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Εισαγωγή, Σκοπός και Περίληψη της Εργασίας

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Δ’ εξαμήνου του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Σκοπός της εργασίας είναι η κριτική διερεύνηση του μηχανισμού που οδηγεί τις 
εταιρίες στην πτώχευση, η συνοπτική ανασκόπηση των μεθόδων πρόβλεψης της πτώχευσης και 
η δημιουργία δύο μοντέλων διάγνωσης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και πρόβλεψης της 
πτώχευσης εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η έννοια της πτώχευσης είναι ευρεία, μπορεί να αφορά σε άτομα, οργανισμούς ή κράτη και 
πρωτοεμφανίστηκε στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Στην παρούσα εργασία ο όρος αναφέρεται 
αποκλειστικά σε επιχειρήσεις. Στη σημερινή εποχή η ενασχόληση με θεωρητικά και πρακτικά 
ζητήματα της πτώχευσης είναι αναγκαία, ίσως, όσο ποτέ άλλοτε. Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μία διεθνής οικονομική ύφεση που απειλεί την επιβίωση των μικρών και μη 
καινοτόμων εταιριών. Αν και η Ελλάδα συνιστά, πλέον, ζωτικό κύτταρο της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί, ακόμα, ότι προσφέρει ένα ανεπτυγμένο μακροοικονομικό 
περιβάλλον στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην επικράτειά της. Επίσης, στη σύγχρονη εποχή 
δημιουργούνται νέα ανταγωνιστικά δεδομένα που οφείλονται στην μεταφορά παραγωγικής 
δραστηριότητας σε χώρες που απέκτησαν, σχετικά πρόσφατα, πολιτική σταθερότητα και χώρες 
που προβάλλουν το χαμηλό παραγωγικό κόστος ως κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων στο 
έδαφος τους. Επιπρόσθετα, παρά την αλματώδη πρόοδο σε μακροοικονομικά μεγέθη, το 
τεχνολογικό επίπεδο της Ελλάδας υπολείπεται του αντίστοιχου πολλών ανεπτυγμένων χωρών με 
αποτέλεσμα την περαιτέρω όξυνση του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την μερικώς ανεπτυγμένη ελληνική 
κεφαλαιαγορά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις λειτουργούν εν 
μέσω ενός περιβάλλοντος που απειλεί την επιβίωσή τους και, εκτός των άλλων, μπορεί να 
αποτελέσει «περιβάλλον πτώχευσης». Η πτώχευση συνδέεται με αρνητικές συνέπειες τόσο για 
τις εταιρίες όσο και για τις κοινωνικές ομάδες που συνδέονται με αυτές. Κατά συνέπεια, ο 
εντοπισμός των γεγονότων που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των εταιριών βοηθά στην 
πρόληψη, από την διοίκηση των εταιριών, ενεργειών που, συναρτήσει του ήδη διαμορφωμένου 
περιβάλλοντος, θα μπορούσαν να απειλήσουν την μελλοντική τους ύπαρξη και θέτει σε μία νέα 
βάση την αξία της στρατηγικής διοίκησης των εταιριών. Για την εταιρία, η έγκαιρη διάγνωση 
υφιστάμενης αρνητικής χρηματοοικονομικής κατάστασης μπορεί να συμβάλλει στην, επίσης, 
έγκαιρη λήψη μέτρων προς αποφυγή της πτώχευσης που αποτελεί το καταληκτικό στάδιο της 
παραπάνω κατάστασης. Για τους συμμετέχοντες (stakeholders) των εταιριών, η έγκαιρη 
διάγνωση της αρνητικής χρηματοοικονομικής κατάστασης, έχει ιδιαίτερη σημασία στην 
αποτροπή των αρνητικών συνεπειών που συνοδεύουν την πτώχευση. Συν τοις άλλοις, νέες 
διοικητικές πρακτικές, όπως η διοίκηση της αλυσίδας προμηθειών (supply chain management), 

έχουν δημιουργήσει στενότερες σχέσεις ανάμεσα στην εταιρία και τους πελάτες, προμηθευτές 

κλπ με συνέπεια η πτώχευση των εταιριών να μεταβιβάζει ακόμη μεγαλύτερα κόστη σε διάφορες 

ομάδες συμμετεχόντων. Τα μοντέλα πρόβλεψης της επερχόμενης πτώχευσης συνιστούν 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τόσο από την διοίκηση των εταιριών όσο και από τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς που 
προαναφέρθηκαν. Η πρακτική χρησιμότητά τους αποδεικνύεται από την πληθώρα των
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χρησιμοποιούμενων μεθόδων πρόβλεψης και τις πλείστες εφαρμογές τους στην πράξη. Επίσης, 
το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον απαιτεί την συνεχή ανανέωση τέτοιων μοντέλων καθώς 

τα «σινιάλα», που εκπέμπουν οι ευρισκόμενες σε κίνδυνο επιβίωσης εταιρίες, δύνανται να 
διαφέρουν αναλόγως της εκάστοτε χρονικής περιόδου και των αντίστοιχων συνθηκών του 
περιβάλλοντος.

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά ερμηνεύονται 
εννοιολογικά οι όροι «εταιρική αποτυχία» και χρηματοοικονομική δυσπραγία και 
παρουσιάζονται οι αιτίες της εταιρικής αποτυχίας και τα συμπτώματα της χρηματοοικονομικής 
δυσπραγίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο νομικός ορισμός της πτώχευσης, 
περιγράφεται η σύνδεσή της, βάσει χρονικής σειράς εμφάνισης των γεγονότων, με την αποτυχία 
και την χρηματοοικονομική δυσπραγία και αναλύονται εκτενώς οι συνέπειες που επιφέρει τόσο 
στην εταιρία αυτή καθαυτή όσο και στους συμμετέχοντές αυτής. Το εν λόγω κεφάλαιο 
ολοκληρώνεται με την ανάλυση τριών θεμάτων σχετικών με την πτώχευση: απόφαση για την 
χρηματοδότηση - κεφαλαιακή δομή, στρατηγικές turnaround, χρονική στιγμή κήρυξης και 
στρατηγική εταιρική πτώχευση. Το τρίτο κεφάλαιο ξεκινά με την αιτιολόγηση της ενασχόλησης 
με την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης και ακολούθως αναλύονται τρία μεθοδολογικά 
ζητήματα: δειγματοληψία, εισροές των μοντέλων και κόστη των λανθασμένων προβλέψεων. 
Ακολούθως παρατίθεται μία σύντομη ανασκόπηση των χρησιμοποιούμενων στην πρόβλεψη της 
εταιρικής πτώχευσης μεθόδων: θεωρητικά μοντέλα, στατιστικά μοντέλα και μοντέλα τεχνητής 
νοημοσύνης. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση των δύο στατιστικών τεχνικών 
που χρησιμοποιούνται στην συνέχεια της εργασίας. Ο επίλογος του εν λόγω κεφαλαίου 
συνίσταται στην παρουσίαση της επιχειρηματολογίας υπέρ και κατά των μοντέλων πρόβλεψης. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία και τα αποτελέσματα της δημιουργίας δύο 
στατιστικών μοντέλων διάγνωσης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και πρόβλεψης της 
επερχόμενης πτώχευσης εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Καταρχήν, περιγράφεται ο 
σκοπός δημιουργίας των μοντέλων και η διαδικασία δειγματοληψίας των εταιριών. Στην 
συνέχεια παρουσιάζονται τα προκύπτοντα μοντέλα βάσει της πολυμεταβλητής διακριτικής 
ανάλυσης και της ανάλυσης logit και σχολιάζονται οι αριθμοδείκτες που συναστούν τις 
ισχυρότερες ενδείξεις υφιστάμενης χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και επερχόμενης 
πτώχευσης. Το τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την εκτίμηση της προβλεπτικής ισχύος των 
μοντέλων σε πραγματικές συνθήκες και την σύγκρισή τους, σε όρους ελαχιστοποίησης του 
αναμενόμενου συνολικού κόστους λανθασμένων προβλέψεων, με δύο αντίστοιχα μοντέλα, από 
την βιβλιογραφία, για ελληνικές εταιρίες και δύο μοντέλα πιθανότητας που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν γενικά ως μέτρο σύγκρισης. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την 
σύνοψη των συμπερασμάτων και τις προτάσεις για πιθανά πεδία μελλοντικής έρευνας. Στο τέλος 

της εργασίας παρατίθενται τα παραρτήματα και ο κατάλογος της βιβλιογραφίας - αρθρογραφίας 

που χρησιμοποιήθηκε στην σύνταξη της εργασίας.
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Κεφάλαιο 1 Εταιρική Αποτυχία και Χρηματοοικονομική Δυσπραγία: 
Εννοιολογικό Περιεχόμενο, Αιτίες της Εταιρικής Αποτυχίας και Συμπτώματα 
της Χρηματοοικονομικής Δυσπραγίας

1.1 Εισαγωγή

Στο παρόν μέρος της εργασίας εξετάζονται θεωρητικά θέματα της «εταιρικής αποτυχίας» 
(corporate failure - firm failure) και της «χρηματοοικονομικής δυσπραγίας» (financial distress). 
Στην παράγραφο 1.2 ασχολούμαστε με το εννοιολογικό περιεχόμενο των δύο παραπάνω όρων 
και με τις περιπτώσεις ασαφούς χρήσης τους. Η εν λόγω παράγραφος ολοκληρώνεται με την 
επιχειρηματολογία για την κατάλληλη χρήση των όρων που στηρίζεται στην χρονική σειρά 
εμφάνισης των δύο γεγονότων. Η αποσαφήνιση των όρων δημιουργεί το πλαίσιο παρουσίασης 
των αιτιών της εταιρικής αποτυχίας και των συμπτωμάτων της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας 
στην παράγραφο 1.3. Βασική επιδίωξη της εν λόγω παραγράφου είναι η σαφής διάκριση των 
αιτιών και των συμπτωμάτων μίας καθώς οι δύο αυτές έννοιες, συχνά, δεν διαχωρίζονται 
επακριβώς. Οι αιτίες της εταιρικής αποτυχίας εντοπίζονται στην ανύπαρκτη ή λανθασμένη 
στρατηγική διοίκηση και σε ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης ή οργανωτικών δομών. Το 
πρώτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπτωμάτων της χρηματοοικονομικής 
δυσπραγίας τα οποία μπορούν να διακριθούν ανάλογα με την αριθμητική ή μη φύση τους, το 
περιβάλλον από το οποίο προέρχονται και το περιβάλλον στο οποίο εξωτερικεύονται.

1.2 Εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων «αποτυχία» και «χρηματοοικονομική 

δυσπραγία», περιπτώσεις ασαφούς χρήσης των όρων και αποσαφήνισή τους

Ο όρος αποτυχία δεν αναφέρεται μόνο στις επιχειρήσεις και στα προϊόντα. Είναι πιθανό να 
υπάρχουν αποτυχίες οικονομιών, τεχνολογικές ή και στρατιωτικές αποτυχίες. Όσον αφορά στις 
επιχειρήσεις, ο όρος «αποτυχία» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει την μη επίτευξη των 
αντικειμενικών στόχων (Sharma & Mahajan: 1980). Οι αντικειμενικοί στόχοι μίας εταιρίας δεν 
είναι μόνο χρηματοοικονομικοί. Για τον λόγο αυτό ο παραπάνω ορισμός είναι ευρύτερος αυτού 
που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως «χρηματοοικονομική αποτυχία». Ο Miller (1977) ορίζει την 
αποτυχία μίας εταιρίας ως μία παρατεταμένη περίοδο χαμηλών κερδών και διαβρωμένου 
μεριδίου αγοράς. Ο ορισμός αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο συναφής του προηγούμενου, υπό την 
έννοια ότι, εκτός της μη επίτευξης των χρηματοοικονομικών αντικειμενικών στόχων (κέρδη), 
περιλαμβάνει και την μη επίτευξη των στόχων του μάρκετινγκ (μερίδιο αγοράς). Οι δύο 
παραπάνω ορισμοί μπορούν να θεωρηθούν «ποιοτικής φύσης» επειδή δεν χρησιμοποιούν 
αριθμητικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μίας εταιρίας ως «αποτυχημένης». Ανάλογα με τον 

σκοπό κάθε έρευνας, είναι δυνατόν να ορίσουμε την αποτυχία βάσει κάποιων αριθμητικών 
κριτηρίων. Σύμφωνα με τους Flagg & Giroux (1991): «μία εταιρία θεωρείται ότι εισέρχεται σε 

καθεστώς αποτυχίας όταν, μετά από τρία συνεχή έτη πραγματοποίησης κερδών, υποστεί ζημίες». 

Έναν ορισμό, αντίστοιχο του προηγούμενου, αναφέρει και ο Morris (1998): «μία εταιρία 
θεωρείται ότι αποτυγχάνει όταν τα ‘πραγματικά’ κέρδη της μειώνονται για τρία συνεχή έτη ή 

όταν σε κάποιο έτος υποστεί μείωση κερδών κατά 80%». Οι προαναφερθέντες ορισμοί
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αναφέρονται στις εταιρίες ως μεμονωμένες οντότητες και δεν ορίζουν την εταιρική αποτυχία σε 
μία πιο «μακροοικονομική» βάση. Μία προσέγγιση που ορίζει την αποτυχία των εταιριών 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της οικονομίας είναι αυτή του Doukas (1986): «η αποτυχία των 
επιχειρήσεων είναι βασικό και απαραίτητο μέρος του ελεύθερου οικονομικού συστήματος. Είναι 
το μέσο που χρησιμοποιεί η αγορά για να εξαλείψει τις αναποτελεσματικές και μη - καινοτόμες 
επιχειρήσεις, έτσι ώστε να επανατοποθετήσει τους παραγωγικούς πόρους σε πιο 
αποτελεσματικές δραστηριότητες». Αν και «φιλοσοφικά» ορθός, ο παραπάνω ορισμός δεν 
διευκολύνει στον χαρακτηρισμό μίας εταιρίας ως «αποτυχημένης» ή «επιτυχημένης».

Ο Pumanandam (2004) ορίζει την χρηματοοικονομική δυσπραγία ως «την κατάσταση κατά 
την οποία η εταιρία παρουσιάζει χαμηλή ταμειακή ροή χωρίς να έχει καταστεί, ακόμα, 
αναξιόχρεη». Ο ορισμός αυτός δίνει έμφαση στην ανικανότητα της εταιρίας να πληρώσει τις 
υποχρεώσεις της και υπονοεί ότι η χρηματοοικονομική δυσπραγία δεν αποτελεί το «τέλος 
εποχής» για μία εταιρία. Όταν υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης μετρητών (πχ ρευστοποίηση 
πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, 
δανεισμός κ.ά.) η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Για την περιγραφή της ανικανότητας μίας 
εταιρίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της χρησιμοποιείται συχνά και ο όρος 
«αφερεγγυότητα» ή «αναξιόχρεο» (insolvency). Ο Beaver (1966) παρομοιάζοντας την εταιρία με 
μία δεξαμενή (reservoir) κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων έδωσε τον εξής ορισμό για 
την αφερεγγυότητα: «αν η εταιρία είναι μία δεξαμενή κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, 
τότε η αφερεγγυότητα είναι η κατάσταση κατά την οποία η δεξαμενή αδειάζει εντελώς και η 
εταιρία θεωρείται ανίκανη να πληρώσει τις υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται απαιτητές». Ο 
ορισμός αυτός εστιάζει στα περιουσιακά στοιχεία που, παραδοσιακά, θεωρούνται ικανά να 
χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υποχρεώσεων (στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού).

Η ασαφής χρήση των όρων εμφανίζεται, συνήθως, υπό δύο μορφές: «μίξη» ή «ταύτιση». Η 
πρώτη περίπτωση (μίξη) αφορά στην συμπερίληψη κάποιου ορισμού σε κάποιον άλλο (πχ η 
χρηματοοικονομική δυσπραγία είναι ένα από τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας εταιρίας ως 
αποτυχημένης) ενώ η δεύτερη περίπτωση (ταύτιση) αφορά στην χρήση δύο ορισμών με την ίδια 
έννοια (πχ χρηματοοικονομική δυσπραγία = αποτυχία). Το φαινόμενο παρατηρείται επειδή κάθε 
συγγραφέας χρησιμοποιεί τους ορισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνάς του1. Προκύπτει, 
συνεπώς, ένα εύλογο ερώτημα: που τοποθετείται χρονικά και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται ο 
κάθε όρος; Οι Platt & Platt (2002) αναφέρουν: «η χρηματοοικονομική δυσπραγία είναι το 
τελευταίο στάδιο της εταιρικής παρακμής (decline) και προηγείται άλλων ‘κατακλυσμικών’ 
γεγονότων όπως η πτώχευση2». Η παρακμή είναι αποτέλεσμα κακής διοίκησης3 (ή της αποτυχίας 
της διοίκησης) και εκφράζεται με μειωμένη χρηματοοικονομική επίδοση σε τέτοιο βαθμό που να 

απειλείται η ικανότητα της εταιρίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όταν αυτές γίνονται 
απαιτητές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μία εταιρία φτάνει στην χρηματοοικονομική δυσπραγία. Αν η 
κατάσταση αντιμετωπιστεί (έστω και προσωρινά) τότε η εταιρία, προφανώς, εξέρχεται της

1 Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η σε βάθος μελέτη των ορισμών. Για παραδείγματα «μίξης» 
των ορισμών ο αναγνώστης παραπέμπεται στις εργασίες των Beaver (1966, 1968α & 1968β), Deakin 
(1972), Wilcox (1973), Blum (1974), Moyer (1977), Libby (1975), Ohlson (1980), Taffler (1982), Pacey & 
Pham (1990), Laitinen (1994), Lussier (1995), Doumpos & Zopounidis (1999) και Grice & Ingram (2001). 
Παραδείγματα «ταύτισης» υπάρχουν στις εργασίες των Lee, Han & Kwon (1996) και Platt & Platt (2002).
2 Τα θεωρητικά θέματα που αφορούν στην πτώχευση αναλύονται στο κεφάλαιο 2.
3 Σε επόμενη θέση (1.3.2), κατά την παρουσίαση των αιτιών της αποτυχίας, θα αναλυθεί διεξοδικά η 
έννοια της «κακής ή φτωχής διοίκησης».
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χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αποσαφήνιση των ορισμών 
αφορά στην χρονική σειρά εμφάνισης των γεγονότων: αποτυχία —» χρηματοοικονομική 
δυσπραγία4. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρηματοοικονομική δυσπραγία είναι 
επακόλουθο της αδυναμίας αντιμετώπισης της αποτυχίας. Επίσης, είναι αντιληπτό ότι η 
χρηματοοικονομική δυσπραγία συνοδεύεται από «ευδιάκριτα» γεγονότα (πχ καθυστέρηση 
πληρωμών), ενώ το μέγεθος των γεγονότων που πρέπει να λάβουν χώρα, έτσι ώστε μία εταιρία 
να χαρακτηριστεί «αποτυχημένη» (πχ μείωση της κερδοφορίας ή της ρευστότητας, απώλεια 

μεριδίου αγοράς κλπ), δεν είναι ξεκάθαρο.

1.3 Αιτίες της εταιρικής αποτυχίας και συμπτώματα της χρηματοοικονομικής 

δυσπραγίας

1.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, υπάρχει μία χρονική σειρά εμφάνισης των 
γεγονότων που μπορούν να χαρακτηρίσουν μία εταιρία ως «αποτυχημένη» ή «σε 
χρηματοοικονομική δυσπραγία». Συνεπώς, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν αιτίες 
που οδηγούν, απευθείας, σε χρηματοοικονομική δυσπραγία. Ως αιτία ορίζεται «κάθε γεγονός, 
φαινόμενο, ενέργεια που οδηγεί στην δημιουργία αποτελέσματος» ενώ ως σύμπτωμα ορίζεται 
«κάτι που αποτελεί ένδειξη, που μας βοηθάει να αποκαλύψουμε την ύπαρξη ή να προβλέψουμε 
την εξέλιξη μίας κατάστασης, συνήθως αρνητικής»5. Από τους παραπάνω ορισμούς και 
δεδομένου ότι η αποτυχία προηγείται της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, είναι προφανές ότι οι 
αιτίες αναφέρονται στην αποτυχία ενώ τα συμπτώματα αναφέρονται στην χρηματοοικονομική 
δυσπραγία6. Πιο συγκεκριμένα, οι Sharma & Mahajan (1980) αναφέρουν ότι «τα διοικητικά 
λάθη είναι οι αιτίες αποτυχίας και οι δείκτες απόδοσης είναι τα συμπτώματα των πιθανών 
αποτυχιών». Επίσης, ο Miller (1977) αναφέρει ότι, στην ανάλυση της αποτυχίας του οργανισμού, 
χρησιμοποιείται ο όρος σύμπτωμα, διότι, όπως στην περίπτωση των οργανικών ασθενειών, τα 
συμπτώματα πρέπει να διαχωρίζονται από τις βασικές αιτίες τις ασθένειας. Ολοκληρώνοντας τις 
εισαγωγικές παρατηρήσεις, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι οι αιτίες που αναφέρονται παρακάτω 
αναφέρονται στην αποτυχία των εταιριών. Ωστόσο, μία αιτία θα χαρακτηρίζεται ως «αιτία 

αποτυχίας», «αιτία χρηματοοικονομικής δυσπραγίας» ή «αιτία πτώχευσης» σύμφωνα με τον 
εκάστοτε συγγραφέα (και όχι από τον συντάκτη του παρόντος).

4 Η χρηματοοικονομική δυσπραγία ακολουθείται από την πτώχευση. Σε αυτό το ζήτημα θα αναφερθούμε 
στην παράγραφο 2.3.
5 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών, Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1998: σελ. 40 & 1282, αντίστοιχα, για τους δύο όρους.
6 Σημειώνεται ότι ως «συμπτώματα» της εταιρικής αποτυχίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια 
γεγονότα όπως η μείωση της κερδοφορίας κλπ. Επίσης, ως «αιτία» της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας 
μπορεί να θεωρηθεί η μη έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της αποτυχίας. Παρ’ όλ’ αυτά, τέτοια 
γεγονότα δεν έχουν ευδιάκριτη διάρκεια και μπορούν να χαρακτηριστούν ως σύντομα μεταβατικά στάδια 
από την μία κατάσταση στην άλλη.
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1.3.2 Αιτίες της εταιρικής αποτυχίας

1.3.2.1 ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Altman (1973) αναφέρει ως αιτίες εταιρικής πτώχευσης την άκαμπτη εργατική νομοθεσία7, 
την επιρροή του επιχειρηματικού κύκλου και την ύφεση της οικονομίας8. Η Hershman (1976) 
αναφέρει ότι ο πληθωρισμός και το «ακριβό χρήμα» (υψηλά επιτόκια) οδηγούν σε αύξηση των 
πτωχεύσεων. Οι Karels & Prakash (1987) θέτουν τα εργασιακά προβλήματα και τις κυβερνητικές 
ρυθμίσεις ως δύο από τις βασικότερες αιτίες. Οι Dambolena & Khoury (1980) ισχυρίζονται ότι οι 
εργατικές ενώσεις που επιβάλλουν τις συμβάσεις μισθών, η κυβερνητική νομοθεσία που 
εμποδίζει την λειτουργία του συστήματος της αγοράς, η αυστηρή νομισματική πολιτική, οι 
αρνητικές προσδοκίες για την μελλοντική κατάσταση της οικονομίας και η γενικότερη 
κατάσταση της οικονομίας είναι ανάμεσα στις βασικές αιτίες που οδηγούν σε αποτυχία τις 
εταιρίες. Κατά τον Altman (1983α), η αποτυχία των εταιριών οφείλεται στις μακροοικονομικές 
συνθήκες όπως το επίπεδο τιμών, η διαθεσιμότητα πίστωσης, η οικονομική ανάπτυξη κλπ. Ο 
Theodossiou (1991 β), αναφερόμενος στην ελληνική πραγματικότητα της δεκαετίας του 1980, 
τονίζει ότι ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό, που εισήχθη στην ελληνική αγορά μετά την είσοδο 
της χώρας στην Ε.Ο.Κ. και την σταδιακή κατάργηση των δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα, 
οδήγησε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις στην εμφάνιση ζημιών και τελικά στην αύξηση των 
πτωχεύσεων. Κατά τους Platt, Platt & Pedersen (1994), οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές 
συγκυρίες που αντιμετωπίζει μία εταιρία ευθύνονται για την αποτυχία της. Τέλος, ο Morris 
(1998) αναφέρει ότι μία από τις τρεις βασικές αιτίες που οδηγούν μία εταιρία σε πτώχευση είναι 
η κατάσταση της οικονομίας. Από την προσεκτική εξέταση των παραπάνω παραδειγμάτων 
οδηγούμαστε στο εξής συμπέρασμα: όλα τα παραπάνω πρέπει να προβλέπονται από την 
διοίκηση στα πλαίσια της στρατηγικής διοίκησης. Η τεκμηρίωση του ισχυρισμού αυτού 
πραγματοποιείται αμέσως παρακάτω.

Η στρατηγική διοίκηση περιλαμβάνει την στρατηγική ανάλυση (strategic analysis), την 
στρατηγική επιλογή (strategic choice) και την στρατηγική εφαρμογή (strategic implementation). 
Η στρατηγική ανάλυση ασχολείται με την κατανόηση της στρατηγικής θέσης του οργανισμού σε 
όρους εξωτερικού περιβάλλοντος, εσωτερικών πόρων και προσδοκιών και επιρροής των 
συμμετεχόντων (Johnson & Scholes: 1999, σελ. 17). Μία από τις πιο γνωστές αναλύσεις του 
εξωτερικού περιβάλλοντος είναι η ανάλυση PEST9. Σύμφωνα με αυτήν, κατά την ανάλυση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος εξετάζονται τέσσερις παράγοντες: Πολιτικοί - νομικοί. Οικονομικοί, 
Κοινωνικοί και Τεχνολογικοί. Η πραγματοποίηση αυτής της ανάλυσης είναι ευθύνη της 
διοίκησης των εταιριών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προαναφερθείσες 
«αιτίες» και το αντίστοιχο τμήμα της ανάλυσης PEST με σκοπό την απόδειξη του ισχυρισμού ότι 

η βασική αιτία των εταιρικών αποτυχιών είναι η λανθασμένη ή ανύπαρκτη εφαρμογή 
στρατηγικής διοίκησης (που μεταφράζεται σε λανθασμένη ή ανύπαρκτη στρατηγική ανάλυση 

και κατά συνέπεια σε λανθασμένη ή ανύπαρκτη ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος).

7 Η ακαμψία της εργατικής νομοθεσίας οδηγεί, κατά τον Altman (1973), σε μείωση της 
ανταγωνιστικότητας. Ο ίδιος, πάντως, ισχυρίζεται ότι «δεν πρέπει να δίνουμε βάση μόνο στο υψηλό 
κόστος της εργασίας αλλά και στο προϊόν που αυτή παράγει».
8 Αναφέρεται, συγκεκριμένα, σε εταιρίες σιδηρόδρομων στις ΗΠΑ, την χρονική περίοδο 1939 - 1970.
9 Προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Political - legal, Economic, Sociocultural και Technological.
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Πίνακας 1 Η λανθασμένη ή ανύπαρκτη στρατηγική ανάλυση ως πραγματική αιτία των αποτυχιών10

ΑΝΑΛΥΣΗ PEST
Φ Πολιτικοί - Νομικοί Παράγοντες

-►Κανονισμοί εξωτερικού εμπορίου * Theodossiou (1991 β): κατάργηση των δασμών στα 
εισαγόμενα προϊόντα

"►Εργατική νομοθεσία — Altman (1973): άκαμπτη εργατική νομοθεσία
-> Dambolena & Khoury (1980): εργατικές ενώσεις
— Karels & Prakash (1987): εργασιακά προβλήματα

•►Νομοθεσία Dambolena & Khoury (1980): κυβερνητική 
νομοθεσία

— Karels & Prakash (1987): κυβερνητικές ρυθμίσεις
Φ Οικονομικοί Παράγοντες

-►Επιχειρηματικοί κύκλοι — Altman (1973): ύφεση της οικονομίας
— Dambolena & Khoury (1980): κατάσταση της

οικονομίας
Platt, Platt & Pedersen (1994): οικονομικές 
συγκυρίες

-► Morris (1998): κατάσταση της οικονομίας
-►Επιτόκια / Προσφορά χρήματος — Platt, Platt & Pedersen (1994): χρηματοοικονομικές

συγκυρίες
— Hershman (1976): ακριβό χρήμα (υψηλά επιτόκια)

Dambolena & Khoury (1980): αυστηρή 
νομισματική πολιτική

-►Πληθωρισμός — Hershman (1976): πληθωρισμός
— Altman (1983 α): επίπεδο τιμών

Φ Κοινωνικοί Παράγοντες
-►Στάση ζωής / Πτυχές συμπεριφοράς * Dambolena & Khoury (1980): αρνητικές 

προσδοκίες

Ο πίνακας 1 δείχνει ότι οι «αιτίες» τις οποίες ανέφεραν κατά καιρούς κάποιοι συγγραφείς για να 
εξηγήσουν την αποτυχία των εταιριών είναι, ουσιαστικά, αποτέλεσμα της μη ορθής (ή της μη) 
εφαρμογής εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης (ένα από τα οποία είναι η ανάλυση PEST). Ωστόσο 
πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη ορισμένων γεγονότων (πχ φυσικές καταστροφές11 ή μία 
παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση12 13) είναι δύσκολη ως αδύνατη, ταυτόχρονα, όμως, η συχνότητα 
εμφάνισης τους είναι σχετικά μικρή. Συνεπώς, η διοίκηση των εταιριών πρέπει να προβλέπει τα 
χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος το οποίο, εκτός των άλλων, μπορεί να 
αποτελέσει και «περιβάλλον αποτυχίας».

Άλλες αιτίες αποτυχίας που αναφέρονται συχνά είναι ο κλάδος στον οποίο λειτουργεί μία 
εταιρία” (Platt & Platt: 1990, Morris: 1998), ο τιμολογιακός ανταγωνισμός (Murphy: 1986) και 
η αδυναμία ανταπόκρισης στις ανταγωνιστικές συνθήκες λόγω μη - ευέλικτης τιμολόγησης και 
δομής κόστους (Altman: 1973). Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, μία βαθύτερη αναζήτηση των 
αιτιών θα μας οδηγήσει και πάλι στην λανθασμένη ή ανύπαρκτη στρατηγική διοίκηση με τη 
διαφορά ότι ο εντοπισμός των αιτιών αφορά στην στρατηγική επιλογή (το δεύτερο από τα τρία 
βασικά στοιχεία της στρατηγικής διοίκησης). Κατά τους Johnson & Scholes (1999, σελ. 19 - 20) 

η στρατηγική επιλογή «...απαιτεί τον εντοπισμό των βάσεων του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, που είναι αποτέλεσμα της κατανόησης...τόσο των αγορών και των

10 Ο πίνακας βασίζεται στο σχήμα των Johnson & Scholes (1999, σελ. 105). Χάριν οικονομίας χώρου, εδώ 
παρουσιάζονται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού.
11 Αναφέρεται ως αιτία εταιρικής αποτυχίας από τους Dambolena & Khoury (1980).
12 Αναφέρεται ως αιτία πτώχευσης των ελληνικών εταιριών (στην δεκαετία του 1980) από τον 
Theodossiou (1991 β).
13 Συγκεκριμένα, η επιρροή του προς αυτήν.



καταναλωτών όσο και των ικανοτήτων που διαθέτει ο οργανισμός...». Από την σκοπιά της 
μεμονωμένης εταιρίας, ο κλάδος αποτελείται από τους ανταγωνιστές και τους καταναλωτές. 
Συνεπώς, η διοίκηση πρέπει να επιλέξει σε ποιους καταναλωτές θα εστιάσει και ποιους 
ανταγωνιστές θα αντιμετωπίσει σύμφωνα με τις ικανότητες που διαθέτει. Προτού ληφθεί μία 
τέτοια απόφαση πρέπει να εξεταστούν τρεις παράμετροι: η καταλληλότητα14 (suitability), το 
«εφικτό»15 (feasibility) και η δεκτικότητα ή αποδοχή16 (acceptability). Το γεγονός ότι ο κλάδος 
αποτελεί μία στρατηγική επιλογή της εταιρίας παραβλέπεται συχνά και υπονοείται ότι οι αλλαγές 
και η αρνητική επιρροή του προς μία εταιρία εμφανίζονται τόσο ξαφνικά που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι μία τέτοια στρατηγική επιλογή δεν 
αφορά μόνο σε νεοϊδρυόμενες εταιρίες. Μία ήδη λειτουργούσα εταιρία πρέπει να παρακολουθεί 
και, κυρίως, να προβλέπει τις αλλαγές στον κλάδο και τις πιθανές επιρροές που θα υποστεί έτσι 
ώστε να είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσει. Οι Largay & Stickney (1980), αναφερόμενοι στην 
αποτυχία της W.T. Grant Company, τονίζουν ότι μία από τις κυριότερες αιτίες αποτυχίας είναι η 
ασαφής στρατηγική μάρκετινγκ.

Το τελευταίο τμήμα της στρατηγικής διοίκησης περιλαμβάνει την στρατηγική εφαρμογή που, 
κατά τους Johnson & Scholes (1999, σελ. 22), «αφορά στην μετάφραση της στρατηγικής σε 
οργανωσιακή δράση μέσω σχεδιασμού των οργανωτικών δομών και πόρων και της διοίκησης 
της αλλαγής». Η υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση είναι, κατά τους Deakin (1972), Altman 
(1973), Dambolena & Khoury (1980) και Platt & Platt (1990), ένας παράγοντας που θέτει τις 
εταιρίες σε κίνδυνο πτώχευσης. Οι Ohlson (1980) και Morris (1998) ισχυρίζονται ότι το μικρό 
μέγεθος των εταιριών και η υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση είναι βασικοί παράγοντες 
αποτυχίας, ενώ, κατά τους Papoulias & Theodossiou (1992), η βασική αιτία των πτωχεύσεων 
(ελληνικών εταιριών στην δεκαετία του 1980) είναι ο βραχυχρόνιος τραπεζικός δανεισμός για 
την χρηματοδότηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφέρουμε ότι οι γνώμες σχετικά με το αν η υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση είναι αιτία ή 
σύμπτωμα της αποτυχίας διίστανται17. Ο Altman (1973) αναφέρει την πλεονάζουσα παραγωγική 
δυναμικότητα και τις ασύμφορες εξαγορές και συγχωνεύσεις ως αιτίες της πτώχευσης και οι 
Karels & Prakash (1987), εκτός από την υπερεξάπλωση (over - expanding), τονίζουν τον 
ακατάλληλο χειρισμό των ειδικών σχεδίων (projects). Οι ζημίες από τα ειδικά σχέδια, οι 
εξαγορές αποτυχημένων εταιριών και η υπερδραστηριότητα αναφέρονται ως αιτίες και από τους 
Abidali & Harris (1995). Όλα τα παραπάνω αποτελούν τμήμα της στρατηγικής εφαρμογής. Κατά 
τους Johnson & Scholes (1999, σελ. 462), ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν είναι η κυκλικότητα του προβλήματος του σχεδιασμού των πόρων: «η 
κυκλικότητα του προβλήματος είναι αρκετά συχνή στην ανάπτυξη ενός σχεδίου και εγείρει το 
ερώτημα για το σημείο εκκίνησης: με πρόβλεψη για την αγορά, με το επίπεδο διαθέσιμων 

κεφαλαίων ή με τον περιορισμό όγκου παραγωγής;.. .Ένας οργανισμός που σχεδιάζει νέες 

στρατηγικές ανάπτυξης μπορεί να ξεκινήσει με τον προσδιορισμό των ευκαιριών της αγοράς.

