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Το Ελληνικό Τοαχεύκό Σύστημα
Από το 1990 η Απελευθέρωση της Τραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα και ο εκσυγχρονισμός 

οδήγησαν σε δραματικές αλλαγές με συνέπεια να αυξηθεί σημαντικά το επίπεδο ανταγωνισμού 

στον Τραπεζικό κλάδο. Το «άνοιγμα» της αγοράς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως η 

Καταναλωτική Πίστη και οι Χρηματιστηριακές Δραστηριότητες, έδωσαν στους Τραπεζικούς 

Οργανισμούς την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν τις θέσεις τους στην αγορά. Το 

Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα σήμερα αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από 

την Παγκοσμιοποίηση των Αγορών και στην είσοδο του ΕΥΡΩ.

Ιστορικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες, όπως το επίπεδο 

των επιτοκίων και η χρηματοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών κλάδων. Στην αρχή της 

δεκαετίας και αφού ξεκίνησε η απελευθέρωση της αγοράς, οι τράπεζες αύξησαν σημαντικά τα 

κέρδη τους από Χρεωστικούς τόκους και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια και αφού παρουσιάστηκαν τα πρώτα 

προβλήματα αυτής της «Υπερχρηματοδότησης», οι Τράπεζες διαμόρφωσαν Συστήματα 

Πιστωτικής Πολιτικής για την ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Στην ουσία 

πρόκειται για Στρατηγικές που σχετίζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες, περιορισμούς όσον 

αφορά στους χρηματοδοτούμενους κλάδους και αυστηρά κριτήρια πιστοδοτήσεων. Ο κίνδυνος 

που αναλαμβάνουν οι Τραπεζικοί οργανισμοί είναι ο Πιστωτικός Κίνδυνος. Για την εκτίμηση 

και μέτρηση του Πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια. Στην πρακτική τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται αφορούν τόσο Ποιοτικά στοιχεία των φορέων της επιχείρησης 

όσο και Ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται με τις Γενικότερες συνθήκες και τον οικονομικό 

κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Η Ανάλυση του Κλαδικού Κινδύνου είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την μέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου.

Ο ανταγωνισμός που προαναφέρθηκε, δεν αφορά μόνο τον Τραπεζικό Κλάδο αλλά και άλλους 

οικονομικούς κλάδους. Ο ανταγωνισμός αυτός έχει σαν αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και κατά συνέπεια να σταματούν τη 

δράστη ριότητά τους.

Συνοπτική παρουσίαση του Κλάδου ^Κλωστοϋφαντουργία

Ένας από τους κλάδους που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα είναι και ο Κλάδος της 

Κλωστοϋφαντουργίας. Πρόκειται για έναν από τους «παραδοσιακούς» κλάδους της ελληνικής 

βιομηχανίας, που μετά την άνθηση που είχε κατά τις δεκαετίες 1970-1980, από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 βρίσκεται σε περίοδο ύφεσης τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η κλωστοϋφαντουργία περιλαμβάνει 8 υποκλάδους που καλύπτουν όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων.



Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι η κατάργηση 

της προστασίας της εγχώριας αγοράς, η κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και το υψηλό 

κόστος εργασίας. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, αλλά 

λίγες είναι αυτές που καταφέρνουν να εμφανίζουν κέρδη και να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις τους. Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε ότι 

πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές, κυρίως μικρού μεγέθους, είτε έπαψαν τη δραστηριότητά 

τους, είτε άλλαξαν αντικείμενο, είτε εξαγοράστηκαν από μεγαλύτερες μονάδες του κλάδου.

Δεδομένου ότι η κλωστοϋφαντουργία συμμετέχει σημαντικά στα αποτελέσματα της Ελληνικής 

Βιομηχανίας (μετέχει κατά 27% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας) και η πορεία της 

προβλέπεται θετική, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Eitravarpi στην έννοια me Πτώγειχτηα

Η διακοπή των εργασιών μίας επιχείρησης πιθανώς να σχετίζεται και με την νομική παύση της 

δραστηριότητας, δηλαδή την πτώχευση. Η Πτώχευση, με βάση την Νομική Ερμηνεία της, 

περιγράφει μία κατάσταση όπου η επιχείρηση - επιχειρηματίας δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει 

τους πιστωτές της. Από την Οικονομική Πλευρά, αναφερόμαστε στον όρο Οικονομική 

Δυσπραγία και εννοεί, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, σοβαρό 

Πρόβλημα Ρευστότητας. Ουσιαστικά, και στις δύο περιπτώσεις αναφερόμαστε σε μία 

δυσάρεστη κατάσταση όπου η επιχείρηση, λόγω διαφόρων συνθηκών, αντιμετωπίζει 

προβλήματα ρευστότητας και συνεπώς δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει 

αναλάβει. Οι συνθήκες εξαιτίας των οποίων δύναται να υπάρξει μία τέτοια κατάσταση μπορεί 

να είναι : τα προβλήματα του οικονομικού κλάδου στον οποίο ανήκες η Νομοθεσία, οι

γενικότερες οικονομικές συνθήκες, το κόστος χρήματος και η ανικανότητα της Διοίκησης να 

ανταπεξέλθει στις μεταβολές του περιβάλλοντος.

Στη Βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διάφορα Μοντέλα Πρόβλεψης της Πτώχευσης. Τα 

Μοντέλα αυτά - Ποσοτικά και Ποιοτικά - μετά από έρευνες θεωρούνται ότι μέχρι ένα βαθμό 

είναι σε θέση να εξάγουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Η κριτική που έχει ασκηθεί για την 

χρησιμότητα και αξιοπιστία των μοντέλων πρόβλεψης είναι μεγάλη και εφιστά την προσοχή στις 

υποθέσεις στις οποίες στηρίζοντας στις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται και - κυρίως - στο 

γεγονός ότι βασίζονται μόνο σε ποσοτικά στοιχεία (Οικονομικές Καταστάσεις). Συγκεκριμένα, 

υποστηρίζεται ότι η πληροφόρηση από παράγοντες της αγοράς (πελάτες, προμηθευτές κλπ) είναι 

πιο χρήσιμη από ένα ποσοτικοποιημένο μοντέλο. Παρά την κριτική που έχουν δεχθεί τα μοντέλα 

αυτά, το Μοντέλο Πρόβλεψης Πτώχευσης του Altman εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και να 

αποτελεί τη βάση για περαιτέρω έρευνα.



Σκοπός της εργασίας
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η θεωρητική προσέγγιση πρόβλεψης των πτωχεύσεων και οι 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους τραπεζικούς οργανισμούς για την ελαχιστοποίηση 

του πιστωτικού κινδύνου στην ουσία έχουν τον ίδιο σκοπό : Την εξαγωγή συμπερασμάτων για 

την μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων, τη βιωσιμότητά τους και βέβαια την αποφυγή 

εμπλοκής σε δυσάρεστες καταστάσεις, όπως είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων με 

προβλήματα ρευστότητας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το μέτρο στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 

το Μοντέλο Πρόβλεψης του Altman στον κλάδο της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η έρευνα περιλαμβάνει τρία μέρη :

ΜΕΡΟΣ I_____ Πιστωτικός και Κλαδικός Κίνδυνος στα Πλαίσια της ΕττίΎειρηιιατικής
Δραστηριότητας (Κεφ. 1-3)

Περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση του Πιστωτικού Κινδύνου, και εκτενή 

ανάλυση του μοντέλου μέτρησης του Κλαδικού Πιστωτικού Κινδύνου. 

Προσεγγίζεται θεωρητικά η έννοια της Πτώχευσης τόσο από Νομική όσο και 

από Οικονομική άποψη και γίνεται αναφορά στις μεθόδους πρόβλεψης της 

πτώχευσης και τα αίτια αυτής.

ΜΕΡΟΣ II Ανάλυση τον Κλάδαυ της ΚλωσταϋφαντοΌρνίας (Κεφ. 4-5)
Περιλαμβάνει ανάλυση της Κλωστοϋφαντουργίας σε παγκόσμιο και εγχώριο 

επίπεδο. Τα στοιχεία αφορούν την πορεία του κλάδου, τα αίτια ύφεσης και τις 

προοπτικές του.

ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώγευση Επιγειρήσεων : Ειιπειρική Διερεύνηση 
στσν κλάδα της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας (Κεφ. 6-8)
Εφαρμόζεται το Μοντέλο μέτρησης του Κλαδικού Πιστωτικού Κινδύνου στον 

κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας.

Για την εφαρμογή του Μοντέλου Πρόβλεψης Πτώχευσης του Altman στον 

κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, αρχικά πραγματοποιείται ανάλυση των 

οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων που κήρυξαν πτώχευση.

Το Μοντέλο εφαρμόζεται σε δύο ομάδες εταιρειών . τις εταιρείες που έχουν 

Αρνητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα για τρεις συνεχόμενες χρήσεις και σε 

αυτές που δεν έχουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.



Προβλήματα <τυλλογήσ δεδομένων
Στα πλαίσια της συλλογής των δεδομένων γνα την έναρξη αλλά και ολοκλήρωση της παρούσας 

εργασίας εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στον δημόσιο τομέα όσον αφορά στα προς 

επεξεργασία στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι πηγές που προσελκύστηκαν 

με τα αντίστοιχα σχόλια ήταν:

ΠΗΓΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

Ε.Σ.Υ.Ε : κ. Παξιυαδάσ
" Η υπηρεσία μας δεν έχει πρόσφατα στοιχεία για τον κλάδο της 
κλωστοϋφαντουργίας. Τα πιο τελευταία δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί 
είναι του 1995. Το πιο πιθανό είναι να μην μπορέσετε να βρείτε από καμία 
άλλη πηγή".

Σωιιατείο ΚλωστοϋΦαντουονών Β. 
Ελλάδοσ: κα Ξυλουονού

" Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία για τον κλάδο. Αλλωστε είναι πολύ 
δύσκολο να βρείτε ποιές εταιρείες πτώχευσαν. Πολλές από τις 
εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε αλλάζουν επωνυμία 
είτε αλλάζουν αντικείμενο δραστηριότητας. Συγκεντρωτικά στοιχεία 
δεν υπάρχουν."

Υττουονείο Δικαιοσύνπε. Διεύθυνση 
Στσπστικήσ Υπηοεσίαε

" Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπάρχουν αυτήν την στιγμή είναι 
από το 1995. Από τότε δεν έχουμε επεξεργαστεί άλλα δεδομένα."

Μακεδονικό Ινστιτούτο Eovaoiac: 
κ. Γ1αγκαρλώτας

"Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν συγκεντρωτικά στοιχεία. 
Υπάρχουν μόνο κλαδικές μελέτες που κάνει η υπηρεσίας μας".



ΜΕΡΟΣ I

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
θεωοηηχή ΕΙχταση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Πιστωτικός και Κλαδικός Κίνδυνος στο Πλαίσιο me 
Επιχειρηματικός Δραστηριότητας

h f^ &αοτΗ·*ηκ*& Flao<xmtni<mc

Στο παρόν κεφάλαιο ορίζεται η έννοια του Πιστωτικού Κινδύνου και θα γίνει ανάλυση του 

Κλαδικού Πιστωτικού Κινδύνου

Συγκεκριμένα, στην παρ 12 γίνεται αναφορά στα κείμενα της BASEL COMMITTEE ON 

BANKING SUPERVISION όπου ορίζεται ο Πιστωτικός Κίνδυνος, η Πιστωτική Ζημία και οι 

Αρχές που πρέπει να διέπουν μία επιτυχημένη Διοίκηση Κινδύνου. Πρόκειται για 17 αρχές 

όπως έχουν διαμορφωθεί από την BASEL COMMITTEE και αφορούν τον τρόπο Διοίκησης του 

Πιστωτικού Κινδύνου στους Τραπεζικούς Οργανισμούς Οι αρχές αυτές αναφέρονται σε όλα τα 

στάδια της έκθεσης (exposure) στον πιστωτικό κίνδυνο και πρέπει να διέπουν όλα τα κλιμάκια 

της τράπεζας και να εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες.

Επίσης αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την λή\|/η της πιστωτικής 

απόφασης που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο.

Στη συνέχεια (παρ. 1.3) αναλύεται ο Κλαδικός κίνδυνος. Στα πλαίσια της εν λόγω ανάλυσης θα 

πραγματοποιηθεί μία επιμέρους ανάπτυξη των κλαδικών χαρακτηριστικών που προσδίδουν τον 

βαθμό επικινδυνότητας στα πλαίσια του Πιστωτικού Κινδύνου. Πέρα από τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης ή του επιχειρηματία, ο οικονομικός κλάδος στον οποίο αυτή 

ανήκει επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνεται. 

Τέλος, στην παρ. 1.4. γίνεται αναφορά στην ταξινόμηση των επιχειρήσεων με βάση τις κλίμακες 

Credit Scoring και τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται αυτή η ταξινόμηση.

Κεφάλαιο 1 Πιστωτικός και Κλαδικά: Κίνδυνος στο ΙΙλαίσιο me Επν/ειοηιιατικής Δραστηριότητα: 1
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Σύμφωνα με την BASEL Committee on Banking Supervision {Principles for the Management of 

Credit Risk, July 1999) “ ...πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) είναι απλά η πιθανότητα ένας 

δανειζόμενος να μην μπορέσει να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του με βάση τους συμφωνηθέντες 

όρους1...” .

Άμεση σχέση με την έννοια του Πιστωτικού Κινδύνου έχει και ο όρος «Πιστωτική Ζημία» 

{Credit Loss). Επίσης, σύμφωνα με την Basel Committee, «...ζημία ενός χαρτοφυλακίου ορίζεται 

η διαφορά μεταξύ α) της παρούσας αξίας του χαρτοφυλακίου και β) της μελλοντικής αξίας τον στο 

τέλος ενός προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα..» 1 2. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ανάλυση 

πραγματοποιηθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ανάλυση σεναρίων μελλοντικών συνθηκών 

και καταστάσεων.

Στο προαναφερθέν κείμενο της Basel Committee αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο σκοπός της 

Διοίκησης Κινδύνου (Credit Risk Management) είναι «...η μεγιστοποίηση του επιτοκίου 

απόδοσης διατηρώντας την έκθεση στον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα..»3 γίνεται εκτενής 

αναφορά στις αρχές που πρέπει να διέπουν μία επιτυχημένη Διοίκηση Κινδύνου (Credit Risk 

Management).

Στα πλαίσια επίτευξης αυτού του σκοπού έχουν διαμορφωθεί 17 αρχές οι οποίες πρέπει να 

διέπουν την Διοίκηση Κινδύνου. Συγκεκριμένα :

Α. Διαμορφώνοντας ένα κατάλληλο περιβάλλον Πιστωτικού Κινδύνου

1. Το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχει την ευθύνη έγκρισης και αναθεώρησης της 

πιστωτικής στρατηγικής και των συγκεκριμένων πιστωτικών πολιτικών της τράπεζας. Η 

στρατηγική πρέπει να αντανακλά την ανεκτικότητα της τράπεζας στον κίνδυνο και το 

αναμενόμενο επίπεδο κερδοφορίας για την εμπλοκή στους διάφορους πιστωτικούς 

κινδύνους.

2. Η Ανώτερη Διεύθυνση πρέπει να έχει την ευθύνη εφαρμογής της πιστωτικής 

στρατηγικής που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάπτυξη 

πολιτικών και διαδικασιών για τον εντοπισμό, την μέτρηση, και τον έλεγχο του 

πιστωτικού κινδύνου. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να αναφέρονται στον πιστωτικό κίνδυνο 

σε όλες τις τραπεζικές δραστηριότητες τόσο στην ατομική πίστωση όσο και στα 

επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια.

1 "... Credit risk is mostly defined as the potential that a Dank borrower or counterparty will fail to meet its 
obligations in accordance with agreed terms... ”
2“...credit loss is defined as the difference between a) the portfolio’s current value and b) it’s future value at the end 
of some time horizon...”
3 “The Goal of Credit risk Management is to maximize a bank’s risk-adjusted rate of return by maintaining credit 
risk exposure within acceptable parameters...”
Κεφάλαιο l Πιστωτικός και Κλαδικό; KivSmoc στο Πλαίσιο τικ Ετα/ειοηααηκικ Δραστηριότατα*; 2



3. Οι τράπεζες πρέπει να εντοπίζουν και να «διοικούν» τον πιστωτικό κίνδυνο σε όλα τα 

προϊόντα και δραστηριότητες. Θα πρέπει να εξακριβώνουν ότι ο κίνδυνος καινούργιων 

προϊόντων και δραστηριοτήτων υπόκειται σε επαρκείς διαδικασίες και ελέγχους πριν 

εισαχθούν ή εγκριθούν από τη Διοίκηση.

Β. Λειτουργώντας κάτω από αία οοθή πιστοδοτική διαδικασία

4. Οι τράπεζεε πρέπει να λειτουργούν κάτω από ορθά, καλά δομημένα πιστωτικά κριτήρια. 

Τα κριτήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μία σε βάθος κατανόηση του δανειζόμενου, 

όπακ επίσηc και τον σκοπό και τη δομή τηε πιστοδότηστκ. και την πηγή αποπληρωμής.

5. Οι τράπεζες πρέπει να καθιερώσουν όρια πιστοδοτήσεων στο επίπεδο της ατομικής 

πιστοδότησης και των συσχετιζόμενων κινδύνων (Connected Counterparties)4 που 

γενικεύουν την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο.

6. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν μία καλά δομημένη διαδικασία τόσο για την έγκριση νέων 

πιστοδοτήσεων όσο και την αύξηση υφιστάμενων.

7. Ολες οι επεκτάσεις του κινδύνου πρέπει να υπόκεινται σε πολύ καλό έλεγχο. 

Συγκεκριμένα, αυξήσεις πιστοδοτήσεων σε σχετιζόμενες εταιρείες και άτομα πρέπει να 

ελέγχονται με ιδιαίτερη προσοχή και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 

εξομάλυνση του κινδύνου ιδιαίτερα της σχετιζόμενης δανειοδότησης

Γ. Διατηρώντας αία κατάλληλη διαδικασία υποστήριξης, uerotumc και έλενγον των

τηστοδοτήσεων

8. Οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο σύστημα συνεχούς υποστήριξης 

των διαφόρων πιστοδοτικών σχέσεων.

9. Οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν ένα σύστημα ελέγχου των συνθηκών των ατομικών 

πιστοδοτήσεων, που συμπεριλαμβάνει και τον καθορισμό των προβλέψεων.

10. Οι τράπεζες πρέπει να αναπτύξουν εσωτερικό σύστημα ταξινόμησης του κινδύνου 

(Risk Rate Systems) για τη διοίκηση του κινδύνου. Το σύστημα ταξινόμησης πρέπει να 

είναι αντίστοιχο με την φύση, το μέγεθος και την περυιλοκότητα των δράστηριοτήτών 

τους.

11. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν συστήματα πληροφόρησης και τεχνικές ανάλυσης που θα 

επιτρέπουν τη διοίκηση να μετρά τον κίνδυνο. Τα συστήματα πληροφόρησης πρέπει να 

παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για την σύνθεση των πιστωτικών χαρτοφυλακίων 

καθώς και την διαπίστωση οποιοσδήποτε συγκέντρωσης κινδύνου.

ΜΕΡΟΣ I_____________________________ Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώγενση Επιχειρήσεων : θεωρητική Εξέταση

4 “Connected Counterparties may be a group of companies related financially or by common ownership, 
management, research and development, marketing or any combination. Identification of connected counterparties 
requires a careful analysis of the impact of these factors on the financial dependency of the parties involved” 
Κεφάλαιο 1 Πιστωτικός και Κλαδικός Kivdmoc στο Πλαίσιο me Emveiomanicn: Δραστηριότητας 3



12. Ον τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα ελέγχου της γενικής σύνθεσης και 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους.

13. Οι τράπεζες πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν και πιθανές μελλοντικές αλλαγές στις 

οικονομικές συνθήκες κατά τη διάρκεια εκτίμησης των ατομικών πιστοδοτήσεων και του 

χαρτοφυλακίου τους, και θα πρέπει να εκτιμούν την έκθεσή τους στον κίνδυνο κάτω από 

συνθήκες αβεβαιότητας.

Δ. Πρανιιατοποιώντας επαρκείς ελέντουc τον τηστωτικού κινδύνου

14. Οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν ένα σύστημα ανεξάρτητου και συνεχούς ελέγχου των 

πιστοδοτήσεων, τα αποτελέσματα του οποίου θα πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και την Ανώτερη διοίκηση.

15. Οι τράπεζες πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι η λειτουργία των πιστοδοτήσεων διοικείται 

σωστά και ότι η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο είναι μέσα στα πλαίσια λειτουργίας και 

τα εσωτερικά όρια. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται εσωτερικοί έλεγχοι για τη 

διαβεβαίωση ότι οι παραβάσεις των πολιτικών, υπερβάσεις διαδικασιών και ορίων 

αναφέρονται τακτικά στο αντίστοιχο επίπεδο διοίκησης.

16. Οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν ξεχωριστό σύστημα αντιμετώπισης και διοίκησης 

των προβλημάτων των πιστοδοτήσεων.

Ε. Ο ρόλος των Ελεγκτών

17. Οι ελεγκτές πρέπει να απαιτούν την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος για 

τον εντοπισμό, την μέτρηση και τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου ως μέρος της 

γενικότερης Διοίκησης κινδύνου. Πρέπει να πραγματοποιούν μία ανεξάρτητη εκτίμηση 

των τραπεζικών στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την 

πιστοδότηση και τη διοίκηση των χαρτοφυλακίων. Επίσης, πρέπει να θέτουν όρια για 

τον περιορισμό της έκθεσης τόσο στον ατομικό κίνδυνο όσο και στον κίνδυνο 

συσχετιζόμενων εταιρειών.

Από τις παραπάνω αρχές, η αρχή No 4 είναι αυτή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν καλά 

καθορισμένα κριτήρια για την λήψη της πιστωτικής απόφασης, τα οποία πρέπει να καθορίζουν 

την πιστοληπτική ικανότητα, τους πιθανούς τρόπους πιστοδότησης, το ύψος τους και τις 

συνθήκες και όρους κάτω από τους οποίους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πιστοδότηση.

Για την υλοποίηση της αρχής αυτής είναι αναγκαίο τα συστήματα πληροφόρησης να 

λειτουργούν συνεχώς, σωστά και να παρέχουν τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες.

ΜΕΡΟΣ I_________________________ Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώτευση Επιγειοήσεων : θεωρητική Εξέταση

Κεφάλαιο 1 Πιστωτικοί και Κλαδικός KivSwoc στο Πλαίσιο me Ετπγειοηαατικηα Δραστηριότητας 4



Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν για την έγκριση ανάληψης πιστωτικού 

κινδύνου είναι:

■r ο σκοπός της πιστοδότησης και η πηγή αποπληρωμής 

~r η ακεραιότητα και φήμη του δανειζόμενου

•ψ- το παρόν πιστοληπτικό προφίλ (συμπεριλαμβανομένου της φύσης και του ποσού των 

κινδύνων) του δανειζόμενου και η ευαισθησία του σε οικονομικές εξελίξεις καθώς και 

αλλαγές της των συνθηκών της αγοράς

’■r το παρελθόν του δανειζόμενου όσον αφορά στην αποπληρωμή των δανείων καθώς και 

την τωρινή του κατάσταση, βασιζόμενη σε παρελθούσες οικονομικές τάσεις και cash flow 

-r μία υποθετική ανάλυση για μελλοντική αποπληρωμή με σενάρια

-ψ ο οικονομικός κλάδος στον οποίο ανήκει ο δανειζόμενος, καθώς επίσης και η προσωπική 

του εμπειρία και η θέση την οποία κατέχει σε αυτόν

-ψ τους προτεινόμενους όρους και τις συνθήκες της πιστοδότησης, συμπεριλαμβάνοντας 

τους όρους που θα μειώνουν τις αλλαγές στην μελλοντική πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειζόμενου και

-w όπου είναι δυνατό, την ικανότητα για παροχή εξασφαλίσεων και εγγυήσεων, κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες και σενάρια.

Από τις ανωτέρω πληροφορίες ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον οικονομικό κλάδο που 

ανήκει ο δανειζόμενος. Το κυριότερο πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει είναι η μελλοντική 

κατάσταση και οι προοπτικές του συγκεκριμένου κλάδου. Χρειάζεται μία προσεκτική ανάλυση 

του παρόντος περιβάλλοντος αλλά και μία ανάλυση των πιθανών μελλοντικών μεταβολών. Το 

περιβάλλον καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς, οικονομικούς, δημογραφικούς και άλλους 

τιαράγοντες που βρίσκονται εκτός της επιρροής τους δανειστή ή του δανειζόμενου. Η γνώση 

των κινδύνων και των ευκαιριών σε έναν κλάδο είναι πολύ σημαντική, αποτελεί την βάση για 

τον καθορισμό και την επίδραση των όρων λειτουργίας μίας πιστοδοτικής σχέσης. Οι βασικές 

τάσεις και επιρροές ενός κλάδου στον οποίο ανήκει μία εταιρεία, παρέχει ένα γενικό πλαίσιο 
για την ανάλυση της εταιρείας.

Ακολουθεί μία εκτενής ανάλυση για τον εντοπισμό του κλαδικού κινδύνου γενικά, καθώς επίσης 

και την “επικινδυνότητα” ενός κλάδου, με βάση πρακτικά και όχι θεωρητικά κριτήρια.

1.3. Ανάλν<ηρ του κλαδικού κινδύνου με βάση τα εχιαέρους ταρακτηριστικά

■^Διάφορες εταιρείες και κλάδοι έχουν χαρακτηριστικές δομές κόστους. Πάγια κόστη είναι 

εκείνα που, θεωρητικά, δεν μεταβάλλονται σημαντικά σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής. Τα 

πάγια κόστη περιλαμβάνουν τα έξοδα αποσβέσεων (την κατανομή του κόστους του παγίου σε

ΜΕΡΟΣ I________________________ Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώτευση Επηειοήσεων : θεωρητική Εξέταση
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μία χρονική περίοδο), το γενικό κόστος (θέρμανση, φως κλπ) που απαιτείται για να κρατηθεί η 

επιχείρηση σε λειτουργία, το κόστος της γενικής διοίκησης, των επιστατών και του προσωπικού 

Μεταβλητά κόστη είναι εκείνα που μεταβάλλονται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής. Το πιο 

ευδιάκριτο μεταβλητό κόστος είναι εκείνο των πρώτων υλών , των ημερομισθίων, των εξόδων 

πωλήσεων και άλλα.

Οι εταιρείες έχουν υψηλή λειτουργική μόχλευση {high operating leverage) όταν το μεγαλύτερο 

ποσοστό του κόστους τους είναι πάγιο παρά μεταβλητό. Μπορούν να είναι πιο κερδοφόρες όταν 

ο όγκος παραγωγής είναι υψηλός (σχετικά με την παραγωγική ικανότητα) παρά όταν ο όγκος 

παραγωγής είναι χαμηλός. Αντίστοιχα, όταν μία εταιρεία έχει κατά μεγαλύτερο ποσοστό 

μεταβλητά κόστη έχει χαμηλή λειτουργική μόχλευση. Οι εταιρείες αυτού του είδους 

πλεονεκτούν όταν ο όγκος παραγωγής μειωθεί, διότι εύκολα μειώνει το μεταβλητό και άρα το 

συνολικό κόστος της.

Οταν η λειτουργική μόχλευση σε έναν κλάδο είναι υψηλή αυτόματα αυξάνεται ο ανταγωνισμός, 

γιατί οι εταιρείες προσπαθούν να αυξήσουν τον όγκο πωλήσεων γιατί το μέσο κόστος τους 

μειώνεται με την αύξηση των πωλήσεων. Για να επιτευχθεί υψηλός όγκος πωλήσεων και άρα 

χαμηλότερο κόστος οι εταιρείες προχωρούν σε μειώσεις των τιμών για να προσελκύσουν 

πελάτες. Έτσι, οι τιμές στον κλάδο διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα και το αν μία εταιρεία 

μπορέσει να αντεπεξέλθει, εξαρτάται από την ικανότητα της διοίκησης στον να τοποθετήσει το 

προϊόν της αποτελεσματικά στην αγορά.

Συμπερασματικά, ένας κλάδος με υψηλή λειτουργική μόχλευση θεωρείται ότι περιέχει 

υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από έναν με χαμηλή λειτουργική μόχλευση, διότι δεν μπορεί 

εύκολα να μειώσει το κόστος του και να διατηρήσει την κερδοφορία εάν μειωθούν οι πωλήσεις. 

Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση οι εταιρείες του κλάδου μπορούν να προχωρήσουν σε 

«πόλεμο τιμών» για να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς και συνεπώς τον όγκο πωλήσεων.

ΜΕΡΟΣ I_________________________Πιστωτικοί.ζ KivSvvoc και Πτώγευση Επιγειοήσεων : θεωρητική Εξέταση

Χαρακτηριστικό
κλάδου

Χαμηλοί; κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Ύψιστος κίνδυνος

Δομή κόστους Χαμηλή λειτουργική 
μόχλευση, χαμηλό πάγιο 
κόστος, υψηλά μεταβλητό 
κόστος

Ισοροπία πάγιου και 
μεταβλητού κόστος

Υψηλή λειτουργική μόχλευση. 
Υψηλό πάγιο κόστος, χαμηλό 
μεταβλητό κόστος

^Από μία τέτοιου είδους προσέγγιση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το χαρακτηριστικό του 

κλάδου που ονομάζεται Στάδιο Βιομηχανίας, με βάση το οποίο μπορούν να εξαχθούν σημαντικά 

συμπεράσματα για τον κίνδυνο που περιέχει. Έτσι, γίνεται αναφορά στο μοντέλο του Κύκλου 

Ζωής Βιομηχανίας (Industry Life Cycle), το οποίο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον 

τρόπο δραστηριοποίησης μίας επιχείρησης ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο κλάδος.
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Πιο συγκεκριμένα, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρία μεγάλα στάδια στη ζωή μίας βιομηχανίας 

διαπιστώνουμε τα παρακάτω :

Αναπτυσσόμενοι κλάδοι

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται είναι οι

• Έλλειψη σιγουριάς για την τεχνολογία και από την έλλειψη τυποποίησης. Οι εταιρείες 

προσπαθούν νέες και διαφορετικές προσεγγίσεις για να αναπτύξουν τα προϊόντα τους, να 

μειώσουν το κόστος παραγωγής και να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών. Δεν 

υπάρχουν ακριβείς προσδοκίες για το προϊόν ή για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

παραγωγής του.

• Υψηλό αρχικό κόστος αλλά απότομη μείωσή του. Αφότου κάποιες επιχειρήσεις 

αναπτύξουν ένα νέο προϊόν και αρχίσουν οι πωλήσεις, το κόστος παραγωγής αρχίζει να 

μειώνεται καθώς οι κατασκευαστές αποκτούν τη τεχνογνωσία για την παραγωγή και 

επιμερίζουν το αρχικό κόστος της ανάπτυξης και παραγωγής σε αυξανόμενο αριθμό 

μονάδων.

• Δεν υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική για την επιτυχία. Κάθε εταιρεία του κλάδου 

προσπαθεί με ελαφρά διαφορετική προσέγγιση να εισέλθει στην αγορά. Καμία 

μεμονωμένη στρατηγική ή ομάδα στρατηγικών δεν έχει αναδειχθεί πλήρως επιτυχημένη, 

καθώς δεν υπάρχουν ακόμα τυποποιημένες προσεγγίσεις και αντιδράσεις της αγοράς.

• Νέες εταιρείες ιδρύονται συνέχεια. Πολλοί προσπαθούν να εισέλθουν σε ένα 

νεοαναπτυσσόμενο κλάδο, και δίνεται μεγάλη προσοχή σε νέους τρόπους κατάκτησης 

της αγοράς.

Δεδομένου ότι σε έναν νέο κλάδο πραγματοποιούνται συνεχείς μεταβολές, οι αιτίες των 

αλλαγών αυτών εντοπίζονται κυρίως σε αδυναμία ελέγχου του κόστους, αδυναμία προβλέψεων 

των πωλήσεων και κυρίως άπειρη διοίκηση.

Ώριμοι κλάδοι

Σε ώριμους κλάδους οι πιθανοί κίνδυνοι είναι διαφορετικοί:

• Ο ανταγωνισμός για μερίδιο αγοράς αυξάνεται. Δεν υπάρχει πλέον χώρος για όλους, μία 

αύξηση των πελατών μίας εταιρείας αντιστοιχεί σε μείωση των πελατών μίας άλλης. Οι 

εταιρείες αρχίζουν να ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες.

• Το επίκεντρο του ανταγωνισμού μεταβάλλεται. Οι εταιρείες προωθούν τα προϊόντα τους 

με βάση τη χαμηλή τιμή, την πίστωση και τις υπηρεσίες που προσφέρονται με την αγορά 

τους. Δεν επικεντρώνονται πλέον σε νέα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα ούτε και στη 

νέα τεχνολογία.

• Οι πελάτες είναι γνώστες. Έχουν αγοράσει επανειλημμένως το προϊόν, οπότε ξέρουν τί 

ψάχνουν και πώς να το αγοράσουν.

ΜΕΡΟΣ I________________________ Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώγευση Επιτειοήσεων : θεωρητική Εξέταση
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• Εμφανίζεται τυποποίηση των προϊόντων. Καθώς οι εταιρείες αποκτούν εμπειρία, 

αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που ταιριάζουν στην καταναλωτική, 

στην παραγωγή και τη διανομή. Αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται τα standards του 

μεγέθους, των γνωρισμάτων, της συσκευασίας κλπ. Σαν αποτέλεσμα νέα προϊόντα 

εισάγονται με μικρότερη συχνότητα. Οι αλλαγές έχουν την τάση να είναι μικρές 

μετατροπές στα υπάρχοντα χαρακτηριστικά.

Σαν αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης των παραγωγικών 

μονάδων και του εργατικού δυναμικού, η κερδοφορία του κλάδου μειώνεται καθώς οι εταιρείες 

μειώνουν τις τιμές και προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους 

και το μερίδιο που έχει η καθεμία στην αγορά. Σημαντικός παράγοντας για την επιβίωση μίας 

εταιρείας σε έναν ώριμο κλάδο είναι η διαχείριση του παρελθόντος και η ικανότητα διοίκησης .

ΜΕΡΟΣ /_________________________Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώγευση Επηειηήσεων : θεωρητική Εξέταση

Κλάδοι που παρακμάζουν

Η επιβίωση είναι η κυριότερη προτεραιότητα για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους 

που παρακμάζουν. Επειδή οι πωλήσεις μειώνονται πολλές εταιρείες αποχωρούν. Οι καλύτερα 

διοικούμενες εταιρείες θα προσπαθήσουν να διαφοροποιηθούν και να προσφέρουν σε τομείς της 

αγοράς που ακόμα αποτελούν ευκαιρίες. Θα προσπαθήσουν να μεγαλώσουν το μερίδιο αγοράς 

τους σε σημείο που θα μπορούν να επιβιώνουν ή ακόμα και να ευημερούν.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα βασικά σημεία της κλαδικής ανάλυσης σε σχέση με το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται

Χαρακτηριστικό
κλάδου

Χαμηλός
κίνδυνοί:

Μέτριος κίνδυνος Αρκετά υψηλός κίνδυνός Ύψιστος κίνδυνος

Ωρίμανση Ωριμος κλάδος, 
οι πωλήσεις και 
τα κέρδη 
αυξάνουν λογικά

Κλάδος που ωριμάζει, 
έχει ξεπεράσει τα 
προβλήματα ανάπτυξης. 
Οι αδύναμοι 
ανταγωνιστές έχουν 
εγκαταλείψει

α) Κλάδος ακόμα σε 
ανάπτυξη, μεγαλώνει 
γρήγορα Οι αδύναμοι 
ανταγωνιστές αρχίζουν να 
εγκαταλείπουν ή 
β) ιδιαίτερα ώριμος κλάδος 
στα πρόθυρα της παρακμής

Αναπτυσόμενοι 
κλάδοι με
εκρηκτικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης ή κλάδοι 
σε παρακμή

Οι ώριμοι κλάδοι παρουσιάζουν τον χαμηλότερο κίνδυνο επειδή υπάρχουν αρκετό καιρό και 

έχουν δημιουργήσει ένα σταθερό ιστορικό. Τα προϊόντα είναι γνωστά και τυποποιημένα, 

εκπλήξεις που μπορούν να αλλάξουν την μορφή του κλάδου δεν είναι συνηθισμένες. Οι 

αναπτυσσόμενοι κλάδοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου επειδή δεν έχουν ιστορικό, και επειδή 

αλλάζουν συνέχεια. Εταιρείες εισέρχονται και αποχωρούν και νέα προϊόντα ανακοινώνονται 

σχεδόν κάθε μέρα.
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■=>Κυκλικότητα είναι το κατά πόσο η δραστηριότητα του κλάδου επηρεάζεται ή όχι από τις 

γενικότερες οικονομικές συνθήκες.

ΜΕΡΟΣ I________________________ Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώγευση Εππειοόσεων : θεωρητική Εξέταση

ΚΥΚΛ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛ ΟΣ

Μη κυκλικές Αντίστροφα

π.χ. κατοικία, εξοπλισμός π.χ. είδη διατροφής, φάρμακα π.χ. επισκευές αυτ/των

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι κλάδοι του χαμηλότερου κινδύνου είναι αυτοί που δεν 

επηρεάζονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο από τους οικονομικούς κύκλους. Οι κλάδοι 

υψηλότερου κινδύνου είναι ευαίσθητοι στους οικονομικούς κύκλους, ιδίως όταν οι περίοδοι

ύφεσης οδηγούν σε πτωχεύσεις άλλων εταιρειών του κλάδου.

Χαρακτηριστικό
κλάδου

Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Αρκετά υψηλός 
κίνδυνος

Ύψιστος κίνδυνος

Κυκλικότητα Δεν εξαρτάται από 
τσν οικονομικό 
κύκλο

Οι πωλήσεις αυξάνονται ή 
μειώνονται ελαφρά, 
αντικατοπτρίζοντας την 
ανάκαμψη και την ύφεση.

Οι πωλήσεις
επηρεάζονται μέτρια από 
την ύφεση και την 
ανάκαμψη

Ιδιαίτερα κυκλικές ή 
αντίστροφα κυκλικές

■^Επιπλέον στοιχείο καθορισμού της επικινδυνότηταιν του κλάδου είναι η κερδοφορία, η οποία 

είναι απαραίτητη για τη λειτουργία μίας εταιρείας. Μία εταιρεία, που δεν έχει κέρδος για μεγάλο 

χρονικό διάστημα θα πτωχεύσει, διότι τα έξοδα θα ξεπερνούν τα έσοδα σε τέτοιο βαθμό που η 

δυνατότητα οικονομικής επιβίωσης της εταιρείας έχει εξαφανιστεί. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει 

και σε ολόκληρους κλάδους. Αν οι περισσότερες εταιρείες σε έναν κλάδο χρήματα γιατί οι 

δαπάνες τους είναι μεγαλύτερες από τα εισοδήματά τους, η επιβίωση του κλάδου είναι 

αμφίβολη.

Κάθε κλάδος έχει μία χαρακτηριστική κατεύθυνση. Ο υψηλότερος κίνδυνος εντοπίζεται στον 

κλάδο που δεν αποφέρει κέρδη. Ο χαμηλότερος κίνδυνος βρίσκεται στους κλάδους που συνεχώς 

και σε μεγάλο βαθμό είναι σε κερδοφορία κατά τη διάρκεια και περιόδων ανάκαμψης και 

ύφεσης. Ο κλάδος μπορεί να παρακμάσει στη διάρκεια ύφεσης, αλλά μερικές εταιρείες 

καταφέρνουν να βγάζουν σεβαστό κέρδος.
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ΜΕΡΟΣ I Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώτευση Επιτειοπσεων „· θεωρητική Εξέταση

Χαρακτηριστικό
κλάδα»

Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Αρκετά υψηλός κίνδυνος Ύψιστος κίνδυνος

Κερδοφορία Συνεχής 
κερδοφορία σε 
ύφεση και 
ανάκαμψη

Συνεχής (όμως 
μικρότερη του μέσου 
όρου) κερδοφρία στην 
ύφεση

Κερδοφορία στην ανάκαμψη 
και ελαφρά ζημία στην ύφεση

Ζημία στην ύφεση 
και την ανάκαμψη

^Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί και η εξάρτηση του ενός κλάδου από έναν άλλο. Πρέπει να 

υπολογιστεί η εξάρτηση από την πλευρά της προσφοράς (για έναν κλάδο που εξαρτάται πολύ 

από την τύχη των προμηθευτών του) και από την πλευρά της ζήτησης (για έναν κλάδο που 

εξαρτάται από την τύχη συγκεκριμένων πελατών του).

Γενικά, όσο πιο εξαρτημένος είναι ο κλάδος με έναν ή δύο άλλους κλάδους, τόσο μεγαλύτερος 

είναι ο κίνδυνος του. Όσο πιο διαφοροποιημένοι είναι οι προμηθευτές και η καταναλωτική βάση 

του κλάδου τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος.

Χαρακτηριστικό
κλάδου

Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Αρκετά υψηλός κίνδυνος Ύψιστος κίνδυνος

Εξάρτηση από άλλο 
κλάδο

Ιδιαίτερα ευρεία 
και
διαφοροποιημένη 
βάση πελατών και 
προμηθευτών

Οι πελάτες και οι 
προμηθευτές ανήκουν σε 
αρκετούς κλάδους, όμως 
κανένας δεν αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από 10% των 
πωλήσεων ή αγορών

Οι πελάτες και προμηθευτές 
ανήκουν' σε λίγους μόνο 
κλάδους : μερικοί 
αντιπροσωπεύουν το 20-30% 
των πωλήσεων και αγορών

Ιδιαίτερα εξαρτημένος 
από έναν ή δύο 
κλάδους

^Όσον αφορά στα υποκατάστατα προϊόντα, αυτά είναι τα προϊόντα που ικανοποιούν την ίδια 

ανάγκη. Όσο ευκολότερα μπορούν να βρεθούν υποκατάστατα για τα προϊόντα ενός κλάδου 

τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος. Αν δεν υπάρχουν υποκατάστατα, ο κλάδος έχει μεγαλύτερο 

έλεγχο στο περιθώριο μεταξύ κόστους και τιμής (κέρδος). Η ικανότητα της εταιρείας να αυξήσει 

τις τιμές εξαρτάται από το τί θα συμβεί στα υποκατάστατα προϊόντα.
Χαρακτηριστικό

κλάδου
Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Αρκετά υψηλός κίνδυνος Ύψιστος κίνδυνος

Ευαισθησία σε 
υποκατάστατα 

προϊόντα

Δεν υπάρχουν 
υποκατάστατα 
προϊόντα στην 
αγορά

Λίγα υποκατάστατα, 
υψηλό κόστος 
μεταστροφής

Ποικιλία υποκατάστατων ή 
μέτριο κόστος 
μεταστροφής

Πολλά υποκατάστατα, 
κανένα κόστος 
μεταστροφής

^Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες νόμων που 

μπορεί να επηρεάσουν τη δραστηριότητα ενός κλάδου. Τέτοιες επιδράσεις μπορεί να είναι 

χρήσιμοι σε έναν κλάδο ή να κάνουν αδύνατη οποιαδήποτε κερδοφόρα δραστηριότητα. 

Μεταβολές στους κανόνες μπορεί να τους κάνουν λιγότερο ή περισσότερο δύσκολους.

Κεφάλαιο 1 Πιστωτικός και Κλαδικός Κίνδυνος στο Πλαίσιο της Ετπγειοηυατικήζ Δραστηριότητας 10



ΜΕΡΟΣ I Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώγευση Επιγειρήσεων : θεωρητική Εξέταση

Χαρακτη ριοτικό 
κλάδου

Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Αρκετά υψηλός 
κίνδυνοε

Ύψκττος κίνδυνος

Θεσμικό περιβάλλον Φιλικό θεσμικό 
περιβάλλον που 
προστατεύει και 
ευνοεί την ευημερία 
του κλάδου. Οι 
αλλαγές στο 
περιβάλλον είναι 
ιδιαίτερα 
προβλέψιμες

Χωρίς ή με λίγους 
κανόνες. Οι αλλαγές 
στους κανόνες είναι 
πιθανές; και ιδιαίτερα 
προβλέψιμες

Οι κανόνες έχουν 
σημαντικό αρνητικό 
αποτέλεσμα στο 
εισόδημα και το 
κόστος. Η επιρροή 
όμως είναι προβλέψιμη 
και αντιμετωπίσιμη

Οι κανόνες έχουν 
σημαντικό και χρόνιο 
αριητικό αποτέλεσμα 
στην ευημερία του 
κλάδου.

Με βάση την παραπάνω κλαδική ανάλυση μπορεί να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για την 

εξαγωγή ενός συνολικού συμπεράσματος για τον ολικό κίνδυνο που υφίσταται

Χαρακτηριστικό του κλάδου Χαμηλός
κίνδυνος

Μέτριος
κίνδυνος

Αρκετά υψηλός 
κίνδυνος

Ύψιστος
κίνδυνος

Δομή του κόστους ( ) ( ) ( ) ( )
Ωριμότητα ( ) ( ) ( ) ( )
Κυκλικότητα ( ) ( ) ( ) ( )
Κερδοφορία ( ) ( ) ( ) ( )
Εξάρτηση από άλλον κλάδο ( ) ( ) ( ) ( )
Ευαισθησία σε υποκατάστατα ( ) ( ) ( ) ( )
Θεσμικό περιβάλλον ( ) ( ) ( ) ( )

L4, Πιστωτικά:Κίνδυνος και τα Συστήιιατα να&νόιοιση€ των ααταοήσεων

Με τον όρο Risk Rating ή Credit Scoring εννοείται ο υπολογισμός της πιθα\>ότητας ένας 

οφειλέτης να μην εξοφλήσει εγκαίρως τις υποχρεώσεις του και η κατάταξή του σε μία από τις 

κατηγορίες που Οα διαμορφωθούν 5 Οι μέθοδοι κατάταξης αναπτύχθηκαν αρχικά στις Η.Π.Α. 

στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και σήμερα εφαρμόζονται ευρύτατα σε πολλές αναπτυγμένες 

οικονομίες. Χρησιμοποιούνται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή 

πίστης, από τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εταιρείες πωλήσεων μέσω 

ταχυδρομείου και επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων.

To Risk rating είναι ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Οταν 

είναι καλά σχεδιασμένο υπολογίζει το επίπεδο κινδύνου, μειώνει την υποκειμενικότητα των 

πιστοδοτικών αποφάσεων και βοηθάει τους πιστωτές να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των 

δραστηριοτήτων τους.

Σε κάθε περίπτωση ανάληψης πιστωτικού κινδύνου κάθε πελάτης κατατάσσεται σε μία κλίμακα 

ταξινόμησης ανάλογα με τα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία

5 "Συστήματα Αξιολόγησης της Πιστοληιττικής Ικανότητας”, Οικονομική Ενημέρωση ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 
Δεκέμβριος 1999.
Κεφάλαιο 1 Πιστωτικός και Κλαδικός Κίνδυνος στο Πλαίσιο me EmrewnuaxiKnc Δραστηριότητας 11



για την τελική ταξινόμηση σε μία από τις κατηγορίες περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω στοιχεία :

> Την παραδοσιακή αξιολόγηση των αριθμών στην οποία χρηματοοικονομικά και άλλα 

χαρακτηριστικά του πελάτη συνυπολογίζονται για μία «υποκειμενική» κατά μία έννοια 

ταξινόμηση

> Τη χρήση υπάρχουσας ταξινόμησης άλλων οργανισμών

> Τη χρήση εσωτερικών μηχανισμών ταξινόμησης

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση μίας 

εταιρείας είναι

1. Χαρακτη ριστικά Διοίκη ση ς

2. Κλάδος Δράστη ριοποίησης

3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία

4. Στοιχεία δραστηριότητας

Οι πιο σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που εξετάζεται αφορούν το επίπεδο και 

την τάση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών καθώς και τη θέση της και τη 

σπουδαιότητά της στην αγορά.

