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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

Οη άλζξσπνη αλέθαζελ πξνζπαζνχζαλ λα πξνβιέςνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ην 

κέιινλ θαη ηηο επεξρφκελεο απεηιέο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ έκθπηε 

αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη βεβαηφηεηα. Μηα έθθαλζε απηήο ηεο αθαηάπαπζηεο 

αλαδήηεζεο γηα ην ζίγνπξν αληαλαθιάηαη θαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή θαη ζπγθεθξηκέλα 

απνηππψλεηαη θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα πξφβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ δπζπξαγηψλ, ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνηπρηψλ θαη θπζηθά ηεο εηαηξηθήο πηψρεπζεο. Ζ πηψρεπζε 

απνηειεί έλα θαηλφκελν άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε θχζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο επνρήο καο. Οη αηηίεο, πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ κηα επηρείξεζε ζηε 

πηψρεπζε, κπνξεί λα έρνπλ κηθξννηθνλνκηθή θαη καθξννηθνλνκηθή πθή. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ κεζφδσλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζρέζε κε  ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο πηψρεπζεο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, εθφζνλ νη δχν έλλνηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο.  Ζ εθηίκεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ, βαζίδεηαη σο έλα ζεκείν, 

ζηε βαζκνιφγεζε ησλ πηζηνχρσλ ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά θξηηήξηα. Έλα ζχζηεκα ή κνληέιν πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηαηάζζεη (credit 

rating) ή ηαμηλνκεί (credit scoring) ηνπο πηζηνχρνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

βάζεη ηνπ βαζκνχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. Ζ Γξακκηθή 

Αλάιπζε Γηαρσξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ππφδεηγκα Zscore, πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ηνλ θαζεγεηή Edward Altman, απνηειεί κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη 

δηαδεδνκέλεο ηερληθέο αλάκεζα ζηηο πνιπάξηζκεο κεζφδνπο credit scoring.  

 Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ηεο δηαρσξηζηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ ππνδείγκαηνο Zscore θαη θαη’ επέθηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ, 

βαζηδφκελε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ θηλδχλσλ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ην 

ζχλνιν ηνπ  επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Κξίλνληαο φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε 

έθηαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κηαο έλλνηαο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

κε ηελ εηαηξηθή πηψρεπζε, αθνινπζεί ην δεχηεξν θεθάιαην κε κηα δηεμνδηθή αλάιπζε 

ηεο θχζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

αξρψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ην βαζηθφ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο. ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο εηαηξηθήο πηψρεπζεο θαη ησλ δηαθφξσλ 
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ηερληθψλ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ηεο. ην ηέηαξην θεθάιαην 

γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζην κνληέιν ηνπ Altman, έηζη ψζηε λα θαηαλνεζεί 

πιήξσο ε δνκή, ε ιεηηνπξγία, νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ. Σέινο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε πξνζέγγηζε ηνπ κνληέινπ ζηηο 

ειιεληθέο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

H ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

 

Ξεθηλψληαο κε ηελ ελλνηνινγηθή επεμήγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο  εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φινη νη άλζξσπνη έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θίλδπλν. Ζ δσή απηή θαζαπηή 

φπσο είλαη εκπεξηέρεη έλαλ έθδειν πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο, 

νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά ακέηξεηα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο 

θχζεσο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

πξαγκαηνπνηεί απηέο ηηο δσηηθέο απνθάζεηο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρεί 

έληνλα ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλνη 

ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε ράξαμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο φξνο 

θίλδπλνο ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα πεξηγξάςεη νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πνπ εκπεξηέρεη 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα πνπ ζα εκθαληζζεί. Ζ έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο 

είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ εθφζνλ θάζε απνηέιεζκα ηεο 

απφθαζεο ζπλνδεχεηαη απφ κηα γλσζηή πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο.  

 

1.1.Δίδε Κηλδύλσλ  

Ζ ίδηα ε ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, ε νηθνλνκηθήο επεκεξία ηεο θαη ε δεκηνπξγία 

ηνπ πινχηνπ ζηεξίρζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο, πνπ ζηελ νπζία ζεκαίλεη αλάιεςε δηάθνξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ.  (Κφληνο, 2010,ζει  546)Παξαθάησ αλαιχνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθφηεξα 

είδε θηλδχλσλ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ην ζχλνιν ηνπ  επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ  

ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηφζν ηελ επηβίσζε φζν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ κέζα ζην νινέλα 

θαη πην έληνλα αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Μηα απιή θαη εχρξεζηε αλάιπζε  ηνπ θηλδχλνπ έρεη λα θάλεη κε ηε δηάθξηζε ηνπ ζε 

θηλδχλνπο νηθνλνκηθήο θχζεσο θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεσο. Σν παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα καο δηεπθνιχλεη πεξαηηέξσ ζηελ θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ δηάθξηζεο.  
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Γηάγξακκα 1 Βαζηθά είδε Κηλδύλσλ 

 

Πεγή : Kφληνο (2010) 

Κξίλνληαο φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έθηαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, αθνινπζεί πξψηα κηα ζχληνκε πεξηγξαθή φισλ ησλ θηλδχλσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο θχζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

1.Κίλδπλνο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθνχο  

παξάγνληεο πνπ δε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ επαξθψο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη  

κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη  ζηηο  νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη  επεξεάδνπλ ηε δήηεζε 

γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, νη κεηαβνιέο ζηε δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

πνπ επηδξνχλ  ζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο 

αγνξέο θεθαιαίσλ θαζψο θαη ηα δηάθνξα πνιηηηθά γεγνλφηα θαη νη γεληθφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δσή κηαο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 2  

βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ησλ 

επηηνθίσλ. 
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2.πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο ζηνλ 

ηζνινγηζκφ κηαο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηηο πηζαλέο 

απψιεηεο νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ δχλαηαη λα πξνθιεζνχλ απφ κεηαβνιέο ζηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. ε απηή ηελ πεξίπησζε εθηίζεληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

επηδεηθλχνπλ νπνηνδήπνηε βαζκφ εμαγσγηθήο/εηζαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή αθφκα  

θαη εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ θάπνην απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε μέλν λφκηζκα 

θαη πξέπεη λα δηελεξγνχλ απνηίκεζε ζην ηνπηθφ λφκηζκα θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Οη απξφβιεπηεο κεηαβνιέο κηαο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κπνξνχλ λα 

απεηιήζνπλ ηελ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο, λα επεξεάζνπλ ηε θνξνινγία θαη λα 

απεηιήζνπλ ηειηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ή θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα. 

 

3.Επηηνθηαθόο θίλδπλνο  

Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο  αλαθέξεηαη ζηηο απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο θαη αλαινγίεο κε ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Πξφθεηηαη θαη 

εδψ γηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. Ζ 

δηαθνξά απηή φκσο  έγθεηηαη ζην ρξφλν επαλαηηκνιφγεζεο ησλ ηνθνθφξσλ ζηνηρείσλ 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα.  

 

4.Πηζηωηηθόο Κίλδπλνο 

Αδηακθηζβήηεηα ε πίζησζε ζήκεξα απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή πνξεία κηαο ρψξαο, αθνχ πάλσ ηεο ζηεξίδεηαη νινθιεξσηηθά ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δηνρέηεπζε δειαδή νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο. Ζ 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε παξάδνζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ, θάησ απφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ην πνζφ ζα πιεξσζεί ζην 

κέιινλ, απνδίδεη εχζηνρα ηελ έλλνηα ηεο πίζησζεο.   

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απψιεηα αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο ιφγσ ρακειήο βαζκνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο. Γχν 
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επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη ν θίλδπλνο 

πξνπιεξσκήο (prepayment risk), o νπνίνο ππνδειψλεη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ν 

δαλεηζηήο λα πξνπιεξσζεί ην δάλεην ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ζεκεησζεί κείσζε ησλ 

επηησθίσλ θαη ν θίλδπλνο αλάθιεζεο (recall risk) πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ εθδφηε 

ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ηίηινπ θαη πθίζηαηαη ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα απνζχξεη,λα 

αλαθαιέζεη ηνλ ηίηιν. (Λαδαξίδεο & Παπαδφπνπινο, 2005) 

Κξίζηθε ζθφπηκν λα αθηεξσζεί ην επφκελν θεθάιαην ζηελ έλλνηα ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ψζηε λα αλαιπζεί δηεμνδηθά θαη λα απνδνζεί πιήξσο ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ. Παξαθάησ ινηπφλ αθνινπζεί  κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα   απνζαθελίζηνπλ ηα θπξίνηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα θαηαλνεζεί γηα πνηφ ιφγν είλαη άκεζα ζπλπθπζκέλνο κε 

ην θαηλφκελν ηεο εηαηξηθήο πηψρεπζεο.  

 

5.Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο  

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζθαικάησλ ιεηηνπξγηθήο 

θχζεσο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ θαη κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε αλζξψπνπο
1
, 

ζπζηήκαηα
2
, δηαδηθαζίεο

3
, λνκηθά δεηήκαηα

4
 ή εμσηεξηθά γεγνλφηα

5
. Ζ επνπηηθή 

αξρή ησλ Σξαπεδψλ, επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ,ζηα πιαίζηα ησλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ 

ηεο  έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, γεγνλφο πνπ ζα εμεηάζνπκε 

θαη παξαθάησ ζηε ζρεηηθή ελφηεηα.  

iv98                                                 

1
 π.ρ ιαλζαζκέλε  θαηαγξαθή  εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ /ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ, εζθαικέλε ππνβνιή 

δειψζεσλ θφξνπ, απάηεο, θαηαρξήζεηο, δφιηεο ελέξγεηεο θ.ιπ.  

2
 π.ρ ιαλζαζκέλε ή θαζπζηεξεκέλε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πηψζε ηνπ IT ζπζηήκαηνο ζε ψξα εξγαζίαο 

3
 π.ρ ειιηπήο θαζνδήγεζε ησλ ππαιιήισλ γηα ην πψο δηεθπεξαηψλνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο 

4
 π.ρ αηειήο δηαηχπσζε φξσλ ζε ζπκβφιαηα  

5
 θαηαζηξνθέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε θπζηθά 

αίηηα π.ρ ππξθαγηέο, πιεκκχξεο θ.ι.π. ή ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα π.ρ ιεζηείεο, βαλδαιηζκνί  
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1.2.Λνηπνί θίλδπλνη 

 

1.Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο  

Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ είδνο θηλδχλνπ απνηειεί ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν νπνίνο 

απνξξέεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ελζσκαηψλεηαη  ζε κηα επέλδπζε κε ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά. Έλαο επελδπηήο αλακέλεη λα 

κεηαηξέςεη ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ θάζε ρξεκαηνδνηηθνχ ηίηινπ  ζε κεηξεηά αλά 

πάζα ζηηγκή. Καηά ηε δηάξθεηα αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζε κηα επέλδπζε, ν θάζε επελδπηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα 

εμήο εξσηήκαηα:  

1. Μεηά απφ πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί ν ρξεκαηνδνηηθφο 

ηίηινο;  

2. Πφζν βέβαην είλαη φηη ζα ξεπζηνπνηεζεί  ζηελ αλακελφκελε ηηκή;  

Γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ φηη εάλ έλαο επελδπηήο επηζπκεί λα ξεπζηνπνηήζεη 

ηελ επέλδπζε πξηλ απφ ηε ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία, ηφηε ε χπαξμε πξνζηίκνπ 

απνηειεί ην ινγηθφ επαθφινπζν πνπ απνξξέεη απφ ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  (Reilly 

& Brown, 1999,ζει 20) 

 

2.Χξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο  

Χο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο λνείηαη ε αβεβαηφηεηα πνπ εηζάγεηαη απφ ηε 

κέζνδν κε ηελ νπνία κηα επηρείξεζε ρξεκαηνδνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Έλαλ ελαιιαθηηθφ νξηζκφ γηα ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν απνηειεί ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ο ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

  

 Ζ κέηξεζε/αλάιπζε/δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ηνκείο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη πξνζειθχεη φιν θαη πην 

έληνλν ελδηαθέξνλ, εηδηθά δεδνκέλεο θαη ηεο δχζθνιεο πεξηφδνπ πνπ δηαλχεη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. Ζ δηαδηθαζία 

νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηελ εχξεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ή ηεο πηζαλφηεηαο δηαγξαθήο ελφο δαλείνπ απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ κηαο ηξάπεδαο σο δεκηά απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. Ζ αλάιπζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη έλα πξφβιεκα θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ελφο ππνςήθηνπ δαλεηδφκελνπ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα αλψηαηα ηξαπεδηθά ζηειέρε ππνρξεψλνληαη λα 

ζπιιέμνπλ πνιπάξηζκεο πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Πνιιέο θνξέο ζα 

ρξεηαζηεί λα επηζηξαηεπηεί ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηελ θάζε κέζνδν 

αλάινγα κε ηελ εκπεηξία θαη ην είδνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ νξίδεη ην 

θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα.  

Πξηλ απφ θάπνηεο δεθαεηίεο, ηα πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

βαζίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ππνθεηκεληθή αλάιπζε ή ζηα ιεγφκελα ζπζηήκαηα 

ησλ έκπεηξσλ ηξαπεδηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ. Οη ηξαπεδίηεο εζηίαδαλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαλ 

ζε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαλεηδφκελσλ φπσο ν ραξαθηήξαο (θήκε), ην 

θεθάιαην (κφριεπζε), ρσξεηηθφηεηα (κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ) θαη νη εγγπήζεηο 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαιήμνπλ ζηε ζσζηή απφθαζε γηα ρνξήγεζε ή κε 

πηζηψζεσλ.  (Altman & Saunders, 1998, ζει 1722) 
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2.1.Δίδε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν 

Κίλδπλνο ρξενθνπίαο, ν Κίλδπλνο εθηεζεηκέλνπ πνζνπ θαη ν Κίλδπλνο ππνβάζκηζεο, 

νη νπνίεο αλαιχνληαη εθηελψο παξαθάησ. 

 

Κίλδπλνο ρξενθνπίαο (Default risk) 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε έλλνηα ηεο ρξενθνπίαο ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο  

πηψρεπζεο αθνπ θαη νη δπν πεξηγξάθνπλ  ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη έλα 

λνκηθφ ε θπζηθφ πξφζσπν φηαλ αδπλαηεί λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ.  Χζηφζν 

δηαπηζηψλεηαη κηα ζαθήο δηαθνξνπνίεζε νζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ησλ θξαηψλ. 

Έηζη ζχκθσλα κε ηε λνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, κφλν ηα πξφζσπα (λνκηθά ε θπζηθά) 

πησρεχνπλ. Δπνκέλσο ηα θξάηε δε κπνξνχλ λα πησρεχζνπλ αιιά κφλν λα 

ρξενθνπήζνπλ. Χο θίλδπλνο ρξενθνπίαο νξίδεηαη ν θίλδπλνο αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ πηζηνχρσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκηθή δέζκεπζε ηνπο, εηο 

βάξνο θπζηθά ηνπ πηζησηή. Καηά θχξην ιφγν, απηφο ν θίλδπλνο αθνξά ηνπο θαηφρνπο 

νκνιφγσλ, πνπ ζίγνληαη ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ζπκθσλεζέλησλ φξσλ. (Embrechts, Furrer, & Kaufmann, 2009). χκθσλα κε ηνπο  

Das, Freed, Geng, & Kapadia( 2006) ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο γηα κηα επηρείξεζε 

απμάλεηαη εθφζνλ ζπλεπηδξνχλ θνηλνί παξάγνληεο πνπ ζπλδξάκνπλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Ο Merton (1974) αλαγλσξίδεη δχν απ’ απηνχο, ην δείθηε δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο θαη ηε κεηαβιεηφηεηα. Ζ ζπλδηαθχκαλζε απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ 

νδεγεί ζηε ζπζρέηηζε ησλ πηζαλνηήησλ ρξενθνπίαο γηα θάζε επηρείξεζε. 

 

Κίλδπλνο εθηεζεηκέλνπ πνζνύ ( Credit spread risk) 

 Μηα γλσζηή πιένλ ιέμε γηα ηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Έιιελα απνηεινχλ ηα spreads. 

Σα spreads απνηεινχλ ηελ απνδνζηαθή δηαθνξά αλάκεζα ζην επηηφθην δαλεηζκνχ κε 

ην νπνίν ελα θξάηνο ή κηα επηρείξεζε κπνξεί λα εθδψζεη ελα νκφινγν ζε ζχγθξηζε 

κε ην επηηφθην νηθνλνκίαο κεδεληθνχ θηλδχλνπ. Ο θίλδπλνο ινηπφλ ηνπ εθηεζεηκέλνπ 

πνζνχ αλαθέξεηαη ζε κηα ελδερφκελε κεηαβνιή απηή ηεο δηαθνξάο, νη νπνία ζα έρεη 

αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ θάζε ελ δπλάκεη νθεηιέηε. χκθλα 

κε ηνπο  Crouhy, Galai, & Mark (2000) ε ηξηκεξήο ηκεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
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πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  ππνλνεί νηη ν θίλδπλνο εθηεζεηκέλνπ πνζνχ, ζρεηίδεηαη ηφζν κε 

ηνλ πηζησηηθφ φζν θαη κε ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Σα spreads ηαιαληέπνληαη είηε ιφγσ 

κεηαβνιψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηζνξξνπία ησλ θεθαιαηαγνξψλ 

είηε ιφγσ βειηίσζεο ή επηδείλσζεο ηεο πηζηνιηπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νθεηιέηε είηε 

ιφγσ θαη ησλ δχν ηαπηφρξνλα.  

 

Κίλδπλνο ππνβάζκηζεο (Downgrade risk) 

O θίλδπλνο ππνβάζκηζεο ελφο ρξενγξάθνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ νθεηιεηψλ. Καηά ηελ  δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζηελ θεξέγγπνηεηα 

ησλ δαλεηνιεπηψλ κπνξεί λα πξνθχςεη κηα ελδερφκελε ππνβάζκηζε ιφγσ 

επηδείλσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Καηά ζπλέπεηα, κηα ελδερφκελε 

έθδνζε ρξενγξάθσλ ζα θέξεη κεγαιχηεξν θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε απφ 

δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ θαηαρηεί ζε πςειφηεξε βαζκίδα θεξεγγπφηεηαο.  

Ζ   κνληεινπνίεζε ινηπφλ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε αθξηβέο κέγεζνο 

απαηηεί ηε γλψζε ηξηψλ θπξίαξρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, ην 

βαζκφ απνδεκίσζεο ηνπ πηζησηή θαη ηελ πηζαλφηεηα κεηαβνιήο ζηε πηζησηηθή 

θεξεγγπφηεηα ηνπ νθεηιέηε γηα έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

  Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο κπνξεί λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηελ θάζε επηρείξεζε αλεμαξηήηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο, λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο δεκηέο φπσο θαη  επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο λα  δηαθπβεχζεη αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ 

χπαξμε ηεο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε ηελ αλακελφκελε 

απφδνζε κηαο επέλδπζεο, κε ηα νκφινγα λα απνηεινχλ ην πην ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα. Γη απηφ ην ιφγν, ην κέγεζνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επεξεάδεη άκεζα 

ην χςνο ησλ επηηνθίσλ. Δπηπιένλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε θχζε θαη ην πεδίν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εθφζνλ απνηειεί ηνλ πιένλ απνηηκήζηκν 

θίλδπλν πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη κηα ηξάπεδα. Σαπηφρξνλα φκσο ν ζπληζηά  θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν αξλεηηθφ παξάγνληα επηξξνή ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κέζσ ησλ δεκηψλ απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη νη δεκηέο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ζηε 

θεξδνθνξία θαη ζην χςνο ησλ απνζεκαηηθψλ πξνθαιψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

http://www.euretirio.com/2010/11/apodosi-tis-ependysis.html
http://www.euretirio.com/2010/07/omologo-omologia.html
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δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά.  (Ενπνπλίδεο & Λεκνλάθεο, 2009, ζει 33-34) 

 

2.2.Οηθνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν 

 

Δπζκελήο επηινγή θαη έθζεζε ζηνλ πηζηωηηθό θίλδπλν  

Ζ πξψηε αξρή βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο, ε νπνία 

παξάγεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο έρνπλ πξφζβαζε 

ζε αζχκκεηξεο πιεξνθνξίεο.
6
 Οπζηαζηηθά ε δπζκελήο επηινγή αλαθέξεηαη ζηελ 

έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ 

δαλεηδφκελνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δπζκελήο επηινγή ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπκία 

ελφο δπζαλάινγνπ αξηζκνχ δαλεηδφκελσλ γηα πιεξσκή πςειψλ ηφθσλ ελψ ήδε 

γλσξίδεη πσο ε ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ  είλαη απηή πνπ θαζηζηά αθφκα 

θαη ηα πςειά επηηφθηα ειθπζηηθά. Απηφκαηα θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε φηη ζρεδφλ 

θαλέλα δάλεην δε ζα αμηνινγείηαη σο ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

δαλεηδφκελνπ θαη ζπλεπψο νη ηξάπεδεο ζα αληηκεηψπηδαλ ηξνκεξέο απψιεηεο. ηελ 

πξάμε φκσο απιά πξαγκαηνπνηείηαη  πεξηνξηζκφο ζηελ αγνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

Ζ δπζκελήο επηινγή παξαηεξείηαη αθφκα θαη ζηελ εμσρξεκαηεζηεξηαθή αγνξά 

παξαγψγσλ (OTC), π.ρ ζηελ αγνξά ησλ swaps, φπνπ είλαη πξνηηκφηεξε ε κέηξεζε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο πηζαλνηήησλ ζε ζρέζε κε  ηελ 

έθζεζε ζηε ρξενθνπία. Δχινγα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πεξηνξηζκνί ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ πηζηνχρνπ. 

 

 

πγθεληξώζεηο πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ  

ix98                                                 

6
 Ζιεθηξνληθή πεγή  http://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_selection 
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Έλα ζχλεζεο θαηλφκελν θαηά ηελ ηξαπεδηθή πξαθηηθή είλαη ε κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλά βηνκεραληθφ θιάδν ή γεσγξαθηθή πεξηνρή, ψζηε λα 

εμαθξηβσζεί επαξθψο ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπ. Οη πξψηεο κέζνδνη επεδίσθαλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε αλάιπζε ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδχλνπ βαζηδφκελεο ζηα εμήο 

ζηνηρεία : 1) ππνθεηκεληθφηεηα κε βάζε ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε 

ην κέγηζην πνζνζηφ δαλείσλ πνπ ζα έπξεπε λα ζπλαθζνχλ αλά βηνκεραληθφ θιάδν ή 

γεσγξαθηθή πεξηνρή 2) πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε κηα πεξηνρή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ θεθαιαίνπ 3) αλάιπζε κεηαθίλεζεο, ε νπνία πξνζκεηξά ηηο πηζαλφηεηεο 

κεηάβαζεο ησλ ζρεηηθά νκνγελψλ δαλείσλ. Πξφζθαηα αλαγλσξίζηεθε ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο κνληέξλαο ζεσξίαο ραξηνθπιαθίνπ ζηνπο ηίηινπο ζηαζεξνχο 

εηζνδήκαηνο φπσο θαη ζηα δάλεηα (Chirinko θαη Guill, 1991) 

Ζ δπζκελήο επηινγή παίδεη θαη εδψ θαηαιπηηθφ ξφιν αθνχ ππάξρεη πάληα ε 

πεξίπησζε, ε αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε λα νδεγήζεη ζηε ιήςε ιαλζαζκέλσλ 

απνθάζεσλ. Οη ηξάπεδεο δειαδή, ζα κπνξνχζαλ λα επηβάιινπλ πςειά επηηφθηα θαη 

ζπλεπψο λα ράζνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πειαηείαο ηνπο ή θαη αληίζηξνθα λα ζέζνπλ 

ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ηα επηηφθηα θαη ζαλ απνηέιεζκα λα θεξδίζνπλ έλα 

κεγάιν αξηζκφ κε θεξέγγπσλ πειαηψλ. Γη απηφ ην ιφγν νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα  επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ηε ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα  

κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθψλ.  Σέινο, ε 

κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα απνβεί εμαηξεηηθά 

ρξήζηκε ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ . Ζ πιεξνθφξεζε  ζρεηηθά κε κηα  επηθείκελε 

θπζηθή θαηαζηξνθή ζα κπνξνχζε λα εγείξεη ηελ πξνζνρή γηα ελδερφκελεο απψιεηεο 

ιφγσ πηζαλήο ρξενθνπίαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζπγθέληξσζεο.  

 

Ηζηθόο Κίλδπλνο 

Κάζε θνξά πνπ ζπλάπηεηαη κηα επηρεηξεκαηηθή ζπκθσλία ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο 

ν έλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο λα έρεη εηζέιζεη θαθνπξναίξεηα, λα παξέρεη 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο 
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θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ή θαη λα απνζθνπεί ζηελ θεξδνζθνπία.
7
 Δίλαη 

γεληθψο απνδεθηφ φηη ηα πςειφπνζα δάλεηα ραξαθηεξίδνληαη σο πην επηζθαιή ζε 

ζρέζε κε  εθείλα πνπ ζπλάπηνληαη γηα ρακειφηεξα πνζά θαη απηφ επεηδή πξνζδίδνπλ 

θίλεηξα ζηνπο δαλεηδφκελνπο γηα ηε αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ θηλδχλσλ. Πξνο 

απνθπγή ησλ παξαπάλσ, έλαο απιφο πεξηνξηζκφο ζηελ πξφζβαζε θεθαιαίσλ ζα 

κπνξνχζε λα απνβεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο. Οη ζεκαληηθφηεξνη δαλεηδφκελνη, 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ελδερφκελν ρξεoθνπίαο, ζπρλά βξίζθνληαη ζηε ζέζε 

δηαπξαγκάηεπζεο επλντθφηεξσλ φξσλ ζε ζρέζε κε κηθξφηεξνπο δαλεηδφκελνπο. 