14 Η επιλογή του κλάδου θα μας οδηγήσει στο σημείο που θέλουμε να φτάσουμε;
15 Μπορούμε να λειτουργήσουμε στον συγκεκριμένο κλάδο δεδομένης της τιμολόγησης που εφαρμόζουμε 
και της δομής κόστους που αντιμετωπίζουμε;
16 Ικανοποιούνται οι συμμετέχοντες με την υπό εξέταση επιλογή;
17 Για παράδειγμα, οι Altman (1983α) και Worthy (1966) αναφέρουν ότι η υψηλή χρηματοοικονομική 
μόχλευση είναι ένα από τα συμπτώματα της αποτυχίας. Η απόφαση για τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εταιρίας είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την θεωρία και την πράξη των εταιριών. Σε 
επόμενη θέση (2.5.1) θα αναλυθεί διεξοδικότερα.
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Κάποιος που ξεκινάει μία νέα επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει με τον ρεαλιστικό υπολογισμό του 
διαθέσιμου κεφαλαίου». Συνεπώς, όσοι «κατηγορούν» την υπερεξάπλωση (είτε εκφράζεται ως 
πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα είτε ως υπερδραστηριότητα είτε ως εξαγορές και 
συγχωνεύσεις) θα έπρεπε πρώτα να αναλογιστούν αν αυτή πραγματοποιήθηκε, εκ των προτέρων, 
στα πλαίσια μίας ευκαιρίας που υπήρχε στην αγορά και αν, εκ των προτέρων, υπήρχε η 
δυνατότητα χρηματοδότησής της. Επίσης, πρέπει να αναλογιστούν τους λόγους για τους οποίους 
η υπερεξάπλωση δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως και αφέθηκε να αποτελέσει «ζήτημα ζωής ή 
θανάτου» για τις εταιρίες ή, εναλλακτικά, να αναλογιστούν σε ποιο βαθμό πραγματοποιήθηκε 
(αν πραγματοποιήθηκε) ορθή στρατηγική εφαρμογή. Το ερώτημα που γεννάται αφορά στον 
τρόπο με τον οποίο προλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα και η απάντηση που δίνεται είναι η εξής: 
με τον έλεγχο. Ο έλεγχος αποτελεί το ύστατο τμήμα της στρατηγικής εφαρμογής και αρκετοί 
συγγραφείς, εκ των οποίων οι Whittred & Zimmer (1984), Murphy (1986) και Abidali & Harris 
(1995), έχουν τονίσει την σημασία του στην διαδικασία αποτυχίας (ή αποφυγής της).

Στην ανάλυση που προηγήθηκε αποδείχθηκε ότι τα γεγονότα που έχουν αναφερθεί κατά 
καιρούς στην διεθνή βιβλιογραφία ως αιτίες αποτυχίας (ή πτώχευσης), είναι αποτέλεσμα της 
ανύπαρκτης ή λανθασμένης στρατηγικής διοίκησης των εταιριών. Ως αντεπιχείρημα θα 
μπορούσε να αναφερθεί ότι οι εταιρίες δεν έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν τις μεταβλητές 
του εξωτερικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια είναι ευάλωτες σε αυτές. Μία τέτοια 
προσέγγιση υιοθετούν οι Sharma & Mahajan (1980), θεωρώντας τις μεταβλητές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος «μη ελεγχόμενες». Αυτό είναι σωστό αλλά δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι οι 
διοικήσεις των εταιριών έχουν (ή πρέπει να έχουν) τέσσερα βασικά καθήκοντα: 
προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων, οργάνωση και έλεγχος. Συνεπώς, η διοίκηση των εταιριών 
πρέπει να προβλέπει το μέγεθος και την σημασία της επιρροής των μεταβλητών αυτών έτσι ώστε 
να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες του 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Κατά τον Worthy (1966), σε μία οικονομία ανταγωνισμού 
των επιχειρήσεων, η αμέλεια της διοίκησης στην εφαρμογή των βασικών αρχών του σχεδιασμού, 
του προϋπολογισμού, του ελέγχου και του επανασχεδιασμού είναι η αιτία των εταιρικών 
αποτυχιών που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες. Ο Miller (1977) τονίζει ότι «το να 
κατηγορούμε τις εξωτερικές αιτίες είναι δημοφιλές αλλά όχι ρεαλιστικό. Η αποτυχία συνήθως 
προέρχεται από εσωτερικές αιτίες...Κάθε οργανισμός έχει ικανότητες που τον καθιστούν 
ικανό να συμπεριφερθεί με συνεπή τρόπο προς την επιβίωση στο περιβόλλ.ον. Κατά συνέπεια, 
τα προβλ.ήματα επιβίωσης μπορεί να οφείλονται στην φύση του περιβάλλοντος, στην 
ακαταλλ,ηλ.ότητα των εσωτερικών δομών του οργανισμού ή στην ακατάλληλ,η αντίδραση - 
απόκριση του οργανισμού προς το περιβάλλον...Οι εταιρίες είναι πολύπλοκοι οργανισμοί και 
υπερβολές σε ορισμένα επίπεδα μπορούν να προκαλέσουν ανωμαλίες σε άλλα επίπεδα». Κατά 
τους Lin & McClean (2001), «η εταιρική αποτυχία δεν εμφανίζεται στιγμιαία αλλά αποτελεί 
μία διαδικασία που εξελίσσεται σε μία σημαντικά μακρά χρονική περίοδο. Οι εταιρίες δεν 
αποτυγχάνουν μέσα σε μία νύχτα». Επίσης, οι Largay & Stickney (1980) αναφέρουν ότι 

«...τέτοια προβλήματα δεν εμφανίζονται μέσα σε μία νύχτα, παρόλο που μπορεί να έρθουν 

στην επιφάνεια περισσότερο ως ‘πίδακες’ και λιγότερο ως ‘σταγονίδια’». Δεδομένου ότι η 

ανύπαρκτη (ή λανθασμένη) στρατηγική διοίκηση είναι η πρωταρχική αιτία της αποτυχίας των 
εταιριών, είναι αναγκαίο να σκιαγραφήσουμε τους μηχανισμούς και ανθρώπους (εντός των 
εταιριών) που δεν επιτρέπουν να εφαρμοστεί στρατηγική διοίκηση (ή ευθύνονται για την 

λανθασμένη εφαρμογή της). Η παράγραφος που ακολουθεί ασχολείται με αυτό ακριβώς το θέμα.
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1.3.2.2 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η τρέχουσα παράγραφος σκοπεύει στην επισήμανση των χαρακτηριστικών οργάνωσης και 

συμπεριφοράς που θέτουν τις εταιρίες σε κίνδυνο αποτυχίας και χωρίζεται σε δύο μέρη: 
καταρχήν θα παρουσιαστούν τα θέματα συμπεριφοράς και στη συνέχεια τα θέματα οργάνωσης. 
Στον όρο «θέματα συμπεριφοράς» περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που 
ασκούν διοίκηση ενώ στον όρο «θέματα οργάνωσης» περιλαμβάνονται οι οργανωτικές δομές, τα 
συστήματα αμοιβής, ο εσωτερικός έλεγχος κλπ18.

Αρκετοί συγγραφείς έχουν τονίσει ότι η «κακή διοίκηση» (εδώ υπό την έννοια των ανθρώπων 
από τους οποίους ασκείται) είναι η κύρια αιτία των εταιρικών αποτυχιών. Συχνά, όμως, η 
ερμηνεία του όρου «κακή διοίκηση» δεν αποσαφηνίζεται επαρκώς. Έτσι, οι Whittred & Zimmer 
(1984) και Murphy (1986) αναφέρουν ως αιτία την «φτωχή διοίκηση» (poor management) ενώ οι 
Abidali & Harris (1995) αναφέρουν ως αιτία τις «ανεπαρκείς διοικητικές ικανότητες». 
Αντιθέτως, υπάρχουν συγγραφείς που ασχολούνται, ειδικότερα, με ένα ή περισσότερα 
χαρακτηριστικά «ανεπαρκούς» διοίκησης. Η έλλειψη καινοτόμου μάνατζμεντ (Altman: 1973) και 
η έλλειψη ανταπόκρισης στις αλλαγές (Karels & Prakash: 1987) και, ειδικότερα, στις 
τεχνολογικές αλλαγές (Dambolena & Khoury: 1980) αποτελούν βασικές αιτίες των εταιρικών 
αποτυχιών. Επίσης, οι Altman & Loris (1976) αναφέρουν (για την αποτυχία των εταιριών) ότι «η 
έλλειψη πείρας είναι προσδιοριστικός παράγοντας. Η έλλειψή της μπορεί να οδηγήσει σε 
αποτυχία ενώ όσο (η πείρα) αυξάνεται η πιθανότητα αυτή (αποτυχίας) μειώνεται». Ο Altman 
(1983α) χαρακτηρίζει λανθασμένη διοικητική αντίληψη την απροθυμία της διοίκησης να κηρύξει 

πτώχευση όσο υπάρχει ακόμα ρευστότητα ή διαθέσιμη πίστωση ενώ, κατά τους Karels & 
Prakash (1987), η απάτη ευθύνετοα, επίσης, για τις αποτυχίες των εταιριών19. Ο Worthy (1966) 
εντόπισε τέσσερις τύπους διοίκησης που «μαθηματικά» οδηγούν στην αποτυχία20:

«Η παράσταση ενός ατόμου» (The One Man Show): ο ιδρυτής και διοικών της εταιρίας δεν 
δέχεται το γεγονός ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποσυρθεί. Για τον λόγο αυτό (ίσως άθελα του) 
δεν έχει επιτρέψει στους υφιστάμενούς του να αναπτυχθούν για να μπορέσουν να αναλάβουν τα 
ηνία της επιχείρησης. «Οι πατέρες γνωρίζουν άριστα» (Fathers Know Best): στην περίπτωση 
των οικογενειακών επιχειρήσεων, είναι πολύ δύσκολο για τον πατέρα που επί χρόνια διοικούσε 
να «επιτρέψει» στον νεότερο γιο του να τον διαδεχθεί. Η οικογενειακή σχέση μεταφέρεται μέσα 
στην επιχείρηση με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτή να μείνει «ακέφαλη» ή διοικούμενη από 
ανθρώπους που ποτέ δεν είχαν βρεθεί σε παρόμοια θέση. «Απαραίτητοι άνθρωποι» 
(Indispensable Men): η αντίληψη αυτή αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ιδιοκτησία και 
διοίκηση ταυτίζονται. Ένας πραγματικά ικανός επιχειρηματίας σπανίως αναγνωρίζει ότι έχει 
μοναδικά προσόντα απαραίτητα για το μέλλον της επιχείρησης. «Το παρεί,Οόν ως πρόΐ^γος» 

(The Past as Prologue): η διοίκηση των εταιριών αρνείται να αναγνωρίσει το γεγονός ότι το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται αλλάζει. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου μία

18 Ο συντάκτης αναγνωρίζει ότι το περιεχόμενο που αποδίδεται στους δύο όρους δεν είναι ακριβώς το ίδιο 
με αυτό που αποδίδεται από την βιβλιογραφία της διοίκησης επιχειρήσεων. Ωστόσο, η παρέκκλιση από 
την «πεπατημένη» κρίθηκε σκόπιμη προς όφελος της, όσο το δυνατόν, αποτελεσματικότερης παρουσίασης 
των θεμάτων.
19 Στη συνέχεια της εργασίας θα γίνουν αναφορές στην πτώχευση της εταιρίας Enron (ΗΠΑ) και θα 
αποδειχθεί η σημασία της απάτης.
20 Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς «οικογενειακής επιχείρησης» που παρουσιάζουν πολλές μικρές και 
μεσαίες εταιρίες στην Ελλάδα, ο συντάκτης θεωρεί ότι οι τέσσερις αυτοί «τύποι διοίκησης» 
αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση των ελληνικών εταιριών.
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εταιρία ήταν «ηγέτης» στο παρελθόν, η διοίκηση αρκείται στην διατήρηση της ιστορικής εικόνας 
του «παππού» του κλάδου. Ωστόσο, οι οδυνηρές «ανταγωνιστικές επιδρομές» εμφανίζονται 
σύντομα.

Αναφορικά με τα θέματα οργάνωσης των εταιριών, οι Largay & Stickney (1980) τονίζουν ότι 
μία «οργανωτική αιτία» αποτυχίας είναι η αμοιβή προσωπικού που βασίζεται σε 
αμφισβητούμενα συστήματα κινήτρων και ο συγκεντρωτισμός (centralization) αντί της 
αποκέντρωσης (decentralization). Κατά τον Morrison (1952), μία σύγχρονη και μεγάλης 
κλίμακας εταιρία πρέπει να λειτουργεί με εξουσιοδότηση δυνάμεων, λειτουργιών και 
καθηκόντων. Οι Abidali & Harris (1995) αναφέρουν ότι η οργάνωση των αποτυχημένων 
εταιριών αποτελείται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: συγκεντρωτισμός («αυτοκράτορας» 
διευθύνουν σύμβουλος21), ταύτιση διευθύνοντα σύμβουλου και προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου22, έλλειψη ισχυρού χρηματοοικονομικού διευθυντή23, ανεπαρκές λογιστικό 
σύστημα24 και ελαττωματικό σύστημα εντολών25. Οι Karels & Prakash (1987) και Dambolena & 
Khoury (1980) αναφέρουν ως βασική αιτία της αποτυχίας την ακατάλληλη («κακή») 
επικοινωνία26 εντός των εταιριών. Ο Worthy (1966) τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός 
συστήματος διαδοχής27 (προετοιμασίας της επόμενης διοίκησης): «Εταιρίες που στο παρελθόν 
έχουν έρθει αντιμέτωπες με το πρόβλημα (διαδοχής) το αντιμετωπίζουν σαν καθημερινό θέμα 
και δεν το αφήνουν για την τελευταία στιγμή».

Ο Miller (1977) περιέγραψε και σχηματοποίησε τέσσερις οργανωτικούς τύπους 
(«σύνδρομα») αποτυχημένων εταιριών συνδυάζοντας τα στοιχεία της «κακής» διοίκησης και της 
«κακής» οργάνωσης28. Στα σχήματα που ακολουθούν αναφέρονται αντίστοιχα αυτοί οι τύποι και 
παραθέτονται οι απαραίτητες εξηγήσεις για τον καθένα.

21 Keasey & Watson (1987): «‘Τέτοιο αυτοκρατορικό’ καθεστώς υπάρχει σε εταιρίες με λίγους 
δραστήριους διευθυντές...Όταν υπάρχουν λίγοι εσωτερικοί περιορισμοί στην διοικητική συμπεριφορά και 
περιορισμένες πηγές εξουσίας, είναι σχετικά εύκολο για ένα χαρισματικό άτομο να κυριαρχήσει στην 
εταιρία».
22 Η διατύπωση αυτή βασίζεται στην ανυπαρξία λογοδοσίας του διευθύνοντα σύμβουλου σε κάποιον 
«ανώτερο». Είναι αποδεκτό ότι ο διευθύνων σύμβουλος είναι το υψηλότερο, ιεραρχικά, διοικητικό 
στέλεχος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δρα ανεξέλεγκτα και «κατά βούληση» (δηλαδή χωρίς 
λογοδοσία). Ανώτατο όργανο διοίκησης των εταιριών είναι το διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται 
από τους μετόχους (= ιδιοκτήτες) και σε αυτό πρέπει να λογοδοτούν τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη.
23 Προέρχεται από το ανεπαρκές σύστημα επιλογής στελεχών το οποίο εμπίπτει στην ευθύνη της διοίκησης 
των ανθρώπινων πόρων.
24 Το λογιστικό σύστημα είναι ένα από τα πληροφοριακά συστήματα (ίσως το βασικότερο) που 
χρησιμοποιούν οι εταιρίες. Όταν είναι ανεπαρκές, η λήψη ορισμένων αποφάσεων (βασισμένων σε ελλιπή 
πληροφόρηση) μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά λάθη.
25 Ένα «ελαττωματικό» σύστημα εντολών φέρει ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: είτε οι εντολές 
είναι σωστές αλλά απευθύνονται σε λάθος ανθρώπους, είτε οι εντολές απευθύνονται στους σωστούς 
ανθρώπους αλλά είναι λανθασμένες, είτε οι εντολές είναι λανθασμένες και απευθύνονται σε λάθος 
ανθρώπους (προφανώς το χειρότερο ενδεχόμενο).
26 Η επικοινωνία είναι αποτελεσματική («καλή») όταν ο δέκτης αντιλαμβάνεται αυτό που εκπέμπει ο 
πομπός. Το ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιου προβλήματος είναι συνάρτηση τεσσάρων παραγόντων: του 
πομπού, του μηνύματος, του μέσου διάδοσης του μηνύματος και του δέκτη.
27 Αναφέρει ότι αυτή η αιτία αποτυχίας (σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εταιρίες έχουν βασιστεί στα 
μοναδικά προσόντα του ιδιοκτήτη - επιχειρηματία, βλ. «απαραίτητοι άνθρωποι» παραπάνω) είναι η πιο 
σημαντική απ’ όλες (ειδικά για τις μικρές εταιρίες).
28 Η αρίθμηση που χρησιμοποίησε ο Miller ξεκινά από το σύνδρομο FI (Failed 1 Syndrome) και τελειώνει 
με το σύνδρομο F4. Η ίδια αρίθμηση χρησιμοποιείται και εδώ.
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Σχήμα 1 Το σύνδρομο FI - Το παρορμητικό σύνδρομο: Λειτουργώντας «τυφλά»

CEO που συσσωρεύει 
εξουσίες

Στρατηγική "τυφλής" 
εξάπλωσης

Χρόνος μόνο για την 
"ταλαντούχα" διοίκηση

Ακατάλληλη
^εξουσιοδότηση στα μεσαία 

στελέχη

Ο οργανισμός γίνεται πιο 
περίπλοκος και 

διαφοροποιημένος

Οι πόροι υπεραυξάνονται

Η εταιρία υποφέρει από 
έλλειψη μακροχρόνιου 

σχεδιασμού και από 
προβλήματα ανάλυσης και 

ελέγχου

Τα τρέχοντα συστήματα 
πληροφόρησης είναι 

ανεπαρκή

«Οι εταιρίες F1 αποτυγχάνουν επειδή κυριαρχούνται από έναν CEO που συγκεντρώνει την εξουσία 
και επειδή οι στρατηγικές τους είναι υπεραισιόδοξες, απερίσκεπτες και δεν λαμβάνουν υπόψη 
σημαντικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος».

Σχήμα 2 Το Σύνδρομο F2 - Η στάσιμη γραφειοκρατία

Παρελθούσα σταθερότητα του 
περιβάλλοντος και μακροχρόνια επιτυχία 

της τρέχουσας στρατηγικής

Κατέστησαν δυνατό τον σχηματισμό 
στρατηγικών και τυπικών λειτουργικών 

διαδικασιών

Ο CEO είναι πεπεισμένος για τις αξίες των Η αλλαγή θεωρείται ανεπιθύμητη και ως
πολιτικών, διαδικασιών και γραμμών---------------> κάτι που αναστατώνει εξαιρετικά αφού

προϊόντος του παρελθόντος απαιτεί βασικές αλλαγές στις πολιτικές

ν ψ
Δεν πραγματοποιείται σε βάθος εξέταση Οι πρακτικές και τα προϊόντα της εταιρίας

του περιβάλλοντος ή "ελεύθερη" δεν αλλάζουν αρκετά ώστε να
συζήτηση των εμφανιζόμενων σταθεροποιήσουν την επιτυχημένη

προβλημάτων ή τάσεων. Αυτά θεωρούνται προσαρμογή στις αγορές
ως περιττές δραστηριότητες και δεν 
υπάρχει προνόηση γι' αυτές στην 

γραφειοκρατική δομή
«Οι εταιρίες F2 αποτυγχάνουν διότι αγνοούν τους πελάτες τους, τους ανταγωνιστές τους και τις 
σχετικές εξελίξεις στις τεχνολ,ογίες λειτουργίας. Επίσης, αποστρέφονται την αλλαγή...FI λογική του 
status quo περιλαμβάνει την επιβεβαίωση των παρελθουσών επιτυχημένων στρατηγικών και των 
αξιών ενός συντηρητικού προγράμματος διοίκησης των πόρων».
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Σχήμα 3 Το Σύνδρομο F3 - Η «ακέφαλη» εταιρία

Η επιχείρηση είναι μεγάλη. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες
πολύπλοκη και x στρατηγικές: η εταιρία τα

διαφοροποιημένη \ / κατα φ έρνει" κουτσά
/ στραβά"

Οι αγορές άλλαξαν
/

Η ηγεσία είναι αδύναμη και / Η εταιρία προσαρμόζεται
αξιοσημείωτα στο αυτό αποτελεί πρόβλημα / αργά

πρόσφατο παρελθόν ^ δεδομένης της φύσης του ζζ
οργανισμού και του Υ\
περιβάλλοντος του \Λ

\ Αναπτύσσονται
, ^ προβλήματα στις

Τα πληροφοριακά 
συστήματα είναι

\ λειτουργικές μονάδες

ακατάλληλα: ο έλεγχος στα------
υψηλά επίπεδα είναι 

αδύναμος

Λ, Οι αποφάσεις ίσως είναι 
αμοιβαίως συγκρουόμενες

«Οι εταιρίες F3 υποφέρουν από κενό ηγεσίας και από την συνεπακόλ.ουθη έλλειψη ξεκάθαρα 
ορισμένης στρατηγικής. Αναμένεται ότι η εταιρία θα /υπουργήσει ‘από μόνη της' (έχει μπει σε 
'αυτόματο πιλότο’). Ο CEO έχει διακοσμητικό ρόλο και δεν αναμιγνύεται ενεργά στην θέση 

μακροχρόνιων αντικειμενικών στόχων ούτε ασχολείται με την προσαρμογή της εταιρίας έτσι ώστε να 
αντιμετωπίσει τις απειλές και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες... Το κενό ηγεσίας οδηγεί όχι μόνο σε 
ασαφή στρατηγική αλλ,ά και σε μείωση της αποτελεσματικότητας των καθημερινών λειτουργιών».

Σχήμα 4 Το Σύνδρομο F4 - Κολυμπώντας αντίθετα στο ρεύμα: το Επακόλουθο

Η παρελθούσα 
αδεξιότητα έχει 

αδυνατίσει σημαντικά την 
εταιρία Εισάγεταιμια "τυφλή" 

στρατηγική ανανέωσης, 
αλλαγής και 

διαφοροποίησης

Οι πόροι τίθενται σε 
σοβαρή δοκιμασία

Μια νέα ομάδα 
διοικητικών στελεχών 

αναλαμβάνει, 
συγκεντρώνει την 

εξουσία λήψης 
αποφάσεων και 

αποτυγχάνει να κερδίσει 
την συνεργασία των 
υπόλοιπων μάνατζερ

Η εμπειρία της διοίκησης 
υψηλού επιπέδου στον 

κύριο κλάδο λειτουργίας 
είναι περιορισμένη

Η σχετική πληροφόρηση 
δεν ρέει ελεύθερα στην 

διοίκηση υψηλού 
επιπέδου

Υιοθετούνται πολλές 
κακώς καθοδηγούμενες

/
ενέργειες και ειδικά 

σχέδια (projects)

«Οι εταιρίες F4 έχουν καταστραφεί από παρελθούσες αποτυχίες. Οι πόροι μειώθηκαν σημαντικά, η 
θέση στην αγορά διαβρώθηκε και ο εξοπλισμός είναι ξεπερασμένος λόγω αμέλειας. Για μία τέτοια 
εταιρία το ‘κολύμπι αντίθετα στο ρεύμα’ είναι συχνά καταστροφικό...Ο CEO είναι συνήθως 
καινούργιος στην εργασία και η γνώση του για την εταιρία και τον κλΛδο δεν είναι αυτή που θα 
έπρεπε...Η απειρία της διοίκησης υψηλού επιπέδου, η έλλειψη συνεργασίας των άλλων μάνατζερ και 
η επιθυμία εφαρμογής ριψοκίνδυνων σχεδίων συχνά προκολ.ούν αδιόρθωτη ζημιά».

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αιτιών αποτυχίας, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εξέτασή

τους στηρίχθηκε στην ερμηνεία του όρου «αιτία». Στον βαθμό που κάποιο γεγονός προκαλεί 
αποτέλεσμα (πχ οι υποανάπτυκτες κεφαλαιαγορές οδηγούν τις εταιρίες σε δανεισμό αυξάνοντας
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τον κίνδυνο πτώχευσης) μπορεί να θεωρείται αιτία αποτυχίας. Ωστόσο, πρέπει να αναρωτηθούμε 
αν ένα τέτοιο γεγονός (πχ ανάγκη χρηματοδότησης μέσω δανεισμού) μπορούσε να προβλεφθεί 
εγκαίρως (εκτιμώντας την δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαιαγορών). Αν η 
απάντηση είναι καταφατική, τότε, προφανώς, δεν έχουμε να κάνουμε με μία «καθαρή» αιτία 
αλλά, προφανώς, με το αποτέλεσμα κάποιας άλλης αιτίας (πχ έλλειψη στρατηγικής ανάλυσης).

1.3.3 Συμπτώματα της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας

Τα συμπτώματα είναι ενδείξεις που δηλώνουν ότι μία εταιρία βρίσκεται σε μία συγκεκριμένη 
κατάσταση και, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν, κυρίως, στην χρηματοοικονομική δυσπραγία. 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι ενδείξεις άλλοτε συνδέονται με την εισαγωγή μίας εταιρίας σε 
κατάσταση αποτυχίας και άλλοτε με υφιστάμενη χρηματοοικονομική δυσπραγία. Στην συνέχεια 
της ανάλυσης θα χαρακτηρίζουμε τα συμπτώματα ως συμπτώματα αποτυχίας ή 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας όπως αυτά χαρακτηρίστηκαν από τους συγγραφείς. Ο 
διαχωρισμός τους μπορεί να γίνει είτε με βάση την μετρήσιμη ή όχι φύση τους (ποσοτικά ή 
ποιοτικά συμπτώματα: πχ η μείωση της ρευστότητας είναι ένα ποσοτικό σύμπτωμα ενώ η 
διαμάχες ανάμεσα στον μάνατζερ παραγωγής και τον χρηματοοικονομικό μάνατζερ είναι ένα 
ποιοτικό σύμπτωμα), είτε σύμφωνα με το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται (από την εταιρία 
ή από τους εξωτερικούς συμμετέχοντες της: πχ η καθυστέρηση παράδοσης εμπορευμάτων 
προέρχεται από την εταιρία ενώ η ανάληψη νομικής δράσης εναντίον της εταιρίας μπορεί να 
προέρχεται από κάποιον προμηθευτή ή πιστωτή της), είτε βάσει του περιβάλλοντος στο οποίο 
εξωτερικεύονται (εντός της εταιρίας ή προς τους εξωτερικούς συμμετέχοντές της: πχ η 
προαναφερθείσα διαμάχη ανάμεσα στους δύο μάνατζερ εξωτερικεύεταμ τις περισσότερες φορές, 
εντός της εταιρίας, ενώ η γνώμη των ελεγκτών γνωστοποιείται και στο εξωτερικό περιβάλλον 
της εταιρίας), είτε σύμφωνα με άλλα κριτήρια29. Αν και αυτό που ενδιαφέρει είναι αυτά καθαυτά 
τα συμπτώματα και όχι ο διαχωρισμός τους30, στην ανάλυση που ακολουθεί θα τα διαχωρίζουμε 
σύμφωνα με τα τρία παραπάνω κριτήρια (όπου είναι εφικτό31).

Οι Flagg & Giroux (1991) αναφέρουν ως συμπτώματα (γεγονότα) αποτυχίας την μείωση 
μερισμάτων, την έκφραση «γνώμης με επιφύλαξη» από τους ελεγκτές, την δυσκολία 
αναδιάρθρωσης του χρέους, την παραβίαση όρων των δανείων, την μείωση της βαθμολογίας 
(αξιολόγησης) των ομολόγων της εταιρίας και την πραγματοποίηση εχθρικών πράξεων (νομικής 
φύσης) προς την εταιρία. Ο Morris (1998) αναφέρει ως συμπτώματα χρηματοοικονομικής 
δυσπραγίας την χαμηλή ρευστότητα και την χαμηλή κερδοφορία. Κατά τον Mears (1966), η 
καθυστέρηση πληρωμής των εμπορικών χρεών, η καθυστερημένη παράδοση των εμπορευμάτων 
και τα αδικαιολόγητα παράπονα στους προμηθευτές είναι σημάδια δυσχερούς 

χρηματοοικονομικής κατάστασης. Οι Whittred & Zimmer (1984) αναφέρουν ως σημάδια 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας την καθυστέρηση υποβολής των λογιστικών καταστάσεων στις 
τράπεζες από τις οποίες μία εταιρία αιτείται δάνειο. Κατά τους ίδιους συγγραφείς, η 

καθυστέρηση αυτή μπορεί να δηλώνει την προσπάθεια απόκρυψης, εκ μέρους της εταιρίας, της

29 Για παράδειγμα, οι Abidali & Harris (1995) διαχωρίζουν τα συμπτώματα σε χρηματοοικονομικά ή 
διοικητικά.
30 Τα συμπτώματα ενδιαφέρουν διότι αποτελούν τις βασικές εισροές των μοντέλων πρόβλεψης της 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας ή πτώχευσης με τα οποία θα ασχοληθούμε παρακάτω (κεφάλαια 3 και 4).
31 Υπάρχουν συμπτώματα που εξωτερικεύονται τόσο μέσα στην εταιρία όσο και εκτός αυτής. Για 
παράδειγμα η γνώμη των ελεγκτών γνωστοποιείται πρώτα εντός της εταιρίας και έπειτα στο περιβάλλον 
εκτός αυτής.
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αρνητικής χρηματοοικονομικής κατάστασης και να οφείλεται στον αυξημένο χρόνο που 
απαιτείται από τους ελεγκτές για την εξέταση της χαμηλής κερδοφορίας, της αδυναμίας 
συλλογής (είσπραξης) των απαιτήσεων και των λανθασμένων λογιστικών εγγραφών. Επίσης, οι 
Keasy & Watson (1987) αναφέρουν ότι οι μικρές εταιρίες που πλησιάζουν στην αποτυχία 
υπόκεινται σε «καθαρή εκροή» στελεχών32, καθυστερούν την δημοσίευση των λογιστικών 
καταστάσεων, λαμβάνουν «γνώμη με επιφύλαξη» από τους ελεγκτές και αυξάνουν τα δάνεια με 
υποθήκη. Οι Kluger & Shields (1989) ισχυρίζονται ότι ένα βασικό σύμπτωμα 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας είναι η προσπάθεια της διοίκησης να συγκαλύψει μέρος της 
πληροφόρησης που θα περιληφθεί στις λογιστικές καταστάσεις προς δημοσίευση33 34. Κατά τον 
Atiya (2001), η πτώση της τιμής των μετοχών μίας εταιρίας είναι σύμπτωμα που δηλώνει την 
αντίληψη της αγοράς για την καθυστερούμενη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων (η 
αγορά αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν προβλήματα που οδηγούν σε καθυστέρηση δημοσίευσης 
χωρίς να περιμένει την εξέταση των λογιστικών καταστάσεων για να συμπεράνει αν, όντως, 
περιλαμβάνουν αρνητικά νέα για την κατάσταση της εταιρίας). Εξετάζοντας τα συμπτώματα των 
εταιριών που πτώχευσαν, οι Loderer & Sheehan (1989) αναφέρουν ότι πρέπει να εξετάζονται οι 
αγοραπωλησίες μετοχών των υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών. Ωστόσο, συνεχίζουν, το 
σύμπτωμα αυτό μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο διότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να πιέσει τα 
υψηλόβαθμα στελέχη να μην πουλήσουν τις μετοχές τους και τα υψηλόβαθμα στελέχη μπορεί να 
κάνουν το ίδιο προς τα μεσαία στελέχη3'1. Ο Altman (1983α) αναφέρει ότι οι αποτυχημένες 
εταιρίες εμφανίζουν, καταρχήν, λειτουργικές δυσκολίες, στη συνέχεια χάνουν τμήμα του 
μεριδίου αγοράς, και, τέλος, αδυνατούν να χρηματοδοτηθούν από την κεφαλαιαγορά και τους 
πιστωτές με αποτέλεσμα την στροφή προς τις εμπορικές τράπεζες. Κατά τους Sharma & 
Mahajan (1980) και Doumpos & Zopounidis (1999), η χειροτέρευση στους δείκτες εταιρικής 
επίδοσης αναφορικά με την κερδοφορία, την ανάπτυξη και την ρευστότητα είναι σημάδι 
αποτυχίας. Ο Theodossiou (1991α) αναφέρει ότι «οι υγιείς εταιρίες είναι περισσότερο 
κερδοφόρες, έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα, μεγαλύτερους δείκτες δραστηριότητας, 
χαμηλότερους δείκτες αποθεμάτων και χαμηλότερους δείκτες μόχλευσης». Οι αποτυχημένες 
εταιρίες, σε σύγκριση με τις επιτυχημένες, δημιουργούν, κατά τον Beaver (1968α), λιγότερες 
πωλήσεις (αξιοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία τους), έχουν μικρότερο ρυθμό αύξησης των 
πωλήσεων, μικρότερη ταμειακή ροή, μικρότερο καθαρό εισόδημα, μεγαλύτερο χρέος, λιγότερα 
μετρητά και περισσότερους εισπρακτέους λογαριασμούς. Οι Karels & Prakash (1987) 
αναφέρουν ως συμπτώματα «χρηματοοικονομικής αποτυχίας» την αρνητική καθαρή θέση, την 
μη πληρωμή πιστωτών, την μείωση βαθμολογίας των ομολόγων, την ανικανότητα πληρωμής του 
μακροχρόνιου χρέους, την επέκταση της γραμμής τραπεζικής πίστωσης και την μη καταβολή

32 Πλήθος αποχωρούντων στελεχών > πλήθος εισερχόμενων στελεχών.
33 Οι συγγραφείς αναφέρουν: «εταιρίες που βρίσκονται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία, πιθανώς θα 
αλλάξουν ελεγκτές ώστε να μπορέσουν να συγκαλύψουν πληροφόρηση. Αυτό θα συμβεί για να βρεθεί 
ελεγκτής που θα συνεργαστεί για την συγκάλυψη. Ωστόσο, ό,τι γίνει, θα γίνει πριν τη δημόσια έκφραση 
γνώμης του ελεγκτή που αποχωρεί μιας και ο νέος, αν έχει φήμη και καλή εικόνα, δεν θα δεχθεί, πιθανώς, 
την αλλαγή της γνώμης».
34 Το παράδειγμα των στελεχών της Enron (βλ. 2.4 περί συνεπειών της πτώχευσης) αναιρεί τον ισχυρισμό 
αυτό. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της εταιρίας (Kenneth Lay) κέρδισε 34,3 εκ.$ μέσω εξάσκησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (stock options) (από δημοσίευση στην ιστοσελίδα του CBS News, 
18/6/02).
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των μερισμάτων στους προνομιούχους μετόχους35. Τέλος, καθώς μία εταιρία οδεύει προς την 
χρηματοοικονομική δυσπραγία παρατηρούνται, κατά σειρά, τα εξής γεγονότα: μείωση των 
αποθεμάτων, μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών και αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών36 37 
(Laitinen: 1994). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα παραπάνω συμπτώματα και 
ταξινομούνται σύμφωνα με τα τρία κριτήρια που αναφέρθηκαν στην αρχή της τρέχουσας 
υποπαραγράφου.

