη ε ρξήζε 20πιάζησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ππνδεηγκάησλ MDA (Hair et al., 

1998). ε θάζε πεξίπησζε, ε αλαινγία απηή  ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

πεληαπιάζηα. αθψο, νη εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα κηθξφ δείγκα δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην δείγκα πνπ απαξηίδεη ηηο 

θαηεγνξίεο. Σν πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε κηα νκάδα δελ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην πιήζνο φισλ ησλ εξκελεπηηθψλ ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ.  Δάλ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο θάζε νκάδαο ππεξβαίλεη ηηο 20 

παξαηεξήζεηο, ηφηε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά κεγέζνπο κεηαμχ ησλ 

θαηεγνξηψλ. 

Πνιιέο θνξέο, φηαλ ην δείγκα είλαη αξθεηά κεγάιν, ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο 

δείγκαηα πνπ ην έλα (analysis sample) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ δηάθξηζεο θαη ην άιιν (hold out sample) γηα ηελ επηθχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Καηά ην δηαρσξηζκφ ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα πξνζερηνχλ νη 

αλαινγίεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ πιεζπζκνχ.  

 

Τπνζέζεηο ηεο MDA 

Ζ MDA βαζίδεηαη ζηηο πην θάησ βαζηθέο ππνζέζεηο:  

 Οη αλεμάξηεηεο εξκελεπηηθέο ηπραίεο κεηαβιεηέο  αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

 Οη πίλαθεο  Γηαθχκαλζεο- πλδηαθχκαλζεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ είλαη 

ίζνη. 
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 Οη αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο έρνπλ κηθξή ζπζρέηηζε. 

Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ηα δεδνκέλα θαη αλ παξαβηάδνληαη νη βαζηθέο 

ππνζέζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ κειέηε ηνπ ηελ επίδξαζή ηνπο θαη εθφζνλ 

θξηζεί απαξαίηεην ζα πξέπεη λα επηιεγεί άιιε κέζνδνο γηα ηελ έξεπλα. Όηαλ ε 

ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ  παξαβηάδεηαη ηφηε πηζαλφλ λα ππάξρεη πξφβιεκα 

ζηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ δηάθξηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνηηκάηαη ε 

κέζνδνο ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο. Όηαλ ε ππφζεζε ηελ θαλνληθφηεηαο 

ηθαλνπνηείηαη αιιά νη πίλαθεο Γηαθχκαλζεο - πλδηαθχκαλζεο ησλ νκάδσλ δελ είλαη 

ίζνη ηφηε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δηάθξηζεο αιιά κε 

γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο 2
νπ

 βαζκνχ.     

Εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηώλ  ηεο ζπλάξηεζεο δηάθξηζεο  

Οη ζπληειεζηέο  ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ  ππνινγίδνληαη κε ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη έλαληη ηεο δηαζπνξάο κέζα ζηηο νκάδεο 

δειαδή κεγηζηνπνηψληαο ηελ πνζφηεηα: 

 

Ηζνδχλακα, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ  κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί ν δείθηεο μ πνπ 

νξίδεηαη σο εμήο (Huberty θαη Olenjnik, 2006): 

 

φπνπ,  

 

 

φπνπ, 

J = ζχλνιν ησλ θιάζεσλ 
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u = κνλάδα u 

= πιήζνο κνλάδσλ ζηελ θιάζε j 

= ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υ γηα ηε κνλάδα u ζηελ θιάζε j 

= κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υ γηα ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ κέζα ζην δείγκα 

= κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υ ζηελ θιάζε j 

θνπφο είλαη λα ππνινγηζζνχλ νη ζπληειεζηέο   ησλ  ηεο ζπλάξηεζεο δηάθξηζεο 

                             (3.7) 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ πνζφηεηα μ έηζη ψζηε ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ νκάδσλ λα 

είλαη ν βέιηηζηνο δπλαηφο. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνζφηεηαο μ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

γηλφκελν ησλ πηλάθσλ  

φπνπ,  

Δ = Error sum of squares and cross product matrix (βι. Παξάξηεκα 1) 

H = sum of square and cross product matrix for the Hypothesis  (βι. Παξάξηεκα 1) 

Ο πίλαθαο   απνηειεί πξνζέγγηζε ηνπ μ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ  πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ε κέγηζηε ηδηνηηκή ηνπ πίλαθα  απφ ηε ζρέζε :   

                                               (3.8) 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηδηνηηκήο  ππνινγίδεηαη ην δηάλπζκα  ησλ ζπληειεζηψλ  

 ιχλνληαο ηελ εμίζσζε : 

                                              (3.9) 

 

Μέηξεζε ηεο απόζηαζεο ησλ νκάδσλ θαη έιεγρνη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί γηα λα είλαη ζεκαληηθή ε δηάθξηζε πνπ θάλνπλ νη 

ζπλαξηήζεηο δηαρσξηζκνχ πξέπεη νη θεληξνεηδείο ησλ θαηεγνξηψλ λα έρνπλ αξθεηή 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Πην θάησ, παξνπζηάδνληαη ηφζν ην κέηξν κέηξεζεο ηεο 

απφζηαζεο ησλ θεληξνεηδψλ, φζν θαη νη ζεκαληηθφηεξνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη 
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ζεκαληηθφηεηαο ηεο απφζηαζεο απηήο, ψζηε λα ζεσξνχληαη νη θεληξνεηδείο ησλ 

νκάδσλ δηαθνξεηηθνί. 

 

Σν κέηξν Mahalanobis Distance 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν νκάδσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην κέηξν 

Mahalanobis Distance (Huberty θαη Olenjnik, 2006). Σν κέηξν απηφ απνηειεί κηα 

γελίθεπζε ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο θαη είλαη θαηάιιειν γηαηί ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηε ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ηελ δηαθνξεηηθή θιίκαθα 

κέηξεζήο ηνπο.  

Έζησ δχν νκάδεο G1 θαη G2, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ p ηπραίεο κεηαβιεηέο. Σν κέηξν 

Mahalanobis Distance, γηα ηηο G1 θαη G2, δίλεηαη απφ ηελ πην θάησ ζρέζε :  

            (3.10) 

φπνπ,  

 θαη  είλαη ηα δηαλχζκαηα ησλ θεληξνεηδψλ ησλ p κεηαβιεηψλ (Centroid 

Vectors) γηα θάζε θιάζε,  

 = ν αληίζηξνθνο πίλαθαο ηνπ Error Covariance Matrix , ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

απφ ηνλ άζξνηζκα ησλ πηλάθσλ sum of squares and cross products (SSCP) φισλ ησλ 

θιάζεσλ, σο εμήο:  

 

φπνπ,  (βι. Παξάξηεκα 1)   

Έιεγρνη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ Two Group Discriminant Analysis 

α)Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Όηαλ ην ππφδεηγκα είλαη κνλνκεηαβιεηφ θαη ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη ζε δχν κφλν 

νκάδεο ν έιεγρνο γηα ην αλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ είλαη ζεκαληηθή 

γίλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο , φπνπ ,  είλαη νη 

θεληξνεηδείο γηα ηελ κνλαδηθή κεηαβιεηή   γηα ηηο νκάδεο 1 θαη 2 αληίζηνηρα. 
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Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε δχν ηζνδχλακσλ έιεγρσλ, ηνπ t-Student test θαη ηνπ F-

test. πγθεθξηκέλα ην F-test παξάγεηαη κε έλα κεηαζρεκαηηζκφ απφ ην t-Student test. 

Σν t-Student test  

Σν t-Student test γίλεηαη θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ t πνπ αθνινπζεί t-Student 

θαηαλνκή κε βαζκνχο ειεπζεξίαο . 

 

φπνπ  ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο  γηα ηηο νκάδεο 1 θαη 2 αληίζηνηρα θαη 

φπνπ   είλαη ε error variance πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

φπνπ   είλαη ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ηεο  ζηελ νκάδα j. 

Αλ ην ζηαηηζηηθφ απηφ κέγεζνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ηηκή ηεο t-Student 

θαηαλνκήο απνξξίπηεηαη ε . 

Σν F-test 

Σν ηεηξάγσλν ηνπ ζηαηηζηηθνχ t αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή F κε βαζκνχο ειεπζεξίαο 

 θαη  : 

 

ην νπνίν κπνξεί λα γξαθεί ζηελ κνξθή: 
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Ο παξάγνληαο  είλαη ην κέηξν ηνπ 

Mahalanobis Distance ζηελ κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε. Αλ ην ζηαηηζηηθφ   κέγεζνο 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ηηκή ηεο F θαηαλνκήο απνξξίπηεηαη ε   

 

β)Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

Σν κέηξν ηνπ Mahalanobis βξίζθεη επίζεο εθαξκνγή ζηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

ζε κηα γελίθεπζε ηνπ ηεηξαγσληζκέλνπ  Student-t ζηαηηζηηθνχ απφ ηνλ H.Hotteling 

γηα ηνλ έιεγρν  γηα δχν νκάδεο. Σν κ είλαη έλα δηάλπζκα πνπ απνηειείηαη 

απφ ηνπο θεληξνεηδείο φισλ ησλ p κεηαβιεηψλ γηα θάζε νκάδα. Γηα ην πιήζνο ησλ 

κεηαβιεηψλ πξέπεη λα ηζρχεη  p < N-1. 

Σν ζηαηηζηηθφ Hotteling δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

 

Ο έιεγρνο  γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ζηαηηζηηθνχ F πνπ παξάγεηαη κε 

έλαλ κεηαζρεκαηηζκφ απφ ην . 

Σν F-test 

Με ηνλ παξαθάησ κεηαζρεκαηηζκφ παξάγεηαη ην ζηαηηζηηθφ κέγεζνο πνπ αθνινπζεί 

ηελ θαηαλνκή  κε βαζκνχο ειεπζεξίαο  θαη .  

 

φπνπ,  

 είλαη ην Error degrees of freedom = N-J 

 είλαη ην πιήζνο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ  θαη  

είλαη ην ζηαηηζηηθφ ηνπ Hotteling. 

Αλ ην ζηαηηζηηθφ απηφ κέγεζνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ηηκή ηεο F θαηαλνκήο 

απνξξίπηεηαη ε , δειαδή  ζεσξείηαη φηη ηα δηαλχζκαηα ησλ θεληξνεηδψλ δελ είλαη 

ίζα.    
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Έιεγρνη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ Multiple Group Discriminant Analysis  

α) Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Όηαλ έρνπκε κνλνκεηαβιεηφ ππφδεηγκα ηφηε ν έιεγρνο   

γίλεηαη κε ην ζηαηηζηηθφ κέγεζνο  F, 

 

ην νπνίν αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή F κε βαζκνχο ειεπζεξίαο  ,  

  

MSH είλαη ην Hypothesis Mean Square θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν  

 

MSE είλαη ην Mean Square Error   

 

φπνπ, 

 είλαη ε ηηκή ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο   ηεο κνλάδαο u ζηελ νκάδα j 

 είλαη ε κέζε ηηκή ηεο  ζηελ νκάδα j θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:   

 είλαη ε κέζε ηηκή ηεο  απφ φιεο ηηο νκάδεο θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:  

 

SSE είλαη ην Error Sum of Squares 

SSH είλαη ην Hypothesis Sum of Squares  

 είλαη ην Error degrees of freedom (= N-J) 

β) Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 
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ηελ πνιπκεηαβιεηή ν έιεγρνο  κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε 

αξθεηψλ θξηηεξίσλ ηα πεξηζζφηεξα παξαζέηνληαη παξαθάησ 

1.Wilks Lambda F test 

Σν πην παιηφ θαη ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν θξηηήξην γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο 

  είλαη απηφ ηνπ Wilks S.S. (1932) ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη 

Wilks Lambda. Βαζίδεηαη ζην ζηαηηζηηθφ Λ : 

 

φπνπ,  

Δ = Error sum of squares and cross product matrix  

H = Sum of square and cross product matrix for the Hypothesis  

Σν θξηηήξην Λ, γηα p αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη γηα βαζκνχο ειεπζεξίαο 

 (πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππφζεζε ειέγρνπ) κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα 

θξηηήξην πνπ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή .  

Όηαλ έρνπκε δχν θιάζεηο, ηφηε  θαη  ην ζηαηηζηηθφ απηφ παίξλεη ηελ 

αθφινπζε  κνξθή : 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή  κε βαζκνχο ειεπζεξίαο   

θαη . 

Σν θξηηήξην πξνυπνζέηεη φηη νη κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο είλαη αλεμάξηεηεο, φηη ηζρχεη ε 

θαλνληθφηεηα θαη ε ηζφηεηα(νκνηνγέλεηα) ησλ Πηλάθσλ Γηαθχκαλζεο.  

Δλαιιαθηηθά, ην Λ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε ηε ρξήζε ησλ ηδηνηηκψλ ηνπ πίλαθα  

 . Έηζη ιχλνληαο ηελ εμίζσζε  γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ 

ηδηνηηκψλ ι ηνπ πίλαθα , νπφηε  ην Λ ηνπ Wilks ηζνχηαη κε : 
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 φπνπ, r = min(p, ) 

Ο έιεγρνο απηφο δείρλεη πνηέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θιάζεσλ. Σν Λ παίξλεη ηηκέο ζην [0,1] φπνπ ζηελ ηηκή 1 νη 

θεληξνεηδείο ηαπηίδνληαη. Αληίζεηα, ζηελ ηηκή κεδέλ ππάξρεη πιήξεο δηαρσξηζκφο. 

Όζν κηθξφηεξν ινηπφλ είλαη ην Λ ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο  ηφζν πην ζεκαληηθή 

πξνζθνξά έρεη ζηνλ δηαρσξηζκφ. 

2. Bartlett-Pillai θξηηήξην  

Έλα δηαθνξεηηθφ θξηηήξην γηα λα ειέγμνπκε ηελ ππφζεζε  

είλαη απηφ ησλ M.S. Barlett θαη K.C.S. Pillai. Σν θξηηήξην απηφ φπσο θαη ηνπ Wilks 

βαζίδεηαη ζηηο ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα  . 

Σν ζηαηηζηηθφ ηνπ  Bartlett-Pillai νξίδεηαη σο εμήο : 

 

φπνπ, r = min(p, ) 

Αληίζηνηρα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη έλαο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ παξάγεη 

έλα ζηαηηζηηθφ πνπ αθνινπζεί θαηαλνκή  κε βαζκνχο ειεπζεξίαο  θαη 

 φπνπ  : 

 

 

Απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο 

Μεηά απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπλαξηήζεσλ δηάθξηζεο ην επφκελν βήκα είλαη ν 

ππνινγηζκφο  φισλ ησλ Z scores γηα θάζε κηα κνλάδα (παξαηήξεζε) κέζα ζην δείγκα 

θαη γηα θάζε ζπλάξηεζε δηαρσξηζκνχ. Έηζη, γίλεηαη κηα θαηάηαμε ησλ κνλάδσλ ηνπ 

δείγκαηνο κε βάζε θάπνηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ εθθξάδνληαη  απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ επηιερζεί. Οη παξαπιήζηεο ηηκέο ηνπ Ε 

scores πξέπεη λα εθθξάδνπλ παξαηεξήζεηο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.  
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Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  MDA ππνινγίδνληαη  ηα Z scores φισλ ησλ δαλεηνιεπηψλ γηα 

ηελ κνλαδηθή ζπλάξηεζε δηάθξηζεο, εθφζνλ ν δηαρσξηζκφο ζα γίλεη ζε δχν θιάζεηο: 

ηνπο ζπλεπείο θαη ηνπο αζπλεπείο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηνιεπηψλ. Αλακέλεηαη δαλεηνιήπηεο κε παξφκνην Ε score λα 

έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζηφρνο ηεο MDA είλαη ε θαηαζθεπή ζπλαξηήζεσλ 

δηάθξηζεο πνπ «αλαγλσξίδνπλ» ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο ηα νπνία νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ ζσζηή εθηίκεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κηαο λέαο κνλάδαο θαη ηελ θαηάηαμή ηεο ζε κηα θαηεγνξία.  

Πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη ην ππφδεηγκα είλαη ηθαλφ λα θάλεη ζσζηή δηάθξηζε. Έλαο 

ηξφπνο γηα λα εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα κέιε δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ. Ο έιεγρνο απηφο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ζχγθξηζε ησλ θεληξνεηδψλ ησλ θιάζεσλ κέζσ ηνπ κεγέζνπο 

Mahalanobis Distance, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα εθηηκεζεί αλ ε απφζηαζε είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Μηα θαιή εηθφλα ζα έδηλε θαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ 

θεληξνεηδψλ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο ζρεηίδεηαη θαη κε ην θαηά πφζν έρεη 

θαηαηάμεη ηηο κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο ζηηο ζσζηέο θιάζεηο κε βάζε ην Ε score. Οπφηε, 

πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά πφζν ν δηαρσξηζκφο πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηηο ζπλαξηήζεηο 

δηάθξηζεο είλαη θαιφο. 

Γη’ απηφ ην ιφγν θαηαζθεπάδεηαη ν πίλαθαο ηαμηλφκεζεο (classification matrix), ν 

νπνίνο έρεη θαη ηελ εθηηκεκέλε θαηάηαμε θαη ηελ πξαγκαηηθή. ηελ θχξηα δηαγψλην 

ηνπ πίλαθα ππάξρεη ν αξηζκφο ησλ ζσζηά ηνπνζεηεκέλσλ  παξαηεξήζεσλ ελψ ζηελ 

δεπηεξεχνπζα δηαγψλην ην πιήζνο ησλ κε ζσζηά ηνπνζεηεκέλσλ. Απφ ηνλ πίλαθα 

απηφλ ππνινγίδεηαη ην Hit Ratio ην νπνίν είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζσζηά 

ηνπνζεηεκέλσλ κνλάδσλ. Σν Hit Ratio δείρλεη πφζν θαιά δηαρσξίδνπλ ην δείγκα νη 

ζπλαξηήζεηο δηάθξηζεο.  

Παξάδεηγκα πίλαθα ηαμηλφκεζεο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν: 

Πρ, κηα ηξάπεδα ρσξίδεη δείγκα 50 δαλεηνιεπηψλ ζε ζπλεπείο (Οκάδα 0) θαη 

αζπλεπείο (Οκάδα 1), κε 25 άηνκα ζε θάζε νκάδα. Έζησ, φηη ε θαηάηαμε πνπ έθαλε ε 



37 
  

ζπλάξηεζε δηάθξηζεο δηαθέξεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ηαμηλφκεζεο : 

  Predicted group Actual group size 

Actual group 1 0   

1 22 3 25 

0 5 20 25 

Predicted group size 27 23  50 

 

Γηα ηελ νκάδα 1, νη ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο παξαηεξήζεηο είλαη 22 (88%) θαη γηα ηελ 

νκάδα 0 είλαη 20 (80%). Έηζη ζπλνιηθά απφ ηνπο 50 πειάηεο ηεο Σ, ε ζπλάξηεζε 

δηάθξηζεο ηνπνζέηεζε ζσζηά ηνπο 42. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηηκή ηνπ  Hit Ratio 

είλαη 84% (42/50=84%). 

Όηαλ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ην επηηξέπεη, ν εξεπλεηήο ρσξίδεη ην δείγκα ζε 

δχν κέξε. Σν έλα απφ απηά (analysis sample) ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ζπλαξηήζεσλ δηάθξηζεο θαη ην άιιν (holdout sample) γηα ηε επηθχξσζε ηνπο.   

 

Τπνινγηζκόο ηνπ Cutting Score  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηα cutting scores απνηεινχλ ζεκεία πξφθξηζεο ή 

απφξξηςεο ηα νπνία ζπγθξηλφκελα κε ην Ε score κίαο κνλάδνο απφ ην δείγκα 

θαηαηάζζνπλ ηε κνλάδα ζηελ θαηάιιειε θιάζε. Σα cutting scores  εμαξηψληαη απφ 

ην κέγεζνο ηεο θάζε θιάζεο θαζψο επίζεο θαη απφ ην πφζν δηαθέξνπλ νη θιάζεηο 

κεηαμχ ηνπο.  