πλεπψο ππάξρεη πάληα ε πεξίπησζε  λα παξαηεξεζεί κείσζε ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

πςειφπνζσλ δαλείσλ ελψ παξάιιεια λα παξακεξηζηνχλ ηα ζηαζεξά θφζηε πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχλαςε απηψλ ησλ δαλείσλ.  (Duffie & Singleton, 2003, ζει 

26-29) 

 

2.3.Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ  

Σν ζχλνιν ησλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα,  πήξαλ ην φλνκα ηνπο απφ ηελ νκψλπκε πφιε ηεο Διβεηίαο, 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεδξηάζεηο γηα ηε ζέζπηζε ηνπο. Ζ επηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο ηδξχζεθε ην 1974, κε αθνξκή ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ 

ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods θαη ηελ δηαδνρή κηα ζεηξάο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ 

φπσο αχμεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θαη επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ, επηθξάηεζε πςειψλ 

ξπζκψλ πιεζσξηζκνχ, αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ρξενθνπίεο θξαηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θιείζηκν ηξαπεδψλ θαη δεκηνπξγία γεληθφηεξνπ 

θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο. 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ινηπφλ ζπζηάζεθε κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε εληαίσλ θαλνληζκψλ ειέγρνπ θαη επνπηηθψλ πξαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Σν ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ πξνηάζεθαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη πνπ 

εθαξκφδνληαη έσο ζήκεξα είλαη γλσζηά σο ην ιεγφκελν «δίρηπ αζθαιείαο» ησλ 

ηξαπεδψλ. Ζ βαζηθή πξφηαζε δε, ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο αιιεινυπνζηεξηδφκελνπο 

ππιψλεο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο λα αμηνινγνχλ 

θαηάιιεια ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. (Ενπνπλίδεο & 

Λεκνλάθεο, 2009, ζει36) 

 

Πξώηνο Ππιώλαο : Ειάρηζηα όξηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

Ζ λέα ζπκθσλία θαζνξίδεη ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ή θαη αιιηψο δείθηε 

θεξεγγπφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πηζησηηθφ, ην ιεηηνπξγηθφ, φπσο θαη ηνλ 

επηηνθηαθφ θίλδπλν. Ο δείθηεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα = Κ/ ΠΚΔ +12,5 * (ΛΚ + ΚΑ) >8% 

φπνπ : 

K : ηα επνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα
8
  

ΠΚΔ : ην ζηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθφ (δειαδή ζηαζκηζκέλν αλάινγα κε ην δείθηε 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ
9
 

ΛΚ : νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν  

ΚΑ : νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο  

Ζ λέα ζπκθσλία πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην 2005 αλαγλσξίδεη ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππφρξεσλ βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο θεξεγγπφηεηαο ζηελ 
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8
 Σα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα πξνθχπηνπλ θαηφπηλ πξφζζεζεο ελφο κέξνπο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

πνπ έρεη εθδψζεη ε ηξάπεδα, φπσο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο,  θ.ι.π θαη αθαίξεζεο ηεο θήκεο θαη 

πειαηείαο θαη ησλ ινηπψλ απιψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο (Κφληνο, 2010,ζει 427) 

9
 Δθαξκφδνληαη γηα ηε ζηάζκηζε ζπληειεζηέο 0% γηα αθίλδπλα ζηνηρεία φπσο ηα κεηξεηά θαη ηα 

νκφινγα πνπ εθδίδεη ην Διιεληθφ Γεκφζην θ.ι.π, 20% γηα δάλεηα ζε ηξάπεδεο ρσξψλ-κειψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θ.ι.π, 

50% ζε πεξηπηψζεηο ελππφζεθσλ δαλείσλ, Δ/Δ ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

έξγσλ θ.ι.π θαη ηέινο 100% γηα ζηνηρεία πνπ θέξνπλ πςειφ πηζησηηθφ θίλδπλν φπσο ρνξεγήζεηο, ηα 

θνηλά εηαηξηθά νκφινγα θ.η.ι (Κφληνο, 2010,ζει 429) 
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νπνία ππφθεηληαη. πγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη δπν ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(Σππνπνηεκέλε θαη Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ) ελψ γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ηξεηο 

εμειηθηηθέο κέζνδνη, φιεο κε δηαθνξνπνηνχκελε επαηζζεζία πξνο ηνλ θίλδπλν 

(Βαζηθνχ Γείθηε, Σππνπνηεκέλε/Δλαιιαθηηθή Σππνπνηεκέλε, Δμειηγκέλεο 

πξνζεγγίζεηο κέηξεζεο). 

 

 Σςποποιημένη πποζέγγιζη 

Ζ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε απνηειεί ηελ πην απιή κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη βαζίδεηαη ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα : 

1. Ζ θαηάηαμε ησλ αλνηγκάησλ (εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ) κε βάζε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο.  

2. Ζ αληηζηνίρεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπληειεζηή θηλδχλνπ αλάινγα κε ην βαζκφ 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ αλνίγκαηνο ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

3. Ζ ζηάζκηζε ησλ επηκέξνπο αλνηγκάησλ, κε έλα θαζνξηζκέλν ζπληειεζηή 

θίλδπλνπ, ζχκθσλα κε ην βαζκφ αμηνιφγεζεο ηνπο.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαπαξηζηά ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο, πνπ ηζρχνπλ 

ζηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δαλείσλ ζε ηξάπεδεο, ζα 

πξέπεη λα πξνηηκεζεί κηα απφ ηηο δχν ελαιιαθηηθέο. Γειαδή ζηελ πξψηε 

ελαιιαθηηθή, ε θαηάηαμε ηεο θπξίαξρεο ηξάπεδαο εθρσξείηαη ζηα δάλεηα ελψ ζηε 

δεχηεξε εθρσξείηαη ε θαηάηαμε ηεο ηξάπεδαο ηνπ ππφρξενπ κε ρακειφηεξνπο 

ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο εηδηθά γηα δάλεηα πνπ ιήγνπλ ζε ιηγφηεξνπο απφ 6 κήλεο.  
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Πίλαθαο 1 :Πξνηεηλόκελνη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ζύκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

Δίδνο ρξενγξάθνπ  AAA 

έσο 

ΑΑ- 

Α+ 

έσο 

Α- 

ΒΒΒ+ έσο 

ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

έσο  Β- 

Κάησ από 

Β- 

Με 

βαζκνινγεκέλα 

Asset backed 20 50 100 150 Αθαηξνχκελα Αθαηξνχκελα 

Σξάπεδεο, ελαιιαθηηθή 1 20 50 100 100 150 100 

Σξάπεδεο ελαιιαθηηθή 2 20 5010 
50

10 10010 150 5010 

Δηαηξηθά νκφινγα 20 100 100 100 150 100 

Sovereigns 0 20 50 100 150 100 

 

 Πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (internal ratings based approach)   

H Π.Δ.Γ. απνηειεί ην πιένλ θαηλνηφκν θνκκάηη ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο, 

αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, νη ηξάπεδεο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. ε αληίζεζε κε ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, ε νπνία θάλεη 

ρξήζε κηαο δηαθξηηήο ζπλάξηεζεο αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ε Π.Δ.Γ. 

ρξεζηκνπνηεί κηα ζπλερή ζπλάξηεζε ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο αληαλαθιψληαο έηζη 

φιν ην θάζκα ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο.  (Ενπνπλίδεο & Λεκνλάθεο, 2009,ζει 43). 

Οη δηαβαζκίζεηο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε δείθηεο αλαθνξάο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο γηα 1 ρξφλν. Ζ αθξηβήο πξνηεηλφκελε 

πξνζέγγηζε  επηηξέπεη επίζεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ιεπηνκέξεηαο, ε 

νπνία αλαγλσξίδεη, έζησ θαη κε αλαθξηβή ηξφπν, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο. Ο Gordy(2001) παξέρεη έλα νπζηψδεο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά 

κε απηφ ην ζέκα αλαθέξνληαο  ηελ πεξίπησζε επηθξάηεζεο ελφο θνηλνχ παξάγνληα 
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 Υακειφηεξνη ζπληειεζηέο απφ ην θαλνληθφ φξην γηα ζηνηρεία πνπ ιήγνπλ ζε ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο 
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ζπκβνιήο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

πηζαλέο ρξενθνπίεο. (Duffie & Singleton, 2003, ζει 41) 

 

Δεύηεξνο Ππιώλαο : Επνπηηθή επηζεώξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ελόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ από ηηο επνπηηθέο αξρέο 

Γηεπθνιχλεηαη ην έξγν ησλ ειεγθηψλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίβιεςε ησλ αξκφδησλ εζσηεξηθψλ κεζφδσλ  γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ο δεχηεξνο ππιψλαο εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα ηεο 

θεθαιαηαθήο ζέζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή αλάιεςεο θηλδχλσλ.   

 

Σξίηνο Ππιώλαο : Πεηζαξρία κέζω ηεο αγνξάο ωο κεραληζκνύ ελδπλάκωζεο ηεο 

θεξεγγπόηεηαο ηωλ ηξαπεδώλ  

Ζ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο απνθηά κείδνλα ζεκαζία. Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζέηεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνθάιπςε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα 

θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη, ψζηε λα παξζνχλ νη θαηάιιειεο 

απνθάζεηο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο.  Δθηφο απφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ θεθαιαίνπ, δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ζπζρεηίδνληαο ηνπο θαλφλεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

εκαληηθέο αδπλακίεο 

Σα κέηξα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαηνξζψλνπλ λα ηνλίζνπλ ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηνπ 

ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνηείλνληαο  θεθαιαηαθνχο αξηζκνδείθηεο πην 

επαίζζεηνπο ζηνλ θίλδπλν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ 

ηερληθψλ κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ επίβιεςε θαη ζηελ 

πεηζαξρεία ησλ αγνξψλ.  (Dr.DanÌelsson, θαη ζπλ., 2001,ζει 4) Χζηφζν ππάξρνπλ 

νξηζκέλα αξλεηηθά ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ αλαθνξάο. Αξρηθά ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη νη ηξάπεδεο ζηεξίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε κέζνδν VAR θαη 

ζε αλάινγεο κεζφδνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα κνληέια θηλδχλνπ κεηαρεηξίδνληαη ηνλ 

θίλδπλν σο κηα πξνθαζνξηζκέλε εμσγελή δηαδηθαζία. Ζ κεηαβιεηφηεηα φκσο ηεο 
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αγνξάο είλαη ελ κέξεη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αγνξά θαη επνκέλσο είλαη ελδνγελήο. Ζ ελδνγέλεηα απηή θαζίζηαηαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο εάλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά δξάζνπλ 

κε νκνηνγέλεηα. Δάλ ινηπφλ θάλνπλ ρξήζε ησλ ίδησλ ππνδεηγκάησλ θηλδχλνπ, 

ελδερνκέλσο λα πξνβνχλ ζε παξφκνηεο θηλήζεηο γηα λα ακβιχλνπλ ηα δπζκελή 

απνηειέζκαηα ηεο ππάξρνπζαο θξίζεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη κεκνλσκέλεο 

ελέξγεηεο δελ αθπξψλνπλ ε κία ηελ επίδξαζε ηεο άιιεο, αιιά κπνξεί λα εληζρχζνπλ 

ε κηα ηελ χπαξμε ηεο άιιεο.  Σα ππάξρνληα κνληέια παξάγνπλ ακθηιεγφκελεο 

πξνβιέςεηο θηλδχλνπ θαη ζπλεπψο ε ζπζηεκηθή δηάζηαζε ηνπ θηλδχλνπ δε κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε αθξίβεηα ζηηο πξνηάζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ.  

 ζνλ αθνξά ηε κέζνδν VAR, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα λα εμαρζνχλ παξαπιαλεηηθά ζπκπεξάζκαηα φηαλ νη απνδφζεηο δελ 

ππφθεηληαη ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ. Δπνκέλσο ε πξφηαζε ηεο Βαζηιείαο ζα έπξεπε λα αλαγλσξίδεη ηελ 

ελδνγέλεηα ηνπ θηλδχλνπ ζην ζπζηεκηθφ επίπεδν θαη λα παξέρεη ηηο αλάινγεο δηθιίδεο 

αζθαιείαο.  (Cowell, Racheva, & Trueck) 

 

2.4.Μέζνδνη κέηξεζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

χκθσλα κε ηνπο  Ενπνπλίδε & Λεκνλάθε (2009) ε αμηνιφγεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο ν ραξαθηήξαο-

πξνζσπηθφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ, ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε, ην ζπλνιηθφ θεθάιαην, νη 

γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, νη ελνρηθέο θαη εκπξάγκαηεο 

δηαζθαιίζεηο, ε ζπλαιιαθηηθή ηάμε ηνπ πηζηνχρνπ, εθφζνλ ππήξρε πξνεγνχκελε 

ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα καδί ηνπ, ην ζχλνιν ηεο δαλεηαθήο ηνπ επηβάξπλζεο, ε 

θήκε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ θαζψο θαη  ε χπαξμε 

άιισλ εγγπήζεσλ.  

Οη 2 θχξηεο κέζνδνη κέηξεζεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη :  



- 17 - 

 

Ζ κέζνδνο credit rating γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ή 

ηνπνζεηήζεηο ζε ηίηινπο επηρεηξήζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε κε βάζε ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε θαη ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηνπ πηζηνχρνπ, γη απηφ θαη εκπεξηέρεη θαη ππνθεηκεληθή θξίζε. Ζ 

κέζνδνο θαηαιήγεη ζε αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα θαη θαηάηαμε ηνπ δαλεηδφκελνπ ζε 

θαηεγνξία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ζηνηρεία πνπ δε κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα.  

Ζ κέζνδνο credit scoring γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ θαη κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη πξφγξακκα αμηνιφγεζεο κέζσ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν κεηά ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ απφ ηνλ 

αμηνινγεηή, βαζκνινγεί θαη θαηαηάζζεη ην δαλεηδφκελν ζε θαηεγνξία πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε ηαρχηεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, 

πζηεξεί φκσο ζηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  (Ενπνπλίδεο & 

Λεκνλάθεο, 2009,ζει 50). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ππνδείγκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ credit scoring, δηαθξίλνληαη ζε 2 θχξηεο 

θαηεγνξίεο, ζηηο κνλνδηάζηαηεο θαη ζηηο πνιπδηάζηεο πξνζεγγίζεηο. Γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ πνιπκεηαβιεηψλ ππνδεηγκάησλ εληνπίδνληαη ηέζζεξηο θχξηεο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε παξακεηξηθέο ηερληθέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ επηζηήκε ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο 

νηθνλνκεηξίαο θαη απνηειφπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο. Απηέο είλαη  : 

i. Σν γξακκηθό ππόδεηγκα πηζαλόηεηαο (Linear probability model) 

ii. Σν ινγηζηηθό ππόδεηγκα πηζαλόηεηαο (Logit probability model) 

iii. Σν θαλνληθό ππόδεηγκα πηζαλόηεηαο (Probit model)  

iv. Ζ γξακκηθή αλάιπζε δηαρσξηζκνύ (Linear discriminant analysis) 

 ην επφκελν θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο αλαθνξά ζηηο  παξαπάλσ 

πξνζεγγίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ πιήξσο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο 

θαη νη βαζηθέο νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΠΣΧΥΔΤΖ 

 

Οη άλζξσπνη αλέθαζελ πξνζπαζνχζαλ λα πξνβιέςνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ην 

κέιινλ θαη ηηο επεξρφκελεο απεηιέο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ έκθπηε 

αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη βεβαηφηεηα. Μηα έθθαλζε απηήο ηεο αθαηάπαπζηεο 

αλαδήηεζεο γηα ην ζίγνπξν αληαλαθιάηαη θαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή θαη ζπγθεθξηκέλα 

απνηππψλεηαη θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα πξφβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ δπζπξαγηψλ, ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνηπρηψλ θαη θπζηθά ηεο εηαηξηθήο πηψρεπζεο.  

Σα πξνβιήκαηα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν πεξηιακβάλνπλ ζαθψο έλα επξχ 

ζχλνιν πηζαλψλ απνηειεζκάησλ. Καλέλα άιιν πξφβιεκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, δελ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απν δχν πηζαλέο 

ιχζεηο/θαηαζηάζεηο (πηψρεπζε έλαληη κε πηψρεπζεο). Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

ελφο απινχ δαλείνπ ε δηακφξθσζε ηεο απνπιεξσκήο είλαη κηα πην πεξίπινθε 

δηαδηθαζία. Δκπεηξηθέο έξεπλεο απνδίδνπλ ην πξφβιεκα ζηελ χπαξμε δηαθσλίαο 

ζρεηηθά κε ην νηί πεξηιακβάλεη ε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο απνηπρίαο, γεγνλφο, ην 

νπνίν επηβεβαηψλνπλ θαη νη πνιπάξηζκνη νξηζκνί πνπ ζπλαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

(Ohlson, 1980,ζει 111)  

Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη έλαο εληαίνο νξηζκφο, πνπ λα πξνζδηνξίδεη 

πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηπρίαο. Απηφ ζπκβαίλεη είηε επεηδή ε 

λνκνζεζία παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα είηε επεηδή 

απαξηζκείηαη κηα πιεζψξα παξαγφλησλ επηξξνήο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηπρίαο. Δπνκέλσο εχινγν είλαη λα ππάξρνπλ θαη 

πνιπάξηζκνη ηξφπνη πξνζέγγηζεο. Ζ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο αξζξνγξαθίαο 

ππνδεηθλχεη ηελ επηθξάηεζε πέληε βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην πξφβιεκα 

ηεο πηψρεπζεο :  

α)ηεο αθεξεγγπφηεηαο (insolvency), ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε 

ξεπζηνηεηαο,  
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β)ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηπρίαο (financial distress), πνπ ππνδειψλεη ηελ 

θαηάζηαζε, ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ε επηρείξεζε φηαλ ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ γηα 

κηα λέα επέλδπζε ππεξβαίλεη ηεο πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο. 

γ)ηεο αζέηεζεο πιεξσκψλ (default),πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ν δαλεηζηήο αδπλαηεί  

λα εμππεξεηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ ηνπ 

δ)ηεο λνκηθή πηψρεπζεο (legal bankruptcy), ε νπνία επέξρεηαη κε ηελ αξκφδηα 

δηθαζηηθή απφθαζε θαη ππνδειψλεη ηελ λνκηθή θαηάζηαζε, ηηο πξνππνζέζεηο γηα ηελ 

θχξεμε απηήο, ηηο ζπλέπεηεο γηα θάζε άκεζα ζρεηηδφκελν θαη ηε επίζεκε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη λα αθνινπζεζεί.    

 

3.1.Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακόξθσζε ηεο εηαηξηθήο 

απνηπρίαο  

Ζ πηψρεπζε απνηειεί έλα θαηλφκελν άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε θχζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επνρήο καο. Οη αηηίεο, πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ κηα 

επηρείξεζε ζηε πηψρεπζε, κπνξεί λα έρνπλ κηθξννηθνλνκηθή πθή φπσο κε 

επηηπρεκέλνο ή αλχπαξθηνο πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε, δηνίθεζε, έιεγρνο θ.α ή 

θαη καθξννηθνλνκηθή πθή. Απηή έρεη λα θάλεη κε ην εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ φπσο πςειά επηηφθηα δαλείσλ, πιεζσξηζκφο, αγνξέο ζε ππνρψξεζε, 

αληαγσληζκφο λέσλ επηρεηξήζεσλ, εμέιημε ησλ ηερληθψλ παξαγσγήο, δπζκελείο 

ηάζεηο ζηνλ θιάδν, κείσζε θαηαλαισηηθψλ πξνζδνθηψλ, πςειφο αληαγσληζκφο απφ 

θαηλνηφκνπο νξγαληζκνχο, θαηαζηξνθή πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνπ θ.α (Γαγάλεο, Γνχκπνο, & Ενπνπλίδεο, 2006,ζει 33) 

χκθσλα κε ηνλ Ohlson (1980) κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηέζζεξηο 

θπξίαξρνπο , ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

εηαηξηθήο απνηπρίαο ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ ελφο ρξφλνπ. Απηνί είλαη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, ε θεθαιαηθή δηάξζξσζε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πνξεία θαη ε ηξέρνπζα 

ξεπζηφηεηα.  

Ζ εκπεηξία δηδάζθεη φηη νη εηαηξηθέο απνηπρίεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά 

επαλαιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Οη Paul Carol θαη Chunka Mui εμέηαζαλ έλα 

κεγάιν δείγκα απνηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ ζηελ Ακεξηθή γηα ηελ 
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πεξίνδν 1981-2006. Χο επηρεηξεκαηηθή απνηπρία νξίδνπλ ηε δηαγξαθή ζεκαληηθψλ 

επελδχζεσλ, ηελ απνκάθξπλζε αλεπηθεξδψλ γξακκψλ παξαγσγήο θαη ηελ ππαγσγή 

ηεο επηρείξεζεο ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ιεπηνκεξνχο απηήο 

έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ην 46% ησλ απνηπρηψλ ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί 

εάλ νη δηνηθήζεηο αλαγλψξηδαλ ηα επίθνβα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα. (Carrol & Mui, 

2008,ζει 3) Δπηπιένλ ππνδεηθλχνπλ 7 είδε ζηξαηεγηθψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε  

ιαλζαζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο θαη  είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαδηθάζνπλ ηελ 

χπαξμε κηαο επηρείξεζεο. Φπζηθά πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο  κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζηελ απνηπρία, αιιά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηέιεμαλ ζην φηη νη  7 εμήο ζηξαηεγηθέο απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έθβαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ αθνινπζεζνχλ : 

 

1.πλεξγίεο κεηαμύ επηρεηξήζεωλ  

Ο φξνο ζπλεξγία ή αιιηψο ζχκπξαμε αλαθέξεηαη ζηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκθσληψλ, κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαη ηελ δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο εμαγνξάο ή ηεο ζπγρψλεπζεο 

επηρεηξήζεσλ. Οη ζπλεξγίεο θαληάδνπλ δειεαζηηθέο αθνχ εθπιεξψλνπλ ηελ αλάγθε 

ηνπ εθάζηνηε CEO γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αλαηξεπηηθήο θίλεζεο πνπ ζα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ θιάδν. Αλ θαη νη  ζπλεξγίεο  είλαη πάληα ζην πξνζθήλην ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ζχκθσλα κε έξεπλεο δηαπηζηψζεθε φηη κφλν 1 ζηηο 3 ζα 

θαηαιήμεη επηηπρψο. Οη ηξεηο βαζηθνί ιφγνη απνηπρίαο ησλ ζπλεξγηψλ είλαη : 

α)Ζ ζπλεξγία δελ ηπραίλεη επλντθήο απνδνρήο απφ ηελ πιεπξά ησλ  θαηαλαισηψλ. 

β) Ο ελζνπζηαζκφο γηα ηηο πξννπηηθέο κηαο ζπλεξγίαο νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πιεξψζνπλ θαηά πνιχ παξαπάλσ ην ηίκεκα κηαο εμαγνξάο 

γ) Οη ζπλεξγίεο, πνπ εκθαλίδνληαη σο εχθνινη ζηφρνη, κπνξεί ζηελ πξάμε λα είλαη 

αδχλαην λα επηηεπρζνχλ, ιφγσ ηεο χπαξμεο ζπγθξνχζεσλ ζηελ θνπιηνχξα, ηηο 

ηθαλφηεηεο ή θαη ηα ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ ηε 

ζπκθσλία. (Carrol & Mui, 2008, ζει 4,23) 
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2.Εζθαικέλε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εξγαιείωλ 

Ζ ιαλζαζκέλε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

έλλνηα ηεο απάηεο. Ο φξνο financial engineering εξκελεχεη ηελ μαθληθή εκθάληζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, γλσζηψλ θαη σο παξαγψγσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ξεπζηφηεηα θαη λα ελδπλακσζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. Ο 

ηνκέαο ησλ παξαγψγσλ γλψξηζε θαη ζπλερίδεη λα γλσξίδεη θαη ζήκεξα ηεξάζηηα 

άλζεζε, αθνχ νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ 

παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ θηλήηξσλ, φπσο ε αλαδφκεζε θαη ε αχμεζε ηεο δηαζέζηκεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο πειάηεο, ε επέλδπζε ζε λέα επηρεηξεκαηηθά εγρεηξήκαηα θαη 

ε αληηζηάζκηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

Σα πξνβιήκαηα φκσο δελ άξγεζαλ λα εκθαληζηνχλ θαζψο νη επηρεηξήζεηο 

ηαπηφρξνλα εκπιέθνληαη ζε έλα είδνο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ. Ζ παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ έρεη νδεγήζεη ζην μέζπαζκα κεγάισλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ φπσο 

Lucent, Xerox, Enron, Global Crossing, WoldCom, ηα νπνία θφζηηζαλ ζε επελδπηέο, 

πηζησηέο, εξγαδφκελνπο θ.ά. πάλσ απφ 500 δηζ. δνιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ. Ο Ian Griffiths (1981) ζηε ιεγφκελε βίβιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ αλαθέξεη φηη ε «Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή είλαη ην κεγαιχηεξν θφιπν κεηά ην 

Γνχξεην Ίππν». 
11

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Carrol & Mui νη βαζηθέο αδπλακίεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ εζθαικέλε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

παξαγψγσλ είλαη νη εμήο :  

α)Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη κπνξεί λα παξάγνπλ εγγελψο ειιαησκαηηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, ηα νπνία θαίλνληαη ειθπζηηθά ζηνπο θαηαλαισηέο 

βξαρππξφζεζκα αιιά ηαπηφρξνλα εθζέηνπλ ηνλ πσιεηή (θαη πνιχ ζπρλά θαη ηνλ 

αγνξαζηή) καθξνπξφζεζκα ζε έλα δπζαλάινγν θίλδπλν απνηπρίαο. 

xxi98                                                 

11
 Πεγή  (http://www.economics.gr/articleData/IS/2007/Zopounidis.htm) 

http://www.caseplace.org/d.asp?d=1223
http://www.corporatenarc.com/xeroxscandal.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal
http://simatoros.wordpress.com/2010/01/28/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-h-m%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CF%80/Global%20Crossing%20scandal
http://www.associatedcontent.com/article/162656/worldcom_scandal_a_look_back_at_one.html
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β)Οη ζηξαηεγηθέο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζνπλ αλέιπηζηα επλνηθά επίπεδα κφριεπζεο, 

θαζηζηφληαο ηελ επηρείξεζε αλίθαλε λα αληηζηαζεί ζε ελδερφκελεο αιιαγέο ζε ζρέζε 

κε ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. 