Πίνακας 2 Διάκριση των συμπτωμάτων χρηματοοικονομικής δυσπραγίας

Σύμπτωμα KατάταξηJ'
Μείωση μερισμάτων Μ, ΕΝ, ΕΕΝ

Έκφραση «γνώμης με επιφύλαξη» από τους ελεγκτές ΜΜ, ΕΚ, ΕΕΚ
Δυσκολία αναδιάρθρωσης του χρέους ΜΜ, ΕΝ, ΕΕΝ

Παραβίαση των όρων δανείων ΜΜ, ΕΝ, ΕΕΝ
Μείωση βαθμολογίας των ομολόγων Μ, ΕΚ, ΕΕΚ

Πραγματοποίηση εχθρικών πράξεων προς την εταιρία ΜΜ, ΕΚ. ΕΕΚ
Χαμηλή ρευστότητα Μ, ΕΝ, ΕΕΝ
Χαμηλή κερδοφορία Μ, ΕΝ, ΕΕΝ

Χαμηλή δραστηριότητα Μ, ΕΝ,ΕΕΝ
Υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση Μ, ΕΝ, ΕΕΝ

Καθυστέρηση πληρωμής εμπορικών χρεών Μ, ΕΝ, ΕΕΝ
Καθυστερημένη παράδοση εμπορευμάτων Μ, ΕΝ, ΕΕΝ

Αδικαιολόγητα παράπονα στους προμηθευτές ΜΜ, ΕΝ, ΕΕΚ
Καθυστέρηση υποβολής των λογιστικών καταστάσεων στις τράπεζες Μ, ΕΝ, ΕΕΝ

Αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων ΜΜ, ΕΝ, ΕΕΝ
Λανθασμένες εγγραφές ΜΜ, ΕΝ, ΕΕΝ

Καθυστέρηση δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων Μ, ΕΝ, ΕΕΝ
«Καθαρή εκροή» στελεχών Μ, ΕΝ, ΕΕΝ

Αύξηση δανείων με υποθήκη Μ, ΕΝ, ΕΕΝ
Προσπάθεια αλλαγής των ελεγκτών ΜΜ, ΕΝ, ΕΕΝ

Αγοραπωλησίες μετοχών από τα στελέχη Μ, ΕΝ, ΕΕΝ
Λειτουργικές δυσκολίες ΜΜ, ΕΝ, ΕΕΝ

Απώλεια τμήματος του μεριδίου αγοράς Μ, ΕΝ,ΕΕΝ
Χρηματοδότηση από εμπορικές τράπεζες Μ, ΕΝ, ΕΕΝ

Επέκταση της γραμμής τραπεζικής πίστωσης Μ,ΕΝ,ΕΕΝ
Μ = Μετρήσιμο, ΜΜ = Μη μετρήσιμο, ΕΝ = Προέρχεται από την εταιρία, ΕΚ = Προέρχεται από το εξωτερικό 
περιβάλλον της εταιρίας, ΕΕΝ = εξωτερικεύεται πρώτα εντός της εταιρίας και μετά εκτός, ΕΕΚ= εξωτερικεύεται 
πρώτα εκτός της εταιρίας και μετά εντός

35 Τα συμπτώματα αυτά είναι περίπου ίδια με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας (βλ. 1.2).
36 Τα τρία γεγονότα αφορούν στα μέσα που χρησιμοποιεί η εταιρία για να αντλήσει μετρητά. Η σειρά 
εμφάνισής τους αφορά στην ευκολία και στο κόστος χρήσης τους.
37 Η κατάταξη δεν είναι απόλυτη. Για παράδειγμα, τα παράπονα προς τους προμηθευτές μπορούν να 
μετρηθούν αλλά τα «αδικαιολόγητα» παράπονα δεν ποσοτικοποιούνται. Επίσης, η σειρά με την οποία 
εξωτερικεύεται ένα σύμπτωμα, δεν είναι απόλυτη: η δυσκολία αναδιάρθρωσης του χρέους εκδηλώνεται 
αρχικά εντός της εταιρίας (από την διαπίστωση ανικανότητας πληρωμής τους χρέους) και έπειτα στους 
πιστωτές ή επενδυτές (στους οποίους ανακοινώνεται η πρόθεση να αναδιαρθρωθεί το χρέος) ή το 
συγκεκριμένο σύμπτωμα εκδηλώνεται πρωτίστως εκτός της εταιρίας, όταν απορριφθεί το αίτημα 
αναδιάρθρωσης του χρέους; Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της τρέχουσας παραγράφου, αυτό που 
ενδιαφέρει, περισσότερο, είναι ο εντοπισμός των συμπτωμάτων και όχι η διάκρισή τους σύμφωνα με 
ορισμένα κριτήρια.
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Κεφάλαιο 2 Εταιρική Πτώχευση: Εννοιολογικό Περιεχόμενο, Σύνδεση με την 
Εταιρική Αποτυχία και την Χρηματοοικονομική Δυσπραγία, Συνέπειες και 
Αλλα Σχετικά Θέματα

2.1 Εισαγωγή

Στο παρόν μέρος της εργασίας εξετάζονται θεωρητικά θέματα που αφορούν στην «εταιρική 
πτώχευση» (corporate bankruptcy). Στην παράγραφο 2.2 παρουσιάζεται το εννοιολογικό 
περιεχόμενο του όρου «πτώχευση» που, εκ των πραγμάτων, είναι νομικής φύσης. Στην 
παράγραφο που ακολουθεί (2.3) επιχειρείται η σύνδεση της εταιρικής πτώχευσης με την εταιρική 
αποτυχία και την χρηματοοικονομική δυσπραγία. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ένα 
απλοποιημένο παράδειγμα με παραλληλισμούς εταιρίας - ανθρώπου. Η παράγραφος 2.4 
ασχολείται, αρχικά, με την σύντομη ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τις 
συνέπειες της εταιρικής πτώχευσης. Ακολούθως παρουσιάζοντας βάσει μίας, πιο οικονομικής, 
θεώρησης, οι συνέπειες της πτώχευσης σε αυτή καθαυτή την εταιρία και στις ομάδες των 
άμεσων και έμμεσων συμμετεχόντών της. Το δεύτερο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάλυση 
της σχέσης μεταξύ της πτώχευσης και της απόφασης για την χρηματοδότηση, την παρουσίαση 
στρατηγικών αποφυγής της πτώχευσης (στρατηγικές turnaround) και την κριτική προσέγγιση της 
νεότερης θεώρησης της πτώχευσης ως εργαλείου εκτέλεσης της στρατηγικής.

2.2 Εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «εταιρική πτώχευση»

Πριν αναφερθούμε σε οποιονδήποτε ορισμό της πτώχευσης, πρέπει να τονίσουμε ότι, σε 
αντίθεση με τους όρους «αποτυχία» και «χρηματοοικονομική δυσπραγία», ο όρος «πτώχευση» 
είναι αμιγώς νομικός όρος και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αμφιβολίες για το αν 
και πότε μία εταιρία βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης (στις περιπτώσεις των 
άλλων δύο όρων είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιου είδους αμφιβολίες, βλ. 1.2). Λόγω της 
«νομικής φύσης» της πτώχευσης, ο μοναδικός ορισμός που θα μας απασχολήσει είναι ο ορισμός 
που προκύπτει από το ελληνικό Πτωχευτικό Δίκαιο.

Στην Ελλάδα, για να επέλθει η πτώχευση πρέπει να συντρέχουν δύο ουσιαστικές 
προϋποθέσεις και μία δικονομική προϋπόθεση. Η εμπορική ιδιότητα του οφειλέτη (φυσικού ή 
νομικού προσώπου) και η παύση πληρωμών των εμπορικών του χρεών ή η επίσημη δήλωσή του 
ότι αναστέλλει τις πληρωμές των εμπορικών του χρεών συναστούν τις δύο ουσιαστικές 
προϋποθέσεις. Η δικονομική προϋπόθεση συνίσταται στα εξής: το δικαστήριο επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης, είτε κατόπιν αίτησης κάποιου από τους δανειστές, είτε 
κατόπιν δήλωσης του εμπόρου για αναστολή των πληρωμών του, η οποία κατατίθεται στον 
γραμματέα του δικαστηρίου, είτε και αυτεπαγγέλτως (Κοτσίρης: 1998, σελ. 47 - 48). Ως 

αδυναμία πληρωμής εννοείται η μόνιμη38 κατάσταση του εμπόρου ο οποίος αδυνατεί, ε)1είψει

38 Αν τα χρέη δεν πληρωθούν συνεπεία παροδικών και μεταβατικών αιτιών, δεν συντρέχει αδυναμία 
πληρωμής και παύση πληρωμών. Η προσωρινότητα της αδυναμίας εκτιμάται από το δικαστήριο (Κοτσίρης 
1998, σελ. 158).
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χρηματικών μέσων39 40 41, να αντεπεξέλθει γενικώς40 στις άμεσα απαιτητές χγιηματικές91, εμπορικές42 

του υποχρεώσεις (Κοτσίρης: 1998, σελ. 157). Εάν συντρέξουν αυτές οι προϋποθέσεις, η 

πτώχευση κηρύσσεται κατά κανόνα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου του τόπου της εμπορικής 
εγκατάστασης του εμπόρου. Στο σημείο αυτό πρέπει να διαχωρίσουμε την πτώχευση από την 
χρεοκοπία διότι, συχνά, αλλά λανθασμένα, οι δύο έννοιες ταυτίζονται. Σύμφωνα με τον 
Αντωνόπουλο (2002, σελ. 1274 - 1276), η χρεοκοπία ορίζεται ως εξής: «κηρύσσεται απλός 

χρεοκόπος κάθε έμπορος που πτώχευσε. Κηρύσσεται δόλιος χρεοκόπος και τιμωρείται κατά τους 
ορισμούς του ποινικού νόμου κάθε έμπορος που πτώχευσε και ο οποίος ήθελε: 1) να αποκρύψει 
τα βιβλία του ή δολίως να αφαιρέσεμ διαγράψει ή αλλοιώσει το περιεχόμενό τους, 2) να 
υπεξαιρέσει ή αποκρύψει μέρος του ενεργητικού του, είτε από τα βιβλία του είτε από τις 
εγγραφές τους, 3) να παρουσιαστεί μέσω του ισολογισμού του ως οφειλέτης ποσών που δεν 
οφείλονται». Όπως φαίνεται από τους παραπάνω ορισμούς, όταν η πτώχευση δεν περιέχει το 
στοιχείο της δολιότητας ισοδυναμεί με απλή χρεοκοπία ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
ισοδυναμεί με δόλια χρεοκοπία.

2.3 Σύνδεση της εταιρικής πτώχευσης με την εταιρική αποτυχία και την 

χρηματοοικονομική δυσπραγία

Η σύνδεση της πτώχευσης με την αποτυχία και την χρηματοοικονομική δυσπραγία απαιτεί να 
απαντήσουμε στο εξής ερώτημα: πότε εμφανίζεται η πτώχευση; Κατά τον Altman (1973), η 
πτώχευση είναι το τελικό στάδιο μίας παρατεταμένης περιόδου αφερεγγυότητας. Οι λέξεις - 
«κλειδιά» της παραπάνω διατύπωσης είναι δύο: «τελικό» και «παρατεταμένη». Ο συνδυασμός 
τους δείχνει ότι πραγματοποιείται η λήξη μίας κατάστασης που διαρκούσε για κάποιο χρονικό 
διάστημα. Οι ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα ώστε να «λήξει» η «παρατεταμένη» 
κατάσταση είναι οι νομικές ενέργειες που απαιτούνται για την κήρυξη της πτώχευσης. Κατά τους 
Gilbert, Menon & Schwartz (1990), «η πτώχευση είναι ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα της 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και άλλων γεγονότων που επισπεύδουν την νομική δράση». 
Έτσι, «ενώ οι εταιρίες σε χρηματοοικονομική δυσπραγία είναι mo πιθανό, σε σχέση με τις 
υπόλοιπες εταιρίες, να κηρύξουν πτώχευση, οι περισσότερες εταιρίες που βρίσκονται σε 
χρηματοοικονομική δυσπραγία δεν κηρύττουν πτώχευση» (Grice & Ingram: 2001). Συνεπώς, 
στις περιπτώσεις που η χρηματοοικονομική δυσπραγία αντιμετωπιστεί, δεν τίθεται θέμα κήρυξης 
πτώχευσης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν σε προβλεπόμενη άνθηση της οικονομίας, λήψη 
κρατικής βοήθειας, αναβολή της νομικής δράσης από τις τράπεζες ή τους πιστωτές, άντληση 
μετρητών μέσω δανεισμού ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κλπ (Hershman: 1976, Taffler: 

1982).
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η πτώχευση έπεται της 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας μόνο στις περιπτώσεις που, για οποιονδήποτε λόγο, η ανάληψη

39 Σημασία έχει η έλλειψη ρευστότητας χρήματος. Το ρευστοποιήσιμο ως ιδιότητα των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη δεν ενδιαφέρει (Κοτσίρης 1998, σελ. 160).
40 Η πληρωμή μεμονωμένων χρεών δεν εκφράζει οπωσδήποτε δυνατότητα πληρωμής και επομένως 
ανυπαρξία παύσης πληρωμών και αντιστρόφως (Κοτσίρης 1998, σελ. 159).
41 Το εμπορικό χρέος δεν πρέπει να αμφισβητείται ούτε ως προς το ύψος του, ούτε ως προς τον τρόπο 
πληρωμής του (Κοτσίρης 1998, σελ. 161).
42 Τα χρέη είναι εμπορικά όταν πηγάζουν από τις αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του οφειλέτη (Κοτσίρης 
1998, σελ. 161).
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νομικής δράσης δεν μπορεί να αποφευχθεί'13. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πτώχευση αποτελεί την 
κατάληξη των γεγονότων που οδηγούν στον «μηχανισμό - κλειδί της κοινωνίας για την 
αντικατάσταση αναποτελεσματικών οντοτήτων από αποτελεσματικότερες» (Tamborini: 1997). 
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία προς την πτώχευση λαμβάνοντας υπόψη την 
παραπάνω ανάλυση και την ανάλυση της παραγράφου 1.2. Η παρουσίαση γίνεται με παραλλαγή 
του σχήματος που χρησιμοποιούν οι Sharma & Mahajan (1980). Προς όφελος της πρακτικότερης 
παρουσίασης, χρησιμοποιούμε το παράδειγμα ενός ασθενή που προσβάλλεται από πνευμονία, η 
οποία, όμως, ξεκίνησε από ένα απλό κρυολόγημα. Ο ασθενής αντιπροσωπεύει την εταιρία και η 
πνευμονία την εταιρική πτώχευση.

Σχήμα 5 Η πορεία προς την πτώχευση - Το παράδειγμα του «ασθενή με πνευμονία»
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ο "ΑΣΘΕΝΗΣ"

Αναποτελεσματι^ 
ή "κακή" διοίκηση

Λάθη στον στρατηγικό Αναποτελεσματική Στέκεται ιδρωμένος
σχεδίασμά 7ΐροστασία της ----------------μπροστά σε ανοικτό
ή την εφαρμογή του υγείας παράθυρο

▼
ΕΤΑΙΡΙΚΗ_____ Μείωση μεριδίου
ΑΠΟΤΥΧΙΑ αγοράς

ΚΡΥΟΛΌΓΗΜΑ--------------Βήχας. ελαφρύς
πονοκεφαΛος

// κατάσταση δεν 
αντιμετωπίζεται έγκαιρα Δεν παραμένει

κλινήρης

Μη πληρωμή των 
υποχρεώσεων

ΧΡΗΜ/ΙΚΗ
ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ

Υψηλός πυρετός 
& έντονος βηχας

▼
ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜ/ 
ΓΙΝΕΤΑΙ "ΒΑΡΥ"

Απουσία γεγονότων 
που θα μπορούσαν 
να αποτρέψουν την 

ανάληψη νομικής δράσης

Δεν επισκέπτεται τον 
γιατρό

▼
ΠΤΩΧΕΥΣΗ- Εκκαθάριση, 

αναδιοργάνωση κλπ
▼

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ- Εισαγωγή σε 
νοσοκομείο

Απώλειες 
μετόχων,- 

πιστωτών κλπ

▼
Συνέπειες στην εταιρία 
και τους συμμετέχοντες

Οικονομική 
επιβάρυνση, 

στενοχώρια κλπ

Τ
Συνέπειες στον ίδιο 

και τους οικείους του

Τα βέλη δείχνουν ακολουθία γεγονότων ενώ οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν ταυτόχρονη 
εμφάνιση γεγονότων

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5, η αναποτελεσματική διοίκηση που εκδηλώνεται με λάθος 
στρατηγικό σχεδίασμά (ή μη εφαρμογή του) είναι η αιτία της εταιρικής αποτυχίας που γίνεται 
εμφανής με την μη επίτευξη αντικειμενικών στόχων της εταιρίας (εκτός της απώλειας του 
μεριδίου αγοράς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους αντικειμενικούς στόχους, βλ. 
1.2). Στην συνέχεια, η μη αντιμετώπιση της κατάστασης43 44 οδηγεί την εταιρία σε 
χρηματοοικονομική δυσπραγία που εκδηλώνεται με την αδυναμία της εταιρίας να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της και τα υπόλοιπα συμπτώματα (βλ. 1.3.3). Καθώς η κατάσταση αυτή

43 Στην παράγραφο 2.5.4 θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις που η πτώχευση δεν ακολουθεί την 
χρηματοοικονομική δυσπραγία ή την αποτυχία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πτώχευση καλείται 
«στρατηγική» και δεν έχει πολλά κοινά με την («χρηματοοικονομική») πτώχευση όπως εξετάζεται στο 
παρόν σημείο.
44 Η αντιμετώπιση της αποτυχίας μπορεί να γίνει με τις στρατηγικές turnaround στις οποίες θα 
αναφερθούμε εκτενώς στην παράγραφο 2.5.2.
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καθίσταται μη αναστρέψιμη, λόγω απουσίας ορισμένων γεγονότων, η εταιρία ή οι πιστωτές της 
αναγκάζονται να αναλάβουν νομική δράση και να κηρύξουν πτώχευση. Κατ’ ανάλογο τρόπο, 
κάποιος άνθρωπος, που δεν προνοεί για την προστασία της υγείας του, ενεργεί «απερίσκεπτα». 
Όντας ιδρωμένος, στέκεται μπροστά σε ένα ανοιχτό παράθυρο και κρυολογεί (εταιρική 
αποτυχία). Η κατάσταση της υγείας του είναι εμφανής από βήχα και ελαφρύ πονοκέφαλο 
(απώλεια μεριδίου αγοράς κλπ). Αν δεν αντιμετωπίσει την κατάσταση μένοντας κλινήρης για 
λίγες μέρες ή λαμβάνοντας μία ασπιρίνη (στρατηγικές turnaround) το κρυολόγημα γίνεται «πιο 
βαρύ» (χρηματοοικονομική δυσπραγία και θα αποτρέψουν την ανάληψης νομικής δράσης) και 
εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό και έντονο βήχα (αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων κλπ). 
Στην φάση αυτή, ο ασθενής πρέπει να επισκεφτεί κάποιον γιατρό για να του χορηγηθεί 
φαρμακευτική αγωγή (γεγονότα που θα «βγάλουν» την εταιρία από την χρηματοοικονομική 
δυσπραγία) ώστε να αποφύγει τα χειρότερα. Η παράταση της κατάστασης αναγκάζει τον ίδιο 
(εταιρία) ή τους οικείους του (πχ πιστωτές) να μεριμνήσουν για την εισαγωγή σε νοσοκομείο 
(ανάληψη νομικής δράσης) όπου διαπιστώνεται η μετατροπή του κρυολογήματος σε πνευμονία 
(πτώχευση) και η ανάγκη αντιμετώπισής της με ισχυρή φαρμακευτική αγωγή (εκκαθάριση, 
αναδιοργάνωση κλπ). Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε απώλεια χρόνου και χρήματος και 
στεναχωρούν τον ασθενή και τους οικείους του (συνέπειες για την εταιρία και τους 
συμμετέχοντες). Οι συνέπειες της «πνευμονίας», δηλαδή της εταιρικής πτώχευσης, αποτελούν το 
αντικείμενο μελέτης της παραγράφου που ακολουθεί.

2.4 Συνέπειες της εταιρικής πτώχευσης

2.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα ανάλυση, η χρονική σειρά εμφάνισης των αρνητικών 
καταστάσεων στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μία εταιρία είναι η εξής: αποτυχία, 
χρηματοοικονομική δυσπραγία, πτώχευση. Ο ισχυρισμός για την απόδοση αιτιών στην αποτυχία 
και συμπτωμάτων στην χρηματοοικονομική δυσπραγία έχει, ήδη, τεκμηριωθεί στην παράγραφο 
1.3.1. Στο σημείο αυτό θα συμπληρώσουμε ότι, εφόσον η πτώχευση είναι μία τελική φάση, 
προφανώς, συνιστά το γεγονός που συνοδεύεται από τις σοβαρότερες συνέπειες (τουλάχιστον ως 
προς την χρονική στιγμή εμφάνισής τους). Ένα, ακόμη, στοιχείο που τεκμηριώνει την απόδοση 
των συνεπειών στην πτώχευση είναι η «νομική επικύρωση» των απωλειών στις οποίες 
υπόκεινται οι διάφορες ομάδες συμμετεχόντων. Η εξέταση των συνεπειών της πτώχευσης, 
απαιτεί την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει θέματα πτωχεύσεων, 
αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης κλπ. Ωστόσο, ο σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η σε 

βάθος ενασχόληση με το Πτωχευτικό Δίκαιο. Για τις ανάγκες της ανάλυσης θα 
πραγματοποιηθούν ορισμένες, απαραίτητες κατά την γνώμη του συντάκτη, αναφορές σε νομικές 

ρυθμίσεις χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι θα εξαντληθεί το νομοθετικό πλαίσιο της 

εταιρικής πτώχευσης.

2.4.2 Συνοπτική αναφορά στην ε)Σηνική νομοθεσία

Ο βασικός σκοπός της πτωχευτικής διαδικασίας είναι η ικανοποίηση των πιστωτών. Αν ο 
πτωχός έχει καταδικαστεί για δόλια χρεοκοπία ή αν δεν επέλθει συμβιβασμός (βλ. αμέσως 

παρακάτω) τότε οι πιστωτές ικανοποιούνται από την εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας. Σε

24



διαφορετική περίπτωση, οι πιστωτές μπορεί να ικανοποιηθούν είτε με «απλό» συμβιβασμό 
(συμφωνία πτωχού - πιστωτών για το ποσό ή την προθεσμία εξόφλησης ή και τα δύο) είτε με 
συμβιβασμό45 «εγκατάλειψης της πτωχευτικής περιουσίας» (ικανοποίηση από το προϊόν 
εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας) (Κοτσίρης: 1998, σελ. 53 - 55). Η πτώχευση της 
ανώνυμης εταιρίας προκαλεί την λύση της η οποία, όμως, δεν ακολουθείται από την εκκαθάριση 
αλλά από την πτωχευτική διαδικασία ενώ δεν επιφέρει διάλυση των οργάνων της (Κοτσίρης: 
1998, σελ. 141). Βέβαια, κατά την διαδικασία πτώχευσης, μόνο ο σύνδικος46 έχει δικαίωμα να 
προβαίνει σε ενέργειες που αφορούν στην διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας.

Από την παραπάνω ανάλυση, ξεχωρίζουν δύο βασικά στοιχεία: α) ο βασικός σκοπός της 
πτώχευσης είναι η ικανοποίηση των πιστωτών μέσω συμβιβασμού ή εκκαθάρισης και β) τα 
διοικητικά όργανα της εταιρίας χάνουν το δικαίωμα διαχείρισης του ενεργητικού. Ωστόσο, τα 
άρθρα 44 - 47 του ν.1892/199047 και τροποποιήσεις αυτών (άρ.43 του ν. 1947/91, άρ. 14 του 
ν.2000/1991 και άρ.52 του ν.2224/1994) δίνουν την δυνατότητα στις εταιρίες να συνάψουν 
συμφωνίες με την πλειοψηφία των πιστωτών για την μείωση ή ρύθμιση των χρεών. Η 
πλειοψηφία πιστωτών υφίσταται όταν συμφωνεί το 60%, τουλάχιστον, των πιστωτών στο οποίο 
περιλαμβάνεται το 40%, τουλάχιστον, των τυχόν εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών. Η 
προαναφερθείσα συμφωνία επέρχεται κατόπιν συμφωνίας της παραπάνω πλειοψηφίας και των 
μετόχων στους οποίους ανήκει η πλειοψηφία του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η 
συμφωνία αυτή επικυρώνεται από το εφετείο της έδρας της εταιρίας. Τα διοικητικά όργανα 
διατηρούν την ιδιότητά τους αλλά για οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται συναίνεση του 
επιτρόπου48. Αν εντός του εξαμήνου από την απόφαση του εφετείου δεν επιτευχθεί συμφωνία 
πιστωτών - μετόχων ή δεν τηρηθούν οι όροι της μπορεί να δοθεί (κατόπιν αίτησης του 
επιτρόπου) τρίμηνη παράταση από το εφετείο. Αν και σε αυτήν την περίπτωση δεν επιτευχθεί 
συμφωνία ή δεν τηρηθούν οι όροι της τότε η εταιρία οδηγείται σε εκκαθάριση (Αντωνόπουλος: 
2002, σελ. 1310 - 1313). Κατά τους Moulton & Thomas (1993), ο περιορισμός των εξουσιών της 
διοίκησης των εταιριών καθιστά την επίτευξη των στόχων της εταιρικής αναδιοργάνωσης 
δύσκολη. Ο Wong (2003) παρατηρεί ότι, στις ΗΠΑ, τρία έτη μετά την αναδιοργάνωση, πάνω 
από το 40% των εταιριών παρουσίαζε λειτουργικές ζημίες ενώ το 32% των εταιριών κατέληξε εκ 
νέου σε πτώχευση. Στη συνέχεια της ανάλυσης θα εξετάσουμε τις συνέπειες που επιφέρει η 
πτώχευση (και η περίπτωση της συμφωνίας με τους πιστωτές) στους συμμετέχοντες της εταιρίας, 
από μία, περισσότερο, οικονομική άποψη.

2.4.3 Τα κόστη και οι συνέπειες της πτώχευσης

Γι’ αυτή καθαυτή την εταιρία η πτωχευτική ή εξυγιαντική διαδικασία συνοδεύεται από 
διάφορα κόστη. Η συνήθης πρακτική είναι ο διαχωρισμός τους σε άμεσα - διοικητικά - νομικά 
και έμμεσα. Τα άμεσα κόστη αφορούν, κατά τους Ang, Chua & McConnell (1982), σε πληρωμές

45 Ο συμβιβασμός τελειώνει την πτώχευση αλλά μπορεί εκ των υστέρων να ανατραπεί (Κοτσίρης: 1998, 
σελ. 56).
46 Για θέματα σχετικά με τον σύνδικο, βλ. Κοτσίρης (1998, σελ. 459 - 471).
47 Αποτελούν τροποποίηση του ν. 1986/83 περί ίδρυσης του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης 
των Επιχειρήσεων.
48 Ο επίτροπος διορίζεται όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αναλυτικότερα, βλ. Αντωνόπουλος 
(2002, σελ. 1311-1312).
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προς «τρίτα» μέρη που εμπλέκονται στις πτωχευτικές διαδικασίες49. Ως άμεσα ή διοικητικά 

κόστη, συνήθως, αναφέρονται (Moulton & Thomas: 1993, White: 1989):

1. Αμοιβές επαγγελματιών (πληρωμή δικηγόρων, έξοδα αποτιμήσεων, επιτροπών).

2. Έξοδα δικαστηρίου

3. Κόστος προετοιμασίας εγγράφων

4. Κόστος επικοινωνίας με τους επενδυτές και τους πιστωτές

5. Κόστος πλειστηριασμών

Οι Ang, Chua & McConnell (1982), μετά από μελέτη πραγματικών περιπτώσεων, ισχυρίζονται 

ότι τα διοικητικά κόστη πτώχευσης μπορούν να υπολογιστούν από τους παρακάτω τύπους50: 

Τύπος 1 Υπολογισμός των διοικητικών κοστών πτώχευσης

Β = b0 + b,A + b2A2 logB = a0 + a,logA

με b0 = 0, bj > 0 και b2 < 0 με α0 = 0 και 0 < α, < 1

Β = διοικητικά κόστη πτώχευσης 
A = αξία ρευστοποίησης της εταιρίας πριν την πτώχευση 
βο, βι, β2, α0, α! = συντελεστές
Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο μέσος όρος των διοικητικών κοστών πτώχευσης ισούται με 

το 7,5% της αξίας ρευστοποίησης των εταιριών πριν την πτώχευση ενώ νεότερη εκτίμηση 

(Wong: 2003) αναφέρει ότι τα άμεσα κόστη πτώχευσης ανέρχονται σε 2,5% - 3% της αγοραίας 

αξίας της εταιρίας. Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί, κατά την πτώχευση ή την συμφωνία με τους 

πιστωτές, η διοίκηση της εταιρίας παύει να εκτελείται από τα όργανά της ή απαιτεί την 

συναίνεση ατόμων εκτός της εταιρίας (σύνδικος ή επίτροπος, αντίστοιχα). Τα κόστη που 

δημιουργούνται από το γεγονός αυτό αναφέρονται συνήθως ως έμμεσα κόστη πτώχευσης. Κατά 

τους Moulton & Thomas (1993), τα έμμεσα κόστη είναι, συνήθως, μεγαλύτερα από τα άμεσα και 

υπολογίζονται πιο δύσκολα. Οι Ang, Chua & McConnell (1982) αναφέρουν ότι τα έμμεσα κόστη 

συνίστανται στην μείωση της πραγματοποιήσιμης αξίας όταν κάποια περιουσιακά στοιχεία 

πωλούνται ή όταν η εταιρία αναδιοργανώνεται. Στα έμμεσα κόστη κατατάσσονται (Moulton & 

Thomas: 1993, White: 1989):

1. Απώλεια πωλήσεων και κερδών

2. Αξία των χαμένων επενδυτικών ευκαιριών51

3. Μικρή (ή ανύπαρκτη) απόδοση των δεσμευμένων κεφαλαίων

4. Μείωση της διαπραγματευτικής ισχύος με τους πιστωτές.

5. Υψηλότερα επιτόκια της γραμμής πίστωσης.

6. Αδυναμία σύναψης μακροχρόνιων συμβολαίων - συμφωνιών.

49 Ο Κοτσίρης (1998, σελ. 54) αναφέρει: «η διαδικασία πτώχευσης κινείται με χρήματα που προέρχονται 
από την πτωχευτική περιουσία».
50 Ο αναγνώστης πρέπει να είναι επιφυλακτικός ως προς την γενίκευση αυτών των τύπων. Η συγκεκριμένη 
έρευνα αφορούσε σε δείγμα εταιριών από τις ΗΠΑ και οι τιμές των συντελεστών προέκυψαν από το 
συγκεκριμένο δείγμα (για τον λόγο αυτό δεν αναφέρονται εδώ). Αυτό που πρέπει να αποκομιστεί από την 
αναφορά στους συγκεκριμένους τύπους είναι η ύπαρξη δυνατότητας υπολογισμού και «μοντελοποίησης» 
των διοικητικών κοστών πτώχευσης.
51 Για το κόστος αυτό ο Warner (1977) αναφέρει: «η επιτροπή που διορίζεται από το δικαστήριο δεν έχει 
ξεκάθαρο κίνητρο να προβεί σε ενέργειες που μεγιστοποιούν την αξία της εταιρίας. Από αυτήν την άποψη, 
η εταιρία έχει απώλεια ευκαιριών που μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος πτώχευσης» (αναφέρεται στα 
δεδομένα των ΗΠΑ. Το αντίστοιχο υποκείμενο στην Ελλάδα είναι ο σύνδικος που διαχειρίζεται την 
περιουσία ή ο επίτροπος που πρέπει να συναινεί σε κάθε απόφαση).
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Τέλος, οι Ang, Chua & McConnell (1982) αναφέρουν ως κόστος πτώχευσης (χωρίς να το 
κατατάξουν σε μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες) την απώλεια της φοροαπαλλαγής που θα 
λάμβανε η εταιρία (λόγω χρήσης ξένων κεφαλαίων) αν δεν είχε πτωχεύσει.