Τα σημαντικά στοιχεία που βοηθούν στη διαμόρφωση της ορθής απόψεως είναι το μερίδιο 

αγοράς και η ανταγωνιστική θέση της εταιρείας, η κεφαλαιακή δομή, η οικονομική ευελιξία, η 

ποιότητα της διαχείρισης και η στρατηγική πολιτική:

> Το ιστορικό της επιχείρησης

> Η επιχειρησιακή στρατηγική και φιλοσοφία

> Η λειτουργική της θέση όσον αφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό, το σύστημα 

διανομής, το δίκτυο προώθησης προϊόντων

> Η χρηματοοικονομική διαχείριση και πολιτική της

> Αλλα στοιχεία όπως πρόσφατες εξελίξεις, μελλοντικές επενδύσεις κλπ.

Οι περισσότεροι τραπεζικοί οργανισμοί έχουν αναπτύξει ένα ξεχωριστό σύστημα ταξινόμησης 

ανάλογα με τα πιστοδοτικά κριτήρια που θέτουν και τον πιστωτικό κίνδυνο που επιθυμούν να 

αναλάβουν.

Η αρχική ταξινόμηση σε μία από τις κατηγορίες δεν σημαίνει ότι είναι αμετάβλητη. Υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις όπου μία πιστοδότηση μπορεί να μεταβεί από μία κατηγορία σε μία άλλη 

(δυσμενέστερη ή όχι). Στην ουσία αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα αριθμό αιτιών οι 

σημαντικότεροι των οποίων είναι:

ΜΕΡΟΣ I_________________________Πιστωτικόζ Κίνδυνος και Πτώγευση Επηειοήσεων : θεωρητική Εξέταση
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♦ Δυσμενής πορεία των οικονομικών μεγεθών

♦ Μεταβολή στη διοίκηση

♦ Μεταβολές του περιβάλλοντος

♦ Αλλαγή στα κριτήρια ταξινόμησης

♦ Μεταβολή στη συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη

♦ Δυσμενείς πληροφορίες της αγοράς

Συμπερασματικά η μέθοδος της ταξινόμησης της πιστοληπτικής ικανότητας, όπως και αν είναι 

διαμορφωμένη αυτή, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την λήψη πιστοδοτικής απόφασης 

και το μέγεθος του κινδύνου που μπορεί να γίνει αποδεκτός.

Κεφάλαιο 1 Πιστωτικός και Κλαδικός Κίνδυνος στο Πλαίσιο της Emreiomtamaic Δραστηριότητας 13
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εννοιολογικό πεοιεγόιιενο του όρου Πτώνευση» Αίτια 
Πτώγευσικ και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και 

την Ελλάδα

2.L Εμοομηκ&ϊ Πββατηβύαζκ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου Πτώχευση καθώς και ανάλυση 

των αιτιών πτώχευσης

Συγκεκριμένα, στην παρ. 2.2 αναφέρεται ο ορισμός της Πτώχευσης σύμφωνα με τον Εμπορικό 

Κώδικα και παρουσιάζονται οι όροι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και 

περιγράφουν την Πτώχευση από Νομική Άποψη αλλά και από Οικονομική Άποψη. Γίνεται 

αναφορά και στην Οικονομική Δυσπραγία που σε αρκετές περυττώσεις θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει την ίδια κατάσταση με την Πτώχευση, στην οποία οι επιχειρήσεις δεν είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Στη συνέχεια (παρ. 2.3) παρουσιάζονται τα κυριότερα Αίτια Πτώχευσης (Διοικητική 

Ανικανότητα, Οικονομικές συνθήκες, Νομοθεσία, Κλάδος δραστηριοποίησης, Κόστος 

χρήματος) και δίνονται στοιχεία από την ελληνική πραγματικότητα που αφορούν το ύψος του 

πληθωρισμού, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ύψος των επιτοκίων κλπ.

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν σοβαρά στοιχεία που ασκούν 

επίδραση στη δραστηριότητα μίας επιχείρησης, και άρα μπορούν να την οδηγήσουν σε 

πτώχευση δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι όποιες και αν είναι οι συνθήκες της 

αγοράς, πάντα υπάρχουν επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, αυξάνουν τις 

πωλήσεις τους, και σημειώνουν κέρδη. Επομένως, το ερώτημα που ανακύπτει από τα παραπάνω 

είναι : Τελικά τί φταίει και οι επιχειρήσεις πτωχεύουν ; Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις 

διοικούνται είτε από μεμονωμένα άτομα είτε από ομάδες ατόμων, θα μπορούσε κανείς να 

συμπεράνει ότι η συμπεριφορά μίας επιχείρησης εξαρτάται σε “απόλυτο” - αν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η έκφραση - βαθμό από τον τρόπο διοίκησης.

Τέλος, στην παρ. 2.4. παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την πορεία των 

πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την Ελλάδα.

Κεφάλαιο 2 Εννοιολογικό Περιεχόμενο του όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώχευσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 14
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22 Εννοιολογίκό χερκτόμενο του όοου χτώτειχτη
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα άρθρο 525 “Πας έμπορας παύων τας πληρωμάς αυτού ή 

δηλών ενώπιον του γραμμσχέως του εν άρθρω 526 πρωτοδικείου ότι α\’αχπέλλει τας πληρωμάς του 

είναι εν καταστάσει πτωχεύσεως. Αύναται να κυρυχθή η πτώχευσις και αυτού του παραιτηθέντος 

της εμπορίας, αν, μετερχόμενος αυτήν, είχε παύση τα πληρωμάς αυτού ”

Όσον αφορά στην διεθνή βιβλιογραφία,1 υφίστανται μία ευρεία χρήση όρων που περιγράφουν 

την οικονομική δυσπραγία. Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι είναι οι “failure” (πτώχευση, 

χρεοκοπία), “insolvency” (αφερεγγυότητα, είναι η έλλειψη αξιοπιστίας ενός φυσικού ή νομικού 

προσώπου, που μπορεί να οφείλεται γενικά σε οικονομική αδυναμία ή ακόμα σε προηγούμενη 

ασυνέπεια στις οικονομικές του υποχρεώσεις), “default” (αθέτηση εκπλήρωσης υποχρέωσης 

και περιλαμβάνει α) την αθέτηση στις οικονομικές συναλλαγές, αναφέρεται στην αδυναμία 

καταβολής του κεφαλαίου ή των τόκων δανειακών υποχρεώσεων, β) την μη εκπλήρωση μιας 

ανειλημμένης υποχρέωσης - εξόφληση λογαριασμού δανείου ή πραγματοποίησης συμφωνίας), 

και “bankruptcy” (πτώχευση είναι κατάσταση ή φαινόμενο το οποίο αναφέρεται στην διακοπή 

της λειτουργίας και δραστηριότητας μιας οικονομικής μονάδας, λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεών της).

Γενικά, από νομική άποψη η πτώχευση αποτελεί θεσμό του Εμπορικού Δικαίου και διέπεται 

από συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβληθούν με ιδιωτικές συμφωνίες. 

Προϋποθέσεις για την κήρυξη πτώχευσης είναι η εμπορική ιδιότητα του οφειλέτη, η αδυναμία 

διενέργειας των πληρωμών του και η ύπαρξη δικαστικής απόφασης για την κήρυξη του εμπόρου 

σε πτώχευση. Η δικαστική απόφαση μπορεί να εκδοθεί είτε ύστερα από αίτηση του εμπόρου, 

είτε ύστερα από αίτηση των πιστωτών του.

Από οικονομική άποψη, η πτώχευση (“financial distress”) μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 

λόγους, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται είτε με τις γενικότερες οικονομικές καταστάσεις, είτε 

με τις προσωπικές ικανότητες του επιχειρηματία (όσον αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση 

της δράστηριότητάς του).

Ο Foster αναφέρει ότι με τον όρο Financial distress εννοείται μία κατάσταση στην οποία η

επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν
2

χωρίς ριζικές αλλαγές και αναδιοργάνωση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Altman ο όρος “bankruptcy”1 2 3 δηλώνει αρνητική αξία ή δικαστική απόφαση 

που οδηγεί την επιχείρηση είτε σε ρευστοποίηση είτε σε πρόγραμμα αναδιοργάνωσης.

1 “Multicriteria Decision Aid Methods for the prediction of Business Failure", Zopounidis, Dimitras, Kluwer
2 “Financial Statement Analysis”, Foster G.
3 “Corporate Financial Distress: A complete guide to predicting, avoiding and dealing with Bankruptsy”, Altman, 
E.
Κεφάλαιο 2 Εννοιολογικό Περιεχόμενο του όρον Πτώχευση, Aina Πτώχευσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 15
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Ο όρος ‘‘business failure ” είναι γενικός και είναι η κατάσταση στην οποία η επιχείρηση δεν 

μπορεί να εξοφλήσει τους πιστωτές της, ή η εταιρεία κηρύττεται πτωχή σύμφωνα με τον νόμο. 

Συμπερασματικά, όλοι αυτοί οι όροι που περιλαμβάνουν την νομική έννοια της πτώχευσης 

αφορούν το αποτέλεσμα μίας σειράς συνθηκών, συγκυριών, πράξεων και διαδικασιών που 

οδήγησαν μία επιχείρηση να παύσει τις πληρωμές της και να κηρύξει πτώχευση. Είναι δηλαδή η 

κατάληξη, ενώ ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει από οικονομική άποψη είναι η διαδικασία που 

οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα (προβλήματα ρευστότητας, προβλήματα διαχείρισης κλπ).

Αναφορικά με τη σχέση που έχουν οι εταιρείες που βρίσκονται σε κατάσταση Financial Distress 

με αυτές που έχουν πτωχεύσει (bankrupted) ο Foster, στο ίδιο κείμενο, με τον παρακάτω πίνακα 

αναφέρει τέσσερις περιπτώσεις

Non financially Financially
distressed distressed

Nonbankrupt 1 II
Bankrupt III IV

Αναφερόμενοι σε μία επιχείρηση που ανήκει στην κατηγορία II διαπιστώνεται ότι πρόκειται για 

μία εταιρεία που κατάφερε να επιλύσει τα προβλήματα ρευστότητας μέσω ριζικής 

αναδιοργάνωσης των εργασιών της ή μέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης. Αντίστοιχα μία εταιρεία 

που κατατάσσεται στην κατηγορία III , δηλαδή έχει πτωχεύσει χωρίς να έχει προβλήματα 

ρευστότητας, σημαίνει ότι επίτηδες η εταιρεία επέλεξε να κηρύξει πτώχευση είτε για να πείσει 

τα σωματεία εργαζομένων να αποδεχτούν χαμηλότερα επίπεδα μισθών ή για να αποφύγουν τις 

δικαστικές ενέργειες εναντίον τους.

Όσον αφορά στις ενδείξεις (ή πηγές πληροφόρησης) για την οικονομική δυσπραγία υπάρχουν 

αρκετές. Μία από αυτές είναι ο πίνακας ταμειακών ροών (Cash flow) για την παρούσα αλλά 

και μελλοντικές περιόδους. Η σημαντικότερη υπόθεση αλλά και βάση για μία αποτελεσματική 

ανάλυση των μελλοντικών ροών είναι η σωστή χάραξη του προϋπολογισμού.

Δεύτερη πηγή πληροφόρησης είναι η ανάλυση της ε7ηχειρησιακής στρατηγικής. Η ανάλυση 

αυτή αναφέρεται στην ανάλυση των ανταγωνιστών, προμηθευτών, πελατών της εταιρείας αλλά 

και την χρηματοοικονομική ανάλυση, την ανάλυση κόστους, την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταπεξέλθει στις κρίσεις, την ποιότητα του management και άλλα. Βέβαια και αυτές οι 

παράμετροι επηρεάζουν την πορεία των ταμειακών ροών, αλλά μία ξεχωριστή ανάλυση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής μπορεί να επισημάνει τις συνέπειες που θα έχουν ξαφνικές αλλαγές 

στη βιομηχανία και το περιβάλλον της επιχείρησης.

Κεφάλαιο 2 Εννοιολογικό Περιεχόμενο του όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώχευσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 16
Ελλάδα



ΜΕΡΟΣ I Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώτευση Επιτειοήσεων : θεωρητική Εξέταση

Μία άλλη πηγή πληροφόρησης είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

παράλληλη σύγκριση των στοιχείων με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις. Η ανάλυση αυτή μπορεί 

να συγκεντρωθεί σε μία χρηματοοικονομική μεταβλητή (μονομεταβλητή ανάλυση) ή σε 

περισσότερες μεταβλητές (πολυμεταβλητή ανάλυση).

Τέλος, ως πηγή πληροφόρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωγε\>είς μεταβλητές όπως τα 

επίπεδα επιτοκίων ή τα επιτόκια των ομολόγων. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να αποτελόσουν 

ενδείξεις για τα μελλοντικά cash flow και την επιχειρησιακή στρατηγική .

2*3. Αίτια πτώχευσης
Οι κυριότερες αιτίες πτώχευσης είναι:

X Διοικητική ανικανότητα 

X Γενικότερες οικονομικές συνθήκες 

X Νομοθεσία

X Κλάδος δραστηριοποίησης 

X Κόστος χρήματος

Από αυτούς τους 5 παράγοντες οι 4 τελευταίοι έχουν σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, οπότε δεν μπορούν να επηρεαστούν ή να μεταβληθούν. Η Διοικητική Ανικανότητα, 

είναι ο μόνος παράγοντας που αφορά το εσωτερικό περιβάλλον την επιχείρησης. Δεδομένου ότι 

ανεξάρτητα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος πάντα υπάρχουν επιτυχημένες επιχειρήσεις 

δημιουργείται ο προβληματισμός για το τί τελικά φταίει και υπάρχουν προβληματικές 

επιχειρήσεις. Έτσι, θεωρείται ότι ο κυριότερος παράγοντας πτώχευσης είναι η διοίκηση της 

εταιρείας.

Πιο αναλυτικά για κάθε παράγοντα ξεχωριστά :

13* L Διοικητική Ανικανότητα

Στη βιβλιογραφία έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες για τους τύπους ηγεσίας καθώς επίσης και τα 

χαρακτηριστικά των «χαρισματικών ηγετών». Σύμφωνα με τον Stodgill4 ο αποτελεσματικός 

ηγέτης (και κατ’ επέκταση η αποτελεσματική ηγεσία) έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

υπευθυνότητα και επιθυμία για εκτέλεση και ολοκλήρωση του καθήκοντος, επιμονή στην 

επιδίωξη των στόχων, ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και πρωτοτυπία κατά την επίλυση των 

προβλημάτων, τάση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε κοινωνικές καταστάσεις,

4 “Bass and Stodgill's Hanadbook of Leadership”, New York : Free Press, 1990
Κεφάλαιο 2 Ενί’οιολογικό Περιεχόμενο του όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώχευσης και Πορεία Πτωγεύσε(ον στη\’ Ε.Ε. και τιμ> 17 
Ελλάδα



ΜΕΡΟΣ I Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώγενσ» Επιχειρήσεων : θεωρητική Εξέταση

αυτοπεποίθηση καν αίσθηση προσωπικής ταυτότητας, προθυμία να αποδεχτεί ο ηγέτης τις 

συνέπειες των ενεργειών και των αποφάσεών του, ετοιμότητα στο να καταστέλλει και να 

μειώνει το διαπροσωπικό άγχος, προθυμία στο να υπομένει την ματαίωση / απογοήτευση και την 

καθυστέρηση, ικανότητα να επιδρά στη συμπεριφορά των άλλων και να δομεί συστήματα 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.

Στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την ηγεσία γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά 

του αποτελεσματικού ηγέτη. Δεν βρέθηκε κάποια έρευνα που να διερευνά διεξοδικά την 

Διοικητική Ανικανότητα ως αιτία πτώχευσης. Στη συνέχεια επιχειρείται μία προσέγγιση της 

διοικητική ανικανότητας από την πλευρά των χαρακτηριστικών της και από την πλευρά 

εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου που περιέχει.

Με τον όρο διοικητική ανικανότητα εννοείται ότι το άτομο ή τα άτομα που έχουν την ευθύνη 

του σχεδιασμού της επιχείρησης παρουσιάζουν ορισμένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

■ Έλλειψη θεωρητικών γνώσεων

• Έλλειψη γνώσεων της αγοράς

■ Αυταρχικό χαρακτήρα

■ Συγκεντρωτικό σύστημα λήψης αποφάσεων

• Αδυναμία πρόσβασης στις πληροφορίες του περιβάλλοντος

■ Ανικανότητα ανταπόκρισης στις αλλαγές του περιβάλλοντος

■ Ανικανότητα χρήσης των πληροφοριών του περιβάλλοντος

• Προσανατολισμός σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα

■ Ανικανότητα αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα σημάδια που θέτουν τους βασικούς προβληματισμούς 

σχετικά με την βιωσιμότητα μίας επιχείρησης.

Ο ρόλος των επιχειρήσεων που έχουν «κακή διοίκηση» είναι περισσότερο πυροσβεστικός παρά 

καινοτόμος κατά τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων που εμφανίζονται.

Είναι σημαντικό κανείς να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε μορφή οικονομικών καταστάσεων 

επηρεάζεται και αντικατοπτρίζει σε μέγιστο βαθμό την στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση 

και το άτομο που παίρνει τις αποφάσεις.

Αναλυτικά για κάθε χαρακτηριστικό σημειώνονται τα ακόλουθα :

2.3.1.1 Ειιπειοία

Η εμπειρία της διοίκησης πρέπει να είναι σχετική με την εταιρεία. Ακόμα και ένα δυναμικό 

παρελθόν σε διοικητική θέση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρακτική γνώση του προϊόντος 

και της αγοράς του. Ο ευκολότερος τρόπος για να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί η τεχνική 

ικανότητα και η γνώση ενός ατόμου είναι να διερευνηθεί η επαγγελματική του εμπειρία. Αν η

Κεφάλαιο 2 Εννοιολσγικό Περιεχόμενο του όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώχευσης και Πορεία Πτωγεύσεων στην Ε.Ε. και την 18 
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εμπειρία του ατόμου έχει αποκτηθεί με ένα διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας ή άλλο 

τύπο εταιρείας, η ερώτηση της καταλληλότητας είναι πολύ σημαντική.

Τα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν είναι:

S Πώς έχουν αποκτηθεί οι ικανότητες (από ποια προηγούμενη εμπειρία) που μπορούν να 

εφαρμοστούν στην τωρινή κατάσταση;

■S Είναι αυτού του είδους η εμπειρία και ικανότητα κατάλληλες για την αντιμετώπιση των 

τωρινών και μελλοντικών αναγκών της εταιρείας;

S Πόσο καιρό απασχολείται το συγκεκριμένο άτομο με την εταιρεία;

S Τί θέσεις κατείχε στο παρελθόν σε αυτή και σε άλλες εταιρείες ;

S Τί συγκεκριμένες ικανότητες και γνώσεις είναι αποτέλεσμα της επαγγελματικής του 

εμπειρίας;

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική και διευθυντική ικανότητα του διοικητικού προσωπικού 

μπορούν να δοθούν από άλλα μέλη του κλάδου. Πολλές φορές οι ανταγωνιστές, οι προμηθευτές 

και οι πελάτες γνωρίζουν σε γενικές γραμμές τις ικανότητες της διοίκησης και τον τρόπο με τον 

οποίο διοικείται η εταιρεία.

Ένα από τα κύρια ενδιαφέρονται είναι και η διάρκεια της εμπειρίας. Αν η διοίκηση είναι σχετικά 

νέα και δεν έχει περάσει ακόμα αρκετούς οικονομικούς κύκλους σε έναν κλάδο, τότε ο πιθανός 

κίνδυνος είναι μεγάλος. Οι ικανότητες της διοίκησης δεν είναι γνωστές επειδή η διοίκηση δεν 

έχει δοκιμαστεί. Η διοίκηση, βέβαια, μπορεί να έχει 20 χρόνια εμπειρίας και να έχει βιώσει τα 

ίδια πράγματα επί 20 χρόνια κάθε χρόνο.

2.3.1.2 Εξουσιοδότηση Αριιοδιοτιίτων

Αν η απόδοση της εταιρείας είναι αποτέλεσμα υπεράνθρωπων προσπαθειών από ένα ή δύο 

άτομα που δεν αναθέτουν ευθύνες και δεν εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, αυτό είναι 

ανησυχητικό σημείο για την ικανότητα της εταιρείας να επιβιώσει εάν φύγουν αυτά τα άτομα. 

Συνθήκες σαν αυτές εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο επειδή επηρεάζουν την συνέχεια και τη 

συνέπεια της εταιρείας.

Αν η διεύθυνση έχει ιστορικό που να δείχνει ότι τα υπεύθυνα άτομα αναθέτουν εξουσίες και 

ευθύνες, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν αντικαταστάτες για τους διευθυντές κλειδιά, το επίπεδο 

του κινδύνου είναι χαμηλό. Η εταιρεία προετοιμάζεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και 

να επιζήσει μετά από μία αλλαγή των στελεχών της χωρίς να χάσει την αποδοτικότητά της.

Στο μέσο επίπεδο κινδύνου βρίσκονται καταστάσεις στις οποίες η εταιρεία έχει καλύψει τη 

διαδοχή της τουλάχιστον μέχρι ένα επίπεδο πιο κάτω από τα στελέχη-κλειδιά.

Στις περισσότερες μικρές εταιρείες δεν βρίσκεται βάθος της διοίκησης ή προγραμματισμός 

διαδοχής. Δεν υπάρχουν αρκετά άτομα στην εταιρεία για να έχει βάθος η διοίκηση, και

Κεφάλαιο 2 Εννοιολογικό Περιεχόμενο τον όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώγεοσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 19 
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επιπλέον, καθένας από αυτούς έχει ένα ρόλο-κλειδί, από τον υπάλληλο της αλληλογραφίας έως 

το ανώτερο στέλεχος. Στην ελληνική πραγματικότητα, ο γενικός διευθυντής είναι επίσης 

υπεύθυνος και για τα οικονομικά θέματα και τις πωλήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ρίσκο 

είναι αρκετά μεγάλο.

2.3.1.3. Συνκεντοωτισικκ AioCkhotic

Υπάρχουν πολλές εταιρείες που δεν υπάρχουν διευθυντές σε ένα βασικό τομέα όπως τα 

οικονομικά, το μάρκετινγκ ή την παραγωγή και οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα μόνο άτομο. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιος από την εταιρεία θα καλύπτει το κενό κάνοντας δύο εργασίες 

ταυτόχρονα μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο στέλεχος.

Μπορεί επίσης κάποιος καινούργιος διευθυντής να έχει προσληφθεί ή προαχθεί και ακόμα να 

είναι στο στάδιο της εκπαίδευσης. Εδώ και πάλι ο κίνδυνος έγκειται στη συνέχεια και την 

συνέπεια.

2.3.1.4. Αξιοπιστία

Στο τομέα αυτό η χειρότερη περίπτωση είναι όταν ο χαρακτήρας του ιδιοκτήτη ή της διοίκησης 

να μην είναι ευρέως γνωστό - δεν έχει ακουστεί τίποτα κακό και φαίνεται ότι κανένας δεν 

γνωρίζει κάτι.

Οι πληροφορίες αντλούνται μέσω άλλων ατόμων από τον κλάδο. Ένα ακόμη στοιχείο για την 

αξιοπιστία των ιδιοκτητών ή των διευθυντών δίνεται από το “ιδιωτικό” τους οικονομικό 

ιστορικό. Αν έχουν ένα ιστορικό προσεκτικής διαχείρισης των οικονομικών τους και δείχνουν 

προθυμία να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες οικονομικές πληροφορίες, αποτελούν πιθανό 

χαμηλό ρίσκο. Κάποιος που χρειάζεται για να ζήσει πολλά περισσότερα από όσα παίρνει μπορεί 

να προσπαθήσει να ζήσει και πέρα από τις δυνατότητες της εταιρείας. Μπορεί να παίρνει 

χρήματα από την εταιρεία αφήνοντάς την χωρίς αρκετό κεφάλαιο. Προσωπικοί λογαριασμοί, 

πιστωτικές κάρτες, και δανειστικό ιστορικό μπορεί να διερευνηθούν και αποτελούν ενδείξεις 

διαχείρισης του προσωπικού εισοδήματος.

2.3.1.5. Διοικητικό ΣυιιΒούλιο

Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο για να προστατεύει το συμφέρον των μετόχων.

Στην περίπτωση των πολυμετοχικών εταιρειών είναι πιθανόν να υπάρχουν εξωτερικοί έμπειροι 

συνεργάτες - σύμβουλοι που είναι αναγνωρισμένοι σαν ικανοί επαγγελματΐες. Το συμβούλιο 

μπορεί να έχει και συμβούλους μέσα από την εταιρεία - στελέχη που είναι διευθυντές της 

εταιρείας και μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Οι μικρομετοχικές εταιρείες πιθανόν να έχουν 

λίγους ή κανέναν εξωτερικό σύμβουλο. Τα συμβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελείται από 

τους ιδιοκτήτες και τους σημαντικούς διευθυντές.

ΜΕΡΟΣ I________________________ Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώτευση Επηειοήσεων: θεωρητική Εξέταση

Κεφάλαιο 2 Εννοιολσγικό Περιεχόμενο του όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώγευσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 20
Ελλάδα



ΜΕΡΟΣ I______________________ Πιστωτικός KivSvvoc και Πτώτευση Επιγειοήσεων: θεωρητική Εξέταση

Στη θεωρία το συμβούλιο, υποτίθεται ότι είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα της εταιρείας-ελέγχει η 

διοίκηση. Επίσης, προσδιορίζει τη γενική κατεύθυνση της εταιρείας. Πάντως, το ρίσκο είναι 

πιθανόν μικρότερο εάν οι σύμβουλοι είναι ανεξάρτητοι και ισχυροί.

2.3.Ι.6. Ιστορικό

Με το ιστορικό εννοείται η συμφωνία των αποτελεσμάτων της εταιρείας με τους στόχους που 

θέτει. Δηλαδή, εάν η εταιρεία πραγματοποιεί τους στόχους της για μία σειρά ετών, αποδεικνύει 

την συνέπεια και συνέχεια της εταιρείας, καθώς επίσης και την δέσμευση των φορέων της. 

Εφόσον, χαμηλό ρίσκο σημαίνει καλή απόδοση που επαναλαμβάνεται με συνέπεια και είναι 

προβλέψιμη, θεωρούμε ότι η εταιρεία είναι σε θέση να φτάσει ή να ξεπεράσει τις προβλέψεις 

απόδοσης κάθε χρόνο με συνέπεια και να προσφέρει ένα ουσιαστικό χαμηλότερο ρίσκο από μία 

εταιρεία που δεν είναι σε θέση να φτάσει τις προβλέψεις της με συνέπεια.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά ο κίνδυνος που εμπεριέχεται σε κάθε ένα από

τα παραπάνω χαρακτηριστικά της Διοίκησης ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Αρκετά υψηλός 

κίνδυνος
Ύψιστος κίνδυνος

Εμπειρία Εκτεταμένη εμπειρία 
στον κλάδο κάτω από 
διαφορετικές 
συνθήκες

Έχει βιώσει έναν ή 
δύο οικονομικούς 
κύκλους του κλάδου

Περιορισμένη 
εμπειρία στον 
κλάδο, χωρίς να 
έχει εκτεθεί στα 
προβλήματα του.

Εξουσιοδότηση
αρμοδιοτήτων

Υψηλό επίπεδο 
εξουσιοδότησης με 
αντικαταστάτες μέσα 
από την εταιρεία σε 
όλες τις λειτουργικές 
θέσεις

Επαρκής 
εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων. Για 
κάθε βασική 
λειτουργία υπάρχει 
τουλάχιστον ένας 
αντικαταστάτης με 
προσόντα

Ανεπαρκής 
καταμερισμός 
ευθυνών, μερικές 
εξωτερικές 
προσλήψεις για 
κάλυψη κενών σε 
δευτερεύουσες θέσεις

Κενά σε βασικές 
θέσεις που 
εκθέτους σε 
σημαντικό κίνδυνο 
την εταιρεία

Συγκεντρωτισμός
διοίκησης

Έμπειροι διευθυντές 
σε όλες τις κύριες 
λειτουργικές θέσεις

Κάποιος βασικός 
διευθυντής με 
λιγότερη πείρα από 
αυτό που θέλετε, 
αλλά μαθαίνει 
γρήγορα

Μία ή περισότερες 
λειτουργικές θέσεις 
χωρίς έμπειρους 
διευθυντές. Τους 
καλύπτουν οι άλλοι 
διευθυντές

Αξιοπιστία Εδραιωμένη φήμη για
μη
αμφιταλαντευόμενη
αξιοπιστία

Δεν υπάρχει λόγος 
αμφισβήτησης τη 
αξιοπιστίας της 
διοίκησης αλλά η 
φήμη της δεν είναι 
ευρέως γνωστή
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Αρκετά υψηλός 
κίνδυνος

Ύψιστος κίνδυνος

Διοικητικό
Συμβούλιο

Ενεργό συμβούλιο 
που αποτελείται από 
ευρέως
αναγνωρισμένους 
επιχειρηματίες που 
ελέγχουν αυστηρά τη

Μερικοί εξωτερικοί 
σύμβουλοι σχετικά 
σημαντικού 
παραστήματος 
ασκούν έλεγχο πάνω 
στη διοίκηση

Οι εξωτερικοί 
σύμβουλοι αν 
υπάρχουν, δεν 
αποτελούν 
αποτελεσματικό 
έλεγχο για τη διοίκηση

Συμβούλιο από 
εσωτερικούς 
διευθυντές που δεν 
αφήνει τις συνήθεις 
υποχρεώσεις του

Ιστορικό Μακρύ ιστορικό 
πραγματοποίησης 
προβλέψεων και 
στόχων

Υπάρχει ιστορικό 
πραγματοποίησης 
προβλέψεων και 
στόχων σχεδόν τις 
μισές φορές

Σπάνει μπορεί να 
πραγματοποιήσει 
προβλέψεις και 
στόχους. Μερικά 
χρόνια είναι 
καλύτερα και άλλα 
χειρότερα

2,3t? Qwwiwcft; «τννφήκφς
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται κυρίως η νομισματική πολιτική που ακολουθείται από ένα 

κράτος. Πιο συγκεκριμένα, και λαμβάνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Ελλάδας, 

μπορεί να γίνει αναφορά στην πολιτική της σκληρής δραχμής που εφαρμόζεται εδώ και 7 χρόνια 

περίπου από την ελληνική κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα υπερτιμημένο 

νόμισμα το οποίο αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στις εξαγωγές της χώρας μας. 

Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν οι, εξαγωγικού χαρακτήρα, επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και να οδηγηθούν σε περιορισμό της δράστηριότητάς τους 

ή ακόμα και την παύση τους. Σε διεθνές επίπεδο, η «σκληρή δραχμή» συντέλεσε στην σοβαρή 

μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και οι εξαγωγικές βιομηχανίες 

εμφάνισαν μείωση πωλήσεων και κερδών. Επιπρόσθετα, η κρίση στις αγορές της Ασίας κατά τη 

διετία 1998-1999 (που εξακολουθεί να υφίσταται) και ιδιαίτερα η ανατίμηση του ιαπωνικού 

νομίσματος (JPY) κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε ένα έτος είχε σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών στις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων οδηγώντας τα κέρδη σε πτωτική πορεία. Πέραν των συναλλαγματικών διαφορών 

στα Αποτελέσματα των επιχειρήσεων, το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα αισθητό και στους 

Ισολογισμούς, δεδομένου ότι ο τραπεζικός δανεισμός εμφανίζεται υπέρογκος και δημιουργεί 

μεταβολή των αριθμοδεικτών και των άλλων οικονομικών στοιχείων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ο πληθωρισμός, ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Η πτώση του πληθωρισμού στο 2,1% τον Φεβρουάριο 2000 

ήταν απόρροια της αυστηρής νομισματικής πολιτικής, που υποστηρίχθηκε από υψηλά επιτόκια 

και της περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Η έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, είχε ως συνέπεια τα 

σοβαρά προβλήματα στην ζήτηση των προϊόντων και την πτώση των πωλήσεων πολλών 

εταιρειών. Θεωρείται ότι η είσοδος της χώρας μας στην ΟΝΕ θα έχει ευεργετικές συνέπειες για 

το σύνολο της οικονομίας.

Κεφά}.αιο 2 Εννοιολογικό Περιεχόμε\>ο τον όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώχευσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 22 
Ελλάδα
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2.3.3 Νοιιοθεσία
Αποτέλεσμα της νομισματικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ήταν 

η μείωση των εξαγωγών αλλά και η παράλληλη εισαγωγή προϊόντων από κράτη της Ασίας. 

Γενικότερα, μέχρι πρόσφατα ήταν ιδιαίτερα τα προβλήματα που δημιουργούσε το ντάμπινγκ 

στην ελληνική οικονομία. Η επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πολλών 

προϊόντων αρχής γενομένης το 1997 πρόκειται να οδηγήσει σε εξυγίανση των ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων.

2.3.4 Κλάδος δραστιιοιοποίτισιις
Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση παίζει σημαντικό ρόλο στην μελλοντική 

της πορεία. Για τον ορισμό ενός “προσιτού” κλάδου, χαρακτηριστικό είναι το μοντέλο του 

Porter5, ο οποίος έκανε αναφορά σε 6 δυνάμεις που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα ενός 

κλάδου. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα είναι: 

r Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

r Διαπραγματευτική δύναμη καταναλωτών 

"ψ Πίεση από υποκατάστατα προϊόντα 

■ψ Αριθμός υφιστάμενων εταιρειών στον κλάδο 

r Εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

'ψ Δύναμη άλλων ομάδων σχετιζόμενων με τον κλάδο

Όσο πιο ισχυρή είναι μία από αυτές τις «Δυνάμεις» τόσο πιο δύσκολο είναι για τις εταιρείες του 

κλάδου να αυξήσουν τις τιμές τους και να εμφανίσουν κέρδη.

2.3.5 Kforroc Yiriugroc
Το κόστος του χρήματος θα μπορούσε να αποτελεί στοιχείο των γενικότερων οικονομικών 

συνθηκών, δεδομένου όμως ότι στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες 

δημιουργίας προβλημάτων στις επιχειρήσεις εξετάζεται ως ξεχωριστός παράγοντας.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η πορεία των επιτοκίων της Διατραπεζικής Αγοράς και της 

Τράπεζας της Ελλάδος, από το Οικονομικά Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, 14, 12/99.

5 “Competitive Strategy”, Porter,Μ., pg 7
Κεφάλαιο 2 Εννοιολογικό Περιεχόμενο τον όρον Πτώχευση, Αίτια Πτώχευσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 23 
Ελλάδα



ΜΕΡΟΣ I Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώτευση Επιτειριίσεων: θεωρητική Εξέταση

Περίοδος

Επιτόκια Διατραπεζικής Αγοράς 1 Επιτόκια τράπεζας τη< Ελλάδος 2
Διάρκεια

μίας
ημέρας

Athibor 
1 μηνός

Athibor 
3 μηνάν

Athibor 
6 μηνών

Athibor
12

μηνών

Αποδοχή 
καταθέσεων 
διάρ. 1 ημ.

Αποδοχή 
καταθέσεων 
διάρ. 14 ημ.

Χρημ/τηση με 
ενέχ. "Τίτλους 
Ελλην. Δημοσ.

1995 ........... 15.9 16.3 16.4 16.5 21.5
1996 ........... 13.3 13.7 13.8 13.9 14.1 21.0
1997 ........... 12.9 13.4 12.9 12.4 12.1 10.9 12.75 19.0
1998 ........... 12.6 13.9 13.9 13.6 13.1 11.6 12.25 15.5

1998 Ιαν. .... 15.1 18.6 19.0 18.5 17.7 10.9 19.00 23.0
Φεβρ. 13.0 16.3 16.9 16.8 16.5 10.9 17.00 23.0
Μάρτ. .. 13.2 14.4 14.5 14.4 14.1 10.9 15.50 19.0
Απρ. .. 11.9 13.1 12.9 12.6 12.3 11.5 14.25 19.0
Μάιος.. 11.9 13.4 13.2 12.8 12.3 11.5 14.00 19.0
Ιούν. .. 13.4 13.7 13.4 13.0 12.3 11.5 13.75 19.0
Ιούλ. ... 12.3 13.1 13.0 12.7 12.1 11.9 13.00 19.0
Αόγ..... 12.4 14.1 13.6 13.1 12.5 11.9 13.00 16.0
Σεπτ. ... 11.7 13.9 13.9 13.6 13.1 11.9 13.00 16.0
Οκτ....... 11.9 12.7 12.7 12.6 12.4 11.9 12.75 16.0
Νοέμ. ... 12.3 12.3 12.0 11.7 11.2 11.9 12.75 16.0
Δεκ....... 11.9 12.2 11.9 11.5 10.9 11.6 12.25 15.5

1999 Ιαν. .... 11.4 11.9 11.7 11.3 10.7 11.5 12.00 13.5
<*βρ· - 10.2 10.7 10.7 10.5 10.1 11.5 12.00 13.5
Μάρτ. .. 10.2 10.2 10.1 9.9 9.6 11.5 12.00 13.5
Αττρ. .. 10.2 10.2 10.1 9.8 9.4 11.5 12.00 13.5
Μάιος.. 10.4 10.1 10.0 9.6 9.1 11.5 12.00 13.5
Ιούν. .. 10.4 10.1 10.1 9.7 9.0 11.5 12.00 13.5
Ιούλ. ... 10.3 10.1 10.1 9.7 9.1 11.5 12.00 13.5
ΑύΥ..... 10.3 10.1 10.1 9.9 9.3 11.5 12.00 13.5
Σεπτ. ... 10.3 10.0 10.0 9.8 9.1 11.5 12.00 13.5
Οκτ....... 10.6 10.3 10.3 10.0 9.2 11.0 11.50 13.0
Νοέμ. ... 10.8 11.2 11.0 10.3 9.4 11.0 11.50 13.0

1 Μέσα επιτόκια περιόδου
2 Επιτόκια τέλους περιόδου 

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος

'Οπως γίνεται αντιληπτό από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, τα επιτόκια ακολουθούν μία 

πτωτική τάση. Από το 1995 έως σήμερα τα επιτόκια έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 4 

ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα να υφίσταται μία διευκόλυνση των επιχειρήσεων όσον 

αφορά στην άντληση κεφαλαίων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σχετικά με τα επιτόκια δανεισμού θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι σταδιακός από το 

1987, τα fixed επιτόκια που εφαρμόζονταν σύμφωνα με τις Πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδας, 

αντικαταστάθηκαν από τα ελάχιστα επίπεδα επιτοκίων. Τα ελάχιστα επίπεδα αυτά τελικά 

εφαρμόστηκαν το 1992 και από τότε οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν την ελευθερία να 

διαπραγματεύονται τα επιτόκια σύμφωνα με της συνθήκες της αγοράς και των πελατών.

Επιπρόσθετα, το 1991 μειώθηκαν κατά πολύ οι περιορισμοί που σχετίζονταν με τη 

χρηματοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και τα Πιστωτικά Ιδρύματα
Κεφάλαιο 2 Εννοιολσγικό Περιεχόμενο τον όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώχευσης και Πορεία Πτωχεύσεων crcrjv Ε.Ε. και την 24 
Ελλάδα
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μπορούσαν ελεύθερα να διαπραγματεύονται και να χρηματοδοτούν δάνεια χωρίς περιορισμούς 

στο ποσό, το επιτόκιο για διάφορους σκοπούς (ορισμένοι μέχρι και σήμερα περιορισμένοι), 

όπως τα κεφάλαια κίνησης, την αγορά παγίων, τις κατασκευές, τα καταναλωτικά και προσωπικά 

δάνεια.

14 Ilopda κτωγεύσεων στην ELK και την Ελλάδα
Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν την πορεία των 

καταγεγραμμένων πτωχεύσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δημοσιεύτηκαν στην 

εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ στις 08.06.1997, όσο και στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος.

Οικονομικές Αποτυχίες στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά την περίοδο 1992 -
1996

ΕΤΟΣ
ΧΩΡΑ 1992 1993 1994 1995 1996 ΣΥΝΟΛΟ
Αυστρία 3,658 5,081 4,850 4,994 5,500 24,083
Βέλγιο 3,115 6,154 6,354 7,157 7,400 30,180
Γαλλία 57,795 60,481 59,503 59,503 59,900 297,182
Γερμανία 15,302 20,298 24,928 28,785 31,000 120,313
Δανία 2,895 3,509 3,687 2,621 1,900 14,612
Ελβετία 9,578 10,513 10,350 9,761 10,200 50,402
Ιρλανδία 787 814 124 693 670 3,088
Ισπανία 1,642 2,064 1,666 1,345 1,100 7,817
Ιταλία 11,703 14,094 16,506 16,016 15,600 73,919
Λουξεμβούργο 185 257 302 320 390 1,454
Μ. Βρεττανία 61,219 58,982 49,969 43,484 42,900 256,554
Νορβηγία 5,749 5,218 4,686 3,699 3,800 23,152
Ολλανδία 5,045 6,428 6,644 5,847 5,600 29,564
Σουηδία 22,449 18,731 15,666 12,585 12,200 81,631
Φνλανδία 7,348 6,769 5,502 5,234 4,900 29,753

ΣΥΝΟΛΟ 208,470 219,393 210,737 202,044 203,060 1,043,704

Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα η χώρα με τις περισσότερες καταγεγραμμένες πτωχεύσεις 

είναι η Γαλλία, με την μεγαλύτερη έξαρση να συμβαίνει το 1993. Ακολουθεί η Μ. Βρετανία με 

τον μεγαλύτερο αριθμό να παρουσιάζεται το 1992, ενώ στη τρίτη θέση βρίσκεται η Γερμανία, η 

οποία τις περισσότερες πτωχεύσεις τις εμφανίζει το 1996.

Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη του συνόλου των χωρών παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός εμφανίζεται το 1992 και κατόπιν το 1993.

Βέβαια, τα συγκριτικά αποτελέσματα ανά κράτος δεν θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα, 

δεδομένου ότι πρόκειται για απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή, θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό εάν 

υπήρχαν και στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων σε κάθε χώρα ξεχωριστά όπως επίσης ο 

αριθμός των νεοϊδρυθείσων επιχειρήσεων και ο χρόνος λειτουργίας αυτών που πτώχευσαν. Σαν 

πρώτη αμφισβήτηση θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τόσο η Γαλλία, όσο και η Μ. Βρετανία
Κεφάλαιο 2 Εννοιολογικό Περιεχόμενο του όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώχευσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 25 
Ελλάδα



και η Γερμανία αποτελούν το βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης με μεγάλο πλήθος 

επιχειρήσεων. Επίσης, και οι τρεις χώρες έχουν να επιδείξουν σημαντική εξαγωγική 

δραστηριότητα, και σε αυτές έχουν την έδρα τους μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

παγκοσμίως.

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στην πορεία των πτωχεύσεων στην Ελλάδα.
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ϊμμΜ
1973 729
1974 423
1975 429
1976 413
1977 489
1978 600
1979 667
1980 741
1981 770
1982 749
1983 896
1984 973
1985 693
1986 763
1987 1,065
1988 1,091
1989 963
1990 636
1991 880
1992 820
1993 874
1994 885
1995 1,395
1996 1,500

Παρόλο που θα μπορούσε κανείς εύκολα να θεωρήσει ότι στην Ελλάδα επικρατεί μία σχετική 

σταθερότητα με μικρή ανοδική τάση, όσον αφορά στις καταγεγραμμένες πτωχεύσεις, μέχρι και 

τα μέσα της δεκαετίας του '90, παρατηρείται μία έξαρση κατά τα έτη 1995 και 1996. Αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στα φαινόμενα της ελληνικής οικονομίας που επικρατούσαν εκείνη 

την περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, και σε άμεση σχέση με τα προαναφερόμενα αίτια των 

πτωχεύσεων, ενδεικτικά αναφέρεται ο υψηλός πληθωρισμός, ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης, τα 

υψηλά επιτόκια, το υπερτιμημένο νόμισμα, που οδήγησαν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις σε 

προβλήματα ρευστότητας, επιπόλαια και βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των οικονομικών 

συνθηκών και τελικά στην πτώχευση.

Κεφά).αιο 2 Εννοιολογικό Περιεχόμε\Ό τον όρου Πτώχευση, Αίτια Πτώγευσης και Πορεία Πτωχεύσεων στην Ε.Ε. και την 26
Ελλάδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μέθοδοι πρόΒλε<ιηκ τικ πτώχευσης των επιχειρήσεων

XL Eiaarwituefc ΠαβοΌΐϋήαζκ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Μέθοδοι Πρόβλεψης της Πτώχευσης.

Ο βασικός διαχωρισμός των διαφόρων μεθόδων γίνεται με κριτήριο τα δεδομένα που αυτές 

χρησιμοποιούν. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιούν ποιοτικά ή ποσοτικά στοιχεία. Έτσι, έχουμε τον 

διαχωρισμό στις Ποιοτικές και Ποσοτικές Μεθόδους. Αρχικά στην παρ. 3.2 γίνεται σύντομη 

αναφορά στις Ποιοτικές Μεθόδους, και συγκεκριμένα σε 2 εμπειρικές που εφαρμόστηκαν 

αρχικά στην Αμερική και είναι: τα 5 Cs (Character, Capacity, Capital, Conditions, Collateral) 

και το μοντέλο LAPP (Liquidity, Activity, Portfolio, Potential). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

Μέθοδοι αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται και σήμερα, με διαφορετική μορφή ανάλογα με 

τις εκάστοτε συνθήκες.

Στη συνέχεια (παρ. 3.3) παρουσιάζονται οι Ποσοτικές Μέθοδοι, ενώ ακολουθεί ανάλυση 

ανάλογα με τις βασικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Έτσι, αναφέρονται οι : η 

Μονομεταβλητή Ανάλυση, η Πολυμεταβλητή Ανάλυση, οι μη Παραμετρικές Μέθοδοι και οι 

Λοιπές Μέθοδοι.

Τέλος, (παρ.3.4) εξάγονται τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην κριτική των Ποσοτικών 

Μεθόδων Πρόβλεψης, τις υποθέσεις που χρησιμοποιούν, την πληροφόρηση που εξάγουν, τα 

προβλήματα στην εφαρμογή τους και την αποτελεσματικότητά τους.