γ)Οη ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ επηζεηηθέο θαη κε βηψζηκεο κεζφδνπο 

θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

θαη ελ ηέιεη επηζθηάδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ. (Carrol & Mui, 2008, ζει 45) 

 

3.πλελώζεηο Επηρεηξήζεωλ 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο εθφζνλ πνιινί βηνκεραληθνί θιάδνη είλαη αξθεηά 

θαηαθεξκαηηζκέλνη, νη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη πξνο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ  

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Μηα ηέηνηα θίλεζε είλαη 

θαη ν ζπλδπαζκφο εθαηνληάδσλ ή αθφκα θαη ρηιηάδσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα εληαία, κεγάιε επηρείξεζε, πνπ ζα έρεη απμεκέλε αγνξαζηηθή 

δχλακε, ζα είλαη ζε ζέζε λα αληιήζεη θεθάιαηα ζε ρακειφηεξν θφζηνο θαη ζα 

ηπραίλεη πεξηζζφηεξεο αλαγλσξηζηκφηεηαο. 

ζν δειεαζηηθή θαη αλ θαίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα, ζηελ πξάμε ηα 

πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν εχθνια. Ο Lowen θαηαδεηθλχεη ηα ηξία είδε απνηπρηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ : 

α)Οη ζπλελψζεηο δε ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

β)Οη ζπλελψζεηο απαηηνχλ ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε έλα κε βηψζηκν 

ξπζκφ 

γ)  Οη επηρεηξήζεηο πνιχ ζπρλά επειπηζηνχζαλ ζην φηη ζα απνθηνχζαλ νθέιε απφ ηε 

απνθέληξσζε θαη ηελ ελνπνίεζε. Κάπνηεο θνξέο φκσο δελ ήηαλ εθηθηή ε ηαπηφρξνλε 

πξαγκαηνπνίεζε θαη ησλ δχν. (Carrol & Mui, 2008,ζει 60, 71) 

 

4.Δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο 

Δλφςεη κηαο πξαγκαηηθήο απεηιήο πνπ κπνξεί λα θνζηίζεη θαη ηελ χπαξμε ηεο ίδηαο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα απνηειέζεη 
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ζπρλά κηα ζπλεηδεηά εζθαικέλε απφθαζε. Ζ πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηπρίαο 

ηεο Κνdak , ε νπνία δελ επαλαπξνζδηνξίζηεθε γηα λα επελδχζεη ζηελ ηερλνινγία ηεο 

ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο, δηδάζθεη ηα εμήο ηξία πξαγκαηνπνηνχκελα ιάζε : 

α)  Πνιχ ζπρλά νη επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη ην κέιινλ σο κηα πξνέθηαζε ηνπ 

παξφληνο θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο 

απεηιέο πνπ ίζσο εμαιείςνπλ θαη ην ζχλνιν ηεο αγνξάο. 

β) Σείλνπλ λα ακθηηαιαληεχνληαη κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ή 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ, βαζηζκέλεο ζηελ ήδε ππάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία. Αληίζεηα ζα έπξεπε λα ιάβνπλ ππφςε θαη ηε πηζαλφηεηα εθαξκνγήο ελφο 

εμ’ νινθιήξνπ θαηλνχξηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. 

γ) Δπηθεληξψλνληαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο, αγλνψληαο ηελ 

πηζαλφηεηα πψιεζεο ή ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

(Carrol & Mui, 2008, ζει 100) 

 

5.Επηθέληξωζε ζε λέεο αγνξέο-ζηόρνπο 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο επηθεληξψλνληαη ζηελ επέθηαζε ησλ νπζησδψλ 

νξγαλσζηαθψλ δπλάκεσλ, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, 

αλαιακβάλνληαο ηνλ ειάρηζην θίλδπλν. Ζ πψιεζε λέσλ πξντφλησλ ζε ήδε 

ππάξρνληεο πειάηεο , ε πψιεζε ησλ ίδησλ πξντφλησλ ζε λένπο πειάηεο θαη θάπνηεο 

θνξέο ε πψιεζε λέσλ πξντφλησλ ζε θαηλνχξηνπο πειάηεο  πεξηιακβάλνληαη ζην 

κίγκα ζηξαηεγηθήο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε θάζε επηρείξεζε. 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα φκσο πνπ πεγάδεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ έγθεηηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο 

θάζε πεξίπησζεο. Γειαδή είλαη αδχλαην λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πξφηππν γηα λα 

πξνβιέςνπκε ηελ πηζαλή επηηπρία κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο θίλεζεο. Ζ εκπεηξία 

δείρλεη φηη δπζηπρψο νη πεξηζζφηεξεο θηλήζεηο μεθηλάλε κε ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο, 

αιιά δπζηπρψο απνβαίλνπλ κνηξαίεο γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ινηπφλ ησλ  Carrol & Mui κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηέζζεξα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο απν απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο φηαλ 

απνηπγράλνπλ: 
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α)  Ζ θίλεζε ππνθηλείηαη πεξηζζφηεξν απφ θάπνηα κεηαβνιή ζηε βαζηθή ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ζπφ θάπνηα ζπνπδαία επθαηξία πνπ εληνπίδεηαη ζηε λέα 

αγνξά 

β) Ζ επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ην θαηάιιειν γλσζηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηε λέα 

αγνξά. πλεπψο δελ αμηνινγνχληαη ζσζηά νη αλαγθαίεο απνθηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ είζνδν ζηε λέα αγνξά, φπσο θαη δελ δηαρεηξίδνληαη 

επαξθψο νη αληαγσληζηηθέο πξνθιήζεηο ηεο λέαο αγνξάο. 

γ) Ζ επηρείξεζε ππεξεθηηκά ηελ ηζρχ ή ηε ζεκαζία πνπ ζα απνθηήζνπλ νη βαζηθέο 

επηρεηξεζηαθέο δπλαηνηήηεο ηεο ζηε λέα αγνξά 

δ) Ζ επηρείξεζε ππεξεθηηκά ηηο ελέξγεηεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη αλαιψλεηαη ζε 

ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο γηα απμεκέλεο πσιήζεηο πνπ δελ πινπνηνχληαη πνηέ.  (Carrol 

& Mui, 2008, ζει116,123) 

 

6.Επέλδπζε ζε ιαλζαζκέλεο ηερλνινγίεο 

Κάζε επηρείξεζε επειπηζηεί ζην λα παξάγεη πξσηφηππα, θαηλνηφκα πξντφληα πνπ ζα 

δεκηνπξγνχλ αμία, αληαπνθξηλφκελα πιήξσο ζηηο νινέλα θαη πην απμαλφκελεο 

αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Ζ επέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο απνηειεί ηε 

βαζηθή θίλεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Πνιχ ζπρλά φκσο, ε πξνζπάζεηεο γηα απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαηαιήγνπλ ζε θηάζθν. Δληππσζηαθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ηερλνινγηθά εμαξηεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ εζθαικέλα απφ ηελ αξρή. 

Οη επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαλ λα εμαπαηψληαη εζθεκκέλα πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζνπλ ηηο απνηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο. Δπηπιένλ έθξηλαλ ιαλζαζκέλα ηάζεηο ή 

θαη αγλννχζαλ ζεκειηψδεηο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα 

ηέζζεξα βαζηθά ιάζε πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ επέλδπζε απνηπρεκέλσλ 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ είλαη ηα εμήο : 

α) Αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο κεκνλσκέλα ή ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη 

φρη ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ 
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β) χγρπζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ, 

επηηξέπνληαο ζηα θπξίαξρα ελδηαθέξνληα ηνπο λα επεξεάζνπλ ηελ αλάιπζε ηεο 

πξαγκαηηθήο δπλακηθήο ηεο αγνξάο. 

γ) Δπηθξάηεζε εζθαικέλεο αληίιεςεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, δεδνκέλνπ φηη 

ε παξνπζία αληαγσληζηψλ ηζνχηαη κε επηθχξσζε ηεο πηζαλήο αγνξάο- ζηφρνπ 

δ) ρεδηαζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ βξαρππξφζεζκα, απνθιείνληαο ηηο πηζαλφηεηεο 

εθαξκνγήο θαη πεξηνξίδνληαο απζηεξά ηελ πηζαλφηεηα δηαθνπήο ηεο ηερλνινγίαο. 

(Carrol & Mui, 2008,ζει 142-143, 153) 

 

7.Ελνπνίεζε Επηρεηξήζεωλ 

Ζ θάζε ηεο σξηκφηεηαο ελφο βηνκεραληθνχ θιάδνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ δσήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνβιέπεη ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ.  Ζ παξαγσγή γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ππεξρσξεηηθφηεηα, ε νπνία κεηψλεη ηα θέξδε. Γεκηνπξγείηαη 

ην θίλεηξν ινηπφλ ζηηο ελαπνκείλαληεο επηρεηξήζεηο λα ελνπνηεζνχλ θαη λα κεηψζνπλ 

απηή ηελ ππεξρσξεηηθφηεηα. Σα ηέζζεξα βαζηθά δεηήκαηα πνπ πνιχ ζπρλά 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ επηηπρία κηαο ελνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ : 

α) Ζ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηφκαηα ζεκαίλεη πνιιέο θνξέο θαη 

απφθηεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

β) Δλψ ην βάξνο πέθηεη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

κελ επηηεπρζνχλ, ιφγσ χπαξμεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο. 

γ) Κάπνηεο θνξέο είλαη ζίγνπξν φηη νη πειάηεο ζα δερηνχλ ηελ αιιαγή ελψ θάηη ηέηνην 

δελ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. (Carrol & Mui, 2008, ζει 170, 179) 

 

3.2.Πησρεπηηθή Ννκνζεζία  

Δθφζνλ κηα επηρείξεζε παξνπζηάδεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο αδπλακίεο θαη δε κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο πηζησηέο ηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππαρζεί ζε θαζεζηψο 

πηψρεπζεο. Ζ πηψρεπζε απνζθνπεί ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

πηζησηψλ θαη φρη ζηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ εκπφξνπ γηα πιεξσκή ησλ ρξεψλ ηνπ. Θα 
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πξέπεη λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν, νηη ε έλνηα ηεο ρξενθνπίαο δελ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο πηψρεπζεο, γεγνλφο πνπ πνιχ ζπρλά απνηειεί αληηθείκελν ζχγρπζεο. 

Ζ ρξενθνπία ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ νθεηιέηε έκπνξν, ν 

νπνίνο είηε έρεη ζηακαηήζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ είηε έρεη θπξερζεί ζε πηψρεπζε. 

Σν δίθαην πνπ εκπεξηέρεη ηηο λνκνζεηηθέο ξπκίζεηο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ην πησρεπηηθφ 

δίθαην, κέξνο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ.  Ο λένο πησρεπηηθόο θώδηθαο (λ.3588/2007) 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή  απφ ην επηέκβξηνπ ηνπ 2007 θαη απνηειεί έλα λνκνζέηεκα 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, πνπ αλαδσγνλεί ,κε θάπνηα θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε πξνο 

άιιεο επξσπαηθέο έλλνκεο ηάμεηο, ην εζληθφ πησρεπηηθφ δίθαην.  

Έρνληαο σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ  ηελ εηζαγσγή ελφο ζχγρξνλνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζηνχ, πνπ ζα ζπκβαδίδεη πιήξσο κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ν λνκνζέηεο πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ επζπγξάκκηζε κε ηνπο 

ζχγρξνλεο θαηεπζχλζεηο ησλ ιεγφκελσλ θσδηθψλ αθεξεγγπφηεηαο. Οη θεληξηθνί 

άμνλεο ησλ ξπζκίζεσλ είλαη νη εμήο :  

1. Ζ εηζαγσγή ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο κε 

ππαγσγή  εληαίσο ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ δπαδηθνχ 

ζπζηήκαηνο πηψρεπζεο σο εθθαζάξηζεο (άξζξν 525 Δκπ.Ν) θαη ηεο 

εμπγίαλζεο, σο άιιεο κνξθήο ζπιινγηθήο εθηέιεζεο (άξζξν 44 επ. λ 

1892/1990) 

2. Γεχηεξνλ, ε απηνξξχζκηζε ηεο πηψρεπζεο θαηά ην δηαδηθαζηηθφ θαη ην 

νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, κε αλαβάζκηζε ηεο απηνλνκίαο ησλ πηζησηψλ θαη 

ησλ άιισλ εκπιεθφκελσλ ζηελ πηψρεπζε. Ζ ιεγφκελε ζπιινγηθφηεηα ηεο 

άζθεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ πηψρεπζε απφ ηνπο πηζησηέο 

δελ πεξηνξίδεη φκσο ηελ επνπηεία, σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. ηεο 

δηθαζηηθήο αξρήο. (Μηραιφπνπινο, 2007, ζει 4-5) 

χκθσλα ινηπφλ κε ην ζχγρξνλν πησρεπηηθφ δίθαην , δχν βαζηθέο 

πξνππνζέζεηο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ, ψζηε λα θπξερηεί ε πηψρεπζε : 
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α) Τπνθεηκεληθή πξνππνζεζε   

Πησρεπηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ κφλν νη έκπνξνη, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα είηε θαηά 

ην ηππηθφ είηε θαηά ην νπζηαζηηθφ ζχζηεκα. Γηα πξψηε θνξά απνδίδεηαη θαη ε 

πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ζηηο ελψζεηο πξνζψπσλ. Ρεηά απνθιείεηαη ε πησρεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ , δεκνζίσλ νξγαληζκψλ σο 

θξαηηθψλ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

β)Αληηθεηκεληθή πξνππόζεζε 

ζνλ αθνξά ηελ παχζε πιεξσκψλ, δειαδή ηεο κφληκεο θαη γεληθήο αδπλακίαο γηα 

δηεθπεξαηψζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ , ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί νηη 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. (Ρφθαο, 1997, ζει 3-12)  

Δηζάγεηαη επίζεο θαη ε έλλνηα ηεο «επαπεηινχκελεο αδπλακίαο θαλνληθήο 

εθπιήξσζεο» σο λέα πξνππφζεζε, έθνζνλ ν νθεηιέηεο θαηφπηλ αίηεζεο θπξήζεη ηελ 

πηψρεπζε. 

 

Σα όξγαλα ηεο πηώρεπζεο 

Σα φξγαλα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο είλαη ην πησρεπηηθό 

δηθαζηήξην, ν εηζεγεηήο δηθαζηήο, ν ζύλδηθνο ηεο πηώρεπζεο θαη ε ζπλέιεπζε 

ησλ πηζησηώλ.  

Σν πησρεπηηθό δηθαζηήξην είλαη ην αλψηαην φξγαλν, θαζψο δελ θπξχζζεη 

κφλν ηε πηψρεπζε αιιά θαη επνπηεχεη ηηο πησρεπηηθέο εξγαζίεο θαη επηιχεη 

ελδερφκελεο δηελέμεηο . Σα θαζήθνληα ηνπ ινηπφλ δηαθξίλνληαη ζηα δηθαζηηθά (ε 

θχξεμε ηεο πηψρεπζεο, ε επηθχξσζε ηνπ πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη ε δηεμαγσγή 

ησλ πησρεπηηθψλ δηθψλ) θαη ζηα δηνηθεηηθά (ν δηνξηζκφο, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ζπλδίθσλ θαη ν θαζνξηζκφο ηεο αληηκηζζίαο ηνπο, ε ζχγθιεζε ηεο πξψηεο 

ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ θαη ε επηβνιή πξνζσπνθξάηεζεο ζηνλ πησρφ). (θαιίδεο, 

1981) Αξκφδην θαηά ηφπνλ είλαη ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθίν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

νπνίνπ ν έκπνξνο αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη βξίζθεηαη ε έδξα ηεο εηαηξίαο. 

Ο εηζεγεηήο δηνξίδεηαη απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε πνπ 

θπξήζζεη ηελ πηψρεπζε θαη είλαη έλα απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ. ηα θαζήθνληα ηνπ 

πεξηιακβάλνληαη ε επίβιεςε θαη ε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ πηψρεπζεο, ε 
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επηηάρπλζε ηεο εθθαζάξηζεο, φπσο νξίδεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 542 ΔκπΝ. Δπίζεο 

νθείιεη λα ππνβάιιεη ηελ αξκφδηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο πηψρεπζεο θαη 

κε νπνηαδήπνηε ελδερφκελε δηέλεμε, λα δηαηάδεη ηα θαηεπείγνληα κέηξα πξνο 

εμαζθάιηζε θαη ζπληήξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο νκάδαο θαη λα πξνεδξεχεη ησλ 

ζπλειέπζεσλ ησλ πηζησηψλ. Αθφκα έρεη ηε δπλφηεηα λα πξνηείλεη παχζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο εθφζνλ δηαπηζησζεί ε έιιεηςε ησλ θαηαιιήισλ πφξσλ γηα 

ηε ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  (ηίγθαο, 2005, ζει 45-46) 

Ο ζύλδηθνο δηνξίδεηαη θαη απηφο απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην. χκθσλα κε 

ην άξζξν 2 λ. 4507/1966, σο ζχλδηθνο κπνξεί λα νξίζηεη κφλν δηθεγφξνο. Ο ζχλδηθνο 

αζθεί δεκφζην ιεηηνχξγεκα θαη εθπξνζσπεί ηφζν ηνλ πησρεχζαληα φζν θαη ηνπο 

πηζησηέο, αζθψληαο αλη’απηνχο ηα δηθαηψκαηα ηνπο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο, ελψ 

παξάιιεια είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηρεηξεί θαη θάζε πξάμε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πησρνχ. Κχξην θαζήθνλ ηνπ απνηειεί ε ελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πξάμεσλ ψζηε λα δηαπηζησζεί επαθξηβψο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ ηεο πησρεχζεσο. Τπάξρνπλ ηξία είδε ζπλδίθσλ : α) Ο πξνζσξηλφο 

ζχλδηθνο πνπ δηνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε πνπ θπξχζζεη ηελ πηψρεπζε θαη ελεξγή 

πξάμεηο κε επείγνληα ραξαθηήξα θαη ζπληάζζεη θαηάινγν ησλ εηθαδφκελσλ πηζησηψλ 

β) Ο νξηζηηθφο ζχλδηθνο πνπ δηνξίδεηαη απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην θαηφπηλ 

έθζεζεο ηνπ εηζεγεηή δηθαζηή θαη ησλ πηζησηψλ θαη έρεη σο έξγν ηε δηαπίζησζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ αλάιεςε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο θαη γ) ν ζχλδηθνο ηεο ελψζεσο εθ’φζνλ ε πηψρεπζε πεξαησζεί κε 

έλσζε ησλ πηζησηψλ θαη ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ εθπνίεζε θαη δηαλνκή ηεο 

πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο πησρεπηηθνχο πηζησηέο. (Ρφθαο, 1997, ζει 19  

Βαθεηάδνπ & Γηαλλνπνχινπ, 1997, ζει 75-76) 

Ζ ζπλέιεπζε ησλ πηζησηώλ αλήθεη θαη απηή ζηα φξγαλα ηεο πησρεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ,άιια φρη κφληκα, δηνηί κπνξεί λα ζπγθιεζεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιεπεηαη ξεηά απν ην λφκν, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζπκβάιεηαη θαη κε ηνλ 

πησρεχζαληα , φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. ηε ζπλέιεπζε 

κεηέρνπλ πξηλ απφ ηελ εμέιεγμε ησλ πηζησηψλ νη εηθαδφκελνη πηζησηέο, κεηά δε ηελ 

επαιήζεπζε, κεηέρνπλ εθείλνη εθ ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο έγηλαλ δεθηέο θαη 

βεβαηψζεθαλ ελφξθσο ή ακθηζβεηεζείζεο, έγηλαλ δεθηέο ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά. Οη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη έρνπλ άιινηε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, φπσο ε 
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απφθαζε γηα ην δηνξηζκφ ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλδίθνπ θαη άιινηε 

ππνρξεσηηθφ, φπσο ζηελ πεξίπησζε δηάξξεμεο ηνπ πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκφπ. Καηά 

κηα άπνςε, ε νκάδα ησλ πηζησηψλ δελ είλαη φξγαλν ηεο πησρεχζεσο, αιιά έθθξαζε 

πνπ δειψλεη ην ζχλνιν ησλ πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δμ’ άιινπ ν λφκνο έρεη 

παξαρσξήζεη ειάρηζηεο εμνπζίεο ζηνπο πηζησηέο αλ θαη είλαη νη άκεζα 

ελδηαθεξφκελνη, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα «παληνδπλακία» ηνπ 

ζπλδίθνπ. (Ρφθαο, 1997,ζει 20-21  Βαθεηάδνπ & Γηαλλνπνχινπ, 1997, ζει 81-82) 

Γηα πξψηε θνξά κε ην λέν Πησρεπηηθφ Κψδηθα  εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο 

Δπηηξνπήο πηζησηώλ, ελφο λένπ, απηφλνκνπ, αλεμάξηεηνπ θαη πξναηξεηηθνχ 

ηξηκεινχο νξγάλνπ κε βαζηθή απνζηνιή ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

πηψρεπζεο θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηνλ ζχλδηθν.
12

 

Αλάκεζα ζηα θαζήθνληα ηεο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο θαη ηελ παξνρή  

ζπλδξνκήο ζην ζχλδηθν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 

Οη πλέπεηεο ηεο πηώρεπζεο 

Ζ θχξεμε ηεο πηψρεπζεο επηθέξεη δηάθνξνπ είδνπο ζπλέπεηεο πξνο ηνλ νθεηιέηε, 

πξνο ηνπο πηζησηέο θαη πξνο ηηο ζπκβάζεηο.  

 

Οθειλέηηρ  

Γελ πθίζηαληαη πιένλ νη πξνζσπηθέο ζπλέπεηεο πνπ επεθέξε ην θαηαξγνχκελν άξζξν 

1. α.λ 635/ 1937 φπσο θαη ε απψιεηα ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

πησρεπηηθή πεξηνπζία ν Κψδηθαο δηαηεξεί ην δηαρσξηζκφ πησρεπηηθήο θαη 

κεηαπησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. Δπίζεο θαξγείηαη ην ηεθκήξην πνπ δηεθδηθεί νιφθιεξε 

ηελ πεξηνπζία ηνπ/ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ πησρνχ ,πνπ απέθηεζε κεηά ηελ ηέιεζε γάκνπ 

2 ρξφληα πξηλ ηελ παχζε πιεξσκψλ. Χο πξνο ηελ πησρεπηηθή απαιινηξίσζε, 

αλαθέξεηαη νηη ηε δηνίθεζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο αζθείηαη απφ ηνλ ζχλδηθν 

xxix98                                                 
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  Ζιεθηξνληθή πεγή http://www.sbbe.gr/ekd/310308_asn/vlatsiou.pdf, ζει 25 

http://www.sbbe.gr/ekd/310308_asn/vlatsiou.pdf
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θαη νηη νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα πξνθχςεη απφ ηηο πξάμεηο δηαρείξηζεο ή δηάζεζεο ηνπ 

νθεηιέηε ή πξνο απηφλ ζε ζρέζε κε ζηνηρεία ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, θαηά 

παξάβαζε ηεο αξρήο. Δπηπιεφλ εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα δηνίθεζεο ηεο πησρεπηηθήο 

πεξηνπζίαο απφ ηνλ νθεηιέηε χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ θαη αληίζηνηρα πξνβιέπεηαη θαη 

ε αθαίξεζε ηεο αλαηεζείζαο δηαρείξηζεο. Αθφκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

επηρείξεζε σο νξγαληθφ ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν θαη λα απνηξαπεί ε απψιεηα ηεο άπιεο 

αμίαο ηεο, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαλφλαο γηα απαγφξεπζεο δηάζεζεο ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Σέινο ν νθεηιέηεο ππνρξεψλεηαη ζε ελεκέξσζε ηνπ ζχλδηθνπ θαη 

δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ζπλεξγαζίαο κε απηφλ.   

 

Πιζηωηέρ 

Οη πηζησηέο δηαθξίλνληαη ζε αλέγγπνπο, γεληθψο πξνλνκηνχρνπο, ελέγγπνπο θαη 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο. Ο πησρεπηηθφο θψδηθαο πξνβιέπεη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

21-27 ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε πησρεπηηθή δηαδηθαζία ζηνπο πηζησηέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε ζέκαηα φπσο νη απαηηήζεηο ππφ αίξεζε, νη 

κε ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο, ε παχζε ηνθνγνλίαο, ε αλαζηνιε ησλ αηνκηθψλ 

θαηαδηψμεσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πησρεπηηθψλ απαηηήζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ελέγγπσλ πηζησηψλ, νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα απηή απνθιεηζηηθά απφ 

ην ππέγγπν αληηθείκελν θαη φρη απφ ην ζχλνιν ηηο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, εθηφο θαη 

αλ παηξαηηεζνχλ απφ ην πξνλφκην ή ηελ αζθάιεηα ηνπο.  