Οι μέτοχοι συνιστούν μία από τις ομάδες συμμετεχόντων που πλήττεται περισσότερο από την 
πτώχευση. Οι συνέπειες της πτώχευσης σε αυτήν την ομάδα έχουν τονιστεί από πολλούς 
συγγραφείς (πχ Deakin: 1972, Altman: 1973, Blum: 1974, Wong: 2003). Οι απώλειες των 
μετόχων οφείλονται στο γεγονός της προτεραιότητας ικανοποίησης των πιστωτών σε περίπτωση 
πτώχευσης. Αν το προϊόν της εκκαθάρισης είναι μεγαλύτερο από την αξία των υποχρεώσεων 
τότε οι μέτοχοι θα λάβουν το υπόλοιπο (την θετική διαφορά). Ωστόσο, κατά τον Wong (2003), 
υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η απώλεια των μετόχων είναι ολοκληρωτική52 («χάνουν» 
όλο το επενδυμένο κεφάλαιο). Βασικό ρόλο στο μέγεθος της απώλειας των μετόχων 
διαδραματίζει η χρονική διάρκεια της επένδυσης και η απόδοση που έχουν λάβει (αν έχουν 
λάβει) μέχρι την πτώχευση53 *. Βέβαια, αν δεχθούμε ότι ο κίνδυνος πτώχευσης είναι 
διαφοροποιήσιμος (ή μη συστηματικός ή σχετικός με την μεμονωμένη εταιρία) κάθε μέτοχος 
μπορεί να προστατευτεί επενδύοντας σε άλλες εταιρίες5,1. Στην περίπτωση της συμφωνίας με 
τους πιστωτές δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η εταιρία θα ανακάμψει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
οι μέτοχοι να διατηρούν δεσμευμένο κεφάλαιο στην εταιρία ελπίζοντας σε μεγαλύτερες 
αποδόσεις στο μέλλον. Αν η εταιρία ανακάμψει και επιστρέψει στην κερδοφορία, ενδεχομένως 
οι μέτοχοι να μην υποστούν απώλειες. Αν, όμως, οδηγηθεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση, τότε οι 
μέτοχοι θα υποστούν όχι μόνο το κόστος ευκαιρίας (από την μη πραγματοποίηση 

αποδοτικότερων επενδύσεων όσο διαρκεί η αναδιοργάνωση) αλλά και την ενδεχόμενη μείωση 
της αξίας των περιουσιακών στοιχειών55 τα οποία, ίσως, να μην είναι αρκετά για να 
ικανοποιήσουν, τουλάχιστον, τους πιστωτές. Ένα πρόσφατο παράδειγμα που αντικατοπτρίζει το 
μέγεθος που μπορούν να λάβουν οι απώλειες για τους μετόχους είναι αυτό της Enron56. Σύμφωνα 
με δημοσίευση του BBC News (στην ιστοσελίδα του, 11/7/03), το σχέδιο αναδιοργάνωσης της 
εταιρίας δεν προβλέπει επιστροφή κεφαλαίου στις χιλιάδες μετόχων!

Η επόμενη ομάδα για την οποία υπάρχουν σοβαρές συνέπειες είναι οι πιστωτές. Οι πιστωτές 
είναι μεν, η ομάδα που ικανοποιείται πρώτη σε περίπτωση εκκαθάρισης, αλλά στις περιπτώσεις 
εκκαθάρισης, συνήθως, δεν ικανοποιείται «στο ακέραιο» διότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν

52 Αντίθετα, ο Dietrich (1984) υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι μέτοχοι δεν 
ζημιώνονται.

3 Για παράδειγμα: έστω δύο επενδυτές, οι Α και Β οι οποίοι στην αρχή του 2000, αγόρασαν μετοχές ίσης 
αξίας των εταιριών X και Ψ, αντίστοιχα. Στο 2001 και 2002, η X διένειμε στον Α μέρισμα ίσο με 10€. Η Ψ 
διένειμε στον Β το ίδιο ετήσιο μέρισμα αλλά για τα έτη 2002 και 2003. Το 2004 και οι δύο εταιρίες 
πτωχεύουν με αποτέλεσμα οι Α και Β να «χάσουν» όλο το επενδυμένο κεφάλαιο. Στο παράδειγμα, ο Α 
υπέστη μικρότερη απώλεια από τον Β διότι έλαβε συντομότερα από τον Β την ίδια ονομαστική απόδοση 
(υποθέτουμε ίδιο ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο για τους δύο επενδυτές).
5,1 Ο Dichev (1998), μετά από μελέτη των αποδόσεων εταιριών, έδειξε ότι η απόδοση των μετοχών των 
εταιριών που κινδυνεύουν να πτωχεύσουν είναι μικρότερη από την μέση απόδοση, γεγονός που καθιστά 
τον κίνδυνο πτώχευσης μη συστηματικό. Κατά τον Blum (1974), «η αγορά όχι μόνο δεν αντιλαμβάνεται 
την αποτυχία αλλά και επενδύει περισσότερο σε εταιρίες που βρίσκονται σε κατάσταση αποτυχίας». Σε 
αντίθετο συμπέρασμα κατέληξαν οι Katz, Lilien & Nelson (1985). Το συμπέρασμά τους ήταν ότι οι 
επενδυτές αντιλαμβάνονται πότε η χρηματοοικονομική κατάσταση μίας εταιρίας χειροτερεύει (με 
αποτέλεσμα να μην επενδύουν στην εταιρία) αλλά και πότε βελτιώνεται (με αποτέλεσμα να επενδύουν 
στην εταιρία).
55 Οφείλεται σε απαξίωσή τους αλλά και στην μείωσή τους από τα (άμεσα) κόστη πτώχευσης.
56 Εταιρία ενέργειας με έδρα το Χιούστον (Houston) των ΗΠΑ. Πτώχευσε στις 2/12/01 (από δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα του CNN, 12/01/02).
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επαρκούν. Επιπρόσθετα, οι πιστωτές μπορούν να θεωρηθούν «πληττόμενοι χωρίς ίδια ευθύνη», 
αφού για την αδυναμία της εταιρίας να πληρώσει τις υποχρεώσεις της δεν ευθύνονται οι ίδιοι57. 
Στις περιπτώσεις «απλού» συμβιβασμού υπάρχει η περίπτωση πλήρους ικανοποίησης αλλά αυτό 
προϋποθέτει το πέρας χρονικού διαστήματος έτσι ώστε η πτωχή εταιρία να διαχειριστεί το 
ενεργητικό της με σκοπό την αύξησή του (και την πλήρη ικανοποίηση των πιστωτών). Στις 
περιπτώσεις όμως του συμβιβασμού «με εγκατάλειψη περιουσίας» οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν 
από την περιουσία που υπήρχε μέχρι την ημέρα που κηρύχθηκε η πτώχευση. Επίσης, αν η 
πτώχευση οδηγηθεί στην εκκαθάριση τότε οι πιστωτές (όπως εμφανίζονται μέχρι την 
ημερομηνία πτώχευσης) δεν μπορούν να διεκδικήσουν τόκους58. Στην περίπτωση της συμφωνίας 
για μείωση ή ρύθμιση των χρεών κάποιοι πιστωτές απλώς «συμβιβάζονται» με την συμφωνία 
που έκανε η πλειοψηφία των πιστωτών και των μετόχων ή «αποδέχονται» την εκκαθάριση (σε 
περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ή μη εφαρμογής των όρων της). Τέλος, υπάρχει μία 
συγκεκριμένη ομάδα πιστωτών, οι εμπορικοί προμηθευτές, που πλήττεται περισσότερο από κάθε 
άλλο πιστωτή. Το πλήγμα γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στις περιπτώσεις που μία πτωχή εταιρία 
αποτελεί τον μοναδικό ή τον βασικότερο πελάτη μίας άλλης επιχείρησης. Ως παράδειγμα θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε τις βιομηχανίες παραγωγής γάλακτος που έχουν συμφωνήσει με 
μεμονωμένους παραγωγούς γάλακτος (ή συνεταιρισμούς γαλακτοπαραγωγών κλπ) την 
αποκλειστική αγορά του προϊόντος τους. Για τον μεμονωμένο γαλακτοπαραγωγό, η αδυναμία 
είσπραξης των απαιτήσεων του από τον πελάτη του (που πτώχευσε) δεν είναι μόνο ζήτημα 
απώλειας κάποιου κεφαλαίου αλλά και ζήτημα επιβίωσης στο μέλλον. Επιπλέον, το «ζήτημα 
επιβίωσης» που αφορά τον γαλακτοπαραγωγό σύντομα θα απασχολήσει και τους προμηθευτές 
του, πιθανώς, τους προμηθευτές αυτών κ.ο.κ. Επανερχόμενοι στο παράδειγμα της Enron (για να 
δείξουμε το μέγεθος που μπορεί να λάβει η απώλεια για τους πιστωτές), οι 20.000 πιστωτές, που 
υπήρχαν κατά την πτώχευση, θα λάβουν, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιοργάνωσης, από 0,144$ 
μέχρι 0,183$ για κάθε 1$ που τους οφειλόταν. Σημειώνεται ότι, κατά την ημερομηνία 
πτώχευσης, η αξία των ξένων κεφαλαίων της εν λόγω εταιρίας ήταν 67 δις $59, δηλαδή, περίπου, 
διπλάσια του ΑΕΠ της Ελλάδας για το Γ τρίμηνο του 200460!

Σοβαρές συνέπειες κατά την πτώχευση εταιριών θα υποστούν και οι εργαζόμενοι61 σε αυτές. 
Τις περισσότερες φορές «υπάλληλοι και μεσαία στελέχη χάνουν τις δουλειές τους ή 
αναγκάζονται να μειώσουν τις αποδοχές τους και χάνουν ένα μεγάλο μέρος από τα 
συνταξιοδοτικά προγράμματα της εταιρίας στα οποία συμμετέχουν» (Wong: 2003). Ακόμα και 
στην περίπτωση που η πτώχευση οδηγείται στην εκκαθάριση, οι εργαζόμενοι θα καθυστερήσουν 
να αποζημιωθούν (αν αποζημιωθούν). Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στην εταιρία

57 Οι μέτοχοι εκλέγουν και (οφείλουν να) ελέγχουν τα όργανα διοίκησης. Κατά συνέπεια, οι πιστωτές δεν 
ευθύνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στην εταιρία και την οδηγούν σε αποτυχία, 
χρηματοοικονομική δυσπραγία ή πτώχευση.
58 Το σκεπτικό που αιτιολογεί την μη αξίωση τόκων είναι το εξής: για να γίνει η εκκαθάριση πρέπει να 
υπάρχει δεδομένο ενεργητικό και παθητικό. Αν οι τόκοι συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ το ενεργητικό 
είναι στάσιμο, τότε η εκκαθάριση δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Αναλυτικά για τις συνέπειες της 
πτώχευσης στους πιστωτές βλ. Κοτσίρης (1998, σελ. 279 - 316).
59 Από δημοσίευση στην ιστοσελίδα του BBC News (11/7/03).
60 Εκτιμώμενο ΑΕΠ Ελλάδος σε τρέχουσες τιμές για το Γ τρίμηνο του 2004: 39.903 εκ. € (από την 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).
61 Στον όρο «εργαζόμενοι» δεν συμπεριλαμβάνονται τα διοικητικά στελέχη μιας και είναι γενικά αποδεκτό 
ότι οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι συνέπειες για τα διοικητικά στελέχη 
παρουσιάζονται παρακάτω.
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«Κατσανέβας ΑΒΕΕ» (έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης - κήρυξε πτώχευση) έπρεπε να περιμένουν 
την εκποίηση τριών ακινήτων της εταιρίας (από την τράπεζα Alpha Bank που τα είχε 
προσημειώσει) για να λάβουν τα οφειλόμενα. Ο νομικός σύμβουλος της εταιρίας υπολόγιζε ότι 
θα απαιτούνταν έξη περίπου, μήνες για να συμβεί αυτό62. Στην Ελλάδα τα συνταξιοδοτικά 
προγράμματα των εταιριών μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα «διάσημα», στις ΗΠΑ, όμως, 
αποτελούν σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στις μεγάλες εταιρίες. Ο Scott (2002) αναφέρει το 
χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας υπαλλήλου της Enron (της Joyce Barrett) η οποία, μετά την 
πτώχευση της εταιρίας απώλεσε συνολικά 210.000$ από το συνταξιοδοτικά πρόγραμμα, τις 
μετοχές και την αποζημίωση που δικαιούταν. Μητέρα δύο παιδιών και χωρίς σύζυγο, η εν λόγω 
υπάλληλος δήλωνε: «Η ζωή μου άλλαξε. Οικονομικώς, έχω καταστραφεί. Έχασα όλα όσα είχα 
συνδέσει με την εταιρία...Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν έχω τίποτα. Νιώθω σαν 
αποτυχημένη, σαν πολίτης δεύτερης κατηγορίας...Νιώθω προδομένη». Ο Wong (2003) τονίζει 
ότι αυτοί που βλάπτονται περισσότερο από την πτώχευση μίας εταιρίας (οποιαδήποτε κατάληξη 
και αν έχει), είναι οι εργαζόμενοι διότι, σε αντίθεση με τους μετόχους και τους πιστωτές, δεν 
μπορούν να διαφοροποιηθούν (για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να εργαζόντουσαν, 
ταυτόχρονα, σε πολλές εταιρίες). Τέλος, στην περίπτωση συμφωνίας με τους πιστωτές, οι 
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα μελλοντικής απασχόλησης σε μία εταιρεία που, 
για να συνεχίσει να λειτουργεί, «αναγκάζεται» να μειώσει τις υποχρεώσεις της.

Η διοίκηση των εταιριών είναι η ομάδα συμμετεχόντων γύρω από την οποία θα μπορούσε να 
υπάρξει διαμάχη για τον αν πλήττεται και κατά πόσο από μία εταιρική πτώχευση. Κατά την 
εξέταση των αιτιών εταιρικής αποτυχίας (που, υπό προϋποθέσεις, οδηγεί στην πτώχευση, βλ. 
2.3), αναλύσαμε την ευθύνη των διοικήσεων για το μέλλον της εταιρίας. Όμως, το γεγονός ότι οι 
διοικήσεις φέρουν την μεγαλύτερη ευθύνη για την πτώχευση, δεν αναιρεί τις αρνητικές 
συνέπειες που θα υποστούν στην περίπτωση που μία εταιρία πτωχεύσει. Τόσο στην περίπτωση 
της πτώχευσης (όπου η διοίκηση εκτελείται από τον σύνδικο), όσο και στην περίπτωση 
συμφωνίας με τους πιστωτές (όπου κάθε απόφαση απαιτεί την συναίνεση του επιτρόπου), τα 
διοικητικά στελέχη χάνουν την βασική τους ιδιότητα: αυτή του διοικητικού στελέχους. Αυτό 
αποτελεί, καταρχήν, ένα «πλήγμα γοήτρου» για τα στελέχη, αν και κάποιος θα μπορούσε να 
ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι που έφεραν την εταιρία σε τέτοια κατάσταση δεν είναι ικανοί να την 
βοηθήσουν να ανακάμψει. Συχνά, ένα μέρος της αμοιβής των διοικητικών στελεχών συνδέεται 
με την επίδοση της εταιρίας σε διάφορα μεγέθη (πχ μερίδιο αγοράς, απόδοση μετοχών κ.ά.). 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές χρηματικές απώλειες για την εν λόγω ομάδα 
συμμετεχόντων. Ο Wong (2003) ισχυρίζεται ότι οι μάνατζερ και οι εργαζόμενοι επενδύουν 
ειδικές ικανότητες (specific skills) στην εταιρία και, ίσως, δεν θα μπορέσουν να τις μεταφέρουν 
σε άλλες εταιρίες. Βέβαια, σε περιπτώσεις όπου τα διοικητικά στελέχη φέρουν ευθύνες που 
ξεπερνούν τα όρια της «αποτυχημένης διοίκησης» (περιπτώσεις απάτης), η κατάσταση γι’ αυτά 
είναι περίπλοκη. Για παράδειγμα, ο χρηματοοικονομικός διευθυντής της Enron (ονόματι Andrew 
Fastow) κατηγορήθηκε ως ένας από τους βασικούς υπαίτιους (λόγω ιδιότητας) για τις απάτες που 
πραγματοποιήθηκαν στην εταιρία και την οδήγησαν σε κατάρρευση. Ο Fastow δήλωσε ένοχος 

για απάτη και δέχθηκε να πληρώσει πρόστιμο 23 εκ. $ (περίπου 19,2 εκ. €). Συν τοις άλλοις, το 
εν λόγω στέλεχος αντιμετωπίζει δεκαετή φυλάκιση. Η κατάσταση θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη 

(περίπου εικοσαετής φυλάκιση) αν οι εισαγγελείς που ασχολούνταν με την υπόθεση δεν

62 Από δημοσίευση του τηλεοπτικού σταθμού Crete TV στην ιστοσελίδα του (18/3/04).
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σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν τις καταθέσεις του Fastow για την στήριξη κατηγοριών για άλλα 
στελέχη63. Ένα άλλο στέλεχος της Enron που βρέθηκε αντιμέτωπο με την δικαιοσύνη ήταν ο 
πρώην διευθύνων σύμβουλος (CEO), Jeffrey Skilling64, στον οποίο απαγγέλθηκαν συνολικά 36 
κατηγορίες, απαγορεύτηκε η έξοδος από τις ΗΠΑ και η εγγύηση που έπρεπε να καταβάλλει, για 
να μην προφυλακιστεί, ορίστηκε στα 5 εκ.$. Αν το συγκεκριμένο στέλεχος καταδικαστεί για όλα 
όσα κατηγορείταμ αντιμετωπίζει ισόβια φυλάκιση και πρόστιμο 80 εκ.$65!

Οι πελάτες και οι ελεγκτές των εταιριών συμπληρώνουν τις ομάδες των συμμετεχόντων που 
συνδέονται άμεσα με τις εταιρίες. Για τους πελάτες οι Platt & Platt (2002) αναφέρουν: 
«Πρόσφατα, ο ανταγωνισμός προκάλεσε στενές σχέσεις μεταξύ μίας εταιρίας και των 
προμηθευτών της. Από τη σκοπιά της διοίκησης της αλυσίδας προμηθειών (supply chain 
management), αν μία εταιρία μπορεί να βοηθήσει τους προμηθευτές της να ξεπεράσουν τα 
προβλήματά τους, τότε και τα δύο μέρη ωφελούνται. Εκτός αυτού, η ύπαρξη μακροχρόνιων 
συμβολαίων συνεργασίας με τους προμηθευτές κάνει τις εταιρίες να ενδιαφέρονται για την 
χρηματοοικονομική ευρωστία των προμηθευτών τους, ώστε να μην υποστούν διακοπή στην 
παραγωγή και στην διανομή των δικών τους προϊόντων»66. Κατά τους Neophytou, Charitou & 
Charalambous (2000), «οι ελεγκτές θα αντιμετωπίσουν την απειλή μίας πιθανής δικαστικής 
δίωξης επειδή απέτυχαν να δώσουν έγκαιρες προειδοποιήσεις μέσω των πιστοποιητικών ελέγχων 
για τις εταιρίες που πτωχεύουν»67. Ο Κάντζος (1995, σελ. 73 - 76) αναφέρει παραδείγματα από 
την επιχειρηματική πραγματικότητα σύμφωνα με τα οποία οι ελεγκτές υπέστησαν κυρώσεις μετά 
από πτωχεύσεις εταιριών:

1. Ευθύνη προς τρίτους: καταδίκη της ελεγκτικής εταιρίας Touche για εξαπάτηση και 
καταδίκη ελεγκτών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για αμέλεια και παράλειψη 

καθήκοντος
2. Ευθύνη προς την εταιρία πελάτη: καταδίκη της ελεγκτικής εταιρίας Klein για πλημμελή 

εκτέλεση καθήκοντος
3. Περίπτωση ευθύνης για μεταγενέστερα γεγονότα: καταδίκη ελεγκτών (που έλεγξαν την 

εταιρία The Yale Express) για αμέλεια
Στην περίπτωση της Enron οι συνέπειες για την ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen ήταν ακόμα 
χειρότερες. Ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχή της, ο David Duncan, ομολόγησε ότι κατέστρεψε 
έγγραφα με πληροφορίες για την Enron, όταν έμαθε ότι η δικαιοσύνη τα αναζητούσε68. Μετά την 
ομολογία αυτή, οι εισαγγελείς του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Χιούστον κατηγόρησαν την 
εν λόγω ελεγκτική εταιρία για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά την διάρκεια των ερευνών για 
την πτώχευση της Enron69.

63 Από δημοσίευση στην ιστοσελίδα του BBC News (15/1/04).
64 Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος μέχρι τον Αύγουστο του 2001 (λίγους μήνες πριν την πτώχευση) οπότε 
και παραιτήθηκε. Παραδόθηκε οικειοθελώς στα γραφεία του FBI (Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών) στο 
Χιούστον. Ο ίδιος δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.
65 Από δημοσίευση στην ιστοσελίδα του CNN (19/2/04).
66 Η πρόταση αυτή είναι το αντίστροφο της ανάλυσης που προηγήθηκε αναφορικά με τις συνέπειες της 
πτώχευσης στους εμπορικούς προμηθευτές (βλ. παραπάνω το παράδειγμα με την βιομηχανία γάλακτος και 
τον γαλακτοπαραγωγό).
67 Οι εταιρίες που πτωχεύουν είναι πελάτες των ελεγκτικών εταιριών. Από αυτή τη θεώρηση οι ελεγκτικές 
εταιρίες πλήττονται και οικονομικά (όπως κάθε προμηθευτής εταιρίας που πτωχεύει).
68 Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 17/1/02.
69 Από την ιστοσελίδα της USATODAY (4/9/02).
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Ον συνέπειες των πτωχεύσεων αφορούν και άλλες ομάδες συμμετεχόντων, που δεν 

συνδέονται τόσο στενά με την εταιρία που πτωχεύει. Ο Altman (1973) αναφέρει ότι «εκτός από 

τα προφανή κόστη σε προμηθευτές, πιστωτές και μετόχους, η πτώχευση έχει κοινωνικά κόστη 

που αποδίδονται σε μειωμένες, ποιοτικός, υπηρεσίες, υψηλότερες χρεώσεις, κυβερνητικές 

υποχωρήσεις και εγγυήσεις δανείων που οδηγούν σε αύξηση φορολογίας». Ο Blum (1974) 

αναφέρει ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών που βρίσκονται υπό αναδιοργάνωση 

βλάπτουν τον ανταγωνισμό. Ο Wong (2003) ισχυρίζεται ότι, όταν εταιρίες που πρέπει να 

ρευστοποιηθούν άμεσα, συνεχίζουν να λειτουργούν υπό καθεστώς αναδιοργάνωσης (χωρίς 

ανάλογες εγγυήσεις), τότε μεταβιβάζονται υψηλά κόστη στην οικονομία. Ο Scott (2002) 

αναφέρει ότι, στις περιπτώσεις πτωχεύσεων μεγάλων εταιριών (όπως αυτή της Enron), οι 

συνέπειες επηρεάζουν την στάση των επενδυτών προς εταιρίες που, παραδοσιακά, θεωρούνται 

ότι προσφέρουν «σίγουρες» αποδόσεις και είναι απαλλαγμένες από κάθε κίνδυνο πτώχευσης. Η 

στάση αυτή γίνεται ακόμα πιο αρνητική όταν τέτοιες εταιρίες παρουσιάζουν όμοια 

χαρακτηριστικά με τις εταιρίες που πτωχεύουν (πολυπλοκότητα, διαφοροποίηση, λογιστικές 

μέθοδοι κλπ): «το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι επενδυτές βλέπουν την Enron ως ένα 

μεμονωμένο περιστατικό ή αν νιώθουν ότι το σύστημα χρησιμοποιείται καταχρηστικά εδώ και 

πολλά χρόνια». Η στάση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τους επενδυτές που σκοπεύουν να επενδύσουν 

«άμεσα» και αυτό αποδεικνύεται από τις μεγάλες απώλειες που υπέστησαν τα αμοιβαία 

κεφάλαια με τοποθετήσεις στο κεφάλαιο της Enron70.

2.5 Άλλα θέματα σχετικά με την εταιρική πτώχευση

2.5.1 Η πτώχευση και η απόφαση yia njv χρηματοόότΐ]ση

Στην τρέχουσα παράγραφο θα εξετάσουμε την σχέση που συνδέει την πτώχευση και την 

απόφαση για την χρηματοδότηση71. Κάθε απόφαση λαμβάνεται με σκοπό την επίτευξη κάποιου 

στόχου. Κατά τους Λαζαρίδη & Παπαδόπουλο (2001, σελ. 61), «Ο πρωταρχικός 

χρηματοοικονομικός στόχος της επιχείρησης...είναι η μεγιστοποίηση της αξίας...Η αξία της 

επιχείρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

που απορρέουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας το κόστος κεφαλαίου 

της επιχείρησης ως ποσοστό προεξόφλησης, συν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεν 
συνδέονται με την λειτουργία της επιχείρησης». Μαθηματικά, ο υπολογισμός της αξίας της 

επιχείρησης γίνεται ως εξής:

Τύπος 2 Η αξία της επιχείρησης

CF. CF n CF
Αξία της Επιχείρησης =---------------- γ + ... +----------------- + ΜΛΠΣ0 = Σ----------------- + ΜΛΠΣ0

(1 + wacc) (1 + wacc) μ (1 + wacc)

CF = αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές από την επιχειρηματική δραστηριότητα (Cash Flow) 
wacc = μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (weighted average cost of capital) 
i = δείκτης ετών που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς (ί = Ι,.,.,η)

70 Ο Scott (2002) αναφέρει δέκα δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια με συμμετοχή στο κεφάλαιο της Enron. Οι 
απώλειες τους κυμάνθηκαν από -4,8% μέχρι -70,1% μετά την πτώχευση της Enron παρόλο που για 
κανένα αμοιβαίο κεφάλαιο η συμμετοχή στην εν λόγω εταιρία δεν ξεπερνούσε το 10% της συνολικής 
αξίας του.
71 Τονίζεται ότι η απόφαση για την χρηματοδότηση περιλαμβάνει και άλλα θέματα. Για μία εκτενή 
ανάλυση, ο αναγνώστης παραπέμπεται στους Seitz & Ellison (1999, σελ. 566 - 593).
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ΜΛΠΣ = περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης (μη 
λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία)

Όπως γίνεται φανερό από τον παραπάνω τύπο, τα δύο βασικά μεγέθη που διαμορφώνουν την 

αξία της επιχείρησης είναι οι ταμειακές ροές από την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 

κόστος κεφαλαίου. Το κόστος (πιο συγκεκριμένα, το μέσο σταθμικό κόστος) κεφαλαίου 

(weighted average cost of capital) υπολογίζεται βάσει του παρακάτω τύπου:

Τύπος 372 Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου

Weighted Average Cost of Capital =
K„g(i-n+

V
KeE

Kb, Ke = κόστος ξένων και ιδίων κεφαλαίων, αντίστοιχα 
Τ = φορολογικός συντελεστής
Β, Ε, V = αξία ξένων, ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού, αντίστοιχα

Από τον τύπο 3, είναι προφανές ότι το κόστος κεφαλαίου εξαρτάται από την κεφαλαιακή 

δομή που προκύπτει από την απόφαση χρηματοδότησης είτε των μεμονωμένων επενδύσεων είτε 

συνολικά της επιχείρησης73. Ο συλλογισμός που ακολουθείται αφορά στο ποσοστό συμμετοχής 

των ίδιων και ξένων κεφαλαίων (ή αναλυτικότερα των επιμέρους στοιχείων τους) στο εταιρικό 

κεφάλαιο74. Όπως παρατηρούμε στον τύπο 2, το κόστος κεφαλαίου και η αξία της εταιρίας 

συνδέονται με αντίστροφη σχέση: με δεδομένες ταμειακές ροές75, όταν το κόστος κεφαλαίου 

αυξάνεται, η αξία της εταιρίας μειώνεται και όταν το κόστος κεφαλαίου μειώνεται η αξία της 

εταιρίας αυξάνεται. Άρα, με δεδομένες ταμειακές ροές, η εταιρία θα αυξάνει την αξία της (θα 

οδηγείται στην επίτευξη του στόχου της) όταν αυξάνει την συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων στο 

Παθητικό της. Αυτό ισχύει όταν (1 - Τρ) > (1 - Tc)*(l - Tg), όπου Τρ ο φορολογικός συντελεστής 

των εισοδημάτων των επενδυτών, Tc ο φορολογικός συντελεστής των εταιρικών κερδών 

(εταιρικού εισοδήματος) και Tg ο φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων (Seitz & Ellison: 

1999, σελ. 592). Γραφικά, η σχέση αξίας και ποσοστού ξένων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή 

απεικονίζεται ως εξής:

72 Ο τύπος μπορεί να γίνει πιο περίπλοκος αναλόγως με το πόσο λεπτομερειακή είναι η αναφορά στις 
πηγές χρηματοδότησης. Για μία πιο λεπτομερειακή ανάλυση, βλ. Τσακλάγκανος (2000, σελ. 112 - 145).
73 Η επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Τα στοιχεία του Ενεργητικού 
αντιπροσωπεύουν τις επενδύσεις ενώ τα στοιχεία του Παθητικού αντιπροσωπεύουν τον τρόπο 
χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων.
74 Η ανάλυση αφορά σε ανώνυμες εταιρίες. Παραπλήσια ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί και για τις 
εταιρίες με διαφορετική νομική μορφή (λιγότερο περίπλοκη λόγω των λιγότερων επιλογών 
χρηματοδότησης που έχουν στην διάθεσή τους).
75 Αναφερόμαστε στις ταμειακές ροές από την επιχειρηματική δραστηριότητα που συνήθως καλούνται 
λειτουργικές ταμειακές ροές (operating cash flow).
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Σχήμα 676 Η μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας όταν δεν υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση ξένων 
κεφαλαίων

Αξία

Ξένα Κεφάλαια /Ίδια Κεφάλαια

Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα: γιατί οι εταιρίες δεν χρησιμοποιούν μόνο ξένα κεφάλαια στην 
κεφαλαιακή δομή τους, αφού έτσι, σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, μεγιστοποιούν την αξία 
τους (πετυχαίνουν τον στόχο τους); Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση 
ξένων κεφαλαίων. Ένας από τους περιορισμούς είναι η πτώχευση και, πιο συγκεκριμένα, τα 
κόστη που συνδέονται με αυτήν. Κατά τους Seitz & Ellison (1999, σελ. 582), «η πτώχευση από 

μόνη της δεν μειώνει την αξία της επιχείρησης...παρά μόνο στην περίπτωση που μεταβάλλει 
την κατανομή πιθανότητας των ταμειακών ροών. Η πιθανότητα της πτώχευσης επηρεάζει 
την αξία (της εταιρίας) όταν υπάρχουν συνδεδεμένα κόστη με αυτήν (την πτώχευση)». Όπως 
αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.4.3, υπάρχουν κόστη που συνδέονται με (ή ακολουθούν) την 
πτώχευση. Αν υποθέσουμε ότι η πιθανότητα πτώχευσης (πιθανότητα να εμφανιστούν τα κόστη 
της) συνδέεται θετικά77 με την υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση, τότε η αύξηση της 
συμμετοχής των ξένων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή: α) θα θέσει σε κίνδυνο τις ταμειακές 
ροές της εταιρίας (αυξάνοντας την πιθανότητα εμφάνισης των κοστών πτώχευσης που θα 
μειώσουν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές) και β) θα μειώσει το μέσο σταθμικό κόστος 
κεφαλαίου (βλ. τύπο 3, παραπάνω). Η τελική επιλογή για την χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από 
το μέγεθος και τον χρονικό ορίζοντα των ταμειακών ροών της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
το μέγεθος των κοστών πτώχευσης, την πιθανότητα πτώχευσης και το κόστος κεφαλαίου 
(ανάλογα με την επιλογή των μέσων χρηματοδότησης). Οι Ang, Chua & McConnell (1982) 
κατέληξαν στην εξής διατύπωση: «Οι εταιρίες μεγιστοποιούν την αξία τους αυξάνοντας την 

χρηματοδότηση με χρέος μέχρι το σημείο όπου η οριακή παρούσα αξία των μελλοντικών 
φοροαπαλλαγών ισούται με την οριακή παρούσα αξία των μελλοντικών κοστών πτώχευσης». 
Το σημείο αυτό απεικονίζεται, διαγραμματικά, στο παρακάτω σχήμα.

76 Υπόθεση του σχήματος: ο συντελεστής εταιρικής φορολογίας είναι σταθερός. Πηγή: Seitz & Ellison 
(1999, σελ. 575).
77 Εσκεμμένα δεν χρησιμοποιείται έκφραση του τύπου «είναι συνέπεια» ή «οφείλεται στην» κτλ. Στην 
παράγραφο 1.3.2.1 έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση για το αν η πτώχευση οφείλεται στην υψηλή 
χρηματοοικονομική μόχλευση.
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Σχήμα 778 Η μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας όταν υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση ξένων 
κεφαλαίων - Η περίπτωση των κοστών πτώχευσης

Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

Στο σχήμα 7, το σημείο Μ αντιπροσωπεύει τον άριστο συνδυασμό αξίας - συμμετοχής των 
ξένων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή όταν υπάρχουν κόστη πτώχευσης. Τα σημεία που 
βρίσκονται αριστερά (δεξιά) του Μ δείχνουν ότι η εταιρία πρέπει να αυξήσει (μειώσει) την 
συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή της για να μεγιστοποιήσει την αξία 
της. Πρακτικά είναι δύσκολο να υπολογίσουμε τα κόστη πτώχευσης (ειδικότερα τα έμμεσα 
κόστη πτώχευσης, βλ. 2.4.3) αλλά, κατά τους Seitz & Ellison (1999, σελ. 593), «μπορούμε, να 
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αρχές ως κατευθυντήριες γραμμές κατά την εξέταση της λήψης 
απόφασης για την κεφαλαιακή δομή».

2.5.2 Τρόποι αποφυγής της πτώχευσης: στρατηγικές turnaround

Η εξέταση των συνεπειών της πτώχευσης δημιουργεί την ανάγκη ενασχόλησης με πιθανούς 
τρόπους αποφυγής της. Αυτοί οι τρόποι αναφέρονται, γενικά, ως στρατηγικές turnaround79. 
Όπως έχει προαναφερθεί, η χρηματοοικονομική δυσπραγία βρίσκεται στο μέσο, βάσει της 
χρονικής στιγμής εμφάνισης των γεγονότων, της αποτυχίας και της πτώχευσης. Συνεπώς, η 
αντιμετώπιση της αρνητικής κατάστασης για την εταιρία τοποθετείται χρονικά μετά την 
εισαγωγή στην αποτυχία (ή κατά την εμφάνιση των συμπτωμάτων της χρηματοοικονομικής 
δυσπραγίας).

Κατά τους Flagg & Giroux (1991), μία εταιρία πρέπει να προβεί στις εξής «διορθωτικές» 
ενέργειες όταν διαπιστώσει ότι βρίσκεται κοντά σε χρηματοοικονομική δυσπραγία: αλλαγή της 
κεφαλαιακής δομής (αύξηση της συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή), 
αλλαγή στις λογιστικές μεθόδους και την μερισματική πολιτική, αλλαγή των εξωτερικών 
ελεγκτών και αναδιοργάνωση της διοίκησης. Αναλύοντας μεμονωμένα τις τέσσερις παραπάνω 

προτάσεις, παρατηρούμε τα εξής: η αύξηση της χρήσης των ιδίων κεφαλαίων προϋποθέτει ότι 
είτε οι μέτοχοι (παλαιοί και νέοι) είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν επιπλέον κεφάλαια στην 

εταιρία είτε οι πιστωτές είναι πρόθυμοι να ανταλλάξουν τις απαιτήσεις τους με μετοχές της 

εταιρίας (και τα δύο γεγονότα θα αλλάξουν την κεφαλαιακή δομή της εταιρίας80). Οι αλλαγές 
στις λογιστικές μεθόδους μπορούν να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό την εικόνα της εταιρίας.