Κεφάλαιο 3 Μέθοδοι Πρόβλεψης της Πτώγευσης των Επιχειρήσεων 27
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&2> Πβι&ηκέ: Μέββδω flWflfcwig

Η προσπάθεια πρόβλεψης των πτωχεύσεων ξεκίνησε αρχικά με εμπειρικές μεθόδους οι οποίες 

εισήχθησαν από μεγάλες εμπορικές τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι 

Τραπεζικοί οργανισμοί θέλοντας να βρουν ένα τρόπο αξιολόγησης των πελατών τους 

χρησιμοποίησαν 5 κριτήρια για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Επρόκειτο στην ουσία 

για την αρχική διαμόρφωση του Credit Scoring. Έτσι εφαρμόστηκε το μοντέλο των πέντε C 

(ιCharacter, Capacity, Capital, Conditions, Collateral) που αντιπροσωπεύουν στα ελληνικά τις 

έννοιες Χαρακτήρα, Ικανότητα, Κεφάλαιο, Συνθήκες, Εξασφάλιση.

Επίσης, εφαρμόστηκε το μοντέλο LAPP (Liquidity, Activity, Profitability, Potential) που στα 

ελληνικά σημαίνουν Ρευστότητα, Δραστηριότητα, Κερδοφορία, Ενδεχόμενο. Τα υποδείγματα 

αυτά παρόλο που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, και αποτελούσαν τα αρχικά στάδια 

για την Ταξινόμηση των πελατών μιας Τράπεζας, εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να 

εφαρμόζοντας σε ορισμένες παραλλαγές. Σύμφωνα με το μοντέλο ανάλυσης των κινδύνων που 

αναπτύχθηκε παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι τόσο τα πέντε C όσο και το LAPP δάνεισαν τα 

βασικά τους στοιχεία για την διαμόρφωση του συγκεκριμένου μοντέλου.

Είναι ξεκάθαρο ότι η αποτυχία-πτώχευση επηρεάζει όλη την ύπαρξη της εταιρείας και 

συνεπάγεται υψηλά κόστη τόσο για την εταιρεία, και την κοινωνία όσο και για ολόκληρη την 

οικονομία του κράτους. Ο Beaver το 19681 απέδειξε την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην 

πτώση της τιμής μίας μετοχής όσο η εταιρεία πλησιάζει στα πρόθυρα της πτώχευσης. 

Συμπερασματικά, η πρόβλεψη της επικείμενης πτώχευσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

όλους όσους σχετίζονται με την εταιρεία: ιδιοκτήτες, μετόχους, εργαζόμενους, managers, 

προμηθευτές, πιστωτές, πελάτες , την κοινωνία και την κυβέρνηση.

1? Itaamueis Mitie&u Πβόίβ&νης

Στη συνέχεια αναφέρονται οι ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης που έχουν αναπτυχθεί και 

εφαρμοστεί. Παρόλο που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα, η διαδικασία δημιουργίας 

τους είναι κοινή :

Ο Επιλογή και συλλογή των δεδομένων και του δείγματος (μεταβλητές, χαρακτηριστικά 

και μέγεθος τους δείγματος)

9 Επιλογή της μεθόδου και συγκεκριμένων μεταβλητών (αριθμοδείκτες ή άλλες) για την 

ανάπτυξη του μοντέλου

9 Αξιοπιστία του μοντέλου (στατιστική σημασία και ακρίβεια των αποτελεσμάτων)

Η βασική υπόθεση στην οποία στηρίζονται τα παρακάτω μοντέλα είναι ότι οι εταιρείες του 

δείγματος διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τις υγιείς και τις μη υγιείς. Όμως, συνήθως 

είναι προτιμότερο να γίνεται ταξινόμηση των εταιρειών σε περισσότερες από μία κατηγορίες
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ανάλογα με τον ενεχόμενο κίνδυνο, προκειμένου να εξαχθούν πληροφορίες χρήσιμες για αυτούς 

που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Πάντως, το μοντέλο της “διχοτομικής ταξινόμησης” είναι 

γενικότερα αποδεκτό και προτιμάται σε σχέση με τα άλλα.

Οι στατιστικές μέθοδοι ήταν οι πρώτες που εφαρμόστηκαν για την πρόβλεψη της οικονομικής 

δυσπραγίας. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν την Ανάλυση Διαφοροποίησης (Discriminant 

Analysis) και τις εναλλακτικές της, τα Πιθανοτικά Υποδείγματα (logit και probit) όπως επίσης 

και το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότψας (Linear Probability Model). Η μη παραμετρική μέθοδος 

Recursive Partitioning χρησιμοποιεί ένα Μπεισιανό περίγραμμα για το διαχωρισμό των ομάδων 

των εταιρειών. Η Ανάλυση Επιβίωσης ("Survival Method) στοχεύει στη πρόβλεψη της χρονικής 

στιγμής της οικονομικής αποτυχίας.

Το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική ανάπτυξη στην εξέλιξη των μεθόδων, οδήγησε στην 

τροποποίησή τους και εφαρμογή τους σε χρηματοοικονομικά προβλήματα με πολυάριθμα 

χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η απόπειρα μέτρησης και ενσωμάτωσης 

αρκετών ποιοτικών χαρακτηριστικών έχει οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις όπως μέθοδοι 

πολυκριτηρίων (Multicriteria Methods), “Expert Systems”.

Από μεθοδολογική άποψη, οι βασικές προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί κατατάσσονται 

στις παρακάτω κατηγορίες:

Φ Μονομεταβλητή Ανάλυση
Φ Πολυμεταβλητή Ανάλυση : Ανάλυση διαφοροποίησης (Discriminant Analysis), και 

πιθανοτικά υποδείγματα (Probit/Logit, γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας)

Φ Μη παραμετρικές Μέθοδοι: Recursive Partitioning και Σύγκριση των Μέσων Τιμών. 

Φ Λοιπές Μέθοδοι : Ανάλυση επιβίωσης (Survival Method), μέθοδοι πολυκριτηρίων , 

expert systems.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι μέθοδοι πρόγνωσης της οικονομικής 

αποτυχίας.

3.3.Ι.Μονοηεταβλητιί Ανάλυση

Η μονομεταβλητή ανάλυση ήταν η πρώτη που χρησιμοποιήθηκε για τη ταξινόμηση των 

εταιρειών σε υγιείς και μη υγιείς, και αποτελεί μία από τις παλαιότερες μεθόδους. 1 2 

Σκοπός της μεθόδου είναι ο καθορισμός του δείκτη που θα δώσει την καλύτερη πρόβλεψη για 

την μελλοντική χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Η εφαρμογή της μεθόδου 

στηρίζεται σε δύο βασικές υποθέσεις :

ΜΕΡΟΣ I_________________________Πιστωτικός Κίνδυνος και Πτώτευση Επηειοήσεων : θεωρητική Εξέταση

1 “Market Prices, Financial Ratios, and the Prediction of Failure”, Beaver, W.H. Journal ofAccounting Research 
(Autumn 1968)
2 “Financial ratios as predictors of Failure”, Bea\:er W.H., Empirical Research in Accounting, Supplement to 
Journal of Accounting Research (1966)
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1. Η κατανομή της μεταβλητής για τις μη υγιείς εταιρείες είναι συστηματικά διαφορετική 

από την κατανομή της μεταβλητής των υπολοίπων.

2. Αυτή η συστηματική διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς πρόβλεψης.

Παρόλο που η εν λόγω μέθοδος απέδωσε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα, δέχθηκε 

σημαντική κριτική λόγω της συσχέτισης ανάμεσα στους δείκτες και στην δυσκολία που 

συναντάται στο να εξαχθούν ξεκάθαρα συμπεράσματα όταν διαφορετικές μεταβλητές δίνουν 

αντιφατικές προβλέψεις για την ίδια εταιρεία. Επίσης, είναι παραδεκτό ότι υφίσταται ένας 

μεγάλος αριθμός τιαραγόντων που μπορεί να περιγράφουν αποτελεσματικά την οικονομική 

κατάσταση μίας εταιρείας ούτως ώστε ένας μόνο δείκτης να μην περιλαμβάνει όλες τις 

πληροφορίες. Οι ερευνητές, παρολαυτά υιοθέτησαν το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγνώρισαν 

ότι πολλοί διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν και να επηρεάσουν την 

οικονομική αποτυχία μίας επιχείρησης.

3.3.2 Πολοαεταβλητή Ανάλυση

3.3.2.1 Ανάλυση Διαφοροποίησης (Discriminant Analysis)

Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε από τον Fisher (1935) και αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί ευρύτατα 

στις βιολογικές και συμπεριφορικές επιστήμες, 3 ενώ στη συνέχεια εφαρμόστηκε για την 

ανάπτυξη μοντέλων ικανών να προβλέψουν την οικονομική αποτυχία. 4 

Αρχικά θεωρούμε ότι μία εταιρεία I χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσμα X από στοιχεία που είναι 

μετρήσεις των η ανεξάρτητων μεταβλητών x (που προβλέπουν). Για τους δύο πληθυσμούς 

(υγιείς και μη υγιείς εταιρείες) υποτίθεται ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές κατανέμονται μέσα σε 

κάθε ομάδα σύμφωνα με την κανονικά κατανομή με διαφορετικούς μέσους αλλά ίση διασπορά 

των μητρών. Ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε εκείνο το γραμμικό συνδυασμό των 

ανεξάρτητων μεταβλητών που θα μεγιστοποιήσει τη διακύμανση μεταξύ των πληθυσμών όσον 

αφορά στη διακύμανση μέσα στις ομάδες. Η μέθοδος υπολογίζει μία συνάρτηση 

διαφοροποίησης που είναι ένας συντελεστής διανύσματος A

(αο, αι,... CC3)

Ο γραμμικός συνδυασμός παρέχει για την κάθε εταιρεία ένα Ζ-σκορ σύμφωνα με :

Ζ1 = αα+αιχίι+«2X12+Λ3ΧΙ3+........+ anxin

Όπου Zi είναι το Ζ σκορ για την επιχείρηση i και xii, ΧΪ2, χΪ3,.. xin είναι οι η ανεξάρτητες 

μεταβλητές για την εταιρεία ϊ.

Το σκορ υπολογίζεται με τις a-priori πιθανότητες των μελών των ομάδων και των κόστων της 

λανθασμένης ταξινόμησης.

ΜΕΡΟΣ I___________________________Πιστωτικοί: Κίνδυνος και Πτώητοση Επηειοήσεων : θεωρητική Εξέταση

3 Cooley W., Lohnes Ρ., W “Multivariate Procedures for the behavioral Sciences” , New York : Jhon Wiley, 1962
4 Altman E., Avery R., Eisenbeis R., Sinkey J., “Application of Classification Techiques in Business, Banking and 
Finance”, Greenwich, Conn. JAI Press, 1981
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Η ανάλυση αυτού του είδους παρουσιάζει συνήθως στατιστικά προβλήματα διότι δεν 
ικανοποιούνται εύκολα οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται, όπως πολυμεταβλητή κανονικότητα 

και ισότητα των μητρών συνδιακύμανσης των προς ταξινόμηση κατανομών. Η συχνή 

παραβίαση των παραπάνω υποθέσεων έχει σαν αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα 

αξιόπιστου υπολογισμού των πιθανοτήτων χρεοκοπίας μιας επιχείρησης και τη διερεύνηση της 

στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών (ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται στατιστικοί 

έλεγχοι όπως το f-test).

Συμπερασματικά, η Ανάλυση Διαφοροποίησης δίνει στον λήπτη των αποφάσεων μία 

ταξινόμηση των εταιρειών σε δύο ομάδες, η οποία παρά το γεγονός ότι κρίνεται σημαντικά δεν 

δίνει καμία εκτίμηση για τον κίνδυνο που συνδέεται με την οικονομική αποτυχία.

Ο Altman το 19685 χρησιμοποίησε πρώτος της Ανάλυση Διαφοροποίησης . Η έρευνά του ήταν 

η πρώτη που συσχέτισε την ταξινόμηση των εταιρειών με περισότερες από μία μεταβλητές. 

Επέλεξε 33 βιομηχανικές εταιρείες που οδηγήθηκαν σε οικονομική αποτυχία κατά την περίοδο 

1946 - 1965 τις οποίες αντυιαράθεσε με 33 υγιείς βάσει του κλάδου και του μεγέθους του 

ενεργητικού. Με βάση την γραμμική Ανάλυση Διαφοροποίησης δόμησε ένα μοντέλο 5 

μεταβλητών που διαχώριζε τις επιχειρήσεις σε οικονομικά αποτυχημένες και μη. Οι δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο επιλέχθησαν βάσει της δημοτικότητάς τους και πιθανώς της 

σχέσης τους με τη χρεοκοπία όπως αυτή προέκυπτε από την έως τότε βιβλιογραφία. Αυτοί οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες υπολογίστηκαν έως και 5 έτη πριν την οικονομική αποτυχία.

Τελικά η προτεινόμενη συνάρτηση ήταν :

Ζ = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5, όπου

XI : Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ2 : Παρακρατηθέντα κέρδη / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ3 : Κ.Π.Τ.Φ. / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ4 : Αγοραία τιμή μετοχής / Εσωτερική αξία μετοχής 

Χ5 : Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Το σκορ που διαχώριζε το συνολικό αριθμό των λανθασμένων ταξινομήσεων ήταν 2.675. Οι 

εταιρείες που λάμβαναν μικρότερο σκορ καταχωρούνταν ως «χρεοκοπημένες». Η ακρίβεια για 

το αρχικό δείγμα ήταν 95% και 83% για ένα και δύο χρόνια πριν από τη χρεοκοπία αντίστοιχα. 

Πραγματοποιήθηκε και δοκιμή με 99 εταιρείες που είχαν κοινά χαρακτηριστικά με το αρχικό 

δείγμα.

ΜΕΡΟΣ I___________________________Πιστωτικά: Κίνδυνο: και Πτώτενση Επιτειοήσεων: θεωρητική Εζεταση

5 “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptsy”, Altman, E., The Journal 
of Finance (September 1968)
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Ο Altman το 19776 δημιούργησε ένα νέο μοντέλο 7 μεταβλητών γνωστό και ως “Z-Model”. 

Αυτή η έρευνα βασίστηκε σε ένα δείγμα από 53 βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που 

χρεωκόπησαν κατά την περίοδο 1969-1975. Με βάση τον κλάδο και το έτος των δεδομένων οι 

επιχειρήσεις αυτές αντιπαρατάχθηκαν με 58 υγιείς. Χρησιμοποιήθηκαν λογαριθμικοί 

μετασχηματισμοί των μεταβλητών για την βελτίωση της κανονικότητάς τους.

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής :

XI : Κ.Π.Τ.Φ / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ2 : Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ3 : Κ.Π.Τ.Φ. / Έξοδα τόκων

Χ4 : Παρακρατηθέντα κέρδη / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ5 : Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Χ6 : Αγοραία τιμή μετοχής / Εσωτερική αξία μετοχής 

Χ7 : Σταθερότητα της μεταβλητής XI σε μία δεκαετή τάση

Στη συνέχεια πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το παραπάνω μοντέλο για την πρόβλεψη των 

πτωχεύσεων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Βέβαια, λόγω των ιδιαιτεροτήτων το 

μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί με ορισμένες διαφοροποιήσεις για να μπορεί να γίνει 

αντιπροσωπευτικό της συγκεκριμένης πραγματικότητας.

3.3.2.2. Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Linear Probability Model)7

Το Γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας αποτελεί απλή προέκταση του υποδείγματος γραμμικής 

παλινδρόμησης. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι διχοτομική, λαμβάνει δηλαδή τις τιμές 1 και 0 

(ποιοτική μεταβλητή με δύο εκδοχές).

Το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας υποθέτει ότι η πιθανότητα μία επιχείρηση να ανήκει σε 

μία δεδομένη ομάδα είναι γραμμική συνάρτηση των χαρακτηριστικών της (αριθμοδείκτες). 

Συνεπώς έχει την μορφή :

Yi=a+bj*Xij+ei

όπου Xij= τιμές χαρακτηριστικού j (j= 1,2,... ,n) της επιχείρησης I

Yi=l αν η επιχείρηση ανήκει στην ομάδα I των οικονομικά αποτυχημένων 

Υΐ=0 αν η επιχείρηση ανήκει στην ομάδα I των υγιών 

ei= τυχαία μεταβλητή με Ε (ei)=0

Σημαντικά στατιστικά προβλήματα έχουν αναφερθεί αναφορικά με τη χρήση της συγκεκριμένης 

μεθόδου. Η κατανομή των σφαλμάτων δεν είναι κανονική ενώ παρουσιάζεται πρόβλημα 

ερμηνείας, όταν η προβλεπόμενη τιμή της πιθανότητας βρίσκεται έξω από το διάστημα (0,1). * 1

6 “Zeta Analysis : A new Model to Identify Bankruptsy Risk of Corporations”, Altman E., Haldeman R.G., 
Narayanan P., Journal of Banking and Finance (June 1977)
1 ‘Υποδείγματα Πιθανότητας για την Πρόγνωση της Οικονομικής Αποτυχίας”, Βρανάς Α.,Σπουδαί (1989)
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Ενώ οι υποθέσεις των δύο προαναφερθέντων μεθόδων διαφέρουν, τα αποτελέσματα 

ταξινόμησης που προκύπτουν είναι όμοια. Αυτό ίσως να εξηγεί και το γεγονός γιατί η μέθοδος 

αυτή δεν εφαρμόστηκε εκτεταμένα για την πρόγνωση της οικονομικής δυσπραγίας.

3.3.2.3. Υποδείγματα Probit/Logit8

Το υπόδειγμα Logit βασίζεται στην σωρευτική λογιστική συνάρτηση πιθανότητας και ορίζεται 

ως εξής:

Pi=F(Zi)=F(a+Bj*Xij)=l/l+e-zi
Όπου e=2,781828 (η βάση των φυσικών λογαρίθμων)

Zi= a + Bj*Xij (Xij: τιμές χαρακτηριστικού) στην επιχείρηση I)

Pi: η πιθανότητα αποτυχίας της επιχείρησης I δεδομένων των χαρακτηριστικών της Xij.

Σημειώνεται ότι το υπόδειγμα Logit είναι κατάλληλο για την πραγματοποίηση προβλέψεων 

δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις της πιθανότητας βρίσκεται εντός του αποδεκτού διαστήματος (0,1). 

Η όλη ανάλυση στηρίζεται στην υπόθεση της κανονικότητας των δεδομένων.

Η κύρια διαφορά των υποδειγμάτων Logit και Probit είναι η χρησιμοποίηση της συνάρτησης 

πιθανότητας της κανονικής κατανομής στο Probit, έναντι της λογιστικής καμπύλης για το 

Logit. Σημειώνεται ότι η ερμηνευτική ικανότητα και των δύο υποδειγμάτων εξετάζεται με το X- 

test εξαιτίας του δυαδικού χαρακτήρα τους (τιμές 0 και 1).

Οι μέθοδοι αυτές δεν βασίζονται σε αυστηρές υποθέσεις και έτσι ξεπερνούν τα αντίστοιχα 

προβλήματα της Ανάλυσης Διαφοροποίησης ενώ παρουσιάζουν σημαντική ακρίβεια στην 

πρόγνωση της χρεοκοπίας. Κερδίζουν συνεχώς έδαφος διότι επιτρέπεται η χρήση πολλών 

μεταβλητών μαζί και οδηγεί σε άμεσα αντιληπτά αποτελέσματα (η συνάρτηση οδηγεί σε μία 

τιμή ανά επιχείρηση, η οποία συγκρίνεται με ένα μέγεθος αναφοράς που αποτελεί το 

διαχωριστικό σημείο μεταξύ υγιών και χρεοκοπημένων επιχειρήσεων).

Οι μελέτες που χρησιμοποιούν το υπόδειγμα Probit στη βιβλιογραφία είναι σαφώς λιγότερες 

από αυτές που χρησιμοποιούν το Logit. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάλυση 

Probit απαιτεί πολύ περισσότερους υπολογισμούς καθώς και στο ότι περικλείει μη γραμμικές 

εκτιμήσεις.

8 Αναφορά από : ‘‘Multicriteria Decision Aid Methods for the Prediction of Business Failure ”, DimitrasA., 
Zopounidis C. (1988)
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3.3.3. Μη παοαιιετοικές αέθοόοι

3.3.3. Ι. Recursive Positioning (R.P.A.)9

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί με τι διαδικασία των διαδοχικών βημάτων (σε κάθε βήμα εξετάζεται 

μόνο μία μεταβλητή) και καταλήγει στη διαμόρφωση μήτρας, που εκφράζει την κατάταξη των 

εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

Ξεκινά με το δείγμα των εταιρειών, τα χρηματοοικονομικά τους χαρακτηριστικά, την ακριβή 

ταξινόμηση των ομάδων, τις προηγούμενες πιθανότητες και τα κόστη της λανθασμένης 

ταξινόμησης. Δομείται ένα δυαδικό δέντρο ταξινόμησης, όπου μία συνήθως μεταβλητή που 

αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό χαρακτηριστικό σε κάθε κόμβο (κριτήριο) και ένα σημείο 

διαχωρισμού που ελαχιστοποιεί το κόστος της λανθασμένης ταξινόμησης για τις εταιρείες που 

απομένουν. Το κόστος της λανθασμένης ταξινόμησης σε κόμβο t, R(t) είναι:

R(t)=(C21+C 12)*P 1 *Ρ2 *n2(t)*n 1 (t)/p(t)*N2 *ηί

Όπου η κάθε μεταβλητή αντιπροσωπεύει:

Νι,Ν2 : οι αριθμοί των εταιρειών σε κάθε ομάδα (αποτυχημένες και υγιείς) 

m(t), m(t): ο αριθμός των εταιρειών σε κάθε ομάδα στον κόμβο t

C21: κόστος λανθασμένης ταξινόμησης μίας εταιρείας στην ομάδα 1 ενώ ανήκει στην ομάδα 2 

Ci2: κόστος λανθασμένης ταξινόμησης μίας εταιρείας στην ομάδα 2 ενώ ανήκει στην ομάδα 1 

Pi, Ρ2 : προηγούμενες πιθανότητες μίας εταιρείας μα αποτελεί μέλος των ομάδων 1 ή 2 

ρ(ι): πιθανότητα ταξινόμησης μίας εταιρείας στον κόμβο t

Μετά την συγκρότηση του δέντρου ταξινόμησης, υπολογίζεται ο κίνδυνος για τους τελικούς 

κόμβους και ο κίνδυνος για ολόκληρο το δέντρο. Για την ταξινόμηση της κάθε νέας εταιρείας, 

αυτή μπαίνει στο δέντρο και κατέρχεται μέσα στον τελικό κόμβο, ο οποίος αναγνωρίζει σε ποιά 

ομάδα ανήκει η εταιρείας καθώς και τη σχετική πιθανότητα..

Η R.P. Α. έχει τα χαρακτηριστικά και των μονομεταβλητών και των πολυμεταβλητών μεθόδων. 

Η ταξινόμηση σε έναν κόμβο βασίζεται με βάση το κριτήριο μιας απλής μεταβλητής. Από την 

άλλη μεριά η R.P. Α. χρησιμοποιεί μια ακολουθία κόμβων π.χ. ακολουθία χαρακτηριστικών για 

την ταξινόμηση των εταιρειών.

Δύο βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής :

> Αποτελεί ένα μοντέλο προοδευτικής επιλογής - ταξινόμησης που δεν ανασκοπεί τις 

προηγούμενες ταξινομήσεις ενώ εισάγει νέα κριτήρια ταξινόμησης. Αυτό μπορεί να έχει 

ως επακόλουθο την επανεμφάνιση της ίδιας μεταβλητής - κριτηρίου σε ένα επόμενο 

στάδιο με ένα διαφορετικό σκορ διαχωρισμού.

9 “Introducing Recursive Partitioning for Financial Classification : The case of Financial Distress”, Frydman H„ 
Altman E., Kao D., The Journal of Finance, (March 1985)
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> Η εκτίμηση του δέντρου παρουσιάζει δυσκολίες. Η R.P.A. δεν επιτρέπει συγκρίσεις 

μεταξύ των εταιρειών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αλλά μόνο κατατάσσει τις 

εταιρείες σε δύο κατηγορίες κινδύνου.

Ένα από τα κύριο πλεονεκτήματα της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι το δυαδικό δέντρο 

επεξηγεί εύκολα την αποτυχία για μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Το πλεονέκτημα αυτό χάνεται 

όταν χρησιμοποιούνται αντί για κριτήρια μίας μεταβλητής, κριτήρια γραμμικού συνδυασμού 

των χαρακτηριστικών.

Η μέθοδος Recursive Positioning όπως και οι μέθοδοι Probit/Logit δεν βασίζεται σε αυστηρές 

υποθέσεις και έτσι ξεπερνά τα αντίστοιχα προβλήματα της Ανάλυσης Διαφοροποίησης. 

Υπερέχει θεωρητικά και παρουσιάζει σημαντική ακρίβεια στην πρόγνωση της χρεοκοπίας. 

Ωστόσο παρά την ελκυστικότητά της δεν βρίσκει ευρεία εφαρμογή.

3.3.3.2. Σύγκριση των Μέσων Τιμών

Προκειμένου να εντοπίσουμε αξιόπιστα υποδείγματα πρόγνωσης της χρεοκοπίας, εξετάζουμε τις 

σχέσεις μεταξύ των μέσων τιμών των μεταβλητών για χρεοκοπημένες και υγιείς εταιρείες, μία, 

δύο και τρεις περιόδους πριν την έλευση του γεγονότος (χρεοκοπία ή μη ).

Μια γενική εικόνα των διαφορών μεταξύ των χρεοκοπημένων (X) και υγιών (MX) εταιρειών 

αποκομίζεται με τον υπολογισμό των μέσων τιμών των κατανομών των επιλεγόμενων 

χαρακτηριστικών τους (χρηματοοικονομικοί δείκτες). Εξετάζεται το ποιοι δείκτες παρουσιάζουν 

ουσιώδεις (και στατιστικά σημαντικές) διαφορές μεταξύ X και MX. Ειδικότερα εξετάζεται η 

υπόθεση ότι οι μέσοι των κατανομών είναι ίσοι.

3.3.4. Λοιπές Μέθοδοί10 

3.3.4.1 Ανάλυση Επιβίωσης

Οι παραπάνω μέθοδοι προσπαθούν να προβλέψουν την οικονομική αποτυχία χρησιμοποιώντας 

τα δεδομένα από 1 - 5 έτη πριν την πραγματική αποτυχία. Ωστόσο δεν μπορούν να εκτιμήσουν 

τη χρονική στιγμή της οικονομικής αποτυχίας. Η Ανάλυση Επιβίωσης υποθέτει ότι όλες οι 

εταιρείες του δείγματος, υγιείς και μη προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό. Οι υγιείς εταιρείες 

θεωρούνται ως ένα είδος ελεγχόμενων παρατηρήσεων. Ο κίνδυνος της οικονομικής αποτυχίας 

εκτιμάται από το χρόνο επιβίωσης που υπολογίζεται για κάθε εταιρεία.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον προσδοκώμενο χρόνο της αποτυχίας παρέχει 

σημαντική πληροφόρηση για την εταιρεία στους υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων. Παρόλο 

που η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία εφικτή επιλογή των στατιστικών μεθόδων δε 

χρησιμοποιείται εκτεταμένα για τη πρόβλεψη της οικονομικής αποτυχίας.

10 Αναφορά από : “Multicriteria Decision Aid Methods for the Prediction of Business Failure ”, DimitrasA., 
Zopounidis C. (1988)
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3.3.4.2. Expert Systems

Οι ερευνητές ορμώμενοι από την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης 

προσπάθησαν να εφαρμόσουν τα “expert systems” στα προβλήματα που αφορούν τη χρεοκοπία. 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τις εταιρείες που ανήκουν στις γνωστές ομάδες (υγιείς και μη) που 

περιγράφονται από μία σταθερή ομάδα χαρακτηριστικών (χρηματοοικονομικοί δείκτες) και με 

βάση τα παραπάνω δεδομένα παράγει ένα σύστημα που χρησιμοποιεί εκείνα τα χαρακτηριστικά 

(δείκτες) που ταξινομούν σωστά όλες τις εταιρείες του δείγματος. Τα κριτήρια σε κάθε βήμα 

(π.χ. οι μεταβλητές και το σκορ διαχωρισμού) περιγράφονται χρησιμοποιώντας εκτιμητές της 

εντροπίας και την επιλογή του κριτηρίου που ελαχιστοποιεί την εντροπία. Έτσι προκύπτει ένα 

δέντρο αποφάσεων που μοιάζει με αυτό της μεθόδου R.P.A.

3.3.4.3. Neural Network (Νευρωνικά Δίκτυα-NNs)

Περιγράφεται ως ένα δίκτυο που αποτελείται από αλληλοσυνδεδεμένα ομοιογενή τμήματα που 

αποτελούν απλές υπολογιστικές μονάδες. Κάθε μονάδα i δέχεται ένα σήμα από τις υπόλοιπες 

μονάδες σύμφωνα με το σχηματισμό του δικτύου. Τα σήματα αυτά συνήθως συναθροίζονται 

από την μονάδα, βάσει της συνάρτησης Li:

Li =Lwij*Oj+<f)i

Όπου : wij είναι η βαρύτητα της σύνδεσης μεταξύ των μονάδων, 1, j 

φΐ το σφάλμα της μονάδας 1

Κάθε μονάδα i παράγει ένα σήμα εξόδου σύμφωνα με τη συνάρτηση εξόδου Oi: 

Oi=l /1 + elt

Το σ/ΐϊίΐα cv6c Νευρωνικού Δικτύου
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Οι μονάδες (οι κύκλοι στο σχήμα) ταξινομούνται σε στρώματα μέσα στο δίκτυο. Υπάρχουν οι 

συνδέσεις μεταξύ των μονάδων και ένα διάνυσμα περιγράφει τη διασύνδεση ανάμεσα στις 

μονάδες προσδιορίζοντας τις αποκρίσεις του δικτύου σε κάθε εισροή.

Τα δείγματα τροφοδοτούν το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί ένα αλγόριθμο. Μετά την 

κατασκευή του δικτύου κάθε νέα εισροή (εταιρεία) ανερχόμενη στην τελευταία μονάδα του 

δικτύου ταξινομείται ως οικονομικά αποτυχημένη και υγιής.

Ο Altman αναφέρει ότι τα NNs συμπεριφέρονται σαν ένα “μαύρο κουτί” στη διαδικασία λήψης 

της απόφασης, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποδοχή και την εφαρμογή τους.

3.3.4.4. Μέθοδοι Πολυκριτηρίων (Multicriteria)

Ποιοτικά κριτήρια όπως η ποιότητα του management, οι τάσεις της αγοράς και άλλοι παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην πιθανότητα έλευσης μίας οικονομικής αποτυχίας. Οι μέθοδοι 

πολυκριτηρίων παρέχουν ένα περιβάλλον είτε ποιοτικών είτε ποσοτικών κριτηρίων για την 

αξιολόγηση της επίδοσης της επιχείρησης. Επιπλέον, οι αποφάσεις που τα μοντέλα προτείνουν 

πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αποφάσεις του λήπτη των αποφάσεων που είναι ο φυσικός 

χρήστης των μοντέλων. Ο τελευταίος πρέπει να είναι ικανός να κατανοήσει και να εξηγήσει 

αυτές τις αποφάσεις. Για τον λόγο αυτό τα μοντέλα δομούνται περικλείοντας την εμπειρία και τη 

γνώση του. Αφενός μεν αυτή η προσέγγιση εμπλέκει χρήσιμη πληροφόρηση για προβλέψεις και 

αφετέρου τον καθιστά ικανό να κατανοήσει τη λειτουργία αυτών των μεθόδων αλλά και να τον 

εκπαιδεύσει ώστε να εισαγάγει νέα γνώση και εμπειρία στα μοντέλα τροποποιώντάς τα ώστε να 

ανταποκρίνονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Στόχος των μεθόδων αυτών αποτελεί η 

αύξηση της αξιοπιστίας των προβλέψεων. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

> Επιλογή των κριτηρίων

> Μοντελοποίηση αυτών ώστε να ταιριάζουν με το πρόβλημα της αξιολόγησης της επίδοσης 

της εταιρείας και την πρόβλεψη της οικονομικής αποτυχίας

> Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το χρήστη για να αποδεχτεί το μοντέλο

Η χρήση πολυκριτηρίων για την ανάπτυξη ενός μοντέλου ταξινόμησης μπορεί να βοηθήσει το 

λήπτη αποφάσεων να κατανοήσει τα κύρια χαρακτηριστικά των εταιρειών σε κάθε κατηγορία 

και να χρησιμοποιήσει αυτήν την πληροφόρηση για την ταξινόμηση των νέων άγνωστων 

εταιρειών.
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3.4. Συμχεράσκατα για rtc Αίεθόόοικ: Πρόβλεψησ nfcΠτώχευσης
Τα μοντέλα πρόγνωσης της οικονομικής αποτυχίας των επιχειρήσεων βασίζονται στα 

χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των εταιρειών με την μορφή των χρηματοοικονομικών 

δεικτών. Τα περισσότερα από αυτά τα μοντέλα περιλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου ή κυρίως τα 

διαθέσιμα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά (χρηματοοικονομικούς δείκτες) των εταιρειών. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται ένας μεγάλος αριθμός δεικτών.

Μεταξύ διαφορετικών χωρών, οικονομικών τομέων και περιόδων, οι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες που αποδεικνύονται ικανοί να προβλέψουν τη χρεοκοπία διαφέρουν σημαντικά από 

μελέτη σε μελέτη.

Το κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι αναλυτές αφορά τον ορισμό της χρεοκοπίας. 

Σε γενικούς όρους η χρεοκοπία ορίζεται ως αδυναμία της επιχείρησης να πραγματοποιήσει 

πληρωμές. Η αδυναμία αυτή οριοθετείται με βάση διοικητικές πράξεις όπως π.χ. δικαστικές 

αποφάσεις και άλλοτε με οικονομικά κριτήρια π.χ. de facto διακοπή πληρωμών. Η πολυμορφία 

των ορισμών οδηγεί φυσιολογικά σε υιοθέτηση δειγμάτων με αντίστοιχα διαφοροποιημένες 

ιδιότητες. Ως συνέπεια οι σχετικές εμπειρικές έρευνες αποκτούν ορισμένο βαθμό αυτοτέλειας η 

οποία μάλιστα εντείνεται από την μη χρήση των ιδίων ανεξάρτητων μεταβλητών. Η κατάσταση 

αυτή περιορίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης του συσσωρευμένου με την πάροδο των ετών 

ερευνητικού υλικού προς την κατάσταση μιας αξιολογικής κατάταξης των μεθοδολογιών 

πρόγνωσης της χρεοκοπίας, από άποψη αποτελεσματικότητας.

Η υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζονται οι περισσότερες μέθοδοι πρόγνωσης, ότι οι 

επιχειρήσεις μπορούν να διαχωριστούν σε συνήθως δύο ομάδες δεν κρίνεται πάντοτε 

ικανοποιητική στις πραγματικές καταστάσεις. Κρίνεται προτιμότερη η ταξινόμηση των 

εταιρειών σε περισσότερες από δύο κατηγορίες σύμφωνα με το επίπεδο του κινδύνου που τις 

χαρακτηρίζει, έτσι ώστε να παρέχονται πληροφορίες περισσότερο χρήσιμες σε αρμόδιους να 

λάβουν σχετικές αποφάσεις. Η υπόδειξη της τριχοτόμησης μπορεί να αποτελέσει την απάντηση 

στο παραπάνω πρόβλημα.
Το μέγεθος της διαθεσιμότητας των δεδομένων αποτελεί βασικό περιορισμό στην επιλογή των 

μεταβλητών. Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού χρηματοοικονομικών δεικτών σε ένα μοντέλο 

πρόγνωσης είναι δυνατό να προκαλέσουν το φαινόμενο της πολυσυγγραμικότητας το οποίο 

μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης. Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος 

αριθμός μεταβλητών σε ένα μοντέλο μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην εφαρμογή του σε 

πραγματικές καταστάσεις αλλά και επιπλέον κόστος.

Τα τριμηνιαία χρηματοοικονομικά δεδομένα παρά τη μη ελεγμένη φύση τους, είναι χρήσιμα για 

την πρόβλεψη της χρεοκοπίας και το λιγότερο ακριβή σαν τα ετήσια δεδομένα.
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Ο Foster προτείνει τη χρήση μακροοικονομικών μεταβλητών για την πρόγνωση της 

χρεοκοπίας.11 Επιπλέον ο Mensah11 12 σημειώνει ότι τα διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα 

όπως και οι διαφορετικοί τομείς της οικονομίας οδηγούν σε διαφορετικά μοντέλα πρόγνωσης. 

Ενώ μπορεί η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών που αποτυγχάνουν να επιδεικνύουν υψηλή 

δανειακή επιβάρυνση και χαμηλή κερδοφορία αμέσως πριν την χρεοκοπία το αντίστροφο δεν 

ισχύει. Δεν αποτυγχάνουν απαραίτητα οι εταιρείες που είναι υπέρ δανεισμένες και έχουν χαμηλή 

κερδοφορία. Πολλές κατορθώνουν να αναστρέψουν την κατάσταση. Το τελευταίο είναι πολύ 

σημαντικό καθώς τα μοντέλα συνήθως απορρέουν από την αναπαράθεση (συνήθως μία προς 

μία), όπως συχνά αναφέρεται και παραπάνω για τα δείγματα των οικονομικά αποτυχημένων 

εταιρειών αντίστοιχα με τις παρόμοιες όμως υγιείς επιχειρήσεις του δείγματος.

Τέλος, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι δεν έχει διαμορφωθεί κάποιο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 

θα μπορούσαν να στηρίζονται οι επιλογές των ερευνητών κατά την πραγματοποίηση των 

σχετικών εμπειρικών ερευνών. Έτσι, οι μελέτες που πραγματοποιούνται αξιολογούνται από την 

πρακτική αποτελεσματικότητά τους.

11 "Quarterly Accounting Data: Time-Series Properties and Predictive-Ability Results”, The Accounting Review 
(1977)
12 “The Differential Bankruptsy Predictive Ability of Specific Price Level A djustments: Some Empirical Evidence ”, 
Mensah Y., The Accounting Review, (1983)
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ΜΕΡΟΣ II Ανάλυση του Κλάδου me Κλωστοϋ«ραντουονία<:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η πορεία του Κλάδου tiic Κλωστοΰφαντουργίαι:: η 
σηαερινή κατάσταση Πανκοσαίοκ και οτην Ελλάδα» 
τα Atna tnc ύοεσικ και Πηοοκτικκ

4Λ Εισαγωγικής παρατηρήσεις

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους της ελληνικής 

βιομηχανίας εδώ και αρκετά χρόνια.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αρχικά αναφορά στα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

σημαντικότητά του με συγκεκριμένα ποσοστά και νούμερα. Επίσης, πραγματοποιείται μία 

σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία των μονάδων που δραστηριοποιούνται στο χώρο με 

ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στην περίοδο όπου άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της 

ύφεσης. Στο σημείο αυτό, παρουσιάζονται και στατιστικά στοιχεία των πτωχεύσεων κατά την 

τριετία 1995-1998, ανά γεωγραφική περιοχή.

Στην παρ. 4.2. αναλύονται οι λόγοι ύφεσης της Παγκόσμιας κλωστοϋφαντουργίας, ενώ γίνεται 

αναφορά στη Γερμανία και την Ιταλία οι οποίες κατάφεραν να υπερπηδήσουν τα εμπόδια 

ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που πλέον αποτελούν το βασικό 

πρόβλημα των επιχειρηματιών παγκοσμίως καθώς και οι προοπτικές που δημιουργούνται 

σήμερα.

Η κατάσταση του κλάδου στην Ελλάδα παρουσιάζεται στην παρ. 4.3. όπου αναφέρονται οι 

τρεις βασικοί λόγοι ύφεσης : κατάργηση της προστασίας της εγχώριας αγοράς, κατάργηση των 

εξαγωγικών επιδοτήσεων, υψηλό εργατικό κόστος.

Τέλος, στην παρ. 4.4. αναφέρονται οι προοπτικές της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας, όπως 

διαμορφώνονται βάσει τριών παραγόντων: την υποτίμηση της δραχμής, τις τιμές του βαμβακιού, 

και την επιβολή αντιντάμπινγκ.
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4.2 Γενικά wwyefa yta την νημαντικότητα του κλάδου τησ ελληνυαίσ κλωστοϋφανηηψνίαα
Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της ελληνικής 

μεταποιητικής βιομηχανίας αλλά και οικονομίας γενικότερα. Ο κλάδος περιλαμβάνει επιμέρους 

υποκλάδους δραστηριότητας (νηματουργία, υφαντουργία, πλεκτική, ένδυση κλπ). Το γεγονός 

της σημαντικότητας του κλάδου τονίζεται και από την ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Έκθεση Δ.Σ. Ιούνιος 1997) όπου αναφέρεται ότι η ελληνική 

κλωστοϋφαντουργία και ο κλάδος ετοίμων ενδυμάτων συμβάλλουν κατά 23% στη διαμόρφωση 

του ΑΕΠ της χώρας

Πιο συγκεκριμένα η κλωστοϋφαντουργία :

Φ συμμετέχει κατά 25% στην βιομηχανική παραγωγή 

Φ καλύπτει περίπου το 35% του συνόλου των εξαγωγών

Φ απασχολεί το 21% των εργαζομένων στην μεταποίηση (περίπου 120.000 άτομα και 

145.000 άτομα αν συμπεριλάβουμε και τους βαμβακοκαλλιεργητές)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP (παράρτημα πίνακας 1) ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 

μετείχε κατά 5,9% στο σύνολο των πωλήσεων της ελληνικής βιομηχανίας κατά το έτος 1998. 

Σημειώνεται ότι ο κλάδος το 1997 ήταν ζημιογόνος ενώ το 1998 ήταν κερδοφόρος και μετείχε 

κατά 4,6% στο σύνολο των κερδών της ελληνικής βιομηχανίας. Στο παράρτημα - πίνακες 2 & 

3- παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη των βιομηχανικών κλάδων καθώς επίσης και τα κέρδη και 

ζημίες κατά έτη 1997 και 1998.

Επίσης, 64.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στις 600 περίπου εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ της 

κλωστοϋφαντουργίας και 30.000 περίπου απασχολούνται στις 800 βιομηχανίες ένδυσης (οι 

υπόλοιπες είναι προσωπικές επιχειρήσεις, ΟΕ και ΕΕ)

Ο κλάδος σημείωσε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τις δεκαετίες του ’70 και ’80, περίοδο 

κατά την οποία διατηρούσε ισχυρή θέση στην εγχώρια μεταποίηση. Πιο συγκεκριμένα κατά τη 

δεκαετία του '80 καταλάμβανε κατά μέσο όρο τη 3η θέση σε ότι αφορά τη σύνθεση των 

βιομηχανικών εξαγωγών της χώρας.

Ο κλάδος περιλαμβάνει 8 υποκλάδους που καλύπτουν όλο το φάσμα της δραστηριότητας από 

την εκκόκκιση μέχρι την παραγωγή έτοιμου ενδύματος, με τους υποκλάδους της παραγωγής 

νημάτων και υφασμάτων και της πλεκτικής να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη 

διαμόρφωση της συνολικής Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής του κλάδου με ποσοστό 38% και 

34% αντίστοιχα. Οι κυριότερες επιχειρήσεις της νηματουργίας ιδρύθηκαν πριν από το 1970, οι 

μονάδες πλεκτικής δραστηριοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του '70 ενώ τα υφαντήρια και τα 

βαφεία - φινιριστήρια αναπτύχθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία.

ΜΕΡΟΣ II___________________________________________________Ανάλυση του Κλάδου me Κλωστοϋφαντουργίας
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Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι 8 υποκλάδοι καθώς και η συμμετοχή τους 

στην Α.Α.Π.

ΜΕΡΟΣII___________________________________________________________________ Ανάλυση του Κλάδου meΚλωστοϋφαντουργίας

ΥΠΟΚΛΑΑΟΣ % συμμετοχή στην 
AAIL

Εκόιααση 4,3
Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων εκ φυσικού και 
τεχνητού βάμβακος 38,0

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων εκ φυσικής και 
τεχνητής ιιετάίης και εκ συνθετικών ινών 4,1

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων εκ συνθετικών 
ινών πλυν νάυλσν 3,4

Κατεργασία ιούτης, λινού και καννάβεως 1,2
Πλεχτική 33,8
βαφεία τυποβαφεία και φινιριστήρια 9,1
Κλωστοϋφαντουργία δαντελοποιία και ταινιοπλεκτική 3,7
Λοιπές υφαντικές βιομηχανίες ________ ΙΔ________
Πηγή : Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας, Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT,1997

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.(διαθέσιμα μέχρι και το 1994) το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων (54%) δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Αττικής ενώ το 32% στην περιοχή 

της Μακεδονίας. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν τα έτη 1988 

και 1994.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1988 1994 ΔΙΑΦΟΡΑ
1988-1994% %

Αν.Μακεδονία & Θράκη 86 2.14 71 2.34 -15.00
Αττική 1,856 46.26 1,632 53.83 -224.00
Βόρειο Αιγαίο 23 0.57 7 0.23 -16.00
Νότιο Αιγαίο 80 1.99 9 0.30 -71.00
Κρήτη 146 3.64 56 1.85 -90.00
Κεντρ. Μακεδονία 963 24.00 875 28.86 -88.00
Δυτ. Μακεδονία 75 1.87 16 0.53 -59.00
Θεσσαλία 259 6.46 115 3.79 -144.00
Ήπειρος 104 2.59 36 1.19 -68.00
Ιόνια Νησιά 27 0.67 11 0.36 -16.00
Δυτική Ελλάδα 144 3.59 104 3.43 -40.00
Στερεά Ελλάδα 136 3.39 53 1.75 -83.00
Πελοπόνησος 113 2.82 47 1.55 -66.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,012 100.00 3,032 100.00 -980.00

Όπως γίνεται αντιληπτό μέσα σε μία εξαετία ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκε 

κατά 980 μονάδες που αντιπροσωπεύει το 24,4% των επιχειρήσεων του 1988.

Μετά από τη γρήγορα ανάπτυξη που σημείωσε ο κλάδος τις προαναφερθείσες δεκαετίες, τα 

τελευταία χρόνια έχει εισέλθει σε περίοδο ύφεσης με σημαντική μείωση της παραγωγής και των 

επενδυτικών δραστηριοτήτων, με συνέπεια να δέχεται έντονες πιέσεις ανταγωνισμού τόσο στην 

εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά, (βλ. Αναλυτικά παρ. 4.4 Ύφεση της Κλωστοϋφαντουργίας
Κεφάλαιο 4 Η πορεία του κλάδου της κλτύστοΰφαντονργίαζ: Η σηιιεοινή κατάσταση παργκοσμίως και στην Ελλάδα, τα Αίτια 42 
ίχοεσηε και προοπτικές:



στην Ελλάδα) Η πρώτη περίοδος κάμψης ήταν το διάστημα 1980-83 ακολούθησε μία μικρή 

ανάκαμψη μέχρι το 1986-87 και έκτοτε ο κάδος βρίσκεται σε συνεχή συρρίκνωση. Η άνοδος 

ωστόσο της παραγωγικότητας της εργασίας στον κλάδο μετά το 1989 και η αναθέρμανση των 

παραγωγικών επενδύσεων μετά το 1991 οδήγησαν τον κλάδο στη βελτίωση της εξαγωγικής του 

επίδοσης μετά το 1990 και σε μία τάση ανακοπής της πτώσης του όγκου παραγωγής τη διετία 

1992-93 και ελαφριάς ανάκαμψης το 1994. Ενώ το 1995 παρατηρείται νέα μικρή πτώση του 

όγκου παραγωγής. Το 1996 δεν παρατηρήθηκε αύξηση των εξαγωγών για τις ελληνικές 

μονάδες, ενώ πολλές είδαν τον κύκλο εργασιών τους και τα κέρδη τους να μειώνονται σε σχέση 

με το 1995.