 

πκβάζεηο 

 Οη ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκβαιιφκελνο είλαη ν νθεηιέηεο, είηε 

θαζίζηαληαη εθθξεκείο  είηε  ιχνληαη ιφγσ ηεο πηψρεπζεο. Λπφκελεο ζπκβάζεηο ιφγσ 

πηψρεπζεο είλαη εθείλεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ πξνζσπηθφ δεζκφ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηε θχζε ηεο ζχκβαζεο(π.ρ πξνζσπηθή 

εηαηξία, εληνιή, δηάθνξεο κνξθέο ηξαπεδηθψλ ζπκβάζεσλ). Δπίζεο ιπφκελεο ιφγσ 

πηψρεπζεο είλαη θαη εθείλεο ησλ νπνίσλ ε ιχζε πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλ έρνπλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα. Οη  δηαξθείο ζπκβαζείο, 

δειαδή απηέο πνπ δελ ιχνληαη κε ηελ πηψρεπζε(π.ρ ε ζχκβαζε γηα δηαδνρηθέο 

ηκεκαηηθέο παξνρέο) κπνξνχλ λα ιπζνχλ θαηφπηλ ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 
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θαηαγγειίαο απφ ην ζχλδηθν ή ηνλ αληηζπκβαιιφκελν.      Σν δηθαίσκα επηινγήο ηνπ 

ζπλδίθνπ, γηα εθπιήξσζε ησλ εθθξεκψλ ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ, αζθνχκελν κε 

κνλνκεξή δήισζε ηνπ, κε επηδερφκελν αίξεζε θαη ακεηάθιεην, κεηαθέξεηαη ζηνλ 

Κψδηθα, φπσο ήδε ηζρχεη.  Αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ν Κψδηθαο 

πξνβιέπεη νηη απηέο δε ιχνληαη απηφκαηα ιφγσ ηεο πηψρεπζεο αιιά πξνππνζέηεη ηελ 

θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο απφ ην ζχλδηθν.  (Μηραιφπνπινο, 2007, ζει 19-

21) 

 

Δηαδηαθαζία ηεο πλδηαιιαγήο 

Ο ζεζκφο ηεο ζπλδηαιιαγήο εηζάγεηαη γηα πξψηε θφξα κε ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 

3588/2007 σο έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθφηεξα κέηξα γηα γηα ηε δηάζσζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε πξνπησρεπηηθφ επίπεδν. Με απηή ηε δηαδηθαζία δίλεηαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο αδπλακίεο  ε δπλαηφηεηα 

αλαδηνξγάλσζεο θαη εμπγίαλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγνπλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο. Ο πξνπησρεπηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο απνδεηθλχεηαη άιισζηε απφ ην γεγνλφο, 

φηη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο απνηειεί θαη ε έιιεηςε παχζεο 

πιεξσκψλ ηεο ππφ εμπγίαλζε επηρείξεζεο.
13

 Παξαθάησ βιέπνπκε ην άξζξν 99 

απηνχζην, φπσο απηφ νξίδεη ηηο πξνππνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλλαιιαγήο. 

 

Πξνϋπνζέζεηο - Άξζξν 99 

1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1, 

ην νπνίν απνδεηθλχεη νηθνλνκηθή αδπλακία, παξνχζα ή πξνβιέςηκε, ρσξίο λα 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε παχζεο ησλ πιεξσκψλ ηνπ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην 

πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. 

2. ηελ αίηεζε πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε, ην κέγεζνο θαη ε θνηλσληθή ζεκαζία ηεο επηρείξεζεο απφ 
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άπνςε απαζρφιεζεο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη ηα κέζα 

αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο. ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη ζε πξσηφηππν, κε 

πνηλή απαξάδεθηνπ απηήο, γξακκάηην θαηάζεζεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ γηα ηελ ακνηβή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηνπ 

κεζνιαβεηή. 

3.  Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, αλ ην θξίλεη 

αλαγθαίν, κπνξεί λα νξίζεη κε δηάηαμή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα πνπ επηιέγεη απφ ηνλ 

θαηάινγν πξαγκαηνγλσκφλσλ, γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νθεηιέηε. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ, ν εκπεηξνγλψκνλαο δεηεί απφ ηνλ νθεηιέηε φια ηα 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαγθαία νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαηά παξέθθιηζε δε απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, κπνξεί λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία θαη απφ πηζησηηθά θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ 

αξκφδην γξακκαηέα εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ.
14

   

Αλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλαιιαγήο παξνπζηάδεη πάξα πνιια 

πιενλεθηήκαηα, δελ είλαη ιίγεο θαη επηθξηηηθέο θσλέο πνπ ηάζζνληαη θαηά ηεο, 

ππνζηεξίδνληαο νηη ζηελ πξάμε ηα επηδησθφκελα κέηξα απνθθιίλνπλ απφ ηνλ αξρηθφ 

ηνπο ζηφρν. Καη απηφ γηαηη θαηά βάζε νχηε νη επηρεηξήζεηο εμπγηαίλνληαη, νχηε νη 

πηζησηέο ηθαλνπνηνχληαη.   Δίλαη πάξα πνιχ ζπρλφ ην θαηλφκελν κε απνηειεζκαηηθήο 

εμαζθάιηζεο  ησλ πηζησηψλ αθνχ θαηαζέηνληαη πξνζρεκαηηθέο αηηήζεηο 

ζπλδηαιιαγήο θαη ηαπηφρξνλα ππνηππψδεηο πξνηάζεηο αζαθψλ θαη κε 

εκπεξηζηαησκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηξφπσλ αλαδηνξγάλσζεο. 

 

3.3.Τπνδείγκαηα  πξόβιεςεο εηαηξηθήο πηώρεπζεο/ κέηξεζεο 

πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο απφ ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζρέζε κε  ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πηψρεπζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, εθφζνλ νη δχν έλλνηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο.  Ζ 

xxxii98                                                 

14
 Ζιεθηξνληθή πεγή  http://www.karagiannislawfirm.gr/el/emporiko-dikaio/190-2011-04-18-12-34-39 

http://www.karagiannislawfirm.gr/el/emporiko-dikaio/190-2011-04-18-12-34-39
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εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ, βαζίδεηαη σο 

έλα ζεκείν, ζηε βαζκνιφγεζε ησλ πηζηνχρσλ ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα. Έλα ζχζηεκα ή κνληέιν πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

θαηαηάζζεη (credit rating) ή ηαμηλνκεί (credit scoring) ηνπο πηζηνχρνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο βάζεη ηνπ βαζκνχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη. Αο δνχκε αλαιπηηθά ηηο δχν απηέο θπξίεο θαηεγνξίεο δηάθξηζεο ησλ 

κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

πζηήκαηα Credit Rating 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη ε αληίζηνηρε 

βαζκνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο γλσζηνχο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Ο 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ ηνπο αλαθέξεηαη  ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο 

αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, ε νπνία  πεξηβάιιεη ηηο ζρέζεηο δαλεηζκνχ , κέζσ ηεο 

παξνρήο αληηθεηκεληθψλ αμηνινγήζεσλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θηλδχλνπ γηα θάζε 

δαλεηνιήπηε θαη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ ηίηισλ πνπ εθδίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ηα 

θξάηε. Οη ζπγθεθξηκέλεο αμηνινγήζεηο εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ησλ δηαβαζκίζεσλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζπλήζσο ζε έλα γξάκκα ηεο αιθαβήηνπ.  Ζ πην δηαδεδνκέλε 

θιίκαθα δηαβάζκηζεο είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νίθν ηεο Standard & 

Poors : 

Πίλαθεο 2 +3: Απεηθόληζε θιηκάθσλ αμηνιόγεζεο ηεο S&P γηα θαηεγνξίεο ρακεινύ θαη πςεινύ 

θηλδύλνπ 

Καηεγνξίεο Υακεινύ θηλδύλνπ 

(investment grade)

Column1 Καηεγνξίεο πςεινύ θηλδύλνπ (speculative grade) Column2

Πνιχ πςειή  ΑΑΑ Πηζαλφηεηα χπαξμεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ΒΒ+ έσο ΒΒ-

Τςειή ΑΑ+ έσο ΑΑ-Αμηφινγνο βαζκφο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ Β+ έσο Β-

Ηζρπξή ηθαλφηεηα εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ Α+ έσο Α- Τςειφο βαζκφο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ CCC+ έσο

CCC-

Δπαξθήο ηθαλφηεηα ππνρξεψζεσλ ΒΒΒ+ έσο 

ΒΒΒ-

Πηζαλή αζέηεζε ππνρξέσζεο CC

Αλαπφθεπθηε αζέηεζε ππνρξέσζεο C

ε θαηάζηαζε αζέηεζεο ππνρξέσζεο D, SD  

Πεγή : Ενπνπλίδεο & Λεκνλάθεο (2009) 
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Οη ηξεηο κεγάινη νίθνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν είλαη νη Moody’s, Standard & Poors θαη Fitch, ηα νλφκαηα ησλ 

νπνίσλ, γίλνληαη ζπρλφ ζεκείν αλαθνξάο εηδηθά θαη ιφγσ ηεο θξίζεο ρξένπο πνπ 

δηαλχεη ε Δπξσδψλε θαη ε ρψξα καο απηή ηελ πεξίνδν. Απφ ηνπο ηξεηο νίθνπο κφλν ε 

Moody’s ιεηηνπξγεί ζε θαζεζηψο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαη γη απηφ ην ιφγν ε 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη πην εχθνιε. 

Αληίζεηα, νη άιινη δπν νίθνη αλήθνπλ ζε νκίινπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ελνπνηεκέλε 

βάζε.  

Ζ θπξηαξρία ησλ ηξηψλ κεγάισλ νίθσλ θαη ε ζεκαληηθή επηξξνή πνπ αζθνχλ 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο είλαη πιένλ επξχηαηα δηαδεδνκέλεο. Απφ 

ηε κία νη ηξάπεδεο θαη ηα άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαηνξζψλνπλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο απαηηήζεηο  κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

αμηνινγήζεσλ θαη απφ ηελ άιιε ηφζν νη πσιεηέο φζν θαη νη αγνξαζηέο επηβάιιεηαη 

λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλαθνηλψζεηο ησλ νίθσλ. Σν παξάδνμν ηεο 

ππφζεζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ απνπνίεζε επζχλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ νίθσλ, ε 

νπνία εκθαλίδεηαη θάησ απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο θαη παξνηξχλεη ηνπο ρξήζηεο λα 

κε βαζηζηνχλ απνθιεηζηηθά ζε απηέο , πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

επελδπηηθή απφθαζε.       

Αλ θαη κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηνπιάρηζηνλ 35-40 επηπιένλ  εηαηξίεο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, εχινγα πξνθχπηεη ην εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ 

νιηγνπσιίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε  ην White (2001)  ν κηθξφο 

αξηζκφο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζε ρψξεο εθηφο ησλ Ζ.Π.Α κπνξεί λα απνδνζεί ζηε 

έιιεηςε ηεο αλάγθεο γηα ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ νξγαληζκψλ, πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Απηέο νη ρψξεο έρνπλ αλαδείμεη 

ηηο ηξάπεδεο σο ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ζπιιέθηε πιεξνθνξηψλ. ζνλ αθνξά ηηο 

Ζ.Π.Α, ην νιηγνπψιην νθείιεηαη ελ κέξεη ζηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη 

ζέζεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) γηα ηελ αλάδεημε ησλ επίζεκα 

αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην θξάηνο νίθσλ αμηνιφγεζεο (National Recognized Statistical 

Rating Organizations). Μηα επηπιένλ αηηία φκσο ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

: Ζ θήκε απνηειεί δσηηθφ παξάγνληα γηα ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ρηίδεηαη πάλσ 

ζηελ εθηελή εκπεηξία ηνπο. Οη δαλεηζηέο-νκνινγηνχρνη, ινηπφλ ,πξνηηκνχλ έλα κηθξφ 
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αξηζκφ ηππνπνηεκέλσλ αμηνινγήζεσλ, ψζηε λα πξνβαίλνπλ πην εχθνια ζε ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη ησλ θαηαηάμεσλ ηνπο ζηηο δηάθνξεο θιίκαθεο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα αθνξά ζην πνηνο πιεξψλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αμηνινγήζεηο. Μέρξη ην 1970 νη επελδπηέο ήηαλ απηνί πνπ δεηνχζαλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη επνκέλσο ρξεψλνληαλ γη απηέο. ηε ζπλέρεηα φκσο, 

δεδνκέλεο θαη ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, νη εθδφηεο ησλ ηίηισλ 

επηδεηνχζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο αμηνινγήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ 

ηνπο επηθπιαθηηθνχο επελδπηέο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηίηισλ ηνπο. Ζ κεηαβνιή απηή 

φκσο πξνθαλψο θαη εγείξεη δεηήκαηα πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Γειαδή 

έλαο νίθνο αμηνιφγεζεο πηζαλφλ λα δηαζηξεβιψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνο ηα 

πάλσ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο εθδφηεο ηίηισλ θαη λα εκπνδίζεη ηελ 

πξφζιεςε ελφο αληαγσληζηή ζηε ζέζε ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αμηνινγήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο νίθνο ελδερνκέλσο θάπνηεο θνξέο λα είλαη 

πνιχ απζηεξέο γηα έλαλ δαλεηνιήπηε, επεηδή απηφο έρεη επηιέμεη έλαλ αληαγσληζηή. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πςσζεί πνιιέο επηθξηηηθέο θσλέο πνπ ηάζζνληαη 

θαηά ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Σφζν αθαδεκατθνί φζν θαη άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηηο 

αγνξέο θαηεγνξνχλ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο γηα αξγνπνξεκέλε πξνζαξκνγή ησλ 

αμηνινγήζεσλ ηνπο. Σα παξαδείγκαηα είλαη αξθεηά. Σφζν ζηηο πεξηπηψζεηο  

πηψρεπζεο ηεο Δnron θαη ηεο Worldcom φζν θαη ζηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο 

ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ (subprimes) πνπ ππξνδφηεζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε ην 2008, παξαηεξήζεθε απφ ηελ πιεπξά ησλ νίθσλ έληνλε βξαδχηεηα θαη 

ζνβαξή αδπλακία αλαγλψξηζεο ησλ επηδεηλσκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. H 

βξαδχηεηα απηή νθείιεηαη ζηελ επηδίσμε ηνπο γηα παξνρή κηαο καθξνπξφζεζκεο 

πξννπηηθήο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ γηα ζηαζεξφηεηα 

ησλ αμηνινγήζεσλ. (White, 2010, ζει 218)  

χκθσλα κε έξεπλα ησλ  Benmelch & Dlugosz( 2010)  ε θαηάξξεπζε θαη 

εμαθάληζε ησλ CBO ππνδεηθλχεη φηη ηα κνληέια αμηνιφγεζεο δελ κπνξνχζαλ λα 

πξνβιέςνπλ πφζν πνιχ ζα επεξεάδνληα ηα ππνθείκελα ζηνηρεία ζε πεξίνδν θξίζεο. 

Οη ελδείμεηο ππνλλννχλ ηελ χπαξμε ελφο πξνηχπνπ, ην νπνίν είλαη επξχηαηα 

δηαδεδνκέλν ζε θαιέο καθξννηθνλνκηθέο πεξηφδνπο θαη θαηαθέξλεη λα επηβηψλεη 

ζρεηηθά αλέπαθν εσο φηνπ επηδεηλσζεί ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  Δπίζεο θάλνληαο 
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ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα ABS θαη ηα  CDO, παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο ελδείμεηο 

γηα ην φηη ε αγνξα αμηνινγήζεσλ (rating shopping εκθαλίδεηαη σο φξνο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία) ίζσο έπαημε ξφιν ζηελ εκθάληζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Απφ 

ηα 534 ΑΒS θαη CDO πνπ εθδφζεθαλ απφ ην 2005 έσο ην 2007, απηά πνπ 

αμηνινγήζεθαλ κφλν απφ έλαλ νίθν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ S&P, ήηαλ πην πηζαλφ 

λα έρνπλ ππνβαζκηζηεί κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008.   

 

πζηήκαηα Credit Scoring  

Σα ζπζηήκαηα credit scoring είλαη ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ή κε ηεο πίζησζεο ζηνπο ππνςήθηνπο 

δαλεηνιήπηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ρνξήγεζε θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη ηδηαίηεξα πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, φπσο θαη ζηεγαζηηθψλ ελππφζεθσλ δαλείσλ. χκθσλα κε ηε  Mester (1997)  

ε κέζνδνο credit scoring πξνζπαζεί λα απνκνλψζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ , θάλνληαο ρξήζε 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ. Αο δνχκε φκσο πσο αθξηβψο 

ιεηηνπξγνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα. 

Έλα κνληέιν credit scoring βαζίδεηαη ζε κία ζπλάξηεζε πνπ δέρεηαη έλα 

ζχλνιν δεηθηψλ πξφβιεςεο θαη εμάγεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνξ. Ζ βαζηθή δνκή ηνπ 

πεξηγξάθεηαη εχζηνρα απφ ηνλ  Jentzsch (2006): H εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y 

αλαπαξηζηά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ή ηελ πηζαλφηεηα επαλαπιεξσκήο (γηα 

παξάδεηγκα ρξενθνπίαο ή αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ). Οη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πξφβιεςεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε Τ 

θαη πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ ηνπ 

ππνςήθηνπ δαλεηνιήπηε. ηνηρεία φπσο ην ηζηνξηθφ πιεξσκψλ φπσο θαη νη  

θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκεο ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα 

δεδνκέλα απφ παξφκνηνπο ηχπνπο πειαηψλ. Γειαδή αλαιχνληαη πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ λα θάλεη κε ηελ πνξεία αλάινγσλ παιαηφηεξσλ δαλείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

πνξείαο ηνπ δαλείνπ.  (Mester, 1997, ζει 4).Σν ζχζηεκα δίλεη πφληνπο γηα θάζε 

παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη ηελ πηζαλφηεηα επαλαπιεξσκήο. Σν ζχλνιν 
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ησλ πφλησλ απνηειεί ην δεηνχκελν ζθνξ.  ζν πην πςειφ είλαη ην ζθνξ, ηφζν 

ρακειφηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο (ζπλήζσο ην ζθνξ θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 

300 θαη ζην 850).  

πλάξηεζε  1: Γνκή ηνπ κνληέινπ Credit Scoring 

Τ   =   βν + β1x1 + β2x2 + … +βnxn 

 

Καηαλννχκε επνκέλσο νηη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα επηρείξεζε απνηειεί ε ρξήζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (financial ratios, αθνχ ζπληζηά ηε βάζε  γηα ηελ 

αλάπηπμε 2 βαζηθψλ θαηεγνξηψλ, κε ζθνπφ ηε πξφβιεςε ηεο πηψρεπζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  (Ενπνπλίδεο, 2003) 

 

i. Μνλνδηάζηεο πξνζεγγίζεηο 

ζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία, ν ιήπηεο ηεο απφθαζεο ζπγθξίλεη έλαλ πνιχ 

κηθξφ αξηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ινγηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ, δειαδή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο θάζε επηρείξεζεο, κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ θιάδνπ ή θάπνηαο 

νκάδαο. Ο θάζε δείθηεο μερσξηζηά αμηνινγείηαη, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε θαηάιιειε 

εθηίκεζε γηα ηελ πξφβιεςε ελδερφκελεο πηψρεπζεο. ρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ 

δηελεξγεζεί απφ ηνπο Duning( 1928), Fitzpatrick (1932), Smith Winakor (1936), 

Merwin (1942), Beaver (1966), Edmister (1977), Warner (1977). Χζηφζν φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη  Γαγάλεο, Γνχκπνο, & Ενπνπλίδεο, (2006) νη 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο απέηπραλ ζην λα αλαδείμνπλ έλα θπξίαξρν δείθηε κε ηελ 

ηθαλφηεηα αθξίβεηαο ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο  Λαδαξίδε & Παπαδφπνπιν (2005) ην βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία είλαη ε κεκνλσκέλε 

εμέηαζε ηνπ θάζε αξηζκνδείθηε θαη θαηα ζπλέπεηα νηη ηα ζπλδπζκέλα απνηειέζκαηα  

ζηεξίδνληαη θαηα βάζε  ζηελ πξνζσπηθή θξίζε ηνπ θάζε αλαιπηή. Απηφο ήηαλ θαη ν 

ιφγνο ινηπφλ πνπ δφζεθε ην έλαπζκα ζηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ αλάπηπμε  ησλ 

πνιπδηάζηαησλ πξνζεγγίζεσλ.  
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ii. Πνιπδηάζηαηεο πξνζεγγίζεηο 

 ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπκεηαβιεηψλ κνληέισλ, νη βαζηθέο κεηαβιεηέο 

ζπλδπάδνληαη θαη ζηαζκίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ έλα ζπλνιηθφ ζθνξ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή κηα πηζαλφηεηα γηα ην ελδερφκελν ρξενθνπίαο θαη έηζη λα 

δνζεί κηα πιήξεο θαη ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ην Ενππνπλίδε (2003) νη πξνζεγγίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

πνιπδηάζηαηε ζηαηηζηηθή, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηελ ηαμηλνκηθή αλάιπζε 

κε πεξηγξαθηθφ ζθνπφ (ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο κεηαβιεηήο Ε, ή νπνία είλαη ν 

γξακκηθφο ζπλδπζκφο ησλ αξρηθψλ δεηθηψλ κε ζθνπφ λα δηαρσξίζεη φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξα ηε κηα νκάδα απφ ηελ άιιε) θαη ζηε ηαμηλνκηθή αλάιπζε κε απνθαζηζηηθφ 

ζθνπφ (θαλφλεο απφθαζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα γεσκεηξηθφ θξηηήξην θαη θαλφλεο 

απφθαζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα νηθνλνκηθφ θξηηήξην. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο κεζνδνινγίεο. 

 

1. Σο γπαμμικό ςπόδειγμα πιθανόηηηαρ (Linear probability model) 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα απνηειεί κηα εηδηθή πεξίπησζε παιηλδξφκεζεο 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (Ordinary Least Squares Regression), ε νπνία θάλεη 

ρξήζε κηαο δπαδηθήο δηρνηνκηθήο (0-1) εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Δηδηθφηεξα, ην 

γξακκηθφ ππφδεηγκα πηζαλφηεηαο δέρεηαη ηζηνξηθά ζηνηρεία σο εηζξνέο 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη κηα ζσζηή εξκελεία γηα ηελ πηζαλφηεηα επαλαπιεξσκήο 

ησλ ήδε ππάξρνλησλ δαλείσλ θαη κηα αθξηβή πξφβιεςε γηα ηελ πηζαλφηεηα 

επαλαπιεξσκήο ησλ λέσλ δαλείσλ
15

.   

xxxviii98                                                 

15
Ζιεθηξνληθή 

πεγή(http://www.londoninternational.ac.uk/current_students/programme_resources/lse/lse_pdf/further_

units/fin_inter/29_ch_04.pdf, ζει 14) 
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Ζ βαζηθή δνκή ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε νηη  ε πηζαλφηεηα λα αλήθεη κηα 

επηρείξεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη έρεη ηελ εμήο κνξθή : 

 

πλάξηεζε 2: Γνκή ηνπ γξακκηθνύ ππνδείγκαηνο πηζαλόηεηαο  

 Τ = bo + b1g1 + … + bngn 

φπνπ, 

g = έλα ζχλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ  

bo ,b1, ..., bn = νη ζπληειεζηέο ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ 

Τ = 1 εθφζνλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζηελ νκάδα Η 

Τ = 2 εθφζνλ αλήθεη ζηελ νκάδα ΗΗ 

 

2. Σο λογιζηικό ςπόδειγμα πιθανόηηηαρ (Logit probability model) 

Σν ινγηζηηθφ ππφδεηγκα πηζαλφηεηαο απνηειεί κηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ γξακκηθνχ 

ππνδείγκαηνο πηζαλφηεηαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην εθηηκψκελν εχξνο 

πηζαλνηήησλ ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ κεδέλ  θαη  έλα. Πξψηνο ν Ohlson (1980) 

αλέπηπμε ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα πνηνηηθήο επηινγήο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κηα 

αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο. Ζ ηηκή απηήο ηεο ζπλάξηεζεο παξάγεη ηελ 

πηζαλφηεηα κηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα αλήθεη ζε κηα απφ ηηο 

εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο.  

χκθσλα κε ηνπο Pindyck θαη Rudinfeld (1981) ε δνκή ηνπ κνληέινπ έρεη ηελ εμήο 

κνξθή: 

 

πλάξηεζε 3: Γνκή ηνπ ινγηζηηθνύ ππνδείγκαηνο πηζαλόηεηαο 

Pj = F (a + gj’b) = 1/ (1+e
-a -

 
g
j
’b

) 

φπνπ,  

Pj ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηεο ελαιιαθηηθήο j 
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Σν  θχξην πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ έρεη λα θάλεη κε ην φηη δε κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ ζηαηηζηηθνί πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα εμεηαδφκελα δεδνκέλα. 

πγθεθξηκέλα δελ είλαη απαξαίηεην λα ηζρχνπλ  νη δπν παξαθάησ ππνζέζεηο:  

α) Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ ηελ πνιπκεηαβιεηή θαλνληθή θαηαλνκή  

β) Οη πίλαθεο δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο ηνλ θαηεγνξηψλ είλαη ίζνη  (Γαγάλεο, 

Γνχκπνο, & Ενπνπλίδεο, 2006, ζει 48) 

 

3. Σο κανονικό ςπόδειγμα πιθανόηηηαρ (Probit model)  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κεηαηξέπεη ηνλ γξακκηθν ζπλδπαζκφ ησλ αλεμαξηήησλ 

κεηαβιεηψλ ζε ηηκή αζξνηζηηθή πηζαλφηεηαο πνπ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Απαηηείηαη ε εχξεζε ησλ ηηκψλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο, 

ψζηε ε αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα λα ηζνχηαη κε ηελ πξαγκαηηθή πηζαλφηεηα φηη ην δπηθφ 

απνηέιεζκα είλαη έλα. H  κνξθή πνπ αθνινπζεί ην κνληέιν είλαη ε εμήο : 

πλάξηεζε 4 : Γνκή ηνπ θαλνληθνύ ππνδείγκαηνο πηζαλόηεηαο 

Y = 1 = Φ ( α +β1Υ1 + β2Υ2 + ... + βnXn ) 

φπνπ  

Τ ην δπηθφ απνηέιεζκα (0-1) γηα έλα δεδνκέλν ζχλνιν ηηκψλ. 

Φ ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο πνπ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

Α ν ζηαζεξφο φξνο 

βi  ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ζην γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ Υi , γηα i = 1 έσο n (Pindyck and Rubinfeld, 1997). 