78 Υπόθεση του σχήματος: ο συντελεστής εταιρικής φορολογίας είναι σταθερός. Πηγή: Seitz & Ellison 
(1999, σελ. 583).
79 Ο όρος «turnaround» μεταφράζεται ως «αλλαγή προς μία αντίθετη και συνήθως καλύτερη κατάσταση» 
(Longman Dictionary of Contemporary English, New Edition, Longman Dictionaries, 1987, σελ. 1143).
80 Ωστόσο, η εταιρία πρέπει να εξετάσει τα οφέλη και τα κόστη από μία τέτοια ενέργεια (βλ. 2.5.1).
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αλλά όχι να αλλάξουν θεμελιωδώς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η μη διενέργεια 
αποσβέσεων, για παράδειγμα, αυξάνει τα κέρδη στέλνοντας «προς τα έξω» αισιόδοξα μηνύματα 
για την κερδοφορία της εταιρίας. Ταυτόχρονα, όμως, η εταιρία παρουσιάζει μικρότερη ταμειακή 
ροή και πρέπει να καταβάλλει μεγαλύτερο φόρο, γεγονός που αυξάνει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της (ή μειώνει τα μετρητά της αν καταβάλλει τον φόρο άμεσα) με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση αρνητικής εικόνας ρευστότητας. Η μείωση των μερισμάτων, όπως αναφέρθηκε, 
αποτελεί, κατά πολλούς, ένδειξη χρηματοοικονομικής δυσπραγίας (βλ. 1.3.3). Ειδικότερα σε 
περιπτώσεις εισηγμένων εταιριών (με μεγάλη δημοσιότητα), η αγορά αναμένεται να 
«προβληματιστεί» μετά από μείωση των μερισμάτων. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή 
εξωτερικών ελεγκτών που μπορεί να σημαίνει ότι η εταιρία θέλει να συγκαλύψει την αρνητική 
λογιστική πληροφόρηση (βλ. 1.3.3). Βέβαια, η αλλαγή εξωτερικού ελεγκτή δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι η εταιρία βρίσκεται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία. Οι ελεγκτές μπορεί να 
αλλάξουν επειδή η εταιρία θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της ή επειδή 
επιτεύχθηκε πιο συμφέρουσα συμφωνία με άλλους ελεγκτές κλπ. Τέλος, η αναδιοργάνωση81 της 
διοίκησης είναι ίσως η επιλογή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να «σώσει» την εταιρία. 
Οι αιτίες τις αποτυχίας εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο, στην διοίκηση (βλ. 1.3.2) και, υπό την 
προϋπόθεση ότι «δεν είναι πλέον αργά», η επιτυχημένη αναδιοργάνωσή της μπορεί να οδηγήσει 
σε θετικά αποτελέσματα. Ο Wilcox (1971 β) τονίζει ότι η αποτυχία μπορεί να αποφευχθεί με 
εισροή κεφαλαίων και ταλαντούχας διοίκησης. Κατά τον Murphy (1986), μία στρατηγική 
turnaround πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω:

1. Αλλαγή της διοίκησης υψηλού επιπέδου. Η αλλαγή του CEO δείχνει προς τα έξω ότι τα 

«πράγματα αλλάζουν»
2. Επιβολή ισχυρού κεντρικού χρηματοοικονομικού ελέγχου. Δεν υπάρχει σχέδιο που θα 

πετύχει χωρίς αυτό
3. Υιοθέτηση μίας νέας εστίασης προϊόντος - αγοράς (product - market focus)
4. Βελτίωση της πολιτικής αγοράς (κατάλληλη τιμολόγηση, κατανόηση της σχέσης 

καταναλωτή - προϊόντος, βελτίωση των προσπαθειών πώλησης)
5. Στρατηγική μείωσης των περιουσιακών στοιχείων
6. Στρατηγική μείωσης του κόστους
7. Βελτίωση της οργανωσιακής δομής
8. Ανάπτυξη μέσω εξαγορών
9. Στρατηγικές επενδύσεων (νέα μέσα παραγωγής, αύξηση της χρηματοδότησης της 

ανάπτυξης προϊόντων και του μάρκετινγκ)
10. Αναδιάρθρωση χρέους και άλλες χρηματοοικονομικές στρατηγικές (εξαρτάται από την 

ικανότητα της διοίκησης να πείσει τους επενδυτές και πιστωτές): α) αλλαγή των 
ανθρώπων που ασχολούνται με την χρηματοδότηση της εταιρίας, β) επιπλέον δανεισμός ή 
μετατροπή των δανείων σε ίδια κεφάλαια, γ) αύξηση κεφαλαίου, δ) επίσημες ή 

ανεπίσημες συμφωνίες με τους πιστωτές, ε) χρηματοδοτική βοήθεια από το Κράτος

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω, η εταιρία πρέπει να λάβει υπόψη τους λόγους για τους 
οποίους βρίσκεται στην αρνητική θέση, την σοβαρότητα της «κρίσης», την στάση των 

συμμετεχόντων, τα χαρακτηριστικά του κλάδου της, την στρατηγική μάρκετινγκ που,

81 Αναφερόμαστε στην αναδιοργάνωση πριν την κήρυξη της πτώχευσης (χωρίς, δηλαδή, την εποπτεία 
δικαστικών οργάνων).
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παραδοσιακά, εφάρμοζε, την δομή τιμής - κόστους και πιθανά γεγονότα του περιβάλλοντος που 
μπορούν να την βοηθήσουν να ανακάμψει. Ένα καλό σχέδιο διάσωσης απαιτεί εξίσου καλή 
εφαρμογή. Η διοίκηση της εταιρίας πρέπει να σκέφτεται στρατηγικά και να δρα 
αποφασιστικά. Η «διάσωση» θα χρειαστεί, συνήθως, περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι, αρχικά, 
υπολογίστηκε και οι διάφορες εκτιμήσεις για την προοπτική του σχεδίου, πιθανώς, θα 
υποεκτιμήσουν το μέγεθος της αλλαγής που απαιτείται. Τέλος, πρέπει να διαμορφωθεί μία 
άποψη για το αν η εταιρία έχει τα συστατικά για να αντεπεξέ).Οει στην κρίση (Murphy: 1986). 
Μία στρατηγική turnaround είναι, στην ουσία, μία στρατηγική αλλαγής και απαιτεί, κατά 
συνέπεια, γνώση της «διοίκησης της αλλαγής».

2.5.3 Η χρονική στιγμή κήρυξης της πτώχευσης και οι παράγοντες που την 
επηρεάζουν

Στην ενασχόληση με την πτώχευση «ένα κριτικό θέμα είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα 
κηρύξουμε πτώχευση» (Altman: 1973). Το πότε θα κηρύξουμε πτώχευση εξαρτάται από την 
εκτίμηση των «φτωχών» οικονομικών ευκαιριών και από τα γεγονότα που επηρεάζουν τον 
έλεγχο των πιστωτών (Platt, Platt & Pedersen: 1994). Κατά τους Moulton & Thomas (1993), 
«...το δίλημμα που παρουσιάζεται είναι: να επιταχύνουμε ή να καθυστερήσουμε την αίτηση για 
πτώχευση;». Συνεπώς, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το εξής: πότε μία εταιρία 
πρέπει να κηρύξει πτώχευση;

Όταν μία εταιρία βρίσκεται, ήδη, σε χρηματοοικονομική δυσπραγία τότε, οι επιλογές της, 
σύμφωνα με τον Wong (2003), είναι τρεις: να ρευστοποιηθεί τμηματικά ή εξολοκλήρου για να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, να προβεί σε συμφωνία με τους πιστωτές συνεχίζοντας να 
λειτουργεί ή να κηρύξει πτώχευση επιδιώκοντας την αναδιοργάνωση. Όπως αναφέρθηκε στην 
εξέταση της απόφασης για την χρηματοδότηση, ο (χρηματοοικονομικός) στόχος της εταιρίας 
είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της. Συνεπώς, κάθε απόφαση θα πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου. Αφού εξετάσει τις τρεις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η 
εταιρία πρέπει να επιλέξει εκείνη που οδηγεί στην μεγαλύτερη αξία. Το ενδεχόμενο της 
ολοκληρωτικής ρευστοποίησης διαφέρει από τα υπόλοιπα στο ότι η εταιρία θα πάψει να 
λειτουργεί. Ο White (1989) πραγματοποιώντας ορισμένες υποθέσεις82 κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι «από την σκοπιά της οικονομικής αποτελεσματικότητας, είναι αποτελεσματικό για μία 
εταιρία να συνεχίσει να λειτουργεί, αν, στην μεθεπόμενη χρονική περίοδο, τα κέρδη της είναι 
μεγαλύτερα από το λαμβανόμενο ποσό ρευστοποίησης στην επόμενη χρονική περίοδο και να 
κηρύξει πτώχευση, αν, στην μεθεπόμενη χρονική περίοδο, τα κέρδη της είναι μικρότερα από το 
λαμβανόμενο ποσό ρευστοποίησης στην επόμενη χρονική περίοδο». Στην πράξη υπάρχουν 

ορισμένοι παράγοντες που οδηγούν τις εταιρίες στην λήψη λανθασμένων αποφάσεων αναφορικά 

με τα ενδεχόμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην ανάλυση που ακολουθεί θα 

προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε και να ερμηνεύσουμε αυτούς τους παράγοντες.
Όπως γίνεται φανερό, ο υπολογισμός της αξίας της εταιρίας διαδραματίζει τον 

καθοριστικότερο ρόλο (ίσως και τον μοναδικό83) στην απόφαση για την ρευστοποίηση ή την 
συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας (εντός ή εκτός πτώχευσης). Ωστόσο, όπως είναι

82 Εκτός των άλλων υποθέσεων, ο συγγραφέας υποθέτει ότι η εταιρία πρέπει να προβεί σε επιπλέον 
τραπεζικό δανεισμό για να συνεχίσει την λειτουργία της.
83 Για οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πχ νοσοκομεία, πανεπιστήμια κλπ), προφανώς, δεν 
ισχύει κάτι τέτοιο.
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αναμενόμενο, κάθε συμμετέχοντας έχει κίνητρα για τον καθορισμό διαφορετικής αξίας της 
εταιρίας. Ένας από τους συμμετέχοντες είναι και η υψηλόβαθμη διοίκηση που, κατά τους 
Eberhart, Altman & Aggarwal (1999), έχει κίνητρο να ισχυριστεί ότι η αξία που θα προκόψει 
από την συνέχιση της λειτουργίας είναι μεγαλύτερη από την ρευστοποιήσιμη αξία και, 
ταυτόχρονα, μικρότερη από την πραγματική αξία την οποία η διοίκηση εκτιμά ότι θα προκόψει 
από την συνέχιση της λειτουργίας (την αξία αυτή την υπολογίζει η διοίκηση αλλά δεν την 
φανερώνει). Αυτό συμβαίνει διότι, αν η αξία ρευστοποίησης είναι μεγαλύτερη από την αξία 
συνέχισης της λειτουργίας, η εταιρία θα ρευστοποιηθεί και η διοίκηση θα απομείνει, κατά πάσα 
πιθανότητα, χωρίς απασχόληση (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα). Αντιθέτως, αν η εταιρία 
συνεχίσει να λειτουργεί και η αξία που θα προκόψει είναι μεγαλύτερη από την αξία που αρχικά 
είχε υπολογιστεί, η υψηλόβαθμη διοίκηση θα αμειφθεί για το «κατόρθωμα της»8'1. Κατά τον 
Tavakolian (1995), «η απροθυμία της διοίκησης να κηρύξει πτώχευση (και να λειτουργήσει υπό 
καθεστώς δικαστικής προστασίας), όταν τα προβλήματα είναι ήδη ανυπέρβλητα, συνεισφέρει 
στην διαμόρφωση μικρού ποσοστού επιτυχίας των αναδιοργανώσεων εταιριών που κηρύττουν 
πτώχευση. Η αποτυχία κήρυξης πτώχευσης σε μία λογική, χρονικά, στιγμή πηγάζει από το ‘εγώ’ 
της διοίκησης σε συνδυασμό με το ‘στίγμα’ που συνοδεύει την πτώχευση. Όταν, τελικά, ξεκινά η 
διαδικασία πτώχευσης, η εταιρία έχει, συνήθως, χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους της με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πόροι για την επιτυχία της αναδιοργάνωσης84 85». Κατά τους 
Moulton & Thomas (1993), «ο χρόνος κήρυξης της πτώχευσης μπορεί να εξαρτηθεί περισσότερο 
από τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων παρά από το ενδιαφέρον τους για την μεγιστοποίηση 
της αξίας της εταιρίας. Οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων θα καθοριστούν όχι μόνο από τους 
υπολογισμούς αξίας αλλά και από τις προτιμήσεις τους για τον κίνδυνο (risk preferences). Οι 
καλώς ασφαλισμένοι πιστωτές, οι οποίοι αναμένεται να αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk 
averse), μπορεί να προτιμήσουν την άμεση κήρυξη πτώχευσης, ακόμη και την ρευστοποίηση. Οι 
μάνατζερ, οι οποίοι επηρεάζονται οριακά (marginally) από την διατήρηση της αξίας της εταιρίας, 
ίσως προτιμήσουν τις ριψοκίνδυνες στρατηγικές επιβίωσης από την ταχεία κήρυξη πτώχευσης. 
Δεδομένου του έλεγχου της διοίκησης στην πληροφόρηση και την δράση, οι καθυστερημένες 
αιτήσεις πτώχευσης αντιπροσωπεύουν ευκαιριακή δράση προς όφελος της διοίκησης παρά 
επιδίωξη της διατήρησης της εταιρικής αξίας». Οι ίδιοι συγγραφείς εντοπίζουν και άλλες αιτίες 
που ευθύνονται για την απουσία του οικονομικού ορθολογισμού στην λήψη απόφασης για την 
ρευστοποίηση ή την συνέχιση της λειτουργίας: «αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις μικρότερου 
κόστους, γιατί οι εταιρίες επιλέγουν την πτώχευση; Οι απαντήσεις είναι ίδιες με αυτές που 
αφορούν σε οποιαδήποτε χρήση υποχρεωτικής δράσης στην επίλυση διαμαχών:...τα διαμαχόμενα 
μέρη παρερμηνεύουν τις προθέσεις και τις ενέργειες των άλλων εμπλεκόμενων και ψυχολογικοί 
λόγοι, όπως η υπερηφάνεια, επικρατούν του οικονομικού ορθολογισμού».

84 Για παράδειγμα, η διοίκηση θα ισχυριστεί ότι η ρευστοποιήσιμη αξία ισούται με 100 ενώ η αξία που θα 
προκόψει από την συνέχιση της λειτουργίας ισούται με 110. Την ίδια στιγμή η διοίκηση, γνωρίζει ότι η 
αξία που θα προκύψει από την συνέχιση της λειτουργίας ισούται με 120. Κατά συνέπεια, επιτυγχάνεται η 
συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας (110 > 100) και η διαφορά 120-110 αποτελεί το «κατόρθωμα» της 
διοίκησης.
85 Ως παράδειγμα, ο συγγραφέας αναφέρει την περίπτωση της εταιρίας Pan Am: η διοίκηση της εταιρίας 
«σπατάλησε» μία δεκαετία προσπαθώντας να αποφύγει την πτώχευση μέσω δανεισμού και εκποίησης 
περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, η Pan Am «στέρησε εαυτόν» από κάθε περιουσιακό στοιχείο, 
που θα μπορούσε να την διευκολύνει να ανακάμψει, όταν τελικά έκανε αίτηση λειτουργίας υπό δικαστική 
προστασία.
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Η ερώτηση σχετικά με το αν πρέπει να καθυστερήσουμε ή να επιταχύνουμε την κήρυξη 
πτώχευσης, φέρνει στην επιφάνεια ένα πιο ουσιαστικό δίλημμα: η πτώχευση είναι μία επίπονη 
και με κόστος εμπειρία, την οποία κάθε λογικά σκεπτόμενη εταιρία θα προτιμούσε να αποφύγει, 
αλλά, όπως με κάθε θεραπευτική διαδικασία, αν η δράση είναι αναπόφευκτη τότε η γρήγορη 
δράση είναι προτιμότερη από την καθυστέρηση (Moulton & Thomas: 1993). Ο D’ Aveni (1989) 
τονίζει ότι «η χρήση τακτικών καθυστέρησης της πτώχευσης είναι, ίσως, μία χρήσιμη 
στρατηγική όταν υπάρχει ελπίδα βελτίωσης στις νομοθετικές, οικονομικές ή ανταγωνιστικές 
συνθήκες που αντιμετωπίζει η εταιρία».

2.5.4 Η στρατηγική πτώχευση: μία νέα θεώρηση της πτώχευσης

«Η στενή θεώρηση της πτώχευσης ως μεμονωμένης διαδικασίας που σχετίζεται με εταιρίες 
‘φτωχής’ απόδοσης, είναι πλέον ξεπερασμένη. Μία εταιρία μπορεί να κηρύξει πτώχευση για να 
μεταβιβάσει επερχόμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε άλλους» (Green & Dawkins: 
2002). Κατά τον Tavakolian (1995), «ιστορικά, η πτώχευση θεωρούταν απόδειξη οργανωσιακής 
και διοικητικής αποτυχίας. Ωστόσο, αυτά τα ‘στίγματα’ εξαφανίζονται σταδιακά, καθώς όλο και 
περισσότερες εταιρίες αιτούνται πτώχευση. Επιπρόσθετα, η πτώχευση γίνεται, πλέον, αποδεκτή 
ως εταιρική στρατηγική turnaround και οι μάνατζερ τέτοιων εταιριών δεν θεωρούνται πια, 
επιχειρηματικά, αποτυχημένοι. Αντιθέτως, μπορούν να θεωρηθούν έξυπνοι εκτελεστές 
στρατηγικής...Η πτώχευση δεν περιορίζεται πλέον σε μικρές ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες αλλά 
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από μεγάλους και ισχυρούς οργανισμούς». Προς 
απόδειξη τούτου, ο Altman (1983β) αναφέρει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες «υγιείς» 
εταιρίες (σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους) τέθηκαν υπό την προστασία 
δικαστηρίου. Κατά τους Moulton & Thomas (1993), «δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός 
για την στρατηγική πτώχευση. Γενικά, μία πτώχευση είναι στρατηγική αν προκληθεί από έναν 
σνμμετέχοντα σε βάρος των ά)2ων συμμετεχόντων...Συνεπώς, στρατηγική πτώχευση μπορεί 
να προκληθεί και από τους πιστωτές μίας εταιρίας». Οι Green & Dawkins (2002), για τις ανάγκες 
τις έρευνάς τους, χαρακτηρίζουν μία πτώχευση ως στρατηγική αν κηρύχθηκε για έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: φερόμενες λογιστικές ανακρίβειες ή απάτη, 
υποχρεώσεις από δικαστικές αγωγές, εργασιακές σχέσεις, δικαστικά προβλήματα ή προβλήματα 
με συμβόλαια, διαμάχες για αμοιβές, διώξεις για μεμονωμένα εργατικά ατυχήματα, διώξεις και 
προβλήματα σχετικά με τις πατέντες ή το περιβάλλον.

Υπάρχουν δύο απόψεις για την επιρροή της στρατηγικής πτώχευσης στην διοίκηση των 
εταιριών. Η πρώτη άποψη ισχυρίζεται ότι «αν η διοίκηση θεωρεί την πτώχευση βιώσιμη 
στρατηγική (ενσωμάτωση του ενδεχομένου πτώχευσης στην διαχείριση κινδύνου) τότε είναι 
ικανή να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο (από αυτόν που θα αναλάμβανε σε διαφορετική 
περίπτωση) και να φτάσει σε υψηλότερες αποδόσεις» (Wong: 200386). Αυτό, κατά τους Flagg & 

Giroux (1991), συμβαίνει διότι «αν η εταιρία ‘πάει καλά’ οι μέτοχοι θα ανακτήσουν τα 

περιουσιακά στοιχεία. Αν όχι, τότε ο κίνδυνος είναι στους πιστωτές και οι μέτοχοι περιμένουν 

‘καλύτερες μέρες’». Βέβαια, για να συμβούν τα παραπάνω, τα «επικίνδυνα» σχέδια της 
διοίκησης πρέπει όντως να συνοδεύονται από μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους. Όταν η

86 Ο Wong εξηγεί ότι η πτώχευση θεωρείται εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου (risk management tool) 
επειδή, υπό την απουσία ικανοποιητικών κεφαλαίων, η εταιρία μπορεί να τεθεί υπό αναδιοργάνωση 
περιορίζοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, τις συνέπειες που υπέστη λόγω κινδύνου.
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εταιρία λειτουργεί «επικίνδυνα» λόγω ακατάλληλου σχεδιασμού ή ακατάλληλης εφαρμογής του, 
τότε, προφανώς, η πτώχευση θα είναι απλώς το αποτέλεσμα μίας ακροβασίας σε τεντωμένο 
σχοινί! Οι Green & Dawkins (2002) απέδειξαν (για ένα συγκεκριμένο δείγμα εταιριών) ότι η 
αγορά μπορεί να διακρίνει πότε μία πτώχευση είναι στρατηγική και πότε χρηματοοικονομική87. 
Η δεύτερη άποψη για την στρατηγική πτώχευση, ισχυρίζεται ότι «στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι στρατηγικές πτωχεύσεις πραγματοποιούνται για να αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα όπως οι συμβάσεις με τους εργαζομένους ή οι αξιώσεις επί προϊόντων» (Moulton & 
Thomas: 1993). Κατά τους Green & Dawkins (2002), «η πτώχευση δίνει τα μέσα στις εταιρίες να 
προστατευτούν και να προστατεύσουν τους μετόχους από επερχόμενες ανωμαλίες όπως οι 
δικαστικές αγωγές». Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 1983, η Continental Airlines 
χρησιμοποίησε την πτώχευση για να απορρίψει μονομερώς τις συμβάσεις με τους εργαζόμενούς 
της (Tavakolian: 1995). Ωστόσο, η μετέπειτα πορεία της απέδειξε ότι η πτώχευση δεν ήταν και 
τόσο «στρατηγική»: τον Δεκέμβριο του 1990, τέσσερα χρόνια μετά την αναδιοργάνωση 
(Σεπτέμβριος 1986), η εταιρία κήρυξε ξανά πτώχευση συμπαρασύροντας στην πτώχευση και την 
εταιρία Eastern Airlines, την οποία είχε εξαγοράσει (Moulton & Thomas: 1993). Η Texaco 
κήρυξε πτώχευση για να διαπραγματευτεί την οφειλή ύψους 10,3 δις $ προς την Pennzoil (που 
προέκυψε μετά από δικαστική απόφαση) και τελικά κατάφερε να μειώσει την οφειλή στα 3 δις $ 
(Tavakolian: 1995). Οι εταιρίες Manville, U.N.R. Industries και Amatex κήρυξαν πτώχευση 
επειδή «πνίγηκαν» από τις δικαστικές αγωγές εναντίον τους για ασθένειες σχετικές με τον 
αμίαντο (Tavakolian: 1995).

Οι παραπάνω περιπτώσεις εγείρουν ζητήματα ηθικής τόσο σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους 
όσο και σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλλουν οι εταιρίες προς την 
κοινωνία. Ένα πρόσφατο παράδειγμα στην Ελλάδα είναι η περίπτωση της εταιρίας «ΡΙΚΟΜΕΞ 
(Ricomex)»: στον σεισμό του 1999 στην Αθήνα, το κτίριο της εταιρίας κατέρρευσε και, 
δυστυχώς, υπήρξαν 39 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Τα ελληνικά δικαστήρια έκριναν (μετά 
από μηνύσεις και αγωγές των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων) ότι η εταιρία έφερε 
ευθύνη για την κατάρρευση του κτιρίου και επιδίκασαν αποζημιώσεις ύψους 1,4 εκ. € υπέρ των 
τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων88. Η εταιρία κατέθεσε αίτηση για πτώχευση και οι 
δικηγόροι των θυμάτων δήλωσαν ότι θα κατηγορήσουν την εταιρία για δόλια χρεοκοπία89. Το 
κατά πόσο οι πτωχεύσεις που κηρύσσονται υπό τέτοιες συνθήκες είναι «στρατηγικές», είναι ένα 
ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από τις κοινωνίες στις οποίες λαμβάνουν χώρα τέτοια 
φαινόμενα.

87 Ως χρηματοοικονομική πτώχευση εννοούν την πτώχευση που έπεται της χρηματοοικονομικής 
δυσπραγίας.
88 Από δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» (5/5/04).
89 Από δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (3/5/04).

39



Κεφάλαιο 3 Πρόβλεψη της Εταιρικής Πτώχευσης: Μεθοδολογικά Θέματα, 
Κριτική και Υποστήριξη των Μοντέλων Πρόβλεψης

3.1 Εισαγωγή

Στο παρόν μέρος της εργασίας εξετάζονται θέματα σχετικά με την πρόβλεψη της εταιρικής 
πτώχευσης. Στην παράγραφο 3.2 αιτιολογείται η ενασχόληση με το εν λόγω θέμα. Η διάγνωση 
της επερχόμενης εταιρικής πτώχευσης μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη λήψη μέτρων 
αντιμετώπισής της με σκοπό τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει στους 
συμμετέχοντες. Η ενασχόληση με το εν λόγω ζήτημα αιτιολογείται, επίσης, από την έμφυτη τάση 
του ανθρώπου να προβλέπει γεγονότα που μπορούν να τον βλάψουν. Στην παράγραφο 3.3 
αναλύονται τρία σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα (δειγματοληψία, εισροές των μοντέλων 
πρόβλεψης και κόστη των λανθασμένων προβλέψεων) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την διαδικασία δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Η εν λόγω 
παράγραφος ολοκληρώνεται με την συνοπτική ανασκόπηση των κυριότερων κατηγοριών 
μοντέλων: θεωρητικά, στατιστικά και τεχνητής νοημοσύνης μοντέλα. Το τρίτο κεφάλαιο 
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της κριτικής που ασκείται στα μοντέλα πρόβλεψης της 
εταιρικής πτώχευσης και αφορά στην μη ικανοποιητική προβλεπτική ισχύ τους και στην 
αδυναμία τους να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη κρίση και να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. 
Σε συνδυασμό με την κριτική, παρουσιάζεται και ο αντίλογος προς αυτήν που επιχειρηματολογεί 
υπέρ της συμβολής των μοντέλων στην ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου συνολικού κόστους 
των λανθασμένων προβλέψεων και της παροχής συνδυαστικής πληροφόρησης στους δυνητικούς 
χρήστες αυτών.

3.2 Αιτιολόγηση της ενασχόλησης με την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης

Πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ανάλυση που αφορά στην πρόβλεψη της εταιρικής 
πτώχευσης, είναι αναγκαίο να αιτιολογηθεί η ενασχόληση με το εν λόγω θέμα. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί (βλ. 2.4.3), η πτώχευση συνοδεύεται από αρνητικές συνέπειες για την εταιρία και τους 
συμμετέχοντές της. Συνεπώς, ο βασικός λόγος ενασχόλησης με την πρόβλεψη της εταιρικής 
πτώχευσης είναι ο εξής: «να έχουμε την δυνατότητα έγκαιρης δράσης, στοχεύοντας στον 
περιορισμό των αρνητικών συνεπειών»90.

Από την παραπάνω διατύπωση γίνεται φανερό ότι τα αποτελέσματα (εκροές), που 

προκύπτουν από την ενασχόληση με την πρόβλεψη της πτώχευσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από διάφορες ομάδες ανθρώπων. Κατά τους Dugan & Zavgren (1988), «η 

χρήση των μοντέλων στην πράξη αποδεικνύει την αξία τους». Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 
κυριότερες χρήσεις, όπως εντοπίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία91:

90 Norton & Smith (1979): «Η πρόβλεψη της πτώχευσης είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει κάθε επενδυτή». 
Dugan & Zavgren (1988): «Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων συμβάλλει στον εντοπισμό των παραγόντων 
στους οποίους οφείλεται. Αρα, προλαμβάνοντας την εμφάνιση αυτών των παραγόντων, μπορούμε να 
περιορίσουμε τις συνέπειες της πτώχευσης». Platt & Platt (2002): «Η πρόβλεψη της πτώχευσης είναι 
σημαντική για τους επενδυτές, τους ελεγκτές και τους κυβερνητικούς νομοθέτες».
91 Πηγές: Altman (1968 & 2001, σελ. 35), Wilcox (1971α), Dake (1972), Dugan & Zavgren (1988), 
Theodossiou (1991 α & 1991 β), Papoulias & Theodossiou (1992), Platt & Platt (2002), Atiya (2001).
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1. Εταιρίες: από μάνατζερ για διοίκηση κεφαλαίου κίνησης, αξιολόγηση εισπρακτέων 
λογαριασμών, διοίκηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων και θέματα εσωτερικού 
ελέγχου

2. Τραπεζικό Σύστημα: από εμπορικές τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα για 
αξιολόγηση δανείων ή πιστοληπτικής ικανότητας

3. Κυβερνήσεις: από νομοθετικές επιτροπές για θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων
4. Αλλοι: από επενδυτές, νομικούς αναλυτές, ειδικούς επενδύσεων, εξωτερικούς ελεγκτές, 

λογιστικούς οίκους, σύμβουλους επιχειρήσεων κλπ
Στη σημερινή εποχή, η πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης είναι αναγκαία, ίσως, όσο ποτέ 

άλλοτε. Αυτό οφείλεται στην «τραγική αύξηση των εταιρικών αποτυχιών παγκοσμίως» 
(Frydman, Altman & Kao: 1985) λόγω «αυξημένου ανταγωνισμού, συρρίκνωσης (downsizing) 
και ύφεσης» (Shah & Murtaza: 2000). Κατά τους Lin & McClean (2001), «εξαιτίας των 
πρόσφατων αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία και καθώς όλο και περισσότερες εταιρίες, 
μικρές ή μεγάλες, φαίνεται να αποτυγχάνουν, η πρόβλεψη της αποτυχίας δεν είναι ένα μόνο 
ενδιαφέρον πρόβλημα αλλά και ένα πρόβλημα - πρόκληση». Ο Wong (2003) παραθέτει 
στοιχεία, για τις μεγαλύτερες (βάσει της αξίας ενεργητικού κατά την ημερομηνία πτώχευσης) 
πτωχεύσεις στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία: α) η αξία των 10 μεγαλύτερων πτωχεύσεων του 
2002 ανέρχεται σε 291,6 δις $ έναντι 100 δις $ για όλες τις πτωχεύσεις του 1991, β) η αξία των 
10 μεγαλύτερων πτωχεύσεων της περιόδου 1970 - 2002 ανέρχεται σε 442,5 δις $, γ) οι 7 από τις 
10 μεγαλύτερες πτωχεύσεις της περιόδου 1970 - 2002 πραγματοποιήθηκαν το 2002. Ο Atiya 
(2001) αναφέρει ότι «το ανεξόφλητο χρέος των εταιριών στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 5 τρις $. Μία 
βελτίωση στην πρόβλεψη default92 κατά λίγες ποσοστιαίες μονάδες, μπορεί να οδηγήσει σε 
διάσωση δεκάδων δις $». Οι Zopounidis & Dimitras (1998, σελ. 2 & 4) παραθέτουν δύο πίνακες 

με το πλήθος των πτωχεύσεων στις ΗΠΑ (1971 - 1991) και στην Ελλάδα (1973 - 1996). Από 
τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ελλάδα, υπάρχει σημαντική 
αύξηση των πτωχεύσεων μετά το 1982. Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι, κατά την 
τελευταία εικοσαετία, οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν τόσο σε πλήθος όσο και σε «αξία». Κατά τους 
Doumpos & Zopounidis (1999), «ειδικότερα σε αναδυόμενες (αναπτυσσόμενες) οικονομίες, η 
πρόβλεψη της μελλοντικής χρηματοοικονομικής κατάστασης των μεμονωμένων εταιρικών 
οντοτήτων είναι ακόμα πιο σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη την αναστάτωση που μπορεί να 
προκληθεί από τις εταιρικές αποτυχίες».

Ολοκληρώνοντας την αιτιολόγηση της ενασχόλησης με την πρόβλεψη της πτώχευσης, πρέπει 
να επισημάνουμε ότι η θέληση του ανθρώπου να προβλέπει γεγονότα που μπορούν να τον 
βλάψουν εκδηλώνεται και σε άλλες πτυχές της ζωής93 (πλην της οικονομικής). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι τα δελτία καιρού που έχουν ως στόχο την πρόληψη λιγότερο ή περισσότερο 
δυσάρεστων γεγονότων (ενημέρωση των πολιτών με σκοπό την λήψη προστατευτικών μέτρων 
για επερχόμενες πλημμύρες, απαγόρευση απόπλου πλοίων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές κλπ). Επίσης, η ανάγκη του ανθρώπου να προβλέπει το μέλλον δεν 

εμφανίστηκε πρόσφατα. Αυτό αποδεικνύεται από τα αρχαία μαντεία και τους ναούς (εντός και 

εκτός Ελλάδας) όπου ιερείς ή «μάντεις» προέβλεπαν το μέλλον για πολιτικούς, στρατιωτικούς

92 Ο όρος αναφέρεται στην εταιρία που παραβιάζει κάποιον όρο συμφωνίας με πιστωτή με αποτέλεσμα την 
πρόκληση νομικής δράσης (Zopounidis & Dimitras: 1998, σελ. 1).
93 Οι Sharma & Mahajan (1980) αναφέρουν ότι «η σημασία της συστηματικής ανάλυσης των αποτυχιών 
σε πεδία, όπως αυτό της μηχανικής, αναγνωρίστηκε έντονα μετά τον 2° Παγκόσμιο Πόλεμο».
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και άλλους λόγους. Αυτό που εμφανίστηκε, σχετικά, πρόσφατα είναι οι επιστημονικές μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη. Στην παράγραφο που ακολουθεί, παρατίθεται μία 
σύντομη ανασκόπηση των μεθοδολογικών θεμάτων που αφορούν στην πρόβλεψη της εταιρικής 
πτώχευσης και των κυριότερων μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

3.3 Μεθοδολογικά θέματα της πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης

3.3.1 Γενικά σχόλια

Ανεξαρτήτως ορισμού (εταιρική αποτυχία ή χρηματοοικονομική δυσπραγία ή εταιρική 
πτώχευση), οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι κοινές και αυτό που αλλάζει είναι η 
διατύπωση των αποτελεσμάτων. Κατά τον Beaver (1966), «χρησιμοποιούμε τεχνικές πρόβλεψης 
για να έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα ορθής πρόβλεψης». Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο 
θεώρημα του Bayes το οποίο δείχνει την μεταβολή της αρχικής (a priori) πιθανότητας ενός 
ενδεχόμενου κατόπιν εμφάνισης σχετικής (με το ενδεχόμενο) πληροφόρησης94. Πιο 
συγκεκριμένα, όταν θέλουμε να προβλεψουμε την πτώχευση, όλες οι μέθοδοι στοχεύουν στην 
εύρεση της πληροφόρησης Ik που είναι σχετική με το ενδεχόμενο της πτώχευσης και 
μεγιστοποιεί τον λόγο P(B|Ik) P(NB|Ik), όπου Β (Bankruptcy) και ΝΒ (No Bankruptcy) τα 
ενδεχόμενα πτώχευσης και μη πτώχευσης αντίστοιχα (Kennedy: 1975).