Οη ζρέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη γηα δχν νκάδεο πρ Α θαη Β, είλαη νη 

εμήο: 

(α) Όηαλ ηα Α θαη Β έρνπλ ίζα κεγέζε:  

 

φπνπ,  

 = Cutting score 

=θελξνεηδήο ηεο νκάδαο A 
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= θελξνεηδήο ηεο νκάδαο B 

Όηαλ ηα Α θαη Β δελ έρνπλ ίζα κεγέζε θαη ν εξεπλεηήο εθηηκά φηη αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ  : 

 

φπνπ, 

= Cutting score 

=θελξνεηδήο ηεο νκάδαο A 

= θελξνεηδήο ηεο νκάδαο B 

=κέγεζνο ηεο νκάδαο A 

= κέγεζνο ηεο νκάδαο Β 

Τπάξρεη φκσο θαη ην ελδερφκελν ηα κεγέζε ησλ νκάδσλ λα κελ είλαη ίζα άιια λα 

θξηζεί απαξαίηεην φηη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ίζα ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή αλαινγία ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ. Οπζηαζηηθά, κε ηελ δηαδηθαζία απηή, 

θαζνξίδεηαη ε a priori πηζαλφηεηα λα αλήθεη θάπνηνο ζε κηα νκάδα.  

 

Κόζηνο ιαλζαζκέλεο θαηάηαμεο (Cost of Misclassification)  

Ζ ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζε θαηεγνξίεο επηθέξεη θάπνην 

θφζηνο ην νπνίν εθθξάδεηαη απφ ηα ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ζθάικα ηχπνπ ΗΗ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο, ην ζθάικα 

ηχπνπ Η είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο κε ζπλεπνχο δαλεηνιήπηε ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπλεπψλ. Σν ζθάικα απηφ ζεκαίλεη φηη  κπνξεί λα δνζεί έγθξηζε γηα έλα επηζθαιέο 

δάλεην θαη επνκέλσο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληίζηνηρεο 

ρνξήγεζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζθάικα ηχπνπ ΗΗ ζεκαίλεη ηελ θαηάηαμε ελφο ζπλεπνχο 

πειάηε ζηελ θαηεγνξία ησλ κε ζπλεπψλ. Σν ζθάικα απηφ πηζαλφλ λα έρεη σο 

απνηέιεζκα δηαθπγφληα θέξδε γηα ηελ ηξάπεδα.  
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Σν ζθάικα ηχπνπ Η είλαη πην ζεκαληηθφ απφ απηφ ηνπ ηχπνπ ΗΗ αθνχ επηθέξεη δεκία 

θαη πξέπεη λα δίλεηαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ηνπ. Έηζη, γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ Cutting Score ιακβάλεηαη ππφςε ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δχν 

ζθαικάησλ δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο ηχπνπ 

Η.    

Μέηξεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ (Predictive accuracy) 

Έλαο ηξφπνο φπσο έρεη πξναλαθεξζεί γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξφβιεςεο 

είλαη ην Hit Ratio ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηαμηλφκεζεο. Σν εξψηεκα 

πνπ πξνθχπηεη είλαη απφ πνηά ηηκή ηνπ Hit Ratio θαη πάλσ είλαη απνδεθηή ε 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ. Ζ απάληεζε βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ησλ 

κεγεζψλ ησλ θιάζεσλ θαζψο θαη ησλ πηζαλνηήησλ κηα παξαηήξεζε i λα αλήθεη ζε 

κηα θαηεγνξία j. Όηαλ ππάξρνπλ n νκάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ην ίδην κέγεζνο, απνδεθηά 

γίλνληαη ηα Hit Ratio πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ 1/n, δειαδή γηα 2 νκάδεο πξέπεη Hit 

Ratio >50%, γηα 3 πξέπεη Hit Ratio  >33% θιπ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο δελ 

έρνπλ ίζα κεγέζε γίλεηαη ε ρξήζε ησλ δχν θξηηεξίσλ :  

α) Maximum Chance criterion 

Όηαλ νη νκάδεο δελ είλαη ηζνκεγέζεηο ππνινγίδεηαη κε ηί πηζαλφηεηα θαηαηάζζεηαη ζε 

θάζε νκάδα κηα παξαηήξεζε θαη επηιέγεηαη ε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα. Έηζη φηαλ 

ππάξρνπλ δχν νκάδεο πνπ ε κία έρεη 30 παξαηεξήζεηο θαη ε άιιε 70, ηφηε ην Hit 

Ratio πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 70% γηα λα είλαη απνδεθηφ.  Σν θξηηήξην απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν κνλαδηθφο ζηφρνο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ πνζνζηνχ ησλ 

ζσζηψλ πξνβιέςεσλ. 

β) Proportional Chance criterion 

Απηφ ην θξηηήξην εθαξκφδεηαη φηαλ επηζπκείηαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζσζηψλ 

ηαμηλνκήζεσλ απφ φιεο ηηο νκάδεο. Έηζη γηα δχν νκάδεο ν ηχπνο ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ππνινγίδεηαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ Hit Ratio είλαη : 

      (3.14) 

φπνπ, 

= πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ κεγέζνπο ηεο πξψηεο θιάζεο σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ  
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 = πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ κεγέζνπο ηεο δεχηεξεο θιάζεο σο πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ  

ην ίδην παξάδεηγκα, γηα νκάδεο κε κεγέζε 30 θαη 70 ην απνηέιεζκα είλαη 

 έλαληη 70% κε ην Maximum Chance criterion. Hit Ratio κε ηηκή 

κηθξφηεξε ηνπ 58% δελ γίλνληαη απνδεθηά.  

Σα θξηηήξηα απηά είλαη ρξήζηκα φηαλ εθαξκφδνληαη ζην δείγκα επηθχξσζεο (holdout 

sample), φηαλ ν πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε δχν δείγκαηα. 

Γηα λα είλαη ζεκαληηθή ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ πξέπεη ην Hit Ratio 

λα ππεξβαίλεη ηελ θαηψηαηε απνδεθηή ηηκή ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ¼ απηήο. Γειαδή, 

αλ ην θαηψηαην φξην είλαη 50% πξέπεη γηα λα είλαη ζεκαληηθή ε πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ην Hit Ratio λα είλαη ηνπιάρηζηνλ . Σν θξηηήξην απηφ 

απνηειεί κηα ρνληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη έλαο έιεγρνο ηεο ηθαλφηεηαο δηάθξηζεο ηνπ κνληέινπ 

ην νπνίν νλνκάδεηαη Press’s Q statistic θαη βαζίδεηαη ζην ζηαηηζηηθφ : 

 

φπνπ, 

N = ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

n = πιήζνο ησλ ζσζηά ηνπνζεηεκέλσλ παξαηεξήζεσλ 

Κ = πιήζνο ησλ θαηεγνξηψλ 

Ζ ηηκή ηνπ πην πάλσ θξηηεξίνπ ζπγθξίλεηαη κε ηελ θξηηηθή ηηκή απφ ηελ  θαηαλνκή 

κε έλα βαζκφ ειεπζεξίαο θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Όηαλ 

 ην κνληέιν είλαη ζεκαληηθφ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο. 

Σν θξηηήξην απηφ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε κεγάιν δείγκα. 

Σέινο, νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ παξαηεξήζεσλ κία πξνο κία θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ζηε 

δηάθξηζε ησλ νκάδσλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα πξνθίι γηα θάζε νκάδα θαη 

αλακέλεηαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά λα έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ γηα ηηο 
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παξαηεξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη εμαηξέζεηο 

πνπ ε ζπλάξηεζε δηαρσξηζκνχ δελ έρεη ηνπνζεηήζεη θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζηε 

ζσζηή νκάδα.  

εκαληηθφ είλαη λα εληνπηζζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδήγεζαλ ζε ιαλζαζκέλε 

ηνπνζέηεζε. Ζ εξκελεία ηεο κε αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κνληέινπ νδεγεί 

ζηελ βειηίσζή ηνπ. 

 

2.2 Τπόδεηγκα Λνγηζηηθήο Παιηλδξόκεζεο-Logit 

 

Σν ππφδεηγκα LOGIT αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ γεληθεπκέλσλ γξακκηθψλ 

κνληέισλ εθηίκεζεο πηζαλνηήησλ. Σν ππφδεηγκα απηφ θαηεγνξηνπνηεί ηηο κνλάδεο 

ελφο πιεζπζκνχ ζε θιάζεηο κε βάζε ηα νκνηνγελή επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά εθθξάδνληαη κε αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. 

Πιενλέθηεκα ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη φηη πξνζεγγίδεη αξηζκεηηθά ηελ πηζαλφηεηα λα 

αλήθεη κηα κνλάδα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα.  

ηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ην ππφδεηγκα βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (Probability of Default ή PD) πνπ εθθξάδεη πρ ην 

ελδερφκελν κε αληαπφθξηζεο δαλεηνιεπηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ 

ηξαπεδψλ πνπ ηνπο δαλεηνδφηεζαλ, θαζψο θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ απηψλ ζε ζπλεπείο 

θαη αζπλεπείο.  

Σν ππφδεηγκα LOGIT βαζίδεηαη ζηελ εμήο ινγηθή (Bierens, 2008): 

Ζ ηπραία κεηαβιεηή   εθθξάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο ηπραίνπ δαλεηνιήπηε σο 

πξνο ηελ ζπλέπεηά ηνπ ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ηνπ θαη παίξλεη δχν ηηκέο : 

    

Ζ θαηαλνκή ηεο  είλαη  θαη παίξλεη ηηο ηηκέο 1 θαη 0 κε πηζαλφηεηα 

 θαη  αληίζηνηρα. Ζ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο 

κπνξεί λα γξαθεί ζηε κνξθή : 

    (3.16) 
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κε κέζε ηηκή θαη δηαζπνξά : 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη θαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά εμαξηψληαη απφ ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο. 

 

Γξάθεκα 3.3 (J. S. Cramer, 2003) 

 

ην γξάθεκα 3.3 παξνπζηάδνληαη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο  ε νπνία εμαξηάηαη απφ κία 

ηπραία κεηαβιεηή .  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε αλάιπζε είλαη πνιπκεηαβιεηή, δειαδή ε  

ζπκπεξηθνξά ηνπ δαλεηνιήπηε σο πξνο ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ επεξεάδεηαη 

απφ έλα πιήζνο αλεμάξηεησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ . Σν ππφδεηγκα LOGIT 

βαζίδεηαη θαη’ αξρήλ ζηελ ζσζηή επηινγή ησλ , θαζψο απνηεινχλ ηελ δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία βάζε ηεο νπνίαο ζα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε 

ζπλεπείο θαη αζπλεπείο. Δπίζεο, ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο βαζίδεηαη ζηηο 

αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο . 

Δηδηθφηεξα, έζησ φηη N ην πιήζνο αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο  επεξεάδνπλ 

ηελ ηηκή  ηεο . ην ππφδεηγκα LOGIT φπσο πξναλαθέξζεθε ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ  .  
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ηελ πξάμε ππάξρεη κηα ηπραία κεηαβιεηή  ε νπνία δελ είλαη παξαηεξήζηκε θαη 

ζπλδέεηαη γξακκηθά κε ηηο αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο   κε ηελ εμήο ζρέζε 

(Liao, 1994): 

 

Ζ ηπραία κεηαβιεηή  απνηειεί κηα πνζφηεηα (SCORE) πνπ ππνινγίδεηαη γηα ηνλ 

θάζε δαλεηνιήπηε. Σν θαηάινηπν απηήο ηεο γξακκηθήο ζρέζεο  θαηαλέκεηαη 

ζπκκεηξηθά θαη έρεη κέζε ηηκή κεδέλ. Ζ θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ε πλάξηεζε Καηαλνκήο ηνπ  ,  είλαη θαηαιπηηθήο 

ζεκαζίαο ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. 

Ζ κεηαβιεηή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξάμε είλαη ε , ε νπνία είλαη ςεπδνκεηαβιεηή 

(dummy variable). Οη δχν κεηαβιεηέο  θαη  ζπλδένληαη κε ηελ παξαθάησ ζρέζε : 

 

Τπάξρεη κία ηηκή  ηελ νπνία αλ ππεξβεί ην SCORE ηνπ δαλεηνιήπηε ηφηε ζεσξείηαη 

φηη απηφο δελ ζα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σν c νλνκάδεηαη cutting score 

θαη απνηειεί ην ζεκείν πξφθξηζεο ή απφξξηςεο.  

Ζ αλακελφκελε ηηκή ηνπ score   γηα ηνλ δαλεηνιήπηε είλαη : 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο πηζαλφηεηα αζέηεζεο κέζσ ηεο πλάξηεζεο  Καηαλνκήο (CDF) 

ηνπ   ,  έρεη σο εμήο (Liao, 1994 ) : 
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Παξαηεξείηαη φηη ην PD είλαη ζπλάξηεζε ηεο αλακελφκελεο ηηκήο  . 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηαζεξά  ην 

άζξνηζκα μεθηλάεη απφ ην κεδέλ κε   θαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο κπνξεί λα 

πάξεη ηε κνξθή : 

 

Δπεηδή ην PD είλαη πηζαλφηεηα, πξέπεη λα παίξλεη ηηκέο απζηεξά κέζα ζην δηάζηεκα 

[0,1]. Μηα ζπλάξηεζε πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα παίξλεη ηηκέο απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη λα επηζηξέθεη ηηκέο πνπ αλήθνπλ ζην [0,1] είλαη ε 

ινγηζηηθή ζπλάξηεζε κε ηχπν: 

 

Ζ ζπλάξηεζε απηή είλαη κηα ζηγκνεηδήο θακπχιε φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 3.4 

πνπ γηα κηθξέο ηηκέο ηνπ x ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο  ηείλεη ζην 0 ελψ γηα κεγάιεο 

ηείλεη ζην 1. 

 

 

Γξάθεκα 3.4 (Cramer, 2003) 

Σν ππφδεηγκα LOGIT ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηζηηθή ζπλάξηεζε γηα λα αληηζηνηρίζεη ζε 

θάζε αλακελφκελν score κηα πηζαλφηεηα (Hair et al.,  1998).  
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Τπνζέηνληαο φηη   αθνινπζεί ηε ινγηζηηθή θαηαλνκή (Liao, 1994) κε ζπλάξηεζε 

θαηαλνκήο    ηφηε :  

 

 

Δπίζεο,  

 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ score ελφο δαλεηνιήπηε ηφζν κηθξφηεξε πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο έρεη. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ PD κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ score=  είλαη: 

 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε έθθξαζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο  

σο ζπλάξηεζε ησλ αλεμάξηεησλ ηπραίαο κεηαβιεηήο   κέζσ ηεο γξακκηθήο ζρέζεο  

. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη πξφβιεκα γηαηί ην 

αξηζηεξφ κέινο παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [0,1], ελψ ην δεμηφ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 

πέξαλ ηνπ δηαζηήκαηνο [0,1] νπφηε πξέπεη λα ηεζνχλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. 

Γηα λα απνθεπρζνχλ νη πεξηνξηζκνί απηνί γίλεηαη ρξήζε ελφο κεηαζρεκαηηζκνχ ν 

νπνίνο κεηαζρεκαηίδεη ηελ πηζαλφηεηα  ζε . Σα  εθθξάδνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο θαη δίλνληαη απφ ηνλ 

ηχπν: 

 

Απφ ηε ινγαξίζκεζε ηεο ζρέζεο απηήο, πξνθχπηεη :  

                   (3.26) 
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Σν θέξδνο απφ απηφλ ην κεηαζρεκαηηζκφ είλαη φηη κε ηα  έρεη επηηεπρζεί κηα 

αληηζηνηρία αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη ζην δηάζηεκα [0,1], 

αθνχ   θαη  ( ). 

 

Aληηθαζηζηψληαο ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο απφ ηε ζρέζε (3.23) ζηε ζρέζε (3.26) 

πξνθχπηεη ε γξακκηθή ζρέζε (Cramer, 2003): 

                                (3.27)  

Οη ζρέζεηο (3.23) θαη (3.27) είλαη ηζνδχλακεο θαη νπζηαζηηθά απηέο έρνπλ δψζεη ζην 

ππφδεηγκα ηα δχν νλφκαηα Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε θαη Logit. Απφ ηελ πξψηε 

πξνθχπηεη ην φλνκα Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε θαη απφ ηε δεχηεξε ην Logit. Ζ 

εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ  πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ηεο Μεγίζηεο 

Πηζαλνθάλεηαο, επεηδή ε ηπραία κεηαβιεηή  παίξλεη κφλν δπν ηηκέο,  0 θαη 1 (Liao, 

1994). 

πλάξηεζε Μεγίζηεο Πηζαλνθάλεηαο (Maximum Likelihood Estimation)  

Έζησ έλα ραξηνθπιάθην δαλείσλ κε έλα ηπραίν αξηζκφ  δαλεηνιεπηψλ γηα ην νπνίν 

έρεη γίλεη ε επηινγή ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ  πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή είλαη γλσζηή θαη δίλεηαη απφ 

ηελ ηηκή ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο  ε νπνία παίξλεη δχν ηηκέο, 0 ή 1. Έηζη, γηα θάζε 

δαλεηνιήπηε ππάξρνπλ νη ηηκέο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ . Δπίζεο, έρεη 

απνδεηρζεί φηη γηα έλαλ δαλεηνιήπηε ηζρχεη: 

 

  

Αλάινγα κε ηελ (3.16) πξνθχπηεη ε ζρέζε: 

                  (3.30) 
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φπνπ,  

 είλαη ην αλάζηξνθν δηάλπζκα ησλ ζπληειεζηψλ  

 είλαη ην δηάλπζκα ησλ ηηκψλ ησλ  ηπραίσλ κεηαβιεηψλ  

Δπνκέλσο, γηα ην ζχλνιν ησλ δαλεηνιεπηψλ ζα ηζρχεη ε πην θάησ ζπλάξηεζε 

πηζαλνθάλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα Defaults είλαη αλεμάξηεηα: 

 

Ζ ινγαξίζκεζε ηεο  (3.31), νδεγεί ζηε ζρέζε :   

 

Σν δεηνχκελν είλαη λα ππνινγηζζεί ε ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ ησλ  ,δειαδή ην 

δηάλπζκα b πνπ κεγηζηνπνηεί ηνλ ινγάξηζκν ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο (Loffler 

and Posch, 2007). ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη ππνινγηζζείζεο 

ηηκέο  ηνπ δηαλχζκαηνο  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

Εθηίκεζε ηεο Πηζαλόηεηαο Αζέηεζεο  

Αθνχ έρεη εθηηκεζεί ην δηάλπζκα b γηα έλαλ νπνηνδήπνηε πειάηε ηεο ηξάπεδαο είλαη 

δπλαηφλ λα εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο εθφζνλ είλαη γλσζηέο νη ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ  γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Απιά αληηθαζηζηάηαη ην δηάλπζκα  

ζηνλ ηχπν ηνπ PD γηα ζπγθεθξηκέλα πάληα   

 

Δθηφο φκσο απφ ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα 

ππνινγηζηεί ην cut off point δειαδή απφ πνην ζεκείν θαη κεηά έλαο δαλεηνιήπηεο 

θαηαηάζζεηαη ζηνπο αζπλεπείο. πλεζίδεηαη λα εθθξάδεηαη ζε ηηκέο ηνπ score  

φπσο έρεη νξηζηεί πξνεγνπκέλσο. Δπεηδή ην ππφδεηγκα Logit ζε θάζε score 

αληηζηνηρίδεη κηα πηζαλφηεηα θαη ην cut of point κπνξεί λα νξηζηεί θαη σο πηζαλφηεηα.  
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηηκέο πνπ είλαη αξθεηά θνληά ζην cut off point δελ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιχ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, νπζηαζηηθά ππάξρεη κηα γθξίδα 

πεξηνρή ζηελ νπνία ε δηάθξηζε δελ είλαη πνιχ εκθαλήο φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 

3.5. Σν θαηλφκελν απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, δηφηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. Δπηζπκεηφ είλαη έλα δείγκα κε παξαηεξήζεηο 

πνπ απέρνπλ αξθεηά απφ ην cut of point, δηφηη ην ππφδεηγκα παξάγεη πην ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα φηαλ ππάξρεη ηζρπξή πφισζε φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 3.6. 