Η φθίνουσα πορεία της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας είχε τις βάσεις της από το 1990 οπότε 

και καταργήθηκαν οι επιδοτήσεις. Επίσης η έλλειψη ενός σταθερού προγράμματος 

εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο με μορφή αναπτυξιακών κινήτρων και 

φορολογικών απαλλαγών, οδήγησαν την ελληνική κλωστοϋφαντουργία να μην μπορεί να 

παρακολουθήσει τις εξελίξεις και τον ανταγωνισμό που σημειώνεται στο διεθνή χώρο και να 

ξεκινήσει να χάνει σημαντικό έδαφος. Το κλίμα αυτό ευνόησε ορισμένες μονάδες, οι οποίες 

πραγματοποιώντας επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αύξησαν την παραγωγική τους 

δυναμικότητα και ενίσχυσαν την θέση τους στην εγχώρια αγορά, κερδίζοντας το μερίδιο των 

εταιρειών που αποχώρησαν.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σταδιακή αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού 

των βιομηχανικών μονάδων με νέας τεχνολογίας μηχανήματα απαιτεί επενδύσεις μεγάλου 

ύψους, που αρκετές επιχειρήσεις είναι αδύνατον να πραγματοποιήσουν λόγω των υψηλών 

επιτοκίων δανεισμού. Επιπρόσθετα, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

κλωστοϋφαντουργίας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια κυρίως από προϊόντα τρίτων 

χωρών που απολαμβάνουν δασμολογικών προστασίας και επιδοτήσεων από τις χώρες αυτές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ICAP οι κηρυχθείσες 

πτωχεύσεις κατά τα έτη 1995-1998 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΡΟΣ II__________________________________________________________________ Ανάλυση του Κλάδου me Κλωστοϋφαντουργίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ* 1990 1991 1992 1993 1994 1995 ΣΥΝΟΛΟ
Αθηνών 11 21 20 25 31 53 161
Αιγαίου - - 1 - - 1 2
Δωδεκανήσου - - - - - - 0
Δυτ. Μακεδονίας - - - - - - 0
Θεσσαλονίκης 4 12 15 8 6 19 64
Θράκης 1 6 - 1 2 1 11
Ιωαννίνων - 1 1 - - - 2
Κέρκυρας - - - - - 0
Κρήτης - - 1 - 2 - 3
Λάρισας - - - 3 1 1 5
Ναυπλίου - 1 - - 1 4 6
Πατρών - 1 3 4 - 5 13
Πειραιώς 3 2 2 3 - - 10
ΣΥΝΟΛΟ 19 44 43 44 43 84 277

(*) Περιλαμβάνεται και το εμπόριο υφασμάτων
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ΜΕΡΟΣ II Ανάλυση του Κλάδου me Κλωστοϋφαντουργίας

4.3.1. Πανκόσιαα Ύφεση me ΚλοχΓΓοϋ^αντονργίαε
Σε διεθνές επίπεδο, υπήρξε μία σειρά θεσμικών και διαρθρωτικών μετασχηματισμών τα 

τελευταία χρόνια, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά τις οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις και 

επέτειναν τη γενική πτωτική πορεία του κλάδου πανευρωπαϊκά.

Οι κυριότεροι από αυτούς τους μετασχηματισμούς που συνέβησαν παγκοσμίως ήταν:

1. Η ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2. Η συγκρότηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς

3. Η διαδικασία μετάβασης των χωρών της Αν. Ευρώπης σε οικονομίες της αγοράς και η 

διαμόρφωση προνομιακών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

4. Το χαμηλό κόστος παραγωγής των χωρών της Ασίας

5. Η τελευταία συμφωνία GATT

6. Η δημιουργία NAFTA στη Βόρειο Αμερική

7. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσχώρηση 3 νέων μελών και

8. Η τελωνειακή ένωση της Τουρκίας

Η αστάθεια του διεθνούς εμπορίου επέτεινε όλες τις υπάρχουσες αρνητικές καταστάσεις. Οι 

πρακτικές που εντάσσονται σε αυτή την αστάθεια περιλαμβάνουν :

1. Επιδοτήσεις

2. Ντάμπινγκ 1

3. Πειρατεία πνευματικής ιδιοκτησίας

4. Αντικανονικές εισαγωγές παρά την πρωτοβουλία TAFI2

5. Χρήση καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας

6. Καταπάτηση δικαιωμάτων εργαζομένων και

7. Καταπάτηση στοιχειωδών κανόνων για το περιβάλλον

Κατά καιρούς πολλές χώρες είχαν επιλέξει τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης 

ως έναυσμα για την οικονομική τους ανάπτυξη. Οσο όμως η οικονομία τους αναπτύσσεται, τόσο 

οι κλάδοι της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης υποχωρούν. Αυτό ακριβώς συνέβη και με την 

ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία και ένδυση η οποία κατείχε στο παρελθόν την ισχυρότερη 

θέση διεθνώς. Με την πάροδο των χρόνων, οι οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών 

αναπτύχθηκαν, το βιοτικό τους επίπεδο ανέβηκε συμπαρασύροντας και το εργατικό κόστος. 

Παράλληλα, άλλοι κλάδοι (παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικά) άρχισαν να κερδίζουν 

έδαφος αφήνοντας στο παρασκήνιο βιομηχανικούς τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία. Όλοι

1 Η πώληση σε άλλες χώρες σε τιμές κάτω του κόστους με σκοπό την υποσκέλιση του ανταγωνισμού
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αυτοί οι παράγοντες και κυρίως η αύξηση του εργατικού κόστους, οδήγησαν την ευρωπαϊκή 

κλωστοϋφαντουργία και ένδυση σε μία φθίνουσα πορεία. Την ευκαιρία άδραξαν κάποιες χώρες 

της Ασίας, οι οποίες έκαναν δυναμικά την εμφάνισή τους στο χώρο τη δεκαετία του '70. Με το 

συγκριτικό πλεονέκτημα του κατά πολύ χαμηλότερου εργατικού κόστους, κατάφεραν ένα 

ισχυρότατο πλήγμα στην ήδη κλονισμένη ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία και ένδυση. Τις 

επιδράσεις αυτής της ανταγωνιστικής πίεσης δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει ούτε η Ελλάδα, η 

0710ία διέθετε το χαμηλότερο εργατικό κόστος στην Ευρώπη.

Αυτής της εξέλιξης ηγήθηκαν κυρίως τρεις ασιατικές χώρες. Η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ και η 

Ν. Κορέα στήριξαν την οικονομική τους ανάπτυξη στη δημιουργία μιας ισχυρής και 

ανταγωνιστικής βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Γενικά, οι βιομηχανίες αυτές 

υίτήρξαν εξαγωγικά προσανατολισμένες, αποφέροντας τεράστιες εισροές συναλλάγματος. Τα 

υψηλά κέρδη επενδύθηκαν στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού και μηχανολογικού 

εξθ7ΐλισμού, ενισχύοντας έτσι το πλεονέκτημά τους έναντι των ευρωπαϊκών χωρών. Όμως, στις 

αρχές της δεκαετίας του '90, οι χώρες αυτές είδαν την ανταγωνιστικότητά τους να εξασθενεί 

καθώς άρχισαν να διαφαίνονται τα ίδια συμπτώματα με αυτά που οδήγησαν τον ευρωπαϊκό 

κλάδο σε υποχώρηση. Δραματική αύξηση του εργατικού κόστους, μείωση του διαθέσιμου 

εργατικού δυναμικού, υπερτίμηση των εθνικών νομισμάτων και αυξημένος ανταγωνισμός από 

χώρες χαμηλότερου ακόμα εργατικού κόστους, αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες αυτής της εξέλιξης. 

Ο κύκλος της, βασιζόμενης στο χαμηλό εργατικό κόστος και στον καλό εξοπλισμό, ανάπτυξης 

ξεκίνησε και σε άλλες χώρες της Ασίας όπως η Κίνα, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, η 

Μαλαισία, το Βιετνάμ και η Ινδία.

Από τα παραπάνω, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η δυναμική των κλάδων 

κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στηρίζεται σε ένα φαύλο κύκλο εκμετάλλευσης του 

χαμηλότερου εργατικού κόστους. Πολλά είναι τα παραδείγματα χωρών με υψηλό εργατικό 

κόστος, οι οποίες έχουν διατηρήσει ισχυρούς ανταγωνιστικούς κλάδους. Για παράδειγμα, η 

Ιταλία και η Γερμανία είναι δύο χώρες που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από 

χώρες χαμηλού εργατικού κόστους και να εδραιωθούν ως παγκόσμιοι ηγέτες σε συγκεκριμένους 

τομείς του κλάδου. Το σίγουρο είναι πως αν ένα κράτος μείνει απλός 7ΐαρατηρητής αυτών των 

εξελίξεων, θα χάσει κάθε ελπίδα για την επιβίωση των βιομηχανικών αυτών κλάδων. 2
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2 Textile Anti-fraud Initiative :Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της απάτης στην κλωστοϋφαντουργία 
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Οι κλάδοι της κλωστοϋφ- 
ντουργίας και ένδυσης της 
Ιταλίας είναι, στο σύνολά 
τους οι mo επιτυχημένοι 

των αναπτυγμένων χωρών. 
Το εμπορικό ισοζύγιο της 

Ιταλίας είναι 
πλεονασματικό και στους

Η εγχώρια αγορά της Ιταλίας είναι μεγάλη και εχει υψηλή αίσθηση και συνείδηση 
της μόδας

Το δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων μόδας είναι τεράστιο. 
Υπολογίζεται ότι στην Ιταλία υπάρχουν περισότερα από 170.000 καταστήματα 
λιανικής πώλησης ρούχων.

Η μεγάλη ικανότητα και εμπειρία στους τομείς εμπορίου, management και 
σχεδίασης συνδυαζόμενες με μία πλειάδα αξιόλογων σχεδιαστών, έχουν συμβάλλει 
σημαντικά στν κατάκτηση της ηγετικής θέσης στην ένδυση παγκοσμίως.

δύο κλάδους. Επίσης, είναι 
η πρώτη δύναμη στην 

αγορά επώνυμων,

Το σύστημα φορολογίας ενθαρρύνει τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Άλλωστε οι ιταλικοί οίκοι κλάδοι κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης περιλαμβάνου 
εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις.

ξεχωριστών και ποιοτικών 
προϊόντων μόδας σε 

παγκόσμια βάση.

Οι Ιταλοί ανέπτυξαν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μικρές παρτίδες παραγωγής σε 
μία προσπάθεια να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες του τεράστιου 
δικτύου λιανικής πώλησης και των διεθνών αγορών.

Παρακάτω παρατίθενται 
κάποιοι από τους λόγους 

αυτής της επιτυχίας.

Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στο να προωθηθεί διεθνούς το πρότυπο της Ιταλίας, ο 
τρόπος ζωής της και τα επώνυμα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που 
σχετίζονται με αυτή.

Η ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής βιομηχανίας κατασκευής μηχανημάτων 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

IIΓερμανία κατέχει την 
πρώτη θέση στις εξαγωγές 

κλωστοϋφα-ντουργικών 
προϊόντων στον κόσμο. Η 

γερμανική βιομηχανία 
παραγωγής υφασμάτων, 

ειδικά βαμβακερής 
σύστασης, είναι μία από τις 

πιο επιτυχημένες, αφού 
είναι διαθνώς 

αναγνωρισμένη για την 
υψηλή ποιότητα και τον 

καλό σχεδίασμά προϊόντων. 
Η επιτυχία τι/ς Γερμανίας 

στηρίζεται κυρίως στα 
εξής:

Σε μία μεγάλη εγχώρια αγορά, με ιδιαίτερη αίσθηση του κλασικού στυλ τόσο στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα όσο και στην ένδυση.

Στην ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού επιτυχημένων, μεσαίου μεγέθους, 
οικογενειακών επιχειρήσεων, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αγοράς 
παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Σε ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο στηρίζει και ενθαρρύνει τέτοιου είδους 
κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις
Στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και 
της ένδυσης

Στη σημαντική ανάπτυξη του εμπορίου εξωτερικής επεξεργασίας (OPT) στην 
ένδυση εξασφαλίζοντας έτσι τόσο την εγχώρια παραγωγή υφασμάτων, όσο και 
κάποιες επενδύσεις σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους.

Σε μία σημαντική βιομηχανία τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Στην μακρά παράδοση ικανοτήτων και γνώσεων στη χημική τεχνολογία και τον 
μηχανολογικό κλάδο, επιτυγχάνοντας έτσι αποτελεσματική υποστήριξη της 
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών

Στην ανάπτυξη και καθιέρωση μίας από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, βιομηχανίες 
κλωστοϋφαντουργικών μηχανημάτων

Το παράδειγμα της Ιταλίας και της Γερμανίας είναι χαρακτηριστικό και σίγουρα όχι 

μεμονωμένο. Πολλές είναι οι βιομηχανίες κρατών που έχουν κερδίσει την μάχη της επιβίωσης, 

εστιάζοντας τις δράστη ριότητές τους σε επιλεγμένους τομείς των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας 

και ένδυσης, ακολουθώντας τις κατάλληλες στρατηγικές.

Κεφάλαιο 4 Η πορεία του κλάδου της κλωστοϋφαντονοΎίας: Η σημερινή κατάσταση παρνκοσιιίως και στην Ελλάδα, τα Αίτια 46
ύφεσης και προοπτικές
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Οι φορείς του ευρωπαϊκού κλάδου είχαν σημάνει συναγερμό εξωστρέφειας και οργάνωσαν 

ειδικές “ σταυροφορίες” επιδιώκοντας την εξαγωγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της 

παραγωγής τους σε τρίτες εκτός Ε.Ε. χώρες. Πρώτο στόχο αποτελούν τα 370 εκ καταναλωτών 

της Ασίας που διαθέτουν υψηλό εισόδημα και επιθυμία μίμησης του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής 

και εμφάνισης.

Η κρίση της κλωστοϋφαντουργίας που εκδηλώθηκε πρώτιστα και σε μεγαλύτερη ένταση στην 

Ευρώπη και μεταφέρθηκε το 1989 στην Ελλάδα, όπως και η κρίση που αφάνισε τις επιχειρήσεις 

των ετοίμων ενδυμάτων και πλεκτών έλκουν τις ρίζες τους πρώτιστα από το κόστος εργασίας 

αλλά επεκτείνονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες του κλάδου σήμερα καταλαβαίνουν ότι:

~r η μεταφορά της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες χαμηλού κόστους δεν λύνει αλλά 

επιτείνει το πρόβλημα

■ψ η αναστροφή του κλίματος είναι πλέον αδύνατη. Οι αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας 

παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν το τελευταίο χρόνο έχουν κατοχυρώσει ένα 

σημαντικό μερίδιο της διεθνούς αγοράς του ευρύτερου τομέα της κλωστοϋφαντουργίας 

w και η μόνη αντίδραση στο πρόβλημα είναι η εφαρμογή της πολιτικής των “ ανοιχτών 

θυρών” σε αμφίδρομη βάση.

Σύμφωνα με έρευνες των Ευρωπαϊκών συνδέσμων, πάνω από 370 εκ. Ασιάτες καταναλωτές 

διαθέτουν σήμερα το απαιτούμενο εισόδημα και εκδηλώνουν έντονα την πρόθεσή τους να 

ντυθούν με ρούχα της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι υποστηρικτές του ανοίγματος των αγορών στην Commission πρέπει να διευκολύνουν το 

εμπόριο και προς την Ασία με την άμεση κατάργηση των δασμών αλά και των λοιπών 

συναλλαγματικών δυσχερειών.

Νέες ευκαιρίες θα δημιουργηθούν στην Ασία και Νότιο Αμερική όπου η οικονομική ανάπτυξη 

και η αύξηση της κατανάλωσης που τη συνοδεύει θα δημιουργήσει ζήτηση. Στην Ασία όμως θα 

υπάρχει και σημαντική εγχώρια παραγωγή με χαμηλότερη τελική τιμή την οποία η Ευρωπαϊκή 

παραγωγή θα πρέπει να ανταγωνιστεί σε άλλα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην 

ποιότητα (μέση / υψηλή) των προϊόντων αλλά και στον τρόπο με τον οποίο προωθούνται 

(image, προϊόντα πολυτελείας) ώστε να κερδίσουν μερίδιο αγοράς. Αυτό που πρέπει να 

ξεπεραστεί είναι οι τελωνειακοί δασμοί και οι τεχνητοί και διοικητικοί φραγμού που τίθενται 

από αυτές τις χώρες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περίπτωση της Κίνας, η οποία αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη 

αισθητή την παρουσία της σε πολλούς τομείς στο μέλλον. Συμφωνίες με ευνοϊκούς όρους που

Κεφάλαιο 4 Η πορεία του κλάδου τηε κλωστοϋφαντουονίσε: Η σημερινή κατάσταση παργκοαιιίως και στην Ελλάδα, τα Αίτια 47 
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θα κλειστούν με την Κίνα, ή ακόμη και με την Τουρκία καθώς και με άλλες χώρες της Ασίας 

μπορούν να προλειάνουν μία θετική πορεία για την κλωστοϋφαντουργία.

Η συσχέτιση της προνομιακής πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά με την μεταχείριση των 

εργαζομένων (παιδική εργασία, δικαιώματα εργαζομένων) καθώς και με την προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω του WTO θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται 

χωρίς να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του σεβασμού του θεσμικού πλαισίου της 

Ευρώπης σε σχέση με τα παραπάνω.

Ακόμη, η τεχνολογική έρευνα και η τεχνολογία που βρίσκονται σε σημαντικά υψηλό επίπεδο 

στην Ευρώπη, καθώς και η υλοποίηση δικτύων τεχνικής και άλλης πληροφόρησης είναι μέσα 

για τη θωράκιση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η τυχόν βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

logistics3 4 μεταξύ των επιχειρήσεων, θα μειώσει τα κόστη και θα αυξήσει την αποδοτικότητα. 

Επίσης ένα σημαντικό σημείο βελτίωσης και το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την τεχνολογία 

(EDI)5 και επεμβάσεις στην οργανωτική μορφή των επιχειρήσεων.

Η αμερικάνικη κλωστοϋφαντουργία “τρέχει” ένα πρόγραμμα (ΑΜΤΕΧ)6 μαζί με 8 ερευνητικά 

ιδρύματα του Αμερικάνικου Υπουργείου Ενέργειας. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

Φ η βελτίωση της ποιότητας 

Φ η καινοτομία 

Φ η ανταπόκριση στην αγορά 

Φ η ενεργειακή απόδοση και 

Φ η μείωση των οχλήσεων

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη στενή συνεργασία βιομηχανίας, κράτους και πανεπιστημίου. 

Αντίστοιχο πρόγραμμα μπορεί να επεξεργάζεται και λειτουργήσει στην Ε.Ε. με αντίστοιχους 

στόχους.

4.3.2. Η κατάσταση στην Τουρκία
Θα πρέπει να γίνει και αναφορά στην κατάσταση της Τουρκίας δεδομένου ότι αποτελεί έναν 

από τους κύριους ανταγωνιστές των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, οι υψηλές τιμές των νημάτων που επικρατούν στην Ευρώπη, δεν αναμένεται 

να επηρεασθούν αρνητικά από τις εξαγωγές της Τουρκίας, όπως συνέβη το 1999, γιατί οι τιμές

3 WTO: Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
4 Οι διαδικασίες παραλαβής και παράδοσης των πρώτων υλών, αναλωσίμων και τελικών προϊόντων μεταξύ των 
διαφορετικών εγκαταστάσεων μίας εταιρείας, μεταξύ εταιρειών και της αγοράς
5 Electronic Data Interchange : Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων
6 American Textile
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των βαμβακερών νημάτων και σε αυτήν την χώρα είναι φέτος αρκετά υψηλές, γύρω στα 6,8 

DEM. Η Τουρκία φέτος αύξησε σημαντικά τις τιμές των νημάτων της, λόγω αύξησης της 

ζήτησής τους από τους κατασκευαστές ετοίμων ενδυμάτων, οι οποίοι για πρώτη φορά εξαντλούν 

τις αυξημένες ποσοστώσεις εξαγωγών προς την Αμερική (που δόθηκαν ως οικονομική βοήθεια 

μετά τους σεισμούς).

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ενώσεων Turkish Textile Employers Association και 

Turkish Exporters Association, η παραγωγή βαμβακερών νημάτων που είχε πέσει στο 50% της 

δυναμικότητας του κλάδου το 1999, βρίσκεται σήμερα στο 80% της δυναμικότητάς του.

Οι τιμές στην Τουρκία προβλέπεται να υποχωρήσουν και για έναν πρόσθετο λόγο : Τα τουρκικά 

κλωστήρια προμηθεύονται (στην καλύτερη περίπτωση) βαμβάκι για έναν μήνα (λόγω του 

υψηλού κόστους του χρήματος) και οι τιμές του βαμβακιού συνεχώς αυξάνονται.

44. Η Ύ·εση thc κλω<τξΌϋφ^τιοούΤβίικ στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ο ειδικός τύπος κρίσης που αντικατοπτρίζεται στην κάμψη της παραγωγής στην 

κλωστοϋφαντουργία, εκτός από τις διεθνείς συνθήκες, οφειλόταν στη δραστική μεταβολή των 

συνθηκών λειτουργίας στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα δε μετά το 1987.

Συγκεκριμένα.

Φ Η κατάργηση της προστασίας της εγχώριας αγοράς έναντι των εισαγωγών από την 

Κοινότητα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του '80 συνδυάστηκε με την συρρίκνωση της 

δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων (μετά το 1986)

Φ Η κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και η εγκατάλειψη της συναλλαγματικής 

πολιτικής ως μέσου προώθησης των εξαγωγών στις ξένες αγορές. Κατ'αυτόν το τρόπο η 

απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος του χαμηλού κόστους εργασίας που 

συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, συμπληρώθηκε με την απώλεια της 

προστατευτικής ασπίδας του κράτους με συνέπεια την ανακοπή της επέκτασης του όγκου 

εξαγωγών.

Φ η συγκράτηση δε , του κόστους εργασίας που επιχειρείται σταθερά από το 1989 φαίνεται 

να μην επαρκεί, ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες ανταγωνιστικότητας που επιβάλλει η 

ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στην εγχώρια και στις ξένες αγορές.

Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από 

τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια περίπου ακολουθεί με συνέπεια 

την πολιτικής της “σκληρής” δραχμής η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί ο 

εξαγωγικός προσανατολισμός της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας.
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Ο ισχυρότατος ανταγωνισμός τιμών που υπάρχει σήμερα δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ή ακόμα 

και να ενταθεί αν και αναμένεται ότι η είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ θα συντελέσει στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Επιπρόσθετα, η ανταγωνιστικότητα υπολογίζεται ότι θα 

αυξηθεί με την μετεγκατάσταση κλωστοϋφαντουργικών μονάδων σε χώρες χαμηλού κόστους.

Ορισμένες άλλες αιτίες του έντονου ανταγωνισμού πηγάζουν και από το άνοιγμα των αγορών: 

Φ η ενοποίηση της Ε.Ε.

Φ το άνοιγμα των ανατολικών χωρών

Φ η υπογραφή της GATT από 117 χώρες του κόσμου που οδηγεί στην πλήρη 

απελευθέρωση του εμπορίου.

Ο συνδυασμός των παραπάνω συντέλεσαν σε μία παραγωγική και εξαγωγική υποχώρηση του 

κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας. Η κρίση αυτή απορρέει από το γεγονός ότι πρόκειται για 

παραδοσιακό κλάδο που έχει έλθει από καιρό στο στάδιο της ωριμότητας, με τα προϊόντα να 

χαρακτηρίζονται από χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης και να αντιμετωπίζουν τον 

έντονο ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά.

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 και έπειτα, ο κλάδος άρχισε να χάνει σταδιακά το δυναμισμό του 

και να εμφανίζει πτωτική πορεία με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του σε διάφορα επίπεδα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η αναστολή της λειτουργίας σημαντικού μεγέθους υφαντήριων 

κατά τη τελευταία δεκαετία λόγω σημαντικών οικονομικών δυσχερειών π.χ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ- 

ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΑΕ, ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΚΑ ΑΕ κλπ.

Αποτέλεσμα ήταν να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και να μειωθεί σημαντικά η παραγωγή των 

προϊόντων του κλάδου.

Τονίζεται ακόμη, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ότι η κατάργηση των επιδοτήσεων το 

1990 και η πολιτική στήριξης των προβληματικών επιχειρήσεων του κλάδου από το δημόσιο 

που δημιούργησε αθέμιτο ανταγωνισμό αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις και 

έκανε ασύμφορη τη λειτουργία τους και δύσκολη την επιβίωσή τους.

Το κυριότερο όμως πρόβλημα που αντιμετώπισε ο κλάδος είναι ο ανταγωνισμός που υφίστανται 

τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού κυρίως από φθηνά προϊόντα τρίτων χωρών 

που λόγω της δασμολογικής προστασίας και των επιδοτήσεων που απολαμβάνουν γινόταν mo 

εύκολη η διάθεσή τους στο εξωτερικό.

Η εισαγωγική διείσδυση προϊόντων από χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής στην ελληνική 

αλλά και την κοινοτική αγορά ευνοείται σημαντικά και από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στις 

σχέσεις που διέπουν το εξωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες.
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Συγκεκριμένα, η αποδυνάμωση και η σταδιακή κατάργηση της Πολυϊνικής Συμφωνίας μέχρι το 

έτος 2005 και η απελευθέρωση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, οξύνει τον ανταγωνισμό 

και δυσχεραίνει σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές.

Επίσης, η Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας με την Ε.Ε. έθιξε ακόμη περισσότερο τις ελληνικές 

εξαγωγές πολλών κλωστοϋφαντουργικών μονάδων, οι οποίες ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουν 

τον οξύτατο ανταγωνισμό που δέχθηκαν εφόσον δεν είχαν προσχωρήσει σε επενδύσεις 

εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της παραγωγής.

Όπως έχουν επισημάνει εκπρόσωποι του κλάδου, ήταν εμφανής η έλλειψη κεντρικού 

σχεδιασμού και υποδομής από design σε πολλές βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες λόγω του 

μικρού μεγέθους τους αδυνατούσαν να ακολουθήσουν τις τάσεις της μόδας και να 

προσαρμοστούν στις “απαιτήσεις” της αγοράς. Έτσι, παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλές 

βιοτεχνικές μονάδες μικρού μεγέθους να διακόπτουν τη λειτουργία τους και να επιλέγουν είτε 

να δουλεύουν με το σύστημα φασόν είτε να ασχολούνται με τις εισαγωγές και το εμπόριο των 

προϊόντων υφαντουργίας.

4.5 Προακακέε τσοκλάόσο

4.5.1 Γενικές παρατηρήσεις

Παρά την παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων 10-15 ετών, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 

έδειξε σημάδια ανάκαμψης και φαίνεται πλέον ικανός να ανταποκριθεί δυναμικά στις 

απαιτήσεις των καιρών. Ως ένας από τους πιο μεγάλους και παραδοσιακούς τομείς της 

ελληνικής βιομηχανίας, η κλωστοϋφαντουργία δείχνει πλέον να βρίσκει σιγά-σιγά το δρόμο της. 

Στα προβλήματα που ταλανίζουν επί χρόνια τον κλάδο όπως τα υπέρογκα κόστη παραγωγής, τα 

υψηλά επιτόκια, η έλλειψη επενδύσεων, η σταδιακή απελευθέρωση του παγκοσμίου εμπορίου 

και η αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού αντιπαραβάλλεται πλέον η σθεναρή στάση των 

κορυφαίων ελληνικών κλωστοϋφαντουργιών. Η στάση αυτή μετουσιώνεται σε κινήσεις 

εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, σε βελτίωση της ποιότητας σε όλα 

τα παραγωγικά στάδια, καθώς και σε κινήσεις συμπίεσης του κόστους. Το 1999 υπήρξε μία 

ιδιαίτερα αρνητική χρονιά για το σύνολο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε διεθνές 

επίπεδο.

Νέα δεδομένα στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία δημιούργησαν:

9 Η υποτίμηση της δραχμής

9 Η σταδιακή ανάκαμψη των τιμών σε βαμβάκι και νήματα 

9 Η επιβολή οριστικού δασμού αντί ντάμπινγκ σε βαμβακερά σεντονόπανα
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4.5.2 Υποτίμηση της Δραχμής

Η διατήρηση της δραχμής σε υψηλά επίπεδα και η κρίση στο JPY, προκάλεσε ιδιαίτερα 

προβλήματα στις εξαγωγικές βιομηχανίες του κλάδου, οι οποίες παρουσίασαν μείωση κερδών 

από συναλλαγματικές διαφορές.

Οι επιχειρηματίες της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, όπως και όλοι οι εξαγωγικοί φορείς 

εκφράζουν σήμερα την ικανοποίησή τους για την προσαρμογή της ισοτιμίας της δραχμής στα 

ευρωπαϊκά νομίσματα.

Η “ισχυρή” στην πραγματικότητα υπερτιμημένη δραχμή, αποτελούσε έναν από τους βασικούς 

ανασταλτικούς παράγοντες για την αύξηση των εξαγωγών της χώρας μας , που μειώθηκαν 

αισθητά τα τελευταία χρόνια, αφού υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

προϊόντων. Η διατήρηση της ισοτιμίας της δραχμής σε φυσιολογικά επίπεδα σε συνδυασμό με 

την άνοδο των διεθνών τιμών στο βαμβάκι και τα νήματα δημιουργούν νέα δεδομένα στην 

ελληνική κλωστοϋφαντουργία.

4.5.3 Οι τιμές του βαμβακιού

Η ανάκαμψη του κλάδου που ξεκίνησε το 1996 και έφτασε στην κορύφωσή της τον Οκτώβριο 

του 1997 όταν οι τιμές του βαμβακιού στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έφταναν τα 74 σεντς 

και οι τιμές των νημάτων στα 8,5 DEM, ανακόπηκε από την κρίση των αγορών της Ασίας.

Πιο συγκεκριμένα, πολλές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις των ασιατικών χωρών 

αναγκάσθηκαν να εκποιήσουν αποθέματα σε εξευτελιστικές τιμές και να ματαιώσουν τις 

παραγγελίες τους σε βαμβάκι Με αποτέλεσμα τα κατρακύλισμα των τιμών στο βαμβάκι κάτω 

από 63 σεντς και των νημάτων κάτω από τα 7,5 DEM. Το αρνητικό αυτό κλίμα έχει αναστραφεί 

από το 1998 όπου οι τιμές του βαμβακιού ξεπερνούσαν τα 75 σεντς, δίνοντας την προοπτική 

αποκατάστασης της τιμής των νημάτων σε επίπεδα πάνω από τα 8 DEM ανά κιλό, ενώ η κρίση 

της Ασίας οδήγησε σε υποχώρηση βασικών ανταγωνιστών των ελληνικών εταιρειών.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου το 1998 απέφευγαν να κλείνουν μεγάλες παραγγελίες, ώστε να 

διευκολυνθούν στην αναπροσαρμογή των τιμών και αύξαναν σταδιακά τις ποσότητες των 

εξαγωγών τους.

Ζήτηση και τιμές, βρέθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σχεδόν όλο το 1999, συρρικνώνοντας τα 

περιθώρια κέρδους. Οι τιμές στο βαμβάκι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα και σε ακόμα 

χαμηλότερες οι τιμές στο μαλλί, στις τεχνητές και συνθετικές ίνες.

Η κρίση στην αγορά της Ασίας και στη Τουρκία είχε σαν αποτέλεσμα την άσκηση αθέμιτου 

ανταγωνισμού από τις χώρες αυτές, που μπροστά στο αδιέξοδο της χρεοκοπίας πουλούσαν σε 

τιμές κάτω του κόστους.
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Εκτιμάται ότι υπήρξε μεγάλη πτώση στην παραγωγή του βαμβακιού της Κίνας το 1999, που 

αναμένεται να συρρικνώσει τα αποθέματά της πάνω από 15%, δημιουργώντας ανοδικές τάσεις 

στις τιμές του προϊόντος, η οποία συνδέεται επίσης με τη συναλλαγματική αξία του δολαρίου 

που βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Οι τιμές του βαμβακιού, που βρίσκοντας στις αρχές του Οκτωβρίου 1999 γύρω στις 300 δρχ. 

ανά κιλό, ξεπερνούν τις 450, προδιαγράφοντας τους επόμενους μήνες υψηλά κέρδη για πολλές 

εταιρείες του κλάδου που έχουν εξασφαλίσει το βαμβάκι όλης της χρήσης για τις ανάγκες τους 

και διατηρούν αδιάθετα αποθέματα για εκμετάλλευση. Η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης 

επιδρά άμεσα στις τιμές των βαμβακερών και σύμμεικτων νημάτων, με βάση το βαμβάκι, 

αναμένεται δε να επηρεάσει και τα προϊόντα των επομένων σταδίων της μεταποίησης, 

υφάσματα και έτοιμα ενδύματα. Οι τιμές των βαμβακερών νημάτων (με βάση το No 30/1 

συμβατικό πεννιέ) σύμφωνα με τη ζήτηση που επικρατεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή αγορά, 

προβλέπεται να φθάσουν πολύ σύντομα στα 7,3-7,5 DEM ανά κιλό που αντιστοιχούν πάνω από 

1.200 δραχμές.

Μετά τον Νοέμβριο 1999 και κυρίως από τις αρχές του 2000, η διεθνής αγορά εμφανίζει 

στοιχεία ανάκαμψης, βοηθούσης και της μόδας που επιστρέφει στις φυτικές ίνες.

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται και στη διεθνή μόδα, που χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό 

τις φυσικές ίνες και ειδικά το βαμβάκι, στην επιστροφή των υφασμάτων denim για την 

κατασκευή των blue jeans (τα οποία απορροφούν μεγάλες ποσότητες βαμβακερού νήματος), 

αλλά και στη σημαντική άνοδο του δολαρίου διεθνώς, που συμπαρασύρει προς τα πάνω, τόσο 

τις τιμές του βαμβακιού όσο και των τελικών προϊόντων του κλάδου.

Οι τιμές των νημάτων στην Ελλάδα έχουν ακολουθήσει την ανοδική πορεία της διεθνούς αγοράς 

αλλά υπολείπονται των τιμών που επικρατούν στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα μεγάλα κλωστήρια έχουν προμηθευτεί το βαμβάκι, που είναι 

απαραίτητο για τη λειτουργία τους μέχρι τον Σεπτέμβριο σε χαμηλότερες από τις σημερινές 

τιμές, με αποτέλεσμα να αναμένουν σημαντικά κέρδη από την αύξηση της τιμής των νημάτων, 

την οποία θα επικαρπωθούν.

Οι τιμές των βαμβακερών νημάτων στην Ευρώπη ξεπερνούν σήμερα τα 7 DEM ενώ στην 

εγχώρια αγορά κυμαίνονται μεταξύ 1.150- 1.180 δρχ,/κιλό.

Η διαφορά αυτή λειτουργεί ως αντικίνητρο για τις εισαγωγές βαμβακερών νημάτων στη χώρα 

μας και ευνοεί τα ελληνικά κλωστήρια, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της εγχώριας 

αγοράς. Σταδιακά βέβαια και εφόσον συνεχισθεί η άνοδος των τιμών, θα εξομαλυνθεί η
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διαφορά των τιμών που επικρατεί σήμερα και θα ανέβουν στα επίπεδα της Ευρώπης οι τιμές των 

βαμβακερών νημάτων.

4.5.4 Επιβολή Αντιντάμπινγκ

Παράλληλα τα ελληνικά υφαντήρια έχουν αρχίσει να αισθάνονται μία μικρή ανακούφιση από 

την εφαρμογή των μέτρων αντιντάμπινγκ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα βαμβακερά 

σεντονόπανα προελεύσεως Αίγυπτου, Ινδίας και Πακιστάν.

Η επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βαμβακερών πανιών κρεβατιού που 

ισχύει από τα τέλη Νοεμβρίου 1997 και επιβλήθηκε με πρωτοβουλία της EUROCOTTON, 

συνέβαλε στην αποκατάσταση της εξυγίανσης του διεθνούς εμπορίου του κλάδου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Στοιχεία για τον κλάδο τηο κλωστοϋφαντουργίας : 
Παραγωγή» Απαογόληοη, Πωλήσεκ:, Διάθεση 
προϊόντων. Συναλλακτικό κυκλωρα.

ΪΙ &ν*ΜΡ^*<Φ**1ΙΡή£3£
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα στοιχεία του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 

τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εγχώριο, που αφορούν την πορεία του κλάδου, το 

ιστορικό, τα προβλήματα, τους λόγους ύφεσης αλλά και τις προοπτικές.

Στην παρούσα ενότητα, γίνεται ανάλυση του κλάδου της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας . 

Αρχικά, στην παρ. 5.2. γίνεται παρουσίαση του κλάδου με άξονα το μέγεθος των 

δραστηριοποιούμενων μονάδων και το αντικείμενο (εμπόριο ή μεταποίηση). Επίσης, στο 

συγκεκριμένο τμήμα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, την απασχόληση, 

τις πωλήσεις και τα έξοδα του κλάδου κατά την τριετία 1993-1995.

Στη συνέχεια (παρ. 5.3) παρουσιάζονται οι κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου και η εξέλιξη 

των πωλήσεών τους από το 1997 έως και 1999.

Στις παραγράφους 5.4 - 5.7 δίνονται στοιχεία που αφορούν το συνολικό μέγεθος της εγχώριας 

αγοράς, την ανάλυση της εγχώριας παραγωγής , τα κανάλια διάθεσης και τους όρους εμπορίου.

Κεφάλαιο 5 ΣτοΐΥεία via τσν κλάδο me κλοχττοϋφαντουρ-ήαα .Παοανωνπ. Απαστόληση. Πωλήσεκ. Διάθεση προϊόντων.
Συναλλακτικό κύκλωιια
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5.2 EciXtCn rov uovdSojv

Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού βιομηχανικών μονάδων. 

Ωστόσο, είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για το μέγεθος της παραγωγής τους 

αφού στην πλειοψηφία τους πρόκειται για εταιρείες μικρού μεγέθους με βιοτεχνικό χαρακτήρα. 

Συνήθως οι παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου εξειδικεύονται σε συγκεκριμένη κατηγορία 

υφασμάτων (ανάλογα με τη χρήση) όπως η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ που παράγει 

υφάσματα indigo-denim (τζιν), η εταιρεία Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ που παράγει κυρίως υφάσματα για πουκάμισα, οι εταιρείες ΑΦΟΙ Δ. 

ΑΚΡΙΔΑ ΑΕ και ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ ΑΕ που παράγουν υφάσματα για λευκά είδη κλπ.

Επίσης οι βιομηχανικές μονάδες του κλάδου ειδικεύονται σε συγκεκριμένη παραγωγική 

διαδικασία (ανάλογα με την πρώτη ύλη) που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που παράγουν 

βαμβακερά υφάσματα δεν παράγουν παράλληλα και μάλλινα.

Ελάχιστες είναι οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις που διαθέτουν οργανωμένα εργοστάσια με 

σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και των οποίων η δραστηριότητα αρχίζει από την παραγωγή 

της πρώτης ύλης (νηματοποίηση) ή επεκτείνονται στην κατασκευή τελικών προϊόντων 

(ενδύματα, λευκά είδη κλπ).

Σημαντικές καθετοποιημένες μονάδες του κλάδου οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην 

παραγωγή νημάτων είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΊΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ Δ. ΑΚΡΙΔΑ ΑΕ, ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ 

ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ, ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ ΑΕ κλπ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται βασικά οικονομικά μεγέθη της ελληνικής 

υφαντουργίας και της κλωστοϋφαντουργίας γενικότερα σχετικά με την απασχόληση, την 

ακαθάριστη αξία παραγωγής, την αξία των υλικών που αναλώθηκαν και διαφόρων εξόδων, τη 

συνολική προστιθέμενη αξία και τις πωλήσεις των προϊόντων του κλάδου και τέλος τις 

ακαθάριστες επενδύσεις. Τα στοιχεία προέρχονται από την ΕΣΥΕ και καλύπτουν το χρονικό 

διάστημα 1993-1995 και αφορούν επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
1993

Συμ/τή
1994

Σομ/Πΐ

1995
Σι>ιι/γή

ΚΛΑΑΟΣ Υ Φαν/οΎία Κλωστ/μγία στον
κλάδο

Υφαν/ργία Κλωστ/οτία στον
κλάδο

Υ©αν/ργία Κλιοστ/ργία στον
κλάδο

Αρ. Κβτ/των 70 525 13.3% 63 499 12.6% 59 480 12.3%

Σύνολο «ττασχ/νων 3,184 27,958 11.4% 2,591 24,788 10.4% 2,462 23,967 10.2%

Αμοιβές 8,958,063 67,005,313 13.4% 8,287,732 68,374,177 12.1% 8,609,557 72,805,975 11.8%
Ακαθ. Αξία 48,004,106 366,797,129 13.1% 49,708,287 389,648,592 12.7% 53,576,369 415,287,772 12.9%
Σύνολο
αναλωθέντων

28,275,961 207,644,989 13.6% 29,986,059 222,454,964 13.4% 34,425,274 245,856,230 14.0%

Προστ. Αξία 19,728,145 159,332,140 12.4% 19,722,228 167,193,628 11.7% 19,151,095 169,431,542 11.3%
πωλήσεις 46,745,145 311,099,619 15.0% 46,590,416 324,404,772 14.3% 49,304,893 349,348,363 14.1%
Σύνολο. Επενδ. 4,972,435 27,031,944 18.4% 2,581,125 32,964,734 78.2% 1,404,223 30,138,612 46.0%

Κεφάλαιο 5 Στοιγεία via τον κλάδο me κλωστοϋ<ραντου[Γ:ί(κ .Παοανωνή. Απασγόληση. Πωλύσεκ. Διάθεση προϊόντων.
Συναλλακτικό κύκλωιια
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ΜΕΡΟΣ II Ανάλυση τον Κλάδου me Κλωστοϋφαντουονίοκ;

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
1993 1994 1995

ΚΑΛΛΟΣ Υβατ/ηνία Κλωστ/μγία
Σν^/·ι

Yfat/ργίβ Κλωβτ/ιττία Y.9f*'P7k! ΚλοΜττ/ργμ»
Στ*ι/τή

στον
κλάδο

στον
κλάδο

ά'ΓΟΤ
κλάδο

Αρ. Κατ/ret 70 525 13.3% 63 499 1 2.6% 59 480 12.3%

Σύνολο απασχ/νων 3,184 27,687 11.4% 2,591 24,788 10.4% 2,462 23,967 10.2%

Μισθωτοί 837 6,021 13.9% 744 5,422 13.7% 719 5376 13.6%
II μ/μίσθιο ι 2,317 21,665 10.7% 1,828 19,164 9.5% 1,725 18,395 9.3%
Σύν. Καθ. 
Αμοιβών

8,958,063 67,005,313 13.4% 8,287,732 68,374,177 12.1% 8,609,557 72,805,975 11.8%

Μισθοί 2373,958 19,030,630 15.6% 3,009,542 19,603,054 15.3% 3379,456 21,416,610 15.7%
Ημ/μίαθια 5,984,105 47,974,683 12.5% 5,278,190 48,771,123 10.8% 5330,101 51,283,895 10.2%
Εργοδ. Εισφορές 2,562,457 19,203,447 13.3% 2350,531 19,651,744 11.9% 2,496,866 21,273,647 11.7%
Παροχές 407,484 1,418,777 28.7% 409,199 1389,641 29.4% 364,258 1,521,277 23.9%
Σύν.ακαθ. Αμηιβώ 11,928,003 87,627,537 13.6% 11,047,462 89,415,561 12.3% 11,470,681 95,600,898 12.0%
Αρ.*ραγ.ΐ|μ/βθί»ν 716,729 6,668,504 10.7% 464,150 6,178,027 7.5% 498,022 5,810,134 8.6%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΓΠΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ & ΠΩΛΗΣΕΤΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
1993 1994 199$

ΚΑΛΛΟΣ Υ·σν/ργία ΚΧαατ/βΎία
Σ,^χή

YWy/pyfa Κλωατ/βνία
Συμ/χμ

Υ ψαχ/μγία Κλωβτ/ρχία
Συμ/χμ

στον
κλάδο

στον
κλάδο

στον
κλάδο

Αρ. Κατ/των 70 525 13.3% 63 499 12.6% 59 480 12.3%
ΙΙωλήσεις
εμπορευμάτων 2,481,258 17326,086 13.8% 2,119,347 23,662,010 8.9% 2,669,615 24,685,617 10.8%

Αγορές εμπορευμάτων 2,199,435 14,551,496 15.1% 1,796,297 18,906,096 9.5% 2312,567 19,158,703 11.5%
ΙΙροστ. Αξία εμχ. 281,823 3374,590 83% 323,051 4,755,914 6.8% 457,047 5,526,914 8.2%
ΙΙροστ. Αξία 
βιομηχανίας

19,728,145 159332,140 12.4% 19,722,228 167,193,628 11.8% 19,151,095 169,431,542 11.3%

Σύνολο προσ. Αξίας 20,009,968 162,706,730 12.3% 20,045,279 171,949,542 11.6% 19,608,142 174,958,456 11.2%
Σύνολο εσόδων 51,786,164 383,406,449 13.5% 50,380,058 403,291,411 12.5% 53,648,813 430,385,078 12.4%
Σύνολο εξόδων 51,840,292 384,594,316 13.5% 51,181,966 403,097,524 12.7% 56,532,208 438,352,098 12.9%
Μικτό αποτέλεσμα -54,128 -1,187,867 4.5% -801,908 193,887 -4.2% -2,883,396 -7,967,021 36.2%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΘΑΡ WUIi ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ KAAAQ

Κεφάλαιο 5 Στοιγεία via τον κλάδο τηα κλωστοϋωαντουσνίαα .Παοανωνή. Απασνόλησπ. Πωλήσεκ. Διάθεση προϊόντων.
Συναλλακτικό κύκλαηια
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ΜΕΡΟΣ II Ανάλυση του Κλάδου tug Κλωστοϋφαντουργίας

ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΏΘΗΚΑΝ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΦΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
1993 1994 1995

Σι>|ί//ή ενμ/γιί Zvh/ίιί
ΚΑΛΛΟΣ Υ*«τ/ιιγία Κλωστ/ργία στον

κλάδο
Υ «αν/ρ/ώ Κλωστ/ρτία στον

κλάδο
Υ «αν/ονίιι Κλωστ/ι»γία στον

κλάδο

Αρ. Κοτ/τωτ 70 525 13.3% 63 499 12.6% 59 480 12.3%

Σύνολο οηταλωθέντων 28,275,961 207,644,988 13.6% 29,986,059 222,454,964 13.4% 34,425,274 245,856,230 14.0%

Πρώτες & βοηθ. Ύλες 21,697,655 151,694,104 14.3% 23,607,622 167,877,925 14.0% 27,646,501 191,873,558 14.4%
Υλικά συσκευασίας 315,060 4,421,675 7.1% 1,862,908 4,136,909 4.5% 224,049 4,881,164 4.6%
Λντα/κά 881,491 6,753,601 13.1% 801,071 6,773,796 11.8% 830,970 7,691,213 10.8%
Mrraf. 'Εξοδα 200,312 1,507,675 13.3% 157,895 1,608,454 9.7% 192,549 1,607,590 11.9%
Αναλώσιμα 536,523 3,698,412 14.5% 419,058 3302,296 12.7% 383,309 4,600,442 8.3%
Καύσιμα 372,255 4,435,437 8.4% 384,279 4,059,057 9.4% 465,760 4,279,076 10.8%
Φασσν 2,745,255 23,183,479 11.8% 3340,695 23368,749 14.3% 3,586,682 18,934,577 18.9%
Ηλεκτρ. Ενέργεια 1,527,270 11,950,607 12.8% 1,089,230 11,427,779 9.5% 1,095,723 11,988,609 8.1%

5.3 Πωλήσεις των καοατχυνικών εκν/ειοήσεων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής 

υφασμάτων για το χρονικό διάστημα 1995-1998 βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών τους. 