Υπάρχουν τρία σημαντικά θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πρόβλεψη της 
εταιρικής πτώχευσης: α) δειγματοληψία, β) εισροές των μοντέλων και γ) κόστη των 
λανθασμένων προβλέψεων. Η ακατάλληλη δειγματοληψία μπορεί να οδηγήσει σε 
«προκατειλημμένα» αποτελέσματα (αφορά στα στατιστικά μοντέλα). Τα χαρακτηριστικά των 
εισροών πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχηματισμό της ομάδας μεταβλητών που θα οδηγήσει 
στα καλύτερα αποτελέσματα (αφορά γενικά σε όλα τα μοντέλα και ειδικότερα στα στατιστικά). 
Τα λάθη πρόβλεψης συνοδεύονται από (άνισα) κόστη τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης (αφορά σε όλα τα μοντέλα). 

Στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης έχουν χρησιμοποιηθεί θεωρητικά μοντέλα (theoretical 
models), στατιστικά μοντέλα (statistical models) και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (artificial 
intelligence models) ή μοντέλα συστήματος τεχνητά νοήμονος ειδικού (artificially intelligent 
expert system models). Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται εν συντομία τα παραπάνω 
θέματα. Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η διεξοδική ενασχόληση με τα 
παραπάνω ζητήματα δεν είναι εφικτή. Μία σύγχρονη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
παρατίθεται στους Aziz & Dar95 (2004).

3.3.2 Δειγματοληψία, εισροές των μοντέ/.ων και κόστη των λανθασμένων προβλέψεων

Δειγματοληψία. Στην περίπτωση της πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης είναι πρακτικά 

αδύνατο να χρησιμοποιήσουμε αντιπροσωπευτικά δείγματα. Αυτό συμβαίνει επειδή η αναλογία 

των πτωχών εταιριών στον πληθυσμό είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτήν των μη πτωχών 
εταιριών. Η αναλογία των πτωχών εταιριών στον πληθυσμό εκτιμάται σε 0,75% (Zmijewski:

94 Σχετικά με το θεώρημα του Bayes, βλ Ζαχαροπούλου (1993, σελ. 159).
95 Η εργασία των Aziz & Dar (2004) περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές μεθόδους αλλά δεν εμβαθύνει σε 
αυτές. Αν ο αναγνώστης επιθυμεί να λάβει λεπτομερειακή γνώση των σχετικών θεμάτων, πρέπει να 
ασχοληθεί εκτενώς με την σχετική βιβλιογραφία.
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1984), 1% (Dugan & Zavgren: 1988), 0,38% - 1,19% (Grice & Ingram: 2001) και 1% - 5% 
(Altman: 2001, σελ. 32). Συνεπώς, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα με ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα, το δείγμα των μη πτωχών εταιριών πρέπει να αποτελείται από μερικές 
χιλιάδες παρατηρήσεων96 (Gentry, Newbold & Whitford: 1985). Επειδή κάτι τέτοιο είναι 
δύσκολο, στην πράξη χρησιμοποιούνται δείγματα που βασίζονται στην επιλογή (choice based 
samples) του ερευνητή. Οι συνήθεις πρακτικές είναι δύο: ζευγαρωτή δειγματοληψία (paired 
sampling) και δείγμα εταιριών από έναν κλάδο. Κατά την πρώτη προσέγγιση, για κάθε πτωχή 
εταιρία χρησιμοποιούμε μία μη πτωχή (αντιστοίχιση «μία προς μία», one to one matching) ίδιου 
κλάδου λειτουργίας και μεγέθους (σύμφωνα με τις πωλήσεις, το ενεργητικό ή το πλήθος 
εργαζομένων). Πλεονέκτημα της ζευγαρωτής δειγματοληψίας είναι ο αποκλεισμός χρήσης δύο, 
ακραία, διαφορετικών εταιριών (Shah & Murtaza: 2000) σε επίπεδο μεγέθους ή κλάδου (Beaver: 
1966) και η μείωση των «ψευδώς» ορθών προβλέψεων που θα μπορούσαν να προκύψουν 
κατόπιν τυχαίας δειγματοληψίας (Blum: 1974). Ωστόσο, κατά τον Ohlson (1980), τα κριτήρια 
αντιστοίχισης και τα πλεονεκτήματα της ζευγαρωτής δειγματοληψίας δεν είναι ξεκάθαρα ενώ, 
κατά τους Gentry, Newbold & Whitford (1985), η πρακτική αυτή υπονοεί ότι η αναλογία 
πτωχών - μη πτωχών εταιριών στον πληθυσμό είναι «1 προς 1» και οδηγεί σε μη 
αντιπροσωπευτικά δείγματα. Η δεύτερη πρακτική στηρίζεται στο εξής επιχείρημα: υπάρχουν 
κλάδοι που είναι περισσότερο επιρρεπείς στην αποτυχία (failure prone industries) από άλλους. Η 
ιδιότητα αυτή μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς, κόστη λειτουργίας, 
κεφαλαιακή δομή (Platt & Platt: 2002), νομικό καθεστώς (Altman: 1973) κλπ. Παρ’ όλ’ αυτά, 
«δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αντιπροσωπευτικό δείγμα όταν χρησιμοποιούμε εταιρίες 
ενός μόνο κλάδου» (Norton & Smith: 1979). Επιπρόσθετα, η επιλογή εταιριών από έναν κλάδο 
δεν «λύνει» το πρόβλημα της μικρής αναλογίας των πτωχών εταιριών στον πληθυσμό παρά μόνο 
στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος κλάδος παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 
πτωχεύσεων εν συγκρίσει με το σύνολο των κλάδων. Βασικό πλεονέκτημα των παραπάνω 
τεχνικών είναι η αποτελεσματικότητα κόστους97 (cost effectiveness) ενώ το βασικό μειονέκτημα 
τους είναι ότι οδηγούν σε υπερδειγματοληψία (oversampling) των πτωχών ή υπέρ των πτωχών 
εταιριών98 και, κατά συνέπεια, σε προκατά?.ηψη υπερδειγματοληψίας (oversampling bias) 
(Zmijewski: 1984). Η προκατάληψη υπερδειγματοληψίας αποτελεί το ένα από τα δύο μέρη της 
ερευνητικής προκατάληψης (search bias). Το δεύτερο μέρος συνίσταται στην προκατάληψη από 
την διαλογή δείγματος (sample selection) η οποία λαμβάνει χώρα όταν δεν χρησιμοποιούμε 
κάποιες μεταβλητές εξαιτίας ανεπαρκών (Zmijewski: 1984) ή ακατάλληλης μορφής δεδομένων99 
(Sharma & Majahan: 1980).

Εισροές των μοντέλων. Οι εισροές των μοντέλων προέρχονται, στο μεγαλύτερο μέρος τους, 
από τα «σινιάλα» που στέλνει μία εταιρία όταν βρίσκεται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία (βλ. 
1.3.3) και μπορούν να χωριστούν σε λογιστικές και μη λογιστικές. Στην πρώτη ομάδα

96 Αν, για παράδειγμα, διαθέτουμε ένα δείγμα 50 πτωχών εταιριών και η a priori πιθανότητα πτώχευσης 
ισούται με 1,5%, τότε το δείγμα των μη πτωχών εταιριών πρέπει να αποτελείται από, περίπου, 3.300 
εταιρίες.
97 Το πλεονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό: ο Zmijewski (1984) παρουσιάζει 17 εργασίες (1966 - 
1983) σχετικές με την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, από τις οποίες καμία δεν χρησιμοποίησε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα.
98 Ο όρος υπερδειγματοληψία σημαίνει ότι η αναλογία των πτωχών εταιριών στο δείγμα είναι μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη αναλογία στον πληθυσμό.
99 Ο Zmijewski (1984) υποστηρίζει ότι αν οι παρατηρήσεις με ανεπαρκή ή ακατάλληλα δεδομένα 
κατανέμονται τυχαία στον πληθυσμό τότε η προκατάληψη από την διαλογή δείγματος δεν υφίσταται.
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κατατάσσουμε την πληροφόρηση των λογιστικών καταστάσεων (Wild, Subramanyam & Halsey: 
2003, σελ. 91) ενώ στην δεύτερη ομάδα την πληροφόρηση από άλλες πηγές. Στο εξής θα 
χρησιμοποιούμε τον όρο «αριθμοδείκτες» εννοώντας, γενικά, την μετρήσιμη πληροφόρηση και 
τον όρο «ποιοτικές» μεταβλητές εννοώντας, γενικά, την μη μετρήσιμη πληροφόρηση.

Ως πλεονεκτήματα των αριθμοδεικτών αναφέρονται η διευκόλυνση στην σύγκριση εταιριών 
διαφορετικού μεγέθους100 και κλάδου101 (Barnes: 1987), η απεικόνιση οικονομικών γεγονότων 
(Blum: 1974) και η συμβολή στην αύξηση των ορθών προβλέψεων εταιρικής αποτυχίας (Libby: 
1975). Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα που πρέπει να μας καθιστούν 
επιφυλακτικούς στην χρήση των αριθμοδεικτών: εκ (στατικής) φύσης δε μπορούν να 
περιγράφουν δυναμικά συστήματα όπως η εταιρική αποτυχία (Bruns: 1966, Johnson: 1970, 
Barnes: 1987), δεν αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες του επιχειρηματικού κινδύνου (Wilcox: 
1971 β), είναι ακατάλληλοι για την, σε βάθος χρόνου, σύγκριση των εταιριών (Moyer: 1977) και, 
γενικότερα, δεν είναι χρήσιμοι παρά μόνο στην περίπτωση που γνωρίζουμε τις συνθήκες 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαμορφώνονται (Mears: 1966). Όσον αφορά στην χρήση των 
αριθμοδεικτών από μοντέλα πρόβλεψης της πτώχευσης, υπάρχουν τρία μειονεκτήματα που 
μειώνουν την «πληροφοριακή αξία» τους. Το πρώτο από αυτά είναι η χειραγώγηση102 103. Λόγω 
«δημιουργικής λογιστικής» (Keasy & Watson: 1987), οι (ευρέως) χρησιμοποιούμενοι 
αριθμοδείκτες χειραγωγούνται εύκολα (Beaver: 1966) με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε, εκ των 
προτέρων, ποιοι αριθμοδείκτες είναι χρήσιμοι (Wilcox: 1971 β). Κατά τους Kluger & Shields 
(1989), η «εικόνα» των εταιριών που βρίσκονται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία δεν διαφέρει 
από αυτήν των «υγιών» εταιριών και, κατά τον Ohlson (1980), «εταιρίες που 
πτωχεύουν...διανέμουν μερίσματα και λαμβάνουν ‘ανεπιφύλακτη γνώμη’ από τον ελεγκτή». 
Αντίθετα, ο Beaver (1966) υποστηρίζει ότι οι πραγματικά «υγιείς» εταιρίες έχουν μεγαλύτερη 

ευχέρεια στην εμφάνιση καλύτερης (αλλά πλαστής) εικόνας και ο Casey (1980) αναφέρει ότι, 
τουλάχιστον ένα έτος πριν την πτώχευση, οι αριθμοδείκτες είναι αντιπροσωπευτικοί της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιριών. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι η συσχέτιση'07, 
των αριθμοδεικτών. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους αναμένουμε, εκ των προτέρων, εμφάνιση 
της παραπάνω ιδιότητας (Altman: 1968, Murphy: 1986): οι αριθμοδείκτες υπολογίζονται από 
κοινά χρηματοοικονομικά δεδομένα (Edmister: 1972) και υπάρχουν μαθηματικές ταυτότητες

100 Για να είμαστε σίγουροι ότι οι αριθμοδείκτες απαλλάσσουν από το μέγεθος, η μορφή τους πρέπει να 
είναι γραμμική τύπου Υ = β*Χ και όχι τύπου Υ = α + β*Χ (Barnes: 1987), όπου X και Υ αξίες 
λογαριασμών των λογιστικών καταστάσεων.
101 Ωστόσο, υπάρχουν κλάδοι που, εκ των πραγμάτων, παρουσιάζουν διαφορετικούς αριθμοδείκτες. Για 
παράδειγμα ο δείκτης ‘διαθέσιμα + ενεργητικό’ αναμένεται να είναι μεγαλύτερος για τα super markets (η 
πλειοψηφία των πωλήσεων γίνεται ‘τοις μετρητοίς’) απ’ ό,τι για εταιρίες χονδρικού εμπορίου (η 
πλειοψηφία των πωλήσεων γίνεται ‘επί πιστώσει’).
102 Ένα πρόσφατο παράδειγμα χειραγώγησης της λογιστικής πληροφόρησης είναι αυτό της εταιρίας Enron 
που, κατά τον Scott (2002), «υπερεκτίμησε» τα κέρδη της κατά 1,2 δις $.
103 Η συσχέτιση (πιο συγκεκριμένα ο συντελεστής συσχέτισης) είναι ένα μέτρο γραμμικής συμμεταβολής 
που είναι απαλλαγμένο από μονάδες μέτρησης (Ζαχαροπούλου: 1998, σελ. 130). Όταν ισούται με 1 
(τέλεια θετική συσχέτιση) ή -1 (τέλεια αρνητική συσχέτιση) δείχνει ότι οι μεταβολές της μίας μεταβλητής 
συνοδεύονται από ίσου ποσοστού και προς την ίδια ή αντίθετη κατεύθυνση, αντίστοιχα, μεταβολές 
κάποιας άλλης μεταβλητής ενώ, όταν ισούται με μηδέν δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την 
συμμεταβολή των μεταβλητών (Siegel: 2000, σελ. 399). Οι τιμές της συσχέτισης στο διάστημα (-1,0) και 
στο διάστημα (0,1) δείχνουν ότι υπάρχει θετική και αρνητική συσχέτιση αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η 
ερμηνεία απαιτεί γραφική απεικόνιση των δεδομένων. Για περαιτέρω ανάλυση βλ. Siegel (2000, σελ. 399 
- 401). Σημειώνεται ότι όταν η συσχέτιση αφορά ανεξάρτητες μεταβλητές σε πολυμεταβλητά μοντέλα, 
τότε οδηγεί σε πολυσυγραμμικότητα (multicolinearity) (Siegel: 2000, σελ. 495).
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στις λογιστικές καταστάσεις104 (Chen & Shimerda: 1981). Όταν η συσχέτιση είναι a priori 
δεδομένη (βλ. προηγούμενη υποσημείωση) μας βοηθά να εξετάσουμε λιγότερους αριθμοδείκτες. 
Όμως, στην περίπτωση που απλώς «υποψιαζόμαστε» την συσχέτιση105, ο «αποκλεισμός» 
μεταβλητών από την έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικής πληροφόρησης που 
περιλαμβάνεται στην καθεμία από αυτές (Barnes: 1987). Το τρίτο μειονέκτημα των 
αριθμοδεικτών είναι η (μη) κανονική κατανομή106. Το μειονέκτημα αυτό εμφανίζεται υπό δύο 
μορφές: είτε δεν υπάρχει κανονική κατανομή, με αποτέλεσμα τα μέτρα θέσης107 να μην είναι 
αντιπροσωπευτικά (Barnes: 1987) και οι διαφορές ανάμεσα στις πτωχές και μη πτωχές εταιρίες 
να οφείλονται σε ακραίες τιμές (Beaver: 1966), είτε υπάρχει «απλωμένη»108 κανονική κατανομή 
με αποτέλεσμα να υπάρχει μερική επικάλυψη τιμών109 (overlap) και οι αριθμοδείκτες να μην 
είναι ικανοί «προβλέπτες» (Beaver: 1966). Κατά τον Barnes (1987), όταν αντιμετωπίζουμε το 
φαινόμενο της μη κανονικής κατανομής, πρέπει να τροποποιούμε τους αριθμοδείκτες με σκοπό 
την προσέγγισή της. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει με 4 τρόπους: με λογάριθμο (logarithmic 
transformation) (Beaver: 1966, Lee, Han & Kwon: 1996), με τετραγωνική ρίζα (square root 
transformation) (Beaver: 1966), με ύψωση στο τετράγωνο (chi square transformation) (Barnes: 
1987) και με περικοπή των ακραίων τιμών (outliers trimming - truncation) (Lee, Han & Kwon: 
1996). Ωστόσο, κάθε τροποποίηση έχει μειονεκτήματα: οι δύο πρώτοι τρόποι μπορούν να 
εφαρμοστούν μόνο σε αριθμοδείκτες που λαμβάνουν θετικές και μη αρνητικές τιμές, αντίστοιχα, 
ο τρίτος τρόπος οδηγεί στην ισότητα δύο αντίθετων τιμών (πχ 22 = - 22) και ο τέταρτος τρόπος, 
εκτός του ότι μπορεί να καταστήσει το δείγμα ακατάλληλο (λόγω μείωσης του πλήθους των 
παρατηρήσεων), δεν οδηγεί απαραίτητα σε κανονική κατανομή (Barnes: 1987). Επιπρόσθετα, οι 
τρεις πρώτοι (κυρίως ο τρίτος) τρόποι μεταβάλλουν την σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 
τιμές. Στον πίνακα που ακολουθεί τεκμηριώνεται η ακαταλληλότητα αυτών των τροποποιήσεων:

104 Για παράδειγμα, η συσχέτιση των αριθμοδεικτών ‘Μικτά Αποτελέσματα ^ Πωλήσεις’ και ‘Κόστος 
Πωληθέντων ^ Πωλήσεις’ ισούται με -1. Αυτό οφείλεται στην ταυτότητα Πωλήσεις = Κόστος 
Πωληθέντων + Μικτά Αποτελέσματα. Όταν κάποιος από τους δύο αριθμοδείκτες μειώνεται, ο άλλος 
πρέπει να αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό, έτσι ώστε να ισχύει πάντα η προαναφερθείσα ταυτότητα. Το 
ίδιο συμβαίνει για τους αριθμοδείκτες ‘Ίδια Κεφάλαια + Ενεργητικό’ και ‘Σύνολο Υποχρεώσεων 
Ενεργητικό’ κλπ. Οι παραπάνω αριθμοδείκτες ονομάζονται «συμπληρωματικοί» (Platt & Platt: 1990).
105 Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος αριθμοδείκτης «ενσωματώνεται σε κάποιον άλλο (Platt, Platt & 
Pedersen: 1994). Μία τέτοια περίπτωση είναι οι αριθμοδείκτες ‘Απαιτήσεις Ενεργητικό’ και 
‘Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ενεργητικό’ διότι ‘Κυκλοφορούν Ενεργητικό ^ Ενεργητικό = ‘Απαιτήσεις ^ 
Ενεργητικό’ + ‘Αποθέματα Ενεργητικό’ + ‘Διαθέσιμα Ενεργητικό’.
106 Η κανονική κατανομή είναι ένα εξιδανικευμένο, ομαλό και με σχήμα καμπάνας ιστόγραμμα που δεν 
περιέχει το στοιχείο της τύχης (Siegel: 2000, σελ. 46). Οι βασικές και πιο χρήσιμες ιδιότητες μιας 
κανονικής κατανομής είναι οι εξής: α) η γραφική παράστασή της έχει μέγιστο στην τιμή του μέσου όρου 
(η τιμή με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι ο μέσος όρος των τιμών των παρατηρήσεων) και 
είναι συμμετρική (το πλήθος των μεγαλύτερων, από τον μέσο όρο, τιμών ισούται με το πλήθος των 
μικρότερων, από τον μέσο όρο, τιμών) και β) μέσος όρος = διάμεσος = επικρατούσα τιμή. Στην πράξη, 
σπάνια συναντούμε κανονική κατανομή και αρκούμαστε στην προσέγγισή της (Siegel: 2000, σελ. 47).
107 Μέτρα θέσης: αριθμητικός, σταθμισμένος και γεωμετρικός μέσος, επικρατούσα τιμή και διάμεσος - 
υπόλοιπα εκατοστημόρια (Ζαχαροπούλου: 1993, σελ. 39).
108 Ο όρος «απλωμένη» χρησιμοποιείται για να δηλώσει μεγάλη διακύμανση τιμών γύρω από τον μέσο 
όρο. Όταν ισχύει η κανονική κατανομή, η μεγάλη διακύμανση μειώνει τον βαθμό στον οποίο ο μέσος όρος 
αποτελεί αντιπροσωπευτική τιμή των υπόλοιπων τιμών. Αντίθετα μία «σφιχτή» κανονική κατανομή (μικρή 
διακύμανση τιμών γύρω από τον μέσο όρο) καθιστά τον μέσο όρο αντιπροσωπευτική τιμή των τιμών του 
δείγματος σε μεγαλύτερο βαθμό.
109 Παράδειγμα μερικής επικάλυψης: για 5 πτωχές εταιρίες ο αριθμοδείκτης X λαμβάνει τις τιμές 1,2,3,4 
και 5 ενώ για 5 μη πτωχές εταιρίες ο ίδιος αριθμοδείκτης λαμβάνει τις τιμές 4,5,6,7 και 8. Η μερική 
επικάλυψη προέρχεται από τις τιμές 4 και 5 οι οποίες εμφανίζονται και στις δύο ομάδες εταιριών.
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Πίνακας 3 Ακαταλληλότητα των τροποποιήσεων για την προσέγγιση κανονική κατανομής

Υποθετικές τιμές αριθμοδεικτών
Χωρίς τροποποίηση -0,400 -0,300 -0,200 -0,100 0,000 0.100 0,200 0,300 0,400

Με log(x) Α.Υ Α.Υ Α.Υ Α.Υ. Α.Υ -1.000 -0,699 -0,523 -0,398

Με λ/χ Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. 0,000 0,316 0,447 0,548 0,632
Με χ2 0,160 0,090 0,040 0,010 0,000 0,010 0,040 0,090 0,160

Σχέση που συνδέει τις τιμές (κάθε τιμή διαιρείται με τις τιμές της 1η4 στήλης
Χωρίς τροποποίηση 1 0,75 0.5 0.25 0 -0,25 -0,5 -0,75 -1

Με log(x) - Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ Α.Υ. Α.Υ.
Με Vx - Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ. Α.Υ.
Με χ2 1 0,562 0,25 0,062 0 0,062 0,25 0,562 1

Α.Υ. = Αδύνατος Υπολογισμός

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 3, οι τροποποιήσεις οδηγούν σε υπολογιστικές και 
ερμηνευτικές «ανωμαλίες». Εκτός αυτού, «παρά την τροποποίηση, οι αριθμοδείκτες, τις 
περισσότερες φορές δεν ακολουθούν κανονική κατανομή» (Beaver: 1966). Τα προβλήματα που 
προκαλούνται από την συσχέτιση και την μη κανονική κατανομή αφορούν, κυρίως, στα 
στατιστικά μοντέλα.

ΕΜχίψει Θεωρίας χρηματοοικονομικής δυσπραγίας (Lindsay & Campbell: 1996), το πλήθος 
των αριΟμοδεικτών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι, προφανώς, αόριστο (Mensah: 
1984) και, σχεδόν, κάθε έρευνα βρίσκει διαφορετικό αριθμοδείκτη ως την σημαντικότερη 
ένδειξη επερχόμενων προβλημάτων (Altman: 2001, σελ. 8 - 9). Συνεπώς, ο ερευνητής θα πρέπει 
να υπολογίσει πολλές μεταβλητές και μετά να χρησιμοποιήσει κάποιες από αυτές (Grice & 
Ingram: 2001). Οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται, κυρίως, από τα μοντέλα είναι οι εξής110: 
παραδοσιακοί ή βασιζόμενοι στο ιστορικό κόστος (traditional ratios ή historical cost based 
ratios), ταμειακής ροής111 (cash flow based ratios ή cash flow based measures), προσαρμοσμένοι 
στην τιμή του κλάδου (industry adjusted ratios), αποπληθωρισμένοι (deflated ratios ή general 
price level adjusted ratios) και τάσης (trend ratios). Παραδείγματα αριθμοδεικτών (εκτός των 
παραδοσιακών και των αποπληθωρισμένων112) παρατίθενται στο παράρτημα Α. Οι τέσσερις 
τελευταίες κατηγορίες αριθμοδεικτών προτάθηκαν ως καλύτερες (ή συμπληρωματικές) λύσεις 
έναντι των παραδοσιακών αριθμοδεικτών. Για τους αριθμοδείκτες ταμειακής ροής οι Casey & 
Bartczak (1985) αναφέρουν, μετά από έρευνα, ότι δεν προσφέρουν επιπλέον πληροφόρηση (σε 
σχέση με τους παραδοσιακούς) ενώ η Henebry (1996) αναφέρει ότι η πληροφόρηση που 
προσφέρουν, ούσα μικρή, αφορά μόνο στην μακροχρόνια πρόβλεψη της πτώχευσης (τραπεζών). 
Όσον αφορά στους προσαρμοσμένους στην τιμή του κλάδου αριθμοδείκτες, πρέπει να 
σημειώσουμε το εξής: όταν η κατανομή των τιμών δεν είναι κανονική, η τιμή του μέσου όρου 
ενδέχεται να είναι «πλασματική» επηρεαζόμενη από ακραίες τιμές. Κατά τον Mensah (1983), οι 
αποπληθωρισμένοι αριθμοδείκτες βελτιώνουν ελάχιστα την πρόβλεψη της πτώχευσης ενώ οι 
Norton & Smith (1980) και Platt, Platt & Pedersen (1994) αναφέρουν ότι η χρήση τους δεν

110 Σημειώνεται ότι οι Beaver (1968β), Katz, Lilien & Nelson (1985) και Dugan & Forsyth (1995) έχουν 
χρησιμοποιήσει αριθμοδείκτες αγοράς (market ratios ή return ratios) για την πρόβλεψη της εταιρικής 
πτώχευσης. Η μελέτη αυτών των αριθμοδεικτών δεν κρίνεται σκόπιμη διότι οι μεταβλητές αυτές δεν 
προέρχονται από τις λογιστικές καταστάσεις (συνήθως χρησιμοποιούνται οι τιμές των μετοχών και η 
διακύμανσή τους).
111 Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για την «παραδοσιακή» ταμειακή ροή (καθαρά κέρδη + μη ταμειακά 
έξοδα).
112 Οι συγγραφείς που χρησιμοποιούν αποπληθωρισμένους αριθμοδείκτες δεν αναφέρουν κάποιον 
συγκεκριμένο τύπο και παραπέμπουν στα χρησιμοποιούμενα λογισμικά ή σε κυβερνητικούς κανόνες (βλ. 
ενδεικτικά Norton & Smith: 1979, Mensah: 1983).
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βελτιώνει καθόλου την πρόβλεψη. Αυτό, κατά τους τελευταίους, οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
παραδοσιακοί αριθμοδείκτες ενσωματώνουν τον πληθωρισμό (συνθήκη του περιβάλλοντος) ενώ 
οι αποπληθωρισμένοι όχι. Τέλος, οι αριθμοδείκτες τάσης απαιτούν την ύπαρξη δεδομένων για 
αρκετές οικονομικές χρήσεις και αυτό, στην περίπτωση των εταιριών που πτωχεύουν, είναι η 
εξαίρεση και όχι ο κανόνας113.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση για τις εισροές των μοντέλων, είναι αναγκαίο να αναφερθούμε 
και στις «ποιοτικές» μεταβλητές. Οι Abidali & Harris (1995) υποστηρίζουν ότι πρέπει να 
χρησιμοποιούμε τέτοιες μεταβλητές γιατί «πολλές εταιρίες που θα πτώχευαν, ‘σώζονται’ χάρις 
στα έμπειρα διοικητικά στελέχη τους»114. Ως «ποιοτικές» μεταβλητές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν: η γνώμη των ελεγκτών, η εμπειρία και η μόρφωση των στελεχών, η 
βαθμολογία των ομολόγων κλπ. Το βασικό μειονέκτημα αυτού του είδους πληροφόρησης είναι 
ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί αντικειμενικά λόγω της 
χρήσης ψευδομεταβλητών (dummy variables) για την μέτρησή της115 (πχ: πότε μία διοίκηση 
θεωρείται ότι διαθέτει εμπειρία;). Υποστηρίζεται ότι το κύριο πλεονέκτημα των διοικητικών 
μεταβλητών είναι η μη χειραγώγησή τους. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις χειραγώγησης: οι 
Pinches & Mingo (1973) αναφέρουν ότι «συχνά, γίνονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις 
εταιρίες και τους οίκους βαθμολόγησης με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πλασματική 
βαθμολογία των ομολόγων».

Κόστη των λανθασμένων προβλέψεων. Στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης 
πραγματοποιούνται δύο λάθη: το Λάθος Τύπου 1 (στο εξής ΑΤΙ) και το λάθος τύπου 2 (στο εξής 
ΛΤ2). Το ΑΤΙ αφορά στην πρόβλεψη μη πτώχευσης και πραγματοποίηση πτώχευσης, ενώ το 
ΛΤ2 αφορά στην πρόβλεψη πτώχευσης και πραγματοποίηση μη πτώχευσης. Κάθε λανθασμένη 
πρόβλεψη συνοδεύεται από κόστος («ποινή» για την λανθασμένη πρόβλεψη). Ως παράδειγμα 
κόστους ΑΤΙ αναφέρεται η απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου για τους μετόχους116 και ως 
παράδειγμα κόστους ΛΤ2 αναφέρεται η απώλεια της αμοιβής ενός δανείου για μία τράπεζα117 
(Blum: 1974). Κατά τον Altman (1973), το κόστος ΑΤΙ είναι μεγαλύτερο του κόστους ΛΤ2. 
Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι, για μία εμπορική τράπεζα, το κόστος ΑΤΙ είναι από 32 
μέχρι 62 φορές μεγαλύτερο του κόστους ΛΤ2 (Frydman, Altman & Kao: 1985). Ωστόσο, 
υπάρχουν περιπτώσεις - εξαιρέσεις στις οποίες τα ΛΤ2, σε σύγκριση με τα ΑΤΙ, συνοδεύονται 
από μεγαλύτερο κόστος. Κατά τον Neter (1966), «όταν μία τράπεζα δεν δανειοδοτεί κάποια 
εταιρία - πελάτη, τότε ‘χάνει’ το κέρδος από αυτό το δάνειο αλλά και τα κέρδη από τα

113 Zmijewski (1984): «τα στοιχεία για τις πτωχές εταιρίες, συχνά, δεν είναι διαθέσιμα». Dietrich (1984): 
«η πληροφόρηση που αφορά στις πτωχές εταιρίες είναι, συνήθως, ελλιπής και δημοσιεύεται με 
καθυστέρηση».
114 Ωστόσο, για να δεχθούμε ότι η εταιρία «σώζεται» από τα διοικητικά της στελέχη, πρέπει να δεχθούμε 
ότι τα διοικητικά στελέχη δεν ευθύνονται για την κατάσταση της εταιρίας. Κάτι τέτοιο, όμως, σύμφωνα με 
την προηγηθείσα ανάλυση δεν ισχύει (βλ. 1.3.2).
115 Για παράδειγμα οι Keasy & Watson (1987) χρησιμοποιούν την τιμή 0 όταν μία εταιρία δεν έχει 
ενυπόθηκα δάνεια και την τιμή 1 σε διαφορετική περίπτωση. Προφανώς, όμως, υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
σε δύο εταιρίες όταν τα ενυπόθηκα δάνεια ανέρχονται στο 10% και 90% των υποχρεώσεων, αντίστοιχα.
116 Προβλέπουν ότι η εταιρία δεν θα πτωχεύσει, επενδύουν σε μετοχές της, η εταιρία πτωχεύει και οι 
μέτοχοι «χάνουν» το κεφάλαιό τους. Κατά την Hsieh (1993), το κόστος ΑΤΙ για τους μετόχους 
περιλαμβάνει και το κόστος ευκαιρίας από την διατήρηση μετοχών σε εταιρίες που τελικά πτωχεύουν.
117 Προβλέπει ότι η εταιρία - πελάτης θα πτωχεύσει, δεν δέχεται να δανειοδοτήσει, η εταιρία - πελάτης 
δεν πτωχεύει και η τράπεζα «χάνει» την αμοιβή (τόκους) που θα λάμβανε αν είχε δανειοδοτήσει. Το ίδιο 
ισχύει για τους μετόχους: προβλέπουν ότι η εταιρία θα πτωχεύσει, δεν επενδύουν σε μετοχές, η εταιρία δεν 
πτωχεύει και οι μέτοχοι «χάνουν» την απόδοση που θα λάμβαναν αν είχαν επενδύσει σε μετοχές της εν 
λόγω εταιρίας.
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μελλοντικά δάνεια που θα έδινε στην εταιρία - πελάτη»"8. Στην επισήμανση αυτή, μπορούμε να 
προσθέσουμε ότι η τράπεζα, ίσως, «χάσει» και τις καταθέσεις (παρούσες και μελλοντικές) του 
πελάτη και, κατά συνέπεια, τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευσή τους"9. Μία άλλη 
περίπτωση - εξαίρεση είναι αυτή της εφαρμογής αντιμονοπωλιακής πολιτικής (antitrust policy). 

Κατά τον Blum (1974), «...το να επιτρέψουμε μία συγχώνευση επειδή η εταιρία χαρακτηρίστηκε 
ως ‘ευρισκόμενη σε κατάσταση αποτυχίας’ (failing) μπορεί να κάνει μεγαλύτερο ‘κακό’ στο 
κοινό συμφέρον».

Ολοκληρώνοντας την σύντομη αναφορά στα κόστη ΑΤΙ και ΛΤ2, πρέπει να επισημάνουμε 
ότι «είναι δύσκολο να υπολογίσουμε τον λόγο των κοστών» (Morrison: 1969) και ότι «ούτε οι 
τραπεζίτες έχουν συμφωνήσει, ακόμη, για το ακριβές μέγεθος των κοστών (Altman: 2001, σελ. 
32). Συνεπώς, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν, a priori, διαμορφωμένα κόστη για 
τις λανθασμένες προβλέψεις. Κατά τους Pacey & Pham (1990), πρέπει να διατυπώνουμε 
ξεκάθαρα τον σκοπό της πρόβλχψης, για να μπορούμε να υπολογίσουμε την σχέση των 
κοστών ΛΤ1 και ΛΤ2. Η παρατήρηση αυτή, τεκμηριώνεται από τα διαφορετικά κόστη - 
συνέπειες που επιφέρει η πτώχευση στις ομάδες συμμετεχόντων (βλ. 2.4.3).