 

 

Γξάθεκα 3.5 (Hair et al., 1998) 

 

Γξάθεκα 3.6 (Hair et al., 1998) 
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Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο  ηνπ ππνδείγκαηνο 

Απφ θνηλνχ ζεκαληηθφηεηα (Joint Significance)  

Γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζν ην κνληέιν είλαη ζεκαληηθφ εμεηάδεηαη θαηά πφζν 

απνξξίπηεηαη ή φρη ε αθφινπζε κεδεληθή ππφζεζε (Bierens, 2008):   

:   VS   : ηνπιάρηζηνλ έλα  

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ Likelihood Ratio (LR) πνπ αθνινπζεί  θαηαλνκή 

 

Ο έιεγρνο απηφο είλαη έλα  ηεζη επηιέγνληαο ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο) θαη γλσξίδνληαο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο (df=m) απνξξίπηεηαη ε 

 φηαλ  , ζηελ πεξίπησζε απηή ην κνληέιν είλαη ζεκαληηθφ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ   δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε , πξνζνρή απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη γίλεηαη απνδεθηή, απιά δελ δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί ζεκαληηθφ ην 

κνληέιν. 

Έιεγρνο ζεκαληηθφηεηαο ζπληειεζηψλ 

Γηα λα ειεγρζεί  θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθέο νη κεηαβιεηέο  εμεηάδεηαη ν εμήο 

ακθίπιεπξνο έιεγρνο  (Bierens, 2008): 

:   VS   :  

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ :  

 

πγθξίλεηαη ην ζηαηηζηηθφ Z κε ηελ θξηηηθή ηηκή απφ ηνλ πίλαθα ηεο Σππηθήο 

Καλνληθήο θαηαλνκήο γηα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Έηζη πρ, γηα 

ακθίπιεπξν έιεγρν κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% ε θξηηηθή ηηκή είλαη πεξίπνπ 1,96. 

Όηαλ  απνξξίπηεηαη ε  δειαδή, ε  κεηαβιεηή είλαη ζεκαληηθή. Δλψ, 

φηαλ  δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε . Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ππφδεηγκα 

κηα κεηαβιεηή πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθή. 
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Ο έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηελ p-value ηηκή απφ ηα 

απνηειέζκαηα. Όηαλ   ηφηε απνξξίπηεηαη ε . 

 

Έιεγρνο πξνζαξκνγήο 

Ο έιεγρνο πξνζαξκνγήο  ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα γίλεη κε ην  McFadden R-Squared 

ην νπνίν παίξλεη ηηκέο ζην (0,1) θαη φζν πην θνληά είλαη ζην 1, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο. Σν McFadden R-Squared δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

 

 

Απνηειέζκαηα νξηαθώλ κεηαβνιώλ (Marginal effects) 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ην πψο επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο 

πηζαλέο κεηαβνιέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ  πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην 

ππφδεηγκα (Liao, 1994). Γη’ απηφ ην ιφγν εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο νξηαθήο 

κεηαβνιήο θάζε κεηαβιεηήο  πάλσ ζηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο, θάλνληαο ρξήζε ηεο  

κεξηθήο παξαγψγνπ ηνπ PD σο πξνο ηε κεηαβιεηή : 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ ε κεηαβιεηή  είλαη δηαθξηηή ηφηε ε κεξηθή 

παξάγσγνο απνηειεί κηα πξφρεηξε (rough) πξνζέγγηζε ηνπ marginal effect θαζψο γηα 

λα νξίδεηαη ε παξάγσγνο πξέπεη ε κεηαβιεηή  λα είλαη ζπλερήο, παξφιν πνπ κπνξεί 

λα δψζεη κηα πξφρεηξε πξνζέγγηζε ηνπ marginal effect. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

κηα ζπλερή κεηαβιεηή  ε πξνζέγγηζε ηνπ marginal effect είλαη πνιχ θαιή. 

Odds and Odds Ratios 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έρνπλ ηα Odds θαη ηα Odds 

Ratios (Liao, 1994 ). Σα Odds δίλνληαη απφ ηνλ ηχπν:   
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Έζησ φηη , ζεκαίλεη φηη 256 άηνκα θάλνπλ Default γηα θάζε 1000 

πνπ δελ θάλνπλ Default. 

Σα Odds Ratios δεκηνπξγνχληαη απφ ηα Odds δηαηξψληαο ηα Odds δηαθνξεηηθψλ 

θιάζεσλ αθνχ βέβαηα έρνπκε ρσξίζεη ζε θιάζεηο  ηνλ πιεζπζκφ ή δηαηξψληαο Odds 

κε δηαθνξεηηθά   δειαδή,    (Bierens, 2008). 

Κόζηνο ιαλζαζκέλεο θαηάηαμεο (Cost of Misclassification)  

Ζ ιαλζαζκέλε  ηνπνζέηεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηηο δχν θαηεγνξίεο επηθέξεη θάπνην 

θφζηνο ην νπνίν εθθξάδεηαη απφ ηα ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ζθάικα ηχπνπ ΗΗ. Σν 

ζθάικα ηχπνπ Η είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο κε ζπλεπνχο δαλεηνιήπηε ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ζπλεπψλ. Σν ζθάικα απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα δνζεί έγθξηζε γηα έλα 

επηζθαιέο δάλεην θαη επνκέλσο, λα ζέζεη ζε θίλδπλν ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

αληίζηνηρεο ρνξήγεζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζθάικα ηχπνπ ΗΗ ζεκαίλεη ηελ θαηάηαμε ελφο ζπλεπνχο 

πειάηε ζηελ θαηεγνξία ησλ κε ζπλεπψλ. Σν ζθάικα απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

δηαθπγφληα θέξδε γηα ηελ ηξάπεδα.  

Σν ζθάικα ηχπνπ Η είλαη πην ζεκαληηθφ απφ απηφ ηνπ ηχπνπ ΗΗ αθνχ επηθέξεη δεκία 

θαη πξέπεη λα δίλεηαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ηνπ. Έηζη, γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δχν 

ζθαικάησλ δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο ηχπνπ 

Η.    

2.3 Τπόδεηγκα Probit 

 

Σν ππφδεηγκα Probit αλήθεη επίζεο ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Γεληθεπκέλσλ Γξακκηθψλ 

Μνληέισλ εθηίκεζεο πηζαλνηήησλ. χκθσλα κε ηνλ Γθιεδάθν (2008) ην ππφδεηγκα 

απηφ έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην Logit θαζψο θάλεη ρξήζε ηεο ζπζζσξεπηηθήο 

ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο  θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο 

επίζεο. Οπζηαζηηθά, ε κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ην ππφδεηγκα Logit είλαη φηη ζην 

Probit ην θαηάινηπν  αθνινπζεί ηελ Καλνληθή θαηαλνκή Ν(0,1) αληί ηεο 

Λνγηζηηθήο κε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο :  
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Έηζη αθινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε απηήλ ζην ππφδεηγκα  Logit ην ππφδεηγκα 

Probit παίξλεη ηε κνξθή (Liao, 1994 ) : 

 

Καη  

 

Ζ ζρέζε (3.34) είλαη αληίζηνηρε κε ηελ ζρέζε (3.23) απφ ην ππφδεηγκα Logit. Σν  

ππφδεηγκα Probit έρεη κφλν κηα κνξθή ζε αληίζεζε κε ην Logit πνπ φπσο έρεη 

απνδεηρζεί εθθξάδεηαη κε δπν ηζνδχλακεο ζρέζεηο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηαζεξά  ην 

άζξνηζκα μεθηλάεη απφ ην κεδέλ κε   θαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο κπνξεί λα 

πάξεη ηε κνξθή : 

 

Οη ζπληειεζηέο εθηηκψληαη  κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο εθηηκάηαη απφ ηνλ ηχπν 3.37: 

 

Όινη νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη  είλαη νη ίδηνη πνπ εθαξκφδνληαη ζην ππφδεηγκα Logit. 

χκθσλα κε ηνλ Bessis (2002) ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνδεηγκάησλ Probit θαη Logit 

είλαη παξφκνηα, κε κφλε δηαθνξά φηη ην Logit είλαη πην εχθνιν ζηε ρξήζε. Άιισζηε, 

ε ινγηζηηθή θαηαλνκή  κνηάδεη  κε ηελ θαλνληθή κε ηε δηαθνξά φηη νη αθξαίεο ηηκέο 

ηεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (πην παρηέο νπξέο).      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ 

ΑΘΔΣΖΖ 

 

Ζ θαηαζθεπή ππνδεηγκάησλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα εμήο : 

 Ζ κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ζα επηιεγεί είλαη θαηάιιειε. Ζ 

θαηαιιειφηεηα αμηνινγείηαη κέζσ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο,  κε θξηηήξην ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρεη επηδείμεη ην ππφδεηγκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο.  

 Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ επηιέγνληαη είλαη δνθηκαζκέλεο (κε επηηπρία) 

ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο. 

 Σα δεδνκέλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θαη έρνπλ ηελ αλαγθαία πιεξφηεηα. 

 

Σα βήκαηα πινπνίεζεο ελφο ππνδείγκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο είλαη ηα εμήο : 

Δπηινγή ππνδείγκαηνο 

 Δπηινγή ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ 

 Δπηινγή θαη κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ 

 Αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 Έιεγρνο ηνπ ππνδείγκαηνο 

 Οξηζηηθνπνίεζε ηεο κνξθήο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

 

 3.1 Δπηινγή ππνδείγκαηνο 

 

χκθσλα κε ηνπο Hastie et al. (2001) ηα ππνδείγκαηα δηαρσξηζκνχ απνηεινχλ 

βαζηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. Σα πην δεκνθηιή 

ππνδείγκαηα δηαρσξηζκνχ είλαη ε Αλάιπζε δηαρσξηζκνχ (Discriminant Analysis) θαη 
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ηα ππνδείγκαηα εθηίκεζεο πηζαλφηεηαο (Probability models) (Duffie and Singleton, 

2003). Γχν απφ ηα πην δεκνθηιή ππνδείγκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Probability models είλαη ηα Probit θαη Logit (Λνγηζηηθή παιηλδξφκεζε). 

Σα Probability models έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηεο Discriminant 

Analysis θαζψο θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο Discriminant Analysis δελ 

ηθαλνπνηνχληαη ζηελ πξάμε (Medema et al., 2007). Γηα παξάδεηγκα, ε βαζηθή 

ππφζεζε φηη νη αλεμάξηεηεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ζπάληα ζπλαληάηαη. Δπίζεο, έλα αθφκε 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο Discriminant Analysis είλαη φηη δελ ππάξρεη άκεζνο θαη 

πξνθαλήο ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ζε αληίζεζε κε ηα Probability 

models. 

Με βάζε ηα επξήκαηα ησλ Boyle et al. (1992), Desai et al. (1996,1997), Hentley 

(1995), Srinivasan θαη Kim (1987), Yobas et al. (2000) θαη ηνπ Thomas (2000) 

επηιέγεηαη ην ππφδεηγκα Logit γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Dinh θαη Kleimeier (2007) εθηίκεζαλ ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή γηα ηξάπεδα ηνπ Βηεηλάκ. Αλάπηπμε scoring model 

γηα κηθξά επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο ην Βηεηλάκ, έρνπλ 

θάλεη επίζεο ν Schreier (2004) γηα ηελ Βνιηβία θαη ε Vigano (1993) γηα ηελ 

Μπνπξθίλα Φάζν, ρψξα ηεο δπηηθήο Αθξηθήο. Οη Medema et al. (2007) αλέπηπμαλ 

έλα ππφδεηγκα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ζε ραξηνθπιάθην 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γηα ηελ νιιαλδηθή ηξάπεδα Friesland Bank. Οη Yang et 

al.(2009) εθηίκεζαλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ζε ραξηνθπιάθην ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ γηα ηξάπεδα ζηελ Κίλα.  Όινη νη παξαπάλσ εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ην ππφδεηγκα Logit εθηφο απφ ηε Vigano (1993) πνπ έθαλε ρξήζε ηεο Discriminant 

Analysis. 

 

3.2 Αξρηθή επηινγή επεμεγεκαηηθώλ κεηαβιεηώλ 

 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαλεηνιεπηψλ, νη νπνίεο εθθξάδνληαη ζε έλα ππφδεηγκα κε ηηο επεμεγεκαηηθέο 

ηπραίεο κεηαβιεηέο. Ζ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο φισλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, γη’ απηφ πξέπεη λα εμεηαζζεί κφλν έλα ππνζχλνιν ησλ 

ζπλνιηθά δηαζέζηκσλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Σν ππνζχλνιν απηφ, ζα 

απνηειέζεη ηε βάζε ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί ην ηειηθφ ππφδεηγκα. (Dinh and 

Kleimeier, 2007). 

χκθσλα κε ηνλ Siddiqi (2005) κηα απιή ζηαηηζηηθή κειέηε ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα 

δψζεη πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε ηπραία κεηαβιεηή 

εμεηάδνληαη ε θαηαλνκή, ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά, ην εχξνο ησλ ηηκψλ, ην πνζνζηφ 

ησλ ειιηπψλ ηηκψλ θαζψο θαη νη αθξαίεο ηηκέο πνπ παξαηεξνχληαη. Με απιά 

ζηαηηζηηθά κέηξα κπνξεί λα γίλεη κηα αξρηθή εθηίκεζε γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. 

εκαληηθφ είλαη λα επηιεγνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ παξέρνπλ νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο, 

δειαδή απηέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ δηάθξηζε ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε 

ζπλεπείο θαη αζπλεπείο. Ζ επηινγή απηή κπνξεί λα γίλεη είηε κε πνηνηηθά θξηηήξηα, 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλζξψπηλε θξίζε, είηε κε πνζνηηθά θξηηήξηα.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαβιεηψλ κε πνηνηηθά θξηηήξηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ζπκκεηνρή θάπνησλ κεηαβιεηψλ ζε πξνεγνχκελα ππνδείγκαηα 

εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ αξρηθή επηινγή. Δπίζεο, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ησλ εηδηθψλ είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθέο έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αξρηθή επηινγή ησλ ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε, ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνηάζεηο, φπσο πρ ηνπ 

Siddiqi (2005), ν νπνίνο πξνηείλεη σο πνζνηηθφ κέηξν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ ηελ «πιεξνθνξηαθή αμία» ηεο 

κεηαβιεηήο - Information Value (IV).  Ζ «πιεξνθνξηαθή αμία» ππνινγίδεηαη κφλν 

γηα δηαθξηηέο ηπραίεο κεηαβιεηέο, έηζη νη ζπλερείο κεηαβιεηέο πξέπεη λα 

δηαθξηηνπνηεζνχλ, δειαδή λα ρσξηζηνχλ ζε θιάζεηο. ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε ηπραία 

κεηαβιεηή ππνινγίδεηαη ην κέηξν «Βαξχηεηα ησλ ελδείμεσλ» (Weight of Evidence - 

WOE ) γηα θάζε θιάζε ηηκψλ. Σν κέγεζνο απηφ εθηηκά ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα 

θάζε θιάζεο. 
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φπνπ, 

Distr. Good είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ κέζα ζηελ θιάζε  

Distr. Bad είλαη ην πνζνζηφ ησλ αζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ κέζα ζηελ θιάζε  

Ζ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο εθηηκάηαη κε βάζε ην IV ην νπνίν 

δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

φπνπ, 

Ν είλαη ην πιήζνο κνλάδσλ ηεο θιάζεο  

Έηζη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ IV γηα θάζε κεηαβιεηή εθηηκάηαη θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

IV < 0.015 Μεδεληθή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα 

0.015 < IV < 0.1  Υακειή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα 

0.1 < IV < 0.3   Μέηξηα πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα 

0.3 < IV <  0.5  Γπλαηή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα 

0.5 < IV  Πνιχ δπλαηή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα 

 

Σν κέηξν IV αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο Hand θαη Henley (1997) σο θαηάιιειν γηα ηελ 

επηινγή ησλ πην ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο κπνξεί λα γίλεη θάλνληαο ρξήζε θαη δηαθξηηψλ θαη ζπλερψλ ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ. 
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3.3 Δπηινγή θαη κνξθνπνίεζε ηωλ δεδνκέλωλ 

 

ηελ θάζε απηή εμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη αμηνινγείηαη ε  

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπο.   

  

3.3.1 Αντιπροςωπευτικότητα των δεδομένων 
 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο πξέπεη λα 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ. Πρ, ζηα πιαίζηα κηαο ηξάπεδαο 

ηεο ΔΔ, ν πιεζπζκφο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ην δηθφ ηεο ραξηνθπιάθην θαζψο θαη 

απφ ζρεηηθά εμσηεξηθά δεδνκέλα (Medema et al., 2007).  

ε θάζε πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη 

νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο. Τπάξρεη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ελφο 

ηπραίνπ δείγκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ, 

εθφζνλ έρεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο.  

ηελ πεξίπησζε φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα απφ άιιε εμσηεξηθή πεγή πξέπεη 

λα απνδεηρζεί φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

  

3.3.2  Πιεξόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ 

 

χκθσλα κε ηνπο Medema et al. (2007) ε πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

ή ηνπ δείγκαηνο ζην νπνίν εθαξκφδεηαη έλα ππφδεηγκα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ πξάμε φκσο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη ηξάπεδεο έρνπλ δεδνκέλα ηα νπνία δελ είλαη 

πιήξε. Οη ππνςήθηνη δαλεηνιήπηεο πνιιέο θνξέο δελ παξέρνπλ ηηο δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πρ γηαηί δελ ζέινπλ λα απαληήζνπλ ή γηαηί δελ 

ηνπο αθνξά ε εξψηεζε ή γηαηί κπνξεί ε εξψηεζε λα είλαη πξναηξεηηθή θιπ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ειιηπψλ ζηνηρείσλ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα, γη’ απηφ θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξνηείλεη αξθεηέο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε επηινγή ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 
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δεκηνπξγήζεθαλ νη ειιείςεηο. Οη Little and Rubin (2002) πξνηείλνπλ παξαθάησ 

πξνζέγγηζε: 

Έζησ φηη γηα θάζε δαλεηνιήπηε i παξαηεξείηαη ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

, ελψ ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  παξαηεξείηαη θάπνηεο απφ απηέο λα κελ 

έρνπλ ηηκή. Έηζη, γηα θάζε ηπραία κεηαβιεηή ρσξίδεηαη ην δηάλπζκα ηηκψλ ηεο,   ζε 

δχν κέξε ζηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο θαη ζηηο ειιηπείο, . ηε 

ζπλέρεηα, γηα θάζε ηπραία κεηαβιεηή νξίδεηαη κία «κεηαβιεηή –δείθηεο» Mik :  

 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη ειιηπήο πιεξνθνξία ρσξίδνληαη ζε ηξείο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο  πηζαλφηεηα ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο  

δνζέληνο Τ, Υ   , φπνπ ζ έλα δηάλπζκα απφ άγλσζηεο παξακέηξνπο θαη  

. 

Ζ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηζρχεη  , θαηαηάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ «εληειψο ηπραίσλ ειιείςεσλ» - «Missing Completely at Random 

(MCAR). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πηζαλφηεηα λα κε δνζεί θάπνηα πιεξνθνξία 

είλαη ίδηα γηα φινπο θαη είλαη ζηαζεξή, εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ παξάκεηξν ζ.  

Ζ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηζρχεη , θαηαηάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ «ηπραίσλ ειιείςεσλ» - Missing at Random (MAR). Ζ 

πηζαλφηεηα λα κε δνζεί θάπνηα πιεξνθνξία δελ είλαη ζηαζεξή αιιά εμαξηάηαη απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί.  

Ζ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία  ηζρχεη  θαηαηάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία «κε ηπραίσλ ειιείςεσλ» - Not Missing at Random (ΝMAR). Ζ 

πηζαλφηεηα λα κε δνζεί θάπνηα πιεξνθνξία εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ. 

Ζ πεξίπησζε απηή είλαη πην δχζθνιε ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο απφ ηηο άιιεο δχν.  
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3.3.3 Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο ηωλ ειιηπώλ δεδνκέλωλ. 
 