Οι αναφερόμενες πωλήσεις αφορούν το σύνολο της δράστηριότητάς τους 

και όχι μόνο την παραγωγή υφασμάτων. Επίσης περιλαμβάνουν τις πωλήσεις τους τόσο στην 

εγχώρια αγορά όσο και στη διεθνή. Τονίζεται ότι υπάρχουν ελάχιστες αλλά σημαντικές εταιρείες 

οι οποίες είναι καθετοποιημένες και των οποίων το σύνολο ή μέρος της παραγωγής υφασμάτων 

χρησιμοποιείται για ίδια παραγωγή τελικών προϊόντων και δεν διατίθεται στην αγορά, με 

αποτέλεσμα οι πωλήσεις τους να μην περιλαμβάνουν τις πωλήσεις αυτών των παραγόμενων 

προϊόντων. Τέτοιες εταιρείες είναι οι ΑΦΟΙ Δ. ΑΚΡΙΔΑ ΑΕ, ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ 

ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ κλπ.

Κεφάλαιο 5 ΣτοΐΥεία via τον κλάδο me κλωστοϋφαντουργία: .Παοανωνή. Απασγόληση. Πωλησεκ. Διάθεση προϊόντων.
Συναλλακτικό κύκλωιια
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ΜΕΡΟΣ II Ανάλυση του Κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας

αία ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1999 1998 ΔΙΑΦΟΡΑ
99-96 1997 ΔΙΑΦΟΡΑ

96-97
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 17,225.0 15,703.0 9.7% 14,460.3 8.6%
2 ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 14,592.2 4,004.3 264.4% 43,543.0 -90.8%
3 ΑΦΟΙ Δ. ΑΚΡΙΔΑ ΑΕ 4,453.9 3,902.6 14.1% 4,028.6 -3.1%
4 1. ΣΟΥΡΔΗΣ "ΥΦΑΣΜΑΤΑ" ΑΒΕΕ 2,901.8 2,701.0 7.4% 2,637.9 2.4%
5 Κ. ΣΙΑΜ ΙΔΗΣ ΑΕ 2,690.9 2,436.1 10.5% 2,219.6 9.8%
6 ΒΕΡΛΑΝ ΒΑΜΒΑΚΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ 2,576.8 2,620.8 -1.7% 1,903.6 37.7%
7 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 1,284.6 1,478.1 -13.1% 938.4 57.5%
8 Γ. ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 1,255.9 1,322.1 -5.0% 1,180.2 12.0%
9 ΑΦΟΙ. Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 1,231.4 1,420.7 -13.3% 1,328.5 6.9%

10 Γ.Ε. ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΑΒΕΕ 1,174.5 792.9 48.1% 515.8 53.7%
11 ΝΑΟΥΣΑ ΤΕΞΤΙΛ ΑΒΕΕ 1,147.2 1,101.4 4.2% 874.9 25.9%
12 Π.Κ. ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΕ 1,014.5 1,016.5 -0.2% 1,352.5 -24.8%
13 ΧΑΡ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 861.1 822.9 4.6% 686.6 19.9%
14 ΑΛΚΥΩΝ ΑΕΒΕ 763.3 727.9 4.9% 800.3 -9.0%
15 Σ. ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΕΕ 692.7 661.3 4.7% 548.2 20.6%
16 ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΕ 691.5 998.8 -30.8% 610.6 63.6%
17 ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 625.3 718.1 -12.9% 443.6 61.9%
18 ΑΦΟΙ θ. ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΑΕ 557.3 475.8 17.1% 468.9 1.5%
19 Α. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 497.7 997.6 -50.1% 483.7 106.3%
20 ΤΟΠ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ 359.1 365.5 -1.8% 354.3 3.2%
21 ΑΦΟΙ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ 344.1 821.0 -58.1% 849.5 -3.4%
22 ΒΑΓΓΕΡ ΑΒΕΕ 267.4 337.4 -20.7% 370.5 -8.9%
23 ΑΤΕΣ ΑΕΒΕ 226.4 474.6 -52.3% 569.8 -16.7%
24 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 164.0 742.5 -77.9% 599.1 23.9%
25 ΑΦΟΙ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΠΡΟΣΟΨΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ 49.1 0.0 #DIV/0! 438.9 -100.0%

ΣΥΝΟΛΟ 57,647.7 46,643 23.6% 82,207 -43 3%

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνονται τα εξής. Αρχικά, το 1999 οι 13 από τις 25 εταιρείες 

σημείωσαν πτώση των πωλήσεών τους, ενώ το συνολικό άθροισμα των πωλήσεων αυξήθηκε 

κατά 23,6%. Αντίθετα, το 1998 μόνο 8 εταιρείες σημειώσαν πτώση πωλήσεων και το συνολικό 

άθροισμα μειώθηκε κατά 43,3%. Επιβεβαιώνεται η παραπάνω ανάλυση για τις διαρθρωτικές 

αλλαγές που συντελέστηκαν στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και την επισήμανση ότι μόνο 

οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να επιβιώσουν στον σκληρό ανταγωνισμό.

Αναφορικά με τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται, (Παράρτημα πιν. 4) με στοιχεία του 1991, 

διαπιστώνεται ότι οι βασικές χώρες-πελάτες είναι η Γερμανία, Ιταλία και η Γαλλία από την 

Ε.Ε., η Πολωνία, Η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία από την Ανατολική Ευρώπη και φυσικά 

η πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Αξιόλογες ποσότητες διακινούνται επίσης και στην Ισπανία, Μ. Βρεττανία και 

Τουρκία, ενώ στην Μ. Ανατολή σημαντικές χώρες είναι η Κύπρος και το Ισραήλ.

W rnuniund fiJprAnc eyympwc ayopdc

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί η συνολική εγχώρια παραγωγή υφαντών 

υφασμάτων για το χρονικό διάστημα σημειώνει φθίνουσα πορεία κυρίως από το 1994 και έπειτα 

και έφθασε το 1997 στις 108.500 χιλιάδες τρέχ. μέτρα έναντι 140.800 χιλιάδες τρεχ. μέτρα το 

1993, σημειώνονται μείωση της τάξεως του 23% περίπου.

Κεοάλαιο 5 Στοιγεία via τον κλάδο me κλωστοϋφαντουργία: :Παοανωνή. Απασνόλησυ. Πωλησεκ. Διάθεση προϊόντων.
Συναλλακτικό κύκλωπα
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Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε το 1995 έναντι του 1994, με ποσοστό 9,4 %, ενώ το 1993 

παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 9,2% φθάνοντας τα υψηλότερα 

επίπεδα του εξεταζόμενου διαστήματος έναντι 128.900 χιλ. τρεχ. μέτρα το 1992.

ΜΕΡΟΣII____________________________________________________________________Ανάλυση του Κλάδου T7ic Κλωστοϋφαντουργία

Η πτωτική πορεία της εγχώριας αγοράς υφασμάτων από το 1994 και μετά είχε ως αποτέλεσμα 

να ανοίξει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα μεταξύ των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων του 

κλάδου, με συνέπεια οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται περισσότερο με 

τις εισαγωγές και το εμπόριο υφασμάτων παρά με τη διαδικασία παραγωγής τους.

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(σε χιλ. τρεχ. μέτρα)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

1992 128,900 -

1993 140,800 9.2%
1994 129,600 -8.0%
1995 117,400 -9.4%
1996 113,500 -3.3%
1997 108,500 -4.4%

5.5 AvMm me evrrioiacxaiHnojrnkMffudTnv κε βάση την πρώτη Μλ

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής υφασμάτων ανά 

βασική κατηγορία υφασμάτων (με βάση την πρώτη ύλη) το 1997.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. τρεχ, μίτρα) ΣΥΝΟΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Βαμβακερά υφάσματα 85,300 78.6%
Υφάσματα από μαλλί 4,800 4.4%
Συνθετικά υφάσματα 14,200 13.1%
Λοιπά υφάσματα 4,200 3.9%
ΣΥΝΟΛΟ 108,500 100.0%

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο μεγαλύτερος όγκος της εγχώριας 

παραγωγής αφορά τα βαμβακερά υφάσματα, τα οποία καλύπτουν ποσοστό 78,6% επί της 

συνολικής εγχώριας παραγωγής υφασμάτων.

Ακολουθούν τα συνθετικά / τεχνητά υφάσματα με μερίδιο 13,1% και τα μάλλινα με μερίδιο της 

τάξεως του 4,4%.

Τέλος, η κατηγορία “Λοιπά Υφάσματα”, η οποία περιλαμβάνει τα λινά, μεταξωτά κ.α. 

υφάσματα, συμμετέχει κατά ποσοστό 3,9% στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής υφασμάτων. 

Σημειώνεται ότι τόσο στα βαμβακερά όσο και στα μάλλινα υφάσματα μέρος της παραγωγής 

καλύπτουν τα σύμμεικτα υφάσματα με άλλες υφαντικές ίνες (βαμβάκι-νάιλον, βαμβάκι-βισκόζη, 

μαλλί-βισκόζη, μαλλί-πολυεστέρας κλπ).

Κεφάλαιο 5 Στοι/εία via τον κλάδο we κλωστοϋφαντουργίαc :Παοανωνή. Απασγόλησυ. Πωλήσεκ. Διάθεση προϊόντων.
Συναλλακτικό κόκλωαα
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ΜΕΡΟΣ II Ανάλυση του Κλάδου me Κλωστοϋφαντουργίας

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε το 1995 έναντι του 1994, με ποσοστό 9,4 %, ενώ το 1993 

παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 9,2% φθάνοντας τα υψηλότερα 

επίπεδα του εξεταζόμενου διαστήματος έναντι 128.900 χιλ. τρεχ. μέτρα το 1992.

Η πτωτική πορεία της εγχώριας αγοράς υφασμάτων από το 1994 και μετά είχε ως αποτέλεσμα 

να ανοίξει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα μεταξύ των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων του 

κλάδου, με συνέπεια οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται περισσότερο με 

τις εισαγωγές και το εμπόριο υφασμάτων παρά με τη διαδικασία παραγωγής τους.

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(σε χιλ. τρεχ. μέτρα)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

1992 128,900 -

1993 140,800 9.2%
1994 129,600 -8.0%
1995 117,400 -9.4%
1996 113,500 -3.3%
1997 108,500 -4.4%

5.5 4*#ο<ΠΪ Vli eyyoipiag καραγυτής ρψασμάπυν με βάιρι την χρώχη ύλη
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής υφασμάτων ανά 

βασική κατηγορία υφασμάτων (με βάση την πρώτη ύλη) το 1997.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. τρεχ. μέτρα) ΣΥΝΟΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Βαμβακερά υφάσματα 85,300 78.6%
Υφάσματα από μαλλί 4,800 4.4%
Συνθετικά υφάσματα 14,200 13.1%
Λοιπά υφάσματα 4,200 3.9%
ΣΥΝΟΛΟ 108,500 100.0%

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο μεγαλύτερος όγκος της εγχώριας 

παραγωγής αφορά τα βαμβακερά υφάσματα, τα οποία καλύπτουν ποσοστό 78,6% επί της 

συνολικής εγχώριας παραγωγής υφασμάτων.

Ακολουθούν τα συνθετικά / τεχνητά υφάσματα με μερίδιο 13,1% και τα μάλλινα με μερίδιο της 

τάξεως του 4,4%.

Τέλος, η κατηγορία “Λοιπά Υφάσματα”, η οποία περιλαμβάνει τα λινά, μεταξωτά κ.α. 

υφάσματα, συμμετέχει κατά ποσοστό 3,9% στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής υφασμάτων. 

Σημειώνεται ότι τόσο στα βαμβακερά όσο και στα μάλλινα υφάσματα μέρος της παραγωγής 

καλύπτουν τα σύμμεικτα υφάσματα με άλλες υφαντικές ίνες (βαμβάκι-νάιλον, βαμβάκι-βισκόζη, 

μαλλί-βισκόζη, μαλλί-πολυεστέρας κλπ).

Κεφάλαιο 5 ΣτοΐΥεία via τον κλάδο me κλωστοϋοαντσυσνίχ .Παοανωνύ, Απασγόλπσπ. Πωλήσεισ. Διάθεση προϊόντων.
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ΜΕΡΟΣ II Ανάλυση του Κλάδου me Κλωστοϋφαντουργίας

5.6 Κανάλια των προϊόντων του κλάδου
Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του κλάδου της υφαντουργίας είναι οι καταναλωτές 

(ιδιώτες ή επαγγελματίες), οι οποίοι προμηθεύονται τα προϊόντα είτε από τα καταστήματα 

λιανικής πώλησης είτε από βιοτεχνίες-βιομηχανίες που κατασκευάζουν ενδύματα, έπιπλα, λευκά 

είδη κλπ. Τα κανάλια διάθεσης απεικονίζονται στο παράρτημα σχήμα 1.

Ένα μικρό μέρος των εγχωρίως παραγόμενων υφασμάτων διατίθενται απευθείας στην αγορά 

είτε μέσω των πρατηρίων που διατηρούν αρκετές βιομηχανικές μονάδες.

Οσον αφορά τα εισαγόμενα υφάσματα διατίθενται στην ελληνική αγορά κυρίως μέσω του 

χονδρεμπορίου. Συγκεκριμένα από τις κεντρικές αποθήκες διανέμονται στα καταστήματα 

λιανικής πώλησης και από εκεί τα προμηθεύονται οι καταναλωτές (ιδιώτες ή επαγγελματίες), ή 

διατίθενται στην αγορά μέσω των δικτύων καταστημάτων που συνήθως διατηρούν οι 

εισαγωγικές επιχειρήσεις (ιδιόκτητα ή francise).

5.7. Όροι -Περιθώρια κέρδους

Η διάθεση του μεγαλύτερου μέρους των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων γίνεται στην 

ελληνική αγορά μέσω του χονδρεμπορίου, που από κεντρικές αποθήκες διανέμονται στα 

καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε βιοτεχνίες που κατασκευάζουν ενδύματα, έπιπλα, λευκά 

είδη κλπ και κατόπιν τα προμηθεύονται οι καταναλωτές.

Τα είδη υφασμάτων που κατασκευάζονται ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται 

(ένδυσης, επίπλωσης / κουρτινών, λευκών ειδών κλπ) εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά όσον 

αφορά τα περιθώρια κέρδους των μονάδων που τα εμπορεύονται. Με άλλα λόγια, το περιθώριο 

μικτού κέρδους των παραγωγικών μονάδων διαφοροποιείται μόνο όσον αφορά στο υλικό 

κατασκευής (ανάλογα δηλαδή με την πρώτη ύλη) του προϊόντος και την προέλευσή του 

(εγχώριας παραγωγής ή εισαγωγής).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το περιθώριο μικτού κέρδους των κατασκευαστών υφασμάτων 

κυμαίνεται από 15-35%. Ωστόσο, λόγω των μεγάλων εξόδων διάθεσης των προϊόντων (δωρεάν 

δειγματολόγια, υψηλά λειτουργικά κόστη) και τη μεσολάβηση χονδρεμπόρων, το καθαρό 

περιθώριο κέρδους είναι πολύ μικρότερο από τα προαναφερόμενα ποσοστά για τις περισσότερες 

παραγωγικές μονάδες του κλάδου.

Όσον αφορά στις εισαγωγικές / εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου, συνήθως εμφανίζουν 

μεγαλύτερα περιθώρια μικτού κέρδους που κυμαίνονται από 35-65%, αφού στην πλειοψηφία 

τους διαθέτουν τα προϊόντα τους κατευθείαν στα καταστήματα λιανικής πώλησης (ιδιόκτητα ή 

franchise) δίχως την μεσολάβηση χονδρεμπόρων.

Κεφάλαιο 5 ΣτοΐΥεϊα via τον κλάδο me κλωστοϋφαντουργίας :Παοανωνπ. Απασγόληση. Πωλησεκ. Διάθεση προϊόντων.
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Και σε αυτήν την περίπτωση όμως παρατηρούνται χαμηλότερα περιθώρια καθαρού κέρδους για 

τις εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου. Σημειώνεται ότι κατά τη διετία 1996-1997 οι τιμές 

λιανικής πώλησης των προϊόντων υφαντουργίας δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή και 

κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα.

Σχετικά με το διακανονισμό πληρωμής σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος των συναλλαγών 

για τις παραγωγικές επιχειρήσεις της υφαντουργίας πραγματοποιείται με επιταγές έως και 6 

μηνών, ενώ για τις εισαγωγικές εταιρείες η συνηθέστερη μορφή πληρωμής είναι με υποσχετική 

επιστολή ή και συναλλαγματική έως και 120 ημέρες.

Η υποτίμηση της δραχμής τον Μάρτιο του 1998 επηρέασε ανοδικά τις τιμές των προϊόντων της 

χειμερινής περιόδου 1998-1999, τα οποία εισήχθησαν το Καλοκαίρι 1998. Ωστόσο η 

παρατεταμένη ύφεση της αγοράς μετρίασε τις όποιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν και υπήρξαν 

προσφορές στα προϊόντα του κλάδου.

ΜΕΡΟΣ II___________________________________________________________________ Ανάλυση του Κλάδου τηε Κλωστοϋφαντουργίας
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ΜΕΡΟΣ III

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :

Εμπειρική Διερεύνηση στον κλάδο της Ελληνικής
Κλωστοϋφαντουργίας



ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνοί και Πτιόγενσπ Επιχειρήσεων : Εμπειρική Αιερεύνηση στον Ki.dSoc me 
ΚλωστοϋφαντσΌΡτίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Εαπειοική Διεοεύνηση του Πιστωτικού Κινδύνου στα 
πλαίσια top Κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας

6.1. Εισαττο/ηκέο xaoatnotiirac

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάστηκε ο Κλαδικός Πιστωτικός Κίνδυνος και με βάση τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά του Κλάδου διαμορφώθηκε ένα μοντέλο με τις μεταβλητές και τον βαθμό 

επικινδυνότητάς τους.

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η Εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου στον κλάδο 

της κλωστοϋφαντουργίας, σύμφωνα και με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα κεφάλαια 4 

και 5.

Διαπιστώνεται ότι ο Κλάδος θεωρείται αρκετά επικίνδυνος, από την πλευρά του πιστωτικού 

κινδύνου, δεδομένου ότι στα 4 από τα 7 χαρακτηριστικά ο κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός, στα 2 

μέτριος ενώ μόνο σε 1 χαρακτηριστικό είναι χαμηλός.

Στην παρ. 6.3 παρουσιάζονται συνοπτικά εναλλακτικές στρατηγικές μετριασμού του πιστωτικού 

κινδύνου, πάλι σε συνάρτηση με τα επιμέρους χαρακτηριστικά.

Κεφάλαιο 6 Ειιπειοική Διεοεύνηση Πιστωνκού κινδύνου στα Πλαίσια του Κλάδου we κ?.ωστοΰφαντουογία€ 63



6.2. Efwucmi τον Μοντέλου ανάλυση€ του Κλαδικού Πιστωτικού Κινδύνου

Πλέον, μπορεί να εφαρμοστεί το παραπάνω μοντέλο στον κλάδο που αναλύουμε. Έτσι,

ΜΕΡΟΣ III Πιστωηκό<; κίνδυνος και Πτώγενση Επιχειρήσεων : Εμπειρική Λιερεύνηση στον κλάδος me
ΚΜοστοϋιραντουρνίας

συμπληρώνοντας τον παραπάνω πίνακα :

■ ■ ■
Δομή του κόστους ( ) ( ) < χ ) ( )
Ωριμότητα ( ) { X ) ( ) ( )
Κυκλικότητα ( ) ( ) ( X ) ( )
Κερδοφορία ( ) ( ) ( X ) ( )
Εξάρτηση από άλλους 
κλάδους ( ) ( ) ( χ) ( )
Ευαισθησία σε 
υποκατάστατα (X ) ( ) ( ) ( )
Θεσμικό περιβάλλον ( ) <x) ( ) ( )

Πιο αναλυτικά τώρα, παρατηρούμε τα παρακάτω :

> Δομή του κόστους: ο κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός διότι οι περισσότερες εταιρείες του 

κλάδου λειτουργούν με υψηλό πάγιο κόστος, με αποτέλεσμα η κρίση την οποία περνάει 

ο κλάδος να συνεπάγεται πολλές πτωχεύσεις εταιρειών. Επιβεβαιώνεται η θεωρία με την 

έννοια ότι οι εταιρείες δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν υψηλά πάγια κόστη, δεν μπόρεσαν 

να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές του περιβάλλοντος και στην μείωση των πωλήσεων του 

κλάδου, άρα και στις υποχρεώσεις τους.

> Ωριμότητα : ο κλάδος βρίσκεται σε ωριμότητα. Αν και αυτό θα σήμαινε χαμηλό 

κίνδυνο, στην πραγματικότητα συνεπάγεται έναν αρκετά υψηλό κίνδυνο διότι, στην 

συγκεκριμένη φάση μπορούν και επιβιώνουν οι εταιρείες που έχουν πολύ καλή 

οργανωτική δομή, οικονομική διαχείριση και επιλεγμένη τιμολογιακή πολιτική. Από την 

μια μεριά, ο ανταγωνισμός είναι ήδη αυξημένος και από την άλλη δεδομένου ότι οι 

πωλήσεις σημειώνουν μείωση, όλες οι εταιρείες προσπαθούν να βρουν τρόπους για να 

αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους.

> Κυκλικότητα : Σε μακροοικονομικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι όσο οι οικονομικές 

συνθήκες της χώρας βελτιώνονται και μειώνεται το κόστος χρήματος, τόσο αυξάνονται 

οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία. 

Σε μικροοικονομικό επίπεδα, αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες των κλωστοϋφαντουργιών 

(βιοτεχνίες) αυξάνουν τις πωλήσεις τους (ως αποτέλεσμα της αύξησης του διαθέσιμου 

εισοδήματος) και άρα αυξάνεται η παραγωγή και συνεπώς οι πωλήσεις. Η παραπάνω 

υπόθεση βέβαια, αντιστρέφεται με την αντίθετη αρχική υπόθεση αναφορικά με τις 

οικονομικές συνθήκες.

> Κερδοφορία : Ο κλάδος έχει επηρεαστεί από την ύφεση οπότε το κέρδος σαν ποσοστό 

επί των πωλήσεων πέφτει. Ο κλάδος βέβαια, σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να 

παραμένει κερδοφόρος.

Κεφάλαιο 6 Ειιπειοική Διεοεννησπ Πιστωτικού κινδύνου στα Πλαίσια του Κ/.άΛου me κλωστοϋφαντουργία 64



> Εξάρτηση από άλλους κλάδους: Από την πλευρά της εξάρτησης από τους προμηθευτές 

ο κίνδυνος είναι μέτριος, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός νηματουργών τόσο 

στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική αγορά. Από την άλλη μεριά, υφίσταται υψηλή 

εξάρτηση από τους πελάτες (βιοτεχνίες). Η πορεία των κλωστοϋφαντουργιών βρίσκεται 

σε άμεση σχέση με την πορεία του κλάδου ένδυσης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρή 

ύφεση τουλάχιστον για μία δεκαπενταετία. Όσον αφορά στον κλάδο ένδυσης / υπόδυσης 

θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι υφίσταται αυξημένος ανταγωνισμός με 

προϊόντα του εξωτερικού (λόγω του χαμηλού κόστους) αλλά και στην εγχώρια αγορά. 

Επίσης, ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ταυτόσημος με τον οικονομικό κύκλο και 

εξαρτάται σε απόλυτο - ίσως- βαθμό από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

> Ευαισθησία σε υποκατάστατα : Χαμηλός κίνδυνος. Δεν προβλέπεται να δημιουργηθούν 

προϊόντα που να αντικαταστήσουν τη χρήση των υφασμάτων στις χρήσεις τους. Παρόλο 

που έχουν ξεκινήσει στο εξωτερικό τάσεις, όπου περιλαμβάνουν νέες ύλες για την 

κατασκευή ενδυμάτων, θεωρείται ότι ο κίνδυνος ολικής ή έστω και μερικής 

υποκατάστασης είναι μηδαμινός.

> θεσμικό περιβάλλον : Μέτριος κίνδυνος. Δεν θεωρείται ότι το θεσμικό περιβάλλον 

μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία των εταιρειών του κλάδου. 

Βέβαια, όπως αναφέρθηκε προγενέστερα στην ανάλυση του κλάδου, οι ρυθμίσεις για το 

αντιντάμπινγκ έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο για την μείωση του εξωτερικού ανταγωνισμού.

Συμπερασματικά, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας θεωρείται αρκετά υψηλού κινδύνου, 

δεδομένου ότι στα 4 από τα 7 κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηρίστηκε “αρκετά 

υψηλού κινδύνου”. Το σημαντικότερο στην ανάλυση αυτή είναι το γεγονός ότι και στις 4 

περιπτώσεις πρόκειται για επιδράσεις από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, από το 

γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών και δεν υπάρχει περίπτωση να μεταβληθεί κάποια 

από τις συνθήκες λειτουργίας (τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα).

6.3 Στρατηγικές ιιετριασαού του κινδύνου

Τα θέματα του κλαδικού κινδύνου επηρεάζουν όλα τα μέρη της ανάλυσης. Στην ουσία η 

εμπειρία και εξειδίκευση της διοίκησης ευθύνονται για τις τάσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η επιτυχία ή όχι της εταιρείες βασίζεται στην ικανότητα της διοίκησης να χειριστεί τα 

αναμενόμενα και μη γεγονότα που λαβαίνουν χώρα.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται εναλλακτικές στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου. Η 

χρήση τους ή όχι από τη διοίκηση μπορεί να συντελέσει στην λήψη απόφασης σχετικά με την 

πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικά: κίνδυνος και ΠτώΎενση Επιγειοήσεων : Ειαιειοικιί Αιερεύνηση στον κλάδος me
Κλωστοϋφαντουργίας
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ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώνευση Επιγειρήσεων : Εινπειρική Διερεύνηστι στον κλάδος της
Κλωστοϋφαντουργίας

Κίνδυνος Στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου
Δομή κόστους -Υψηλή λειτουργική μόχλευση (operating leverage): 

Δέσμευση του όγκου με μακροχρόνια συμβόλαια 
Συγκέντρωση στο μάρκετινγκ και πωλήσεις για να 
κρατηθεί ο όγκος ψηλά 
Προσπάθεια να αυξηθεί η ευελιξία στο κόστος 

-Χαμηλή λειτουργική μόχλευση :
Εφαρμογή σκληρού ελέγχου στο κόστος

Ωρίμανση -Προσοχή στους παράγοντες κλειδιά για αναπτυσσόμενους ώριμους 
και σε παρακμή κλάδους

Κυκλικότητα -Διαφοροποίηση του μίγματος των προϊόντων για να περιλαμβάνει 
περισσότερα βασικά προϊόντα που πωλούνται όλο το χρόνο, σε 
περιόδους ανακάμψεων και υφέσεων
-Αύξηση της ευελιξίας της δομής του κόστους για να μην χάσει η 
εταιρεία χρήματα κατά την περίοδο υφέσεων, όταν μειώνεται ο όγκος

Κερδοφορία -Αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών των πιο κερδοφόρων 
καταναλωτών με καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες 
-Αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας της εταιρείας απέναντι 
στους καταναλωτές
-Μεγάλη προσοχή στον έλεγχο του κόστους και την αύξηση του 
εισοδήματος

Εξάρτηση από άλλους 
κλάδους

-Ανάπτυξη επιπλέον πηγών προσφορών ή ζήτησης 
-Διαφοροποίηση του μίγματος προϊόντων, ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσίες για άλλους κλάδους-πελάτες
-Εύρεση επιπλέον χρήσεων για τα προϊόντα σε κλάδους εκτός από 
αυτούς που υπάρχει εξάρτηση

Ευαισθησία σε -Αύξηση του κόστους αλλαγής για να προκληθσύν εμπόδια σε πελάτες 
να αγοράζουν τα υποκατάστατα
-Μείωση του κόστους για να μειωθούν οι τιμές-έτσι επέρχεται 
μείωση της ελκυστικότητας των υποκατάστατων 
-Αλλαγή των τιμών για πιο αποτελεσματικό ανταγωνισμό

Θεσμικό περιβάλλον -Υποστήριξη ομάδων πίεσης για να μειωθούν οι περιοριστικοί 
κανονισμοί
-Κατανομή κονδυλίων για την αναγνώριση των πιο κερδοφόρων 
τρόπων αντιμετώπισης των θεσμικών απαιτήσεων, για την μείωση της 
επιρροής τους στο κέρδος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ειιπειρική Αιερεύνηση της Πτώ/axmc Επιχειρήσεων : 
Ανάλυση επιγειρήσεων που κήου£αν πτώνευσυ στον 
Κλάδο τη; Κλωστοϋφαντουργίας

7.1. Eic&femidc napanfpifffac

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των Οικονομικών στοιχείων των εταιρειών 

του κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας που κήρυξαν Πτώχευση κατά τα έτη 1998-1999.

Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας εμφανίζει πολλές εταιρείες με 

οικονομικά προβλήματα δεν είναι πολλές αυτές που κηρύσσουν πτώχευση. Υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις όπου οι φορείς των εταιρειών αλλάζουν το αντικείμενο εργασιών, την επωνυμία 

προκειμένου να μην κηρύξουν πτώχευση. Επίσης, είναι αρκετά δύσκολο να εξαχθούν 

συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση των εταιρειών αυτών δεδομένου ότι δεν είναι 

πολλές αυτές που τηρούν Βιβλία Γ’ κατηγορίας από όπου μπορούν να προκόψουν σημαντικά 

ευρήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP οι εταιρείες του κλάδου που κήρυξαν πτώχευση και 

τηρούσαν λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας κατά τα έτη 1998 και 1999 ήταν οι παρακάτω:

> ΚΟΝΦΕΞΙΟΝ ΤΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΒΕ

> RUGBY MELLES RUMI ΝΟΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΑΗ

> ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ

> Λ.Β.Φ. ΚΥΚΝΟΣ ΑΕΒΕ

> ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ “INTERLINK INTERSPIN”

> ΤΣΑΛΙΚΗΣ Μ. ΣΙΑΕΕ

> ΒΑΣΙ ΑΕΙ ΑΔΗΣ Π ΑΕ

Από τις παραπάνω εταιρείες βρέθηκαν από την βάση δεδομένων της ICAP τα οικονομικά 

στοιχεία μόνο για τις τέσσερις πρώτες (Παράρτημα, Έκθ. 1-4).

Η ανάλυση περιλαμβάνει ανάλυση αριθμοδεικτών, cash flow, ποσοστιαίες μεταβολές, κάθετη 

και οριζόντια ανάλυση των ισολογισμών.

Στην παρ. 7.3. αναφέρονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων των 

παραπάνω εταιρειών.

Κεφάλαιο 7 Ειιπειοική Διεοεύνηση me Πτώγευσηε των Επιγειρήσεων : Ανάλυση Ε7Πγειούσεων που κήρυξαν ΠτώΥευσπ 67
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7.2 Ανάλοση των οικονομικών στοίγείων των εταιρειών χου κήρυξαν πτώχευση

7.2.1. ΚΟΝΦΕΞΙΟΝ ΤΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΒΕ

Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο της ICAP η εταιρεία χαρακτηρίστηκε για τις χρονιές 1996 

και 1995 με (Ε)1 όσον αφορά το δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας (παράρτημα Έκθεμα 1).

-Εταιρεία με πολύ χαμηλά μεγέθη, που φυσικά δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στον αυξημένο 

ανταγωνισμό του κλάδου. Από τα στοιχεία του ισολογισμού διαπιστώνεται ότι και τις 2 χρήσεις 

για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, τα κονδύλια των απαιτήσεων και των αποθεμάτων αποτελούν 

σχεδόν το 100% του Ενεργητικού. Συγκεκριμένα, για το 1995 το εν λόγω άθροισμα αποτελούσε 

το 92,1% του ενεργητικού ενώ το 1996 ανήλθε στο 96,3%. Η μείωση των απαιτήσεων της 

εταιρείας με την ταυτόχρονη αύξηση των αποθεμάτων αποδεικνύουν την δυσκολία που 

αντιμετωπίζει η εταιρεία στην πραγματοποίηση πωλήσεων.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούν σχεδόν το 90% του παθητικού και τις 2 χρήσεις, 

ενώ δεν χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμος δανεισμός.

- Από τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης δεν διαπιστώνεται τίποτε το ιδιαίτερο παρά μόνο ότι την 

τελευταία χρήση η εταιρεία εμφάνισε κέρδη με τα οποία κάλυψε τις ζημίες των προηγούμενων 

ετών, παρά την μείωση των πωλήσεων κατά 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

- Η Κυκλοφοριακή ρευστότητα βρίσκεται σε οριακά επίπεδα (1,1 και τις δύο χρήσεις), ενώ η 

Άμεση επιδεινώθηκε το 1996 και έφτασε στο 0,5 σε σύγκριση με το 0,8 της προηγούμενης 

χρήσης. Ο ταμειακός κύκλος της εταιρείας διπλασιάστηκε και από 43 ημέρες έφτασε τις 89 ημ. 

λόγω της αύξησης του χρόνου ανακύκλωσης των αποθεμάτων (από 114 ημ. σε 222 ημ.), όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω.

Σε γενικές γραμμές η εταιρεία δεν έχει να επιδείξει τίποτα το σημαντικό. Το σημαντικότερο 

πρόβλημα είναι η αδυναμία πραγματοποίησης πωλήσεων και άρα η διόγκωση των στοιχείων 

του κυκλ. Ενεργητικού. Επίσης, διαπιστώνονται προβλήματα ρευστότητας, τα οποία βέβαια 

είναι αναμενόμενα λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα. Η πτώχευση της εταιρίας 

θεωρείται φυσιολογική και αναμενόμενη.

1 Οικονομική μονάδα με βεβαρυμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της 
αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της μέσα στην επόμενη διετία
Κεφάλαιο 7 Εμπειρική Διεοεύνηση we Πτώγενστκ: των Επιγειοήσεων : Λνά/.υση Ετηγειοήσεων που κήουίαν Πτώγευση 68 
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7.2.2. RUGBY-MILLES ΑΕΒΕ

Η εταιρεία και τα τρία τελευταία χρόνια (1994-1996) είχε δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας (C)2 

(παράρτημα Έκθεμα 2).

-Στην κάθετη ανάλυση των Ισολογισμών διαπιστώνεται μία ίση σχεδόν κατανομή των 

δεσμευμένων κεφαλαίων δεδομένου ότι και τις τρεις χρήσεις το Κυκλ. Ενεργητικό και οι βραχ. 

Υποχρεώσεις έχουν διαφορά κάτω των 10 ποσοστιαίων μονάδων ως ποσοστά επί του συνόλου 

του Ενεργητικού. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο η αύξηση των στοιχείων του κυκλ. 

Ενεργητικού συνοδεύεται από ισόποση ποσοστιαία αύξηση του των βραχ. Υποχρεώσεων. 

Συγκεκριμένα :

► 1995 : Αύξηση Κυκλ. Ενεργ. 13%- Αύξηση Βραχ. Υποχρ. 13,4%

► 1996 : Αύξηση Κυκλ. Ενεργ. 33%- Αύξηση Βραχ. Υποχρ. 33,4%

Βέβαια η εικόνα αυτή σημαίνει ότι η εταιρεία οριακά μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα 

ρευστότητας για την κάλυψη των Βραχ. Υποχρεώσεών της.

Πάντως η αύξηση του Κυκλ. Ενεργητικού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των 

αποθεμάτων της εταιρείας, τα οποία το 1996 αποτελούν το 18,6% του Ενεργητικού, ενώ το 1995 

το ποσοστό αυτό ήταν 16,7% και το 1994 μόλις 11,6%. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

προβλήματα στην διάθεση των προϊόντων και όχι σε υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση.

- Από τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαπιστώνεται ότι κατά το 1996 η εταιρεία αύξησε τις 

πωλήσεις της κατά 14,4% διατηρώντας το κόστος σε σταθερά επίπεδα, αυξάνοντας όμως τα 

γενικά λειτουργικά έξοδα, τα οποία το 1996 αποτελούσαν το 12,4% των πωλήσεων ενώ το 1995 

ήταν το 11,3% και το 1994 το 8,9%.

- Από τους αριθμοδείκτες διαπιστώνεται μία σχετικά φυσιολογική κατάσταση κατά τα έτη 1994- 

1996, αλλά στην ουσία τα προβλήματα της εταιρείας εστιάζονται στον υψηλό δείκτη Τραπ. 

Δανεισμός /Οργανικά κέρδη που ήταν 33,8 το 1994, 29,1 το 1995 και 26 το 1996. Οι τόκοι 

καλύπτονται οριακά , ενώ η άμεση ρευστότητα βρίσκεται κάτω από την μονάδα τις δύο 

τελευταίες χρήσεις.

Επίσης, ο δείκτης της Κυκλ. Ρευστότητας βρίσκεται σε οριακά επίπεδα, και όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, είναι δύσκολο για την εταιρεία να καλύψει τις υποχρεώσεις της με ευκολία.

2 Οικονομική μονάδα με αρκετά καλύ χρηματοοικονομική διάρθρωση. Ενδεχόμενες μη ευνοϊκές οικονομικές 
συνθήκες πολύ πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα τακτικής αποπληρωμής των υποχρεώσεών της.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία “ανοίχτηκε” τα τελευταία χρόνια , 

εστιάζοντας στην πραγματοποίηση τζίρου. Έτσι, αυξήθηκαν τα αποθέματα, οι απαιτήσεις της 

αλλά και οι υποχρεώσεις της (συνολική αύξηση ισολογισμού 26,9%). Η διόγκωση του 

ισολογισμού ήταν αποτέλεσμα όμως μόνο των βραχυπρόθεσμων στοιχείων και όχι αύξησης της 

Καθαρής Θέσης, η οποία παρέμεινε οριακά στάσιμη. Τελικά η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις 

της όχι όμως αρκετά για να μπορέσει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της και να προχωρήσει σε 

υγιή ανάπτυξη. Η αύξηση των πωλήσεων και όλων των στοιχείων του ενεργητικού 

χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από Ξένα κεφάλαια .

7.2.3. KOPQNHM ΑΕ

Εταιρεία που κατά τα τελευταία τρία χρόνια πριν την κήρυξη πτώχευσης ο δείκτης της 

πιστοληπτικής ικανότητας ήταν (Α)3 με βάση τα στοιχεία της ICAP. (παράρτημα Έκθεμα 3)

Από την κάθετη ανάλυση του Ισολογισμού διαπιστώνονται:

-Και τα τρία χρόνια η κατανομή του ισολογισμού είναι άνιση. Ενώ το κυκλοφοριακό ενεργητικό 

αποτελεί και τις τρεις χρήσεις πέραν του 50% του ενεργητικού οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

αποτελούν το πολύ το 30% του παθητικού. Αναλυτικά τα ποσοστά είναι τα παρακάτω :

► 1994 : Κυκλ. Ενεργ. 68,9%- Βραχ. Υποχρ. 26,8%

► 1995 : Κυκλ. Ενεργ. 59,4%- Βραχ. Υποχρ. 28,8%

► 1996 : Κυκλ. Ενεργ. 51,6%- Βραχ. Υποχρ. 30,5%

Στην ουσία η εταιρεία χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των 

στοιχείων του Κυκλ. Ενεργητικού. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ενώ 

με την πάροδο των ετών το ποσοστό συμμετοχής του κυκλοφορούντος ενεργητικού μειώνεται 

το αντίστοιχο ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αυξάνεται. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ένδειξη για τη ανορθόδοξη πολιτική χρηματοδότησης που ακολουθεί η εταιρεία και 

επιβεβαιώνεται στη συνέχεια..

-Ως προς τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαπιστώνεται ότι η σημαντική αύξηση των 

πωλήσεων το 1995 (24,7%) ακολουθήθηκε από μία ίση σχεδόν μείωση της τάξεως του 23,5% το 

1996. Αντίστοιχα τα καθαρά αποτελέσματα σημειώνουν συνεχή μείωση, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στην μεγάλη αύξηση του κόστους πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Έτσι, 

ενώ το 1994 το κόστος πωληθέντων ήταν το 44,5 %, το 1995 αποτελούσε το 58,9% ενώ το 1996

3 Οικονομική μονάδα με εξαιρετικά καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση, απόλυτα ικανή να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της ενώ δεν θα επηρεασθεί ακόμη και από τυχόν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
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το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 75,8%. Βέβαια, στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται το γεγονός ότι 

κατά τα έτη αυτά το κόστος των πρώτων υλών (βαμβάκι) ήταν ιδιαίτερα υψηλό με αποτέλεσμα 

πολλές εταιρείες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 1996 τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας θα ήταν πολύ 

χαμηλότερα από τα 497 εκ. δρχ. τα οποία προήλθαν από τα θετικά έκτακτα αποτελέσματα, 401 

εκ. δρχ. Κατά την ίδια επίσης χρήση παρατηρείται και μία σημαντική αύξηση του κονδυλίου 

των Άλλων εσόδων (από 81,7 εκ. σε 218,7 εκ, ποσοστό αύξησης 167,7%) γεγονός που 

ενδυναμώνει την άποψη ότι η εταιρεία από την λειτουργία της και μόνο μάλλον δεν θα 

μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

-Οι αριθμοδείκτες της εταιρείας στην ουσία επιβεβαιώνουν τις παραπάνω διαπιστώσεις. 

Ξεκινώντας από τους δείκτες ρευστότητας διαπιστώνεται η μείωση του δείκτη της 

κυκλοφοριακής ρευστότητας (από 2,1 το 1995 σε 1,7 το 1996), ως επακόλουθο της άνισης 

κατανομής του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ ο 

δείκτης της άμεσης ρευστότητας βρίσκεται και τις 3 χρήσεις κάτω από την μονάδα λόγω της 

υψηλής αποθεματοποίησης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον ταμειακό κύκλο της εταιρείας, ο οποίος από 516 

ημέρες το 1994, μειώνεται σε 431 ημέρες το 1995 και τελικά το 1996 είναι 568 ημέρες. 

Διαπιστώνεται ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα χρηματοδότησης της 

λειτουργίας της και καταφεύγει σε εξωτερικό δανεισμό. Ιδιαίτερα το 1995 ο τραπεζικός 

δανεισμός αυξήθηκε κατά 224,8%, ως αποτέλεσμα της αύξησης του υπολοίπου των 

απαιτήσεων.

Από την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων διαπιστώνεται αύξηση της τάξεως των 117 

ημερών (κατά 4 μήνες σχεδόν), ενώ και τα αποθέματα ανακυκλώνονται στο διάστημα ενός 

έτους (360 ημέρες). Το γεγονός αυτό αιτιολογείται από τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς, 

όπου η είσπραξη των απαιτήσεων έχει παραταθεί. Η πίστωση προς τους πελάτες αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση τζίρου, και οι εταιρείες δεν έχουν πολλά 

περιθώρια επιλογής. Επιπλέον, διαφαίνεται και πρόβλημα στη διάθεση των αποθεμάτων. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η μείωση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, και 

η αντίστοιχη μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των υποχρεώσεων από 1,5 μήνα σε 20 

ημέρες. Αποτέλεσμα των παραπάνω γεγονότων είναι η προαναφερθείσα αύξηση του ταμειακού 

κύκλου που χρηματοδοτήθηκε από βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.
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Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική δεδομένου ότι και τις τρεις 

χρήσεις ο δείκτης Ξένα / Ίδια κεφάλαια είναι κάτω της μονάδας και το 1996 είναι στο 0,6. 

Επίσης, από τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαπιστώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

μπορούν να καλυφθούν - αν και κατά τη διάρκεια των ετών η κάλυψη μειώνεται- αλλά 

υπενθυμίζεται ότι το 1996 το κονδύλι των άλλων εσόδων ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.

Οι δείκτες Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις και Λειτουργικά Κέρδη / πωλήσεις βρίσκονται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα αν και σημειώνουν μείωση κατά τα τρία έτη. Συγκεκριμένα :

► 1994 : Μικτό κέρδος / πωλήσεις 45,6%- Λειτουργικά Κέρδη / Πωλήσεις 41,4%

► 1995 : Μικτό κέρδος / πωλήσεις 35,2%- Λειτουργικά Κέρδη / Πωλήσεις 33,8%

► 1996 : Μικτό κέρδος / πωλήσεις 15,7%- Λειτουργικά Κέρδη / Πωλήσεις 18,6%

-Από τον πίνακα ταμειακών ροών (Cash Flow) διαπιστώνεται ότι τα λειτουργικά κεφάλαια είνια 

θετικά και τις τρεις χρήσεις.

Τα πάγια της εταιρείας αυξήθηκαν όπως επίσης αυξήθηκε και το κονδύλι των συμμετοχών. 

Συνολικά οι ταμειακές ροές της εταιρείας πριν τη χρηματοδότηση ήταν αρνητικές 1.858,3 εκ. 

και προήλθαν από την αύξηση των παγίων και των συμμετοχών. Η εταιρεία όμως αντί να 

χρηματοδοτηθεί με μακροπρόθεσμα κεφάλαια, χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό και μετρητά και κατά το υπόλοιπο από την αύξηση των Ιδίων 

κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα της λανθασμένης χρηματοδότησης είναι ευνόητο. Το κόστος των 

δεσμευμένων - βραχυπρόθεσμων - κεφαλαίων καλείται να καλύψει η επιχείρηση από τα 

αποτελέσματα των επενδύσεων σε πάγια και τα υπόλοιπα στοιχεία του μακροπρόθεσμου 

ενεργητικού. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει δεδομένου ότι τα πάγια και το μακροπρόθεσμο 

ενεργητικό έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα απόδοσης, ενώ το κόστος των βραχυπρόθεσμων 

χρηματοδοτήσεων πρέπει να καλύπτεται μέσα στη τρέχουσα χρήση.