  

4. Ζ γπαμμική ανάλςζη διασωπιζμού (Linear discriminant analysis) 

Ζ ΓΑΓ απνηειεί κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη δηαδεδνκέλεο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ πνιπδηάζηαησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά ηεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο,ζπλίζηαηαη ζην φηη ε πξψηε δηαρσξίδεη ηνπο δαλεηνιήπηεο ζε δχν 

θαηεγνξίεο πςεινχ/ρακεινχ θηλδχλνπ ελψ ε δεχηεξε νξίδεη ηελ πηζαλφηεηα 
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ρξενθνπίαο. Οπζηαζηηθά ε ΓΑΓ πξνζπαζεί λα ζπλζέζεη έλα γξακκηθφ ζπλδπαζκφ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε βάζε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαρσξίδνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηηο θαηεγνξίεο/νκάδεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαμηλφκεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλαπηχζζεηαη ε αθφινπζε δηαθξηηηθή 

ζπλάξηεζε (Γαγάλεο, Γνχκπνο, & Ενπνπλίδεο, 2006, ζει 41) :  

πλάξηεζε  5: Γνκή ηνπ κνληέινπ ηεο ΓΑΓ 

Ε = α + b1g1 + b2g2 + … bngn 

φπνπ, 

g1,g2,…gn είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο x1,x2, …xm 

a είλαη ζηαζεξφο φξνο  

b1, b2 ,...bn νη ζπληειεζηέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε ζπλάξηεζε 

Ε ην ζθνξ δηάθξηζεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ θαη ηνπ δηαλχζκαηνο b = (b1, b2 ,...bn)   

ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνχλ ηελ πνιπκεηαβιεηή θαλνληθή 

θαηαλνκή θαη φηη νη πίλαθεο δηαθχκαλζεο-ζπλδηαθχκαλζεο ησλ θαηεγνξηψλ είλαη 

ίζνη. 

Ο Altman έδσζε πξαγκαηηθή ψζεζε ζηε ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο κε 

ηελ εξγαζία ηνπ Financial Ratios and Discriminant Analysis (1968) θαη γη απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη θαη σο πξσηνπφξνο φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη γεληθά ην 

αληηθείκελν ηεο πξφβιεςεο πηψρεπζεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ  Altman (1968), ην 

βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ΓΑΓ έγθεηηαη ζηελ χπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο γηα 

αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνθίι κεηαβιεηψλ ηαπηφρξνλα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε 

ζα έπξεπε λα εμεηάδνληαη έλα πξνο έλα φια ηα ραξαθηεξηζηηθα. Αθφκα ν Altman 

αλαθέξεη πσο ε ΓΑΓ ππεξέρεη σο πξνο ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζε G-1, φπνπ ην G 

ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νκάδσλ.  

Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ  Ohlson (1980), ν νπνίνο αλέπηπμε ην ινγηζηηθφ 

ππφδεηγκα πηζαλφηεηαο,κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε θαη θάπνηα βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα. Αξρηθά, εληνπίδνληαη  ζπγθεθξηκέλεο ζηαηηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ 
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επηβάιινληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ δεηθηψλ πξφβιεςεο. Γηα παξάδεηγκα νη κήηξεο 

δηαθχκαλζεο-ζπλδηαθχκαλζεο ησλ δεηθηψλ πξφβιεςεο ζα πξέπεη λα είλαη ίδηεο θαη 

γηα ηηο δχν νκάδεο (πησρεπκέλεο θαη κε πησρεπκέλεο επηρεηξήζεηο). Δπηπιένλ, ε 

απαίηεζε γηα θαλνληθά θαηαλεκήκελνπο δείθηεο ζαθψο θαη ακβιχλεηαη εθφζνλ 

γίλεηαη ρξήζε αλεμάξηεησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ. Μηα ελδερφκελε παξαβίαζε απηψλ 

ησλ φξσλ είλαη κηθξήο ζεκαζίαο ή θαη ζρεηηθφηεηαο εάλ ν βαζηθφο ιφγνο αλάπηπμεο 

ηνπ κνληέινπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ δηάθξηζεο. Δπηπξφζζεηα, ην 

απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ελφο κνληέινπ ΓΓΑ είλαη έλα ζθνξ, ην νπνίν δηαζέηεη έλα 

κηθξφ βαζκφ ελζηηθηψδνπο εθαξκνγήο, αθνχ βαζηθά ζπλίζηαη ζε έλα ιεηηνπξγφ 

εξγαιείν πνπ παξάγεη κηα ηαθηηθή ζεηξά  θαηάηαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα εθείλα ηα 

πξνβιήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ φκσο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ελδερφκελε 

ιαλζαζκέλε θαηάηαμε θαζίζηαηαη αλεπαξθήο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ηειηθήο 

δηρνηφκεζεο, ην ζθνξ δελ είλαη ζρεηηθφ.
16

  Σέινο, νη πησρεπκέλεο θαη νη κε 

πησρεπκέλεο επηρεηξήζεηο αληηπαξαβάινληαη ζχκθσλα κε θξηηήξηα, φπσο ην κέγεζνο 

θαη ε βηνκεραληθφο θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαηά απζαίξεην ηξφπν. 

Θα ήηαλ πην ζπλεηφ λα πεξηιακβάλνληαη κεηαβιεηέο φπσο νη δείθηεο πξνβιέςεο αληί 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο αληηπαξαβνιήο (matching). (Ohlson, 1980, 

ζει112)  

 

Πολςκπιηήπια ανάλςζη αποθάζεων 

πσο είδακε θαη παξαπάλσ νη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο πνιπδηάζηαησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ, ε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε θαη ε δηαθξηηηθή αλάιπζε 

παξνπζηάδνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε κνξθή ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο δε 

πεξηιακβάλνπλ πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. Έηζη δφζεθε ην θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ ππνδεηγκάησλ, ηα νπνία ζα θαηεπζχλνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη  ζα 

ιακβάλνπλ ππφςε θαη δηάθνξα θξηηήξηα πνηνηηθήο θχζεο. Ζ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε 

ινηπφλ επηηπγράλεη ηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζπθξίαο ιήςεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Οη βαζηθφηεξεο ηερληθέο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο 

xlii98                                                 

16
 Ζ δηρνηφκεζε ζα είλαη αλεπαξθήο εάλ δελ είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο κηαο ζπλάξηεζεο πνπ λα 

αλαθέξεηαη  ζηα 2 πηζαλά ζθάικαηα ηαμηλφκεζεο.   
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πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη  ε κέζνδνο  UTADIS (Utilities, 

Additives, Discriminantes) θαη ε κέζνδνο MHDIS (Multigroup Hierarhical 

Discrimination)  

Πέξα απ’ απηέο ηηο κεζφδνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία έηε θαη θάπνηεο 

ζχγρξνλεο κε παξακεηξηθέο ηερληθεο απφ ην ρψξν ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο θαη ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απ’ απμεκέλε επειημία θαζψο δελ 

ππφθεηληαη ζηηο πεξηνξηζηηθέο ζηαηηζηηθέο ππνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο θαηαγνξίαο. 

Ζ αλάιπζε απηψλ ησλ ηερληθψλ βξίζθεηαη πέξα απ’ ηα φξηα ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο. Παξ’φια απηά θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ νη πην 

ζεκαληηθέο απ’ απηέο : 

 

 Δθαξκνγέο καζεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

 Έκπεηξα πζηήκαηα  

  Νεπξσληθά δίθηπα 

 Μεραληθή κάζεζε 

 Αζαθήο Λνγηθή  

 Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο 

 

3.4.Δμεηδηθεπκέλα εξγαιεία κέηξεζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ  

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε δπζκελήο επηινγή θαη ν εζηθφο 

θίλδπλνο ππνλννχλ ηελ χπαξμε επηπξφζζεησλ πιενλεθηεκάησλ πέξα απφ ηε ζπκβνιή 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, ζηνλ έιεγρν ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλά θιάδν ή γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε θχζε ηήο έθζεζεο ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί καλαηδεξο αλαθάιπςαλ θάπνηα 

ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία κέηξεζεο :  

α) Αμία ηεο πηζαλήο δεκηάο πνπ πξνθχπηεη απφ ρξενθνπία  
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β)Μέηξεζε ηεο πηζαλεο έθζεζεο ζηηο ζέζεηο ησλ ΟΣC ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξνηφλησλ ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ    

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί νηη ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ 

έκθαζε πνπ δίλνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αλάινγα 

πάληα κε ηελ επαηζζεζία ησλ ιεηηνπξγηψλ σο πξνο απηφλ. Οη πην πνιιέο επελδπηηθέο 

ηξάπεδεο επηθεληξψλνληαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηελ ζθνπηά ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ. Αληίζεηα νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θπξίσο ζηνλ παξαδνζηαθφ δαλεηζκφ, ηείλνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξέρνπζσλ παξερφκελσλ πηζηψζεσλ. Δθφζνλ ηα 

ζπζηήκαηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εμειίζζνληαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επελδπηηθψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζπγθιίλνπλ, απηέο νη θαηεπζχλζεηο 

ζπγρένληαη νινέλα θαη πην πνιχ.     

 

3.5Γπλακηθά κνληέια πξόβιεςεο πηώρεπζεο 

Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξφβιεςεο πηψρεπζεο απνηεινχλ 

ηα δπλακηθά κνληέια. Σα πεξηζζφηεξα ππνδείγκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία απνηεινχλ κηα ζηαηηθή απεηθφληζε ηεο πνξείαο πνπ αθνινπζεί ε θάζε 

επηρείξεζε. Καη απηφ γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ κελ έλα αξθεηά 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα νπνία φκσο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο απφ ρξνληά ζε ρξνληά. Γειαδή αλ θαη ε  πηψρεπζε κπνξεί λα ζπκβεί 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή , νη πεξηζζφηεξνη εξπλεηέο επηιέγνπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξφπλ ην πξν πηψρεπζεο ρξφλν.  

Γηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ινηπφλ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα δπλακηθά κνληέια 

πξφβιεςεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

πξνζηνξίζνπλ ην θίλδπλν πηψρεπζεο γηα θάζε επηρείξεζε ζε θάζε ζεκείν ηνπ ρξφλνπ. 

εκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά δηάθνξσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ φπσο ησλ Kiefer 

(1988) , Lancaster (1990),  Queen Roll (1987) , Θενδσζίνπ (1993) θαη Shumway 

(2001). O ηειεπηαίνο ηάζζεηαη θαηά ησλ ζηαηηθψλ ππνδεηγκάησλ πξφβιεςεο, 

εμεγψληαο γηα ηε κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη παξαπάλσ απφ 

ηνπο κηζνχο αξηζκνδείθηεο πξφβιεςεο. Έηζη πξνηείλεη  κηα απιή, εχρξεζηε ηερληθή 

γηα ηελ εθηίκεζε ελφο δπλακηθνχ κνληέινπ πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηαπηφρξνλα  
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αξηζκνδείθηεο θαη θαηεπζπλφκελεο απφ ηελ αγνξά κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη 

πην αθξηβή ζπκπεξάζκαηα.  (Shumway, 2001,ζει 101-103)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ALTMAN 

 

Ο Edward Altman ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο θαη  σο «ν πλεπκαηηθφο παηέξαο» ηεο 

γξακκηθήο δηαθξηηήο  αλάιπζεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνδεηγκάησλ πξφβιεςεο ηεο εηαηξηθήο πηψρεπζεο, αθνχ ε εξγαζία ηνπ Financial 

Ratios and Discriminant Analysis  (1968) άλνημε ην δξφκν γηα ηελ επξχηεξε ρξήζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ην κνληέιν ηνπ Altman 

απνηέιεζε αληηθείκελν εθηεηακέλεο έξεπλαο θαη ππφδεηγκα εθαξκνγήο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ηεο νηθνλνκίαο ελψ αθφκα θαη ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζηνλ ίδην βαζκφ. 

Ο Αltman ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ άζθεζαλ έληνλε θξηηηθή ζηε κέρξη ηφηε 

ρξήζε ησλ κνλνκεηαβιεηψλ πξνζεγγίζεσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε αλάιπζε ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ ζε κεκνλσκέλε βάζε δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη εζθαικέλε εηθφλα 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη εχινγα 

πξνθχπηνπλ ηα εξσηήκαηα γηα ην πνηνη αξηζκνδείθηεο παίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν ζηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο, πνηα ζα είλαη ε δηακφξθσζε 

ηεο κεηαμχ ηνπο ζηάζκηζεο θαη ηέινο πσο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη ζπληειεζηέο 

ζηάζκηζεο.  Δπνκέλσο ήηαλ αλαγθαία ε ζηξνθή ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα επηιέρηεθε ε ρξήζε ηεο 

γξακκηθήο δηαθξηηήο αλάιπζεο. Υαξαθηεξηζηηθά πξνβάιιεηαη ην θπξηφηεξν 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο, δειαδή ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνθηι κεηαβιεηψλ θαη αλαδφκεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

αξηζκνδεηθηψλ. (Altman, 1968, ζει 591-593).  

 

4.1Αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ  

Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηειάκβαλε 66 επηρεηξήζεηο απφ ην δεπηεξνγελή 

θαη ηξηηνγελή ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 1945-1966, κε ηηο 33 λα απνηεινχλ ηελ πξψηε 
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νκάδα ησλ πησρεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ππφινηπεο 33 λα ζπληζηνχλ ηε δεχηεξε 

νκάδα ησλ πγεηψλ επηρεηξήζεσλ. Ο κέζνο φξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα 

ηελ πξψηε νκάδα ήηαλ ηα $6,4 εθαη. , κε ην εχξνο ηνπ φκσο λα θπκαίλεηαη αλάκεζα 

ζηα $0,7 εθαη. θαη ηα $25,9 εθαη. Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο πξψηεο 

θαηεγνξίαο, ε νπνία πξνέθππηε απφ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ θιάδν θαη ζην 

κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή επηινγή 

αλαθνξηθά κε ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο. Έηζη ν κέζνο ησλ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  

ήηαλ $9,6 εθαη. ελψ ηνπ εχξνο ηνπ πεξηνξηδφηαλ απζηεξά  αλάκεζα ζηα $1εθαη. θαη 

ηα  $25 εθαη. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην αξρηθφ ηέζη πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη αθνξνχζαλ ηελ πεξίνδν ηνπ ελφο έηνπο 

πξηλ ηε πηψρεπζε.  

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ν Altman δεκηνχξγεζε 22 

αξηζκνδείθηεο,νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε  πέληε βαζηθνχο ηχπνπο : 

α) ξεπζηφηεηαο, β)θεξδνθνξίαο, γ)κφριεπζεο, δ)θεξεγγπφηεηαο, ε)ιεηηνπξγηθνχο  

Απφ ηνπο 22 απηνχο αξηζκνδείθηεο παξαηήξεζε νηη ππάξρνπλ 5 ζπγθεθξηκέλνη πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζην ππφδεηγκα πξφβιεςεο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη 

ζην ηειηθφ πξνθίι κεηαβιεηψλ πξνέβε ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:  

1. Αλάιπζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ κεηαβιεηψλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο θάζε αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο 

2. Αμηνιφγεζε ησλ αιιεινζπζρεηίζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. 

3. Καζνξηζκφο ηεο πξνβιεπηηθήο αθξίβεηαο ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ 

4. Λήςε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε βέιηηζε ζπλάξηεζε βάζεη ππνθεηκεληθήο 

θξίζεο 

Ζ ηειηθή ζπλάξηεζε πνπ δηακνξθψζεθε ινηπφλ είρε ηελ αθφινπζε κνξθή : 

Z = 0,012g1 + 0,014g2 +0,033g3 + 0,006g4 + 0,99g5   

Όπνπ,  

Ε = ην ζθνξ ηνπ δείθηε πνπ ππνδειώλεη εαλ κηα επηρείξεζε ζα νδεγεζεί ή νρη 

ζηελ πηώρεπζε  
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g1 = θαζαξό θεθάιαην θίλεζεο /ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

g2 = παξαθξαηεζέληα θέξδε / ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

g3 = Κέξδε πξν ηόθσλ θαη θόξσλ (ΔΒΗΣ)/ ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

g4 = Αγνξαία αμία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ/ ζύλνιν ππνρξεώζεσλ (%) 

g5 = Πσιήζεηο / ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (θνξέο) 

 

g1 = θαζαξό θεθάιαην θίλεζεο /ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο απνηειεί έλα βαζηθφ κέζν κέηξεζεο ησλ θαζαξψλ 

ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε επηρείξεζε ζε 

ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ηεο θεθαιαηνπνίεζε. Απφ ηνπο ηξεηο αξρηθνχο αξηζκνδείθηεο 

ξεπζηφηεηαο πνπ δηακνξθψζεθαλ, απνδείρζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο 

επέδεημε ηε κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηφζν ζε κνλνκεηαβιεηφ φζν θαη 

ζε πνιπκεηαβιεηφ επίπεδν.  

g2 = παξαθξαηεζέληα θέξδε / ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

Σα ρξφληα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο έκκεζα ππνδειψλνληαη κέζνπ απηνχ ηνπ 

αξηζκνδείθηε. Μηα ζρεηηθά θαηλνχξηα επηρείξεζε ινγηθά ζα παξνπζηάδεη ρακειέο 

ηηκέο ζε απηφλ ην αξηζκνδείθηε θαζψο δελ είρε ην θαηάιιειν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα 

λα  δηακνξθψζεη ηα ζσξξεπηηθά ηεο θέξδε. Δπνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ νηη ε 

πηζαλφηεηα πηψρεπζεο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε φηαλ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζην 

πξψην ζηάδην ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

g3 = Κέξδε πξν ηόθσλ θαη θόξσλ (ΔΒΗΣ)/ ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

Ο ηξίηνο αξηζκνδείθηεο αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθή ρξεζηκφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο αθαηξψληαο ηελ επίδξαζε θνξνινγηθψλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ παξαγφλησλ. Δθ’φζνλ ε ίδηα ε χπαξμε ηεο επηρείξεζεο ζηεξίδεηαη 

θαηά βάζε ζηελ ηθαλφηεηα θεξδνθνξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ελεξγεηηθφ, ε ρξήζε 

ηνπ αξηζκνδείθηε απνδεηθλχεηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

εηαηξηθήο πηψρεπζεο. 
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g4 = Αγνξαία αμία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ/ ζύλνιν ππνρξεώζεσλ (%) 

Απηφ ην κέζν κέηξεζεο ππνδεηθλπέη ηνλ επηηξεπφκελν βαζκφ κείσζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  ζε αμία, πξνηνχ νη ππνρξεψζεηο ππεξβνχλ ην ελεξγεηηθφ 

θαη ε επηρείξεζε θαηαζηεί αθεξέγγπα. Δπηπιένλ πξνζζέηεη θαη ηε δηάζηαζε ηεο 

αγνξαίαο αμίαο, γεγνλφο πνπ δελ είρε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη 

εκθαλίδεη ηδηαίηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα. 

g5 = Πσιήζεηο / ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (θνξέο) 

Ο ηειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαγσγηθή ηζρχ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη απνηειεί έλα κέζν κέηξεζεο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ.  Αλ θαη 

θαηλνκεληθά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, παξνπζηάδεη κηα κνλαδηθφηεηα σο 

πξνο ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο θαη γη απηφ ην ιφγν θαηαηάζζεηαη 

δεχηεξνο σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε γεληθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ. 

Καηαλννχκε ινηπφλ νηη νη δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηρείξεζε. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ νη κέζεο ηηκέο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ γηα ηηο 2 νκάδεο επηρεηξήζεσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηνπ F, 

ν νπνίνο εμεηάδεη ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ κε ηε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ 

κέζα ζηε θάζε νκάδα. Παξαθάησ βιέπνπκε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ :   

 

Πίλαθαο 3 : Μέζεο ηηκέο θαη έιεγρνο ζεκαληηθόηεηαο 

 Πησρεπκέλεο Με πησρεπκέλεο Γείθηεο F 

g1 

 

-6,1% 41,4% 32,6* 

g2 

 

-62,6% 35,5% 58,86* 

g3 -31,8% 15,4% 26,56* 

g4 

 

40,1% 247,7% 33,26* 

g5 1,5 θνξέο 1,9 θνξέο 2,84 
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Παξαηεξνχκε φηη νη ηέζζεξηο πξψηεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζε επίπεδν 0,1% ελψ ε ηειεπηαία κπνξεί λα κελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο, αιια πεξηιακβάλεηαη ζην ππφδεηγκα ιφγσ ηεο ηζρπξήο 

ζπζρέηηζεο ηεο κε ηηο ππφινηπεο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έλαο δεχηεξνο 

έιεγρνο  γηα λα εμεηαζηεί ε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζηε ζπλνιηθή 

δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο ζπλάξηεζεο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έπξεπε λα 

ππνινγηζηεί ε ηππηθή απφθιηζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο θαη λα πνιιαπιαζηαζηεί κε ην 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ.Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

΄πσο ήηαλ αλακελφκελν ν ζπληειεζηήο ηεο ζσξεπηηθήο θεξνθνξίαο έρεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηε ζπλάξηεζε. 

            Πίλαθαο 4: ρεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ κεηαβιεηώλ 

Μεηαβιεηή  Scaled Vector Καηάηαμε  

g1 3,29 5 

g2 6,04 4 

g3 9,89 1 

g4 7,42 3 

g5 8,41 2 

   

 

Σέινο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο δηαρσξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε πάιη ν έιεγρνο ηνπ F, ν νπνίνο παξήγαγε ηα εμήο απνηειέζκαηα : 

Μέζνο Z Πησρεπκέλσλ = -0,29                        F = 20,7  

Μέζνο Ε Με πησρεπκέλσλ = + 5,02                 F5,60 (.01)= 3,34 
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Δπνκέλσο ν έιεγρνο ζεκαληηθφηεηαο απέξξηςε ηελ ππφζεζε Ζν φηη δειαδή νη 

παξαηεξήζεηο αλήθνπλ ζηνλ ίδην πιεζπζκφ. Άξα επηηπγράλεηαη ε δηαρσξηζηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. 

 

4.2.Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 

Αξρηθά ππνινγίζηεθε ε αθξίβεηα ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Γηα έλα ρξφλν πξηλ ηε ρξενθνπία, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ άθξσο ελζαξξπληηθά αθνχ 

ην 95% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηαμηλνκήζεθε ζσζηά. Σν ζθάικα ηχπνπ Η 

(πησρεπκέλεο επηρεηξήζεηο ηαμηλνκνχληαη ζηηο κε πησρεπκέλεο) ππνινγίζηεθε ζην 

6% ελψ ην ζθάικα ηχπνπ ΗΗ (πγηείο επηρεηξήζεηο λα ηαμηλνκνχληαη ζηηο πησρεπκέλεο) 

ήηαλ αθφκα κηθξφηεξν, πεξίπνπ ζην 3%. 

 Ο Altman φκσο απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη έλα λέν δείγκα πνπ 

απνηεινχληαλ απφ 25 πησρεπκέλεο επηρεηξήζεηο  πξνο απνθπγή ηεο δηαζηξέβισζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ. Καη απηφ γηαηί ν παξαπάλσ έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε πάλσ ζηα ίδηα δεδνκέλα πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ππνδείγκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο επηιέρζεθαλ θαη απηή ηε θνξά κε βάζε 

ηα ίδηα θξηηήξηα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηφζν εληππσζηαθά πνπ μεπέξαζαλ θαη απηά 

ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο  (96% ζην ζχλνιν θαη 4% γηα ην ζθάικα ηχπνπ Η).  

 ζνλ αθνξά ηηο πγηείο επηιέρζεθε έλα ηξίην δείγκα απφ 66 επηρεηξήζεηο βάζεη 

ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 1958 θαη 1961. Γειαδή επηιέρζεθαλ 

33 γηα θάζε ρξνληά. Απφ απηέο νη 14 ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο πησρεπκέλεο επηρεηξήζεηο, 

νπφηε θαη ε αθξίβεηα ηνπ ππνδείγκαηνο ππνινγίζηεθε ζην 79%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη 10 απφ απηέο ηηο 14 αλήθνπλ ζηε ιεγφκελε “δψλε άγλνηαο” ή αιιηψο “γθξη 

πεξηνρή” θαζψο ηα Εscores ηνπο θπκαίλνληαη απφ ην 1,81 κέρξη ην 2,67.  Απηφ 

ππνδεηθλχεη φηη δελ ηαμηλνκνχληαη κε αζθάιεηα ζε κηα θαηεγνξία θαη φηη είλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο αδπλακίεο. 

 ηε ζπλέρεηα  ν Altman ζεψξεζε φηη έπξεπε λα επεθηείλεη ηελ αλάιπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ κνληέινπ γηα έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ πηψρεπζε. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα αξρηθά δεδνκέλα ππνιφγηζε ηελ αθξίβεηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ 

έσο θαη 5 ρξφληα πξηλ ηε πηψρεπζε. Παξαθάησ βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα  
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Πίλαθαο 5 : Αθξίβεηα ηνπ ππνδείγκαηνο Z score (1968) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 5 εηώλ 

Έηνο πξηλ ηε 

πηώρεπζε 

σζηέο 

Σαμηλνκήζεηο 

Λαλζαζκέλεο 

ηαμηλνκήζεηο 

Πνζνζηό 

αθξίβεηαο 

1 (n=33) 31 2 95 

2 (n=32) 23 9 72 

3 (n= 29) 14 15 48 

4 (n = 28) 8 20 29 

5 (n = 25) 9 16 36 

 

4.3.πκπεξάζκαηα  

Ο Altman ινηπφλ θαηέιεμε ζην φηη κηα επηρείξεζε κε ηηκή Ε κεγαιχηεξε ηνπ 2,67 

θαηαηάζζεηαη κε αζθάιεηα σο κε πησρεπκέλε-πγηήο ελψ κηα επηρείξεζε κε ηηκή 

κηθξφηεξε ηνπ 2,67 θαηαηάζζεηαη ζηηο πησρεπκέλεο. Ζ ηηκή απηή απνηειεί ην θξηηηθφ 

ζεκείν, ηε κέζε ηνπ εχξνπο ησλ ηηκψλ ηνπ Ε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαλζαζκέλσλ ηαμηλνκήζεσλ.  (Altman, Financial Ratios, 

Discriminant Analysis and the prediction of corporate bankruptcy, 1968 ζει 589-609, 

Γαγάλεο, Γνχκπνο, & Ενπνπλίδεο, 2006, ζει41 – 45 , Λαδαξίδεο & Παπαδφπνπινο, 

2005, ζει 381-383) 

 

4.4.Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ηνπ ππνδείγκαηνο Altman  

πσο αλαθέξζεθε πξηλ, ην ππφδεηγκα ηνπ θαζεγεηή Edward Αltman έρεη 

απαζρνιήζεη θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί αθφκα θαη ζήκεξα πνιινχο εξεπλεηέο. 