3.3.3 Οι κυριότερες μέθοδοι πρόβλχψης της εταιρικής πτώχευσης

3.3.3.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Τα θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζουν υπάρχουσες θεωρίες στην πρόβλεψη της εταιρικής 
πτώχευσης. Οι θεωρίες αυτές δεν είναι αποκλειστικά οικονομικές ή χρηματοοικονομικές. Ως 
παραδείγματα μη οικονομικών - χρηματοοικονομικών θεωριών, αναφέρονται η θεωρία του 
χάους (chaos theory) που χρησιμοποιείται από τους Lindsay & Campbell (1996) και η θεωρία 
καταστροφής του παίκτη τυχερών παιγνίων (gambler ‘s ruin theory) που χρησιμοποιείται από 
τον Wilcox (1971α & 1973). Αντίθετα, η θεωρία διαχείρισης ή διοίκησης μετρητών (cash 
management theory) που χρησιμοποιείται από τους Laitinen & Laitinen (1998) και οι θεωρίες 
πιστωτικού κινδύνου (credit risk theories) σε μικροοικονομική ή μακροοικονομική βάση (πχ 
Tamborini: 1997) είναι οικονομικές - χρηματοοικονομικές θεωρίες. Βασικό μειονέκτημα των 
παραπάνω μοντέλων είναι ότι στηρίζονται σε a priori υποθέσεις που, συχνά, είναι αντίθετες της 
εμπειρίας από την πράξη. Τα θεωρητικά μοντέλα δεν είναι ιδιαίτερα «δημοφιλή»: 
χρησιμοποιήθηκαν στο 11,2% των κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης'20.

3.3.3.2 ΣΤΑ ΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Τα στατιστικά μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης 
διακρίνονται σε μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά. Η μονομεταβλητή ανάλυση (univariate 

analysis) συνίσταται στην εξέταση μίας μεταβλητής ή πολλών μεταβλητών αλλά όχι ταυτόχρονα. 
Η πρώτη προσέγγιση στην πρόβλεψη της πτώχευσης με τη βοήθεια στατιστικής τεχνικής ανήκει 

στον Beaver (1966). Ο Beaver κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης «ταμειακή ροή + 
συνολικό χρέος» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουμε την πτώχευση με επιτυχία από 118 119 120

118 Υποθέτει ότι η «απόρριψη» μίας εταιρίας - πελάτη από μία τράπεζα συνεπάγεται οριστική παύση των 
συναλλαγών ανάμεσα στα δύο μέρη.
119 Προφανώς, η τελική απώλεια για την τράπεζα εξαρτάται από το ποσό και το επιτόκιο του δανείου που 
απορρίφθηκε, το ποσό και την υπολογιζόμενη απόδοση από τις παρούσες και μελλοντικές καταθέσεις της 
εταιρίας - πελάτη κλπ.
120 Από στοιχεία που παραθέτουν οι Aziz & Dar (2004).
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ένα έως πέντε έτη (με μικρότερη επιτυχία) πριν την πραγματοποίησή της. Μία νεότερη 
προσέγγιση είναι αυτή των Whittred & Zimmer (1984) οι οποίοι χρησιμοποίησαν την μεταβλητή 
«καθυστέρηση λήψης του πιστοποιητικού ελέγχου» (μέτρηση σε ημέρες) και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι εταιρίες με μεγάλη πιθανότητα πτώχευσης καθυστερούν σημαντικά, σε σχέση 
με τις υπόλοιπες, να λάβουν το εν λόγω πιστοποιητικό και να δημοσιεύσουν τις λογιστικές 
καταστάσεις. Τα μειονεκτήματα των παραπάνω μοντέλων είναι τα εξής: δεν επιτρέπουν την 
εξέταση της επιρροής ενός χαρακτηριστικού σε κάποιο άλλο (Altman: 1973, Morris: 1998) και 
είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα διότι, μερικές φορές, λόγω συσχέτισης των 
αριθμοδεικτών (βλ. 3.3.2), οδηγούν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα (Zopounidis & Dimitras: 
1998, σελ. 8). Αυτά τα μειονεκτήματα έχουν καταστήσει τέτοια μοντέλα ξεπερασμένα 
(outdated): χρησιμοποιήθηκαν, μόλις, στο 3,4% (5,3% των εργασιών με στατιστικά μοντέλα) των 
κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης121. Οι κυριότερες πολνμεταβλητές 
μέθοδοί είναι η πολλαπλή ή πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση (multiple ή multivariate 
discriminant analysis122, στο εξής ΠΔΑ), το μοντέλο γραμμικής πιθανότητας (linear probability 
model, στο εξής μοντέλο ΓΠ), η ανάλυση logit123 - probit124 και το σωρευτικό άθροισμα 
(cumulative sum, στο εξής ΣΑ). Κάθε πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδος υποθέτει ότι οι 
σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές είναι κάποιας μορφής και αναζητά την ακριβή μορφή 
αυτής της σχέσης (Shin & Lee: 2002). Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις 
προαναφερθείσες πολυμεταβλητές μεθόδους δίνοντας βαρύτητα στην ΠΔΑ και την logit που θα 
χρησιμοποιηθούν στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

Πολλαπλή Διακριτική Ανάλυση. Η ΠΔΑ οφείλει την ύπαρξή της στον Fisher (1936 & 1938) 
και χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην μελέτη των χαρακτηριστικών τριών φυτών διαφορετικού 
είδους. Στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, η πρώτη χρήση εντοπίζεται στην εργασία του 
Altman (1968). Είναι μία στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για την κατάταξη μίας 
παρατήρησης, σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά της, σε μία από πολλές a priori 
ορισμένες ομάδες125 (Altman: 1973). Η μέθοδος στηρίζεται στις εξής υποθέσεις: α) τα δείγματα 
των ομάδων είναι τυχαία (Deakin: 1972), β) οι ομάδες είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες (Altman: 
1973) και εξαντλητικές (Morrison: 1969), γ) για κάθε ομάδα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή (Mossman et al: 1998, Nanda & 
Pendharkar: 2001), δ) τα διανύσματα των μέσων και οι μήτρες διασποράς είναι γνωστά (Nanda 
& Pendharkar: 2001) και ε) οι μήτρες διακύμανσης - συνδιακύμανσης (variance - covariance 
matrices) ή μήτρες διασποράς (dispersion matrices) των ομάδων είναι ίσες (Nanda & 
Pendharkar: 2001). Η ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή εξίσωσης που χρησιμοποιείται είναι η 
γραμμική:

121 Από στοιχεία που παραθέτουν οι Aziz & Dar (2004).
122 Στην ελληνική γλώσσα μπορεί να αποδοθεί και ως «ανάλυση διαχωρισμού» αλλά ο όρος διακριτική 
ανάλυση είναι ορθότερος. Κατά τον Altman (2001, σελ. 9), «υποστηρίζεται ότι ο όρος πολλαπλή πρέπει να 
χρησιμοποιείται στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από δύο ομάδες. Ωστόσο είναι προτιμότερο 
να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εξετάζονται περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά».
123 Προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Logistic Transformation και μπορεί να αποδοθεί ως 
πολυωνυμικό λογιστικό πρότυπο (ή πολυωνυμικό πρότυπο λογισμού).
124 Προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Probability Transformation.
125 Στην περίπτωση της πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης οι ομάδες είναι δύο: πτωχές και μη πτωχές 
εταιρίες.
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Τύπος 4 Γραμμικής μορφής εξίσωση της ΠΔΑ

Ζ, = α0 + OjXy m, Zopounidis & Dimitras (1998, σελ. 9)

Z = Τιμή Z της εταιρίας 
α0 = σταθερός όρος
a = συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών X
i, j = δείκτες εταιριών και μεταβλητών, αντίστοιχα (ί = Ι,.,.,η και j =

Στην περίπτωση των άνισων μητρών διασποράς προτείνεται η χρήση της εξίσωσης 

δευτεροβάθμιας μορφής (quadratic form) (Joy & Tollefson: 1975, Moyer: 1977, Eisenbeis: 

1977). Ωστόσο, οι Altman & Loris (1976) απέδειξαν ότι, ανεξαρτήτως μορφής, η διακριτική 

ισχύς είναι ίδια και οι Frydman, Altman & Kao (1985) υποστηρίζουν ότι η γραμμική μορφή 

παράγει καλύτερα αποτελέσματα στα δείγματα ελέγχου126 127. Ένα, ακόμη, μειονέκτημα της 

δευτεροβάθμιας μορφής είναι ότι οδηγεί σε περισσότερες παραμέτρους και ότι όλοι οι έλεγχοι 

σημαντικότητας αφορούν στην γραμμική μορφή (Altman: 2001, σελ. 29). Κατά τον Taffler 

(1982), «η δευτεροβάθμια μορφή πρέπει να προτιμάται μόνο στην περίπτωση μεγάλων 

δειγμάτων»128. Από τον τύπο 4 προκύπτουν οι τιμές Ζ των παρατηρήσεων που χρησιμοποιούνται 

για την κατάταξη των παρατηρήσεων σε μία από τις a priori ομάδες σύμφωνα με μία κριτική 
τιμή Ζ (critical Ζ - score) που ονομάζεται σημείο διαχωρισμού (cut - off point) και προκύπτει 

από τον παρακάτω τύπο:

Τύπος 5 Υπολογισμός της κριτικής τιμής Ζ

Ζcritical = In
( \

V ^2 '2 y

, Altman (2001, σελ. 34)

Zcriticai = Κριτική τιμή Ζ = τιμή Ζ του cut - off point
qi, q2 = a priori πιθανότητα για μία εταιρία να είναι πτωχή και μη πτωχή, αντίστοιχα 
C], c2 = κόστος ΛΤ1 και ΛΤ2, αντίστοιχα

Στην περίπτωση των πτωχών και μη πτωχών εταιριών (γενικότερα όταν οι υπό εξέταση ομάδες 

είναι δύο), το σημείο διαχωρισμού απεικονίζεται με μία ευθεία γραμμή που χωρίζει τον 

δισδιάστατο χώρο σε δύο τμήματα: στο ένα τμήμα βρίσκονται οι τιμές Ζ των πτωχών εταιριών 

και στο άλλο τμήμα οι τιμές Ζ των μη πτωχών εταιριών129 (Morrison: 1969). Στην πράξη, είναι 

δυνατόν η τιμή Ζ μίας πτωχής εταιρίας να ανήκει στο τμήμα των τιμών Ζ των μη πτωχών 

εταιριών και αντίστροφα. Οι τιμές Ζ που βρίσκονται σε «λάθος» τμήμα συναστούν τις 

λανθασμένες κατατάξεις (ΑΤΙ και ΛΤ2, βλ. 3.3.2). Ο τύπος 5 δείχνει ότι «όταν δημιουργούμε 

τον ‘κανόνα διαχωρισμού’ λαμβάνουμε υπόψη τις a priori πιθανότητες και τα κόστη των

126 Οι συμβολισμοί δεν είναι απόλυτοι. Ο Altman (2001, σελ. 9-10) χρησιμοποιεί τους συμβολισμούς Ζ = 
VjXj +...+ VnXn ενώ ο αρχικός συμβολισμός του Fischer (1936) ήταν ο X = λ^ +...+ ληΧ„.
127 Τα δείγματα ελέγχου (holdout samples) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκ των υστέρων 
διακριτικής ισχύος ή της προβλεπτικής ισχύος των μοντέλων. Σε αυτά θα αναφερθούμε παρακάτω.
128 Ο εν λόγω συγγραφέας θεωρεί μικρό το δικό του δείγμα (23 πτωχές και 45 μη πτωχές εταιρίες).
129 Σε περίπτωση τριών ομάδων το όριο απεικονίζεται με ένα δισδιάστατο πλάνο στον τρισδιάστατο χώρο, 
στην περίπτωση τεσσάρων ομάδων το όριο απεικονίζεται με ένα τρισδιάστατο πλάνο στον χώρο τεσσάρων 
διαστάσεων κ.ο.κ. (Morrison: 1969). Σημειώνεται ότι, εξορισμού, οι τιμές Ζ των πτωχών εταιριών είναι 
μεγαλύτερες των τιμών Ζ των μη πτωχών εταιριών (Hsieh: 1993): αν Ζ > Zcriticai η εταιρία κατατάσσεται 
στις πτωχές ενώ αν Ζ < Zcritica] η εταιρία κατατάσσεται στις μη πτωχές. Ωστόσο, οι περισσότερες, αν όχι 
όλες, οι εμπειρικές έρευνες αναφέρουν την τιμή Ζ ως δείκτης «καλής» χρηματοοικονομικής κατάστασης 
με αποτέλεσμα οι εταιρίες με μεγάλη τιμή Ζ να βρίσκονται σε «καλύτερη» χρηματοοικονομική κατάσταση 
συγκριτικά με εταιρίες με μικρή τιμή Ζ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει μία «τεχνικής φύσης» 
διόρθωση και ο κανόνας κατάταξης γίνεται: αν - Ζ > Zcriticai η εταιρία κατατάσσεται στις μη πτωχές ενώ αν 
- Ζ < Zcriticai η εταιρία κατατάσσεται στις πτωχές.
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λανθασμένων κατατάξεων» (Morrison: 1969, Joy & Tollefson: 1975). Κατά τους Joy & 
Tollefson (1975), ο αντικειμενικός στόχος της κριτικής τιμής Ζ πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση 
του κόστους των λανθασμένων κατατάξεων130 και επιτυγχάνεται από την εφαρμογή του 
παραπάνω τύπου. Στην περίπτωση που τα δύο κόστη ισούνται και οι a priori πιθανότητες είναι, 
επίσης, ίσες τότε η κριτική τιμή Ζ ισούται, εξορισμού, με μηδέν131 (Lachenbruch: 1967). Η 
επιλογή των μεταβλητών132 που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να γίνει με έναν από τους 
παρακάτω τρόπους:

1. Παραγοντική Ανάλυση (factor analysis) (Pinches & Mingo: 1973, Chen & Shimerda: 
1981, Gombola et al: 1987): από κάθε ομάδα μεταβλητών επιλέγουμε την μεταβλητή που 
«ευθύνεται» για τις υψηλότερες συσχετίσεις. Το βασικό πλεονέκτημα (ίσως και το 
μοναδικό) είναι ο περιορισμός της πολυσυγραμμικότητας (βλ. παρακάτω) υπό την 
προϋπόθεση «ανεξαρτησίας» των αριθμοδεικτών κερδοφορίας, ρευστότητας κλπ (Frecka 
& Lee: 1983). Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι: α) αγνοεί την ξεχωριστή πληροφόρηση 
κάθε μεταβλητής (Chen & Shimerda: 1981) και β) δεν επιλέγει τις μεταβλητές που 
διαχωρίζουν καλύτερα τις ομάδες αλλά αυτές που περιγράφουν καλύτερα όλο το 
δείγμα133 (Pacey & Pham: 1990).

2. Παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή το status των εταιριών και ανεξάρτητες 
μεταβλητές τις μεταβλητές που έχουμε επιλέξει ως πιθανούς «προβλέπτες» (Theodossiou: 
1991 β): βάσει αυτής της μεθόδου επιλέγονται οι μεταβλητές με τον μεγαλύτερο (και 
ταυτόχρονα στατιστικά σημαντικό) τυποποιημένο συντελεστή β (standardized coefficient, 
beta). Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι πολλοί αριθμοδείκτες συσχετίζονται και 
ίσως δεν μας οδηγήσουν σε ξεκάθαρη εικόνα134.

3. Χρήση των μεταβλητών για τις οποίες παρουσιάζονται (στατιστικά σημαντικές) διαφορές 
στους μέσους των δύο ομάδων (Norton & Smith: 1979): εναλλακτικά μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τις μεταβλητές με τις μεγαλύτερες (στατιστικά σημαντικές) διαφορές 
ανάμεσα στους μέσους των δύο ομάδων. Βασικό μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης 
είναι η πιθανή απώλεια πληροφόρησης. Ο Altman (1968) αποδεικνύει ότι αριθμοδείκτες 
χωρίς διαφορές στους μέσους των ομάδων προσέφεραν επιπλέον πληροφόρηση 
(συνέβαλαν στην αύξηση της διακριτικής ισχύος) στο μοντέλο του.

4. Βήματα προς τα μπροστά (stepwise forward) ή πίσω (stepwise backward): στην stepwise 
forward ΠΔΑ επιλέγουμε αρχικά την μεταβλητή για την οποία παρατηρείται η 
μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στους μέσους των δύο ομάδων (Altman: 1973) και στην 
συνέχεια προσθέτουμε μία - μία τις υπόλοιπες μεταβλητές με κριτήριο την 
μεγιστοποίηση του F - ratio (Altman: 1973, Norton & Smith: 1979) ή την μεγιστοποίηση

130 Τα ΛΤ1 και ΛΤ2 δεν συνοδεύονται από ίσα κόστη (βλ. 3.3.2).
131Απόδειξη: αν q, = q2 και c, = c2 τότε ln[(q, q2)*(c, c2)] = ln(l*l) = ln(l) = 0.
132 Όλες οι τεχνικές μείωσης των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών αποσκοπούν στην υπολογιστική 
αποτελεσματικότητα (Norton & Smith: 1980).
133 Στην πρόβλεψη της πτώχευσης, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται στους παράγοντες (factors) που 
περιγράφουν το δείγμα, αλλά στους παράγοντες που διακρίνουν τις πτωχές από τις μη πτωχές εταιρίες. Οι 
μεταβλητές που διαχωρίζουν καλύτερα τις δύο ομάδες, δεν είναι απαραίτητα οι ίδιες που περιγράφουν 
καλύτερα το δείγμα (Pacey & Pham: 1990).
134 Η συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών οδηγεί σε πολυσυγραμμικότητα και, κατ’ επέκταση, σε 
«ασταθείς» συντελεστές (βλ. παρακάτω για την πολυσυγραμμικότητα).
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του μέτρου D2 της απόστασης Mahalanobis135 (Morrison: 1969). Η διαδικασία σταματά 
όταν η προσθήκη επιπλέον μεταβλητών δεν οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του F - ratio ή 
του μέτρου D2 (ή δεν οδηγεί στην επιθυμητή αύξηση των εν λόγω στατιστικών). Στην 
stepwise backward ΠΔΑ με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του Wilks’ lambda136 (Moyer: 
1977, Norton & Smith: 1979) δημιουργούμε, αρχικά, μία εξίσωση που περιλαμβάνει όλες 
τις μεταβλητές. Στη συνέχεια, «αφαιρούμε» μία - μία τις μεταβλητές μόνο αν η αφαίρεση 
αυτή οδηγεί σε μείωση του Wilks’ lambda (Moyer: 1977). Η διαδικασία σταματά όταν η 
αφαίρεση επιπλέον μεταβλητών δεν οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του Wilks’ lambda (ή 
δεν οδηγεί στην επιθυμητή μείωση του εν λόγω στατιστικού).

5. Χρήση όλων των μεταβλητών: δημιουργούμε ένα μοντέλο που περιλαμβάνει όλες τις 
μεταβλητές. Στην περίπτωση αυτή η επιρροή από την ύπαρξη πολυσυγραμμικότητας (βλ. 
παρακάτω) είναι, σχεδόν, βέβαιη.

Η παρατήρηση που αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες μεθόδους είναι η εξής: το να 
χρησιμοποιούμε πολλές μεταβλητές οδηγεί σε πολύπλοκα μοντέλα, όμως το να μην 
χρησιμοποιήσουμε μία μεταβλητή μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη προβλεπτική ισχύ (Deakin: 
1972) που οφείλεται σε παράλειψη κάποιας μικρής ή μεγάλης ποσότητας πληροφόρησης (Norton 
& Smith: 1980). Οι Norton & Smith (1979) αναφέρουν ότι «υπάρχουν αποδείξεις που δείχνουν 
ότι η προβλεπτική ισχύς των μοντέλων αυξάνεται όσο περισσότεροι αριθμοδείκτες 
χρησιμοποιούνται». Ανεξαρτήτως του τρόπου επιλογής των τελικών μεταβλητών ένα μοντέλο 
ΠΔΑ «κινδυνεύει» από την πολυσυγραμμικότητα των αριθμοδεικτών (= συσχέτιση μεταξύ 
περισσότερων από δύο ανεξάρτητων μεταβλητών, Siegel: 2000, σελ. 495). Η επιρροή αυτού του 
φαινομένου παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω.

Η βασική επιρροή της πολυσυγραμμικότητας αφορά στους συντελεστές a, του τύπου 4. Κατά 
τον Morrison (1969), «πρέπει να αποφεύγονται μεταβλητές με πολυσυγραμμικότητα γιατί αυτή 
οδηγεί σε ασταθείς συντελεστές». Ο Mensah (1984) αναφέρει ότι «το μέγεθος της 
πολυσυγραμμικότητας ανάμεσα στους αριθμοδείκτες είναι δυνατόν να αλλάζει. Για τον λόγο 
αυτό, στην ΠΔΑ δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αριθμοδείκτες με συγραμμικότητα αν θέλουμε 
να έχουμε ένα μοντέλο με ισχυρή προβλεπτική ισχύ στο μέλλον». Ωστόσο, η 
πολυσυγραμμικότητα αποτελεί πρόβλημα μόνο στην περίπτωση που δεν επιτρέπει την 
αναστροφή των μητρών διασποράς που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των συντελεστών 
των μεταβλητών (Eisenbeis: 1977, Altman & Eisenbeis: 1978, Solomon & Beck: 1980). 
Επιπρόσθετα, «μεταβλητές με υψηλή συσχέτιση προσφέρουν πολλά στην διάκριση» (Eisenbeis: 
1977), «η πολυσυγραμμικότητα δεν επηρεάζει την ισχύ κατάταξης» (Solomon & Beck: 1980) 
και «η πολυσυγραμμικότητα δεν αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα αφού μας οδηγεί στην επιλογή 
λίγων μεταβλητών που απλοποιούν το μοντέλο» (Altman: 2001, σελ. 10). Τέλος, κατά τον 

Edmister (1972), «...επειδή οι δείκτες έχουν πολυσυγραμμικότητα αποδεικνύεται ότι ένας

135 Ο F - ratio χρησιμοποιείται για να προσδιορίσουμε την διακριτική ισχύ του μοντέλου (Altman: 1973). 
Η βασική ιδιότητα του F - ratio είναι η εξής: όταν μεγιστοποιείται, μεγιστοποιεί την απόσταση του μέσου 
όρου των τιμών Ζ της μίας ομάδας από τον αντίστοιχο μέσο όρο της άλλης ομάδας και ταυτόχρονα 
ελαχιστοποιεί την διασπορά των τιμών Ζ κάθε ομάδας γύρω από την μέση τιμή Ζ της ίδιας ομάδας 
(Altman: 2001, σελ. 14). Το μέτρο D2 της απόστασης Mahalanobis (από το όνομα του Ινδού επιστήμονα 
Mahalanobis) είναι το πολυδιάστατο ανάλογο του ελέγχου για την διαφορά ανάμεσα στους μέσους δύο 
δειγμάτων και αποτελεί τροποποίηση του F - ratio (Morrison: 1969).
136 To Wilks’ lambda (από το ελληνικό γράμμα λ) εξετάζει αν τα διανύσματα των μέσων των δύο ομάδων 
είναι (ή δεν είναι) ίσα (Deakin: 1972) και είναι ένα αντίστροφο μέτρο της διακριτικής ισχύος των 
μεταβλητών που δεν έχουν «βγει» ακόμα από το μοντέλο (Moyer: 1977).
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δείκτης από κάθε ομάδα μεταβλητών137 αρκεί για την δημιουργία ενός ικανού πολυμεταβλητού 
μοντέλου». Απούσας της πολυσυγραμμικότητας, ένα θέμα που ενδιαφέρει είναι η απόδοση 
σημαντικότητας στους συντελεστές a; της εξίσωσης του τύπου 4.

Ο Eisenbeis (1977) αναφέρει 6 μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουμε 
την σχετική σημαντικότητα των συντελεστών138. Πρέπει εκ των προτέρων να τονιστεί ότι «στην 
ΠΔΑ, δεν έχει νόημα να εξετάσουμε αν ένας συντελεστής είναι ή δεν είναι στατιστικά σημαντικά 
διαφορετικός του μηδενός» (Eisenbeis: 1977). Η πρώτη μέθοδος αφορά στην εξέταση των 
μονομεταβλητών F - ratios. Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει τον υπολογισμό των 
τυποποιημένων συντελεστών ή των σχετικών βαρών τους: όσο μεγαλύτερο το σχετικό βάρος 
τόσο πιο σημαντικός ο συντελεστής. Όμως, όταν υπάρχει συγραμμικότητα τα σχετικά βάρη δεν 
δείχνουν την σχετική σημασία των συντελεστών (Blum: 1974). Η τρίτη μέθοδος στηρίζεται στην 
stepwise forward ΠΔΑ: η σειρά με την οποία εισέρχονται οι μεταβλητές στο μοντέλο είναι η 
σειρά σχετικής σημαντικότητάς τους139. Η τέταρτη μέθοδος είναι η αντίστροφη της τρίτης και 
στηρίζεται στην stepwise backward ΠΔΑ: όταν όλες οι μεταβλητές υπάρχουν στο μοντέλο, τότε 
η σειρά με την οποία εξέρχονται από το μοντέλο δείχνει, αντίστροφα, την σχετική 
σημαντικότητά τους140. Η πέμπτη μέθοδος καλείται «υπό συνθήκη διαγραφή» (conditional 
deletion) και συνίσταται στον υπολογισμό του πολυμεταβλητού F - ratio κατόπιν χρήσης όλων 
των μεταβλητών πλην μίας: ο μικρότερος F - ratio δείχνει ότι ο συντελεστής της μεταβλητής που 
«λείπει» είναι ο σχετικά σημαντικότερος ενώ ο μεγαλύτερος F - ratio δείχνει ότι ο συντελεστής 
της μεταβλητής που «λείπει» είναι ο λιγότερο σημαντικός. Κατά την έκτη μέθοδο, η στάθμιση 
των συντελεστών, στην περίπτωση των δύο ομάδων, γίνεται ως εξής: κάθε συντελεστής 
πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο (μέσος όρος της μεταβλητής i για την ομάδα 1 - μέσος όρος της 
μεταβλητής i για την ομάδα 2) ^ (μέσος όρος των τιμών Ζ για την ομάδα 1 - μέσος όρος των 
τιμών Ζ για την ομάδα 2). Μεγάλες τιμές του γινομένου δείχνουν μεγάλη συνεισφορά της 
μεταβλητής i στην απόσταση Mahalanobis των μέσων των δύο ομάδων (υψηλή σχετική 
σημαντικότητα του συντελεστή της μεταβλητής i) και αντίστροφα.

Η ΠΔΑ είναι, ίσως, η πιο δημοφιλής τεχνική: χρησιμοποιήθηκε στο 30,3% (47,4% των 
εργασιών με στατιστικά μοντέλα) των κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής 
πτώχευσης141. Η δημοτικότητα αυτή οφείλεται στα πλεονεκτήματα της μεθόδου. Το βασικότερο 
αυτών είναι ότι λαμβάνει υπόψη πολλά χαρακτηριστικά της εταιρίας και την επιρροή κάποιου 
χαρακτηριστικού στα υπόλοιπα (Altman: 1968, 1973 & 2001, σελ. 9). Κατά τον Morrison 
(1969), η ΠΔΑ «...έχει απλή μορφή και μας επιτρέπει να δούμε ποιες μεταβλητές επηρεάζουν 
θετικά και ποιες αρνητικά την τιμή Ζ». Ένα ακόμα πλεονέκτημα της ΠΔΑ είναι η μείωση των 
διαστάσεων του προβλήματος (Altman: 1968 & 2001, σελ. 9). Οι αρχικές διαστάσεις του χώρου 
(space dimensionality) μειώνονται από G σε G - 1, όπου G ο αριθμός των a priori ομάδων 
(Altman: 1973). Τέλος, κατά τους Joy & Tollefson (1975), «όταν τα χαρακτηριστικά 
προέρχονται από πληθυσμούς με πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, έτσι ώστε οι ομάδες να

137 Ρευστότητα, κερδοφορία κλπ.
138 Για την κριτική των μεθόδων ο αναγνώστης παραπέμπεται τις εργασίες των Eisenbeis (1977) και 
Taffler (1982).
139 Ο συντελεστής της μεταβλητής που εισέρχεται πρώτη είναι ο σημαντικότερος, ο συντελεστής της 
μεταβλητής που εισέρχεται δεύτερη είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός κ.ο.κ.
140 Ο συντελεστής της μεταβλητής που εξέρχεται πρώτη είναι ο λιγότερο σημαντικός, ο συντελεστής της 
μεταβλητής που εξέρχεται δεύτερη είναι ο δεύτερος λιγότερο σημαντικός κ.ο.κ.
141 Από στοιχεία που παραθέτουν οι Aziz & Dar (2004).
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έχουν τις ίδιες μήτρες διασποράς, η γραμμική ΠΔΑ προσφέρει μία άριστη λύση στο πρόβλημα 
ταξινόμησης».

Τα μειονεκτήματα της ΠΔΑ αφορούν στο κατά πόσο ισχύουν οι (περιοριστικές) υποθέσεις 
της. Το πρώτο μειονέκτημα αφορά στην κατ’ επιλογή δειγματοληψία που οδηγεί σε 
υπερδειγματοληψία (βλ. 3.3.2). Η υπερδειγματοληψία οδηγεί σε μη αντιπροσωπευτική Ζ„,,ις3| 
(Joy & Tollefson: 1975) επειδή η διαμόρφωση της κριτικής τιμής επηρεάζεται από τις a priori 
πιθανότητες και, κατά συνέπεια, θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μόνο όταν το δείγμα 
είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Η κριτική τιμή επηρεάζει τον σταθερό όρο ao της 
εξίσωσης ΠΔΑ (Morrison: 1969, Blum: 1974, Dietrich: 1984, Zmijewski: 1984) με αποτέλεσμα 
οι ορθές προβλέψεις πτώχευσης να είναι «προς τα πάνω προκατειλημμένες» (upwardly biased) 
και οι ορθές προβλέψεις μη πτώχευσης να είναι «προς τα κάτω προκατειλημμένες»142 
(downwardly biased) (Zmijewski: 1984). Για τον λόγο αυτό οι Joy & Tollefson (1975) τονίζουν 
ότι «όταν οι αναλογίες του δείγματος διαφέρουν από τις αντίστοιχες αναλογίες του πληθυσμού, η 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή». Ο Lachenbruch (1968) αναφέρει 
ότι η ΠΔΑ είναι ακατάλληλη για μικρά δείγματα όταν τα επιμέρους δείγματα των ομάδων δεν 
είναι ευρέως χωρισμένα143. Κατά τον ίδιο συγγραφέα, όταν ο αριθμός των παραμέτρων 
αυξάνεται, το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος, επίσης, αυξάνεται144. Το δεύτερο 
μειονέκτημα αφορά στην υπόθεση της πολυμεταβλητής κανονικής κατανομής η οποία συνήθως 
παραβιάζεται (Frydman, Altman & Kao: 1985) και μπορεί να προκαλέσει προκατάληψη στους 
ελέγχους σημαντικότητας και τα εκτιμώμενα λάθη (Eisenbeis: 1977). Η υπόθεση αυτή οδηγεί, 
επίσης, στην διαγραφή των μεταβλητών που «ευθύνονται» για την μη κανονική πολυμεταβλητή 
κατανομή145 (King: 1970) και δεν επιτρέπει την χρήση ψευδομεταβλητών (King: 1970, Dake: 
1972, Ohlson: 1980). Το τρίτο μειονέκτημα σχετίζεται με την υπόθεση των ίσων μητρών 

διασποράς. Η υπόθεση αυτή, επίσης, αποτρέπει την χρήση ψευδομεταβλητών διότι θα 
οδηγηθούμε σε άνισες μήτρες που επηρεάζουν τους ελέγχους σημαντικότητας των μέσων των 
ομάδων και τις κατατάξεις (Eisenbeis: 1977). Το τέταρτο μειονέκτημα της ΠΔΑ αφορά στην 
εύρεση του άριστου αλγόριθμου κατάταξης (Frydman, Altman & Kao: 1985) και οφείλεται στο 
ότι δεν γνωρίζουμε τα κόστη των λανθασμένων προβλέψεων (Tam & Kiang: 1992) και τις a 
priori πιθανότητες (Tam & Kiang: 1992, Nanda & Pendharkar: 2001). To πέμπτο μειονέκτημα 
συνίσταται στο ότι οι συντελεστές των μεταβλητών δεν δείχνουν από μόνοι τους την βαρύτητα 
των μεταβλητών (Dugan & Zavgren: 1988). Τέλος, το έκτο μειονέκτημα της ΠΔΑ είναι το εξής: 
δεν δείχνει την πιθανότητα πτώχευσης μίας εταιρίας ούτε δείχνει αν η πιθανότητα πτώχευσης 
μίας εταιρίας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη πιθανότητα μίας άλλης εταιρίας (Dugan & 
Zavgren: 1988). Το σημαντικότερο ζήτημα, κατά τον Blum (1974), είναι η μέτρηση των ορθών

142 Αυτό σημαίνει ότι τα ΑΤΙ (ΛΤ2) είναι, ψευδώς, λιγότερα (περισσότερα) απ’ ό,τι θα ήταν αν το δείγμα 
ήταν αντιπροσωπευτικό.
143 Η περίπτωση των πτωχών και μη πτωχών εταιριών είναι μία περίπτωση «ευρέως χωρισμένων» 
δειγμάτων με βάσει την ανεξάρτητη μεταβλητή. Ωστόσο, βάσει των αριθμοδεικτών δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν όντως τα δείγματα των δύο ομάδων είναι ευρέως χωρισμένα.
144 Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες ομάδες ή μεταβλητές πρέπει να 
αυξήσουμε το μέγεθος του δείγματος.
145 Στην περίπτωση μη κανονικής πολυμεταβλητής κατανομής ο Taffler (1982) υποστηρίζει ότι πρέπει να 
τροποποιούμε τις μεταβλητές (και όχι να τις εξαιρούμε από την ανάλυση) για να προσεγγίζουμε την 
κανονικότητα με φραγμένες μεταβλητές και για να μην διαφέρουν ιδιαίτερα οι μήτρες διασποράς. Για τα 
προβλήματα των τροποποιήσεων, βλ. 3.3.2.
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κατατάξεων (διακριτικής ισχύς ή ισχύς κατάταξης) και των ορθών προβλέψεων (προβλεπτική 
ισχύς ή ισχύς πρόβλεψης). Το θέμα αυτό εξετάζεται αμέσως παρακάτω.