Αναφορικά με την παραπάνω εταιρεία θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα βασικά προβλήματά της 

ήταν αποτέλεσμα της διοίκησης της. Οι φορείς της απασχολούνταν και με άλλες 

δραστηριότητες, αντλώντας κεφάλαια από την εν λόγω εταιρεία. Επιπλέον, προσπάθειες που 

έκαναν για την ένταξή τους σε Αναπτυξιακούς νόμους δεν καρποφόρησαν παρά το οικονομικά 

“άνοιγμά” τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τους προμηθευτές και τους 

πιστωτές τους.
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7.2.4. ΚΥΚΝΟΣ-ΓΙΟΥΚΑ ΑΕΒΕ

Ο δείκτης της πιστοληπτικές ικανότητας της εταιρείας ήταν (Β)4 για το 1996, (D)5 για το 1997 

και (Ε)6 για το 1998. (7ΐαράρτημα Έκθεμα 4)

Και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται άνιση κατανομή των δεσμευμένων κεφαλαίων. 
Συγκεκριμένα:
► 1996 : Κυκλ. Ενεργ. 46,1%- Βραχ. Υποχρ. 25,1%

► 1997 : Κυκλ. Ενεργ. 64,8%- Βραχ. Υποχρ. 26,7%

► 1998 : Κυκλ. Ενεργ. 73,6%- Βραχ. Υποχρ. 53,8%

Η αύξηση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγω 

στην αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων, χρηματοδοτήθηκε από την αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων αλλά και τις ήδη αυξημένες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τη χρήση 1998, οι απαιτήσεις της εταιρείας ανήλθαν 

στα 2.425 εκ δρχ. σε σύνολο πωλήσεων 2.365 εκ.δρχ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανάλυση της 

“ηλικίας” των απαιτήσεων εικάζεται ότι σημαντικό μέρος αυτών είναι μάλλον επισφαλείς 

απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς κατά τα τελευταία 4-5 χρόνια οι απαιτήσεις 

στον κλάδο εισπράττονται σε 6-8 μήνες το αργότερο, οπότε προφανώς η εταιρεία αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα είσπραξης των απαιτήσεών της. (βλ. Ταμειακό κύκλο). Έτσι, αν και η Κυκλ. 

Ρευστότητα είναι μεγαλύτερη της μονάδας, είναι αμφίβολη η ρευστοποίηση των απαιτήσεων σε 

εύλογο χρονικό διάστημα για την κάλυψη των υποχρεώσεων.

Επίσης, από τον ισολογισμό διαπιστώνονται οι συσσωρευμένες ζημίες των τριών τελευταίων 

ετών που την τελευταία χρήση ανήλθαν αθροιστικά στα 1,4 δις δρχ. αποτελώντας το 36,6 % του 

συνόλου του Παθητικού, μειώνοντας την καθαρή Θέση στα 296,7 εκ. δρχ. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι ενώ τις χρήσεις 1996 και 1997 η τελική καθαρή θέση της εταιρείας αποτελούσε 

το 24,5% του Συνολικού παθητικού το 1998 ήταν μόνο το 7,7%.

- Αναφορικά με τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης παρατηρείται ότι η αύξηση των πωλήσεων 

κατά την χρήση 1997 (αύξηση 5,9%) δεν συνοδεύτηκε και από βελτίωση των αποτελεσμάτων 

της. Η εταιρεία στην προσπάθειά της για αύξηση του κύκλου εργασιών αύξησε το κόστος 

πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, μειώνοντας έτσι το 

ποσοστό μικτού κέρδους από 12,3% σε 10%. Επίσης, παρά την συρρίκνωση των γενικών 

εξόδων ως ποσοστό επί των πωλήσεων κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, τα οργανικά κέρδη

Α Οικονομική μονάδα με καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Ενδεχόμενες μη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες 
είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα τακτικής πληρωμής των υποχρεώσεών της.
5 Οικονομική μονάδα της οποίας η χρηματοοικονομική διάρθρωση δεν επιτρέπει ανεπιφύλακτη χρηματοδότηση. Η 
αναδιάρθρωση των οικονομικών της μεγεθών κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή συνέχεια των δραστηριοτήτων 
της και την ικανότητα κάλυψης των υποχρεώσεών της.
6 Οικονομική μονάδα με βεβαρυμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση που δεν απόκλεια το ενδεχόμενο αδυναμίας 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της μέσα στην επόμενη διετία
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εξακολουθούν να είναι αρνητικά. Η μεγάλη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται από 

τα έκτακτα έξοδα, τα οποία αποτελούν τα 27,1% των πωλήσεων και αυξάνουν τις ζημίες στα

918,5 εκ. δρχ.

Τελικά, προσθέτοντας και τις σωρευμένες ζημίες των προηγούμενων ετών τα τελικά 

αποτελέσματα του 1997 ανήλθαν στα 1.035 εκ. δρχ.

Κατά τη χρήση του 1998 σημειώνεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά 21,5% ενώ το κόστος 

πωληθέντων ως απόλυτο νούμερο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, αποτελώντας το 93,8% του 

τζίρου. Μετά και την αφαίρεση των αποσβέσεων, το μικτό κέρδος για πρώτη φορά είναι 

αρνητικό (214 εκ.).Την χρήση αυτή εμφανίζεται αυξημένο το κονδύλι των Άλλων Εσόδων αλλά 

και πάλι τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι αρνητικά. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα είναι 

αυξημένα ως απόλυτο νούμερο αλλά και ως ποσοστό επί των πωλήσεων, γεγονός που 

δικαιολογείται από την αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. Τελικά τα καθαρά 

αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν στα 1,4 δις δρχ. ζημίας.

- Οι αριθμοδείκτες της εταιρείας σημειώνουν συνεχή επιδείνωση με τη χρήση του 1998 να 

παρουσιάζει τη χειρότερη εικόνα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον Ταμειακό κύκλο, 

ο οποίος συνεχώς αυξάνεται. Συγκεκριμένα :

► 1996 : 260 ημέρες

► 1997 : 297 ημέρες

► 1996 : 378 ημέρες

Στην ουσία επιβεβαιώνεται η προηγούμενη παρατήρηση αναφορικά με τις ανείσπρακτες 

απαιτήσεις της εταιρείας. Από την άλλη μεριά διαπιστώνεται ότι ο χρόνος εξόφλησης των 

υποχρεώσεων μειώνεται και από τις 92 ημέρες που ήταν το 1996 έφτασαν τις 63 το 1998, 

δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην εταιρεία σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης των 

υποχρεώσεών της.

Τα παραπάνω στοιχεία καθώς και τα αρνητικά αποτελέσματα της εταιρείας απεικονίζονται στο 

δείκτη Ξένα / Ίδια κεφάλαια , ο οποίος από 1,4 το 1996 εκτινάχθηκε στο 14,4 το 1998.

Επίσης, οι δείκτες κάλυψης τόκων και Τραπεζικός Δανεισμός / Οργανικά Κέρδη δεν 

υπολογίζονται δεδομένου ότι τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.

-Από το cash flow διαπιστώνεται η συνεχής επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της 

εταιρείας. Οι αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές συνοδεύονται από αρνητικές ταμειακές 

ροές προ χρηματοδότησης, η οποία είναι βραχυπρόθεσμη.
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7.3 Συιιπεοάσαατα

Από την παραπάνω ανάλυση εξάγονται τα εξής συμπεράσματα :

> Το μεγαλύτερο πρόβλημα των εταιρειών του κλάδου είναι η χρηματοδότηση των

πωλήσεών τους, η οποία τις περισσότερες φορές γίνεται λανθασμένα

> Η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων σημειώνει συνεχή επιβράδυνση

> Η εξόφληση των υποχρεώσεων να γίνεται σε συντομότερο διάστημα

> Τα αποτελέσματα επιβαρύνονται σημαντικά από τα χρηματοοικονομικά έξοδα ως 

αποτέλεσμα των υψηλών τραπεζικών υποχρεώσεων

> Η προσπάθεια αύξησης του τζίρου δεν συνοδεύτηκε από βελτίωση των αποτελεσμάτων 

και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης

> Η διοικητική ανικανότητα για προσαρμογή στις αλλαγές του περιβάλλοντος με 

βεβιασμένες κινήσεις χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

> Η μη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε αντιστοιχία με την αύξηση των πωλήσεων

> Η αυξομείωση του κόστους πωληθέντων αποτελεί ένα μέρος της αιτίας των προβλημάτων 

των παραπάνω εταιρειών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Εαπειρική Αιερεύνησιι xnc Πτώ/ευσικ Επιχειρήσεων : 
Εψαριιογή ταυ Μοντέλου np6Bk\tmc του Altman στον 
κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας

8.1. Et^armryuctc χαρατηψ^σας

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η εφαρμογή του μοντέλου πρόβλεψης του Altman στον 

κλάδο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας.

Για την εφαρμογή του μοντέλου του Altman θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία :

1. Αρχικά θα καθορισθούν οι ομάδες εφαρμογής του μοντέλου. Η ομάδα των 

«Χρεοκοπημένων» και το «Validation group»

2. Θα διαμορφωθεί η Βασική Συνάρτηση του Altman με όλες τις επιμέρους αλλαγές.

3. Θα γίνει σύγκριση των μέσων τιμών των μεταβλητών των δύο ομάδων για την εξαγωγή 

των πρώτων γενικών συμπερασμάτων και θα παρουσιαστούν τα z-scores ανά ομάδα.

4. Στη συνέχεια θα επιλεχθεί το cut-off point από τις εταιρείες που πτώχευσαν το οποίο θα 

είναι το μεγαλύτερο z-score που εμφανίζεται και τις τρεις χρήσεις και των τεσσάρων 

εταιρειών ώστε να καλυφθεί όλο το εύρος των z-scores.

5. Στη συνέχεια το Cut-off point θα εφαρμοστεί στην ομάδα των «Χρεοκοπημένων» 

εταιρειών για να διαπιστωθεί εάν με βάση αυτό το z-score θα μπορούσε να προβλεφθεί η 

εμφάνιση αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα θα διαπιστωθούν και τα 

ποσοστά λάθους σε κάθε περίπτωση

6. Ως Validation group θα χρησιμοποιηθεί η ομάδα των «Υγιών» εταιρειών για να 

εξαχθούν και τα τελικά αποτελέσματα για την χρησιμότητα του μοντέλου

7. Τέλος, το μοντέλο θα εφαρμοστεί και με εναλλακτικό cut-off point τον μέσο όρο των ζ- 

scores των «χρεοκοπημένων» εταιρειών. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

Στην παρ. 8.10 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εμπειρικής διερεύνησης.
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&2. Ειαλονή των εταιρειών ίων ομάδων εφαρμσηία

Η ομάδα των «Χρεοκοπημένων» στην οποία θα εφαρμοστεί το μοντέλο αποτελείται από τις 

εταιρείες που για τρεις συνεχόμενες χρήσεις εμφάνισαν Αρνητικό Λειτουργικό Περιθώριο. Όπως 

προαναφέρθηκε οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση δεν αποτελούσαν αριθμό ικανό για να 

αποτελόσουν δείγμα εφαρμογής του μοντέλου. Για τον λόγο επιλέχθηκε ως κριτήριο ο 

συγκεκριμένος λογαριασμός διότι προκύπτει από την λειτουργία της επιχείρησης πριν από την 

προσθαφαίρεση εκτάκτων αποτελεσμάτων. Θεωρείται αρκετά αντιπροσωπευτικό και 

χρησιμοποιείται ευρέως στην ταξινόμηση και το σχολιασμό των οικονομικών καταστάσεων μίας 

εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP οι παρακάτω εταιρείες κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις 

παρουσίασαν αρνητικό λειτουργικό περιθώριο. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία ΚΥΚΝΟΣ- 

ΓΙΟΥΚΑ ΑΒΕΕ κήρυξε πτώχευση το 1999, αλλά μέσα στο 1999 μετονομάστηκε σε ΝΤΕΜΟ 

ΑΕ και εκτός από τη δραστηριότητα του βαφείου ξεκίνησε και λειτουργία βιοτεχνίας. Για τον 

λόγο αυτό τα αποτελέσματα του ισολογισμού 1999 αποκλίνουν σημαντικά από τις 

προηγούμενες χρήσεις. Επισημαίνεται ότι συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των εταιρειών που 

έχουν κηρύξει πτώχευση (παρ.7.2.) και όχι σε αυτήν με το αρνητικό λειτουργικό περιθώριο.
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κλάδο me ΚλωστοΡφσντουοί’ίαε_____



ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγευση Επιγειοήσεων : Εμπειρική Αιερεννηση στον κλάδος της
Κλωστοϋφαντουργίας

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΖΙΡΟΣ 99 
(σε εκ. δρχ.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 99

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 99

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 97

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. 3,533,670 -395,042 -102,252 -282,160

2 ALPHATEX Α.Β.Ε.Ε. 1,948,568 -384,391 -502,732 -506,627

3 ΒΙΕΚΑΜ Α.Ε. 1,518,925 -181,907 -114,366 -49,255

4 ΣΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΣΟΥΡΑΣ - Ν. 
ΣΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,282,566 -24,569 -5,802 -20,152

5 ΣΥΝ. ΕΚΚΟ. ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 851,693 -356,747 -701,095 -72,442

6 ΕΛΚΟΤ Α.Β.Ε.Ε. 759,987 -173,443 -57,343 -122,213

7 ΕΡΙΟΤΕΚ Α.Ε. 719,697 -28,245 -26,284 -107,746

8 ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ, ΧΡ., Α.Ε.&Β.Ε. 639,662 -163,767 -939,185 -2,231,843

9 STABILTON Α.Ε. 570,080 -472,249 -430,168 -335,371

10 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΙΠΟΥ Α.Ε.&Β.Ε. 378,225 -208,564 -79,126 -11,769

11 ΜΗΤΣΗΣ, Κ., ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 315,412 -132,608 -38,093 -27,041

12 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 241,202 -260,474 -48,435 -34,526

13 ΕΛΒΑΜ Α.Β.Ε.Ε. 240,415 -100,550 -189,144 -98,471

14 ΠΕΡΤΕΣΗΣ, Φ., Α.Β.Ε.Ε. 182,759 -10,300 -3,799 -973

15 FINEF Α.Β.Ε.Ε. 119,150 -13,283 -11,255 -56,196

16 ΚΑΛΜΠΑΡΗ, X., ΑΦΟΙ, Α.Ε.& Β.Ε. 106,356 -203,890 -29,385 -15,310

17 ΚΥΚΝΟΣ - ΓΙΟΥΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 100,993 -145,952 -346,284 -102,399

18 ΚΑΛΜΠΑΡΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ, & ΣΙΑ Α.Ε. 97,355 -9,519 -3,867 -11,049

19 METEOR Α.Ε. 79,684 -26,252 -33,588 -63,975

20 LEONTOS ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ 
Α.Β.&Ε.Ε. 79,202 -108,754 -7,518 -16,760

21 ΠΟΛΙΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. 63,260 -8,240 -27,613 -21,082

22 Β.Υ.ΚΟ. Α.Ε. 57,564 -28,964 -10,423 -27,343

23 ΙΝΩ Θ. Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΣΙΚΟΣ Α.Ε. 53,127 -10,442 -28,188 -11,964

24 VENUS ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ. 23,814 -20,855 -12,031 -5,348

25 ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗΣ, Δ., Α.Β.Ε.Ε. 21,382 -1,868 -1,480 -941

26 ΑΡΓΟΤΕΞ Α.Ε. 12,077 -8,152 -12,349 -10,449

27 ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΑΠΕΤΟ Α.Ε.&Β.Ε. 11,844 -23,513 -51,356 -6,657

28 ΞΥΛΟΥΡΗΣ, Δ. Ε., & ΥΙΟΙ Α.Ε. 10,248 -15,010 -10,952 -11,542

Το τελικό δείγμα των «Χρεοκο7τημένων» εταιρειών αποτελείται από τις 20 εκ των 28 

παραπάνω εταιρειών. Ο λόγος είναι ότι για τις 20 αυτές εταιρείες βρέθηκαν οικονομικά 

στοιχεία για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Οι εταιρείες αυτές είναι οι εξής :

Κεασλ.αιο 8 Πυπειοιιοί /Ιιεοεύνησιι της Πτώγενσης των Είπγειοήσεων : Eroaouoxii του Μοντέλου Πρόβλεψης Altman στον 78
κλάδο me Κ}.(οστοϊ)(οσ\ηοΐ)θ';ίσ£_____



ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός kivSovoc και Πτΰηεοση Επηειοήσεων „· Εμπειρική Διεοεύνηση στον κλάδος της 
Κλωστοϋφαντουργία

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΖΙΡΟΣ 99 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΖΙΡΟΣ 49

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ 
Α.Ε.

3,533,670 11 FINEF Α.Β.Ε.Ε. 119,150

2 ALPHATEX Α.Β.Ε.Ε. 1,946,568 12 ΚΑΛΜΠΑΡΗ, X., ΑΦΟΙ, Α.Ε.& Β.Ε. 106,356

3 ΣΥΝ. ΕΚΚΟ. ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 851,693 13 ΚΑΛΜΠΑΡΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ, & ΣΙΑ Α.Ε. 97,355

4 ΕΡΙΟΤΕΚ Α.Ε. 719,697 14 METEOR Α.Ε. 79,684

5 ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ, ΧΡ., Α.Ε.&Β.Ε. 639,662 15 LEONTOS ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ 
Α.Β.&Ε.Ε. 79,202

6 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε.&Β.Ε. 378,225 16 ΠΟΛΙΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. 63,260

7
ΜΗΤΣΗΣ, Κ., ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Α.Ε.

315,412 17 Β.Υ.ΚΟ. ΑΕ. 57,564

θ ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 241,202 18 VENUS ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 23,814

9 ΕΛΒΑΜ Α.Β.Ε.Ε. 240,415 19 ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗΣ, Δ., Α.Β.Ε.Ε. 21,382

10 ΠΕΡΤΕΣΗΣ, Φ„ Α.Β.Ε.Ε. 182,759 20 ΑΡΓΟΤΕΞ Α.Ε. 12,077

Όσον αφορά στην επιλογή του δείγματος των εταιρειών που θα αποτελέσουν το Validation 

Group , ήταν πολύ δύσκολο να διαμορφωθεί, λόγω του μεγάλου πλήθους των εταιρειών και την 

μη εύρεση ενός αξιόπιστου κριτηρίου επιλογής. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι 

εταιρείες του δείγματος της Κλαδικής μελέτης της ICAP (1998). Από τις εταιρείες αυτές στο 

τελικό δείγμα συμμετέχουν οι παρακάτω λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων για τις 3 

τελευταίες χρήσεις.

Α/Α ΕΓΚ3ΝΥΜΙΑ ΤΖΙΡΟΣ 99 Α/Α Η1ΩΝΥΜΙΑ ΤΖΙΡΟΣ 99

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑ 17,225.0 13 X. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 861.1

2 ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΑ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 14,592.2 14 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ-ΑΛΚΥΩΝ 763.3

3 ΑΦΟ ΑΚΡΙΔΑ ΑΕ 4,453.9 15 Σ. ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 692.7

4 1. ΣΟΥΡΔΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 2,901.8 16 ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠΑ 691.5

5 ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΕ 2,690.9 17 ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 625.3

6 ΒΕΡΛΑΝ ΒΑΜΒΑΚΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠΚΗ ΑΕ 2,576.8 18 ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΑΕ 557.3

7 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΠΑ ΑΕ 1,284.6 19 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ 497.7

6 ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ Γ. STICKEREI 1,255.9 20 ΤΟΠ ΚΛΩΣΤΫΦΑΝΤΟΥΡΠΑ ΑΒΕΕ 359.1

9 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΈΩΡΠΑΔΗ ΑΒΕΕ 1,231.4 21 ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΑΦΟΙ ΑΕ-ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 344.1

10 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 1,174.5 22 ΒΑΓΓΈΡ ΑΒΕΕ 267.4

11 ΝΑΟΥΣΑ ΤΕΞΤΙΛΑΕ 1,147.2 23 ΑΤΕΣ ΑΒΕΕ 226.4

12 ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΕ 1,014.5 24 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑ ΑΕ 164.0

Κεφάλαιο 8 Ευτπιοική Αιερεύνησυ me Πτώγευσυς των Ετπγειοήσεων : Ewcwuovii του Μοντέλου Ποόβλεν/nc Altman στον 79
κλάδο me ΚλωστοϋΦαντουσνίαε_____



ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγενση Επιγειρήσειον „· Εμπειρική Αιερεννηση στον κλάδος της 
Κλωστοϋφαντουργίας

Για λόγους ευκολίας το Validation Group θα αναφέρεται και ως Ομάδα Υγιών Εταιρειών.

Ο μέσος όρος Πωλήσεων των Χρεοκοπημένων είναι 485,6 εκ. ενώ για τις Υγιείς είναι 2,4 δις 

δρλ-

8.3 Αιαιόρψωση me βασικής συνάρτησης

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ξανααναφερθεί η βασική συνάρτηση του μοντέλου του Altman :

Ζ = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5, όπου

XI : Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ2 : Παρακρατηθέντα κέρδη / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ3 : Κ.Π.Τ.Φ. / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ4 : Αγοραία τιμή μετοχής / Εσωτερική αξία μετοχής 

Χ5 : Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Όπως έχει προαναφερθεί προκειμένου το μοντέλο να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του 

συγκεκριμένου κλάδου αλλά και της ελληνικής πραγματικότητας θα γίνουν ορισμένες 

διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές βασίζονται κατά κύριο λόγο στα συμπεράσματα της 

ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών που κήρυξαν πτώχευση (παρ. 7.3.). Στη 

συνέχεια γίνεται η επιμέρους ανάλυση της εκάστοτε μεταβλητής.

Η τελική συνάρτηση που θα χρησιμοποιηθεί είναι η εξής :

Ζ= 0.010X1 + 0.015X2 + 0.03X3 + 0.010X4 4- 0,999X5. όπου

XI : Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Χ2 : Κόστος πωληθέντων / Πωλήσεις

Χ3 : Λειτουργικά κέρδη / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Χ4 . Βραχ. Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

Χ5 : Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Αλλάζουν οι μεταβλητές Χ2 και Χ4 καθώς επίσης και οι συντελεστές των μεταβλητών στην 

συνάρτηση

Επίσης, με δεδομένη την μεταβολή των μεταβλητών τροποποιήθηκαν και οι συντελεστές για την 

μεγαλύτερη ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Έτσι, μειώθηκαν οι συντελεστές των 

μεταβλητών XI και Χ3 ενώ αυξήθηκαν αντίστοιχα οι συντελεστές των Χ2 και Χ4.
Κεφάλαιο 8 Εαπειοική Διεοεύνηση we Πτώγευσης των Ετηγειούσεοιν : Εωαουονή του Μοντέλου Ποόβ/^nmc Allman στον 80 

κλάδο τvc Κλωστοϋφαντουργίας______



ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγευση Επιγειρτίσεων : Ειιπειρική Αιερευνηση στον κλάδος της 
Κλωστοϋφαντουργίας

Ρ> XI : Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων : Ο δείκτης αυτός είναι μέτρο 

μέτρησης της ρευστότητας της εταιρείας. Το κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά ανάμεσα στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 'Οπως αναφέρθηκε και στην 

ανάλυση των πτωχευμενών εταιρειών που προηγήθηκε, οι εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Επίσης, έχει αποδειχτεί από μελέτες που 

έχουν γίνει ότι εταιρείες που έχουν προβλήματα «οικονομικής δυσπραγίας» σαν κύριο 

πρόβλημα έχουν το πρόβλημα ρευστότητας.

Ο Χ2 : Κόστος πωληθέντων / Πωλήσεις: Η μεταβλητή αυτή αντικατέστησε την αρχική 

μεταβλητή διότι από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών με οικονομικά 

προβλήματα προέκυψε ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματά τους είναι η αντιμετώπιση των 

τιμών της πρώτης ύλης και αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο για τη βιωσιμότητά τους. Η 

αυξομείωση / προσαρμογή του κόστους πωληθέντων είναι το σημαντικότερο «όπλο» που έχουν 

στη διάθεσή τους οι εταιρείες του κλάδου για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την 

εμφάνιση κερδοφόρων ισολογισμών.

■0X3 : Λειτουργικά κέρδη / Σύνολο περιουσιακών στοιγείων: Η μεταβλητή αυτή είναι μέτρο 

της πραγματικής αποδοτικότητας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αφού αφαιρεθούν 

πρώτα τα χρηματοοικονομικά έξοδα, οι φόροι και τα έκτακτα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι η 

βιωσιμότητας μίας εταιρείας βασίζεται στην δύναμη των περιουσιακών στοιχείων για 

δημιουργία εισοδήματος, η μεταβλητή αυτή θεωρήθηκε χρήσιμη για τις μελέτες πρόβλεψης 

οικονομικής δυσπραγίας.

Ο Χ4 : Boar. Υπο/ρεώσεις / Πωλήσεις : Όσον αφορά στην μεταβλητή Χ4 αυτή 

αντικαταστάθηκε διότι, δεδομένου ότι όλες οι παραπάνω εταιρείες δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ήταν αδύνατος ο υπολογισμός της αγοραίας και της εσωτερικής 

αξίας της μετοχής τους. Ο νεός δείκτης, Βραχ. Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού 

αντικατοπτρίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης των πωλήσεων με Βραχ. Κεφάλαια. Από την 

ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών χρησιμοποιούν 

ξένα Βραχ. Κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των πωλήσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το 

ποσοστό αυτό ήταν αρκετά υψηλό.

< XS : Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιγείων: Ο δείκτης αποδοτικότητας των

περιουσιακών στοιχείων δείχνει την δυνατότητα των περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία 

πωλήσεων. Πρόκειται για ένα μέτρο μέτρησης της ικανότητας της διοίκησης να ανταποκρίνεται 

στον ανταγωνισμό.

Κεφάλαιο 8 Εαπειοική Λιεοεύνηση me Πτώγεοσοΐ των Ετηγειοησεων : Εωαοιισνή του Μοντέλου Altman στον 81
κλάδο me ΚλωστοϋΦαντουονίαε_____



8.4 Σύγκριση μέσων ημών των αεταβληνών του μοντέλου «me δύο Ομάόiec

ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγευση Emreiptiaewv : Εμτιειρική Διερεύνησν στον κλάδος me
Κλωστοϋφαντουρ vine

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας με τις μέσες τιμές των μεταβλητών των δύο ομάδων ανά 

έτος, (παράρτημα πιν. 5α & 5β)
XI Χ2 Χ3 Χ4 Χ5

ΕΤΟΣ 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕ
ΝΕΣ 3.57 10.74 -4.04 87.57 81.07 101.17 -6.53 -4.18 -13.04 841.66 316.10 280.85 0.85 0.60 0.44

ΥΓΙΕΙΣ 29.34 26.73 26.53 78.16 76.60 72.12 5.46 7.42 5.89 65.65 54.33 215.71 0.87 0.89 0.72

Ζ

ΕΤΟΣ 1997 1998 1999

ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕ
ΝΕΣ

0.9395676 0.6248205 0.4763809

ΥΓΙΕΙΣ 0.887485 0.910875 0.758823

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι λογικά υπάρχουν διαφορές στους μέσους όρους 

των δύο ομάδων. Αναλυτικά, στην μεταβλητή XI: Κεφ. Κίνησηc / Σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων η διαφορά είναι σημαντικά μεγάλη. Ενώ στην ομάδα των Υγιών και τις τρεις χρήσεις 

ξεπερνάει το 26%, στην ομάδα των Χρεοκοπημένων κυμαίνεται από -4,04% έως 10,74%. Η 

αρνητική τιμή σημειώνεται την τελευταία χρονιά

Αναφορικά με την μεταβλητή Χ2: Κόστος πωληθέντων / Πωλήσενζ διαπιστώνουμε ότι οι τρεις 

μέσοι όροι των υγιών εταιρειών κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα με πτωτική τάση, ενώ οι 

αντίστοιχοι των χρεοκοπημένων είναι αφενός μεν υψηλότεροι αφετέρου δε στο τρίτο έτος 

υπερβαίνουν το 100%.

Η μεταβλητή Χ3 : Λειτουργικά κέρδη / πωλήσεκ είναι η πλέον αντιπροσωπευτική για τα δύο 

δείγματα καθόσον και οι τρεις μέσοι όροι των χρεοκοπημένων είναι αρνητικοί (λόγω επιλογής 

του δείγματος) ενώ στις υγιείς παρατηρείται μία συνέχεια και το ποσοστό κυμαίνεται από 5,55 

έως και 7,1.

Ενδεικτικά επίσης είναι και τα αποτελέσματα της μεταβλητής Χ4 : Βραχ. Υποχρεώσει / 

Πωλήσεια. αφού και τις τρεις χρονιές ο μέσος όρος των χρεοκοπημένων είναι σαφώς 

υψηλότερος από τον αντίστοιχο των υγιών και μάλιστα τις δύο τελευταίες χρονιές υπερβαίνει 

την μονάδα. Ο μέσος όρος των υγιών κατά την τελευταία χρονιά είναι ιδιαίτερα υψηλός λόγω 

της πολύ υψηλής τιμής της ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ που ανήλθε στα 3.708%. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην μεταβλητή Χ5 : Πωλήσεκ/Σύνολο Περ. Στοιχείων που 

αποτελεί έναν δείκτη αποδοτικότητας των δεσμευμένων κεφαλαίων οι τρεις μέσοι όροι και στις 

δύο ομάδες είναι κάτω από την μονάδα . Επίσης, το 1998 για τις υγιείς παραμένει σχεδόν 

στάσιμος ενώ για τις χρεοκοπημένες μειώνεται. Τέλος κατά την τρίτη χρονιά και στις δύο 

ομάδες σημειώνεται σημαντική μείωση. Σχετικά με τη συγκεκριμένη μεταβλητή θα μπορούσε

Κεφάλαιο 8 Ειιπειοική Διεοεύνπση me ihor/emne των Ετη/ει οάσεων : F.mat)ucr;n τον Μοντέλου Πρόβλεψή Altman στον 82
κλάδο me Κλωστοϋφαντουργίας_____



να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Αποδοτικότητα των δεσμευμένων σε στοιχεία του Ενεργητικού 

κεφαλαίων είναι μικρή για τον κλάδο γενικότερα.

Συμπερασματικά, από την σύγκριση των μέσων τιμών προκύπτει ότι τα αποτελέσματα είναι 

«κανονικά» και αναμενόμενα χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για την πορεία του κλάδου.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες με το τελικό z-score της κάθε εταιρείας και για τις δύο 

κατηγορίες . Η διαγραμματική απεικόνισή τους φαίνεται στο Παράρτημα Σχήματα 2 & 3.

ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγευση Επιγειρήσεων : Ειιπειρική Διερεϋννση στον κλάδος me
Κλωστοϋφαντουργίας

ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ζ-SCORE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ζ- SCORE

1997 1998 1999 1997 1998 1999

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.

0.948470 0.985660 0.991930 FINEF Α.Β.Ε.Ε. 2.643574 1.704720 0.963410

ALPHATEX Α.Β.Ε.Ε. 0.660800 0.529650 0.479480 ΚΑΛΜΠΑΡΗ, X., ΑΦΟΙ, 
Α.Ε.&.Β.Ε. 0.279110 0.148280 0.187240

ΣΥΝ. ΕΚΚΟ. ΕΒΡΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.

1.369000 0.384400 0 265400 ΚΑΛΜΠΑΡΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ, & 
ΣΙΑ Α.Ε. 1.141390 1.968380 0.682870

ΕΡΙΟΤΕΚ Α.Ε. 0.350450 0.505760 0.500810 METEOR Α.Ε. 0.326940 0.322280 0.207690

ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ, ΧΡ., 
Α.Ε.&Β.Ε.

2.183920 0.272720 0.332390
LEONTOS
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ 
Α Β.&Ε Ε

0.550520 0.592390 0.580240

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε.

0.487220 0.340320 0.302500 ΠΟΛΙΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. 1.038800 0.773310 0.517330

ΜΗΤΣΗΣ, Κ.,
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Α.Ε.

1.225820 0 878490 1 089420 Β.Υ.ΚΟ. Α.Ε. 0.172020 0.140600 0164908

ΤΣΙΑΚΙΡΗ
ΜΕΤΑΞΟΥΡΠΑ Α.Ε.

0.218300 0.220710 0.233940 VENUS ΥΦΑΝΤΟΥΡΠΚΗ 
Α.Ε. 0.584820 0.536050 0.374120

ΕΛΒΑΜ Α.Β.Ε.Ε. 1.702970 0.935210 0.917870 ΠΟΥΡΟΥΚΕΛΗΣ, Δ., 
Α.Β.Ε.Ε. 0.783310 0.372320 0 821640

ΠΕΡΤΕΣΗΣ, Φ„ Α.Β.Ε.Ε. 0.638910 0.521540 0.469980 ΑΡΓΟΤΕΞ Α.Ε. 1.835007 0.363620 0.164450
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ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγενση Επιχειρήσεων : Εμπειρική Διερεύνηση στον κλάδος της
Κλωστοϋφαντουργίας

ΥΓΙΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Z-SCORE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Z-SCORE

1997 1998 1993 1997 1998 1999
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

1.275567 1.058270 1.030598 X. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 0.634399 0.747053 0.742061

ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΑ 
ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ

0.651120 0.590580 0.734758 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ &ΣΙΑΑΒΕΕ 
ΑΛΚΥΩΝ

0.903884 0.827092 0.691180

ΑΦΟ ΑΚΡΙΔΑ ΑΕ 0.701863 0.575903 0.632357 Σ. ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 0.860276 0.925098 0.871458

1. ΣΟΥΡΔΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΑΒΕΕ

0.926190 0.740113 0.619969 ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΦΟΙ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠΑ 0.721149 1.031877 0.734191

ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΏΣΤΑΣ ΑΕ 1.076270 1.267270 1.243220 ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 0.888926 1.226510 0.944838

ΒΕΡΛΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠ 
ΚΗ ΑΕ

1.924704 1.188925 0.944396 ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΑΕ 0.457076 0.465105 0.518244

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΕ

0.597789 0.770852 0.747583 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ 0.601520 1.161290 0.795910

ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ Γ. 
STICKEREI

0.745079 0.822288 0.793198
ΤΟΠ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠΑ
ΑΒΕΕ

0.621440 0.561580 0.613950

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ 
ΓΕΩΡΠΑΔΗ ΑΒΕΕ

0.839333 0.935901 0.863578 ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΑΦΟΙ ΑΕ- 
ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.215450 2.153060 0.693930

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 1.506838 1.193823 1.090756 ΒΑΓΤΈΡ ΑΒΕΕ 0.445980 0.413440 0.378980

ΝΑΟΥΣΑ ΤΕΞΤΙΛ ΑΕ 1.014738 1.237372 1.223260 ΑΤΕΣ ΑΒΕΕ 0.819747 0.746445 0.404892

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΕ

0.611544 0.493102 0.513817 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΕΡΙΟΥΦΑΝΤΟΥΡΠΑ ΑΕ 0.258755 0.728040 0.384638

Όπως γίνεται αντιληπτό από τη διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων και στις δύο 

ομάδες υπάρχουν αρκετές ακραίες τιμές αν και στην ομάδα των υγιών εταιρειών αυτές είναι 

λιγότερες. Επίσης, διαπιστώνεται ότι στην ομάδα των χρεοκοπημένων εταιρειών υπάρχουν 

μεγάλες διακυμάνσεις τόσο ανάμεσα στις εταιρείες όσο και ανάμεσα στα αποτελέσματα των 

τριών χρήσεων της ίδιας εταιρείας.

8.5 Ειαλονή του Cut-off point

Όπως προαναφέρθηκε το Cut-Off point θα είναι το μεγαλύτερο z-score των εταιρειών που 

κήρυξαν πτώχευση για όλα έτη και για όλες τις εταιρείες.

Θεωρείται ότι όλες οι εταιρείες που εμφανίζουν z-score κάτω του cut-off point είναι υποψήφιες 

για χρεοκοπία. Όσο μικρότερο είναι το z-score τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να 

χρεοκοπήσουν δηλαδή να εμφανίσουν αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα.

1997 1998 1999 |
ΚΥΚΝΟΣ 0.665521 0.634882 0.205244j
ΚΟΡΟΝΗΜ 0.640183 0645925 0.3860381
RUGBY 1.087920 1.038423 0.940018|
ΚΟΝΦΕΞΙΟΝ ΤΕΞ 0.860356 1.011479|
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Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό κάτω από 1.08792 και οι 4 εταιρείες και τις τρεις χρήσεις 

«Πτωχεύουν».

ΜΕΡΟΣIII Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγενση Επιχειρήσεων : Εμπειρική Διερεύνηση στον κλάδος ttic

Κλιοστοϋφαντονργίας

8.5.1 EctKtPuoyii στην οΐιάδα των «Χρεοκοπημένων»

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του cut-off point στην ομάδα των 

«Χρεοκοπημένων» εταιρειών, ανά έτος καθώς επίσης και τα ποσοστά λάθους σε κάθε 

περίπτωση (πίνακας 6).
Cut-Off point 1.08792

Πρόβλεψη 19 9 7 Πρόβλεψη 19 9 8 Πρόβλεψη 19 9 9

Πραγματικός αριθμός Χρεωκοττη
χρεωκοττη μένων μένες γ *

Χρεωκοττη
μίν« Υ¥"'ζ

Χρεωκοττη
Υγιείς

μενες
20 13 7

Ποσοστό 65% 35%
18 2 

90% 10%
19 1

95% 5%

Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά των σωστών ταξινομήσεων είναι 

αρκετά υψηλά και μάλιστα την τρίτη χρονιά φτάνει το 95%. Σε απόλυτους αριθμούς όμως 

πρόκειται στην ουσία μόνο για μία λάθος ταξινόμηση. Αρα μπορεί να θεωρηθεί ότι το 

αποτέλεσμα είναι ακριβές και αξιόπιστο.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ο τρόπος εξαγωγής του Cut-off point 

δεν είναι και ο πλέον επιθυμητός, δεδομένου ότι εξάχθηκε από ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα 

εταιρειών (μόλις 4). Αλλά, από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται εδώ φαίνεται ότι είναι 

αρκετά αντιπροσωπευτικό.

8.5.2. Εωαοικτηί στο Validation group

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Cut-off point στην ομάδα των 

υγιών εταιρειών ανά έτος, ενώ παράλληλα δίνονται και τα ποσοστά λάθους Τύπου I και II1 

(πίνακας 7). Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι στην ομάδα αυτή με τον όρο 

«Χρεοκοπημένη» εννοείται η εταιρεία εκείνη που εμφάνισε αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα 

κατά τη συγκεκριμένη χρονιά.

1 Τύπου I: Ταξινόμηση ως πτωχευμένη ενώ δεν είναι Τύπου Π: Ταξινόμηση ως υγιής ενώ πτώχευσε
Κεαά,Ιαιο 8 Εαπειοική Λιερεύνηση me Πτώγενσικ τα>ν Επιχειρήσεων : Ewapuovn του Μοντέλου Ποόβ/xuinc Altman στον 85 
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ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγενση Επηειοήσεων : Εμπειρική Διερεύνηση στον κλάδος της
Κλ,ωστοϋφαντουρνίας

1 99 7 Cut-off point 1.08792
Πρόβλεψη

Αριθμός
σωστών

Ποσοστό
σωστών

Ποσοστό
λάθους

Πλήθος Πραγματική
κατάσταση

Χρεωκ/μένες Υγιείς

Τύπου 1 4 20% 80% 24 Χρεωκοπημένες 4 2
Τύπου II 2 50% 50% 24 Υγιείς 16 2
Σύνολο 6 45% 55% 48

1 9 9 8 Cut-off point 1.08792
Πρόβλεψη

Αριθμός
σωστών

Ποσοστό
σωστών

Ποσοστό
λάθους

Πλήθος Πραγματική
κατάσταση

Χρεωκ/μένες Υγιείς

Τύπου 1 5 29% 71% 24 Χρεωκοπη μένες 5
Τύπου II 7 100% 24 Υγιείς 12 7
Σύνολο 12 65% 35% 48

1999 Cut-off point 1.08792
Πρόβλεψη

Αριθμός
σωστών

Ποσοστό
σωστών

Ποσοστό
λάθους

Πλήθος Πραγματική
κατάσταση

Χρεωκ/μένες Υγιείς

Τύπου 1 5 24% 76% 24 Χρεωκοπη μένες 5
Τύπου II 3 100% 24 Υγιείς 16 3
Σύνολο 8 62% 38% 48

Από την εφαρμογή του μοντέλου στην ομάδα των υγιών διαπιστώνεται ότι το μοντέλο δεν 

δίνει αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα όσον αφορά στην ταξινόμηση των χρεοκοπημένων 

εταιρειών ενώ αντίθετα κρίνεται άκρως αποτελεσματικό όσον αφορά στην ταξινόμηση των 

υγιών εταιρειών. Δηλαδή στις εταιρείες που έχουν ζ-score πάνω από το cut-off point. Μόνο 

στην πρώτη χρονιά διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά των σωστών ταξινομήσεων είναι σχεδόν 

ίσα με τα ποσοστά των λανθασμένων ταξινομήσεων.

Πάντως είναι σημαντικό ότι και στις τρεις χρονιές τα ποσοστά λάθους Τύπου I είναι 

υψηλότερα - μάλιστα τις 2 τελευταίες χρονιές είναι τα μοναδικά- από τα αντίστοιχα του 

Τύπου II. Είναι σαφώς προτιμότερο να ταξινομηθεί μία εταιρεία ως «χρεοκοπημένη» ενώ 

δεν είναι, παρά μία εταιρεία να κριθεί «υγιής» ενώ είναι «χρεοκοπημένη».

Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά των σωστών ταξινομήσεων δεν είναι τόσο υψηλά όσο 

στην περίπτωση που το μοντέλο εφαρμόστηκε στην ομάδα των «χρεοκοπημένων» θα 

μπορούσε να ισχυρισθεί ότι δίνει κάποια αποτελέσματα αρκετά αξιόπιστα, ειδικά όσον 

αφορά στα πολύ χαμηλά ποσοστά λανθασμένης ταξινόμησης στις υγιείς εταιρείες.

8.6.1 Εψαραογιί του εναλλακτικού cut-off point στην οαάδα των Υοεοκοπηιιένων

Για την εφαρμογή του μοντέλου θα χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό cut-off point ο μέσος 

όρος των z-scores των τριών ετών των «χρεοκοπημένων» εταιρειών (πίνακας 8).

Κεφάλαιο 8 Ειιπειοική Διεοεύνηση me Πτώγευσηα των ΕτπΎειρήσεων : Εοαοιιονή του Μοντέλου Ποόβλεψηα Altman στον 86
κλάδο me Κλωστοϋ<ρα\’τουονίαα_____



ΜΕΡΟΣ HI Πιστωτικός κίνδυνος και Πτώγευση Επιγειρήσεων : Εμπειρική Διερεύνηση στον κλάδος της 
Κλωστοϋφαντουρνίαα

Cut-Off point 0,680256

Πρόβλεψη 1997 Πρόβλεψη 1998 Πρόβλεψη 1999

Πραγματικός αριθμός Χρεωκοπη
χρεωκοπημένων μένες ^

Χρεωκοπη
μί,κ Υγ,ε'5

Χρεωκοπη ,,

20 10 10
Ποσοστό 50% 50%

14 6
70% 30%

15 5
75% 25%

Και σε αυτήν την περίπτωση τα αποτελέσματα είναι αρκετά αξιόπιστα, αν και όχι στο βαθμό 

της πρώτης εφαρμογής. Πάντως, το ποσοστό της σωστής ταξινόμησης εμφανίζεται 

αυξανόμενο στις τρεις χρήσεις. Βέβαια, το ποσοστό λάθους είναι αρκετά υψηλό. Ιδιαίτερα, 

αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι το λάθους είναι Τύπου II, δηλαδή οι εταιρείες αυτές 

έχουν ταξινομηθεί ως Υγιείς ενώ στην πραγματικότητα είναι Χρεοκοπημένες, η σοβαρότητα 

του λάθους είναι αρκετά υψηλή.

8.6.2 ΕφοοιιοΥΐί του εναλλακτικού cut-off point στο Validation group

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής φαίνονται στους παρακάτω πίνακες, (πίνακας 9).
1 9 9 7 Cut-off point 0,680256

Πρόβλεψη
Αριθμός
σωστών

Ποσοστό
σωστών

Ποσοστό
λάθους

Πλήθος Πραγματική
κατάσταση

Χρεωκ/μένες Υγιείς

Τύπου 1 4 44% 56% 24 Χρεωκοπημένες 4 2
Τύπου II 13 87% 13% 24 Υγιείς 5 13
Σύνολο 17 66% 34% 48

1998 Cut-off point 0,680256
Πρόβλεψή!

Αριθμός
σωστών

Ποσοστό
σωστών

Ποσοστο 
, Πλήθος
λάθους

Πραγματική
κατάσταση

Χρεωκ/μένες Υγιείς

Τύπου 1 3 50% 50% 24 Χρεωκοπημένες 3 2
Τύπου II 16 89% 11% 24 Υγιείς 3 16
Σύνολο 19 70% 30% 48

1999 Cut-off point 0,680256
Πρόβλεψη

Αριθμός
σωστών

Ποσοστό
σωστών

Ποσοστο . .. Πλήθος
λάθους

Πραγματική
κατάσταση

Χρεωκ/μένες Υγιείς

Τύπου 1 3 38% 62% 24 Χρεωκοπημένες 3 2
Τύπου II 14 88% 12% 24 Υγιείς 5 14
Σύνολο 17 63% 37% 48

Κεφάλαιο 8 Ειιπειρική Διερεύνηση της Πτώγευσης των Επιγειοήσεων : Ειοαοιιονή του Μοντέλου Πυόβ/ειιηκ Altman στον 87
κλάδο tnc ΚλωστοϋΦαπουοπαε_____



ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικοί; κίνδυνος και Πτώτενση Επιχειρήσεων : Εμπειρική Αιεοεύνηση στον κλάδος me 
Κλωστοϋφαντουργίας

Από τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί και 

ανωτέρω σχετικά με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου cut-off point. Τα ποσοστά των σωστών 

ταξινομήσεων είναι σχετικά υψηλά αν και όχι στο βαθμό που ήταν με το αρχικό cut-off point.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ στη δεύτερη χρονιά τα 

ποσοστά των σωστών ταξινομήσεων βελτιώνονται την τρίτη χρονιά σημειώνεται επιδείνωση.

Το θετικό στοιχείο παρόλ’ αυτά είναι ότι και εδώ τα ποσοστά λάθους Τύπου I είναι υψηλότερα 

από τα αντίστοιχα του Τύπου II.

&7 Συαχεοάσαατα

Από την ανάλυση που προηγήθηκε και αναφορικά με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου 

μοντέλου καθώς επίσης και τις γενικότερες διαπιστώσεις από την εφαρμογή του στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα :

> Η εφαρμογή ως cut-off point του υψηλότερου z-score των Πτωχευμένων εταιρειών θεωρείται 

επιτυχημένη καθόσον τα ποσοστά επιτυχίας του στην ομάδα των Χρεοκοπημένων είναι πολύ 

υψηλά. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά της σωστής ταξινόμησης βελτιώνονται 

με την πάροδο των ετών. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι μεταβλητές / 

αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην βασική συνάρτηση είναι από τις πλέον 

χαρακτηριστικές του κλάδου και ακολουθούν τη γενικότερη επιδείνωση του.

Ιδιαίτερα, η μία μόνο μη σωστή ταξινόμηση κατά τη χρήση 1999 αφορά την εταιρεία ΜΗΤΣΗΣ 

ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ της οποίας το ζ -score ήταν 1.08942, μόλις 0,0015 πάνω από το cut

off point.

>=- Τα ποσοστά επιτυχημένης ταξινόμησης στο Validation group δεν είναι το ίδιο επιτυχημένα 

αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι εξάγουν μία τάση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενδεικτικό 

ότι το ποσοστό σωστής ταξινόμησης των εταιρειών ως υγιείς τις δύο τελευταίες χρονιές ήταν 

100%.

Ενας από τους πιθανούς λόγους αυτής της διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να 

είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου εμφανίζουν «οριακά» κέρδη, και τις 

περισσότερες μάλιστα φορές δεν είναι και τα απολύτως πραγματικά.