1.) Γηαγξαθή κεηαβιεηψλ (Variable deletion) 

χκθσλα κε ηε κέζνδν, φπνηα ηπραία κεηαβιεηή παξαηεξείηαη λα ηεο ιείπνπλ ηηκέο 

αθαηξείηαη απφ ην ππφδεηγκα (Siddiqi, 2005). Πνιιέο θνξέο, ε κέζνδνο απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην πνζνζηφ ησλ ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ ππεξβεί έλα 

πξνθαζνξηζκέλν φξην πρ 5%. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εξκελεπηηθή κεηαβιεηή 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο δελ ζπληζηάηαη ε 

αθαίξεζε ηεο. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ην 

πιήζνο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ.  Παξφιν πνπ ε κέζνδνο είλαη απιή ζηελ 

εθαξκνγή, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ νδεγεί ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  

2.) Αθαίξεζε δεδνκέλσλ απφ ην δείγκα (listwise deletion) 

Δπίζεο, απιή ζηελ εθαξκνγή είλαη θαη ε αθαίξεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ έρνπλ 

δψζεη ειιηπή ζηνηρεία ζε κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε (Brown, 

1983). Ζ κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη φηαλ νη πεξηπηψζεηο ειιηπψλ ζηνηρείσλ είλαη 

ιίγεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, δηαθνξεηηθά κπνξεί λα πξνθχςεη 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δείγκαηνο. Ζ κέζνδνο πξνυπνζέηεη ηα δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ 

λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία MCAR (Little and Rubin, 2002). Τπάξρεη πάληα ν 

θίλδπλνο ην ππφινηπν ηνπ δείγκαηνο λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ. 

3.) Αθαίξεζε ζηνηρείσλ θαηά δεχγε (Pairwise deletion) 

Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, αθαηξψληαο κφλν ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ιείπνπλ ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα κε απηήλ ηε κέζνδν ππνινγίδεηαη ε 

ζπζρέηηζε  φισλ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ αλά δεπγάξηα  γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ηηκέο θαη γηα ηηο δχν ηπραίεο κεηαβιεηέο (Wothke, 1998), 

αθαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ δελ έρνπλ δψζεη ζηνηρεία έζησ 

θαη γηα κία απφ ηηο δχν ηπραίεο κεηαβιεηέο (Kline, 1998).  

Έλα πξφβιεκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δηαθχκαλζεο - ζπλδηαθχκαλζεο πηζαλψο λα είλαη ππνινγηζκέλα κε βάζε δηαθνξεηηθά 

δείγκαηα. Ζ κέζνδνο πξνυπνζέηεη ηα δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ λα αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία MCAR (Little and Rubin, 2002).  
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4.) Γεκηνπξγία λέαο θαηεγνξίαο   

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηπραία κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή δεκηνπξγείηαη κηα θαηεγνξία 

θαη ζε απηήλ ηνπνζεηνχληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ειιηπή ζηνηρεία.  

5.) Τπνθαηάζηαζε δεδνκέλσλ (Single Imputation)  

Ζ κέζνδνο απηή ηνπνζεηεί ζηελ ζέζε ησλ ηηκψλ πνπ ιείπνπλ κηα ηηκή ε νπνία 

ζεσξείηαη θαηάιιειε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία MCAR.   

χκθσλα κε ηνλ Kline (1998) ππάξρνπλ ηξείο ηχπνη ηεο κεζφδνπ Single Imputation: 

1. Τπνθαηάζηαζε κε ηελ κέζε ηηκή (Mean imputation). 

ηε ζέζε ησλ ηηκψλ πνπ ιείπνπλ ηνπνζεηείηαη ν κέζνο φισλ ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο  

ρξεζηκνπνηείηαη ν κέζνο ησλ ηηκψλ ελφο ππνζπλφινπ ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ηηκψλ ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο  εθφζνλ θξίλεηαη θαηαιιειφηεξνο.  

 

2. Τπνθαηάζηαζε κε εθηίκεζε κέζσ παιηλδξφκεζεο (Regression imputation). 

ηελ ζέζε ηεο ηηκήο πνπ ιείπεη ηνπνζεηείηαη ε εθηίκεζε απφ έλα ππφδεηγκα 

πνιιαπιήο  παιηλδξφκεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο άιισλ 

εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ.   

 

3. Τπνθαηάζηαζε κε ζπλαθή ηηκή ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο (Pattern matching). 

ηελ ζέζε ηεο ηηκήο πνπ ιείπεη ηνπνζεηείηαη ε ηηκή ηεο ίδηαο ηπραίαο 

κεηαβιεηήο απφ κηα πεξίπησζε πνπ έρεη παξφκνην πξνθίι. Έηζη, φηαλ έλαο 

δαλεηνιήπηεο δελ έρεη δψζεη θάπνηα πιεξνθνξία ην θελφ απηφ κπνξεί λα 

θαιπθζεί απφ έλαλ δαλεηνιήπηε κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Έλα κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη κεηψλεη ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ κε 

απνηέιεζκα λα ππφ-εθηηκά ηα standard errors θαη λα ππεξεθηηκά ην ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο . 

Πνιιέο θνξέο ε κέζνδνο Single imputation ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζζήθε κηαο 

ςεπδνκεηαβιεηήο  ζηελ αξρηθή επηινγή ησλ εξκελεπηηθψλ ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο φπνπ : 
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 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηελ ζέζε ηεο ηηκήο πνπ 

ιείπεη λα ηνπνζεηεζεί ε ηηκή κεδέλ. 

6.) Πνιιαπιή ππνθαηάζηαζε κε ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ 

(Multiple Imputations (MI) with Expectation Maximization (EM) Algorithm) 

Καηά ηνλ Newman (2003) ε MI είλαη κηα δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηε ζέζε 

ησλ ηηκψλ πνπ ιείπνπλ ηνπνζεηνχληαη δηάθνξεο ηηκέο νχησο ψζηε λα παξαρζνχλ 

δηάθνξα νινθιεξσκέλα ζεη δεδνκέλσλ, ζηα νπνία εθηηκψληαη νη βαζηθέο ζηαηηζηηθέο 

παξάκεηξνη (κέζε ηηκή, δηαζπνξά θιπ). ηε ζπλέρεηα, νη εθηηκεκέλεο απηέο 

παξάκεηξνη απφ θάζε νινθιεξσκέλν ζεη δεδνκέλσλ ζπλδπάδνληαη γηα λα  δψζνπλ 

κηα ηειηθή εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ θαζψο θαη κηα ινγηθή εθηίκεζε ησλ ηππηθψλ 

ζθαικάησλ (standard errors). 

Σν δεηνχκελν είλαη ε εθηίκεζε ελφο ζεη δεδνκέλσλ ην νπνίν ζα πξνζεγγίδεη φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Δθαξκφδνληαη πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο θαη εθηηκνχλ ηηο παξακέηξνπο 

εθείλεο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα ηα δεδνκέλα λα είλαη ηα πξαγκαηηθά (απηά 

πνπ παξαηεξήζεθαλ).   

 

3.3.4 Κωδηθνπνίεζε Δξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ 
 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δηαθξηηψλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε  

ρξήζε ησλ ινγαξίζκσλ odds - Crook et al. (1992). Έηζη, ζε κηα απφ ηηο  θιάζεηο 

κηαο δηαθξηηήο ηπραίαο κεηαβιεηήο αληηζηνηρίδεηαη ε ηηκή  ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

 

φπνπ, 

 είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ ζηελ θιάζε  

 είλαη ν αξηζκφο ησλ αζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ ζηελ θιάζε  
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 είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ ζην δείγκα,  

 είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ ζην δείγκα,  

Σελ θσδηθνπνίεζε απηή έρνπλ εθαξκφζεη θαη νη Dinh θαη Kleimeier (2007) πνπ 

εθηίκεζαλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή γηα ηξάπεδα ηνπ 

Βηεηλάκ. 

 

3.3.5 Γηαρωξηζκόο ηνπ δείγκαηνο ζε δείγκα εθηίκεζεο θαη δείγκα 

επηθύξωζεο 
 

χκθσλα κε ηε Βαζηιεία ΗΗ (παξ. 420) γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο πξέπεη 

λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζε δείγκα δηαθνξεηηθφ ηνπ δείγκαηνο 

εθηίκεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ζπλάξηεζεο δηάθξηζεο (Out of sample validation). 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθχξσζή ηνπ, ην δείγκα ρσξίδεηαη ηπραία ζε δχν κέξε : 

α) ην δείγκα εθηίκεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη 

β) ην δείγκα επηθύξωζεο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Σν δείγκα εθηίκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ην 

δείγκα επηθχξσζεο ζην νπνίν επηθπξψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ (Dinh θαη 

Kleimeier (2007) θαη νη Medema et al. (2007)). 

 

3.4 Θεωρητική προςέγγιςη ςτην ανάπτυξη υποδείγματοσ Logit 
 

3.4.1 Καηαζθεπή ηεο ζπλάξηεζεο δηάθξηζεο 
 

Ζ ζπλάξηεζε δηάθξηζεο (Discrimination function) θαηαζθεπάδεηαη κε δχν κεζφδνπο 

α) Σελ πξνζέγγηζε bottom-up (stepwise) θαη  β) Σελ πξνζέγγηζε top-down(inverse 

stepwise) (Dinh and Kleimeier, 2007).  

1.Πξνζέγγηζε Bottom-up 

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ε πξψηε κεηαβιεηή πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

ζπλάξηεζε είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο πρ 95%.  



63 
  

ηε ζπλέρεηα,  πξνζζέηνληαη δηαδνρηθά νη κεηαβιεηέο πνπ βειηηψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλάξηεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη 

φηαλ ε πξνζζήθε επηπιένλ κεηαβιεηψλ ζηε ζπλάξηεζε δελ εληζρχεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο.  

2. Πξνζέγγηζε Top-Down 

Καηά ηε κέζνδν απηή εθαξκφδεηαη αληίζεηνο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηεο ζπλάξηεζεο 

δηάθξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν Bottom-up. Ζ θαηαζθεπή μεθηλά  κε ηε ρξήζε 

φισλ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί αξρηθά. ε θάζε βήκα απηήο 

ηεο κεζφδνπ αθαηξείηαη ε κεηαβιεηή πνπ είλαη ζηαηηζηηθά πην αζήκαληε γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη φηαλ φιεο 

νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ππφδεηγκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

κε ζπλέπεηα ε αθαίξεζε θάπνηαο λα θάλεη πην αζήκαληε ηελ ζπλάξηεζε 

δηαρσξηζκνχ. 

Ζ ζπλάξηεζε δηάθξηζεο πνπ παξάγεηαη κε ηηο δχν κεζφδνπο γηα ην ίδην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ε ίδηα (Dinh and Kleimeier, 2007). Έηζη 

επηθπξψλεηαη θαη ε νξζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

3.4.2 ηαηηζηηθή επηθύξωζε ηνπ ππνδείγκαηνο 
 

H ζχγθξηζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ 

δηάθξηζεο ζε θάζε βήκα ησλ κεζφδσλ bottom-up θαη top-down γίλεηαη κε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

Έζησ φηη επηιέγεηαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% ηφηε κηα κεηαβιεηή είλαη 

ζεκαληηθή εθφζνλ |z-statistic| > 1,96 (ή ην αληίζηνηρν p-value < 0,05). Αλάκεζα ζε 

δχν κεηαβιεηέο ζεκαληηθφηεξε είλαη απηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή ζην |z-

statistic| (ή ηε κηθξφηεξε ζην αληίζηνηρν p-value). Δπίζεο, ε ζπλάξηεζε δηαρσξηζκνχ 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ έλα ζχλνιν εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη ζεκαληηθή 

εθφζνλ Likelihood Ratio (LR) > . Αλάκεζα ζε δχν ζπλαξηήζεηο δηαρσξηζκνχ 

ζεκαληηθφηεξε είλαη απηή πνπ ην LR έρεη κεγαιχηεξε ηηκή. Αλάκεζα ζε δπν 

ππνδείγκαηα ζεκαληηθφηεξν είλαη εθείλν πνπ έρεη κηθξφηεξεο ηηκέο ζηα θξηηήξηα 

Akaiki θαη Swartz.  
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εκαληηθφ θξηηήξην είλαη θαη ην Macfadden  πνπ φζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη, ηφζν 

θαιχηεξα εξκελεχεη ην ππφδεηγκα ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ δείγκαηνο δειαδή έρεη 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή.  

Σν ππφδεηγκα γηα λα γίλεη απνδεθηφ πξέπεη ηα θαηάινηπα λα κελ έρνπλ 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, έηζη εμεηάδεηαη αλ ηα squared residuals έρνπλ κεδεληθή 

ζπζρέηηζε.  

Έιεγρνο πξνζαξκνγήο κε ην Hosmer-Lemeshow Statistic 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ειέγρεηαη κε ην θξηηήξην Hosmer-Lemeshow ην 

νπνίν εμεηάδεη αλ ην εθηηκεκέλν ππφδεηγκα είλαη θαηάιιειν (Hair et al., 1998).   

ην H-L εμεηάδεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε : 

 Γελ ππάξρεη έιιεηςε πξνζαξκνγήο 

 Τπάξρεη έιιεηςε πξνζαξκνγήο 

Σν H-L ρσξίδεη ην δείγκα n απαηηήζεσλ ζε k ηζνκεγέζεηο (κέγεζνο = n/k) θιάζεηο κε 

βάζε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο. ηελ πξψηε θιάζε ηνπνζεηνχληαη νη n/k απαηηήζεηο 

κε ηελ κηθξφηεξε εθηηκεκέλε πηζαλφηεηα αζέηεζεο θαη ζηελ ηειεπηαία νη n/k 

απαηηήζεηο κε ηελ κεγαιχηεξε. 

ε θάζε θιάζε ζπγθξίλεηαη ε παξαηεξνχκελε ζπρλφηεηα ησλ «πξνβιεκαηηθψλ» 

απαηηήζεσλ κε ηελ αλακελφκελή ηνπο ζπρλφηεηα.  Ζ παξαηεξνχκελε ζπρλφηεηα 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε    θαη ε αλακελφκελε απφ ηελ ζρέζε . 

Σν H-L θξηηήξην θάλεη ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ HL πνπ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή 

 θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

 

φπνπ, 

= πιήζνο ησλ απαηηήζεσλ ζηελ i θιάζε 
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 = ε εθηηκεκέλε πηζαλφηεηα αζέηεζεο γηα ηνλ δαλεηνιήπηε j ζηελ θιάζε i 

χκθσλα κε ην θξηηήξην Hosmer-Lemeshow ππάξρεη ζίγνπξα έιιεηςε πξνζαξκνγήο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη, δειαδή φηαλ 

HL > .   

Γηα λα γίλεη απνδεθηφ ην ππφδεηγκα πξέπεη λα κελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή 

ππφζεζε ζην H-L θξηηήξην, δειαδή λα ηζρχεη HL < . 

Σν θξηηήξην απηφ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη νη Yang et al. (2009) ζην ππφδεηγκα γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ζε ραξηνθπιάθην ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

Κηλέδηθεο ηξάπεδαο. 

 

3.4.3 Καζνξηζκόο ηνπ ζεκείνπ δηαρωξηζκνύ (cut off point) 
 

Ζ ηηκή cut off point έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο. Σν cut off point πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε 

ην πξνθίι θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο γηαηί νπζηαζηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

γίλεηαη ε επηινγή ησλ ζθαικάησλ ηχπνπ Η θαη ΗΗ ηνπ ππνδείγκαηνο. πλήζσο ην cut 

off point επηιέγεηαη έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ζθάικαηα δίλνληαο βαξχηεηα 

ζην ζθάικα ηχπνπ Η. 

χκθσλα κε ηνπο Hair et al. (1998) ηo cut off point επίζεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

θαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

φπνπ, 

: ην πιήζνο ησλ ζπλεπψλ 

 : ην πιήζνο ησλ αζπλεπψλ 

 : ην κέζν PD ησλ ζπλεπψλ 

 : ην κέζν PD ησλ αζπλεπψλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ cut off point δελ βαζίδεηαη κφλν ζε πνζνηηθνχο ππνινγηζκνχο 

θαζψο απηνί πξέπεη πάληα ζπκθσλεί θαη κε ηελ αλζξψπηλε θξίζε. Πρ κηα ηξάπεδα 
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πνπ επηζπκεί επηζεηηθή πνιηηηθή πηζαλά ζα απμήζεη ην cut off point έηζη ψζηε λα 

εγθξίλεη πεξηζζφηεξα δάλεηα αλαιακβάλνληαο φκσο θαη κεγαιχηεξν θίλδπλν θαζψο ε 

πηζαλφηεηα λα εγθξίλεη θαη επηζθαιή δάλεηα είλαη απμεκέλε. 

 

3.4.4 Απνηειεζκαηηθόηεηα (πξνβιεπηηθή ηθαλόηεηα) ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο εθηηκάηαη κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ ζσζηά 

ηνπνζεηεκέλσλ δαλεηνιεπηψλ.  Έηζη, εθφζνλ έρεη θαζνξηζηεί ην cut off point 

εθηηκψληαη ηα κεγέζε PCCgood, PCCbad θαη PCCtotal (PCC= Percentage of 

Correctly Classified) (Dinh and Kleimeier, 2007). 

φπνπ, 

PCCgood είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζσζηά ηνπνζεηεκέλσλ ζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ 

PCCbad είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζσζηά ηνπνζεηεκέλσλ αζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ 

PCCtotal είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζσζηά ηνπνζεηεκέλσλ δαλεηνιεπηψλ ζπλνιηθά 

 

Δπίζεο, εμεηάδνληαη ηα ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ ηα νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηα 

παξαπάλσ κεγέζε. Δπηζπκείηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπο δίλνληαο έκθαζε ζην ζθάικα 

ηχπνπ Η πνπ επηθέξεη δεκηά ζηελ ηξάπεδα. Σα δχν ζθάικαηα έρνπλ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε εμ’ νξηζκνχ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ην ππφδεηγκα ζα πξέπεη ε 

ζπζρέηηζε ησλ ζθαικάησλ λα είλαη κηθξή θαη’ απφιπηε ηηκή. Γηαθνξεηηθά νη κηθξέο 

ηηκέο γηα έλα ζθάικα ζα ζπλεπάγνληαη απηφκαηα κεγάιεο ηηκέο γηα ην άιιν.  

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο εθηηκάηαη αξρηθά ζην δείγκα εθηίκεζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζην δείγκα επηθχξσζεο δηφηη φπσο έρεη πξναλαθεξζεί είλαη απαξαίηεην 

λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζε δείγκα δηαθνξεηηθφ ηνπ δείγκαηνο 

εθηίκεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ 

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΑΘΔΣΖΖ, ΓΗΑ ΜΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

 

Ζ αλάπηπμε ππνδείγκαηνο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο γηα ηνπο πειάηεο 

κηαο ηξάπεδαο, αθνινπζεί ηα βήκαηα πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

ππνδεηγκάησλ ζε ζεσξεηηθή βάζε.  

ηα πιαίζηα απηά θαη κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο γηα ηελ ειιεληθή ηξάπεδα, αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο επηκέξνπο βήκαηα : 

 

 Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο,  

 Δπηινγή επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ,   

 Δπηινγή θαη κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ, 

 Καηαζθεπή ηεο ζπλάξηεζεο δηάθξηζεο,  

 ηαηηζηηθή επηθχξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο,  

 Καζνξηζκφο ηνπ εκείνπ Γηαρσξηζκνχ (cut off point),  

 Μέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο). 

 

4.1. Σν Γείγκα 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο βαζίδεηαη ζε 

δείγκα 15.786 θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ απφ ραξηνθπιάθην ειιεληθήο ηξάπεδαο. Οη 

εκεξνκελίεο αηηήζεσλ ησλ δαλεηνιεπηψλ είλαη απφ 11/2006 έσο 4/2007. Ζ βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο  πεξηέρεη 26  επηκέξνπο πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

δαλεηνιεπηψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ ραξαθηεξηζκφ θάζε δαλεηνιήπηε σο θεξέγγπν ή αθεξέγγπν 

αλάινγα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ δαλείνπ  κέρξη 

ηηο 15/7/2009.  