Αξθεηέο δεκνζηεχζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ππφδεηγκα σο βαζηθφ εξγαιείν γηα κηα λέα εθαξκνγή ζε λέα δεδνκέλα είηε 

ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ κε ηε δηαθξηηηθή 

αλάιπζε. Ζ πξψηε πεξίπησζε ζα εθαξκνζηεί θαη ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 
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ζην επφκελν θεθάιαην. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ππάξρνπλ αληίζηνηρα θαη 

πνιινί εξεπλεηέο πνπ έρνπλ ηαρηεί θαηά ηεο κεζφδνπ. Αο δνχκε ηηο θπξηφηεξεο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ην ππφδεηγκα Z score. 

Αλάκεζα ζηηο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

κνληέινπ αλαθεξφκαζηε ζηηο πην ζεκαληηθέο : 

Ο Μνyer (1977) εξεχλεζε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη 

ππνζηήξημε φηη ν ηειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο (πσιήζεηο/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ) δελ 

πξνζζέηεη θακία αμία ζηελ επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη φηη πηζαλφλ 

λα ηελ επεξεάδεη θαη αξλεηηθά. Δπίζεο ζηα πιαίζηα κηαο κεηέπεηηα έξεπλαο αλάιπζε 

ηνπο πέληε δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Αltman γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθδίδνπλ 

ηίηινπο θαη γη απηέο πνπ δελ εθδίδνπλ βάζε ηεο ππφζεζεο ηνπ Donaldson (1962). Ζ 

ππφζεζε απηή ππνζηεξίδεη ηελ έθδνζε κε κεηαηξέςηκσλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

θπξίσο απφ εθείλεο ηηο  βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ηειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο 

απνξξίπηεη θαηά πνιχ απηή ηελ ππφζεζε. (Moyer, Marr, & Cha, 1987,ζει 1,6-7) 

 Ο Scott (1981) επεζήκαλε ηελ χπαξμε πηζαλήο δηαζηξέβισζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ιφγσ ηεο έληνλε επηξξνήο ηνπ παξάγνληα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Παξαηήξεζε επίζεο ηελ απνπζία κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο πνπ λα απνδίδεη πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο πηψρεπζεο. Γη απηφ 

ην ιφγν ππνζηεξίδεη φηη ν εξεπλεηήο ηείλεη λα ιακβάλεη ππφςε έλα κεγάιν πιήζνο 

κεηαβιεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεη ην αξρηθφ ζχλνιν ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην πην 

αθξηβέο ππνζχλνιν. Σν ππνζχλνιν απηφ φκσο απνδεηθλχεηαη κε απνηειεζκαηηθφ 

φηαλ εθαξκφδεηαη γηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ή 

πεξηφδνπο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο. 

(Grice & Ingram, 2001,ζει 54)   

 Ο Zmiwenski (1984) ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ εμέηαζε ελλνηνινγηθά θαη 

εκπεηξηθά 2 πηζαλέο δηαζηξεβιψζεηο απνηειεζκάησλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ κε ηπραία δείγκαηα. 

πκπεξηιακβάλεη θαη ην ππνδείγκαηα ηνπ Altman κέζα ζηα εμεηαδφκελα 17 

ππνδείγκαηα.  Ζ πξψηε δηαζηξέβισζε  ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαζηξεβιψζεηο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη αθνξά ζηελ εμαηξεηηθά κηθξή 
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ζπρλφηεηα εκθάληζεο επηρεηξήζεσλ, πνπ επηδεηθλχνπλ ραξαθηεξηζηηθά νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο, ζην δείγκα.  Ζ δεχηεξε πηζαλή αιινίσζε πξνθχπηεη απφ ηε ζπρλή 

έιιεηςε δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο 

νηθνλνκηθέο αδπλακίεο.  (Zmijewski, 1984,ζει 59-61,79) 

 Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Begley (1996), ν 

νπνίνο εμέηαζε ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο Altman, 

αλαθαηαζθεπάδνληαο ην κε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Οη 

αλαζεσξεκέλεο παξάκεηξνη ζηαζκίζηεθαλ κε ηε ζηαζεξά  (2.675/0.545) γηα λα 

δηαηεξεζεί ην ζεκείν 2,675 σο ην θξηηηθφ ζεκείν πνπ ειαρηζηνπνηεί ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ ιαλζαζκέλσλ ηαμηλνκήζεσλ.  

Ζ λέα ζπλάξηεζε πνπ πξνηάζεθε ινηπφλ ήηαλ ε εμήο :  

Z = 0.104X1 + 1.010X2 + 0.l06X3 +0.003X4 +0.169X5 

F-value = 15.9 

 Ζ ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο θάζε κεηαβιεηήο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πίλαθαο 6 : ρεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ αξηζκνδεηθηώλ γηα ην αλαζεσξεκέλν ππόδεηγκα Begley 

Μεηαβιεηέο Scaled 

Vector 

Καηάηαμε 

X1 
0,610 1 

Υ2 0,119 4 

Υ3 0,551 2 

Υ4 0,311 3 

Υ5 -0,039 5 

 

 ζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο, δηαπηζηψζεθε  φηη ε αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο κεηψζεθε κελ ζην 78,2 %, δηαηεξήζεθε φκσο ζε πςειά επίπεδα. Σν 

ζθάικα ηχπνπ Η ήηαλ 18,5 % ελψ ην ζθάικα ηχπνπ 2 ήηαλ 25,1 %. (Begley, Ming, & 

Watts, 1996, ζει 271,273,276,281) 

 Σν ππφδεηγκα ηνπ Altman έρεη εθαξκνζηεί πνιιέο θνξέο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο αλά θιάδν ή αλά 
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ρξνληθή πεξίνδν. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο είλαη ησλ  Chen & Church, (1996 ) 

φπσο θαη ησλ  Subramanyan & Wild (1996), νη πνίνη δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε πνπ 

δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο going concern θαη 

ηελ αληίδξαζε ησλ αγνξψλ ζηελ ππαγσγή ηνπο ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο. 

 Ζ έξεπλα ησλ  Grice & Ingram (2001) εμέηαζε ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο, θάλνληαο ρξήζε ελφο αλάινγνπ δείγκαηνο πησρεπκέλσλ θαη πγεηψλ 

επηρεηξήζεσλ γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο(1988-1991),θιάδνπο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. Γηαπίζησζαλ νηη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο 

θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία κεηαβάιιεηαη ρξνληθά θαη νηη ε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή.  

 

4.5.Αλαζεσξεκέλν ππόδεηγκα Z score  

Ο Altman πξνρψξεζε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξσηαξρηθνχ ππνδείγκαηνο, 

αληηθαζηζηψληαο ηελ αγνξαία αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ αμία πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ. πσο είλαη αλακελφκελν, ηφζν νη ζπληειεζηέο ηεο ζπλάξηεζεο φζν 

θαη ην θξηηηθφ ζεκείν κεηαβάιινληαη. Ζ λέα ζπλάξηεζε έρεη ηελ εμήο κνξθή : 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5 

 Ζ αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο έθηαζε ζην 90,9% γηα ηηο πησρεπκέλεο θαη ζην 97% γηα ηηο 

πγηείο.  Παξαηεξνχκε δειαδή κηα κηθξή κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο 

ππνδείγκαηνο φζνλ αθνξά ηελ πξψηε νκάδα. Ζ δψλε αγλνίαο κεηαβάιιεηαη απφ ην 

επίπεδν 1,81-2,675 ζην επίπεδν 1,23- 2,90, απνθηψληαο έηζη κεγαιχηεξν εχξνο. 

 ηελ ζπλέρεηα ππήξμε θαη κηα δεχηεξε ηξνπνπνίεζε αλαηξψληαο ηε 

κεηαβιεηή Υ5, έηζη ψζηε ην ππφδεηγκα λα εθαξκφδεηαη θαη γηα επηρεηξήζεηο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα. Σν λέν ππφδεηγκα είρε ηελ αθφινπζε κνξθή : 

       Z = 6,56x1 + 3,26x2 + 6,72x3 +1,05x4  

Βιέπνπκε θαη εδψ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο, άξα 

θαη ζηηο θξηηηθέο ηηκέο θαη ζηε δψλε αγλνίαο. (Altman, 2000, ζει  25-27) 
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4.6.Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππνδείγκαηνο Altman ζηηο ειιεληθέο 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο 

πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ην ππφδεηγκα πνπ αλέπηπμε ν θαζεγεηήο Altman εδψ θαη 

δεθαεηίεο απνηειεί αληηθείκελν εθηελνχο αλαθνξάο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαζψο 

νπθ νιίγεο θνξέο έρεη εμεηαζηεί δηεμνδηθά ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ή έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θάπνηα παξάκεηξνο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

κνληέιν. Αλ θαη νη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, ην 

πξσηφηππν ππφδεηγκα ηνπ 1968 ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα, θαζψο πξνυπνζέηεη 

ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηα νπνία ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε κέζσ ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη απαηηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε απιψλ ππνινγηζκψλ γηα ηελ εμαγσγή 

ηνπ ηειηθνχ Z score. Παξάιιεια δηαηεξεί ηελ πηζαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο εηαηξηθήο 

πηψρεπζεο ζε αξθεηά πςειά επίπεδα γηα θάζε κηα απφ ηηο εμεηαδφκελεο ρξνληέο θαη 

γη απηφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ θαη αθξηβέο.   

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα εθαξκφζνπκε ην ππφδεηγκα Z score, πνπ 

παξνπζίαζε ν θαζεγεηήο Edward Altman ζηελ πξσηφηππε εξγαζία ηνπ, ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. πσο φινη γλσξίδνπκε ε ειιεληθή επηρείξεζε 

ηπραίλεη λα δηάγεη κηα απφ ηηο πην δχζθνιεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ θαζψο ε χθεζε έρεη επεξεάζεη έληνλα φινπο ηνπο θιάδνπο, θαηαζηψληαο 

πξνβιεκαηηθέο έσο θαη κε βηψζηκεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξα επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο. Δηδηθά γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011, παξαηεξήζεθε αηζζεηή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θήξπμαλ πηψρεπζε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 2010,  θαζψο αλήιζαλ ζηηο 204 έλαληη 184. πγθεθξηκέλα, 

φζνλ αθνξά ηηο εηζεγκέλεο, νηθνλνκηθέο αδπλακίεο αληηκεησπίδνπλ κηα ζηηο ηέζζεξηο 

αθνχ πνιιέο έρνπλ πάξεη ην δξφκν ηεο  επηηήξεζεο ή βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή 

δηαπξαγκάηεπζεο ελψ πιεζαίλνπλ θαη εθείλεο πνπ αλαγθάδνληαη λα νδεγεζνχλ ζε 

πξνπησρεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ κία κεηά ηελ άιιε πξνζθεχγεη ζην άξζξν 99 ηνπ 

πησρεπηηθνχ θψδηθα, ν νπνίνο ζα ηνπο παξάζρεη ηελ απαξαίηεηε παξάηαζε ρξφλνπ, 

κέρξηο φηνπ βξνπλ ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ ζα πεξηνξίζεη ή ζα εμαιείςεη ηηο 

πηζαλφηεηεο ρξενθνπίαο. 
17

 

lvi98                                                 

17
 Ζιεθηξνληθέο πεγέο : http://news.pathfinder.gr/finance/business/694058.html 

http://news.pathfinder.gr/finance/business/694058.html
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Βαζηθφο ζθνπφο καο απνηειεί ε  εμέηαζε ηεο δηαρσξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ππνδείγκαηνο Z score, δειαδή ε ζσζηή θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δχν 

θαηήγνξίεο ησλ πησρεπκέλσλ θαη ησλ πγεηψλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί 

βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην, ζπκβαδίδεη 

θαηά πνιχ κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε θαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ππνδείγκαηνο θαη δηαθξίλεηαη ζηα εμήο ζηάδηα : 

1. Γεκηνπξγία ησλ ππνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ην ππφδεηγκα 

2. Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο  

3. πιινγή ησλ δεδνκέλσλ  

4. Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο 

5. Δμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

Aο δνχκε αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε ζηάδην.  

 

i. Δεκηνπξγία ηωλ ππνζέζεωλ βάζεη ηωλ νπνίωλ αλαπηύζζεηαη ην ππόδεηγκα 

 

Οη 2 βαζηθέο ππνζέζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ έληαμε κηαο επηρείξεζεο ζε κία 

απφ ηηο 2 θαηεγνξίεο πνπ εμεηάδνπκε, δειαδή ηηο πησρεπκέλεο θαη ηηο πγηείο.  

Τπόθεζη 1 για ηιρ Πηωσεςμένερ (H1) 

Τπνζέηνπκε πσο γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε κηα επηρείξεζε ζηελ νκάδα ησλ 

πησρεπκέλσλ ηφηε ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ κία απφ ηηο δχν αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο : 

                                                                                                                                            

     http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=102379158  

 

 

 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=102379158
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α)Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη θπξήμεη πηψρεπζε κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή 

θαη ηελ αληηθεηκεληθή πξνππφζεζε πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πησρεπηηθφ θψδηθα. Οπζηαζηηθά απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα ππάξρεη 

αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ πηζησηψλ. 

β) Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη θάλεη αίηεζε ππαγσγήο ζην άξζξν 99, δειαδή 

ζε θαζεζηψο ζπλδηαιιαγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην 

πησρεπηηθφ δίθαην. Ζ αίηεζε απηή ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ην 

Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθέξζεη ζε απηφ ην ζεκείν, 

φηη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη θαηά ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, 

εληνπίζηεθε έλαο αξηζκφο εηζεγκέλσλ, γηα ηνλ νπνίν εθξεκεί αθφκα ε έγθξηζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε εθδίθαζε ηεο θάζε 

ππφζεζεο ζπληζηά κηα πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία 

εμεηάδνληαη ιέπηνκεξψο φιεο νη παξάκεηξνη, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί  ζηελ θάζε 

επηρείξεζε κηα δεχηεξε επθαηξία γηα λα εμπγηάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ δείγκα ησλ 

πησρεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ σο ρξφλν 0 ζεσξνχκε ην έηνο θαηα ην νπνίν ε 

επηρείξεζε θχξεμε πηψρεπζε ή ππάρζεθε ζε θαζεζηψο ζπλδηαιιαγήο. Ο 

ρξνληθφο νξίδνληαο αθνξά ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. Γειαδή αλ κηα επηρείξεζε 

θχξεμε πηψρεπζε ην 2009, αληινχκε δεδνκέλα γηα ηηο ρξνληέο 2008-2004.  

 

Τπόθεζη 2 για ηιρ Τγιείρ (Ζ2) 

Θεσξνχκε πσο γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε κηα επηρείξεζε κε αζθάιεηα ζηελ νκάδα 

ησλ πγεηψλ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εμείο πξνππνζέζεηο :  

α) Να κελ έρεη παξαηεξεζεί αδπλακία πιεξσκήο ησλ νθεηιεηψλ ηα ηειεπηαία  

ρξφληα 

β) Να κελ έρεη ηεζεί ε κεηνρή ηνπο ζε θαζεζηψο επηηήξεζεο ε αλαζηνιήο 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 
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γ) Να παξνπζηάδνπλ ζεηηθή νηθνλνκηθή πνξεία  θαη γεληθφηεξα νη πξνβιέςεηο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο λα είλαη 

επνίσλεο φζνλ αθνξά ην κέιινλ.     

 

ii. Επηινγή ηνπ δείγκαηνο  

Σν δείγκα καο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 28 εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαρσξίδνληαη ζε 2 νκάδεο κε βάζε ηηο παξαπάλσ πξνππνζέζεηο( 14 πησρεπκέλεο θαη 

14 πγηείο). Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο καο πξνέξρνληαη απφ ην δεπηεξνγελή θαη 

ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαζψο ν Αltman εθάξκνζε ην ππφδεηγκα ηνπ απνθιεηζηηθά γη 

απηνχο ηνπο δχν ηνκείο εμαηξψληαο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα.  

 Ζ αληηζηνίρεζε ησλ πησρεπκέλσλ κε ηηο πγείο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε 

ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. ην πξσηαξρηθφ ππφδεηγκα ηνπ 1968 ν 

Alηman αληηζηνίρεζε ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο κε ηηο πησρεπκέλεο, εμεηάδνληαο ηελ 

νκνηνγέλεηα ηνπο σο πξνο ηνλ θιάδν θαη ην κέγεζνο. Γεδνκέλεο φκσο ηεο έληνλεο 

χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ήηαλ 

αδχλαην λα εληνπίζνπκε πγηείο κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν Altman πνπ λα 

αληηζηνηρνχλ ζηηο πησρεπκέλεο βάζεη ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ. Έηζη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε αληηζηνίρεζε πνπ εθαξκφζηεθε ζην αλαζεσξεκέλν ππφδεηγκα  

ZETAmodel, δειαδή σο πξνο ηνλ θιάδν θαη ηε ρξνληά ησλ δεδνκέλσλ.  Απηφ ην 

κνληέιν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Altman, Haldeman and Narayanan (1977) σο κηα 

βειηησκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πξσηφηππνπ θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο 

φπσο είδακε θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.  (Altman E. , 2000, ζει 33) Αο 

δνχκε φκσο αλαιπηηθά ηηο δχν θαηεγνξίεο : 

 

Παποςζίαζη πηωσεςμένων επισειπήζεων 

ηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ 14 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είηε θχξεμαλ πηψρεπζε είηε 

ππάρζεθαλ ζε θαζεζηψο ζπλδηαιιαγήο κεηά ην 2007, ηε ρξνληά πνπ ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή ν λένο λφκνο. Θα πξέπεη δειαδή λα πιεξνχλ ηηο πξνππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ππφζεζε Ζ1. ε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη 
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ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απν ηδαηέηαξα πςειφ πηζησηηθφ 

θίλδπλν . 

 Οη θιάδνη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο πνηθίινπλ, κε ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ 

λα παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν θαζψο 4 απν απηέο αλήθνπλ εδψ. Δπίζεο νη θιάδνη ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ νηθηαθψλ αγαζψλ απαξηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ. 

Οη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ μερσξηζηά ε θάζε κία ζηνπο θιάδνπο ησλ 

Βηνκεραληθψλ Πξνηφλησλ θαη Τπεξεζηψλ, Αζθαιεηψλ , Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο, Σειεπηθνηλσληψλ, Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαί Πξψησλ Τιψλ. Παξαθάησ 

βιέπνπκε θαη ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

θιάδνπ. 

 

 

Γηάγξακκα 2 :ύλζεζε δείγκαηνο πησρεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηνπο θιάδνπο 

 

Ζ κέζε πησρεπκέλε επηρείξεζε παξνπζηάδεη ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 173.292.009,76 € 

έλα έηνο πξηλ ηε πηψρεπζε, κε ην εχξνο ηνπ λα θπκαίλεηαη απφ ηα 8 εθ. έσο ηα 616 

εθ. € Δπηπιένλ ε κέζε θεθαιαηνπνίεζε απαξηζκείηαη ζηα 10,9 εθ. € αθνχ  φιεο νη 

επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο. Σν εχξνο ηεο 

θεθαιαηνπνίεζεο θπκαίλεηαη απφ ηα 1,5 εθ. € έσο ηα 49,16 εθ. €. Σέινο ν κέζνο φξνο 

ησλ εηψλ ιεηηνπξγίαο πξηλ απφ ηελ πηψρεπζε είλαη  28 έηε. Αο δνχκε ζπλνπηηθά ηα 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.  
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Πίλαθαο 7:Υαξαθηεξηζηηθά νκάδαο πησρεπκέλσλ 

Δταιρίες 
Έτη 
λειτοσργίας  Κευαλαιοποίηση Δνεργ/1Τ 

BETANET  11 29,48 146.125.000,00 

LANNET ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ  9 2,01 156.188.341,00 

MICROLAND COMPUTERS 17 8,68 14.014.824,00 

RIDENCO  28 0,88 90.790.361,04 

ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 68 49,16 616.333.000,00 

ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ  30 2,28 369.464.297,88 

ΑΣΣΗ-ΚΑΣ Α.Σ.Δ. 30 2,61 380.524.430,83 

ΓΗΔΚΑΣ Α.Σ.Δ. 32 1,79 99.943.293,04 

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ  21 6,08   

ΔΛΛΖΝΗΚΔ 
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  24 1,79 104.126.824,07 

ΜΑΞΗΜ Κ. Μ. ΠΔΡΣΗΝΗΓΖ  23 1,5   

ΜΔΟΥΩΡΗΣΖ ΑΦΟΗ  23 2,64 30.495.037,22 

ΑΟ  11 39,87 63.319.000,00 

ΥΑΛΤΒΓΟΦΤΛΛΩΝ 60 3,17 8.179.708,00 

Μέση Σιμή 27,6429 10,85286 173.292.009,76 

Γιάμεσος 23,5 2,625 102.035.058,56 

Σσπική Απόκλιση 17,1447 16,12743 186067303,4 

σντελεστής μεταβλητότητας 0,62022 1,486007 1,073721193 

 

Ζ δηάκεζνο αλαπαξηζηά ηελ ηηκή ηνπ Ε, ηελ νπνία έρεη θάησ απφ ην 50% ησλ 

παξαηεξήζεσλ. Ζ ηππηθή απφθιηζε θαη ν ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο είλαη κέηξα 

δηαζπνξάο θαη απεηθνλίδνπλ ην θαηά πφζν απέρνπλ νη ηηκέο απφ ην κέζν φξν. Δηδηθά 

γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε παξαηεξνχκε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, κε ηηο πεξηζζφηεξερ 

εηαιπίερ να έσοςν κάηω από 10 εκ.€. Ζ ίδηα αλνκνηνγέλεηα παξαηεξείηαη θαη γηα ηα έηε 

ιεηηνπξγίαο φπσο θαη γηα ην χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ έλα ρξφλν πξηλ ηε πηψρεπζε. Απηφ 

είλαη ινγηθφ θαζψο νη επηρεηξήζεηο καο πξνέξρνληαη απφ 9 δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ θάζε επηρείξεζε.  

 

BETANET Α.Δ.(2008) 

Ηδξχζεθε ην έηνο 1997 θαη αλήθεη ζηνλ ππεξθιάδν ησλ Καηαζθεπψλ & Τιηθψλ 

Καηαζθεπψλ θαη ζην θιάδν ησλ  Οηθνδνκηθψλ  Τιηθψλ  & Δμαξηεκάησλ. 

Γξαζηεξηνπνηείην ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ζθπξνδέξκαηνο πςειήο αληνρήο ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή θαη δηάζεζε φπσο επίζεο 
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θαη ζηελ εκπνξία πξνθαηαζθεπαζκέλσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ 

πξνθαηαζθεπψλ. Ζ πηψρεπζε ηεο απνθαζίζηεθε θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο απφ εξγαδνκέλνπο ηεο, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζηακάηεζε ηηο πιεξσκέο ηεο 

απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, φηαλ θαη έπαπζε λα θαηαβάιιεη ηνπο κηζζνχο ηνπο κεηά ησλ 

ππεξσξηψλ, αδεηψλ θαη επηδνκάησλ. Ζ Betanet δελ εμέδσζε ηζνινγηζκφ γηα ην έηνο 

2008, νπφηε θαη ζεσξείηαη ην έηνο 0 γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα.  

 

ΛΑΝΔΣ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ (2008) 

Ζ Lannet Communications  ηδξχζεθε ην 1999 θαη δξαζηεξηνπνηείην ζην ρψξν ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. Ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

δηαζχλδεζε κε ην Δζληθφ Σειεπηθνηλσληαθφ Γίθηπν ελψ νη κεηνρέο ηεο  

δηαπξαγκαηεχνληαλ  ζην Υξεκαηηζηήξην  Αζελψλ απφ ην 2002. Απφ ην θαινθαίξη 

ηνπ 2008 άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα αξλεηηθά ζεκάδηα  θαζψο δήισλε 

αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα, λα 

δηαθφςεη ν OTE ηελ παξνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο 

πξνο απηήλ. αλ απνηέιεζκα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαηέζεζε αίηεζε ππαγσγήο 

ζην άξζξν 99 ηνπ N. 3588/2007, ε νπνία έγηλε απνδεθηή.  Σν Μάην ηνπ 2009 επήιζε 

θαη ε νξηζηηθά ε πηψρεπζε, εθφζνλ ε εηαηξία θαηέζεζε αίηεζε παχζεο πιεξσκψλ. 

 

ΓΗΔΚΑΣ Α.Σ.Δ (2008) 

Ηδξχζεθε ην έηνο 1976 θαη δξαζηεξηνπνηνχηαλ ζηνλ ππεξθιάδν ησλ θαηαζθεπψλ σο 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία. Αθνινχζεζε κηα ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε πνξεία έρνληαο 

αλαιάβεη ηειεπηθνηλσληαθά, θηεξηαθά θαη κεραλνγξαθηθά έξγα γηα θνινζζνχο, φπσο 

ε Vodafone, ε Siemens, ε ΓΔΖ, ην Ν.Α.Σ.Ο. ελψ επηδείθλπε πινχζηα δξαζηεξηφηεηα 

ζε Κχπξν, Μεγάιε Βξεηαλία θαη Βαιθάληα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο κέρξη ην 

2005 θαη γηα 7 ζπλερφκελεο ρξνληέο είρε δηαθξηζεί σο έλαο απφ ηνπο 500 πην 

εμειηζζφκελνπο νκίινπο δηεζλψο. Δίρε, φκσο, ζπζζσξεχζεη θαη απιήξσηεο απνδνρέο 

7 κελψλ ζηνπο 300 πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο ηεο. Έηζη Σν Ννέκβξην ηνπ 2008 

αλαθνίλσζε φηη ππνβάιιεη αίηεζε ππαγσγήο ζην άξζξν 99, γεγνλφο πνπ δελ 

απνηέιεζε είδεζε γηα εξγαδνκέλνπο, κεγαινζηειέρε θαη πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο, 
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αθνχ νη πεξηζζφηεξνη είραλ παξακείλεη απιήξσηνη γηα πνιινχο κήλεο. ηηο 1/12/2008 

ε ΓΗΔΚΑΣ έπαπζε θάζε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθρψξεζε φια ηα 

εθηεινχκελα έξγα. Οη εξγαδφκελνη έκεηλαλ λα δηεθδηθνχλ απφ ηελ πησρεπηηθή 

πεξηνπζία θαη κέρξη ζήκεξα, δελ έρνπλ θαηνξζψζεη λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο 

νθείινληαη.   