>Η εφαρμογή του εναλλακτικού cut-off point δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο η κύρια 

εφαρμογή. Ο μέσος όρος των Χρεοκοπημένων εταιρειών θα μπορούσε να είναι 

αντιπροσωπευτικός και να βοηθήσει στην εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων αλλά δεν το

Κεφάλαιο S Ξατιειοική Αιεοεύνηση me ΠτώΥευσηα των Ετπνειοίισεων : Εοαοιιονή του Μοντέλου Ποόβλειίίηε Altman στον 88 
κλάδο ιye Κλωστοϋφαντουιτάαζ______



ΜΕΡΟΣ III Πιστωτικοί: κίνδυνος και Πτώγευση Επηειρήσεων : Ειιπειρική Διερεύνηση στον κλάδος της
Κλωστοϋφαντουργίας

πέτυχε. Ο λόγος είναι ότι στα z-scores των χρεοκοπημένων εμφανίζονται πολλές ακραίες τιμές 

με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σαφώς η διαμόρφωση του τελικού z-score.

Βέβαια και σε αυτήν την περίπτωση τα ποσοστά της σωστής ταξινόμησης σημειώνουν βελτίωση 

κατά τη διάρκεια των τριών ετών αλλά δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αξιόπιστα.

> Αντίστοιχα και στην εφαρμογή του εναλλακτικού cut-off point στην ομάδα των υγιών 

εταιρειών τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Αν και κυμαίνονται από 63% - 

70% , η διακύμανση αυτή είναι ιδιόμορφη δεδομένου ότι το 70% σημειώνεται τη δεύτερη 

χρονιά ενώ το 63% την τρίτη χρονιά. Δηλαδή δεν ισχύει η παρατήρηση ότι τα αποτελέσματα του 

μοντέλου γίνονται πιο αξιόπιστα με την πάροδο των ετών.

>Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι στα περισσότερα αποτελέσματα τα 

ποσοστά λάθους Τύπου I ήταν υψηλότερα από τα αντίστοιχα του Τύπου II. Το γεγονός αυτό 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δεδομένου ότι η σοβαρότητα του λάθους Τύπου II είναι σαφώς 

μεγαλύτερη. Βέβαια, στην περίπτωση που εφαρμόστηκε το εναλλακτικό cut-off point στην 

ομάδα των Χρεοκοπημένων τα ποσοστά λάθους (που ανήκουν στον Τύπο I) ήταν αρκετά υψηλά 

και κυμαίνονται από 25% - 50%. Βέβαια, το 50% εμφανίστηκε την πρώτη χρονιά ενώ το 25% 

στην τρίτη.

Κεφάλαιο 8 Ειιπειρική Διερεύνηση της Πτώτευσικ των Ετηγειοίισεων : Εοαοιιονή τον Μοντέλου Πρόβλεψης Altman στον 89
κλάδο me ΚλωστοϋφΟλ’τουο'Ηαζ_____



Επίλογος και τελικά συμπεράσματα : Προοπτικές του 
κλάδου της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας. Κριτική 
και αντιρρήσεις στα αποτελέσματα της Εμπειρικής 
Αιερεύνησης της Πτώγευσης των Επιγειρόσεων , 
Περαιτέρω έρευνα



Προοπτική: του κλάδου nyc κλωστοϋφαντουργίαν

Σήμερα, η ανασύνταξη των δυνάμεων της κλωστοϋφαντουργίας έγινε πραγματικότητα μέσα από 

την εφαρμογή εκσυγχρονιστικής και αναπτυξιακής πολιτικής από τις κορυφαίες ειδικά 

επιχειρήσεις του κλάδου. Η συνειδητοποίηση πως μέσα από σοβαρές επενδύσεις και σύγχρονο 

management θα μπορέσει ο κλάδος να ξαναβρεί το δρόμο του, οδήγησε τις εταιρείες σε 

δυναμικές κινήσεις εκσυγχρονισμού. Το βάρος δίνεται στην αλλαγή πλεύσης του τρόπου 

διοίκησης, στην ελαχιστοποίηση του κόστους μέσω επενδύσεων, σε εξοπλισμό τελευταίας 

τεχνολογίας και στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού μέσω της ποιοτικής βελτίωσης των 

παραγόμενων προϊόντων. Εξάλλου, το πρόβλημα των υψηλών επιτοκίων και του δυσβάσταχτου 

τραπεζικού δανεισμού αντιμετωπίστηκε με την άντληση φθηνών κεφαλαίων από το 

Χρηματιστήριο για μία σημαντική μερίδα εταιρειών. Άλλωστε η πτώση των επιτοκίων που 

ξεκίνησε από τις αρχές του 1999 αναμένεται να συνεχιστεί δεδομένης της εισόδου της χώρας 

στην ΟΝΕ. Αξίζει τέλος, να αναφερθεί πως οι εξαγωγές τείνουν να αποτελματωθούν και να 

ενισχυθούν σημαντικά με βάση τις προαναφερθείσες κινήσεις. Ενδεικτική αυτών των κινήσεων 

είναι η πολύ ενθαρρυντική επίδοση, από άποψη κύκλου εργασιών καθώς και καθαρών κερδών 

των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.

Σήμερα, η κλωστοϋφαντουργία έχει αρχίσει να θέτει τις βάσεις για μία νέα ανοδική πορεία. Η 

είσοδος της χώρας μας στην ΟΝΕ αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη στη βιομηχανία 

αλλά και ειδικότερα στο συγκεκριμένο κλάδο με την προϋπόθεση πως θα συνεχιστεί η σταθερή 

οικονομική πολιτική (νομισματική και πιστωτική πολιτική) καθώς και οι γενναίες επενδύσεις 

από τις εταιρείες του κλάδου.

Σημειώνεται τέλος, ότι η ελληνική υφαντουργία έχει ανάγκη από κρατική ενίσχυση είτε με την 

μορφή δανείων είτε με την μορφή αναπτυξιακών κινήτρων και φορολογικών απαλλαγών, αλλά 

κυρίως χρειάζεται να εφαρμοσθεί εκ μέρους της πολιτείας μίας αυστηρότερη πολιτική 

εισαγωγών για την ενίσχυση και προστασία της εγχώριας παραγωγής.

Από την πλευρά τους, οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να αναδιοργανωθούν ώστε να 

εξασφαλίσουν, μακροπρόθεσμα, ένα βέβαιο και επιτυχημένο μέλλον. Στο παράρτημα, σχήμα 3, 

απεικονίζονται οι βασικές αρχές ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας, τις οποίες πρέπει να 

εφαρμόσουν οι ελληνικοί κλάδοι κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης άμεσα. Όσο κι αν 

φαίνονται θεωρητικές αυτές οι αρχές, είναι βέβαιο ότι αποτελούν κινήσεις αποφασιστικής 

σημασίας. Σημαντική δραστηριοποίηση πρέπει να υπάρξει σε ό,τι αφορά την παραγωγή, το 

τελικό προϊόν και την αγορά. Η εξασφάλιση αυξημένης ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει τη 

διασφάλιση υψηλής ποιότητας, βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και αποτελεσματική 

γνώση και εκμετάλλευση των παραμέτρων της αγοράς.



Η αλήθεια είναι ότι πολλές ελληνικές εταιρείες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν αυτήν την 

κατάσταση και να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μία γενική τάση για 

καθετοποίηση της παραγωγής, επενδύσεις και συνεργασίες με χώρες του εξωτερικού, καθώς και 

προσπάθειες προσέγγισης και ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς.

Επίσης, οι μέχρι τώρα εξελίξεις δείχνουν ότι το ενδιαφέρον αρχίζει να στρέφεται στον κλάδο 

της ένδυσης, ενώ μέχρι πρότινος το ενδιαφέρον εστιαζόταν κατά κύριο λόγο στον τομέα της 

νηματουργίας. Παρόλο που το εγχείρημα για την ανασύνταξη της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών κλάδων είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει πλέον να διαφαίνεται μία 

αχτίδα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

Επιπλέον, αξίζει να γίνει αναφορά στα θετικά αποτελέσματα πολλών εταιρειών του κλάδου 

αλλά και των θετικών προοπτικών για το μέλλον. Έτσι, αρκετές εταιρείες του παραδοσιακού 

αυτού κλάδου οδηγούνται σε αναπτυξιακή πορεία παρά τις δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες, 

επενδύοντας σε νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα : στην αναβάθμιση της ποιότητας και στη 

διαφοροποίηση των προϊόντων τους, καθώς και στην καθετοποίηση των βιομηχανιών τους από 

το βαμβάκι μέχρι το τελικό επώνυμο ένδυμα.

Εξέχουσα θέση στη στρατηγική των κλωστοϋφαντουργιών έχει η ποικιλόμορφη εκμετάλλευση 

του βαμβακιού για την αύξηση της κερδοφορίας τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου στο ΧΑΑ διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην πορεία της Σοφοκλέους διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των επενδυτών με εξαγορές, 

συγχωνεύσεις και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, με στόχο την ισχυροποίησή τους και την 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε παρεμφερείς τομείς και όχι μόνο.

Παρατηρείται, λοιπόν αφενός μία τάση καθετοποίησης των κλωστοϋφαντουργιών με 

κατεύθυνση τον έλεγχο της πρώτης ύλης (με τη δημιουργία δικών τους ή θυγατρικών τους 

εκκοκκιστηρίων) και αφετέρου επιχειρείται η καλλιέργεια εξευγενισμένων ποιοτήτων 

βαμβακιού κατάλληλου για την παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και για εξαγωγή με 

μεγάλη προστιθέμενη αξία.



*”* gvn/Mwfgac rthm> gnp> emaputmi itovΜοντέλωνΠρόβληκησΠτώτερσηα

Παρά τις πολλές και εκτεταμένες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και είναι διαθέσιμες στη 

βιβλιογραφία το βασικό ερώτημα είναι αν και κατά πόσο είναι δυνατό ένα ποσοτικοποιημένο - 

μόνο - μοντέλο να έχει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, εάν ήταν όντως τόσο εύκολο και απλό να προβλεφθεί η Οικονομική Δυσπραγία 

(ανάλογα με τον ορισμό και τα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά) θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι οι αγορές λειτουργούν ομαλά και χωρίς εκπλήξεις ή ανακατατάξεις.

Θα ήταν πολύ εύκολο για τα πιστωτικά ιδρύματα, τους πιστωτές γενικότερα, τους μετόχους, 

όλες τις υπηρεσίες να επιλέξουν τις εταιρείες με τις οποίες θα συνεργαστούν και θα υπήρχε 

σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε υγιείς και χρεοκοπημένες εταιρείες.

Οπως υποστηρίζει και ο Morris ’, τα περισσότερα μοντέλα πρόβλεψης των πτωχεύσεων δεν 

βοηθούν ιδιαίτερα τους χρήστες τους, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι 

γνωστά και δεν προσφέρουν επιπλέον πληροφόρηση. Επιπλέον, με την πάροδο των ετών έχει 

αποδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές η Οικονομική Δυσπραγία είναι απλά και μόνο 

αποτέλεσμα ατυχών και απρόβλεπτων γεγονότων και οι πραγματικές αιτίες της δυσπραγίας 

διαφέρουν ανάμεσα στα διαφορετικά στάδια της ζωής της βιομηχανίας.

Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, η ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα ο 

συγκεκριμένος κλάδος βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης. Οι εταιρείες του κλάδου 

προσπαθούν να ξεπεράσουν την ύφεση της τελευταίας δεκαετίας με διαφορετικούς τρόπους η 

κάθε μία, ανάλογα με τη διορατικότητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα των 

διοικούντων. Οι αλλαγές στο γενικότερο οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας είναι 

μεγάλες και πραγματοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή μία 

αξιόπιστη πρόβλεψη για την πορεία των εταιρειών.

Οι χρήστες ενός τέτοιου μοντέλου πρόβλεψης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά 

να μην στηρίζονται μόνο στα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Τις περισσότερες φορές οι 

πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από άλλες πηγές και οι οποίες αφορούν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των εταιρειών είναι πιο αξιόπιστες και μπορούν να αποτελόσουν καλύτερη 

βάση για την αξιολόγηση μίας εταιρείας. * 22

1 “Forecasting Bancruptsy: how usefull are failure prediction models? ”, Management Accounting. May 1998. pg
22



Περαιτέρω έρευνα

Με βάση τα όσα έχουν προαναφερθεί σχετικά με τα μοντέλα πρόβλεψης της πτώχευσης αλλά 

και τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το 

μοντέλο του Altman είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό αλλά όχι και το πλέον αξιόπιστο.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι περισσότερο αξιόπιστα εάν συνέτρεχαν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις:

/. Υπήρχαν περισσότερα στοιχεία yia πτωχευμένες εταιρείες του κλάδου ούτως ώστε το 

αρχικό cut-off point να είναι πιο αντιπροσωπευτικό

/'/. Να υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα στοιχεία των εταιρειών του κλάδου

Hi. Να υπήρχαν περισσότερα στοιχεία του κλάδου για να γίνει καλύτερη επιλογή των εταιρειών 

του Validation group

ίν. Να υπήρχαν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία περισσοτέρων ετών για τις εταιρείες και των 

δύο ομάδων.

ν. Να υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητα των οικονομικών στοιχείων

νί. Οι εταιρείες και των δύο ομάδων δεν ανήκαν σε διαφορετικές κατηγορίες δραστηριότητας 

(εμπορικές, βιομηχανικές, συνδυασμός των δύο) αλλά ούτε να είχαν διαφορετικό 

αντικείμενο (πλεκτοβιομηχανίες, εριοϋφαντουργίες, βαφεία κλπ). Πιθανολογείται ότι όσο 

πιο ομοιογενείς είναι οι ομάδες εφαρμογής τόσο πιο αξιόπιστα θα είναι τα αποτελέσματα 

του μοντέλου.

Τα παραπάνω στοιχεία καθώς και τα στοιχεία της παρούσης έρευνας μπορούν να αποτελόσουν 

τη βάση για την περαιτέρω εμπειρική διερεύνηση της πρόβλεψης της πτώχευσης. Τα μοντέλα 

πρόβλεψης της πτώχευσης θα είναι περισσότερο αξιόπιστα εφόσον αποδειχθεί ότι μπορούν 

όντως να εφαρμοστούν σε επιχειρηματικούς κλάδους και να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Ελληνική

1. Βασιλάκη Ε., «Πού βαδίζει... η Κλωστοϋφαντουργία», ΙΝΑ & ΥΛΗ, 21° τεύχος, Μάρτιος ’98.

2. Βασιλάκη Ε., «Συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής βιομηχανίας», ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ- 

ΚΕΡΛΟΣ, Ειδική Έκδοση, Απρίλιος 2000, σελ 4.

3. Βρανάς Α., «Υποδείγματα Πιθανότητας για την Πρόγνωση της Οικονομικής Αποτυχίας», Σπουδαί, 

1989

4. Κορφιάτης, X. «Κλωστοϋφαντουργία: Η ανάκαμψη δεν ήλθε», Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1995- 

1996, Industrial News & Research, Ιούνιος ’96, σελ3

5. Δρ. Πιπερόπουλος Γ., «Επικοινωνώ άρα υπάρχω : Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία», Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 1996

6. Σηφάκης Μ., «Η ελληνική Κλωστοϋφαντουργία πεθαίνει;», Textiles & Clothing, Τεύχος 172000, 

Ανοιξη 2000, σελ 26

7. Σηφάκης Μ., «Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην Κεντρική Ευρώπη», Textiles Λ 

Clothing, Τεύχος 272000, Καλοκαίρι 2000, σελ 16

8. Χατζηπαντελής Γ., «Κλωστοϋφαντουργία: Στο κατώφλι μιας νέας πορείας», Textiles & Clothing, 

Τεύχος 172000, Ανοιξη 2000, σελ 72

9. «Αισιοδοξία από την άνοδο της ζήτησης και το 2000», ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΚΕΡΑΟΣ, Ειδική 

Έκδοση, Απρίλιος 2000, σελ 10.

10. «Η μετανάστευση των επιχειρήσεων», Συνέντευξη του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

Πλεκτικής Ένδυσης Βορείου Ελλάδος, Νίκου Κουμλή στην Τριάδα Μπράτσιου, 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΚΕΡΑΟΣ, Ειδική Έκδοση, Απρίλιος 2000, σελ 12.

11. «Η βασική κλωστοϋφαντουργία», Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1996-1997, Industrial News & 

Research, Κορφιάτης Ν., σελ 183.

12. «Το μετέωρο βήμα του εκσυγχρονισμού». Dr Αργυρού Στ., ΙΝΑ & ΥΛΗ, 21° τεύχος, Μάρτιος ’98.

13. «Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία», ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΑ ΥΣΗ-ΥΠΟΔΥΣΗ, 1996, Stat 

Bank, σελ 32

14. «Οι εταιρείες αξιολογήσεως της πιστοληπτικής ικανότητας και η χρησιμότητα των δεικτών 

αξιολογήσεως» Οικονομικό Δελτίο, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

15. «Συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας», Οικονομική Ενημέρωση Ιονικής 

Τράπεζας, Τεύχος 7, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997



Ξένη

16. Altman, Ε., “Corporate Financial Distress : A complete guide to predicting, Avoiding and Dealing 

with Bankruptsy”, John Wiley & Sons, 1983.

17. Altman, E., Avery, R., Eisenbeis, R., Sinkey, J., “Application of Classification Techniques in 

Business, Banking and Finance”, Greenwich, Conn: JAI Press, 1981

18. “Bass and Stodgill’s Handbook of Leadership”, New York, Free Press, 1990

19. Beaver, W,. “Financial Ratios as Predictors of Distress”, Journal of Accounting Research, 

Supplement, 1966 :71-111

20. Buckley, A., Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., “Corporate Finance Europe”, Me Graw Hill, 1998.

21. Cooley, W., Lohnes, P., “Multivariate Procedures for the behavioral Sciences”, New York, Jhon 

Whiley, 1962.

22. Foster G., “Financial Statement Analysis”, chpt 15 “Distress Analysis and Financial Information”.

23. Foster G., “Quarterly Accounting Data: Time-Series Properties and Predictive-Ability Results”, The 

Accounting Review, January 1977 : 1-21

24. Frydman H., Altman E.I., Kao D.L., “Introducing recursive Partitioning for Financial Classification 

: The Case of Financial Distress”, The Journal of Finance, March 1985

25. Gadanne, D. Seok Weon Lee., “Properties Of Accounting and Finance Information and their effects 

on the performance of Bankers and Models in Predicting Company Failure”, Journal of Business 

Finance and Accounting, January/March 2000, Vol. 27, Nos 1 & 2, p. 155

26. Gloubos, G, Grammatikos T., “Predicting bankruptcy of industrial firms in Greece”, 1984

27. Hellrigel, D., Jackson, S., Slocum J. jr., “Management”, 8th edition, South Western, 1999

28. Hunger, D., Wheelen, T., “Strategic Management”, Addison-Wesley, 1998.

29. Jackson Patricia and Perraudin William, “Credit Risk Modelling and Regulatory Issues”, Special 

Issue, Journal of Banking & Finance, Vol. 24 Nos Vi (2000)

30. Mensah Y.M., “The Differential Predictive Ability of Specific Price Level Adjustment: Some 

Empirical Evidence”, The Accounting Review, April 1983 : 72-87

31. Morris, R., “Forecasting Bankruptsy, how useful are failure prediction models ?”, Management 

Accounting May 1998, pg 22

32. Palepu, K., Bernard, V., Healy, P., “Introduction to Business Analysis & Valuation”, South- 

Western College Publishing, 1997.

33. Porter M.E., “Competitive Strategy”, New York : Free Press, 1980

34. Torrington, D., Hall, L., “Personnel Managemenht : HRM in Action”, 3rd edition, Prentice Hall, 

1995

35. Zopounidis , C., “New Operational Approaches for Financial Modeling”, Phsyica-Verlag, 1997.

36. Zopounidis, C., Dimitras, A., Kluwer, “Multicriteria Decision Aid Methods for the prediction of 

Business failure”, Academic Publishers,1998.



37. Zopounidis, C., Doumpos, M., “Preference Disaggregation Methodology in Segmentation Problems : 

The Case of Financial Distress”

38. “Credit Risk Modeling: Current Practices and Applications”, Basle Committee on Banking 

Supervision, April 1999

39. “Principles for the Management of Credit Risk”, Consultative Paper issued by the Basle Committee 

on Banking Supervision, July 1999





ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1. 

Πίνακας 2. 

Πίνακας 3. 

Πίνακας 4. 

Πίνακας 5α.

Πίνακας 5β.

Πίνακας 6.

Πίνακας 7.

Πίνακας 8.

Πίνακας 9.

Κατανομή των Πωλήσεων στην Ελληνική Βιομηχανία 1998

Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Βιομηχανίας 1998

Κέρδη-Ζημίες της Ελληνικής Βιομηχανίας 1997-1998

Προορισμοί Εξαγωγών των Ελληνικών προϊόντων

Αποτελέσματα Εφαρμογής του μοντέλου Πρόβλεψης του Altman στην 
ομάδα των “Χρεωκοπημένων”

Αποτελέσματα Εφαρμογής του μοντέλου Πρόβλεψης του Altman στο 
“Validation Group”

Αποτελέσματα εφαρμογής του αρχικού Cut-Off Point στην ομάδα των 
“Χρεωκοπημένων”

Αποτελέσματα εφαρμογής του αρχικού Cut-Off Point στο 
“Validation Group”

Αποτελέσματα εφαρμογής το» εναλλακτικού Cut-Off Point στην ομάδα 
των “Χρεωκοπημένων”

Αποτελέσματα εφαρμογής του εναλλακτικού CMt-Off Point στο 
“Validation Group”



ΑΝ
ΑΛ

ΥΣ
Η

 Τ
Ω

Ν
 ΙΣ

Ο
ΛΟ

ΓΙ
ΣΜ

Ω
Ν

 19
98

 
ΑΠ

Ο
ΤΕ

ΛΕ
ΣΜ

ΑΤ
Α 

ΤΗ
Σ 

ΒΙ
Ο

Μ
Η

ΧΑ
Ν

ΙΑ
Σ 

ΤΟ
 Ε

ΤΟ
Σ 

19
98

ijnaya
>
Ε

Γ- vO Γ- Ν’ © oo
1 CXD © © to fN_ to^
o s 0o © cT fNfN r-' vo OO fN ro oo V©
® p" κ I-* w
*< ‘Oy

E*
9 ^ ©V © r- (N
Q. O p © Ο VO r-T fN oo^ O_ rO ©fN °o
‘3 CL © ^
4 eg ■§.*

© fN o' fN o Γ- r- 'tt
cl a ‘to« v ^C *

2 «η fN oo ro ro VO to © . r- OO
Cl'g p °9. fN^ ©_ oo -V, vo_ oo fN O O © |
-a S o vo oo fN VO Ό ©v »—■ — fN vO fN l
<2 S o.£Q. — ‘COco «Ε V
c

fN © fN fN fN ro fN

o VO oo O o to OO VO Ν’
.

© r- O©V VO r- r- to ©V r- OO o Tf3 o O ro r- ro vo ro ro N" fN vo
fN oo oo Γ- o Γ- VO oo (N© ©V o to OO ©V fN r- fN «— N" ©9- <N fN VO VO t> O O ©V ©V OO fN fN Γ-

ji to VO (N ro vo O oo o ofN OO to ro — — vo N- © © Γ-
a r- N" ro '—
to

p*to (N VO oo fN o fN oo oo OO ©oo ·■“* o vo vo ro ·—l —
‘CO © © to oo fN vo »o r- o © o

©\ r- ©V vo r- VO © or- VO to O fN VO VO fN o VO‘S Γ"- fN fN VO ro fN — — ©Cla ■tfrVO ©VO fN a ©V oo rT © vo
a
*

vo ©V ©v _ VO ro O 0 N" © ©
3 o to VO —1 fN r- ©V <N © o ©© o o r- —-· o 1 oo fN © ©

o > o ,-1 VO ro fN o ro Γ- ■— — oo fNOO to vo ·© © vo\o Φ o VO © OO oo r- OO to oo fN o o ©‘O P~ Γ- oo ©V r- to ro o ro © o OOJ* o r- o fN s fN vo ro ©N VO © Γ- ©3 n- © *—1 fN
c

fN O VO
.·

oo ' ro ©V fN © o © fN ©O © (N fN ro ro OO Ν’ Γ- cn (N 1o © — VO VO r- fN O t© r- VO o
‘° 2" VO r- — voro to ©V Γ- fN OO •— — r**·oo OO fN fN O VO oo VO —■£ φ N- VO to o Γ- VO OO ro O
5 Q- VO vO ©V — ro — t© © r- © —&· to r- fN ro ©V VO r— fN fN © vo ©

c N-

‘a VO r- o VO vOy OO Γ- ©V ro »—1 ro r- OO ■'ttVO fN — fN — fN r- — oo o ©
§■ 4 Γ- VO ro ©V O VO Γ- N" vo r- ©Γ- ©V r- ©V VO r- ro Γ"· m
P a oo N- to ©V fN ro VO o VO VO o
S u fN — fN — OO to fN *— (N fNCO ©
<

©V © n\ OO Ό fN © Ν’ (N oo
Ό OO rO ©LT © VO r- to vo © O ro ©

VO oo oo VO N- V© © rn © ©Ο r- fN *—■ r- VO fN fN ro © ro CM
‘ST N* ro ©N VO ro VO oo © N" fN ©

O OO ©V ©V ©V vn ©I VO © ©
3 fN ©v ro VO Ν' <N (N Ν' — © — © fN© — — © rO — (N fN —

—

> VO | _ fN oo fN © OO
ji-3 to cn ro O r- © © fN — O
CL co © Q.
ο. δ

Γ- ro ro fN

«< μ ^ UJ

1 a ‘d
δto
2 ‘P

O §■

vOi=:a
c©

δP
OQ.

>
P‘d
CL
CO

dH>

y
COo
Q.
CO

LP
COO

vj-- I K ! O 2 a <1 v_r* P©y
>aXpr

Q.
<
O

θ
α.Ha
-3 1 t-P

‘O

a
U
a
>

19-:Po
g

1
P”

c©
S s

LzJ

«■§■ 
1 §

1
dHaa.‘P·

‘O

CO
Θ d

g
δ

Q.
ay

t_pco
cO
'cl

CO

y
1LP

COaa.©
Oo to

*aH
O a o

CL
y ^ 
8 -1 s> »AP

to _ o ^s & ύλ
ο ΙΟ.d cr9-

‘Otoy03 ω c x < f- ώ < > ω in ω X LJ ω



Π
ίν

ακ
ας

 1
Γ- Os OS m © 00 © OS © OO

°V
in Tf

in oo^ (N rn
rn

oo^
OO Os

©^ Os
©"

n
Os"

©^
SO On"

cs CS

CN CN _ © . r^· oo m © in S’
rnoo o_

©" ©"
©^
r-"

OO
©"

©" ©^
CS

00^
in"

©
©" ©"

m
r-"

in
©"

ve
in

o'

r- «n cs CS © m OO Cs N
© m cs. © V© CO in ©^ Os,

CS ©" oo" — © oC m ©" in
CS <n m cs cs CS cs cs

Os © Os © © m CS rj* r-
© Os OO © Os © «n On rn

© © Os in © oo in © in. OO © © Os m Os oo r-- in
© © — © © •—1 cs cs Os ©

© © CS cs CS m Tf r-- in r- Os in
Os r-~ Os Os in m oo © cs cs

© m r-- © © »n CS © © ©
m CS cs m ©

/»“V 00 00 r-- m rn Tt © Γ- oo t-
© m cs 00 © 00 —1 © s-

© Os © r- © r- © CS cs m 00
©

©
© Os oo m © in cs

© r- Os Os m © »n © CS r- Tfr h·
Os r- CN cs rn oo 00 oo 00 oo in

CS © m m m © in r- © cs r~* 00
CS in oo cs m in

Cs _ _ © 00 Os Os Os cs cs
© © © in Os © © © cs

CS Γ- © CS © © cs © •n in © cs in
„ © !>· in © vn © On m — o

Os © cs cs Os in Os r- m cs © 00
oo in CS CS r- © © © © 00 ■rf © m ©

© >n r·- 00 © CS m m m cs ©■ CS © © f" n r- r- Os © cs 00
CS CS rn r- >n m cs

t-

© in »n Os © © oo »n r- as rnos oo Os n On © »n rn as
© © in 00 © r- Os r- 00 cs oo © 00

Os r- — Os CS © Γ" m m in
© r- Os © Γ"·

oo Os Os — © (S © © oo 00 r*** as os
CS OS © m r- 00 m — m © in — m
Γ"~ r-*· Os 00 © cs os m rn

CN
cs

Γ" oo cs © «n n r* © cs 't
© r- cs rj* CS © r-

© © 00 © Os © in CS r- © r- cs cs Os in
00 r- r- •n cs m rn © -rT in
oo cs © © 00 m cs m ©

m Tl· © © 00 © m r-· © in 00 00 in as
<n oo © © cs © m r- cS in

*

oo oo Os On © r- Tt oor-~ S’ r-* © m CS S'
OO Vi m Γ"- cs oo © © 00 On 00 m G\ S“ Os_ (N © cs oo m »n oo <n On m

© r~~ 00 — m © — cs r- rn r-
© (N oo © r-~ oo © r- cs r-» cs

00 © m m in cs in © — n· ©
© IS © m © Os © On © m os ©
rn rn m oo © •rf m m CS

On

© 00 © cs © r* © © ___ © _
(S © r-~ © cs m cs r- Tf t— Cs 00 ©

CS — — n- m
Tf

© > i_r 
9 y 
9

*■9 »
Ό
y

©y
P

y
P
>

3
'Cl

£
P

9
£

iy*vCJ
Pω 9

*9y
>

E y p Cl 0
'9y

1μ*ω

cr

©
oQ.
a

'9
y
39h»ω

0 9

έρ
μα

 - 
Γο

ύν
α

0
5
c

1
Όy
g 1 
^ ! ημ

ικ
ά 

- Α
έρ

ια
 - 

ρώ
μα

τα
 - 

Εκ
ρη

άρ
μα

κα
 - 

Κα
λλ

 
πο

ρρ
υπ

αν
τικ

ά Q. 
>-

1
r<©
Θ-

©>
<

1
O

J•ω
CLHω Ιε

τα
λλ

ου
ργ

ικ
ά

ρο
ϊό

ντ
α

Ιη
χα

νή
μα

τα

λε
κτ

ρο
λο

γι
κό

ς
ξο

πλ
ισ

μό
ς

g
P

W
v/* _ -ω '9
y y

U

% 3

*ω

-9
y
Q.
O
9-
9Hω

K
©9.
o
m rt
9 H CL > O ©

‘2 Q.

2
O
>
'P

< LU ! X X θ < ω c 2 C s -C ω I Θ 2 < c w

yr
ig

ht
 ©

 2
00

0 I
C

AP
 A

.E
.



ΒΑ
ΣΙ

ΚΑ
 Μ

ΕΓ
ΕΘ

Η
 Τ

Η
Σ 

ΒΙ
Ο

Μ
Η

ΧΑ
Ν

ΙΑ
Σ 

ΤΟ
 Ε

ΤΟ
Σ 1

99
8

ΓΝ
isSya>
Ε

— —==— ON —____ On NO ON NO NO NO O - /-~s ror- NO NO o ON Ο jΗ <*■·*?Γ ‘β Ο 3j ro fN o NO NO ~ fN r- fN On
^ α> a c »—· Γ- NO fN^2 kW ς$ μ Η
5 * < <

Γ"~ On ON ro fN o CN fN NO Γ-
υ> ·Ρ" δ - ΙΟ Γ- NO NO NO NO NO NO NO r- NO
ρ- * 2^Η 8 , J3- ®

» υΊ^w > r* ίΓ<3 S Κ^ ω
r** ,·—s NO NO ro Γ- Ν' rT NO |

2 β? ΟΟ^ ©. o n <o _ fN NO^ ■N On_
ο 8 οο ro o fN(N rs NO OO fN ro oo" NOο© Ο
g F
< -°

NO n NO On fN Γ- NO ro NO
3 -ο NO NO NO r- On O Ν' y— oo —-

ro Γ- ^r oo ro r- ro r- fN ro r- 1
CN oo r-~ fN On — r- fN ro NO r- OO I

Q. Κ Ν' 1—'
=

<Ν NO ,-—s OO fN O fN OO OO ^—' oo
o ro NO NO ro ·—> T—

β I
CN ro

On NO oo
r-

ol
On

NO
NO

NO
Γ'-

r-
NO

o NO NO
OnNO Ό O fN NO NO fN N" O® -W

a *
Γ- fN

ro W
N-
<N

r- NO
ON

ro fN
OO Ν' Ν'

On Γ-
ο NO Cn|
<Ν OO OO CO ON K Ν’ oo ro ·—·

cOQ.
OO NO o oo r- Ό Γ- o r- roΝ' »—· CN ro ro NO ro NO NO ro

‘W NO r- oo r- ON fN OO o 1— NOΟΟ ON oo CN fN r- ro NO On OO |οο Of ro Ν’ ON NO ro O o
_ r- ,—, NO NO NO fN oo ro o NO
o ro NO - Γ" — fN ro r- oo•Ο CN

Μ
Ο NO oo ^ O no' oo NO Ν' Γ- On Γ-ON NO r- r- r- Ό On r- oo o

a Ο O Γ- ro ro NO ro ro Ν' CN
<< oo r-H oo r- o r- NO oo fNΟν ON o NO OO ON fN r- fN Ν' Γ-
9- fN fN NO Ό o O On On OO fN CNW
* ΟΟ NO NO fN ^r ro NO O oo oCN OO NO r^1 ·— — NO Ν' NO ONr- •«31 —
to

. __ o Γ"- -t ON NO NO Γ- CN r- ONro ro «Ο *—1 NO NO o OO fN Ο ί*© NO OO 00 NO Ν’ Ν' NO O NO CN
ο ΟΟ ,—, O ON fN ON ro o ro o oo ro

■3 τ—> On fN On NO rO fN NO ro *—> O Ν'fN ro ro O fN fN r- Ν' o Ν' )
Ο. νθ ,_ ON r- o NO CN -=t NO On CNX OO NO <N oo — Γ- ro NO NO Γ- —© Ο CN ro >— ί
>*

ΟΝ or NO ro r- NO ro r- ro ro oIS On o ^r NO ON NO ro NO roro OO O On fN O oo r- NO NO
8 Ο no fN NO N* NO NO r- ON r- On —'C0 O — o Ol o N- r- OO T—1 O NOGO. CN NO ro o NO O «— o oo NO8 ΟΟ oo NO CN ro NO O o oo o NO ONr- »—1 fN ^r r- <—1 ro ro On fN ί
< fN fN

OO r- ro ^r NO ,—, r** Γ"· •'vf·οο Ό NO NO Ν' fN fN fN Ν' ·—l NO >—<-ο <— O O OO NO NO NO ro o NO
On Γ- fN ^r OO fN N fN

2 r* οο r—l On ro —· On NO fN NO NO T—<
^ ρ ο *— NO Γ- 00 NO OO r- — Ν' O Ό
-a ΪΓ NO NO NO NO NO Ν' O O r- Ν'
C C0 Ο ON NO ON fN —- NO fN OO r- oo CNCN rO NO —

U
~
;_ NO ON r- -+ Ν' ro O ■-- NO NO oοο o ON r- CN ON Ν' o NO>ο r- On oo CN ro OO o O Ν' o

© * ro rO OO ro OO O NO Γ- NOOO CN NO ro ro NO ro NO fN NO
ο t ο on ON On OO ro fN ro OO NO Ν'
> £ 0-1 Ό n- ro fN On NO o NO On NO CN
^ Ο. NO OO fN OO NO fN On ro oW W r- r- <N ■—■ r- CN fN fN>

NO NO fN Ν' OO Γ- fN roro NO fN ro O r- On in fN —
=>■ 5 r- ro ro ·—· »—1 1 >—1
< °ω

p·oO
ω

1 a ^a
Ο«©

■JL IS'P·
O 1c Εί

δη
 απ

ό a
PoQ.

v3a

>
Hv8CLCl
< N_P

aH>
•2o

y
COo
Q.ω
a

© a > I ω 1 I£
>δ ο_

<
ο

oCLHg
< LPΌ

U
aH>

a9-:p
P"c©Ξ §

*8 b
a g
a p ZL o

aHa=L'P-

ύCO
e1 a

Ι=ί
ay

<SCOCO
aCO

3. 8 P" -ah» 6 o 3 ilω ^
•p ato ω O Or<i g CL P”2 t© Ο i a Cl > UJ> te 9-

CQ W ί ώ ί E J u I C.. < t- ω < > in ω X ί ω



Π
ίν

ακ
ας

 2
I———] Ο Cl © sn __ _ © cn "· JL mX ‘ sn ©

cn r-
so cn

oo
r-
Os

so
SO

Tj-
"t-

so
oo

On
OO

sn
CN sn

CN
rn

cn
© Γ- r- rr

r- Ο

CN cn os ci vn "f ri fN fN

cs sn © oo r- ■’t © r- CN
sn 'f VI VI so SO ci Nt © sn © vn -f

r-v " |> Os Os _ so 00 © © © oo vn
© VI oo CN CO oo — r- © Os cn ©_ CN

oo ci Tf oo CS ■'t ©" Os ©" ©"
(N CN

_ r- VI 5 rn vn CN OO sn —
Os OO SO o r- — © vn r- © in

vi Tf CN "t "t SO a- On On © © Γ~- r-

vi o r- VI rr © ■st Γ"- cn © © in

“
CN CN

fN

/»“N OO r- rn cn © r- OO r-
Tj* o Γ-- CN 00 © OO ^-1 Tt ©

O o
(N OS SO ■*t Γ" SO r- © CN CN cn ©

CN o cn On 00 __ vn © © vn fN
SO r-~- On On VI SO sn © CN

cn Os Γ- CN CN Cl 00 00 OO 00

00 (N o Cl «η sn © vn r~- © CN
r- 00

CN Tf VI 00 CN cn
in

Cl © © © © © Tf cn 00 CN
o ■'f OS 00 © CN f"- © © r- ©

© cn SO Os 00 CN cs sn — oo oo cn ©
Cs CN ci vi Os « — © r- CN m
SO Γ" Γ- Os CN rn © Γ- ©

ΓΝ cn CN VI o Cl CN © sn m © sn sn © ■Tf-

CN o sn SO Os r~- Os vn © — CN © CN
cn 00 OS —m Cl — r- m CN © rt

CN CN —— —
CN

O r- On O OS On © •'f cn CN — 't Γ- ©
Os OO O os © sn ©

so SO so On so © sn oo vn © Ν’
, . 00 OO _ © © Os cn © 00 r- vn O

o o © SO — CN CN © ©
Γ" o SO CN CN CN cs ^t vn r- © vn r^·

r- Os Os — 't' vn cn oo © CN CN o
■ SO VI r- so © vn CN © © ©

ci N- CN CN cn

r- CN 00 Os oo CN vn sn CN cn © 00
CN o oo so CN © 00 © CN vn CN e

00 Cs SO 00 r-* ■st © 't Os © cn cn © in

CN Os OS CN cn © © 00 Γ" o
CN OS r- vn © 00 © "t ■«t vn

VI O Os VI ■t ■'t r- ■^t © © Tt ©

On O so Cl © oo cn © CN 00 CN ©
00 On 00 Cl Os r- © © cn r~ r-

cn CN cs — sn CN CN
in

, . CN os © © © cn CN ■«t r-»
_-l Os sn On © © CN CN cn ©

vi CN O r- so CN O γ- ■'t © vn © cn © 00
so On vn cn © 00 r- ©

Os On On r- © r-~ © CN Tf r-
On CN oo CN cn © © vn cn r- © CN

SO CN sn CN © oo — 00 © © o
O On sn CN © CN © CN ©

_ CN rn m CN
cn

Cs o Os Γ-* so Os © os m CN © cn OO
OO CN Os © Os On ©

cn SO On VI r-> so sn © ■«t ■<t CN © ■if
r- r- __ so vn — OO cn CN oo ©

Os VI p- SO r- r*· ON r~~ CN 00 CN © cn
cn "t CN r-~ SO © © On ’t © sn

CN OS 00 Os Tf CN oo CN CN cn r^* _· © © ©
CN o CN On CN © r- © © ©

CN cn CN Ν' so sn sn —-* •—·
©

. SO r- 00 00 sn © 00 cn r- rn
o SO On r-- sn sn m © cn © © © © ©

vO cn Γ- On On os oo Ν' r- sn
CN sn CN © vn 00 vn CN

t"* rn © r-~ CN CN © oo © ■«t © 00
cn <N cn cn γ- r- CN — vn cn cn © cn

o so o vn CN — cn On cn — © sn ■*t o
CN cn 00 CN Os © CN CN © cn r- ©

cn cn sn CO OO — cn ——
©

O 00 SO (N os Γ" •’f © © — © — tj*
o CN so o — CN rn CN r- — r- © ©
(N CN — ■"t cn

KS·
a
Ι
Ο 1 a

t-

©a.
b

KJ*
ω
0
'3

*ay
B

a.
'3
CL
X

1

©y
H
>
o

1
Q_
wa

s_paya
CL
©

©

β
P
CL
O

·©
o
CL
a

Μ
ετ

αλ
λι

κά
 Π

ρο
ϊό

ντ
α gUJ*

ω

1
S_P

«ω

δ §.(0

©y
>a

ω
1

ω0
©
toy
ω Δέ

ρμ
α 

- Γ
ού

να

Ελ
ασ

τικ
ό 

- Π
λα

Χη
μι

κά
 - 

Αέ
ρι

α 
Εκ

ρη
κτ

ικ
ά

Φ
άρ

μα
κα

 - 
Κα

λ 
1 Α

πο
ρρ

υπ
αν

τικ
ά

>

g·
3
3
i-
a.
td

<:
1

O
a

»ω
CL
Hto
E

©y

ί
ϊο
2
p·
2

y
&
P
o

H
ω
2 Μ

ηχ
αν

ήμ
ατ

α

©y
?-
o

<<0
CL

β

1

(3
-Ιύ ©y y

β i 
is jX &

2
©y
5.
o
9-a
G
2 Δι

άφ
ορ

α 
Βι

ομ
η 

Π
ρο

ϊό
ντ

α

Σύ
νο

λο

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
00

0 
IC

AP
 A

.E
.



m
LPΰ*
>
E



Π
ίν

ακ
ας

rn

00 Γ ^ ... ^ rsi o ro ' ^ IV iv rsi ro o"
ro VO LO vo cn rsi vO iv m- rsi ro Γν IN
f\J rv i-H rsi o 00 as i-H LO O
iv rv |V o cn 00 00 iv o rM ro CO

o\
H·

OS o VO VO cn i-H rsi o ro vo ro
cn IV VO as m- CO VO

rsi rsi LO LO o ro
vO M~ as LO ro LO 00 00 M- ro
i-H ro LO rsi M- i-H i-H in

00cn

00 O cn 00 o LO rsi vo cn 00 LO ro 00
rsi o m- CM LO m- 00 as ro LO rM iv
OS o m- <T> as ro IV LO H ro o rsi at
00 LO o cn H 00 iv (N o cn ro cn iniv ro i—l o LO rsj m- as LO H 00 as
IV o VO o |V T“H ro iv CM M" rv

LOIV iv vo LO LO oo i-H ro
ro rt

inrt
vO M" M- o o 00 VO ro VO o cn iv CO
vo vo o as VO rsj iv 00 00 LO Μ- ro|V rv o rM ro o M- o M" i-H 00 01
VO rsi ro |V rsi iv as H 00 as LO CM iniv M" M” rv *r m- iv rsi LO M" ro
rv iv LO cn rsi as o o IV as LO

i—H LO r>j 00 m- vo as 00 IV M" σιΓΜ M" i—1 rv rsj ro i-H ▼H
in
in

M" 00 00 rv M" ro ro m- VO IV 00 r>
rv o rv LO rsi 00 vo 00 t-H M" ro o
VO M" IV vo rv o rsj rsi ro LO 10
rsl o ro M- as 00 LO iv o vo

LO
LO IN

h.
in

IV cn cn LO vo LO vo CM rv M"
t-H rv rsj rsi ro 00 00 00 00 i-H 00
rsl o ro LO LO o LO iv o rM IV
rsj m- LO 00 rsj i-H ro H i—1 to

IN
in

rsj i-H vo VO o 00 vo cm as LO M" m
00 vo i-l ro O LO M- IV M" o a> O fs
LO as vo i-H rsi 00 M- LO IV LO as LO
(N rsj vo rsi m- LO rsj CO 00 as i-H M" H·

O
|V m~ 00 o as vo 00 m- H co ro ro
o LO i—1 LO o 00 vo rsj LO as
ro ro LO vo M- o

ro H 00
inrt

vo cn as ro o ro o 00 LO i—H cm o
LO vo 00 as ro ro i-H VO LO LO VO rH (N
rsi rsi ro ro rv o as iv iv o IV M" rn
LO rsi o rv ro m· ro ro LO o M" O ΓΝTf- ro CO LO LO GO ro H M" vo Γν COrsl ro M- v 00 CO iv LO o ΓΜ vo IV
LO M" ro o i—1 LO LO ω σ 1^ 00rsj LO as ro m- ro τ—Η t-H VO

vo

-o

fc
•9Q. σt |-LU b &

:ρ
ια

 - 
Χρ

ώ
μα

τα
 -

Κα
λλ

υν
τικ

ά -
 

τικ
ά

>
3
CLω
Oa_>-
>

LT
σ
DCL

CD><

-o
£
DQ.
O
■s

a
£:0
ΌQ.
X
-a
>■

o
&:θ
ΌQ.
X P

cr
•O3.b
«<
c
&LU
LT
-o*
>-

1-
3
Θ

3ω
D -U)

Z
-o

:0
Ό
CL
c
■σ*
>
aXC"3_
O

<1
»o

=3.c

§ = σ qj
3- S3
S- ° -σ c

C"
b
3

-σ
9-

O
o

-15CL
§
Σ
C"

CL
D
O
5s

-σ*

σ
fc

σ3.-C>aXC"

O-<oCL
£ω-<

-tf*
CL

10X

CL

&

S

CD
O
CL
O9--a

O
<
Oz
>·

* Θ < LU x Σ Σ Σ Σ X X Σ <1 M C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
00

0 I
C

AP
 A

.E
.