Οη κεηαβιεηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο είλαη : 
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1. Ηκεξνκελία αίηεζεο (εε/κκ/εε) 

2. Ηκεξνκελία γέλλεζεο (εε/κκ/εε) 

3. Κάηνρνο πηζησηηθήο θάξηαο: Δθθξάδεη θαηά πφζν ν πειάηεο είρε πηζησηηθή 

θάξηα ή φρη.  

4. Θδηνθηεζία: Δθθξάδεη θαηά πφζν ην νίθεκα πνπ δηακέλεη ν δαλεηνιήπηεο 

είλαη ηδηφθηεην ή φρη.  

5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

6. Σειέθσλα: Γείρλεη αλ δφζεθαλ αξηζκνί θιήζεο γηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία.   

ή φρη.  

7. Επάγγεικα  

8. Πειάηεο ηεο ηξάπεδαο: Δθθξάδεη θαηά πφζν ν δαλεηνιήπηεο ήηαλ ήδε 

πειάηεο ηεο ηξάπεδαο.  

9. Υεηξόηεξε θαηαρώξεζε Σεηξεζία: Δκθαλίδεη ηελ ρεηξφηεξε θαηαρψξεζε πνπ 

έρεη γίλεη ζηελ Σεηξεζία γηα ηνλ δαλεηνιήπηε.  

10. Έηε από ηελ πην πξόζθαηε θαηαρώξεζε Σεηξεζία: Αλαθέξεη ηα έηε πνπ 

έρνπλ πεξάζεη  απφ ηελ πην πξφζθαηε θαηαρψξεζε ζηνλ Σεηξεζία γηα ηνλ 

δαλεηνιήπηε.  

11. Δηάξθεηα δαλείνπ  

12. Μεληαία δόζε πξνο κεληαίν εηζόδεκα: Δθθξάδεη ηη πνζνζηφ ηνπ κεληαίνπ 

κηζζνχ απνηειεί ε δφζε ηνπ δαλείνπ.    

13. Επηηόθην δαλείνπ  

14. Φύιν  

15. Αξηζκόο παηδηώλ  

16. Επίπεδν κόξθσζεο 

17. Είδνο πξνζσπηθνύ εγγξάθνπ: Δθθξάδεη ην πξνζσπηθφ έγγξαθν κε ην νπνίν ν 

δαλεηνιήπηεο  επηβεβαηψλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (αζηπλνκηθή 

ηαπηφηεηα δηαβαηήξην θιπ.). 

18. Έηε ζηελ ησξηλή δηεύζπλζε  

19. Έηε ζηελ ησξηλή εξγαζία  

20. Σαρπδξνκηθόο θσδηθόο  

21. Νένο θσδηθόο επαγγέικαηνο  

22. Κσδηθόο επαγγέικαηνο Singlo  

23. Υώξα θαηνηθίαο  

24. Τπεθνόηεηα  
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25. Εηήζην εηζόδεκα  

26. πκπεξηθνξά ηνπ δαλεηνιήπηε, Τ. 

Παξαηεξείηαη φηη νη  δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί αζπλεπείο είλαη 2.389, 

δειαδή ην 15,13% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο (αζπλεπείο ραξαθηεξίδνληαη φζνη έρνπλ 

θαζπζηεξήζεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ γηα ηξείο ζπλερφκελνπο κήλεο 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά κέρξη ηηο 15/7/2009).  

 

4.2. Αξρηθή επηινγή ηωλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ 
 

Ο αξηζκφο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη αξθεηά κηθξφο θαη γη’ απηφ δελ 

επηβάιιεηαη ε κείσζή ηνπο κέζσ θάπνηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο για ρξεζηηθνχο 

ιφγνπο,  θαζψο είλαη εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε θαη ησλ 26 κεηαβιεηψλ.  

Παξφια απηά, πξέπεη λα  απνθιεηζηνχλ θάπνηεο κεηαβιεηέο γηαηί νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ δελ δχλαηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε δηάθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ δαλεηνιεπηψλ. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη νη εμήο : 

 Φώξα θαηνηθίαο, δηφηη κφλν 25 ζηνπο  15786 δαλεηνιήπηεο θαηνηθνχλ εθηφο 

Διιάδνο. 

 Υπεθνόηεηα, δηφηη κφλν 155 απφ ηνπο 15786 δαλεηνιήπηεο έρνπλ δηαθνξεηηθή 

ππεθνφηεηα απφ ηελ ειιεληθή. 

 Δπίπεδν κόξθωζεο, δηφηη θαλέλαο πειάηεο δελ έρεη απαληήζεη απηήλ ηελ 

εξψηεζε. 

 Έηε ζηελ ηωξηλή δηεύζπλζε, δηφηη κφλν 81 άηνκα έρνπλ δψζεη απάληεζε ζε 

απηήλ ηελ εξψηεζε. 

 Έηε ζηελ ηωξηλή εξγαζία, δηφηη κφλν 79 απάληεζαλ ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. 

 Τειέθωλα, δηφηη κόλν 117 άηνκα  από ηα 15786 δελ έδωζαλ ηειέθωλν 

επηθνηλωλίαο.  

Δπίζεο, απνθιείνληαη θαη νη κεηαβιεηέο Δπάγγεικα, Δπηηόθην δαλείνπ, Ταρπδξνκηθόο 

θωδηθόο, Νένο θωδηθόο επαγγέικαηνο, Κωδηθόο επαγγέικαηνο Singlo δηφηη ε 

θσδηθνπνίεζε ηνπο ήηαλ ζε κνξθή δχζθνια επεμεξγάζηκε ρσξίο πεξεηαίξσ 

πιεξνθφξεζε απφ ηελ ηξάπεδα.  
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Έηζη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πην πάλσ κεηαβιεηψλ απέκεηλαλ 14 κεηαβιεηέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο νη νπνίεο ζα 

αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα. 

 

4.3. Αλάιπζε θαη θωδηθνπνίεζε ηωλ κεηαβιεηώλ 
 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y (δηαθξηηή) : Φεξεγγπφηεηα ηνπ πειάηε 

Ζ κεηαβιεηή Τ παίξλεη ηελ ηηκή 1 αλ ν πειάηεο έρεη αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ, 

δειαδή δελ έρεη πιεξψζεη ηηο δφζεηο γηα ηξείο ηνπιάρηζηνλ ζπλερφκελνπο κήλεο 

αλεμάξηεηα κε ην αλ κεηά έγηλε ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε είλαη ζσζηή ηφηε ε κεηαβιεηή Τ έρεη ηελ ηηκή κεδέλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πειαηψλ πνπ ήηαλ 

αζπλεπείο ζην παξειζφλ γηα θάπνηνπο ιφγνπο αιιά ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ ζπλεπείο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ραξαθηεξηζκνχ ινηπφλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ έρεη 

θάπνηεο αδπλακίεο θαζψο έλαο πειάηεο κπνξεί λα έρεη ραξαθηεξηζηεί αζπλεπήο αιιά 

λα είλαη ηειηθά ζπλεπήο, γη’ απηφ ε ηξάπεδα δελ θηλεί δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ εμαζθαιίζεσλ.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ ινηπφλ φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ηξάπεδαο  «αζπλεπήο πειάηεο» 

είλαη ακεηάθιεηνο θαη απζηεξφο, γεγνλφο πνπ ζίγνπξα ζα έρεη επίδξαζε ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ζηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο εθηίκεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X1: Ζκεξνκελία αίηεζεο (ζπλερήο)  

Ζ κεηαβιεηή Υ1 εθθξάδεη ηελ εκεξνκελία αίηεζεο. Ζ πεξίνδνο ησλ αηηήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο είλαη απφ 11/2006 έσο 4/2007. Δθηηκάηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαλεηνιεπηψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζε επίπεδν εκέξαο.  

Αληίζεηα, ν κήλαο ηεο αίηεζεο ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα έρεη ζπλεηζθνξά 

ζηελ δηάθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηνιεπηψλ, θαζψο ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 

θάπνηνη κήλεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο ζηελ δήηεζε δαλείσλ.  
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Πρ, θαηά ηηο γηνξηηλέο πεξηφδνπο (Υξηζηνχγελλα, Πάζρα) παξαηεξείηαη πςειή 

δήηεζε θαζψο αξθεηφο θφζκνο θαηαθεχγεη ζηελ δήηεζε δαλεηθψλ γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηηο απμεκέλεο δαπάλεο ησλ εκεξψλ απηψλ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη 

αχμεζε ησλ δαλείσλ γηα ηελ αγνξά απηνθηλήηνπ πξνο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαζψο ν 

θφζκνο ζέιεη λα απνθχγεη ηα Σέιε ηαμηλφκεζεο γηα ηελ απεξρφκελε ρξνληά.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηά δάλεηα πνπ δίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο κπνξεί 

λα έρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, νπφηε ελδέρεηαη λα ππάξρεη κηα ηάζε ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε κεηαβιεηή Υ1 αλακέλεηαη  

λα έρεη ζπλεηζθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο.  

Ζ θσδηθνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο Υ1 απφ ηελ ηξάπεδα πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ 

νθηαςήθην αξηζκφ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ αλαγξαθή ηνπ έηνπο, ηνπ κήλα θαη ηεο 

εκέξαο. Πρ ε εκεξνκελία 10-12-2006 εθθξάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 20061210.  Ζ 

θσδηθνπνίεζε απηή παξνπζηάδεη πξφβιεκα θαηά ηελ αιιαγή ηνπ έηνπο, φηαλ δχν 

δηαδνρηθέο εκέξεο απέρνπλ 8870 κνλάδεο, ελψ θαηά ην ππφινηπν έηνο απέρνπλ κφλν 

κία κνλάδα. Γηα παξάδεηγκα, νη εκεξνκελίεο 01-01-2007 θαη 31-12-2006 απέρνπλ : 

20070101-20061231=8870 κνλάδεο. Δλψ πρ, νη εκεξνκελίεο 12-02-2007 θαη 13-02-

2007 απέρνπλ : 20070213-20070212=1 κνλάδα. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα πξνηηκήζεθε ε κεηαβιεηή Υ1 λα εθθξάδεη 

ηνπο κήλεο πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο σο ζήκεξα 15-7-2009. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γίλεηαη παξάιεηςε ησλ εκεξψλ έηζη ψζηε πρ ε εκεξνκελία 

10-11-2006 παίξλεη ηελ ηηκή 32 ((2009-2006)*12+(7-11)=32), δειαδή έρνπλ πεξάζεη 

32 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X2: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (ζπλερήο) 

Ζ εκεξνκελία γέλλεζεο αλακέλεηαη λα έρεη ζπλεηζθνξά ζηε δηάθξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηνιεπηψλ θαζψο θάζε ειηθία θαηά γεληθφ θαλφλα έρεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, νξηζκέλα απφ απηά είλαη ε επαγγεικαηηθή 

ζηαζεξφηεηα, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θιπ.  

Ζ θσδηθνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηεο 

εκεξνκελίαο αίηεζεο. 
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Γίλεηαη απνθνπή ησλ κελψλ θαη ησλ εκεξψλ θαη ζηελ κεηαβιεηή δίλεηαη ε ειηθία ηνπ 

δαλεηνιήπηε ζε αθέξαηα έηε απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ κέρξη ηηο 15/7/09.  

Γηα παξάδεηγκα, ε κεηαβιεηή 12520116 αληηζηνηρίδεηαη ζηελ ηηκή 57 πνπ εθθξάδεη 

πιένλ ηελ ειηθία ζε αθέξαηα έηε.  

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X3: Κάηνρνο πηζησηηθήο θάξηαο (δηαθξηηή)  

Ο πειάηεο πνπ έρεη πηζησηηθή θάξηα ελδέρεηαη λα έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά κε 

απηφλ πνπ δελ έρεη θαζψο γηα λα ηνπ έρεη εγθξηζεί ε θάξηα ζεκαίλεη φηη έρεη 

αμηνινγεζεί ζεηηθά απφ πξνεγνχκελν έιεγρν, ελψ αληίζεηα γηα ηνλ πειάηε πνπ δελ 

έρεη θάξηα δελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελεο «ζπζηάζεηο». Δπίζεο, ε άξλεζε ηνπ πειάηε 

λα απαληήζεη ζε απηφ ην εξψηεκα είλαη κία έλδεημε επηθηλδπλφηεηαο. 

Ζ κεηαβιεηή X3 ζχκθσλα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο παίξλεη ηελ ηηκή 1 αλ 

ν πειάηεο είλαη θάηνρνο πηζησηηθήο θαη ηελ ηηκή 2 αλ δελ είλαη θάηνρνο αιιά θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απαληήζεη ην εξψηεκα.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ σο πξνο απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα : 

  

ΚΑΣΟΥΟ 

ΠΗΣΩΣΗΚΖ          

1 

OXI/ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΔ       

2 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 7426 8360 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 6,362 7,035 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 1,064 1,325 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 85.67% 84.15% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 14.33% 15.85% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 16.72% 18.83% 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ δηαθνξνπνηείηαη αξθεηά κε βάζε 

ην παξαπάλσ θξηηήξην, γη’ απηφ είλαη ελδερφκελν ζπλεηζθνξά ζηελ δηάθξηζε ηεο ελ 

γέλεη ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηνιεπηψλ.  

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X4: Ηδηνθηεζία (νίθεκα θαηνηθίαο - δηαθξηηή)  

Ζ κεηαβιεηή απηή εθθξάδεη θαηά πφζν  νη πειάηεο δηακέλνπλ ζε νίθεκα ηδηφθηεην, ή 

φρη.  Δλδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθή ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο θαζψο 

έκκεζα εθθξάδεη θαηά έλα κέξνο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, νη 

δαλεηνιήπηεο κε ηδηφθηεηε θαηνηθία αλακέλεηαη λα είλαη πην ζπλεπείο γηαηί ζε 
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πεξίπησζε αζέηεζεο ππάξρεη ην ελδερφκελν ε ηξάπεδα λα ηελ δηεθδηθήζεη θαη λα ηελ 

ράζνπλ. 

Ζ Υ4 αλακέλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

απηψλ πνπ δελ δηακέλνπλ ζε ηδηφθηεην νίθεκα θαζψο ζηελ Διιάδα ππάξρεη πςειφ 

πνζνζηφ ηδηνθαηνίθεζεο, νπφηε ε ηδηνθηεζία ελφο νηθήκαηνο δελ ζπλεπάγεηαη θαη 

νηθνλνκηθή επξσζηία. Αληίζεηα, ε κε ηδηνθηεζία νηθήκαηνο ίζσο λα ζπλεπάγεηαη 

νηθνλνκηθή δπζρέξεηα.  

χκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο, νη ηηκέο πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή  

Υ4 είλαη νη εμήο: 3 αλ ην νίθεκα είλαη ηδηφθηεην, 4 αλ ν πειάηεο ην ελνηθηάδεη θαη 5 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο είλαη θηινμελνχκελνο ζε θάπνην νίθεκα, πρ ησλ 

γνληψλ ηνπ ή ησλ παηδηψλ ηνπ.  

Παξαηεξείηαη φηη ζε θάπνηνπο πειάηεο έρεη δνζεί ε ηηκή 0 ε νπνία δελ αληηζηνηρίδεηαη 

ζε θάπνηα θαηεγνξία νπφηε ζα ζεσξεζεί φηη είηε έρεη ηνπνζεηεζεί απφ ιάζνο, είηε δελ 

δφζεθε απάληεζε. Οη πεξηπηψζεηο απηέο δηαγξάθνληαη.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

  
0 

ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ   

3 

ΔΝΟΗΚΗΑΣΖ     

4 

ΦΗΛΟΞ/ΝΟ    

5 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 36 12262 1830 1658 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 30 10,510 1,517 1,340 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 6 1,752 313 318 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 83.33% 85.71% 82.90% 80.82% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 16.67% 14.29% 17.10% 19.18% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 20.00% 16.67% 20.63% 23.73% 

 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη αμηφινγε δηαθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαλεηνιεπηψλ αλάινγα κε ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθνπλ, θαζψο  νη ηδηνθηήηεο ησλ 

νηθεκάησλ πνπ δηακέλνπλ είλαη ζπλεπέζηεξνη απφ φζνπο ελνηθηάδνπλ θαη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζπλεπέζηεξνη απφ απηνχο πνπ θηινμελνχληαη. Έηζη, επηβεβαηψλεηαη φηη ε 

κεηαβιεηή απηή απνηειεί κηα έλδεημή ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πειαηψλ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X5: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (δηαθξηηή) 

Ζ κεηαβιεηή απηή αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο εθηηκάηαη φηη νη 

πειάηεο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 
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θαηάζηαζε. Έλαο έγγακνο δαλεηνιήπηεο αλακέλεηαη λα είλαη  ζπλεπέζηεξνο απφ έλαλ 

άγακν ή δηαδεπγκέλν θαζψο ελδερφκελε αζπλέπεηά ηνπ ζα έρεη επίδξαζε θαη ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Αληίζεηα, έλαο άγακνο ή δηαδεπγκέλνο είλαη πηζαλφ λα κελ έρεη ηελ 

επζχλε ηξίησλ θαη έηζη κπνξεί επθνιφηεξα λα αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνο ηελ 

ηξάπεδα. Δηδηθά ν δηαδεπγκέλνο, εθηφο ηνπ φηη είλαη ειεχζεξνο πηζαλά ζα πιεξψλεη 

θαη θάπνηα ρξήκαηα σο δηαηξνθή γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. 

Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή απηή ζχκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

ηξάπεδαο είλαη: 1 αλ ν πειάηεο είλαη έγγακνο, 2 αλ είλαη άγακνο, 3 ζηελ πεξίπησζε 

πνπ είλαη δηαδεπγκέλνο θαη 4 γηα ηελ θαηεγνξία ΑΛΛΟ.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΔΓΓΑΜΟ 

1 

ΑΓΑΜΟ 

2 

ΓΗΑΕ/ΝΟ 

3 

ΆΛΛΟ        

4 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 11204 3395 632 515 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 9,710 2,706 506 440 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 1,494 689 126 75 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 86.67% 79.71% 80.06% 85.44% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 13.33% 20.29% 19.94% 14.56% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 15.39% 25.46% 24.90% 17.05% 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο επηβεβαηψλεη ηελ ex-ante εθηίκεζε φηη ζα ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ. Παξαηεξείηαη φηη ν έγγακνο 

πειάηεο είλαη ζεκαληηθά ζπλεπέζηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ άγακν ή ηνλ δηαδεπγκέλν νη 

νπνίνη έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ΑΛΛΟ» εθηηκάηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη ησλ πειαηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζ’ απηήλ είλαη ιίγν πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ εγγάκσλ, 

δειαδή είλαη είηε αξξαβσληαζκέλνη, είηε πξφθεηηαη λα παληξεπηνχλ ζην εγγχο κέιινλ 

θαη έηζη δηθαηνινγείηαη ε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηνπο έγγακνπο. 

 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X6: Πειάηεο ηεο ηξάπεδαο (δηαθξηηή)  

Ζ κεηαβιεηή απηή εθθξάδεη θαηά πφζν ν δαλεηνιήπηεο ήηαλ ήδε πειάηεο ηεο 

ηξάπεδαο θαη αλακέλεηαη λα έρεη πνιχ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ δηάθξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πηζηνχρσλ. Δηδηθφηεξα εθφζνλ ε ηξάπεδα έρεη εγθξίλεη έλα 
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θαηαλαισηηθφ δάλεην ζε άηνκν πνπ είλαη ήδε πειάηεο ζεκαίλεη φηη δελ  έρεη πέζεη  

ζηελ αληίιεςε ηεο θάηη αξλεηηθφ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ γλψζε ηεο  

πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ελφο πειάηε κπνξεί λα απνηξέςεη κηα πηζηνδφηεζε 

πςεινχ θηλδχλνπ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δαλεηνιήπηεο δελ είλαη ήδε 

πειάηεο ηεο ηξάπεδαο ν θίλδπλνο έγθξηζεο ελφο επηζθαινχο δαλείνπ αλακέλεηαη λα 

είλαη πςειφηεξνο.  

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο δίλεη ζηελ κεηαβιεηή απηή ηελ ηηκή 1 εθφζνλ ν 

δαλεηνιήπηεο είλαη ήδε πειάηεο θαη ηελ ηηκή 2 ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη λένο 

πειάηεο.   