 

MICROLAND COMPUTERS A.B.E.E(2009) 

Ηδξχζεθε ην έηνο 1992 κε βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ πξνψζεζε, 

δηάζεζε  θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο, ηδίσο ζηνπο 

ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ππέβαιε 

αίηεζε αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο. ηελ αίηεζε πεξηγξαθφηαλ 

αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα κέζα αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. Ζ 

αίηεζε φκσο απνξξίθζεθε απφ ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ κε ηελ ππ' αξηζκ. 

624/3.7.2009 απφθαζή ηνπ εμαηηίαο ηεο κε επαξθνχο αλαθνξάο ησλ παξαπάλσ θαη 

ηεο έιιεηςεο εμαζθάιηζεο ηεο ζπκθσλίαο ησλ πηζησηψλ, κε απνηέιεζκα ε εηαηξία 

λα θπξήμεη πηψρεπζε.   

 

 

ΥΑΛΤΒΓΟΦΤΛΛΧΝ Α.Δ.(2009) 

Ζ εηαηξεία ιεηηνχξγεζε σο ην πξψην ραιπβνπξγείν ζηελ Διιάδα κε έηνο ίδξπζεο ην 

1939 θαη απνηέιεζε κέινο ηνπ Υ.Α.Α. απφ ην 1946. Δπέδεημε ζεκαληηθή εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε Δπξσπατθέο θαη Αθξηθαληθέο ρψξεο θαζψο θαη ζηε Μέζε 

Αλαηνιή. Χζηφζν ην 2006 ε κεηνρή ηεο αθνινπζνχζε ζηαζεξή πνξεία θάησ απφ ηα 

0,50 επξψ ελψ ε θεθαιαηνπνίεζή ηεο δελ μεπεξλνχζε ηα 11 εθαη. επξψ. Σν 

Γεθέκβξην ηνπ 2008 ε κεηνρή ηεο ηέζεθε ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ εηαηξία 

δελ πξνέβε ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009, νπφηε 

θαη ζεσξείηαη ην έηνο πηψρεπζεο. 

 

 



- 64 - 

 

ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (2009) 

 Ο φκηινο Αζπηο ηδξχζεθε ην 1941 θαη θαηείρε ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζηνλ 

ππεξθιάδν ησλ αζθαιεηψλ, φληαο ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά. 

πγθεθξηκέλα δξαζηεξηνπνηνχηαλ σο επηρείξεζε αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

ζπλαζθαιεηψλ θάζε θιάδνπ θαη είδνπο γηα ίδην ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

αλαιακβάλνληαο ζπλεξγαζία κε ζπλαθείο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. Ζ εηαηξία φπσο θαη ν θιάδνο άξρηζε λα θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο απψιεηεο 

θαη λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα απφ ην 2003. Ζ κεηνρή ηεο 

ηέζεθε ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008. Ζ νξηζηηθή αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνθαζίζηεθε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ην επηέκβξην 

ηνπ 2009. Πεξίπνπ 700 εξγαδφκελνη έκεηλαλ άλεξγνη θαη νη αζθαιηζκέλνη, ησλ 

νπνίσλ ηα ζπκβφιαηα πιήηηνληαη, ππνινγίδνληαη ζε 1,2 εθαηνκκχξηα. Ο θχξηνο φγθνο 

αθνξά θαηφρνπο απηνθηλήησλ αιιά θαη λνζνθνκεηαθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ ππνινγίδνληαη ζε 200.000 - 250.000.  

 

ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΧΡΗΣΟΗ Α.Σ.Δ (2009) 

Ζ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία Αθνί Μεζζνρσξίηε ηδξχζεθε ην έηνο 1966 ελψ ην 1986 

πήξε ηε κνξθή ηεο Α.Δ. Βαζηθφ αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο απνηεινχζαλ  φιεο νη 

θαηεγνξίεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Ζ γεσγξαθηθή εκβέιεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θάιππηε νιφθιεξε ηελ ρψξα, θαηά θχξην ιφγν φκσο ζηελ Βφξεηα Διιάδα. Ζ 

αδπλακία πιεξσκψλ πνπ παξνπζίαδε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 ν βαζηθφηεξνο 

πειάηεο ηεο εηαηξείαο, ην ειιεληθφ Γεκφζην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε  δηεζλή 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην επηέκβξην ηνπ 2008, επηδείλσζαλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Λφγσ ηεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη απξφζθνπηε ζπλέρηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε εηαηξεία ππέβαιιε ζηηο 22/12/2008 αίηεζε ππαγσγήο ζηηο 

επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99. Ζ αίηεζε έγηλε δεθηή ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. 

Έθηνηε ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία νπζηαζηηθά παξακέλεη αλελεξγή ελψ νη παιαηνί 

κεγαινκέηνρνί ηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ άιιεο ηερληθήο εηαηξείαο. 
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RIDENCO COMMERCIAL A.E.B.E (2010) 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1982 θαη αλήθεη θαηά 99% ζηνλ φκηιν Ridenco. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ αγαζψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην εκπφξην θαη εηζαγσγή εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδπζεο, φληαο ν 

απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ Σimberland, Nautica θαη La 

Martina. O φκηινο ππέβαιε ην επηέκβξην ηνπ 2010 αίηεζε ππαγσγήο ηεο Ridenco 

Commercial  ζην άξζξν 99, θαζψο  δχν ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αξλήζεθαλ ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ιεμηπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο. Με  βαζηθφ ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε 

ηεο εηαηξίαο  αλαηέζεθε ζηελ εμεηδηθεπκέλε εηαηξία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπκβνπιψλ Deloitte Business Solutions ε εθπφλεζε Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ 

Αλαδηνξγάλσζεο θαη Αλαδηάξζξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

 

ATTI-KAT A.T.E (2010) 

Ζ ΑΣΣΗ-ΚΑΣ Α.Σ.Δ. ηδξχζεθε ην 1980  κε βαζηθφ αληηθείκελν εξγαζίαο  ηε κειέηε, 

επίβιεςε θαη εθηέιεζε νηθνδνκψλ, δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ 

αλαζπγθξφηεζεο. Ο θαηάινγνο ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη είλαη καθξχο θαζψο ζ 

απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θάπνηα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα δεκφζηα έξγα φπσο 

ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο Οδνχ.  Χζηψζν ην επηέκβξην ηνπ 2010 

θαη ελ γέλεη ηεο αδπλακίαο πιεξσκψλ ησλ νθεηιψλ ηεο ε εηαηξία θαηέζεζε αίηεζε γηα 

ηελ ππαγσγή ηεο ζην άξζξν 99 εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια πξνζσξηλή δηαηαγή 

πξνζηαζίαο έλαληη ησλ πηζησηψλ ηεο. Ζ αίηεζε έγηλε δεθηή ην Ννέκβξην ηεο ίδηαο 

ρξνληάο. Ζ ηερληθή εηαηξία νδεγήζεθε ζηελ θίλεζε απηή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη 

ηα ζπκθέξνληά ηεο, ηδίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηάθεξε, κέζσ ηεο πψιεζεο ηνπ 

πνζνζηνχ πνπ θαηείρε ζηελ Αηηηθή Οδφ, λα πεξηνξίζεη ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο 

ζην πνζφ ησλ 20 εθαη. επξψ.  Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Γεκφζην νθείιεη ζηελ 

ATTI-KAT πεξίπνπ 100 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ εάλ θαηαβιεζεί ην επφκελν δηάζηεκα, 

ζα επηιχζεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε εηζεγκέλε.  
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ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (2010) 

Ζ εηαηξία ηδξχεηαη ην 1986 θαη εμειίζζεηαη ηαρχηαηα ζε έλα δπλακηθφ φκηιν 

εηαηξηψλ. Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ είλαη ε παξαγσγή γφλνπ θαη κεγάινπ 

ςαξηνχ θαζψο θαη ε επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζία ηειηθψλ πξνηφλησλ. Δπηπιεφλ ν 

φκηινο εκπνξεχεηαη θαη δηαλέκεη ηα πξνηφληα ηνπ κέζσ ελφο εμνπζηνδνηεκέλνπ 

δηθηχνπ αληηπξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ην εμσηεξηθφ. 

Ώζηφζν ν φκηινο αληηκεηψπηδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία έγηλαλ 

πεξηζζφηεξν εκθαλή ην έηνο 2008 θαη ζπκπαξέζεξαλ νιφθιεξν ηνλ θιάδν ηεο 

Αιηείαο ζε χθεζε. Μφλν ζην ελλεάκελν ηνπ 2008, ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηεο 

εηαηξείαο ήηαλ 10,6 εθαη. επξψ, ηα βξαρππξφζεζκα 39 εθαη. επξψ θαη νη 

ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ησλ 10 εθαη. επξψ. Σελ ίδηα ρξνληά, ην πνζφ ησλ 

νθεηιψλ ησλ Διιεληθψλ Ηρζπνθαιιηέξγεηψλ πξνο ηηο άιιεο κεγάιεο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ αλέξρνληαλ ζε 5,5 εθαη. επξψ, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

νθεηιψλ απηψλ λα αθνξά ηελ εηαηξεία Πεξζεχο, ζπγαηξηθή ηεο ειφληα. Λφγσ ηεο 

δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη θαηέζεζε αίηεζε γηα 

ππαγσγή ζην άξζξν 99 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ 

θαηάηαμε ηεο κεηνρή ηεο ζε θαζεζηψο επηηήξεζεο. Ζ αίηεζε ηειηθά εγθξίζεθε ην 

Μαην ηνπ 2010, νπφηε θαη επηθπξψζεθε ε ζπκθσλία  ζπλδηαιιαγήο.  

 

ΜΑΞΗΜ ΠΔΡΣΗΝΗΓΖ(2010) 

Ζ εηαηξεία "ΜΑΥΗΜ" Κ. Μ. ΠΔΡΣΗΝΗΓΖ ηδξχζεθε ην 1987 θαη δξαζηεξηνπνηείην 

ζηνλ θιάδν ηεο Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηεο θαηαζθεπήο Βαθηθψλ θαη Φηληξηζηηθψλ 

κεραλεκάησλ. Ήηαλ  ε κεγαιχηεξε θαη πην ζχγρξνλε κνλάδα ζην Βαιθαληθφ ρψξν 

θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε. Ζ κεηνρή ηεο φκσο ηέζεθε ζε αλαζηνιή 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηεο ελψ ην έηνο 2010 

θχξεμε πηψρεπζε. 

 

ΑΟ FERRIES (2010) 

Ζ εηαηξεία ΑΟ Α.Ν.Δ.. ηδξχζεθε ην 1975 σο Δ.Π.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο 

γξακκέο ακνζξάθεο - Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ακνζξάθεο - Καβάιαο.  
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Σν 1999 κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκε Δηαηξεία.. Σν 2009 ραξαθηεξίδεηαη σο έηνο 

ζπξξίθλσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, σο απφξξνηα ηεο γλσζηήο ¨ππφζεζεο 

Παπιίδε¨ ε νπνία απαζρφιεζε έληνλα ηα Μ.Μ.Δ. Ζ πιεηνςεθία ησλ πινίσλ πνπ 

αλήθαλ ζηηο έσο ηφηε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ΑΟ πεξηήιζαλ ζε θαζεζηψο 

αθηλεζίαο. Ζ κεηνρή ηεο βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ 1ε 

Απξηιίνπ 2009 γηαηί δε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 2008. Ζ 

εηαηξεία είρε ελεκεξψζεη ην επελδπηηθφ θνηλφ ζηηο 11/12/2008 γηα αίηεζε ππαγσγήο 

ζην άξζξν 99. Παξάιιεια είρε δεηήζεη πξνζσξηλή δηαηαγή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε έγηλε 

ζηελ Αζήλα θαη νξίζηεθε ε ζπδήηεζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηηο 7/1/2009. Σν αξκφδην 

δηθαζηήξην ζπλεδξίαζε θαη απέξξηςε θαη ηα δχν αηηήκαηα. Χζηφζν ε ανο θαηέζεζε 

θαη δεχηεξε ζην Πνιπκειέο  Πξσηνδηθείν Αιεμαλδξνχπνιεο ε νπνία θαη έγηλε δεθηή 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010.  

 

ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ(2010)  

Ζ αιπζίδα ζνππεξκαξθεη Αηιάληηθ ηδξχζεθε ην έηνο 1980. Απαζρνινχζε πεξίπνπ 

4.000 εξγαδφκελνπο θαη αξηζκνχζε 150 κε 160 ππνθαηαζηήκαηα. Ζ επηρείξεζε κέρξη 

ην 2009 απνηεινχζε ηνλ 15
ν
 κεγαιχηεξν εξγνδφηε ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα. Χζηφζν 

κεηξνχζε πέληε ζεξί δεκηνγφλεο ρξήζεηο απφ ην 2006 έσο ην 2010. Έηζη θαηέζεζε 

αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο ηνπ Άξζξνπ 99 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010  

θαζψο αληηκεησπίδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ αίηεζε έγηλε δεθηή ην Ννέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο. Χζηφζν 

ε εηαηξεία δελ θαηφξζσζε λα ηα βξεί κε ηνπο πηζησηέο θαη θχξεμε παχζε πιεξσκψλ 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011.  

 

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ (2011) 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1990 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ Μ.Μ.Δ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο ηειεφξαζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο. Καηέρεη ην δηαθξηηηθν 

ηίηιν ΑΛΣΔΡ, ν νπνίνο είλαη επξέσο γλσζηφο σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ηεο ρψξαο. Σν 2009 άξρηζε λα δηαθαίλεηαη ε δπζκελήο 
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νηθνλνκηθή πνξεία ζηελ νπνηά είρε πεξηέιεζεη ε εηαηξία, επεξεαζκέλε απφ ην έληνλα 

αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιηκά. Ζ κεηνρή ηεο ηέζεθε ζε επηηήξεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2011 σο απνηέιεζκα ηεο δέζκεπζεο ινγαξηαζκψλ ηεο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην 

εμαηηίαο ηεο κε θαηαβνιή νθεηιήο ηεο ζε παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο θαη ΦΠΑ. Σν 

Μάην θαηέζεζε ηειηθά αίηεζε ππαγσγήο ζην άξζξν 99, ε νπνία έγηλε ηειηθά δεθηή 

κεηά απφ 2 κήλεο. Ζ δηαδηθαζία είλαη αθφκα ζε εμέιημε ελψ ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ ζηαζκνχ νινέλα θαη δηνγθψλνληαη, επηβεβαηψλνληαο θήκεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηειηθά δε ζα θαηνξζψζεη λα μεθχγεη απφ ηελ ηξνρηά ηεο πηψρεπζεο.  

 

 Παποςζίαζη ςγειών επισειπήζεων 

ε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ νη 14 πγηείο επηρεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

πξνεγνχκελε νκάδα . Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε ρακειά επίπεδα 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, παξνπζηάδνπλ ζεηηθή νηθνλνκηθή πνξεία  θαη γεληθφηεξα νη 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηνπο είλαη 

επνίσλεο. Θα πξέπεη δειαδή λα πιεξνχλ ηηο πξνππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππφζεζε Ζ2.   πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε αληηζηνίρεζε ησλ πησρεπκέλσλ κε 

ηηο πγηείο πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηαξρηθά κε βάζε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη δεπηεξεπφλησο φπνπ ήηαλ δπλαηφ κε βάζε ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε. Γηα ηξεηο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ εθηθηή ε αληηζηνίρεζε κε βάζε ηνλ 

θιάδν, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ. Έηζη αληηζηνηρήζεθαλ κε βάζε ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

ελψ παξάιιεια έγηλε πξνζπάζεηα, νη θιάδνη πησρεπκέλεο-πγεηνχο λα παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα ζπλάθεηα. Ζ ζχλζεζε ησλ θιάδσλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη πγηείο 

απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

http://www.inews.gr/t/fpa.htm


- 69 - 

 

 

Γηάγξακκα 3:  ύλζεζε δείγκαηνο  πγεηώλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Μφλν ην 36% ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηνπο ίδηνπο θιάδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηα Πξνζσπηθά Οηθηαθά Αγαζά θαη ζηα Βηνκεραληθά Πξνηφληα θαη Τπεξεζίεο. Οη 

ππφινηπεο αθνξνχλ κεκνλσκέλα ε θάζε κηα έλα θιάδν ζε αληηζηνηρία πάληα κε ηηο 

πησρεπκέλεο. πσο βιέπνπκε θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ε κέζε πγηήο επηρείξεζε 

ιεηηνπξγεί 46 έηε πεξίπνπ θαη έρεη κέζε θεθαιαηνπνίεζε 196 εθ. €. Παξαηεξνχκε ηε 

ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ παξνπζηαδνπλ νη επηιεγκελεο επηρεηξήζεηο θαη σο πξνο ηα 2 

ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθα σο πξνο ηελ θεθαιαηνπνίεζε ππάξρεη ηεξάζηηα 

αλνκνηνγέλεηα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλνπλ νη πςειέο ηηκέο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο 

θαη ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο. Κάηη ηέηνην ήηαλ θπζηθά αλακελφκελν εθφζνλ 

νη επηρεηξήζεο επηιέρζεθαλ κε βαζηθφ θξηηήξην ν θιάδνο ηδξαζηεξηφηεηαο λα 

ηαηξηάδεη ζηνλ θιάδν ησλ πησρεπκέλσλ. 
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    Πίλαθαο 8: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ πγεηώλ επηρεηξήζεσλ  

ΤΓΗΔΗ Έηη λειηοςπγίαρ  Κεθαλ.(εκ.€) 

NEXANS ΔΛΛΑ  37 14,04 

ΟΣΔ  61 1670 

ΚΑΡΔΛΗΑ  22 152,1 

ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ  62 3,27 

ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS  41 89,42 

SCIENS  23 52,15 

Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ 99 152,83 

JUMBO  30 474,29 

ΣΗΣΑΝ  108 38,3 

ΚΑΝΑΚΖ  25 9,75 

ΕΑΜΠΑ  48 3,58 

ΟΛΘ  20 100,2 

ΡΔΒΟΪΛ  28 11,1 

CYCLON 36 8,27 

Μέση Σιμή 45,71428571 198,521429 

Γιάμεσος 36,5 45,225 

Σσπική Απόκλιση 27,93516827 441,267545 

σντελεστής μεταβλητότητας 0,611081806 2,22277035 

 

Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθά θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ θάζε επηρείξεζε  

 

ΝΔΥΑΝ ΔΛΛΑ 

H NEXANS ΔΛΛΑ Α.Β.Δ. ηδξχζεθε ην 1973.H εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

παξαγσγή φισλ ησλ εηδψλ θαισδίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα παξάγεη θαιψδηα 

ελεξγείαο, ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο ηάζεο, θαιψδηα ηειεπηθνηλσληαθά ράξηηλα ή 

πιαζηηθά, θαζψο θαη γπκλνχο αγσγνχο ραιθνχ, αινπκηλίνπ θαη θξακάησλ 

αινπκηλίνπ. Δπίζεο παξάγεη θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ ρεξζαίσλ θαη ππνβξπρίσλ. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο πξσηνπφξνο ζηελ Διιεληθή αγνξά θαισδίσλ θαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπ Ο.Σ.Δ.  

 

Ο.Σ.Δ -ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΛΛΑΓΟ 

Ο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ A.E.) είλαη ν κεγαιχηεξνο 

ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνδνο ηεο ρψξαο, ελψ καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ απνηειεί 

ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο Οκίινπο ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ο ΟΣΔ είλαη κία απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζην 
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Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζχκθσλα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε, ελψ νη κεηνρέο ηνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζην δηεζλέο ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ.  

 

ΚΑΠΝΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΡΔΛΗΑ 

Ζ Καξέιηα Α.Δ ηδξχζεθε ην 1988 θαη απνηειεί ζήκεξα ηε κεγαιχηεξε 

θαπλνβηνκεραλία θαη ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα ηζηγάξσλ ζηελ Διιάδα κε έλα 

πινχζην δίθηπν εμαγσγψλ πνπ θαιχπηεη 65 ρψξεο. Ζ εηαηξία θεκίδεηαη γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο. 

 

Ν. ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ  

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1932 γηα ηνλ εμαξηηζκφ ηζηηνθφξσλ πινίσλ ( θατθηψλ ) ζηνλ 

Πεηξαηά. Σν έηνο 1948 κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε εηαηξία. Με ζπλερείο επεθηάζεηο ζε 

θηίξηα θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ε εηαηξία παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, 

παξακέλνπζα πάληα επίθαηξε θαη πξσηνπφξνο ζην ρψξν ηεο. ήκεξα αμηνπνηψληαο 

ηηο πξφζθαηεο επελδχζεηο, μεθηλά κία λέα αλαπηπμηαθή πεξίνδν, επεθηείλνληαο ην 

παξαγσγηθφ θαη εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ ηεο ζε λέα πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο  φπσο εηδηθέο εθαξκνγέο ζπξκάησλ θαη ζπξκαηφζρνηλσλ. 

 

ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS 

Ζ Πιαίζην Computers Α.Β.Δ.Δ απνηειεί ηε  Νν 1 Δηαηξεία Πιεξνθνξηθήο, 

Σειεπηθνηλσληψλ & Δηδψλ Γξαθείνπ ζηελ Διιάδα. Γηαζέηεη έλα πινχζην δίθηπν 

ζπλεξγαηψλ ελψ ζην πειαηνιφγην ηεο ζπγθαηαιέγνληαη 160.00 επηρεηξήζεηο – 

πειάηεο. Γηα 8ε ζπλερφκελε ρξνληά δηαθξίζεθε σο κηα απφ ηηο  500 ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελεο εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο. 

 

SCIENS ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1975 κε κνξθή ΔΠΔ θαη αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εηζαγσγή 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ.  Σν έηνο 1987 κεηαηξάπεθε  ζε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ 
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επσλπκία ΖΛΔΚΣΡΑ Αλψλπκε Δκπνξηθή Δηζαγσγηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία 

Ζιεθηξνινγηθνχ Τιηθνχ Α.Δ. Σν έηνο 2005 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαβνιή ζην ζθνπφ 

ηεο εηαηξίαο  θαη έηζη ζην αληηθείκελν ηεο ζπγθαηαιέγνληαη πιένλ κφλν 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην άιισλ εηαηξηψλ θαζψο 

θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ 

Ζ ΑΓΔΣ Ζξαθιήο είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ηζηκέληνπ ζηελ Διιάδα κε 

ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλαηφηεηα 9,6 εθαη. ηφλνπο εηεζίσο. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 

1911 σο κηα βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή εηαηξεία κε ην φλνκα "Αλψλπκνο Γεληθή 

Δηαηξεία Σζηκέλησλ". ήκεξα αλήθεη ζην δηεζλή φκηιν Lafarge, ν νπνίνο θαηέρεη ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο. Γηαζέηεη 3 εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ θαη 6 θέληξα 

δηαλνκήο ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί 14 ιαηνκεία. Γξαζηεξηνπνηείηαη εκπνξηθά ζε 

νιφθιεξε ηελ επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή Διιάδα γηα ρχδελ θαη ζαθεπκέλν ηζηκέλην. 

 JUMBO 

Ζ εηαηξία ηδξχεηαη ην 1980 κε βαζηθφ αληηθείκελν ηελ πψιεζε παηρληδηψλ ελψ 

αξγφηεξα επεθηείλεηαη θαη  ζηελ πψιεζε εηδψλ βξεθηθήο αλάπηπμεο, εηδψλ δψξσλ, 

εηδψλ βηβιηνραξηνπσιείνπ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εηδψλ . ήκεξα έρεη εμειηρζεί ζε έλα 

δπλακηθφ  φκηιν εηαηξηψλ, ν νπνίνο  δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηξεηο ρψξεο.: ζηελ Διιάδα 

κε 46 θαηαζηήκαηα ζηελ Βνπιγαξία κε 6 θαηαζηήκαηα θαη ζηελ Κχπξν κε 3 

θαηαζηήκαηα.  

  

ΣΗΣΑΝ 

Ο κηινο Σζηκέλησλ ΣΗΣΑΝ είλαη ειιεληθή εηαηξία, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. Ηδξχζεθε ην 1902 θαη εηζήρζε 

ζην ρξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ην 1912. ηε δηάξθεηα ηεο εθαηνληαεηνχο ηζηνξίαο 

ηνπ ππήξμε πξσηνπφξνο ζηνλ θιάδν ηνπ, ζπλδπάδνληαο ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα, κε ην ζεβαζκφ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ. 
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ΚΑΝΑΚΖ 

Ζ ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ ΑΒΔΔ ηδξχεηαη ην 1985 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν 

ηεο δαραξνπιαζηηθήο θαη αξηνπνηίαο. ια απηά ηα ρξφληα δηέγξαςε κηα πνξεία 

ζπλερνχο αλάπηπμεο θαη ξαγδαίαο εμέιημεο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηάθηεζε εγεηηθήο 

ζέζεο ζηελ πξνκεζεπηηθή αγνξά ηνπ θιάδνπ ηεο ζηελ Διιάδα. ήκεξα, ε Δηαηξεία 

αληηπξνζσπεχεη απνθιεηζηηθά 26 απφ ηνπο πην θεκηζκέλνπο δηεζλείο νίθνπο 

παξαγσγήο α' πιψλ δαραξνπιαζηηθήο, αξηνπνηίαο θαη παγσηνχ ζηελ Διιάδα, ηελ 

Κχπξν θαη ζε Βαιθαληθέο ρψξεο.  