Προορισμός εξαγωγικών Προϊόντων Πίνακας 4

Νήματα Έτοιμα Ενδύματα
Προορισμός Αξία (εκ. $) % Αξία (εκ. $) %

00 ΣΑ 731.163 42,0% 464.647 87,1%
Καναδάς 0 0,0% 2.097 0,4%
ΗΠΑ 40 0,0% 2.704 0,5%
Ιαπωνία 0 0,0% 2.746 0,5%
Αυστραλία 0 0,0% 1.989 0,4%
Νέα Ζηλανδία 0 0,0% 100 0,0%
ΟΟΣΑ-Ευρώπη 73.123 42,1% 370.556 85,3%
ΕΕ 63.070 36,3% 458.625 80,4%
ΕΖΕΣ 5.547 3,2% 23.788 4,5%
Αυστρία 1.607 0,9% 10.838 2,0%
Βέλγιο-Λουξεμβούργο 476 0,3% 11.339 2,1%
Δανία 0 0,0% 14.956 2,8%
Φιλανδία 0 0,0% 2.325 0,4%
Γ αλλία 6.192 3,6% 65.797 12,3%
Γερμανία 29.711 17,1% 160.598 30,1%
Ιρλανδία 189 0,1% 1.991 0,4%
Ιταλία 20.725 11,9% 88.057 16,5%
Ολλανδία 373 0,2% 0 0,0%
Νορβηγία 1 0,0% 0 0,0%
Πορτογαλλία 720 0,4% 0 0,0%
Ισπανία 2.583 1,5% 0 0,0%
Σουηδία 0 0,0% 3.239 0,6%
Ελβετία 3.939 2,3% 6.578 1,2%
Τουρκία 4.506 2,6% 2.598 5,0%
Μ. Βρεττανία 2.101 1,2% 65.314 12,2%
Γιουγκοσλαβία * 68.567 39,5% 12.462 2,3%
ΕΣΣΔ ** 49.786 28,7% 3.003 0,6%
Πολωνία 8.918 5,1% 1.781 0,3%
Τσεχοσλοβακία *** 14.208 8,2% 362 0,1%
Ουγγαρία 8.744 5,0% 4.494 0,8%
Ρουμανία 1.021 0,6% 2.243 0,4%
ΑΦΡΙΚΗ 13.287 7,7% 11.500 2,2%
Μαρόκο 0 0,0% 4.076 0,8%
Τυνησία 8.425 4,9% 2.578 0,5%
Λιβυή 34 0,0% 2.625 0,5%
Αίγυπτος 139 0,1% 669 0,1%
Ν. Αφρική 47 0,0% 1.330 0,2%
Ν. & Κ. ΑΜΕΡΙΚΗ 293 0,2% 1.029 0,2%
Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ 1.278 0,7% 12.589 1,8%
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 16.611 9,6% 688 0,1%

* Η Γιουγκοσλαβία δεν υφίσταται πλέον ως χώρα με την μορφή του 1991 που αναφέρονται τα στοιχεία 
** Η ΕΣΣΔ δεν υφίσταται πλέον ως χώρα με την μορφή του 1991 που αναφέρονται τα στοιχεία 
" Η Τσεχοσλοβακία δεν υφίσταται πλέον ως χώρα με την μορφή του 1991 που αναφέρονται τα στοιχεία

Πηγή : Πρωτοβουλία ADAPT ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Αποτελέσματα εφαρμογής του αρχικού Cut-Off Point στην ομάδα των "Χρεωκοπημένων" Πίνακας 6

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1997 1998 1999

Β.Υ.ΚΟ. Α.Ε. 0,122020 0,140600 0,164908
ΚΑΛΜΠΑΡΗ, X., ΑΦΟΙ, Α.Ε.&.Β.Ε. 0,279110 0,148280 0,187240
METEOR Α.Ε. 0,326940 0,322280 0,207690
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 0,218300 0,220710 0,233940
ΣΥΝ. ΕΚΚΟ. ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,369000 0,384400 0,265400
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,487220 0,340320 0,302500
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ, ΧΡ., Α.Ε.&Β.Ε. 2,183920 0,272720 0,332390
VENUS ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 0,584820 0,536050 0,374120
ΠΕΡΤΕΣΗΣ, Φ., Α.Β.Ε.Ε. 0,638910 0,521540 0,469980
ALPHATEX Α.Β.Ε.Ε. 0,660800 0,529650 0,479480
ΕΡΙΟΤΕΚ Α.Ε. 0,350450 0,505760 0,500810
ΠΟΛΙΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. 1,038800 0,773310 0,517330
LEONTOS ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε. 0,550520 0,592390 0,580240
ΚΑΛΜΠΑΡΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ, & ΣΙΑ Α.Ε. 1,141390 1,968380 0,682870
ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗΣ, Δ., Α.Β.Ε.Ε. 0,783310 0,372320 0,821640
ΕΛΒΑΜ Α.Β.Ε.Ε. 1,702970 0,935210 0,197870
FINEF Α.Β.Ε.Ε. 2,643574 1,704720 0,963410
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. 0,948470 0,985660 0,991930
ΜΗΤΣΗΣ, Κ., ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 1,225820 0,878490 1,089420
ΑΡΓΟΤΕΞ 1,535007 0,36362 0,16445

1997 1998 1999
ΑΡΧΙΚΟ CUT-OFF POINT 1,08792

κάτω του μέσου όρου 13 18 19
σωστή ταξινόμηση 13 18 19
λάθος ταξινόμηση 7 2 1
ποσοστό σωστών 65% 90% 95%
ποσοστό λάθους 35% 10% 5%



Αποτελέσματα εφορμογής του Αρχικού Cut-Off point στο Validation Group Πίνακας 7

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1997 1998 1999
ΒΑΓΓΕΡ ΑΒΕΕ 0,445980 0,413440 0,378980
ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΑΕ 0,457076 0,465105 0,518244
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 0,597789 0,770852 0,747583
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ 0,601520 1,161290 0,795910
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΕ 0,611544 0,493102 0,513817
ΤΟΠ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ 0,621440 0,561580 0,613950
X. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 0,634399 0,747053 0,742061
ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΑ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 0,651120 0,590580 0,734758
ΑΦΟ ΑΚΡΙΔΑ ΑΕ 0,701863 0,575903 0,632357
ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 0,721149 1,031877 0,734191
ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ Γ. STICKEREI 0,745079 0,822288 0,793198
ΑΤΕΣ ΑΒΕΕ 0,819747 0,746445 0,404892
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 0,839333 0,935901 0,863578
Σ. ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 0,860276 0,925098 0,871458
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 0,888926 1,226510 0,944838
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ-ΑΛΚΥΩΝ 0,903884 0,827092 0,691180
1. ΣΟΥΡΔΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 0,926190 0,740113 0,619969
ΝΑΟΥΣΑ ΤΕΞΤΙΛ ΑΕ 1,014738 1,237372 1,223260
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΕ 1,076270 1,267270 1,243220
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 1,275567 1,058270 1,030598
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΦΥΝΤΟΥΡΓΙΑ 0,258755 0,728040 0,384638
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 1,506838 1,193823 1,090756
ΒΕΡΛΑΝ ΒΑΜΒΑΚΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ 1,924704 1,188925 0,944396
ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΑΦΟΙ ΑΕ-ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2,215450 2,153060 0,693930

1997 1998 1999
Αρχικό Cut-Off point 1,08792

κάτω αττό 1.08792 20 17 21
σωστή ταξινόμηση 4 5 5
λάθος ταξινόμηση 16 12 16
ποσοστό σωστών 20% 29% 24%
ποσοστό λάθους 80% 71% 76%

πάνω από 1.08792 4 7 3
σωστή ταξινόμηση 2 7 3
έπρεπε να πτωχεύσουν 2
ποσοστό σωστών 50% 100% 100%
ποσοστό λάθους 50% 0% 0%



Αποτελέσματα εφαρμογής του εναλλακτικού Cut-Off point στην ομάδα των "Χρεοκοπημένων" Πίνακας 8

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1997 1998 1999

Β.Υ.ΚΟ. Α.Ε. 0,122020 0,140600 0,164908
ΚΑΛΜΠΑΡΗ, X., ΑΦΟΙ, Α.Ε.&.Β.Ε. 0,279110 0,148280 0,187240
METEOR Α.Ε. 0,326940 0,322280 0,207690
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 0,218300 0,220710 0,233940
ΣΥΝ. ΕΚΚΟ. ΕΒΡΟΣ Α.Β Ε.Ε. 1,369000 0,384400 0,265400
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,487220 0,340320 0,302500
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ, ΧΡ„ Α.Ε.&Β.Ε. 2,183920 0,272720 0,332390
VENUS ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 0,584820 0,536050 0,374120
ΠΕΡΤΕΣΗΣ, Φ., Α.Β Ε.Ε. 0,638910 0,521540 0,469980
ALPHATEX Α.ΒΕ.Ε. 0,660800 0,529650 0,479480
ΕΡΙΟΤΕΚ Α.Ε. 0,350450 0,505760 0,500810
ΠΟΛΙΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. 1,038800 0,773310 0,517330
LEONTOS ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε. 0,550520 0,592390 0,580240
ΚΑΛΜΠΑΡΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ, & ΣΙΑ Α.Ε. 1,141390 1,968380 0,682870
ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗΣ, Δ., Α.Β.Ε.Ε. 0,783310 0,372320 0,821640
ΕΛΒΑΜ Α.Β.Ε.Ε. 1,702970 0,935210 0,197870
FINEF Α.Β.Ε.Ε. 2,643574 1,704720 0,963410
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. 0,948470 0,985660 0,991930
ΜΗΤΣΗΣ, Κ., ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 1,225820 0,878490 1,089420
ΑΡΓΟΤΕΞ 1,535007 0,36362 0,16445

1997 1998 1999
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ CUT-OFF POINT 0,680256

κάτω του μέσου όρου 10 14 15
σωστή ταξινόμηση 10 14 15
λάθος ταξινόμηση 10 6 5
ποσοστό σωστών 50% 70% 75%
ποσοστό λάθους 50% 30% 25%



Αποτελέσματα εφορμογής του εναλλακτικού Cut-Off point στο Validation Group Πίνακας 9

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1997 1998 1999
ΒΑΓΓΕΡ ΑΒΕΕ 0,445980 0,413440 0,378980
ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΑΕ 0,457076 0,465105 0,518244
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 0,597789 0,770852 0,747583
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ 0,601520 1,161290 0,795910
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΕ 0,611544 0,493102 0,513817
ΤΟΠ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ 0,621440 0,561580 0,613950
X. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 0,634399 0,747053 0,742061
ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΑ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 0,651120 0,590580 0,734758
ΑΦΟ ΑΚΡΙΔΑ ΑΕ 0,701863 0,575903 0,632357
ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 0,721149 1,031877 0,734191
ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΗΣ Γ. STICKEREI 0,745079 0,822288 0,793198
ΑΤΕΣ ΑΒΕΕ 0,819747 0,746445 0,404892
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 0,839333 0,935901 0,863578
Σ. ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 0,860276 0,925098 0,871458
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 0,888926 1,226510 0,944838
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ-ΑΛΚΥΩΝ 0,903884 0,827092 0,691180
1. ΣΟΥΡΔΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 0,926190 0,740113 0,619969
ΝΑΟΥΣΑ ΤΕΞΤΙΛ ΑΕ 1,014738 1,237372 1,223260
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΕ 1,076270 1,267270 1,243220
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 1,275567 1,058270 1,030598
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΦΥΝΤΟΥΡΓΙΑ 0,258755 0,728040 0,384638
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 1,506838 1,193823 1,090756
ΒΕΡΛΑΝ ΒΑΜΒΑΚΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ 1,924704 1,188925 0,944396
ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΑΦΟΙ ΑΕ-ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2,215450 2,153060 0,693930

πάνω από τον μέσο όρο 15 18 16
σωστή ταξινόμηση 13 16 14
έπρεπε να πτωχεύσουν 2 2 2
ποσοστό σωστών 87% 89% 88%
ποσοστό λάθους 13% 11% 13%
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Σγήΐια 2.

Σγιίμα 3. 

Σγήμα 4.

Κανάλια διάθεσης των προϊόντων του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας

Διαγραμματική απεικόνιση των Z-Scores των “Χρεω κοπή μενών ” 
εταιρειών

Διαγραμματική απεικόνιση των Z-Scores του “Validation Group ”

Διαγραμματική απεικόνιση της Στρατηγική για την ανάκτηση της 
ανταγωνιστικότητας
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Σχήμα 4
1 I \ % | * x

R <& D activities 
Νέα πρωτοποριακά 

προϊόντα

To παραπάνω σχήμα απεικονίζει τη θεωρητική χάραξη στρατηγικής για την 
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας 

κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.



ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Έκθεμα 2. 

Έκθεμα 3. 

Έκθεμα 4.

Ανάλυση Οικονομικών στοιχείων ΚΟΝΦΕΞΙΟΝ ΤΕΞ ΑΕ 

Ανάλυση Οικονομικών στοιχείων RUGBYMILLES ΑΒΕΕ 

Ανάλυση Οικονομικών στοιχείων ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ 

Ανόλ.υση Οικονομικών στοιχείων ΚΥΚΝΟΣ-ΓΙΟΥΚΑ ΑΕΒΕ



ΚΟΝΦΕΞΙΟΝ ΤΕΞ ΑΕΒΕ ________________ ____________________ Έκθεμα 1
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκ. δρχ.) 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/Ο %

1 Ταμείο - Χρεώγραφα 6,5 6,6 1,6 1,9 4,1 4,3

2 Εμπορικές απαιτήσεις 67,3 68,1 37,5 45,5 52,4 56,8

3 Επισφαλείς απαιτήσεις 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4 Πρώτες ύλες 19,2 19,4 30,7 37,3 25,0 28,4

5 Παραγωγή σε εξέλιξη
6 Ετοιμα προϊόντα - Εμπορεύματα 4,5 4,6 11,1 13,5 7,8 9,0

7 Χρεώστες διάφοροι
8 Μεταβατικοί λογαριασμοί
9 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,0 97,7 98,8 81,1 98,5 89,4 98,7

10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
11 Αϋλα 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2

12 Γήπεδα - Οικόπεδα
13 Κτίρια - Μηχανήματα 1,1 1,1 1,5 1,8 1,3 1,5
14 Λοιπά πάγια
15 Μείον αποσβέσεις 1,1 1,1 1,4 1,7 1,3 1,4
16 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 0,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,2 J·3
17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0.0 98.9 100 82,4 100 90,6 100,0

18 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0,0 23,7 41,8 32,8
19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 0,0 8,5 9,2 8,9

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σε εκ. δρχ.) 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/Ο %

20 Τράπεζες (βραχυπρόθεσμα) 7,0 7,1 6,1 7,4 6,6 7,2

21 Δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
22 Προμηθευτές 76,7 77,7 57,0 69,2 66,9 73,4

23 Προκαταβολές πελατών
24 Δεδουλευμένα έξοδα
25 Μερίσματα πληρωτέα 0,0 1,2 1,5 0,6 0,7
26 Πιστωτές διάφοροι 5,3 5,4 7,4 9,0 6,4 7,2
27 Μεταβατικοί λογαριασμοί
28 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,0 89,0 90,2 71,7 87,0 80,4 88,6
29 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
30 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
31 Μετοχικό κεφάλαιο 10,0 ιο,ι 10,0 12,1 10,0 11,1
32 Αποθεματικά 0,0 ο,ο 0,0 0,0 0,0
33 Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων
34 Επιχορηγήσεις
35 Κέρδη εις νέον -0,3 -0,3 0,7 0,8 0,2 0,3
36 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0,0 1 9,7 9,8 10.7 13,0 10,2 11,4
37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0.0 98.7 ιοο 82,4 100 90,6 100,0

Ελεγχος (ΣΕ-ΣΠ) 0 0 -0 0 0

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (σε εκ. δρχ) 1994 1995 1996 Μ/Ο
38 Κυκλοφοριακή ρευστότητα #Δ/Υ 1,1 1,1 1,1
39 Αμεση ρευστότητα #Δ/Υ 0,8 0,5 0J
40 Απαιτήσεις σε ημέρες #Δ/Υ 298 169 234
41 Αποθέματα σε ημέρες #Δ/Υ 114 222 168
42 Υποχρεώσεις σε ημέρες #Δ/Υ 369 302 336

431Ταμειακός κύκλος #Δ/Υ 43 89 66
44 Ξένα / Ιδια κεφάλαια #Δ/Υ # 10,6 0,0 7,6 0,0 9,1
45| Κάλυψη τόκων #Δ/Υ 0,7 2,8 1,8
46 Τραπεζικός δανεισμός / Οργανικά κέρδη #Δ/Υ #Δ/Υ 1,3 #Δ/Υ
47'Μικτό κέρδος #Δ/Υ 6,9% 15,0% 11%
48 Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις #Δ/Υ 0,7% 8,7% 5%
49 Μεταβολή πωλήσεων #Δ/Υ #Δ/Υ -1,6% #Δ/Υ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/Ο % 1
50 Πωλήσεις 82,6 100 81,3 100 82,0 100,0

51 Κόστος ττωληθέντων 75,8 91,8 68,8 84,6 72,3 88,2

52 Αποσβέσεις χρήσεως 1,1 1,3 0,3 0,4 0,7 0,9

53 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,0 5,7 6,9 12,2 15,0 9,0 11,0

54 Αλλα έσοδα
55 Γενικά έξοδα 5,1 6,2 5,1 6,3 5,1 6,2

56 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 0,0 0,6 0,7 7,1 8,7 3,9 <7
57 Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) 0,9 1,1 2,5 3,1 1J 2,1
58 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 0,0 -0,3 -0,4 4,6 5,7 2,2 2,6

59 Εκτακτα (έξοδα)/έσοδα -0,6 -0,7 -0,3 -0,4

60 Προβλέψεις χρήσεως
61 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,0 -0,3 -0,4 4,0 4,9 1,9 2,3

62 (+/-) Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων -0,3 -0,4 -0,2 -0,2

63 (+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
64 Φόροι 1,8 2,2 0,9 1,1
65 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,0 -0,3 -0,4 1,9 2,3 0,8 1,0
66 Εις μέρισμα 1,2 1,5 0,6 0,7
67 Εις αποθεματικά
68 Εις νέον 0,0 -0,3 -0,4 0,7 0,9 0,2 0,2

■ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ HS
69 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0 0 10
70 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου #Δ/Υ 10 0
71 Μεταβολή στα αποθεματικά #Δ/Υ 0 -0
72 Μεταβολή στις επιχορηγήσεις #Δ/Υ 0 0
73 Μεταβολή υπολοίπου εις νέον #Δ/Υ -0 1
74 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0 10 11

CASH FLOW 1994 1995 1996
75 Καθαρά αποτελέσματα μετά από τους φόρους #Δ/Υ -0,3 1,9
76 +Αποσβέσεις χρήσης #Δ/Υ 1,1 0,3
77 +Προβλέψεις #Δ/Υ 0,0 0,0
78 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ #Δ/Υ 0,8 2,2
79 (Αύξηση)/Μείωση Εμπορικών απαιτήσεων #Δ/Υ -67,5 29,8
80 (Αύξηση)/Μείωση Αποθεμάτων #Δ/Υ -23,7 ' -18,1
81 Αύξηση/(Μείωση) Προμηθευτών #Δ/Υ 76,7 -19,7
82 Αύξηση/(Μείωση) Δεδουλευμένων εξόδων #Δ/Υ 0,0 0,0
83 (Αύξηση)/Μείωοη Λειτουργικών κεφαλαίων #Δ/Υ -14,5 -8,0
84 (Αύξηση)/Μείωση Χρεωστών & Μεταβατικών λογ/μων #Δ/Υ 0,0 0,0
85 (Αύξηση)/Μείωση Πιστωτών & Μεταβατικών λογ/μων #Δ/Υ 5,3 2,1
86 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #Δ/Υ -8,4 -3,7
87 Δαπάνες παγίων #Δ/Υ -2,2 -0,4
88 (Αύξηση)/Μείωση Συμμετοχών - Μακρ/σμων απαιτήσεων #Δ/Υ 'Οι1, _ 0,0
89 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ #Δ/Υ -10,7 -4,1
90 Αύξηση/(Μείωση) Βραχυπρόθεσμου δανεισμού #Δ/Υ 7,0 -0,9
91 Αύξηση/(Μείωση) Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων #Δ/Υ 0,0 0,0
92 Μερίσματα καταβληθέντα #Δ/Υ 0,0 0,0
93 Αύξηση/(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου - Επιχορηγήσεων #Δ/Υ 10,0 0.3
94 Ταμειακή μεταβολή #Δ/Υ 6,4 -4,7
95 Ταμειακή μεταβολή από ισολογισμό #Δ/Υ 6.5 -4,9

Ελεγχος Cash flow #Δ/Υ 0 -0

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ #Δ/Υ 0 0 0 τ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 89 72 80 89
Μεταβολή καθαρής θέσης #Δ/Υ 0 10 0 1 0 0 0

4 #Δ/Υ OK OK 1 1



1994 1995 1996
XI Κεφ. Κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων #ΔΙΑΙΡ/0! 8,6% 11,2%
X2 Κόστος πωληθέντων / Πωλήσεις #ΔΙΑΙΡ/0! 91,8% 84,6%
X3 Κ.Π.Τ.Φ. / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων #ΔΙΑΙΡ/0! 0,61% 8,62%
X4 Βραχ. Υποχρεώσεις / Πωλήσεις #ΔΙΑΙΡ/0! 107,7% 88,2%
X5 Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων #ΔΙΑΙΡ/0! 0,84 0,99
Z 0.01X1+0.015X2+0.03X3+0.01X4+0.999X5 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,860356 1,011479
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RUGBY-MILLES ABEE Έκθεμα 2
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκ. δρχ.) 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/Ο %

1 Ταμείο - Χρεώγραφα 167,6 31,8 108,5 18,6 199,0 26,9 158,4 25,8
Γ 2 Εμπορικές απαιτήσεις 171,0 32,5 245,4 42,0 266,2 36,0 227,5 36,8

3 Επισφαλείς απαιτήσεις
4 Πρώτες ύλες 42,9 8,1 54,9 9,4 96,2 13,0 64,7 10,2
5 Παραγωγή σε εξέλιξη 0,0 0,0 22,4 3,0 7,5 1,0
6 Ετοιμα προϊόντα - Εμπορεύματα 18,3 3,5 42,4 7,3 18,9 2,6 26,5 4,4

~ 7 Χρεώστες διάφοροι 0,5 0,1 1,3 0,2 0,5 0,1 0,8 0,1
8 Μεταβατικοί λογαριασμοί
9 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 400,3 76,0 452,5 77,5 603,2 81,5 485,3 78,3

10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ο,ο 0,0 0,0
11 Αϋλα 0,4 ο,ι 0,4 0,1 0,4 ο,ι 0,4 0,1
12 Γήπεδα - Οικόπεδα 13,6 2,6 13,6 2,3 24,5 3,3 17,2 2,7
13 Κτίρια - Μηχανήματα 152,9 29,0 169,0 28,9 174,1 23,5 165,3 27,2
14 Λοιπά πάγια 0,0 0,0
15 Μείον αποσβέσεις 40,4 7,7 51,7 8,9 62,3 8,4 51,5 8,3
16 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ |Γΐ26,5 24,ο ί 131,3 22,5 136.7 18,5 131,5 21,7
17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 526,8 ιοο 583,8 ιοο 739,9 ιοο 616,9 100,0

18 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 61,2 97,3 137,5 98,7
19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 54,5 60,3 76,0 63,6

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σε εκ. δρχ.) 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/Ο %
20 Τράπεζες (βραχυπρόθεσμα) 193,9 36,8 280,5 48,0 341,6 46,2 272,0 43,7

21 Δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
22 Προμηθευτές 141,6 26,9 90,1 15,4 171,5 23,2 134,4 21,8
23 Προκαταβολές πελατών
24 Δεδουλευμένα έξοδα
25 Μερίσματα πληρωτέα
26 Πιστωτές διάφοροι 10,3 2,0 21,6 3,7 14,1 1,9 15,3 2,5

27 Μεταβατικοί λογαριασμοί
28 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 345,8 65,7 392,2 67,2 527,2 71,2 421,7 68,0
29 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,0 0,4 4,9 0,8 0,6 0,1 2,5 0,4
30 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
31 Μετοχικό κεφάλαιο 142,0 27,0 142,0 24,3 142,0 19,2 142,0 23,5
32 Αποθεματικά 36,9 7,0 44,7 7,7 70,2 9,5 50,6 8,0
33 Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων
34 Επιχορηγήσεις
35 Κέρδη εις νέον
36 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 178.9 34,0 186,7. 32,0 212.2 28,7 192,6 31,5
37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 526,7 ιοο 583,8 ιοο 740,0 100 616,8 100,0

Ελεγχος(ΣΕ-ΣΠ) 0 0 -0 0 0

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (σε εκ. δρχ) 1994 1995 1996 Μ/Ο
38,Κυκλοφοριακή ρευστότητα 1,2 1,2 1,1 1,2
39 Αμεση ρευστότητα 1,0 0,9 0,9 0,9 —
40 Απαιτήσεις σε ημέρες 111 151 143 135
41 Αποθέματα σε ημέρες 52 81 102 78
42 Υποχρεώσεις σε ημέρες 119 75 127 107
43 Ταμειακός κύκλος 43 157 118 106
44 -ένα / Ιδια κεφάλαια 1,9 ο,ο 2,1 0,0 2,5 0,0 2,2
45ΪΚάλυψη τόκων 1,1 1,1 1,2 1,2
46 Τραπεζικός δανεισμός / Οργανικά κέρδη 33,8 29,1 20,6 27,8
47 Μικτό κέρδος 21,5% 24,4% 26,0% 24%
48 Λειτουργικά κέρδη / Πουλήσεις 12,6% 13,1% 13,6% 13%
49 Μεταβολή πωλήσεοον #Δ/Υ 5,7% 14,4% 10%



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/Ο %
0 Πωλήσεις 561,7 100 593,6 100 678,9 ιοο 611,4 100,0
1 Κόστος πωληθέντων 432,7 77,0 437,3 73,7 491,6 72,4 453,9 74,4
) Αποσβέσεις χρήσεως 8,4 1,5 11,3 1,9 10,6 1,6 10,1 1J

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 120,6 21,5 145,0 24,4 176,7 26,0 147,4 24,0

-Γ Αλλα έσοδα 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 ο,ο 0,1 0,0
J Γενικά έξοδα 49,9 8,9 67,3 11,3 84,3 12,4 67,2 10,9

56 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 70,8 12,6 77,8 13,1 92,5 13,6 80,4 13,1

57 Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) 65,0 11,6 68,0 11,5 75,9 ιι,2 69,6 11,4

58 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 5,8 1,0 9,8 1,7 16,6 2,4 10,7 1,7

59 Εκτακτα (έξοδα)/έσοδα 6,2 1,1 2,7 0,5 -0,6 -ο,ΐ 2,8 0,5

60 Προβλέψεις χρήσεως
61 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 12,0 2,1 12,5 2,1 16,0 2,4 13,5 2,2
62 (+/-) Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων
63 (+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
64 Φόροι 1,5 0,3 1,0 0,2 0,7 ο,ι 1,1 0,2

65 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10,5 1,9 11,5 1,9 15,3 2,3 12,4 2,0

66 Εις μέρισμα
67 Εις αποθεματικά
68 Εις νέον 10,5 11,5 15,3

■ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
69 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0 179 187
70 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 142 0 0
71 Μεταβολή στα αποθεματικά 37 8 26
72 Μεταβολή στις επιχορηγήσεις 0 0 0
73 Μεταβολή υπολοίπου εις νέον 0 0 0
74 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 179 187 212

CASH FLOW 1994 1995 1996
75 i Καθαρά αποτελέσματα μετά από τους φόρους 10,5 11,5 15,3
76 +Αποσβέσεις χρήσης 8,4 11,3 10,6
77 +Προβλέψεις 0,0 0,0 0,0
78 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 18,9 22,8 25,9
79 (Αύξηση)/Μείωση Εμπορικών απαιτήσεων -171,0 -74,4 -20,8
80 (Αύξηση)/Μείωση Αποθεμάτων -61,2 -36,1 -40,2
81 Αύξηση/(Μείωση) Προμηθευτών 141,6 -51,5 81,4
82 Αύξηση/(Μείωση) Δεδουλευμένων εξόδων 0,0 0,0 0,0
83 (Αύξηση)/Μείωση Λειτουργικών κεφαλαίων -90,6 -162,0 20,4
84 (Αύξηση)/Μείωση Χρεωστών & Μεταβατικών λογ/μων -0,5 -0,8 0,8
85 (Αύξηση)/Μείωση Πιστωτών & Μεταβατικών λογ/μων 10,3 11,3 -7,5
86 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ -61,9 -128,7 39,6
87 Δαπάνες παγίων -134,9 -16,1 -16,0
88 (Αύξηση)/Μείωση Συμμετοχών - Μακρ/σμων απαιτήσεων 0,0 0,0 0,0
89 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ -196,8 -144,8 23,6
90 Αύξηση/(Μείωση) Βραχυπρόθεσμου δανεισμού 193,9 86,6 61,1
91 Αύξηση/(Μείωση) Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 2,0 2,9 -4,3
92 Μερίσματα καταβληθέντα 0,0 0,0 0,0
93 Αύξηση/(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου - Επιχορηγήσεων 168,4 -3,7 10.2
94 Ταμειακή μεταβολή 167,5 -59,0 90,6
95 Ταμειακή μεταβολή από ισολογισμό 167.6 -59.1 90.5

Ελεγχος Cash flow 0 -0 -0

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 348 397 528 424 68
Μεταβολή καθαρής θέσης 179 0 8 0 26 0 0 0

4 ΟΚ ΟΚ ΟΚ 1 1



1997 1998 1999
XI Κεφ. Κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10,3% 10,3% 10,3%
X2 Κόστος πωληθέντων / Πωλήσεις 77,0% 73,7% 72,4%
X3 Κ.Π.Τ.Φ. / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 13,44% 13,33% 12,50%
X4 Βραχ. Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 61,6% 66,1% 77,7%
X5 Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1,07 1,02 0,92
Z 0.01X1+0.015X2+0.03X3+0.01X4+0.999X5 1,087920 1,038423 0,940018
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KORONHM AE Έκθεμα 3
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκ. δρχ.) 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/0 %

1 Ταμείο - Χρεώγραφα 299,4 5,3 326,3 4,7 159,7 1,7 261,8 3,9

2 Εμπορικές απαιτήσεις 976,1 17,2 1316,0 18,8 2081,6 22,6 1457,9 19,5

3 Επισφαλείς απαιτήσεις 0,0
4 Πρώτες ύλες 2278,4 40,1 1972,3 28,1 1354,2 14,7 1868,3 27,6

5 Παραγωγή σε εξέλιξη 0,0

6 Ετοιμα προϊόντα - Εμπορεύματα 357,2 6,3 558,3 8,0 1148,2 12,4 687,9 8,9

7 Χρεώστες διάφοροι 0,0 9,6 0,1 19,1 0,2 9,6 0,1
8 Μεταβατικοί λογαριασμοί 0,0

9 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3911,1 68,9 4182,5 59,6 4762,8 51,6 4285,5 60,0
10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,5 0,0 0,5 0,0 880,0 9,5 293,7 3,2

11 Αϋλα 20,5 0,4 20,5 0,3 28,5 0,3 23,2 0,3

12 Γήπεδα - Οικόπεδα 82,5 1,5 133,3 1,9 203,2 2,2 139,7 1,9
13 Κτίρια - Μηχανήματα 2086,0 36,7 3356,0 47,9 4342,0 47,0 3261,3 43,9

14 Λοιπά πάγια 0,0 0,0
15 Μείον αποσβέσεις 422,9 7,4 679,9' 9,7 986,0 10,7 696,3 9,3

16 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1766.1 31,1 2829.9 40,4 3587.7 38,9 2727,9 36,8
17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5677.7 100 j 7012.9 100 _ 9230.5 100 7307,0 100,0

18 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2635,6 2530,6 2502,4 2556,2

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2390,8 2157,2 1944,4 2164,1

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σε εκ. δρχ.) 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/Ο %
1 20 Τράπεζες (βραχυπρόθεσμα) 513,6 9,0 1668,4 23,8 2540,9 27,5 1574,3 20,1

21 Δόσεις μακροπροθέσμων δανείων
22 Προμηθευτές 860,7 15,2 268,6 3,8 130,8 1,4 420,0 6,8
23 Προκαταβολές πελατών
24 Δεδουλευμένα έξοδα
25 Μερίσματα πληρωτέα 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
26 Πιστωτές διάφοροι 145,0 2,6 88,3 1,3 146,7 1,6 126,7 1,8
27 Μεταβατικοί λογαριασμοί
28 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1520,3 26,8 2025,3 28,9 2818,4 30,5 2121,3 28,7
29 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 767,4 13,5 727,8 10,4 692,8 7,5 729,3 10,5
30 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ _________ 20,0 0,4 21,8 0,3 130,1 1,4 57,3 0,7
31 Μετοχικό κεφάλαιο 2550,0 44,9 2550,0 36.4 2700,0 29,3 2600,0 36,8
32 Αποθεματικά 740,2 13,0 1569,5 22,4 2821,7 30,6 1710,5 22,0
33 Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων
34 Επιχορηγήσεις
35 Κέρδη εις νέον 79,4 1,4 118,1 1,7 6775 0,7 88,3 1,3ΟIC

L
<1

3369.6 59,4 4237.6 60,4 5589.2 60,6 4398,8 60,1
137 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5677.3 100 ‘ 7012.5 100 9230.5 100 7306,8 100,0

Γ
Ελεγχος (ΣΕ-ΣΠ) 0 0 0 0 0

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (σε εκ. δρχ) 1994 1995 1996 Μ/Ο
[38 Κυκλοφοριακή ρευστότητα 2,6 2,1 1,7 2,1
39 Αμεση ρευστότητα 0,8 0,8 0,8 0,8

'40 Απαιτήσεις σε ημέρες 102 110 227 146,2
41 Αποθέματα σε ημέρες 616 359 360 445,0
42 Υποχρεώσεις σε ημέρες 201 38 19 86,0
43 Ταμειακός κύκλος 516 431 568 505,1
44' Ξένα / Ιδια κεφάλαια 0,7 0,0" 0,7 0,0 0,6 0,0 0,7
45 Κάλυψη τόκων 3,2 2,1 1,2 2,2
46 Τραπεζικός δανεισμός / Οργανικά κέρδη 1,3 3,1 29,4 11,3 _
47"Μικτό κέρδος 45,6% 35,2% 15,7% 32,2%
48 Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις 41,4% 33,8% 18,6% 31,2%
49 Μεταβολή πωλήσεων _ #Δ/Υ 24,7% -23,5% #δ/υ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1994 1995 1996 Μ/Ο Μ/Ο %
50 Πωλήσεις 3508,3 100 4373,9 ιοο 3345,9 100 3742,7 100

51 Κόστος ττωληθέντων 1562,0 44,5 2573,0 58,8 2536,0 75,8 2223,7 59,7

52 Αποσβέσεις χρήσεως 346,0 9,9 259,9 5,9 285,1 8,5 297,0 8,1
53 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 1600,3 45,6 1541,0 35,2 524,8 15,7 1222,0 32,2

54 Αλλα έσοδα 8,2 0,2 81,7 1,9 218,7 6,5 102,9 2,9

55 Γενικά έξοδα 157,0 4,5 144,3 3,3 122,5 3,7 141,3 3,8

56 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 1451,5 41,4 1478,4 33,8 621,0 18,6 1183,6 31,2

57 Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) 452,6 12,9 704,6 16,1 511,0 15,3 556,1 14,8

58 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 998,9 28,5 773,8 17,7 110,0 3,3 627,6 16,5

59 Εκτακτα (έξοδα)/έσοδα -248,0 -7,1 -30,0 -0,7 401,0 12,0 41,0 1,4

60 Προβλέψεις χρήσεως
61 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 750,9 21,4 743,8 17,0 511,0 15,3 668,6 17,9

62 (+/-) Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων
63 (+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
64 Φόροι 40,0 1,1 37,9 0,9 14,0 0,4 30,6 0,8

65 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 710,9 20,3 705,9 16,1 497,0 14,9 637,9 17,1
66 Εις μέρισμα
67 Εις αποθεματικά
68 Εις νέον 710,9 705,9 497,0 637,9 17,1

■ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
69 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0 3.370 4.238
70 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.550 0 150
71 Μεταβολή στα αποθεματικά 740 829 1.252
72 Μεταβολή στις επιχορηγήσεις 0 0 0
73 Μεταβολή υπολοίπου εις νέον 79 39 -51
74 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 3.370 4.238 5.589

Γ CASH FLOW 1994 1995 1996
75 Καθαρά αποτελέσματα μετά από τους φόρους 710,9 705,9 497,0 zzq
76 +Αποσβέσεις χρήσης 346,0 259,9 285,1
77 +Προβλέψεις 20,0 1,8 108,3
78 [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1076,9 967,6 890,4
79 (Αύξηση)/Μείωση Εμπορικών απαιτήσεων -976,1 -33919 -765,6
80 ί (Αύξηση)/Μείωση Αποθεμάτων -2635,6 105,0 28,2
81 Αύξηση/(Μείωση) Προμηθευτών 860,7 -592,1 -137,8 1
82 Αύξηση/(Μείωση) Δεδουλευμένων εξόδων 0,0 0,0 0,0
83 (Αύξηση)/Μείωση Λειτουργικών κεφαλαίων -2751,0 -827,0 -875,2
84 (Αύξηση)/Μείωση Χρεωστών & Μεταβατικών λογ/μων 0,0 -9,6 -9,5
85 (Αύξηση)/Μείωση Πιστωτών & Μεταβατικών λογ/μων 145,0 -56,7 58,4
86 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ -1529,1 74,3 64,1
87 Δαπάνες παγίων -2112,1 -1323,7 -1042,9
88 (Αύξηση)/Μείωση Συμμετοχών - Μακρ/σμων απαιτήσεω' -0,5 0,0 -879,5
89 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ -3641,7 -1249,4 -1858,3
90 Αύξηση/(Μείωση) Βραχυπρόθεσμου δανεισμού 513,6 1154,8 872,5
91 Αύξηση/(Μείωση) Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 767,4 -39,6 -35,0
92 Μερίσματα καταβληθέντα 1,0 -1,0 0,0
93 Αύξηση/(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου - Επιχορηγήσει^ 2658.7 162.1 854.6
94 Ταμειακή μεταβολή 299,0 26,9 -166,2
95 Ταμειακή μεταβολή από ισολογισμό 299.4 26.9 -166.6

Ελεγχος Cash flow 0 0 -0 0 0

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.288 2.753 3.511
Μεταβολή καθαρής θέσης 3.370 0 868 0 1.352 0

4 ΟΚ ΟΚ ΟΚ 1 1



1997 1998 1999
XI Κεφ. Κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 42,1% 30,8% 21,1%
X2 Κόστος πωληθέντων / Πωλήσεις 44,5% 58,8% 75,8%
X3 Κ.Π.Τ.Φ. / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 25,56% 21,08% 6,73%
X4 Βραχ. Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 43,3% 46,3% 84,2%
X5 Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 0,62 0,62 0,36
Z 0.01X1+0.015X2+0.03X3+0.01X4+0.999X5 0,640183 0,645925 0,386038
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ΚΥΚΝΟΣ-ΓΙΟΥΚΑ ΑΕΒΕ Έκθεμα 4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκ. δρχ.) 1997 1998 1999 Μ/Ο Μ/Ο %
1 Ταμείο - Χρεώγραφα 51,2 1,1 4,0 ο,ι 199,2 11,0 84,8 4,1
2 Εμπορικές απαιτήσεις 1296,8 27,9 896,1 23,2 244,6 13,5 812,5 21,5

3 Επισφαλείς απαιτήσεις 534,2 11,5 553,9 14,4 554,4 30,7 547,5 18,8

4 Πρώτες ύλες 528,6 11,4 274,7 7,1 0,0 267,8 6,2

5 Παραγωγή σε εξέλιξη 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Ετοιμα προϊόντα - Εμπορεύματα 284,8 6,1 134,1 3,5 0,0 139,6 3,2

7 Χρεώστες διάφοροι 316,8 6,8 975,6 25,3 131,1 7,2 474,5 13,1

8 Μεταβατικοί λογαριασμοί 0,6 0,0 0,31 0,0 0,0 0,3 0,0
9 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3013,0 64,8 2838,7 73,6 1129,3 62,4 2327,0 66,9

10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8,0 0,2 8,0 0,2 8,0 0,4 8,0 0,3

11 Αϋλα 176,3 3,8 76,2 2,0 9,0 0,5 87,2 2,1
12 Γήπεδα - Οικόπεδα 38,4 0,8 39,1 1,0 39,1 2,2 38,9 1,3
13 Κτίρια - Μηχανήματα 2845,5 61,2 26 06,6 67,6 2608,2 144,2 2686,8 91,0

14 Λοιπά πάγια 213,6 4,6 187,8 4,9 188,2 10,4 196,5 6,6

15 Μείον αποσβέσεις 1644,2 35,4 1899,5 49,2 2173,0 120,1 1905,6 68,2

16 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1629.6 35,0 1010.2 26,2 671.4 37,1 1103,7 32,8

17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4650.6 100 3856.9 100 1808.6 100 3438,7 100,0

18 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 813,4 408,8 0,0 407,4

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1237,0 220,7 347,1 601,6

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σε εκ. δρχ.) 1997 1998 1999 Μ/Ο Μ/Ο %
20 Τράπεζες (βραχυπρόθεσμα) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 0,0 904,0 23,5 0,0 301,3 7,8

22 Προμηθευτές 582,8 12,5 385,41 ιο,ο 18,3 1,3 328,8 7,9

23 Προκαταβολές πελατών 87,2 1,9 55,7[ 1,4 0,0 47,6 1,1
24 Δεδουλευμένα έξοδα 492,3 10,6 719,0 18,7 194,0 13,3 468,4 14,2

25 Μερίσματα πληρωτέα 0,0 0,0 0,0 0,0 ο,ο

26 Πιστωτές διάφοροι 0,0 0,0 15,5 1,1 5,2 0,4
27 Μεταβατικοί λογαριασμοί 79,5 1,7 0,0 0,0 26,5 0,6
28 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1241,8 26,7 2064,1 53,7 227,8 15,6 1177,9 32,0
29 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2082,3 44,8 1486,3 38,6 842,5 57,8 1470,4 47,1
30 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 185,4 4,0 0,0 ί ο,ο 0,0 61,8 1,3
31 Μετοχικό κεφάλαιο 1575,4 33,9 1587,4] 41,3 1587,4 109,0 1583,4 61,4

321 Αποθεματικά 68,0 1,5 68,0j 1,8 68,0 4,7 68,0 2,6
33 Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων 459,0 9,9 Ο,ΐΐ 0,0 0,1 153,1
34 Επιχορηγήσεις 74,0 1,6 52,δ| 1,4 43,3
35 Κέρδη εις νέον -1035,1 -22,3 -1411,3 -36,7 -1312,5 -90,1 -1253,0 -49,7
36 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ _ .... ... ...-11.41,3 24,5. 296.7 7,7 386.3 26,5 608,1 19,6
37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4650.8 100 ‘ 3847,1! 100 1456.6 100 3318,2 100,0

Ελεγχος (ΣΕ-ΣΠ) 0 0 0 0 0

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (σε εκ. δρχ) 1995 1996 1997 Μ/Ο Μ/0%
38 Κυκλοφοριακή ρευστότητα 2,0 1,1 2,5 1,9
39 Αμεση ρευστότητα 1,3 0,9; 2,5 1,6
40 Απαιτήσεις σε ημέρες 222 224 j 2887 1111,0
41 Αποθέματα σε ημέρες 131 67j 0 66,1
42 Υποχρεώσεις σε ημέρες 108 73j 8 62,8

43: Ταμειακός κύκλος 166 100] 2797 1020,8
44 Ξένα / Ιδια κεφάλαια 7,7 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
45 Κάλυψη τόκων 0,2 #δ/υ: #Δ/Υ #Δ/Υ

46 Τραπεζικός δανεισμός / Οργανικά κέρδη #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
47'Μικτό κέρδος 10,0% -9,0% ###### -345%
48 Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις 1,1% -6,9% i ■106,8% -38%

49| Μεταβολή πωλήσεων #Δ/Υ ' -21,5% -95,7% #Δ/Υ



50| Πουλήσεις 3013,1 100 2365,8 100 101,0 100 1826,6 100,0

51 Κόστος ττωληθέντων 2265,6 75,2 2219,1 93,8 853,6 845 1779,4 338,0

52 Αποσβέσεις χρήσεως 446,5 14,8 360,7 15,2 293,3 290 366,8 106,8

53 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 301,0 10,0 -214,0 -9,0 -1045,9 -1036 -319,6 -344,9
54 Αλλα έσοδα 22,0 0,7 300,0 12,7 1109,4 1098 477,1 370,6

55 Γενικά έξοδα 289,8 9,6 249,2 10,5 171,4 169,7 236,8 63,3

56 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 33,2 1,1 -163,2 -6,9 -107,8 -107 -79,3 -37,5

57 Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) 135,5 4,5 183,2 7,7 38,3 37,9 119,0 16,7

58 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ -102,3 -3,4 -346,4 -14,6 -146,1 -145 -198,3 -54,2

59 Εκτακτα (έξοδα)/έσοδα -801,3 -26,6 -30,0 -1,3 244,8 242,4 -195,5 71,5

60 Προβλέψεις χρήσεως 14,9 0,5 0,0 0,0 5,0 0,2

61 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -918,5 -30,5 -376,4 -15,9 98,7 97,7 -398,7 17,1
62 (+/-) Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων -116,6 -3,9 -1035,1 -43,8 -1429,2 -1415 -860,3 -487,6

63 (+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,0 0,0
64 Φόροι 0,0 0,0
65 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -1035,1 -34,4 -1411,5 -59,7 -1330,5 -1317 -1259,0 -470,5

66 Εις μέρισμα 0,0 0,0
67 Εις αποθεματικά 0,0 0,0
68 Εις νέον -1035,1 -34,4 -1411,5 -59,7 -1330,5

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
69 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 0 1.141 297
70 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.575 12 0
71 Μεταβολή στα αποθεματικά 527 -459 0
72 Μεταβολή στις επιχορηγήσεις 74 -22 -9
73 Μεταβολή υπολοίπου εις νέον -1.035 -376 99
74 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1.141 297 386

Γ CASH FLOW 1996 1997 1998
75 Καθαρά αποτελέσματα μετά από τους φόρους -1035,1 -1411,5 -1330,5
76 +Αποσβέσεις χρήσης 446,5 360,7 293,3
77 -ι-Προβλέψεις 185,4 -185,4 0,0
78 [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ -403,2 -1236,2 -1037,3
79 (Αύξηση)/Μείωση Εμπορικών απαιτήσεων -1743,8 349,5 595,4
80 (Αύξηση)/Μείωση Αποθεμάτων -813,4 404,6 408,8
81 Αύξηση/(Μείωση) Προμηθευτών 582,8 -197,4 -367,1
82 Αύξηση/(Μείωση) Δεδουλευμένων εξόδων 492,3 226,7 -525,0
83 (Αύξηση)/Μείωση Λειτουργικών κεφαλαίων -1482,1 783,4 112,1
84 (Αύξηση)/Μείωση Χρεωστών & Μεταβατικών λογ/μων -316,8 -658,8 844,5
85 (Αύξηση)/Μείωση Πιστωτών & Μεταβατικών λογ/μων 79,5 -79.5 15,5
86 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ/' -2122,6 -1191,1 -65,2
87 Δαπάνες παγίων -2076,1 258,7 45,5
88 (Αύξηση)/Μείωση Συμμετοχών - Μακρ/σμων απαιτήσεων -8,6 0,3 0,3
89 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ -4207,3 -932,1 -19,4!
90 Αύξηση/(Μείωση) Βραχυπρόθεσμου δανεισμού 0,0 904,0 -904,0
91 Αύξηση/(Μείωση) Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 2082,3 -596,0 -643,8
92 Μερίσματα καταβληθέντα 0,0 0,0 0,0
93 Αύξηση/(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου - Επιχορηγήσεων 2176,4 566.9 1420.2
94 Ταμειακή μεταβολή 51,4 -57,2 -147,0!
95 Ταμειακή μεταβολή από ισολογισμό 51.2 -47,2 195.2

Ελεγχος Cash flow -0 10 342

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 79 118 83 96 15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.324 3.550 1.070 2.648 79
Μεταβολή καθαρής θέσης 1.141 0 -845 90 0 0

4 1 2 2 ΟΚ ΟΚ



1997 1998 1999
XI Κεφ. Κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 26,6% 5,7% 19,2%
X2 Κόστος πωληθέντων / Πωλήσεις 75,2% 93,8% 845,1%
X3 Κ.Π.Τ.Φ. / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 0,71% -4,23% -5,96%
X4 Βραχ. Υποχρεώσεις / Πωλήσεις 41,2% 87,2% 225,5%
X5 Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 0,65 0,61 0,06
Z 0.01X1+0.015X2+0.03X3+0.01X4+0.999X5 0,665521 0,634882 0,205244
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