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

ΝΑΗ 

ΠΔΛΑΣΖ 

1 

ΌΥΗ 

ΠΔΛΑΣΖ 

2 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 14420 1366 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 12,327 1,070 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 2,093 296 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 85.49% 78.33% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 14.51% 21.67% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 16.98% 27.66% 

 

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ 

ήηαλ ήδε πειάηεο ηεο ηξάπεδαο έλαληη ησλ λέσλ πειαηψλ. Οη ήδε πειάηεο είλαη 

ζεκαληηθά πην ζπλεπείο ζηελ απνπιεξσκή απφ ηνπο λένπο. χκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε αλάιπζε  παξαηήξεζε απηή ήηαλ αλακελφκελε.  

 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ7: Υεηξφηεξε θαηαρψξεζε Σεηξεζία (δηαθξηηή) 

Ζ κεηαβιεηή απηή ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έγθξηζε ηνπ 

δαλείνπ, δεδνκέλνπ φηη δχζθνια εγθξίλεηαη δάλεην ζε άηνκν πνπ έρεη δπζκελή 

θαηαρψξηζε ζηνλ Σεηξεζία. Έηζη, δελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ 

δαλεηνιεπηψλ κε δπζκελή θαηαρψξεζε ζηνλ Σεηξεζία εθφζνλ ε κειέηε γίλεηαη ζε 

ραξηνθπιάθην εγθεθξηκέλσλ δαλείσλ.  

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

εμαξηάηαη κφλν απφ ην πνζνζηφ ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ δνζεί ζε πειάηεο κε δπζκελή 
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θαηαρψξεζε ζηνλ Σεηξεζία θαζψο ε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαλεηνιεπηψλ ζεσξείηαη δεδνκέλε. Δηδηθφηεξα ην δάλεην πνπ έρεη εγθξηζεί ζε  πειάηε 

ν νπνίνο έρεη δπζκελή θαηαρψξεζε ζηνλ Σεηξεζία αλακέλεηαη λα είλαη πςειφηεξνπ 

θηλδχλνπ θαζψο είλαη ήδε γλσζηφ φηη ν δαλεηνιήπηεο έρεη ήδε ππάξμεη αζπλεπήο ζην 

παξειζφλ. 

χκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο ε κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 1 

εθφζνλ δελ ππάξρεη δπζκελήο θαηαρψξεζε ζηνλ Σεηξεζία γηα ηνλ δαλεηνιήπηε θαη 

παίξλεη ηελ ηηκή 1 εθφζνλ δελ ππάξρεη δπζκελήο θαηαρψξεζε θαη ηηο ηηκέο 

2,3,4…21,22  αλάινγα κε ην είδνο ηεο δπζκελνχο θαηαρψξεζεο. 

Δπεηδή ην πνζνζηφ ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί έρνληαο γλψζε δπζκελνχο 

θαηαρψξεζεο ζηνλ Σεηξεζία είλαη αξθεηά κηθξφ ζα πεξηνξηζηνχλ νη ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο ζηηο εμήο : 1 εθφζνλ δελ ππάξρεη δπζκελήο θαηαρψξεζε θαη 2 εθφζνλ 

ππάξρεη. Έηζη ην πνζνζηφ ησλ δπζκελψλ θαηαρσξήζεσλ απνθηά άιιε βαξχηεηα 

θαζψο δελ δηαζπάηαη ζε 22 θιάζεηο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

ΟΥΗ 

ΓΤΜΔΝΖ 

ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ 

1 

ΝΑΗ 

ΓΤΜΔΝΖ 

ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ 

2 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 15102 684 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 12,870 527 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 2,232 157 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 85.22% 77.05% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 14.78% 22.95% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 17.34% 29.79% 

 

Δπηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, φηη ε δηαθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαλεηνιεπηψλ είλαη ζεκαληηθή. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ν αξηζκφο ησλ δαλείσλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί ζε πειάηεο πνπ είραλ δπζκελή θαηαρψξεζε είλαη πνιχ κηθξφο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο ηξάπεδεο δελ εγθξίλνπλ δάλεηα ζε πειάηεο πνπ έρνπλ 

δπζκελή θαηαρψξεζε ζηνλ Σεηξεζία αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο πνπ 

ζα εθηηκήζεη ηνλ ππφδεηγκα ηεο ηξάπεδαο. Γειαδή, ε κε θαηαρψξεζε ζηνλ Σεηξεζία 

απνηειεί έλα θξίζηκν θξηηήξην πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη  πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί 

ην δάλεην.  
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Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ8 : Έηε απφ ηελ ρεηξφηεξε θαηαρψξεζε Σεηξεζία (δηαθξηηή)  

Δθηφο απφ ην αλ ππάξρεη δπζκελήο θαηαρψξεζε ζηνλ Σεηξεζία πνιχ ζεκαληηθή είλαη 

θαη ε κεηαβιεηή πνπ εθθξάδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία θαηαρψξεζε. 

Δηδηθφηεξα, φζν πην παιηά είλαη ε θαηαρψξεζε ηφζν κεγαιχηεξε  πηζαλφηεηα ππάξρεη 

ν δαλεηνιήπηεο λα έρεη δηακνξθψζεη ηέηνηεο ζπλζήθεο ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν 

θεξέγγπνο θαη ζπλεπήο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Αληίζεηα, φηαλ ε δπζκελήο 

θαηαρψξεζε είλαη πξφζθαηε είλαη πνιχ κεγάιε ε πηζαλφηεηα ν πειάηεο λα έρεη 

παξακείλεη αζπλεπήο. 

Αλακέλεηαη επνκέλσο φηη, ν αξηζκφο ησλ δαλείσλ ζε άηνκα κε δπζκελή θαηαρψξεζε 

ζηνλ Σεηξεζία ζα είλαη κηθξφηεξνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαρψξεζε είλαη 

πξφζθαηε θαζψο ηέηνηεο θαηαρσξήζεηο ζεσξνχληαη πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη δελ 

εγθξίλνληαη εχθνια.   

χκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ νη ηηκέο πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή απηή είλαη: 1 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπζκελήο θαηαρψξεζε, 2 εθφζνλ ππάξρεη θαη είλαη 

πην πξφζθαηε ησλ δχν εηψλ θαη 3 εθφζνλ ε θαηαρψξεζε είλαη παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ 

εηψλ. 

Όια ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ δείρλεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ : 

  

ΌΥΗ 

ΓΤΜΔΝΖ      

1 

ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ 

ΣΩΝ 2 ΔΣΩΝ    

2 

3 ΔΣΩΝ 

ΚΑΗ ΠΑΝΩ         

3 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 15102 119 565 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 12,870 74 453 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 2,232 45 112 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 85.22% 62.18% 80.18% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 14.78% 37.82% 19.82% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 17.34% 60.81% 24.72% 

 

Παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ δαλεηνιεπηψλ κε 

πξφζθαηε δπζκελή θαηαρψξεζε θαη απηψλ κε θαηαρψξεζε κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ 

εηψλ. Αλακέλεηαη ε κεηαβιεηή απηή λα έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εθηίκεζε 

ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεηαβιεηή απηή έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ Υ7 θαζψο 

δελ πξνζδίδεη θακία λέα πιεξνθνξία γηα ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ δπζκελή 



78 
  

θαηαρψξεζε. Αληίζεηα, θάλεη έλαλ νπζηαζηηθφ δηαρσξηζκφ ζηα άηνκα κε δπζκελή 

θαηαρψξεζε αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηα απηήο.  

 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X9: Γηάξθεηα δαλείνπ (δηαθξηηή) 

Ζ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ γεληθά απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο  

ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο αλάιπζεο. Καηά γεληθή 

νκνινγία, έλα δάλεην φζν πην κεγάιε δηάξθεηα έρεη ηφζν πην επηζθαιέο είλαη θαζψο 

ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα κεηαβιεζνχλ θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ζπλέπεηα ηνπ δαλεηνιήπηε φζνλ αθνξά ηελ απνπιεξσκή. Σέηνηεο παξάκεηξνη 

πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα είλαη ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε ή ν ζάλαηνο ηνπ δαλεηνιήπηε θιπ. 

Δπίζεο, είλαη ζχλεζεο  ην θαηλφκελν θάπνηα άηνκα λα ππεξεθηηκνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο, θαη βαζηδφκελνη ζηελ κηθξή κεληαία δφζε πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα 

καθξνπξφζεζκα θαηαλαισηηθά δάλεηα, λα απνθηνχλ κε πίζησζε θαηαλαισηηθά 

αγαζά δηαξθείαο γηα λα θαιχςνπλ ηηο παξνχζεο αλάγθεο. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ηα δάλεηα γηα ηελ αγνξά απηνθηλήηνπ πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

ηνλ πειάηε λα πάξεη εχθνια έλα πςειφ ρξεκαηηθφ πνζφ κε πίζησζε, κε αξθεηά 

κεγάιν νξίδνληα απνπιεξσκήο, κεγαιχηεξε ησλ πελήληα κελψλ. Όπσο είλαη 

αλακελφκελν ζε αξθεηέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρεη αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ δαλεηνιεπηψλ έλαληη ηεο ηξάπεδαο. 

ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο έρνπλ ρσξηζηεί ηα δάλεηα ζε ηξείο θιάζεηο 

αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα θαη νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε κεηαβιεηή είλαη 11 

εθφζνλ ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είλαη απφ 0 έσο 35 κήλεο, 12 γηα δηάξθεηα απφ 36 έσο 

49 θαη 13 γηα δάλεηα κε νξίδνληα απνπιεξσκήο κεγαιχηεξν ησλ 50 κελψλ. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :   
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0-35 

ΜΖΝΔ          

11 

36-49 

ΜΖΝΔ       

12 

> 50 

ΜΖΝΔ 

13 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 1349 2290 12147 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 1,248 2,110 10,039 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 101 180 2,108 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 92.51% 92.14% 82.65% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 7.49% 7.86% 17.35% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 8.09% 8.53% 21.00% 

 

Όπσο αλακελφηαλ ηα δάλεηα κε κεγαιχηεξν νξίδνληα απνπιεξσκήο απνδεηθλχνληαη 

πην επηζθαιή ζην ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά γηα δάλεηα κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 50 κελψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

έλδεημε φηη ε κεηαβιεηή κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο. 

 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ10: Μεληαία δφζε πξνο κεληαίν εηζφδεκα (δηαθξηηή). 

Ζ κεληαία δφζε πξνο ην κεληαίν εηζφδεκα, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ έγθξηζε ελφο δαλείνπ. πλήζσο, σο αλψηαην 

επηηξεπφκελν φξην ηεο κεηαβιεηήο απηήο είλαη ην 40%. Ζ κηθξή δφζε θπζηνινγηθά 

επηηξέπεη ζηνλ δαλεηνιήπηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.   

Ζ κεηαβιεηή απηή έρεη δχν ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Σν πξψην είλαη φηη ην 

δεισζέλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα δελ είλαη πάληα ην πξαγκαηηθφ νπφηε αξθεηνί 

δαλεηνιήπηεο δελ θαηαηάζζνληαη ζηελ ζσζηή θαηεγνξία θαη έηζη πξνθχπηνπλ ιάζνο 

ζπκπεξάζκαηα. Σν δεχηεξν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε κηθξή δφζε είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηνλ καθξχ νξίδνληα απνπιεξσκήο  ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν είλαη 

έλδεημε επηζθάιεηαο.  

Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε κεηαβιεηή απηή ζχκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο ηξάπεδαο είλαη: 1 γηα > 9%, 2 γηα 10%-19%, 3 γηα 20%-29%, 4 γηα 30-39%, 5 γηα 

>40% 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ επηβεβαηψλεη 

φηη ε κεηαβιεηή απηή δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εθηίκεζε 

ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ δελ 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά. 
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ΔΩ 9%      

1 

10% - 19% 

2 

20%-29% 

3 

30%-39% 

4 

> 40%       

5 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 7586 5857 1341 419 583 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 6396 4,976 1,164 362 499 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 1190 881 177 57 84 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 84.31% 84.96% 86.80% 86.40% 85.59% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 15.69% 15.04% 13.20% 13.60% 14.41% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 18.61% 17.70% 15.21% 15.75% 16.83% 

 

πγθξίλνληαο ηνπο πίλαθεο ησλ κεηαβιεηψλ Υ9 θαη Υ10 παξαηεξείηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαλείσλ είλαη καθξνπξφζεζκα κε ρακειή δφζε. Δηδηθφηεξα,  

ην 85% ησλ δαλείσλ  έρεη κεληαία δφζε  έσο 19 % ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ θαη ην 77% 

ησλ δαλείσλ  έρνπλ ρξνληθφ νξίδνληα κεγαιχηεξν ησλ 50 κελψλ. Δπίζεο, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ηα πεξηζζφηεξν επηζθαιή θαηαλαισηηθά δάλεηα γηα ην ραξηνθπιάθην 

ηεο ηξάπεδαο είλαη ηα καθξνπξφζεζκα κε κηθξή δφζε ζε ζρέζε κε ηνλ κεληαίν κηζζφ.  

 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ11: Φχιν (δηαθξηηή) 

Σν θχιν ησλ δαλεηνιεπηψλ ελδερνκέλσο λα κελ έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ 

δηάθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ κεηαβιεηή απηή παιαηφηεξα ζα ήηαλ ζρεδφλ 

ζίγνπξα έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηάθξηζε πνπ ππήξρε κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ. Σε ζεκεξηλή επνρή ηα δχν θχια δελ δηαθνξνπνηνχληαη ηφζν 

ζεκαληηθά, θαζψο ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο έρνπλ 

εμνκνησζεί. Ωο απνηέιεζκα, αλακέλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ λα κελ 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα ην θχιν ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο, νη ηηκέο πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή 

απηή είλαη 1 αλ ν δαλεηνιήπηεο είλαη άλδξαο θαη 0 αλ είλαη γπλαίθα. 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα επηβεβαηψλεηαη φηη ηα δχν θχια δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
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ΚΛΑΔΗ ΣΗΜΩΝ 
ΓΤΝΑΗΚΑ 

0 

ΑΝΓΡΑ  

1 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 4943 10843 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 4,167 9,230 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 776 1,613 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 84.30% 85.12% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 15.70% 14.88% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 18.62% 17.48% 

 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ12: Αξηζκφο παηδηψλ (δηαθξηηή) 

Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ελδέρεηαη λα έρεη ζπλεηζθνξά ζηε δηάθξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηνιεπηψλ.  Ο δαλεηνιήπηεο πνπ έρεη παηδηά ελδερνκέλσο λα 

είλαη πην ππεχζπλνο θαζψο έρεη ηελ επζχλε ηξίησλ πξνζψπσλ. Πηζαλψο λα ζέιεη λα 

πξνζηαηεχζεη ηα παηδία ηνπ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο ηνπ αζπλέπεηαο.  

Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή απηή ζηε βάζε δεδνκέλσλ είλαη απιά ν αξηζκφο 

ησλ παηδηψλ πνπ έρεη θάζε δαλεηνιήπηεο. Δηδηθφηεξα, παίξλεη ηελ ηηκή 1 εθφζνλ ν 

δαλεηνιήπηεο δελ έρεη παηδία, 2 εθφζνλ έρεη κέρξη δχν παηδηά θαη 3 ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν δαλεηνιήπηεο είλαη πνιχηεθλνο, δειαδή λα έρεη απφ ηξία παηδηά θαη πάλσ. 

  

ΌΥΗ 

ΠΑΗΓΗΑ 

1 

1 - 2 

ΠΑΗΓΗΑ 

2 

> 3 

ΠΑΗΓΗΑ 

3 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 7750 6488 1548 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 6460 5607 1330 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 1290 881 218 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 83.35% 86.42% 85.92% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 16.65% 13.58% 14.08% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 19.97% 15.71% 16.39% 

  

 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ13: Δίδνο πξνζσπηθνχ εγγξάθνπ (δηαθξηηή)  

Σν έγγξαθφ κε ην νπνίν ν δαλεηνιήπηεο  απνδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ελδέρεηαη λα 

είλαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. Σα 

απνδεθηά πξνζσπηθά έγγξαθα απφ ηελ ηξάπεδα είλαη ε αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, ην 

δηαβαηήξην, ε ηαπηφηεηα ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαζψο θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο 

θαη ηέινο ε ηαπηφηεηα ησλ αιινδαπψλ. Δλδερνκέλσο λα ππάξρεη δηάθξηζε ζηελ 

ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ κνλάδσλ. 
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ηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηαπηφηεηα ε δηαβαηήξην πνπ είλαη ηα 

ζπλεζέζηεξα πξνζσπηθά έγγξαθα  ζα δνζεί ε ηηκή 1 θαη ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

ζα δνζεί ε ηηκή 2. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ειεγρζεί θαηά πφζν ππάξρεη απμεκέλε 

επηθηλδπλφηεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή 

δηαβαηήξην. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηηο δχν θιάζεηο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ΚΛΑΔΗ ΣΗΜΩΝ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

/ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟ  1 

ΛΟΗΠΟΗ       

2 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 15322 464 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 12985 412 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 2337 52 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 84.75% 88.79% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 15.25% 11.21% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 18.00% 12.62% 

 

 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ14: Δηήζην εηζφδεκα (ζπλερήο) 

Σν εηήζην εηζφδεκα είλαη κία κεηαβιεηή πνπ δελ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή ζηελ 

εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. Σν παξάδνμν απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην δεισζέλ 

εηήζην εηζφδεκα πνιιέο θνξέο δελ είλαη ην πξαγκαηηθφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ 

θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα. Γεληθά πάλησο ζα έπξεπε λα ήηαλ ε θχξηα κεηαβιεηή 

γηα ηελ έθθξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δαλεηνιήπηε, φκσο παξαδφμσο 

ππάξρνπλ κεηαβιεηέο, φπσο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ, πνπ εθθξάδνπλ πην έγθπξα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ. 

Υσξίδνληαο ην δείγκα ζε θιάζεηο αλάινγα κε ην δεισζέλ εηήζην εηζφδεκα, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ κε βάζε ην εηζφδεκα ηνπο. 

  < 12000 
12000 έσο 

30000 

30000 έσο 

75000 
> 75000 

ΠΛΖΘΟ ΑΣΟΜΩΝ 4499 8968 2113 206 

ΠΛΖΘΟ ΤΝΔΠΩΝ 3822 7611 1789 175 

ΠΛΖΘΟ ΑΤΝΔΠΩΝ 677 1357 324 31 

ΠΟΟΣΟ(%) ΤΝΔΠΩΝ 84.95% 84.87% 84.67% 84.95% 

ΠΟΟΣΟ(%) ΑΤΝΔΠΩΝ 15.05% 15.13% 15.33% 15.05% 

ODDS(ΑΤΝΔΠΩΝ/ΤΝΔΠΩΝ) 17.71% 17.83% 18.11% 17.71% 
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Κωδηθνπνίεζε ηωλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δηαθξηηψλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο 

Crook et al. (1992) φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 3. Όζνλ αθνξά ηηο 

ζπλερείο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ζα δηαηεξεζεί ε θσδηθνπνίεζε πνπ έρεη 

πξναλαθεξζεί θαηά ηελ αλάιπζε ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θάπνηεο κεηαβιεηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθέο 

ελδέρεηαη λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ζπλάξηεζε δηαρσξηζκνχ θαζψο κπνξεί λα 

έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε κεηαβιεηέο πνπ είλαη πην ζεκαληηθέο. Σν θαηλφκελν 

νλνκάδεηαη πνιιπζπγγξακκηθφηεηα (multicollinearity). Ο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 2. 

 

4.4 Εφαρμογή του υποδείγματοσ Λογιςτικήσ Παλινδρόμηςησ  
 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ X5 θαη Υ6 ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά 76 πεξηπηψζεηο δαλείσλ ζηηο νπνίεο έρεη δνζεί ιαλζαζκέλε ηηκή. Έηζη απφ 

ην δείγκα δηαγξάθνληαη 76 δάλεηα. Ζ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο Logit ζα γίλεη ζε 

δείγκα 15710 δαλείσλ, πνπ νη αζπλεπείο δαλεηνιήπηεο είλαη 2378. 

Σν δείγκα ησλ 15710 δαλείσλ ρσξίδεηαη ηπραία ζε δχν κέξε, ην δείγκα εθηίκεζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ην δείγκα επηθύξωζεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο.. Ζ επηθχξσζε είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ζε δείγκα δηαθνξεηηθφ ηνπ 

δείγκαηνο εθηίκεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο (out of sample validation).  