 

ΖΑΜΠΑ Α.Ε. 

Ζ ΕΑΜΠΑ Α.Δ. ηδξχεηαη ην 1962 κε θχξην αληηθείκελν ην ρνλδξηθφ εκπφξην 

ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη πθαζκάησλ θαη εηζάγεηαη ζην Υ.Α.Α. ην έηνο 1972. Απφ ην 

1984 εηζάγεη θαη δηαζέηεη ζε απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ηηο επψλπκεο 

ζπζθεπέο θιηκαηηζκνχ SHARP.   

 

ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΛΘΜΕΝΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Α.Ε 

Ζ εηαηξία ηδξχεηαη ην 1970 σο  λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ελψ ην 1990 

κεηαηξέπεηαη ζε αλψλπκε εηαηξία.  Ζ ΟΛΘ AE είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εξγνδφηεο 

ζήκεξα ζηε Β. Διιάδα κε πάλσ απφ 600 εξγαδνκέλνπο, ελψ θαζεκεξηλά ζηνπο 

ρψξνπο ηεο απαζρνινχληαη πάλσ απφ 2.000 άηνκα. Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο 

εμππεξεηεί εηεζίσο 16.000.000 ηφλνπο εκπνξεπκάησλ (απφ ηνπο νπνίνπο 7.000.000 

ηφλνη είλαη μεξφ θνξηίν θαη 9.000.000 πγξά θαχζηκα), 370.000 TEUs 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα, 3.000 πινία, 220.000 επηβάηεο.  

 

ΡΔΒΟΗΛ A.E  

Ζ REVOIL  ηδξχζεθε ην 1982 κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ 

πξντφλησλ. Ζ Δηαηξεία απφ ην Μάην ηνπ 1995 έσο ζήκεξα έρεη αλαπηχμεη έλα επξχ 

δίθηπν 532 πξαηεξίσλ ηα νπνία θέξνπλ ηα ρξψκαηα θαη ηα ζήκαηα ηεο θαη ην νπνίν 

εθηείλεηαη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, θαηέρνληαο κεξίδην αγνξάο 

κεγαιχηεξν ηνπ 9%.   
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CYCLON HELLAS Α.Β.Δ. ΔΠΔΞ/ΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ & 

ΠΔΣΡ/ΧΝ 

Ζ εηαηξία «ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ.»,  ηδξχεηαη ην 1974 κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο, παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ PVC θαη PE. Σν έηνο 1987 ε εηαηξία κεηνλνκάδεηαη 

"ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

ΚΑΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ L.P.C. ΔΛΛΑ", πνπ απνηειεί ηελ επσλπκία ηεο σο ζήκεξα. Σν 

έηνο 1988 θαζηεξψλνληαη ηα ηδηνπαξαγψκελα πξντφληα ηεο κε ην δηαθξηηηθφ ζήκα 

"CYCLON" 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ζπλνπηηθά ηηο δχν νκάδεο κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ 

αληηζηνηρεζεί. 

 

Πίλαθαο 9:  Πησρεπκέλεο –Τγηείο 

ΤΓΗΔΗ ΚΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛ.€   ΚΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛ.€ ΠΣΩΥΔΤΜΔΝΔ 

NEXANS 
ΔΛΛΑ  ΒΘΟΜ.ΠΡ.ΤΠΗΡ. 14,04.εκ   ΚΑΣΑΚΕΤΕ 29,48εκ. BETANET 

ΟΣΔ  ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝ 1,67 διζ.   ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝ 2,01 εκ. LANNET  

ΚΑΡΔΛΗΑ  
ΠΡΟΩΠ. ΟΘΚ. 
ΑΓΑΘΑ 152,10 εκ.   ΚΑΣΑΚΕΤΕ 1,79 εκ ΓΗΔΚΑΣ  

ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ  ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ 3,27 εκ.   ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ 3,17 εκ. ΥΑΛΤΒΓΟΦΤΛΛΩΝ  

ΠΛΑΗΗΟ 
COMPUTERS  ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ 89,42 εκ.   ΕΜΠΟΡΘΟ  8,68 εκ. 

MICROLAND 
COMPUTERS 

SCIENS  
ΥΡΗΜ. 
ΤΠΗΡΕΘΕ 52,15 εκ.   ΑΦΑΛΕΘΕ 49,16εκ. ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ  

Α.Γ.Δ.Σ. 
ΖΡΑΚΛΖ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 152,83 εκ.   ΚΑΣΑΚΕΤΕ 2,64εκ. ΜΔΟΥΩΡΗΣΖ ΑΦΟΗ  

JUMBO  
ΠΡΟΩΠ. ΟΘΚ. 
ΑΓΑΘΑ 474,29 εκ.   

ΠΡΟΩΠ. ΟΘΚ. 
ΑΓΑΘΑ 0,88εκ. RIDENCO  

ΣΗΣΑΝ  ΚΑΣΑΚΕΤΕ 38,30 εκ.   ΚΑΣΑΚΕΤΕ 2,61εκ. ΑΣΣΗ-ΚΑΣ  

ΚΑΝΑΚΖ  ΣΡΟΦΘΜΑ ΠΟΣΑ 9,75 εκ.   ΣΡΟΦΘΜΑ ΠΟΣΑ 1,79εκ. 
ΔΛΛΖΝ. 
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

ΕΑΜΠΑ  
ΠΡΟΩΠ. ΟΘΚ. 
ΑΓΑΘΑ 3,58 εκ.   

ΠΡΟΩΠ. ΟΘΚ. 
ΑΓΑΘΑ 1,5εκ. 

ΜΑΞΗΜ Κ. Μ. 
ΠΔΡΣΗΝΗΓΖ 

ΟΛΘ  ΒΘΟΜ.ΠΡ.ΤΠΗΡ. 100,20 εκ.   ΒΘΟΜ.ΠΡ.ΤΠΗΡ. 39,87εκ. ΑΟ  

ΡΔΒΟΪΛ  ΕΜΠΟΡΘΟ 11,10 εκ.   ΕΜΠΟΡΘΟ 2,28 εκ. 
ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΟΤΠΔΡ 
ΜΑΡΚΔΣ  

CYCLON ΥΗΜΘΚΑ 8,27 εκ.   Μ.Μ.Ε 6,08εκ. 
ΔΛΔΤΘΔΡΖ 
ΣΖΛΔΟΡΑΖ  
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iii. πιινγή ηωλ δεδνκέλωλ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη θαη’επέθηαζε ηνπ Zscore αληιήζακε 

δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ Imentor ηεο Hellastat. Σα δεδνκέλα απηά 

απνηεινχλ ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επηαεηία 2004 – 2010. 

Απν ην 2005 θαη χζηεξα νη ειιεληθέο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα 

πηνζεηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Δπνκέλσο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ απηέο 

ηηο ρξνληέο είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα. Δπεηδή φκσο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2004 έρνπλ αλακνξθσζεί  ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνπλ ηα πξφηππα, 

ζεσξήζεθε ζσζηφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη απηά.  

Ζ ηέηαξηε κεηαβιεηή Υ4 απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο αμίαο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Γηα λα ηελ ππνινγίζνπκε ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ζηηο 

31/12 ηεο θάζε εμεηαδφκελεο ρξνληάο.    

 

iv. Εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο 

Έρνληαο αληιήζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία εθαξκφδνπκε ην ππφδεηγκα, 

ππνινγίδνληαο ζε θχιιν εξγαζίαο ηνπ Excel ηνπο εμήο αξηζκνδείθηεο γηα θάζε 

ρξνληά: 

g1 = Καζαξό θεθάιαην θίλεζεο /ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

g2 = Παξαθξαηεζέληα θέξδε / ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

g3 = Κέξδε πξν ηόθσλ θαη θόξσλ (ΔΒΗΣ)/ ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (%) 

g4 = Αγνξαία αμία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ/ ζύλνιν ππνρξεώζεσλ (%) 

g5 = Πσιήζεηο / ζύλνιν ελεξγεηηθνύ (θνξέο) 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηε ηηκή ηνπ Εscore γηα 5 έηε βάζεη ηεο ζπλάξηεζεο :  

Z = 0,012g1 + 0,014g2 +0,033g3 + 0,006g4 + 0,99g5 

 

Ο Altman θαηέιεμε ζην φηη κηα επηρείξεζε κε ηηκή Ε κηθξφηεξε ηνπ 1,81 

θαηαηάζζεηαη κε αζθάιεηα σο πηζαλή γηα πηψρεπζε. Οη επηρεηξήζεηο κε ηηκέο Ε 
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κεηαμχ ηνπ 1,81 θαη ηνπ 2,675 αλήθνπλ ζηε «δψλε αγλνίαο». Απηφ ζεκαίλεη φηη δε 

κπνξνχλ κε αζθάιεηα λα θαηαηαρηνχλ ζε κηα απφ ηηο 2 νκάδεο θαη φηη είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Οη επηρεηξήζεηο κε 

ηηκή Ε κεγαιχηεξε ηνπ 2,675 κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πγηείο.  

 

Ομάδα Πηωσεςμένων Δπισειπήζεων  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηελ πξψηε νκάδα καο εκθαλίδεη ηελ ηθαλφηεηα 

θαηάηαμεο κηαο πησρεπκέλεο επηρείξεζεο σο πηζαλή γηα πηψρεπζε. Λαλζαζκέλε 

πξφβιεςε ζπλδέηαη κε  ην ζθάικα ηχπνπ Η (Error Type I)  θαη  ππνδειψλεη ηελ 

θαηάηαμε κηαο πησρεπκέλεο επηρεηξήζεο ζηελ νκάδα ησλ  πγηεηψλ. Αο δνχκε ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

     Πίλαθαο 10: Σηκέο Ε Οκάδαο 1 

  
Z   

SCORE    

ΠΣΩΥΔΤΜΔΝΔ 1Y 2Y 3Y 4Y  5Y 

BETANET 0,7190715 1,01472 1,01296 1,1406 - 

LANNET  -0,572876 0,51722 2,00252 0,5042 - 

ΓΗΔΚΑΣ  0,3357119 0,83464 0,69147 1,2179 - 

ΥΑΛΤΒΓΟΦΤΛΛΩΝ  -4,047691 -0,6372 -0,0941 0,2542 0,2677 

MICROLAND COMPUTERS -6,341251 5,12627 4,23265 3,7866 4,973 

ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ  -0,344425 0,70831 0,76693 0,5042 0,6864 

ΜΔΟΥΩΡΗΣΖ ΑΦΟΗ  -1,457017 1,24374 1,49855 1,107 0,8916 

RIDENCO  0,6271179 0,90828 1,26425 1,1063 1,2079 

ΑΣΣΗ-ΚΑΣ  0,2186172 0,93109 1,03367 1,0272 0,8662 

ΔΛΛΖΝ. ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 0,0191225 -0,4904 1,29383 1,5152 1,1871 

ΜΑΞΗΜ Κ. Μ. ΠΔΡΣΗΝΗΓΖ - -1,4193 -0,5834 -0,4457 -0,3699 

ΑΟ  -1,084003 -1,3467 1,57874 - - 

ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ  1,2363462 1,41618 1,50213 1,6402 1,7259 

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ  - 1,35141 1,50785 1,6426 1,7234 

Μέζο Ζ -0,89094 0,72559 1,26486 1,1539 1,3159 

Απιθμόρ ζωζηών ηαξινομήζεων 12/12 13/14 12/14 12/13 9/10 

Ποζοζηό ακπίβειαρ   100% 92,88% 85,70% 92,30% 90% 

Error Type 1  0% 7,12% 14,30% 7,70% 10,00% 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ππνδείγκαηνο ζηελ πξψηε νκάδα γηα έσο θαη  5 έηε πξηλ ηελ πηψρεπζε. Παξαηεξνχκε 

νηη ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη εληππσζηαθή γηα έλα 1 εηνο πξηλ 
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ηελ πηψρεπζε. Αιιά θαη γηα ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ε αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο παξακέλεη 

ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, κε εμαίξεζε ηελ ηξίηε ρξνληά φπνπ θαη πέθηεη ζην 85,7%. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ππήξρε κηα ιαλζαζκέλε πξφβιεςε παξαπάλσ απφ νηη ηηο 

άιιεο ρξνληέο θαη αθνξά ηελ εηαηξία Λαλεη. Πξνθαλψο ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία 

θαηφξζσζε λα πξνβιέςεη ηελ νηθνλνκηθή απνηπρία θαη βειηίσζε ηε ζέζε ηεο γηα κηα 

ρξνληά, γεγνλφο φκσο πνπ δελ ηελ εκπφδηζε λα νδεγεζεί ηειηθά ζε πηψρεπζε.  Ζ 

κέζε ηηκή Ε απέρεη θαηά πνιχ απφ ηελ ηηκή 1,81 εηδηθά γηα ηα 2 ηειεπηαία έηε πξίλ ηε 

πηψρεπζε. Παξαθάησ βιέπνπκε θαη ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πνζνζηνχ 

επηηπρίαο ζηελ νκάδα 1. 

 

 

         Γηάγξακκα 4 Πνζνζηό επηηπρίαο ππνδείγκαηνο ζηελ νκάδα ησλ πησρεπκέλσλ 

 

 

Ομάδα Τγιών Δπισειπήζεων 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ζηε δεχηεξε νκάδα εκθαλίδεη ην θαηα πφζν κηα πγηήο 

επηρεηξήζε ηαμηλνκείηαη ζσζηά ζηελ νκάδα απηψλ πνπ δελ πξνβιέπεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νηθνλνκηθά πξνβιεκαηα ζην κέιινλ.  Ζ ηηκή ηνπ Ε θάζε πγηνχο 

επηρείξεζεο ππνινγίζηεθε γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ αληίζηνηρε 

πησρεπκέλε.   Γειαδή εαλ κηα πησρεπκέλε εμεηάζηεθε γηα ηελ πεληαεηία 2005-2010, 

ηφηε θαη ε πγηήο πνπ έρεη αληηζηνηρεζεί κε απηήλ ζα εμεηαζηεί γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 
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Σν ζθάικα ηχπνπ ΗΗ αλαπαξηζηά ηηο ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο. Γειαδή ηελ θαηαηάμε 

κηαο πγηνχο ζηελ νκάδα ησλ πησρεπκέλσλ.   

 

          Πίλαθαο 11: Σηκέο Ε Οκάδαο 2  

ΤΓΗΔΗ 1Y 2Y 3Y 4Y  5Y 

NEXANS ΔΛΛΑ  2,78136 2,6152 1,8637 1,8579 - 

ΟΣΔ  1,65434 1,82558 1,4077 1,4746 - 

ΚΑΡΔΛΗΑ  2,155 3,93998 2,6125 2,4485 - 

ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ  2,74914 2,81712 2,7215 2,3825 1,794 

ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS  3,69627 4,54504 5,3393 5,3239 6,686 

SCIENS  0,8269 1,5509 1,5164 3,3884 7,059 

Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ 3,12828 5,22715 5,6098 4,29 3,471 

JUMBO  3,64368 3,34154 6,3768 4,0519 2,945 

ΣΗΣΑΝ  1,38976 1,31798 2,8209 4,1877 3,686 

ΚΑΝΑΚΖ  3,9356 4,01973 4,5701 4,8033 3,844 

ΕΑΜΠΑ  48,478 12,4461 24,244 36,462 10,35 

ΟΛΘ  7,12472 4,3545 10,732 6,8636 4,504 

ΡΔΒΟΪΛ  9,08 9,00655 8,5493 8,5814 - 

CYCLON 4,57821 3,93486 3,982 3,822 3,644 

Μέζο Ζ 6,80141 4,35301 5,8818 6,4242 5,132 

Μέζο Ζ' 3,82451 3,77494 4,5703 4,2786 4,276 

Απιθμόρ ζωζηών 
ηαξινομήζεων 10/14 10/14 10/14 10/14 9/10 

Ποζοζηό ακπίβειαρ   71,40% 71,40% 71,40% 71,40% 90% 

Error Type II 28,60% 28,60% 28,60% 28,60% 10% 

      

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ππνδείγκαηνο ζηελ νκάδα ησλ πγηεηψλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ νηη ε αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο είλαη ζηαζεξή γηα ηηο ηέζζεξηο ρξνληέο κε ην πνζνζηφ αθξίβεηαο λα 

παξακέλεη ζην 71,4%. Απηφ πξνθχπηεη θαζψο ππάξρνπλ πέληε επηρεηξήζεηο κε ηηκή Ε 

ρακειφηεξε ηνπ 2,675. Απφ απηέο νη 2 (Σηηάλ θαη Sciens)  θαηαηάζζνληαη ζηελ 

νκάδα ησλ πησρεπκέλσλ, ελψ νη ππφινηπεο (Νexans, ΟΣΔ θαη Καξέιηα) 

ηαμηλνκνχληαη ζηε δψλε αγλνηαο. Σελ ηειεπηαία ρξνληά ε αθξίβεηα απμάλεηαη ζην 

90%, αιιά απηφ νθείιεηαη ζην νηη πεξηνξίδνπκε ην δείγκα καο ζηηο 10 επηρεηξήζεηο. 

Οη 3 απφ ηηο 5 επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη. Ζ κέζε 

ηηκή ηνπ Ε είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ θξηηηθή ηηκή 2,675 εηδηθά γηα ηελ 

πξψηε, ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε ρξνληά. Δπεξεάδεηαη φκσο θαηά πνιχ απφ ηηο ηηκέο 

Ε ηεο εηαηξίαο Εάκπα, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζε εληππσζηαθά πςειά επίπεδα εηδηθά 

γηα ηηο ηέζζεξηο ρξνληέο. Γηα απηφ ην ιφγν  μαλαππνινγίζηεθε ην κέζν Ε ρσξίο ηελ 
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ηηκή ηεο Εάκπα, ην νπνίν κπνξεί λα κεηψζεθε αξθεηά αιια θαη πάιη απέρεη θαηά 

πνιχ απφ ην 2,675. Παξαθάησ αθνινπζεί θαη ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ 

πνζνζηνχ επηηπρίαο ηνπνδείγκαηνο ζηελ νκάδα 2. 

 

 

              Γηάγξακκα  5 : Πνζνζηό επηηπρίαο ηνπ ππνδείγκαηνο ζηελ νκάδα ησλ πγεηώλ 

 

v. Εμαγωγή ηωλ απνηειεζκάηωλ γηα ην ζπλνιηθό ππόδεηγκα 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα 28 επηρεηξήζεσλ. 

Σν ππφδεηγκα θαηάθεξε λα δηαρσξίζεη ην δείγκα ζε δχν νκάδεο κε πςειά πνζνζηά 

επηηπρίαο. Δηδηθά γηα ηελ νκάδα ησλ πησρεπκέλσλ, ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

παξακέλεη εληππσζηαθή. ζνλ αθνξά ηηο πγηείο, ε αθξίβεηα ηνπ ππνδείγκαηνο 

κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο πησρεπκέλεο. Δδψ ζεσξνχκε νηη ιεηηνπξγεί σο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ην αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα. Δίλαη ινγηθφ θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηλνκεληθά ζεσξνχληαη πγηείο κε ηα δεδνκέλα ηεο ππφζεζεο Ζ2 λα 

κε θαηαηάζζνληαη κε αζθάιεηα ζηηο πγηείο. Σα νηθνλνκηθά ηνπο δεδνκέλα δελ ην 

επηηξέπνπλ, θαζψο θαη απηέο έρνπλ επεξεαζηεί άκεζα απφ ηελ έληνλε χθεζε ζηελ 

νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία απφ ην 2009 θαη έπεηηα. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα βιέπνπκε ζπλνπηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο θαη γηα ηηο 2 

νκάδεο. Γηα θάζε ρξνληά πξνζζέζακε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ηαμηλνκήζεσλ γηα ηηο 
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δχν νκάδεο. Έηζη πξνέθπςε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αθξίβεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο. Σα 

δχν ζθάικαηα  ππνινγίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ.  

 

            Πίλαθαο 12 : Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο 

ΠΣΩΥΔΤΜΔΝΔ - ΤΓΗΔΗ 1Y 2Y 3Y 4Y  5Y 

Γείγμα 26 28 28 28 20 

Απιθμόρ ζωζηών 
ηαξινομήζεων 22/26 23/28 22/28 22/27 18/20 

Ποζοζηό ακπίβειαρ   84,62% 82,14% 78,57% 81,48% 90% 

Error Type Θ 0,00% 3,57% 7,14% 3,70% 5% 

Error Type II 15,38% 14,29% 14,29% 14,82% 5% 

 

 Βιέπνπκε φηη γηα φιεο ηηο ρξνληέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ κφλν γηα ηελ ηξίηε ρξνληά πέθηεη θάησ απφ ην 80%. Σν 

ζθάικα ηχπνπ ΗΗ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζθάικα ηχπνπ Η γηα ηηο ηέζζεξηο ρξνληέο, 

ελψ γηα ηε πέκπηε ρξνληά είλαη ίδην. Καηαλννχκε ινηπφλ φηη ε πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο παξακέλεη πςειή θαη κπνξνχκε κέρξη θαη 5 ρξφληα πξηλ 

λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ κηα επηρείξεζε ζα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο, αθφκα θαη πηψρεπζε. ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε θαη ηελ 

γξαθηθή απεηθφληζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο γηα θάζε ρξνληά. 

Θεσξνχκε φηη ηα πξψηα 2 ρξφληα ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη 

κεγαιχηεξε. Σελ ηειεπηαία ρξνληά, ην δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ καο είλαη 

πεξηνξηζκέλν θαη επνκέλσο ινγηθφ είλαη λα πξνθχπηεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αθξίβεηαο. 
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Γηάγξακκα 6 : Πνζνζηό αθξίβεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο Ε score 

 

4.7.πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα απφπεηξα εθαξκνγήο ην ππνδείγκαηνο 

Z score, πνπ παξνπζίαζε ν θαζεγεηήο Edward Altman ην έηνο 1968 ζηελ πξσηφηππε 

εξγαζία ηνπ. Σα δεδνκέλα πνπ αληιήζακε πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Γεδνκέλεο θαη ηεο βαζηάο θξίζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία, ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ηπγράλεη εμαηξεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Σν δείγκα καο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 28 εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο 

πνπ δηαρσξίδνληαη ζε 2 νκάδεο ( 14 πησρεπκέλεο θαη 14 πγηείο).  

 Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αλαπηχρζεθε, απνηειεί ε  

εμέηαζε ηεο δηαρσξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο Z score, δειαδή ε ζσζηή 

θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δχν θαηεγνξίεο θαη θαη΄επέθηαζε ε απφδεημε ηεο 

πξνβιεπηηθήο ηνπ ηδηφηεηαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε βαζίδεηαη ζε 

ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπκβαδίδεη 

θαηά πνιχ κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε θαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξσηφηππνπ ππνδείγκαηνο.  

 Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη άθξσο ελζαξξπληηθά. ζνλ αθνξά 

ηελ πξψηε νκάδα, παξαηεξνχκε νηη ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη 

εληππσζηαθή γηα έλα 1 εηνο πξηλ ηελ πηψρεπζε. Αιιά θαη γηα ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ε 

αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο παξακέλεη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, κε εμαίξεζε ηελ ηξίηε 
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ρξνληά φπνπ θαη πέθηεη ζην 85,7%. Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε νκάδα παξαηεξνχκε 

νηη ε αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο είλαη ζηαζεξή γηα ηηο ηέζζεξηο ρξνληέο κε ην πνζνζηφ 

αθξίβεηαο λα παξακέλεη ζην 71,4%. Σελ ηειεπηαία ρξνληά ε αθξίβεηα απμάλεηαη ζην 

90%.  Δαλ ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν νκάδσλ, δηαπηζηψλνπκε ηελ 

ππεξνρή ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο ζηηο πησρεπκέλεο. Δλ κέξεη 

απηή ε εμέιημε είλαη αλακελφκελε, θαζψο είλαη αδχλαην, δεδνκέλνπ ηνπ έληνλα 

αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, λα εληνπίζνπκε ζην κέγηζην πγηείο επηρεηξήζεηο κε 

βάζεη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν Altman, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ηηκή Ε  κεγαιχηεξε 

απφ  2,675. Δπνκέλσο θαηαλννχκε φηη ε ζπλνιηθή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο παξακέλεη πςειή θαη κπνξνχκε κέρξη θαη 5 ρξφληα πξηλ λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ κηα επηρείξεζε ζα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, 

αθφκα θαη πηψρεπζε. Παξαθάησ βιέπνπκε θαη ην ζρεηηθφ δηάγξακκα  

 

  

Γηάγξακκα 7 : Πνζνζηό αθξίβεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο Ε score 

 

πλεπψο γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο  φιεο νη επηρεηξήζεηο, απφ ηελ πην κηθξή έσο θαη ηε 

πην κεγάιε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ππφδεηγκα σο έλα απιφ, εχρξεζην θαη 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηαο ηφζν ησλ 

ίδησλ, φζν θαη ησλ ζπλαιιαζφκελσλ ηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα θάζε επηρείξεζε, 

λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ έθζεζε ηεο ζηνλ  πηζησηηθφ θίλδπλν, εθαξκφδνληαο 
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πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ εηαηξηθή επηβίσζε θαη λα 

απνηξέςεη ην ελδερφκελν ηεο πηψρεπζεο.  

 ε επφκελν ζηάδην ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί εθαξκνγή ηνπ 

ππνδείγκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ θαη έλα 

κεγαιχηεξν δείγκα γηα λα εμεηάζνπκε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη. 

Δπίζεο κηα επηπιένλ ηξνπνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα 

δεδνκελα απηά, έηζη ψζηε κηα λέα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο λα καο δψζεη κηα λέα 

ζπλάξηεζε, ε νπνία ζα αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ηα ειιεληθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα.    

Απφ εθεί θαη πέξα κηα επηπιένλ ελδηαθέξνπζα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ππνδείγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ρξήζε ηνπ 

θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα.  Σέινο ε εθαξκνγή θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ελαιιαθηηθψλ ππνδεηγκάησλ πξφβιεςεο ηεο πηψρεπζεο ζα 

απνηεινχζε κηα εμίζνπ ζεκαληηθή πξνζέγγηζε.   
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