Σν δείγκα εθηίκεζεο απνηειείηαη απφ ηα  2/3 ηνπ δείγκαηνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

10522 δάλεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο Logit. Σν 

δείγκα επηθχξσζεο είλαη ην 1/3 ηνπ δείγκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 5188 δάλεηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ. ην δείγκα εθηίκεζεο νη αζπλεπείο 

δαλεηνιήπηεο είλαη 1583 κε πνζνζηφ 15,04% ελψ ζην δείγκα επηθχξσζεο νη 

αζπλεπείο δαλεηνιήπηεο είλαη 795 δειαδή 15,32%.  
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4.4.1 Καταςκευή τησ ςυνάρτηςησ διαχωριςμού 
 

Ζ θαηαζθεπή ηεο ζπλάξηεζεο δηαρσξηζκνχ ηνπ ππνδείγκαηνο Logit γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Eviews. Αλαδεηείηαη ν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξνο 

ζπλδπαζκφο απφ ηηο 14 εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζπλάξηεζεο: 

 

Ζ θαηαζθεπή ηεο ζπλάξηεζεο δηαρσξηζκνχ γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ  κεζφδσλ 

bottom-up (stepwise) θαη top-down (inverse step wise) γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

95% δειαδή α = 0,05. Όπσο αλακελφηαλ θαη νη δχν κέζνδνη δίλνπλ ην ίδην 

απνηέιεζκα: 

 

 

(βι. Παξάξηεκα 3) 

Σν ππφδεηγκα δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε:  
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Οη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ είλαη: 

Φ1:Ηκεξνκελία αίηεζεο (εε/κκ/εε) 

Φ2:Ηκεξνκελία γέλλεζεο (εε/κκ/εε) 

Φ3:Κάηνρνο πηζηωηηθήο θάξηαο 

Φ5:Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

Φ6:Πειάηεο ηεο ηξάπεδαο 

Φ8:Έηε από ηελ πην πξόζθαηε  θαηαρώξεζε Τεηξεζία.  

Φ9: Γηάξθεηα δαλείνπ  

Φ13: Δίδνο πξνζωπηθνύ εγγξάθνπ 

Οη Crook et al. (1992) ζε ππφδεηγκα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ηηο κεηαβιεηέο Υ2, Υ3, Υ5 θαη Υ6. 

Ο Schreiner (2004) έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην ππφδεηγκά ηνπ ηε κεηαβιεηή Υ1. 

Ζ Vigano (1993) έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην ππφδεηγκα ηεο ηηο Υ2, Υ3. Υ5, Υ6, Υ9.  

Οη Dinh θαη Kleimeier (2007) ζην ππφδεηγκά ηνπο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηηο κεηαβιεηέο 

Υ5, Υ6, Υ9. 

Οη Yang et al.(2009) ζην ππφδεηγκά ηνπο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηηο κεηαβιεηέο Υ2, Υ9. 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην 

ππφδεηγκα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ζε 

ππνδείγκαηα αξθεηψλ εξεπλεηψλ, γεγνλφο πνπ ηζρπξνπνηεί ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο. 

 

4.4.2 Στατιςτική ςημαντικότητα του υποδείγματοσ 
 

Όζνλ αθνξά ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ην ππφδεηγκα είλαη επαξθέο δηφηη :  

1. Όινη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαζψο  ή 

ηζνδχλακα φια ηα . 
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2. Σν θξηηήξην Likelihood Ratio δείρλεη φηη ην ππφδεηγκα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ θαζψο:  ή ηζνδχλακα  

. 

3. Όζνλ αθνξά ζηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, ηα p-values ησλ squared residuals 

είλαη φια κεγαιχηεξα ηνπ 0,05 νπφηε δελ απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε φηη ε 

ζπζρέηηζε ησλ squared residuals είλαη κεδεληθή (βι. Παξάξηεκα 4). 

4. Σν θξηηήξην Hosmer-Lemeshow γηα k=10 δίλεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:  

 

Παξαηεξείηαη φηη δελ κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ην ππφδεηγκα δελ πξνζαξκφδεηαη ζσζηά 

ζηα δεδνκέλα δηφηη (βι.Παξάξηεκα 5) 

4.4.3 ρνιηαζκόο ηωλ ζπληειεζηώλ 

 

Ζ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ PD κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ score=  είλαη: 

 

Απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ PD πξνθχπηεη φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην score γηα έλαλ 

δαλεηνιήπηε ηφζν κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ πξνζδίδεηαη. Έηζη γηα κηα 
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κεηαβιεηή κε ζεηηθφ ζπληειεζηή νη κεγάιεο ηηκέο είλαη έλδεημε επηθηλδπλφηεηαο. Σν 

αληίζεην ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληειεζηήο ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο είλαη 

αξλεηηθφο. Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη πεξηζζφηεξνη ζπληειεζηέο 

είλαη αξλεηηθνί: 

 

Σπλερείο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο 

Ζ κεηαβιεηή Υ1 είλαη ε εκεξνκελία αίηεζεο θαη εθθξάδεη ηνπο κήλεο πνπ έρνπλ 

πεξάζεη απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο κέρξη ηηο 15/7/2009. Ζ Υ1 έρεη ζεηηθφ 

ζπληειεζηή.  

Γειαδή, φζν πην παιηά είλαη ε αίηεζε ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο. 

Σν θαηλφκελν απηφ είλαη ινγηθφ δηφηη ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ πηζαλψο λα ππάξμεη αζέηεζε. Δπίζεο, ε 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο είλαη αχμνπζα ζε ζρέζε κε ην ρξφλν γηα ηα πξψηα ρξφληα απφ 

ηελ έγθξηζε ηνπ δαλείνπ.  

Ζ κεηαβιεηή Υ2 είλαη ε ειηθία ζε αθέξαηα έηε κέρξη ηελ 15/7/2009  ηνπ δαλεηνιήπηε 

θαη έρεη αξλεηηθφ ζπληειεζηή, δειαδή φζν πην κηθξφο είλαη ν δαλεηνιήπηεο ηφζν πην 

επηθίλδπλνο ζεσξείηαη. 

 

Γηαθξηηέο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο 

Ζ θσδηθνπνίεζε πνπ επηιέρζεθε γηα ηηο δηαθξηηέο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο  (Crook 

et al., 1992)  πξνζδίδεη ζηηο  θιάζεηο  κε ηνπο πην αζπλεπείο δαλεηνιήπηεο κηθξφηεξε 

ηηκή (ζπλήζσο αξλεηηθή) ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ θιάζεσλ κε ηνπο  ζπλεπέζηεξνπο 
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δαλεηνιήπηεο. Έηζη φπσο αλακελφηαλ, ιφγσ ηεο θσδηθνπνίεζεο, νη ζπληειεζηέο ησλ 

δηαθξηηψλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ είλαη αξλεηηθνί.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πίλαθεο κε ηηο ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη θιάζεηο ησλ 

δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα ζχκθσλα κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ Crook et al. (1992). Οη θιάζεηο ζηνπο πίλαθεο είλαη κε ζεηξά 

επηθηλδπλφηεηαο μεθηλψληαο κε ηνπο πην αζπλεπείο δαλεηνιήπηεο. Παξαηεξείηαη φηη 

φζν πην αζπλεπείο είλαη νη δαλεηνιήπηεο ζε κία θιάζε ηφζν πην κηθξή ηηκή ηνπο 

πξνζδίδεηαη, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηνπο αξλεηηθνχο ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ.  

X3: Κάηνρνο πηζησηηθήο θάξηαο 

ΚΛΑΔΗ ΣΗΜΩΝ 
OXI/ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΔ 

ΚΑΣΟΥΟ 

ΠΗΣΩΣΗΚΖ 

ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ -0.054670702 0.064151469 

 

X5: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ΚΛΑΔΗ ΣΗΜΩΝ ΑΓΑΜΟ ΓΗΑΕ/ΝΟ ΆΛΛΟ ΔΓΓΑΜΟ 

ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ -0.35617 -0.333901 0.0451307 0.1475433 

 

X6: Πειάηεο ηεο ηξάπεδαο 

ΚΛΑΔΗ ΣΗΜΩΝ ΌΥΗ ΠΔΛΑΣΖ ΝΑΗ ΠΔΛΑΣΖ 

ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ -0.4391 0.0490 

 

Υ8 : Έηε ρεηξφηεξεο θαηαρψξεζε Σεηξεζία 

ΚΛΑΔΗ ΣΗΜΩΝ 
ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ 

ΣΩΝ 2 ΔΣΩΝ 

3 ΔΣΖ ΚΑΗ 

ΠΑΝΩ 

ΌΥΗ 

ΓΤΜΔΝΖ 

ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ -1.22675333 -0.326763 0.027845044 

 

X9: Γηάξθεηα δαλείνπ 

ΚΛΑΔΗ ΣΗΜΩΝ 50 ΚΑΗ ΑΝΩ 36-49 0-35 

ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ -0.16341806 0.737330443 0.790021099 

 

Υ13: Δίδνο πξνζσπηθνχ εγγξάθνπ 

ΚΛΑΔΗ ΣΗΜΩΝ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

/ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟ 
ΛΟΗΠΟΗ 

ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ -0.009229143 0.345623698 
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4.4.4 Έλεγχοσ τησ αποτελεςματικότητασ του υποδείγματοσ 
 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ ππνινγίδεηαη 

ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο γηα θάζε δαλεηνιήπηε θαη ζην δείγκα 

εθηίκεζεο θαη ζην δείγκα επηθχξσζεο. Δηδηθφηεξα, ε πηζαλφηεηα απηή ππνινγίδεηαη 

αληηθαζηζηψληαο ζηελ εμίζσζε  ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ γηα 

θάζε δαλεηνιήπηε ρσξηζηά. ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ κε 

βάζε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο, έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί ην cut off point.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ cut off point είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο δηφηη απφ ηελ ηηκή ηνπ εμαξηψληαη θαη ηα 

ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ. Σν  cut off point πξνζδηνξίδεηαη ζην δείγκα εθηίκεζεο. 

Με βάζε ηελ ηηκή ηνπ cut off point ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο 

ειέγρεηαη αξρηθά ζην δείγκα εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα επηθπξψλεηαη ζην δείγκα 

επηθχξσζεο. 

Σν Δείγκα Εθηίκεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο  

Σν δείγκα εθηίκεζεο απνηειείηαη απφ 10522 απαηηήζεηο. Οη αζπλεπείο δαλεηνιήπηεο  

είλαη 1583 δειαδή ην 15,04% ηνπ ζπλφινπ. Σν κέζν PD ησλ αζπλεπψλ 

δαλεηνιεπηψλ είλαη 17,95% θαη ε ηππηθή απφθιηζε 7,44%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

ζπλεπείο δαλεηνιήπηεο έρνπλ κέζν PD 14,53% θαη ηππηθή απφθιηζε 6,41%.   

Πξνζζέηνληαο κηα ηππηθή απφθιηζε ζην κέζν ησλ ζπλεπψλ θαη αθαηξψληαο κηα 

ηππηθή απφθιηζε απφ ηνλ κέζν ησλ αζπλεπψλ νξίδεηαη ε γθξίδα πεξηνρή [10,51% ,  

20,94%] ε νπνία θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 

Ζ πεξηνρή απηή νλνκάδεηαη γθξίδα γηαηί ζε απηήλ φινη νη δαλεηνιήπηεο έρνπλ 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ζπλεπείο ή αζπλεπείο. ηελ 

γθξίδα πεξηνρή ππάξρνπλ ζπλνιηθά 6363 απαηηήζεηο. Οη αζπλεπείο δαλεηνιήπηεο 
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είλαη 985 (15,48%) θαη νη ζπλεπείο είλαη 5378 (84,52%).Σν κέζν PD ησλ αζπλεπψλ 

είλαη 14,74% θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 2,55%. Όζνλ αθνξά ηνπο ζπλεπείο έρνπλ 

κέζν PD 14,60% θαη ηππηθή απφθιηζε 2,47%.  

Παξαηεξείηαη φηη νη ζπλεπείο θαη νη αζπλεπείο έρνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη έηζη ζε απηήλ ηελ πεξηνρή δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, κε θξηηήξην 

ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ σο πξνο ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ κε 

βάζε ηηο ηηκέο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο:  

PD 

Πιήζνο 

απαηηήζεσλ 

Αζπλεπείο 

 

Πνζνζηφ σο πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο θιάζεο 

Πνζνζηφ σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ αζπλεπψλ 

> 20,94% 1730 436 25.20% 27.54% 

17,95%-20,94% 1111 229 20.61% 14.47% 

14,53%-17,95% 2206 368 16.68% 23.25% 

10,51%-14,53% 3046 388 12.74% 24.51% 

< 10,51% 2429 162 6.67% 10.23% 

 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Cut off point 

Δπεηδή νη θιάζεηο ησλ ζπλεπψλ θαη αζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ δελ είλαη ηζνκεγέζεηο ην 

cut off point πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε (4.5): 

 

φπνπ, 

: ην πιήζνο ησλ ζπλεπψλ 

 : ην πιήζνο ησλ αζπλεπψλ 

 : ην κέζν PD ησλ ζπλεπψλ 

 : ην κέζν PD ησλ αζπλεπψλ 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πξνθχπηεη φηη 15,04%. Οη αηηήζεηο 

δαλείσλ κε πηζαλφηεηα  απνξξίπηνληαη, ελψ απηέο  

εγθξίλνληαη. 
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Σαμηλόκεζε ησλ δαλεηνιεπηώλ  από άπνςε θεξεγγπόηεηαο 

Ο πίλαθαο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνθχπηεη γηα cut off point 15,04% είλαη ν εμήο : 

Cut off point=15,04% Predicted Group Actual Group Size 

Actual Group 1 0   

1 976 607 1583 

0 3638 5301 8939 

Predicted Group Size 4614 5908   

  

Οη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνη ζπλεπείο δαλεηνιήπηεο είλαη  5301 δειαδή PCCgood = 

59,30% ελψ ην αληίζηνηρν πιήζνο ησλ αζπλεπψλ είλαη 976 δειαδή PCCbad = 

61,66%. πλνιηθά νη δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ ζσζηή θιάζε είλαη 

6277 δειαδή PCCtotal = 59,66%. (PCC= πνζνζηφ ζσζηά ηνπνζεηεκέλσλ 

(Percentage of Correctly Classified) ) 

Απφ ηνλ πίλαθα δηάθξηζεο πξνθχπηνπλ ηα ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ (βι. Παξάξηεκα 

6): 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ Η 38.34% 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 40.70% 

 

Παξαηεξείηαη φηη ην ζθάικα ηχπνπ Η είλαη κηθξφηεξν απφ ην ηχπνπ ΗΗ πξάγκα 

επηζπκεηφ δηφηη ην ζθάικα ηχπνπ Η νδεγεί ζε δεκία ελψ ην ηχπνπ ΗΗ ζε δηαθπγφληα 

θέξδε. Σα ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ είλαη ζρεηηθά πςειά γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ην 

ππφδεηγκα δελ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ.  

Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δχν ζθαικάησλ δείρλεη φηη έρνπλ πνιχ πςειή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε.  
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φπνπ,  

Σ1 : θάικα ηχπνπ Η 

Σ2 : θάικα ηχπνπ ΗΗ 

Ο πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ ζθαικάησλ ηχπνπ Η θαη ΗΗ πνπ αθνινπζεί επηβεβαηψλεη 

ηελ πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε δειαδή φηη νη ρακειέο ηηκέο ηνπ ελφο ζθάικαηνο 

ζπλεπάγνληαη πςειέο ηηκέο ηνπ άιινπ.  

 

 Έηζη, κεηαβάιινληαο ηηο ηηκέο ηνπ cut off point πξνζδνθψληαο θαιχηεξν 

απνηέιεζκα είλαη αδχλαην λα κεησζνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ηα δχν ζθάικαηα. 

Δείγκα επηθύξσζεο 

Γηα λα επηθπξσζεί ην ππφδεηγκα είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ζε δείγκα δηαθνξεηηθφ ηνπ δείγκαηνο εθηίκεζεο, ην δείγκα επηθχξσζεο  (Out of 

sample validation).  

Σν δείγκα επηθχξσζεο απνηειείηαη απφ 5188 απαηηήζεηο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 795 

είλαη αζπλεπείο θαη σο πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 15,32%. Σν κέζν PD ησλ αζπλεπψλ 

δαλεηνιεπηψλ είλαη 17,65% κε ηππηθή απφθιηζε 7,07%. Απφ ηελ άιιε, νη ζπλεπείο 

δαλεηνιήπηεο έρνπλ κέζν PD 14,52% κε ηππηθή απφθιηζε 6,41%.  

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κεγάιε νκνηφηεηα κε ην δείγκα εθηίκεζεο, έηζη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ αλακέλεηαη λα είλαη παξφκνηα. Ζ εθηίκεζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο ζα γίλεη κε ην cut off point πνπ 

ππνινγίζηεθε ζην δείγκα εθηίκεζεο, 15,04%. Οη αηηήζεηο δαλείσλ κε 

πηζαλφηεηα  απνξξίπηνληαη, ελψ απηά κε  εγθξίλνληαη. 

Ο πίλαθαο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνθχπηεη είλαη: 

Cut off point=15,04% Predicted Group Actual Group Size 

Actual Group 1 0   

1 482 313 795 

0 1810 2583 4,393 

Predicted Group Size 2292 2896   

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα πνζνζηά ησλ 

ζσζηά ηνπνζεηεκέλσλ δαλεηνιεπηψλ. Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη νη ζσζηά 

ηνπνζεηεκέλνη ζπλεπείο είλαη   2583 ελψ νη αζπλεπείο είλαη 482  νπφηε PCCgood = 

58,8% θαη PCCbad = 60,63%. πλνιηθά, νη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνη είλαη 3065 δειαδή, 

PCCtotal = 59,08%. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Desai et al. (1996) ζην ππφδεηγκα ηνπο έρνπλ PCCbad = 

41,38% θαη PCCtotal = 86,90%.  

Όπσο αλακελφηαλ ηα απνηειέζκαηα είλαη παξφκνηα κε απηά ζην δείγκα εθηίκεζεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζην δείγκα επηθχξσζεο είλαη ειαθξά ρεηξφηεξε. Σν ππφδεηγκα 

είλαη ινγηθφ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζην δείγκα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε Hair 

et al (1998).  

Απφ ηνλ πίλαθα ηαμηλφκεζεο πξνθχπηνπλ ηα ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ: 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ Η 39.37% 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 41.20% 

 

Παξαηεξείηαη φηη ηα ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ είλαη επίζεο αξθεηά πςειά γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ην ππφδεηγκα δελ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

θαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ησλ ζθαικάησλ δείρλεη φηη έρνπλ πνιχ πςειή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε φπσο θαη ζην δείγκα εθηίκεζεο.  
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φπνπ,  

Σ1 : θάικα ηχπνπ Η 

Σ2 : θάικα ηχπνπ ΗΗ 

Πίλαθαο ζπζρέηηζεο:  

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί έλα δεπγάξη ζθαικάησλ κε 

αξθεηά κηθξέο ηηκέο θαη θαζψο νη κηθξέο ηηκέο γηα ην έλα ζπλεπάγνληαη κεγάιεο γηα 

ην άιιν.  

Σν ππφδεηγκα είλαη ζρεηηθά αλαπνηειεζκαηηθφ δηφηη ζχκθσλα κε ηα ζθάικαηα ηχπνπ 

Η θαη ΗΗ ην θφζηνο ηνπ λα κελ εγθξηζεί ην 60,63% ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ είλαη ε 

απφξξηςε ηνπ 41,20% ησλ πγεηψλ απαηηήζεσλ γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηξάπεδα 

παίξλεη ζσζηέο απνθάζεηο κφλν γηα ην 59,08% ησλ αηηήζεσλ γηα δαλεηνδφηεζε. 

Πξνθεηκέλνπ δειαδή, λα πξνζηαηεπζεί απφ ηα επηζθαιή δάλεηα ζα πξέπεη λα έρεη 

ζρεηηθά πςειά δηαθπγφληα θέξδε.    

Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα ιεθζεί ππφςε ε γθξίδα πεξηνρή 

 ε νπνία έρεη νξηζηεί ζην δείγκα εθηίκεζεο. Με βάζε ηα φξηα ηεο 

γθξίδαο πεξηνρήο ην ζεκείν έγθξηζεο ή απφξξηςεο ησλ δαλείσλ δελ είλαη πιένλ ην  

15,04%.  
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χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε νη αηηήζεηο δαλείσλ κε  

απνξξίπηνληαη, ελψ απηέο κε  εγθξίλνληαη. Όζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο 

δαλείσλ πνπ κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο αλήθνπλ ζηελ γθξίδα πεξηνρή δελ 

κπνξεί λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηεο κε βάζε κφλν ην PD, 

πξέπεη λα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Έηζη ην δείγκα εθηίκεζεο ρσξίδεηαη ζε δχν θιάζεηο ζηα δάλεηα πνπ δχλαηαη λα 

απνξξηθζνχλ ή λα εγθξηζνχλ κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο πνπ εθηηκάηαη απφ ην 

ππφδεηγκα θαη ζε απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ γθξίδα πεξηνρή.  

Γάλεηα εθηόο γθξίδαο πεξηνρήο 

Σα δάλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ γθξίδα πεξηνρή είλαη 2076 απφ ηα νπνία ζε 281 νη 

δαλεηνιήπηεο είλαη αζπλεπείο. Ο πίλαθαο δηάθξηζεο γη απηφλ κφλν ηνλ πιεζπζκφ 

είλαη : 

 Cut off point=15,04% Predicted Group Actual Group Size 

Actual Group 

 (> 20,94%)        

1 

(< 10,51%)       

0   

1 199 82 281 

0 635 1160 1,795 

Predicted Group Size 834 1242   

  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε απηφ ην δείγκα ησλ 2076 απαηηήζεσλ θαίλεηαη απφ ηνπο 

ζσζηά ηνπνζεηεκέλνπο δαλεηνιήπηεο. Οη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνη ζπλεπείο είλαη 1160 

δειαδή PCCgood = 64,62%, νη αζπλεπείο είλαη 199 δειαδή PCCbad = 70,82%, θαη 

ζπλνιηθά 1359 δειαδή PCCtotal = 65,46%. 

Σα ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ είλαη: 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ Η 29.18% 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 35.38% 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ππφδεηγκα είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ εθηφο ηεο γθξίδαο 

πεξηνρήο. Οπφηε ε έγθξηζε ή ε απφξξηςε δαλείσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ γθξίδα 

πεξηνρή γίλεηαη κε ζεκαληηθά κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ιάζνπο.   
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ζηηο 

ηηκέο ησλ ζθαικάησλ απηψλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη απηέο απφ ηα ζθάικαηα 

ηχπνπ Η θαη ΗΗ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ γθξίδα πεξηνρή. 

Γάλεηα πνπ αλήθνπλ ζηελ  γθξίδα πεξηνρή 

ηελ γθξίδα πεξηνρή αλήθνπλ 3112 δάλεηα θαη απφ απηά ζε 514 νη δαλεηνιήπηεο είλαη 

αζπλεπείο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ ζπλεπψλ θαη ησλ αζπλεπψλ 

κε θξηηήξην ηελ εθηηκεκέλε πηζαλφηεηα αζέηεζεο.  

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη ε δηάθξηζε κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ε 

νπνία κπνξεί λα βαζίδεηαη θαη ζε πνηνηηθά θξηηήξηα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

εκπεηξία θαη ε γλψζεηο ησλ Risk Managers έρνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν. Δπίζεο, 

ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο, ε 

επηινγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη πνηνηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε δηάθξηζε ησλ 

δαλεηνιεπηψλ ζε ζπλεπείο θαη αζπλεπείο. 

Πρ κία αίηεζε γηα δάλεην απφ πειάηε γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη δπζκελήο θαηαρψξεζε 

ζηνλ Σεηξεζία απνξξίπηεηαη αλεμαξηήησο ηεο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην ππφδεηγκα. Δπίζεο, παξφιν πνπ ην εηήζην εηζφδεκα δελ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ δηάθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηνιεπηψλ, ελδερνκέλσο ζε 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ ε ηξάπεδα ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθή κπνξεί λα 

παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ έγθξηζε ηνπ δαλείνπ.  

 

4.4.5 πκπιεξωκαηηθέο παξαηεξήζεηο  

 

Ζ ζρεηηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηνλ 

νξηζκφ πνπ δίλεη ε Σξάπεδα ζηελ αζέηεζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Όπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ε ηξάπεδα ζεσξεί έλαλ δαλεηνιήπηε αζπλεπή εθφζνλ δελ έρεη 

εμνθιήζεη ηηο δφζεηο ηξηψλ ζπλερφκελσλ κελψλ έζησ θαη γηα κία θνξά, παξφιν πνπ 

ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  Ο νξηζκφο απηφο είλαη 

ζχκθσλνο κε ηελ Βαζηιεία ΗΗ αιιά είλαη απζηεξφο γηα ηελ Διιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

χκθσλα κε  ηελ Βαζηιεία ΗΗ έλα δάλεην είλαη ζε θαζπζηέξεζε εθφζνλ : 
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1. Ζ ηξάπεδα ζεσξεί φηη ν αληηζπκβαιιφκελνο είλαη αδχλαην λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο αλαρξεκαηνδφηεζε. 

2. Ο αληηζπκβαιιφκελνο έρεη θαζπζηεξήζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ πεξηζζφηεξν απφ 

90 κέξεο γηα νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ ζηελ ηξάπεδα.  

Δθφζνλ έλα δάλεην είλαη ζε θαζπζηέξεζε ε ηξάπεδα θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο 

ησλ εμαζθαιίζεσλ.  

Αληίζεηα, ζηελ Διιάδα ν νξηζκφο ηεο θαζπζηέξεζεο (ηζνδχλακνο ηνπ αζπλεπή 

δαλεηνιήπηε) είλαη πην ειαζηηθφο. Έλαο δαλεηνιήπηεο θαηαηάζζεηαη ζηνπο αζπλεπείο 

κε βάζε ην θξηηήξην ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ πιεξσκψλ πέξα ησλ 90 εκεξψλ. Δθφζνλ 

φκσο εμνθιήζεη ην ιεμηπξφζεζκν πνζφ ραξαθηεξίδεηαη θαη πάιη ζπλεπήο.   

Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο, ζε έλα ραξηνθπιάθην δαλείσλ, γίλεηαη 

«θσηνγξαθηθά» κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ εθείλε ηε ζηηγκή είλαη ζε 

πξνζσξηλή θαζπζηέξεζε, αλεμάξηεηα κε  ην ηζηνξηθφ ηνπ θάζε πειάηε. Έηζη ινηπφλ, 

ζηελ Διιάδα κία ηέηνηνπ είδνπο αζέηεζε ραξαθηεξίδεηαη πξνζσξηλή. 

Ζ ειαζηηθφηεηα απηή εθηηκάηαη φηη επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηνιεπηψλ 

φζνλ αθνξά ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ.  Έηζη παξαηεξείηαη άηνκα κε αξθεηά 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά λα έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. 

Με ην αθφινπζν παξάδεηγκα γίλεηαη πην εχθνια αληηιεπηφ ην πψο ν ραιαξφο νξηζκφο 

ηεο αζέηεζεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Έζησ φηη ππάξρνπλ δχν δαλεηνιήπηεο κε πνιχ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά νη νπνίνη 

έρνπλ έλα θαηαλαισηηθφ δάλεην. Καη νη δχν δελ πιεξψλνπλ γηα ηξείο ζπλερφκελνπο 

κήλεο ηηο δφζεηο, αιιά γηα εληειψο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ο έλαο, δελ κπνξεί 

νηθνλνκηθά λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ν άιινο, απιά ην έρεη 

ακειήζεη, εθφζνλ γλσξίδεη φηη ε ηξάπεδα δελ ζα θηλεζεί άκεζα γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

εμαζθαιίζεσλ.  Ωο απνηέιεζκα θαη νη δχν πειάηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί αζπλεπείο 

παξφιν πνπ ν έλαο ζπλέρηζε ηελ απνπιεξσκή θαλνληθά ζε αληίζεζε κε ηνλ άιιν πνπ 

ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε αλάγθαζε ηελ ηξάπεδα, κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, λα θηλεζεί λνκηθά ελαληίνλ ηνπ.  

ην ππφδεηγκα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο θαη νη δχν δαλεηνιήπηεο ζα 

έρνπλ ζηελ αλεμάξηεηε ηπραία κεηαβιεηή Τ ηελ ηηκή 1 παξφιν πνπ νη εξκελεπηηθέο 
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κεηαβιεηέο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. Έηζη δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ 

δηάθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δαλεηνιεπηψλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ν 

κέζνο φξσλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ γηα ηελ πεξίνδν 

1/1/2007-15/72009 εθηηκήζεθε ζην 10%. Σν ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο έρεη πνζνζηφ 

θαζπζηεξήζεσλ 15% γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ν ραξαθηεξηζκφο απφ ηελ ηξάπεδα ελφο 

δαλεηνιήπηε σο αζπλεπή ήηαλ κάιινλ απζηεξφο. Έηζη, πνιινί πειάηεο 

ραξαθηεξίζηεθαλ ιαλζαζκέλα αζπλεπείο γεγνλφο πνπ επεξέαζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ήκεξα, κε δεδνκέλε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη αλακθίβνια ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο πνπ εθηίζεληαη 

φιεο νη επηρεηξήζεηο θαη θπξίσο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Οη πξνζπάζεηεο εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε αξθεηψλ κεζνδνινγηψλ, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Όιεο απηέο νη κεζνδνινγίεο απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνυπνινγηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ ρξεσζηψλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο : ε εθείλνπο 

πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζπλεπείο θαη ζε εθείλνπο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη αζπλεπείο. 

Όπσο είλαη θπζηθφ, ε ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ησλ ρξεσζηψλ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο, 

δηφηη νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε  a priori θαηάηαμε ελφο 

αζπλεπνχο ρξεψζηε ζηνπο ζπλεπείο, ζεκαίλεη φηη απηφο ζα πάξεη ηε δεηνχκελε 

πίζησζε, κε απνηέιεζκα ηελ κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ αληίζηνηρσλ θεθαιαίσλ. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη αλαπηπρζεί 

έλα πιαίζην θαλνληζκψλ, γλσζηφ σο «χκθσλν Βαζηιείαο ΗΗ», ην νπνίν  ππνρξεψλεη 

ηηο ηξάπεδεο λα παξνπζηάδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαηά ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζνλ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα είζπξαμήο ηνπο.   

Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ νξίδεη απζηεξά 

ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο πξνζπάζεηεο εθηίκεζεο ηνπ. Με 

βάζε ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν, ε Βαζηιεία ΗΗ νξίδεη ηα ειάρηζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.  

Ο πην απιφο ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

ηππνπνηεκέλε κέζνδν πνπ νξίδεη ε Βαζηιεία ΗΗ.  

Δλαιιαθηηθά, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα εθηηκήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θάλνληαο ρξήζε ηεο Πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ (IRB) 
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ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δηθά ηνπο ππνδείγκαηα εθηίκεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθά ππνδείγκαηα 

εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (PD), πνπ απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σα ππνδείγκαηα απηά είλαη:  

α) Ζ Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε δηαρσξηζκνχ (Multivariate discriminate analysis),  

β) Ζ Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε (Logit) θαη  

γ) Σν ππφδεηγκα Probit.  

Σα ππνδείγκαηα Logit θαη Probit έρνπλ έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηεο 

Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζεο Γηαρσξηζκνχ δηφηη θάπνηεο απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο 

ηθαλνπνηνχληαη δχζθνια ζηελ πξάμε. Δπίζεο, ηα ππνδείγκαηα Logit θαη Probit 

εθηηκνχλ άκεζα ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ζε αληίζεζε κε ηελ Πνιπκεηαβιεηή 

Αλάιπζε δηαρσξηζκνχ. Σα ππνδείγκαηα Probit θαη Logit είλαη παξφκνηα, αιιά ην 

Logit είλαη πην εχθνιν ζηε ρξήζε. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζζεθε ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαζθεπήο 

ππνδεηγκάησλ εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηελ ιχζε 

ησλ εμήο επηκέξνπο πξνβιεκάησλ :   

 Δπηινγή ππνδείγκαηνο,  

 Αξρηθή επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ,  

 Δπηινγή θαη ε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, 

 Πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

 Κσδηθνπνίεζε ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, 

 Γηαρσξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ζε δείγκα εθηίκεζεο θαη δείγκα επηθχξσζε, 

  Αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο Logit: 

o Καηαζθεπή ηεο ζπλάξηεζεο δηαρσξηζκνχ,  

o ηαηηζηηθή επηθχξσζε,  

o Καζνξηζκφο ηνπ cut off point,  

o Απνηειεζκαηηθφηεηα ππνδείγκαηνο. 
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Σέινο, αλαπηχρζεθε έλα ππφδεηγκα εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ζε 

ραξηνθπιάθην 15.786 θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ειιεληθήο ηξάπεδαο ζην νπνίν ην 

πνζνζηφ ησλ αζπλεπψλ δαλεηνιεπηψλ αλέξρεηαη ζην 15,13%.  

Σν ππφδεηγκα πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο είλαη ην 

Logit θαη ε επηινγή έγηλε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. 

ηα δεδνκέλα ππήξραλ 26 επηκέξνπο πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ δαλεηνιεπηψλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία σο αλεμάξηεηεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. Μεηά ηελ 

εθαξκνγή ηερληθψλ αξρηθήο επηινγήο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ απέκεηλαλ 14 

κεηαβιεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο 

νη νπνίεο είλαη : 

1. Ηκεξνκελία αίηεζεο (εε/κκ/εε) 

2. Ηκεξνκελία γέλλεζεο (εε/κκ/εε) 

3. Κάηνρνο πηζηωηηθήο θάξηαο 

4. Ιδηνθηεζία  

5. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

6. Πειάηεο ηεο ηξάπεδαο 

7. Φεηξόηεξε θαηαρώξεζε Τεηξεζία  

8. Έηε από ηελ πην πξόζθαηε  θαηαρώξεζε Τεηξεζία  

9. Γηάξθεηα δαλείνπ  

10. Μεληαία δόζε πξνο κεληαίν εηζόδεκα  

11. Φύιν  

12. Αξηζκόο παηδηώλ  

13. Δίδνο πξνζωπηθνύ εγγξάθνπ 

14. Δηήζην εηζόδεκα  

ηε ζπλέρεηα ηα  δάλεηα ρσξίζηεθαλ ζε δχν δείγκαηα:  

α) Τν δείγκα εθηίκεζεο ηωλ ζπληειεζηώλ ηωλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ θαη 

β) Τν δείγκα επηθύξωζεο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Σν δείγκα εθηίκεζεο πεξηέρεη ηα 2/3 ησλ δαλείσλ ελψ ην δείγκα επηθχξσζεο ην 1/3 

απηψλ. 
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Σν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ππφδεηγκα Logit πνπ πξνέθπςε απφ ην δείγκα εθηίκεζεο 

είλαη ην εμήο
1
:  

 

Ζ ηηκή ηνπ cut off point ζην δείγκα εθηίκεζεο πξνζδηνξίζηεθε ίζε κε 15,04%.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο κειεηήζεθε θαη ζην δείγκα εθηίκεζεο θαη 

ζην δείγκα επηθχξσζεο. Σα απνηειέζκαηα ζην δείγκα επηθχξσζεο παξνπζηάδνπλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθά ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. Σα ζθάικαηα 

ηχπνπ Η θαη ΗΗ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα : 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ Η 39.37% 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 41.20% 

 

Γειαδή, κε πηζαλφηεηα 39,37% ε ηξάπεδα θαηαηάζζεη έλαλ αζπλεπή δαλεηνιήπηε 

ζηνπο ζπλεπείο, παξάιιεια κε πηζαλφηεηα 41,20% θαηαηάζζεη έλαλ ζπλεπή ζηνπο 

αζπλεπείο. Σν ππφδεηγκα έρεη ζρεηηθά κηθξή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα θαζψο ηα 

ζθάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ είλαη ζρεηηθά κεγάια. 

Παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη κηα γθξίδα πεξηνρή φπνπ ε θεξεγγπφηεηα ησλ 

δαλεηνιεπηψλ δελ πξνζδηνξίδεηαη εκθαλψο απφ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Αθαηξψληαο ηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ γθξίδα πεξηνρή ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο βειηηψζεθε ζεκαληηθά: 

 

                                                           
1
 Οη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο αληηζηνηρνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, κε ηελ ίδηα αξίζκεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε Υ2 αληηζηνηρεί ζην 

ραξαθηεξηζηηθφ Νν 2 πνπ είλαη  ε εκεξνκελία γέλλεζεο. 
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ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ Η 29.18% 

ΦΑΛΜΑ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 35.38% 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε εκπεηξηθή αλάιπζε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έδεημε 

φηη είλαη εθηθηή ε αλάπηπμε ππνδεηγκάησλ κε αμηφινγε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα, ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο λα αμηνινγνχλ ηνπο ππνςήθηνπο δαλεηνιήπηεο κε 

αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη απνθιεηζηηθά κε πνηνηηθά θξηηήξηα ή δηαηζζεηηθά. 

Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ αλαπηπρζέληνο ππνδείγκαηνο, έρνληαο αθαηξέζεη ηνπο 

δαλεηνιήπηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ γθξίδα πεξηνρή, ην ζθάικα ηχπνπ Η ήηαλ 29,18% 

(δειαδή ζσζηέο ηαμηλνκήζεηο 70,71%) θαη ην ζθάικα ηχπνπ ΗΗ 35,38% (ζσζηέο 

ηαμηλνκήζεηο 64,62%). 

Σν ππφδεηγκα πηζαλφηαηα ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξν αλ ε ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο 

δελ ήηαλ απζηεξή ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο δαλεηνιήπηε σο αζπλεπή. Ζ απζηεξφηεηα 

απηή επηζεκαίλεηαη θαη απφ ην κέζν πνζνζηφ αζεηήζεσλ ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα 

γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαη γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο, ην νπνίν ήηαλ 10%, έλαληη 15% 

ηεο ελ ιφγσ ηξάπεδαο.   

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, πέξα απφ ηε ρξήζε ππνδεηγκάησλ πνζνηηθήο 

αλάιπζεο, είλαη αλαγθαίν λα αμηνπνηείηαη θαη ε εκπεηξία ησλ εηδηθψλ, ψζηε λα 

νδεγνχκαζηε ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1  : Τπνινγηζκόο ηωλ πηλάθωλ Δ θαη Ζ 

 

Ο πίλαθαο SSCPj πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν: 

 

φπνπ,  

= ην δηάλπζκα ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ  γηα ηε κνλάδα u ηνπ γθξνππ  j. 

= ην δηάλπζκα ησλ κέζσλ ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ  γηα ηε κνλάδα u ηνπ γθξνππ  

j. 

Δλδεηθηηθά γηα δχν κεηαβιεηέο  θαη  ν πίλαθαο SSCPj γηα ην γθξνππ j είλαη: 

 

 

Τπνινγηζκφο ηνπ πίλαθα Δ γίλεηαη αζξνίδνληαο ηνπο SSCP γηα φιεο ηηο θιάζεηο. 

 

O πίλαθαο Ζ ππνινγίδεηαη φπσο ν Δ κε ηελ δηαθνξά φηη ππνινγίδνπκε ηνπο SSCP 

πίλαθεο θάλνληαο ρξήζε ηνπ δηαλχζκαηνο ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ θαη φρη ηνπ κέζνπ 

αλά θιάζε. Αληί ηνπ Y.1,Y.2 ρξεζηκνπνηείηαη ην Y.. 

Τπνινγηζκφο ηνπError Covariance Matrix γίλεηαη δηαηξψληαο ηνλ πίλαθα Δ κε ην N-J   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : Πίλαθαο ζπζρεηίζεωλ ηωλ εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3  : Equation output 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: Correlogram of  Standardized Squared Residuals 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 : Hosmer-Lemeshow test 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6  : θάικα ηύπνπ I θαη II  γηα Cut off point = 15,04 % 

 

 

 

 

 

 

 



115 
  

 

 

 

 