Το ποσοστό ορθών κατατάξεων των παρατηρήσεων είναι ανάλογο του συντελεστή R2 που 
χρησιμοποιούμε στην ανάλυση παλινδρόμησης146 (Altman: 1968). Κατά τον Morrison (1969), «η 
αναλογία ορθών κατατάξεων μπορεί να οφείλεται σε: α) πραγματικές διαφορές ανάμεσα στις 
ομάδες, β) λάθη δειγματοληψίας και γ) εντατική αναζήτηση (intensive searching) των 
μεταβλητών που ‘κάνουν την καλύτερη δουλειά’ για το δείγμα». Κατά τους Altman & Eisenbeis 
(1978), η ΠΔΑ δεν είναι μία ξεκάθαρα προβλεπτική μέθοδος ενώ οι Pinches & Mingo (1973) 
υποστηρίζουν ότι η ΠΔΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως περιγραφική όσο και ως 
προβλεπτική τεχνική. Ο Mensah (1984) αναφέρει ότι, αν το περιβάλλον παραμείνει σταθερό στο 
μέλλον, η ΠΔΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προβλεπτική τεχνική. Οι Joy & Tollefson (1975) 
τονίζουν ότι η ορθή προσέγγιση της προβλεπτικής ισχύος ενός μοντέλου ΠΔΑ περιλαμβάνει τα 
παρακάτω βήματα:

1. Δημιουργία της εξίσωσης με δεδομένα από μία χρονική περίοδο t
2. Έλεγχος της εκ των υστέρων διακριτικής ισχύος (ex post discrimination power): με την 

εξίσωση που προέκυψε κατατάσσουμε τις παρατηρήσεις ενός άλλου δείγματος από την 
ίδια χρονική περίοδο t

3. Έλεγχος της εκ των προτέρων προβλεπτικής ισχύος (ex ante prediction power): με την 
εξίσωση που προέκυψε προβλέπουμε την κατάταξη των παρατηρήσεων ενός δείγματος 
από μία μεταγενέστερη χρονική περίοδο1471 + 1, t + 2 κλπ

Οι προαναφερθέντες συγγραφείς τονίζουν ότι αν δεν ελέγξουμε την εκ των υστέρων διακριτική 
ισχύ δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την σημαντικότητα των 
συντελεστών. Το δείγμα που χρησιμοποιείται στο δεύτερο βήμα, συνήθως, προκύπτει από 

«σπάσιμο» του αρχικού δείγματος στα δύο και ονομάζεται holdout (Lachenbruch: 1967). 
Χρησιμοποιούμε το «μισό» αρχικό δείγμα για την εκτίμηση της εξίσωσης και το «άλλο μισό» 
για τον έλεγχο της εκ των υστέρων διακριτικής ισχύος148. Αντί του holdout δείγματος μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο «U» ή «jackknife» ή «leave one out classification» 
(Lachenbruch: 1967). Η μέθοδος αυτή συνίσταται στα εξής: στην περίπτωση των η 
παρατηρήσεων, υπολογίζουμε η διαφορετικές εξισώσεις, «αφήνοντας έξω μία» (leave one out) 
παρατήρηση κάθε φορά. Η παρατήρηση αυτή κατατάσσεται σύμφωνα με την εξίσωση που 
προκύπτει από τις υπόλοιπες παρατηρήσεις. Οι Lachenbruch & Mickey (1968) κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η μέθοδος του holdout δείγματος δεν υπερτερεί της μεθόδου «U» και ο 
Eisenbeis (1977) επισημαίνει ότι η μέθοδος «U» είναι η καταλληλότερη για τον έλεγχο της εκ 
των υστέρων διακριτικής ισχύος. Ένα μειονέκτημα που επισημάνθηκε κατά την εμφάνιση της 
μεθόδου ήταν οι υπολογιστικές δυσκολίες της (Cochran: 1968) οι οποίες, όμως, ξεπεράστηκαν 
χάρις στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είτε ελέγχουμε την εκ των υστέρων 
διακριτική ισχύ είτε την εκ των προτέρων προβλεπτική ισχύ, χρησιμοποιούμε έναν πίνακα με την 
παρακάτω μορφή:

146 Ο συντελεστής R2 μετρά το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται 
από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.
147 Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι «.. .προβλέπω σημαίνει να πω σήμερα αυτό που συμβεί στο 
μέλλον» (foretell the future).
148 Είναι προφανές ότι για να προκόψουν τα δύο δείγματα, το αρχικό δείγμα πρέπει να περιλαμβάνει 
αρκετές παρατηρήσεις.
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Πίνακας 4 Πίνακας διάκρισης ή πρόβλεψης στην ΠΔΑ

Β ΝΒ
ΑΤΙ

ΝΒΝΒ

Σύνολο
Β

ΝΒ
Πραγματική κατάσταση

%ΛΤ1
%ΝΒΝΒ

100%
100%

Β = πτωχές εταιρίες 
ΝΒ = μη πτωχές εταιρίες

Στον παραπάνω πίνακα οι ΒΒ (ή ΝΒΝΒ) αναφέρονται στις εταιρίες που είναι Β (ή ΝΒ) και για 
τις οποίες η διάκριση - πρόβλεψη είναι Β (ή ΝΒ). Το %ΒΒ (ή %ΝΒΝΒ) είναι το ποσοστό των 
εταιριών Β (ή ΝΒ) που κατετάγη - προβλέφθηκε ορθά και ισούται με ΒΒ + Β (ή ΝΒΝΒ ΝΒ). 
Τα ΛΤ1 (ή ΛΤ2) αντιπροσωπεύουν το πλήθος των εταιριών Β (ή ΝΒ) για τις οποίες η διάκριση - 
πρόβλεψη είναι ΝΒ (ή Β). Το %ΛΤ1 (ή %ΛΤ2) είναι το ποσοστό των εταιριών Β (ή ΝΒ) για τις 
οποίες η διάκριση - πρόβλεψη είναι ΝΒ (ή Β) και ισούται μεΝΒ^-Β(ήΒ^- ΝΒ). Το πλήθος των 
συνολικά ορθών κατατάξεων - προβλέψεων ισούται με ΒΒ + ΝΒΝΒ και το ποσοστό των 
συνολικά ορθών κατατάξεων - προβλέψεων ισούται με (ΒΒ + ΝΒΝΒ) + (Β + ΝΒ). Το πλήθος 
των συνολικών λαθών ισούται με ΛΤ1 + ΛΤ2 και το ποσοστό των συνολικών λαθών με (ΑΤΙ + 
ΛΤ2) + (Β + ΝΒ). Ολοκληρώνοντας την ανάλυση για την διακριτική (ή, υπό όρους, 
προβλεπτική) ισχύ πρέπει να αναφερθεί ότι «δεν είναι ορθό να χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο που 
δημιουργήθηκε με δεδομένα ενός έτους πριν την πτώχευση, για να προβλέψουμε την εμφάνισή 
της περισσότερα χρόνια πριν» (Blum: 1974). Στην περίπτωση αυτή «είναι ορθότερο να 
χρησιμοποιούμε ανάλυση χρονολογικών σειρών και όχι να δημιουργούμε μοντέλα με δεδομένα 
δύο, τρία κλπ έτη πριν, παρόλο που μία εταιρία μπορεί να μετακινείται από ομάδα σε ομάδα»149 
(Eisenbeis: 1977).

Ένα από τα πιο συχνά λάθη κατά την εφαρμογή της ΠΔΑ είναι η δημιουργία μίας τρίτης 
ομάδας στην οποία κατατάσσονται οι παρατηρήσεις για τις οποίες υπάρχει «αμφιβολία». Η 
περιοχή της γραφικής παράστασης στην οποία βρίσκονται οι τιμές Ζ αυτών των παρατηρήσεων 
ονομάζεται «γκρίζα ζώνη» (grey zone) (Edmister: 1972). Μία τέτοια προσέγγιση έχει 
χρησιμοποιηθεί από τους Edmister (1972), Altman & Loris (1976), Abidali & Harris (1995) και 
Altman150 (2000). To σκεπτικό για την δημιουργία μίας τέτοιας ομάδας είναι το εξής: υπάρχουν 
εταιρίες που σύμφωνα με τα δεδομένα τους (τιμές αριθμοδεικτών) και, κατ’ επέκταση τις τιμές 
Ζ, κατατάσσονται σε κάποια από τις δύο ομάδες έχοντας τιμή Ζ «πολύ κοντά» στην κριτική τιμή. 
Αυτό σημαίνει ότι μία μικρή μεταβολή στην τιμή Ζ (κατόπιν μεταβολής των τιμών των 
αριθμοδεικτών τους) θα αλλάξει την κατάταξη τους ή την πρόβλεψη για την μελλοντική 
κατάστασή τους. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται γραφικά μία υποθετική «γκρίζα 
ζώνη».

149 Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι τα μοντέλα με δεδομένα δύο, τρία κλπ έτη πριν την πτώχευση 
προτιμιόνται των χρονολογικών σειρών. Αυτό οφείλεται στο ότι οι χρονολογικές στιγμές απαιτούν 
δεδομένα πολλών ετών με αποτέλεσμα να είναι υπολογιστικά «ασύμφορες».
150 Οι Altman & Loris (1976) και Altman (2000) χρησιμοποιούν τον όρο «ζώνη άγνοιας» (zone of 
ignorance).
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Σχήμα 8 «Μαύρη», «Γκρίζα» και «Λευκή» ζώνη κατάταξης των εταιριών151 στην ΠΔΑ
Πιθανά cut-off

Θεωρητικά, η χρήση μίας τρίτης ομάδας (όταν το δείγμα περιλαμβάνει δύο ομάδες) είναι 
λανθασμένη διότι η ΠΔΑ παράγει συμπεράσματα για τόσες ομάδες όσες και η ομάδες που 
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του μοντέλου (Eisenbeis: 1977). Όπως δείχνουν τα πιθανά 
cut - off points στο σχήμα 8 (διακεκομμένες κάθετες γραμμές), η «γκρίζα ζώνη» περιλαμβάνει 
τα περισσότερα λάθη κατάταξης151 152. Συνεπώς, η ύπαρξη λαθών στο μεταίχμιο των δύο ομάδων 
δείχνει ότι το μοντέλο που έχει προκύψει δεν διαχωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις εταιρίες βάσει των 
χρηματοοικονομικών δεδομένων τους ή ότι, απλώς, οι εταιρίες δεν παρουσιάζουν 
χρηματοοικονομικά δεδομένα που να τις διαχωρίζουν επαρκώς153. Ωστόσο, στην πράξη, η χρήση 
μίας «γκρίζας ζώνης» είναι αποδεκτή (ίσως και απαραίτητη) διότι αποτρέπει την διατύπωση 
«βέβαιης» άποψης για το μέλλον μίας εταιρίας που, κατόπιν μικρών μεταβολών του 
χρηματοοικονομικού προφίλ154 της, θα μπορούσε να βρίσκεται είτε στην μία είτε στην άλλη 
ομάδα. Οι Tam & Kiang (1992) επισημαίνουν ότι ένα ακόμα λάθος είναι ο συνδυασμός παλαιών 
και νέων δεδομένων για την δημιουργία ενός μοντέλου χωρίς να προηγηθεί έλεγχος για την ισχύ 
των υποθέσεων της μεθόδου. Οι προαναφερθέντες συγγραφείς τονίζουν ότι πρέπει να ελέγξουμε 
την ισχύ των υποθέσεων στο νέο δείγμα, ασχέτως αν τα δύο δείγματα τις ικανοποιούν 
(ξεχωριστά το καθένα) ή όχι.

Ανάλυση Logit - Probit155. Η πρώτη εφαρμογή της ανάλυσης logit στην πρόβλεψη της 
εταιρικής πτώχευσης ανήκει στον Martin (1977) ο οποίος προέβλεψε την πτώχευση τραπεζών. 
Είναι μία παραμετρική μέθοδος «υπό συνθήκη πιθανότητας που μοιάζει με την ΠΔΑ αλλά έχει

151 Το σχήμα προέρχεται από τον Edmister (1972). Σημειώνεται ότι η επικάλυψη ανάμεσα στην «μαύρη» 
και την «λευκή» ζώνη δεν είναι, συνήθως, τόσο μεγάλη. Στο σχήμα παρουσιάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο 
προς όφελος της καλύτερης κατανόησης του θέματος.
152 Σημειώνεται ότι λάθη κατάταξης είναι δυνατόν να υπάρχουν και εκτός «γκρίζας ζώνης» (πχ η τιμή Ζ 
μίας πτωχής εταιρίας να ανήκει στην «λευκή ζώνη»).
153 Έχει αναφερθεί, ήδη, ότι, κατά τον Lachenbruch (1968), η ΠΔΑ είναι ακατάλληλη όταν τα επιμέρους 
δείγματα των ομάδων δεν είναι ευρέως χωρισμένα.
154 Η τιμή Ζ είναι, ουσιαστικά, ένα μέτρο του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρίας όταν η εξίσωση 
της ΠΔΑ προκύπτει από την επεξεργασία αριθμοδεικτών.
155 Η μόνη διαφορά της logit με την probit συνίσταται στην χρησιμοποιούμενη συνάρτηση: στην logit η 
συνάρτηση που χρησιμοποιείται είναι η αθροιστική λογαριθμική (Zopounidis & Dimitras: 1998, σελ. 13) 
ενώ στην probit χρησιμοποιείται η τυπική αθροιστική κανονική κατανομή. Ομοίως διαφέρει και η υπόθεση 
που κάνουμε για τον διαταρακτικό όρο (disturbance term) μ. Στην logit υποθέτουμε ότι ακολουθεί την 
τυχαία λογαριθμική κατανομή ενώ στην probit την τυχαία κανονική κατανομή (Theodossiou: 1991 β). 
Λόγω της ομοιότητας των δύο μεθόδων θα παρουσιάσουμε μόνο την πρώτη. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
προαναφερθείσες διαφορές, η ανάλυση που αφορά στην logit μπορεί να επεκταθεί και στην probit.
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λιγότερες υποθέσεις» (Barnes: 1987). Η βασική υπόθεση της μεθόδου είναι η ύπαρξη 

δυνατότητας εφαρμογής μίας λογαριθμικής καμπύλης (Flagg & Giroux: 1991). Η ανάλυση logit 

είναι τροποποίηση του μοντέλου γραμμικής πιθανότητας (βλ. παρακάτω) με την διαφορά ότι η 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι συνεχής (Aziz & Dar: 2004). Σε αντίθεση με την ΠΔΑ, η logit δεν 

υποθέτει κανονική κατανομή των μεταβλητών (Mossman et al: 1998) και ίσες μήτρες διασποράς 

(Aziz, Emanuel & Lawson: 1988). Η μορφή εξίσωσης της logit είναι η ακόλουθη:

Τύπος 6 Η εξίσωση της logit ανάλυσης

1 + e-(*0 +b,Xj) + /*,· , Aziz & Dar (2004)

Ρ = η πιθανότητα πτώχευσης της εταιρίας 
b0 = σταθερός όρος
b = συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών X 
μ = διαταρακτικός όρος 
e = βάση φυσικών λογάριθμων
i, j = δείκτες εταιριών και μεταβλητών, αντίστοιχα (i = Ι,.,.,η Kaij = l,...,m)

Από τον τύπο 6 προκύπτει η υπό συνθήκη πιθανότητα πτώχευσης όταν μία εταιρία φέρει κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (ανεξάρτητες μεταβλητές). Επίσης, αποδεικνύεται ότι η 

συνάρτηση που χρησιμοποιείται έχει την ιδιότητα να μεγιστοποιεί τις υπό συνθήκη πιθανότητες 

πτώχευσης και μη πτώχευσης (Ohlson: 1980). Όπως και στην ΠΔΑ, υπάρχει μία κριτική 

πιθανότητα Ρ (Pcrmcai) που διαχωρίζει τις πτωχές από τις μη πτωχές εταιρίες ελαχιστοποιώντας, 

ταυτόχρονα, τα ΑΤΙ και ΛΤ2 (αυτό συμβαίνει όταν PCriticai = 0,5). Ωστόσο, για να λάβουμε την 

κριτική πιθανότητα που ελαχιστοποιεί το αναμενόμενο συνολικό κόστος ΑΤΙ και ΛΤ2, οι 

Ohlson (1980), Theodossiou (1991 β) KaiNanda & Pendharkar (2001) προτείνουν την διαδικασία 

δοκιμής και λάθους (trial and error): για διαφορετικές κριτικές πιθανότητες καταγράφουμε το 

αναμενόμενο συνολικό κόστος ΑΤΙ και ΛΤ2 και επιλέγουμε εκείνη την κριτική πιθανότητα που 

το ελαχιστοποιεί156. Είναι προφανές ότι, όταν τα κόστη ΑΤΙ και ΛΤ2 ισούνταμ η κριτική 

πιθανότητα που ελαχιστοποιεί το αναμενόμενο συνολικό κόστος τους στο δείγμα ισούται με 0,5.

Η επιλογή των μεταβλητών του τελικού μοντέλου μπορεί να γίνει με τους πέντε τρόπους που 

αναφέρθηκαν στην ΠΔΑ. Διαφέρει, όμως, η χρήση του στατιστικού για τον 4° τρόπο: στην 

stepwise forward (backward) logit το κριτήριο είναι η ελαχιστοποίηση του -2 λογάριθμου 

πιθανοφάνειας157 (-2 log likelihood). Κατά τον Mensah (1984), η logit «επιτρέπει να εντοπίσουμε 

ποιες μεταβλητές έχουν την μεγαλύτερη σημαντικότητα». Για να βρούμε την σημαντικότητα. 
των συντελεστών μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε μερικούς από τους τρόπους που 

αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση της ΠΔΑ (πχ πρόσθεση ή αφαίρεση μεταβλητών με κριτήριο 

την ελαχιστοποίηση του -2 log likelihood). Ο Lussier (1995) προτείνει την χρήση του 

στατιστικού Wald για τον έλεγχο διαφοράς ενός συντελεστή από το μηδέν. Για την εκτίμηση της 

εκ των υστέρων διακριτικής ισχύος χρησιμοποιούμε ένα δείγμα από την ίδια χρονική περίοδο158

156 Ο Theodossiou διενεργεί 100 δοκιμές (ανά εκατοστό πιθανότητας) ενώ ο Ohlson 10 (ανά δέκατο 
πιθανότητας).
157 Ο -2 log likelihood συγκρίνει το μοντέλο με ένα υποθετικό, «τέλειο» μοντέλο που θα κατέτασσε σωστά 
όλες τις παρατηρήσεις (Lussier: 1995). Όταν ισούται με μηδέν τα δύο μοντέλα δίνουν τα ίδια 
αποτελέσματα.
158 Στην logit δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος leave one out classification. Οι Neophytou, Charitou & 
Charalambous (2000) την χρησιμοποιούν για να ελέγξουν το μοντέλο logit που δημιουργούν. Ωστόσο, ο 
Lachenbruch (1967), που «εφηύρε» την μέθοδο, δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της εργασίας του για 
την πιθανή χρήση της μεθόδου σε μοντέλα εκτός των μοντέλων διακριτικής ανάλυσης.
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και για την εκτίμηση της προβλεπτικής ισχύος χρησιμοποιούμε, όπως και στην ΠΔΑ, ένα δείγμα 
από μεταγενέστερη χρονική περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα διάκρισης ή πρόβλεψης 
και τον υπολογισμό των ποσοστών ΛΤ1, ΛΤ2, ορθών κατατάξεων - προβλέψεων κλπ.
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της εξεταζόμενης μεθόδου είναι τέσσερα. Πρώτον, αυτό που 
ενδιαφέρει, κυρίως, είναι η διατύπωση συγκεκριμένης πιθανότητας πτώχευσης και όχι η απλή 
κατάταξη στις πτωχές ή μη πτωχές εταιρίες. Έτσι για δύο εταιρίες που κατατάσσονται στην ίδια 
ομάδα, γνωρίζουμε ποια από τις δύο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα πτώχευσης (Dugan & Zavgren: 
1988, Barnes: 1987). Επίσης, η εφαρμογή της μεθόδου είναι απαλλαγμένη από τις περιοριστικές 
υποθέσεις της κανονικής κατανομής και των ίσων μητρών διασποράς (Flagg & Giroux: 1988, 
Ohlson: 1980). Το τρίτο πλεονέκτημα αφορά στην εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων και 
στην καλύτερη πρακτική διάκριση των εταιριών (Ohlson: 1980, Mossman et al: 1998). Τέλος, σε 
αντίθεση με τις γραμμικές μορφές (όπου το αποτέλεσμα από μία μεταβολή στις ανεξάρτητες 
μεταβλητές είναι εξίσου ισχυρό σε όλη την γραφική παράσταση), το αποτέλεσμα της μεταβολής 
των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ισχυρότερο στην μέση της γραφικής παράστασης και πιο 
αδύναμο στις άκρες της159 (Platt & Platt: 1990). Κατά συνέπεια, εταιρίες με πιθανότητα «κοντά» 
στην κριτική πιθανότητα, μπορούν να αλλάξουν ομάδα μετά από μία μικρή μεταβολή των 
αριθμοδεικτών τους.

Παρά τα πλεονεκτήματά της, η logit παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα. Καταρχήν, η 
υπερδειγματοληψία επηρεάζει160 τον σταθερό όρο b0 και τους συντελεστές bj της εξίσωσης 
(Zmijewski: 1984). Επιπρόσθετα, η πολυσυγραμμικότητα επηρεάζει την σημαντικότητα των 
συντελεστών (όχι την διακριτική ή προβλεπτική ισχύ του μοντέλου) (Keasy & Watson: 1987) 
και, κατά τους Hopwood, McKeown & Mutchler (1988), η logit δεν είναι «ανθεκτική» σε 
περιπτώσεις ακραίας μη κανονικής κατανομής.

Κατά τους Tam & Kiang (1992), η logit είναι προτιμότερη της ΠΔΑ όταν εξετάζουμε 
δυαδικές (binary) μεταβλητές (πχ πτώχευση - μη πτώχευση, διοικητικές μεταβλητές) και ακόμα 
και όταν ισχύουν όλες οι υποθέσεις της ΠΔΑ, η logit είναι εξίσου καλή μέθοδος κατάταξης. 
Ωστόσο, ο Morris (1998) αναφέρει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνο στην περίπτωση μεγάλων 
δειγμάτων αφού «σε μικρά δείγματα δεν είναι ξεκάθαρο αν η logit είναι καλύτερη από την 
ΠΔΑ». Η logit συνιστά την δεύτερη, μετά την ΠΔΑ, πιο «δημοφιλή» τεχνική: χρησιμοποιήθηκε 
στο 23,5% (36,8%161 των εργασιών με στατιστικά μοντέλα) των κυρτότερων μοντέλων 
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης162.

Μοντέλο Γραμμικής Πιθανότητας. Το μοντέλο ΓΠ είναι ένα μοντέλο παλινδρόμησης163 στο 
οποίο η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι διχοτομική (dichotomous): λαμβάνει την τιμή 1 για τις 
εταιρίες που πτώχευσαν και την τιμή 0 για τις εταιρίες που δεν πτώχευσαν. Η πρώτη εφαρμογή 
του σε πρόβλεψη πτώχευσης (τραπεζών) ανήκει στους Meyer & Pifer (1970).

Τύπος 7 Η εξίσωση του μοντέλου ΓΠ

y, = b0 + bjXtJ + μι, Aziz & Dar (2004)

159 Αυτό οφείλεται στην «σιγμοειδή» γραφική παράσταση που έχει την μορφή «S».
160 Ο όρος «επηρεάζει» σημαίνει ότι οι τιμές των συντελεστών θα ήταν διαφορετικές αν το δείγμα ήταν 
αντιπροσωπευτικό.
161 Τα ποσοστά αναφέρονται στην logit και probit ταυτόχρονα.
162 Από στοιχεία που παραθέτουν οι Aziz & Dar (2004).
163 Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ευθεία ελάχιστων τετραγώνων είναι η ordinal least squares 
(Theodossiou: 1991 β).
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y = 1 αν η εταιρία είναι πτωχή και Ο αν είναι μη πτωχή 
b0 = σταθερός όρος
b = συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών X 
μ = διαταρακτικός όρος
i, j = δείκτες εταιριών και μεταβλητών, αντίστοιχα (ί = Ι,.,.,η Kaij =

Οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής μπορούν να ερμηνευτούν ως υπό συνθήκη πιθανότητες 

πτώχευσης. Βασική υπόθεση του μοντέλου είναι ότι ο όρος μ, ακολουθεί την κανονική κατανομή 

(Aziz & Dar: 2004). Το μοντέλο ΓΠ και η ΠΔΑ είναι «τέλεια υποκατάστατα» αφού οι 

συντελεστές τους (εκτός των σταθερών όρων) διαφέρουν κατά την ίδια αναλογία (Theodossiou: 

1991 β). Εναλλακτικά, «η εκτιμώμενη πιθανότητα είναι μία γραμμική μετατροπή των τιμών Ζ» 

(Papoulias & Theodossiou: 1992). Κύριο μειονέκτημα του μοντέλου είναι ότι «υποφέρει» από 

ετεροσκεδαστικότητα (Papoulias & Theodossiou: 1992). Αυτό σημαίνει ότι η διακύμανση των 

διαταρακτικών όρων στην περίπτωση που η ανεξάρτητη μεταβλητή ισούται με 1, δεν είναι ίδια 

με την αντίστοιχη διακύμανση όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή ισούται με 0. Αυτό έχει ως 

συνέπεια την αύξηση των λανθασμένων προβλέψεων164. Ένα ακόμη μειονέκτημα του μοντέλου 

ΓΠ είναι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς η εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να λάβει τιμές 

εκτός του διαστήματος [0,1] (Zopounidis & Dimitras: 1998, σελ. 13). Επειδή το μοντέλο ΓΠ 

οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα με την ΠΔΑ, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εργασίες: μόλις, 

στο 3,4% (5,3% των εργασιών με στατιστικά μοντέλα) των κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της 

εταιρικής πτώχευσης165.

Σωρευτικό Άθροισμα166. Το ΣΑ είναι μία δυναμική επέκταση της ΠΔΑ που συνδυάζει την 

διακριτική ανάλυση με έναν άριστο κανόνα παύσης (Doumpos & Zopounidis: 1999) και 

χρησιμοποιείται για να εντοπίσει αλλαγές στην κατανομή πιθανοτήτων τυχαίων διαδικασιών 

(Theodossiou: 1991α).

Τύπος 8 Η εξίσωση του σωρευτικού αθροίσματος

Cit = mm(CiM + Zit - Κ,Ο) < -L , Theodossiou (1991α)

C = τιμή του σωρευτικού αθροίσματος της εταιρίας
Ζ = δείκτης χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρίας
Κ, L = στατιστικά προσδιοριζόμενες θετικές παράμετροι (Κ, L > 0)
i,t = δείκτης εταιριών και χρονικής περιόδου, αντίστοιχα (ϊ = Ι,.,.,η και t = Ι,.,.,Τ)
Ο δείκτης Ζ„ προκύπτει από τον γραμμικό συνδυασμό των χρηματοοικονομικών 

χαρακτηριστικών της εταιρίας (= β0 + βί*Χψ όπου X = χρηματοοικονομικοί δείκτες και j = 

1,.. .,m) και εξορισμού: α) λαμβάνει αρνητικές (θετικές) τιμές για τις πτωχές (μη πτωχές) εταιρίες 

και β) οι μέσοι Ζ των δύο ομάδων ισούνταμ κατά απόλυτη τιμή, και η διακύμανση των Ζ ισούται 

με 1 και για τις δύο ομάδες. Όσο η επίδοση της εταιρίας είναι θετική και μεγαλύτερη του Κ, το 

Cjt της εταιρίας παραμένει μηδέν (διότι το Cj, είναι το ελάχιστο ανάμεσα στο μηδέν και το 

άθροισμα Qt-i + Ζ„ - Κ167). Αν η χρηματοοικονομική επίδοση της εταιρίας χειροτερεύσει 

(δηλαδή Zjt < Κ—* Ζμ - Κ < Ο168), τότε το Clt γίνεται αρνητικό και, αν είναι μικρότερο του -L, η

164 Αναλυτικά για την ετεροσκεδαστικότητα, βλ Ζαχαροπούλου (1998, σελ. 371 - 392).
165 Από στοιχεία που παραθέτουν οι Aziz & Dar (2004).
166 Αναλυτικότερη παρουσίαση της εν λόγω μεθόδου μπορεί να βρεθεί στους Kahya & Theodossiou 
(1999).
167 Υποτίθεται ότι το Cj,.] είναι μηδέν, δηλαδή η εταιρία ήταν μη πτωχή στο προηγούμενο έτος.
168 Υποτίθεται ότι το Cjt.i είναι μηδέν, δηλαδή η εταιρία ήταν μη πτωχή στο προηγούμενο έτος.
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εταιρία κατατάσσεται στις πτωχές169. Κατά τον Theodossiou (1991α), «το ΣΑ πλεονεκτεί των 
χρονολογικών σειρών επειδή δεν αντιλαμβάνεται την επίδοση της εταιρίας ως άθροισμα των 
σταθμισμένων επιδόσεων του παρελθόντος». Τα μοντέλα ΣΑ δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης 
αποδοχής: αποτελούν, μόλις, το 2,2% (3,4% των εργασιών με στατιστικά μοντέλα) των 
κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης170.

Κατά τους Zhang et al (1999), το βασικό μειονέκτημα όλων των στατιστικών μοντέλων είναι 
η, εκ των προτέρων, υπόθεση για την ύπαρξη σχέσης δεδομένης μορφής. Η κριτική 
επικεντρώνεται, επίσης, στην ισχύ των επιμέρους υποθέσεων κάθε μοντέλου. Παρά τα 
μειονεκτήματά τους, τα στατιστικά μοντέλα, είναι η περισσότερο διαδεδομένη επιλογή στην 
πρόβλεψη της πτώχευσης: αποτελούν το 63,9% των κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της 
εταιρικής πτώχευσης171. Στο παράρτημα Β παρατίθενται ενδεικτικές εργασίες πρόβλεψης της 
εταιρικής πτώχευσης με πολυμεταβλητά στατιστικά μοντέλα.

3.3.3.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν την ανάπτυξη τους στην ραγδαία εξέλιξη των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και, πιο συγκεκριμένα, στην ικανότητα επαγωγικής μάθησης 
(inductive learning) που διαθέτουν. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η μίμηση του 
ανθρώπινου τρόπου διαχείρισης της πληροφόρησης (για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως 
«τεχνητής νοημοσύνης»). Για παράδειγμα, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural 
networks) των Lee, Han & Kwon (1996), Zhang et al (1999), Shah & Murtaza (2000), και Lin & 
McClean (2001) μιμούνται τις αντιδράσεις των νευρώνων (neurons) του εγκεφάλου σε 
ερεθίσματα πληροφόρησης. Ο περιπτωσιακός συ/λ,ογισμός (case based reasoning) των Yip & 
Deng (2003) μιμείται τον ανθρώπινο τρόπο επίλυσης προβλημάτων με την βοήθεια της πείρας 
και της κριτικής ικανότητας. Οι γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms) των Shin & Lee 
(2002) μιμούνται τις δομές πληροφόρησης των χρωμοσωμάτων. Ο περιοδικά 
επαναλαμβανόμενος διαμερισμός (recursive partitioning) των Frydman, Altman & Kao (1985) 
στηρίζεται στα δυαδικά δέντρα ταξινόμησης. Οι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν 
διάφορους αλγόριθμους (τρόπους) μάθησης, όπως ο ID3 (Tam & Kiang: 1992) και ο C5.0 (Lin 
&McClean: 2001). Αν και κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των υπόλοιπων μεθόδων, τα 
μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν εδραιωθεί ακόμα ως μέθοδοι πρόβλεψης της εταιρικής 
πτώχευσης: αποτελούν το 24,7% των κυριότερων μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής 
πτώχευσης172.

Στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης έχουν χρησιμοποιηθεί, επίσης, ο μαθηματικός 
προγραμματισμός και επιμέρους αναπτύξεις του όπως ο μαθηματικός προγραμματισμός 
πολλών στόχων (multi - objective mathematical programming) και εφαρμογές της θεωρίας 
απροσδιόριστων συνόλων (rough sets) που παρουσιάζονται στο βιβλίο των Zopounidis &

169 Επισημαίνεται ότι ο Theodossiou (1991α) χρησιμοποιεί το ΣΑ για να εντοπίσει «σε αποτυχία» (failing) 
εταιρίες. Ωστόσο, θεωρεί ως χρονική περίοδο εισαγωγής στην αποτυχία, την χρονική περίοδο που 
προηγείται της αίτησης για πτώχευση.
170 Από στοιχεία που παραθέτουν οι Aziz & Dar (2004).
171 Από στοιχεία που παραθέτουν οι Aziz & Dar (2004).
172 Από στοιχεία που παραθέτουν οι Aziz & Dar (2004).
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Dimitras (1998). Τέλος, υπήρξαν προσεγγίσεις όπως αυτή των πολυδιάστατων γραφικών173 
(multidimensional graphics) του Moriarity (1979) που δεν έτυχαν αξιόλογης συνέχειας.

3.4 Κριτική και υποστήριξη των μοντέλων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης

3.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Όπως κάθε πεδίο έρευνας, έτσι και τα μοντέλα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης δέχθηκαν 
και δέχονται κριτική. Η κριτική αυτή174 εστιάζεται, κυρίως, σε δύο σημεία: α) η πλειοψηφία των 
μοντέλων δεν διαθέτει ικανοποιητική προβλεπτική ισχύ και β) τα μοντέλα δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την ανθρώπινη κρίση και να χρησιμοποιηθούν εύκολα στην πράξη. Το πρώτο 
σημείο της κριτικής στηρίζεται στο γεγονός ότι οι πτωχεύσεις αποτελούν ένα σπάνιο φαινόμενο 
και κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε μοντέλα αφού η «τύχη» (χρήση των 
πιθανοτήτων) μπορεί να μας οδηγήσει σε εγκυρότερες προβλέψεις. Το δεύτερο σημείο της 
κριτικής υποστηρίζει ότι όταν θέλουμε να προβλέψουμε την πτώχευση, είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιήσουμε την γνώμη «ειδικών» διότι, στην εκτίμηση της πιθανότητας πτώχευσης μίας 
εταιρίας, η πείρα των «ειδικών» υπερτερεί των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, υπάρχουν 
αντικειμενικές δυσκολίες που δεν επιτρέπουν την (επιτυχημένη) χρήση των μοντέλων στην 
πράξη. Στις δύο παραγράφους που ακολουθούν εξετάζουμε, αντίστοιχα, τα δύο προαναφερθέντα 
θέματα. Σε συνδυασμό με την κριτική αναφέρεται και ο «αντίλογος» σε αυτήν.

3.4.2 Μη ικανοποιητική προβλεπτική ισχύς των μοντέλων

Κατά τους Frank, Massy & Morrison (1965), μία μέθοδος πρόβλεψης πρέπει να 
χρησιμοποιείται όταν αναμένουμε να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα (ορθές προβλέψεις) 
από αυτά που θα πετυχαίναμε «κατά τύχη» (δηλαδή με την χρήση των πιθανοτήτων). Επίσης, ο 
Neter (1966) τονίζει ότι ένα μοντέλο πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης πρέπει να 
χρησιμοποιείται όταν αποδίδει καλύτερα από κάθε άλλη μέθοδο. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος 
επαφίεται στην «τύχη» για να προβλέψει την πτώχευση μίας εταιρίας τότε έχει δύο επιλογές: να 
προβλέπει ότι όλες οι εταιρίες θα ανήκουν στην ομάδα με την μεγαλύτερη αναλογία στον 
πληθυσμό ή να χρησιμοποιεί τις a priori πιθανότητες στην πρόβλεψή του. Κατά τους Joy & 
Tollefson (1975), ο πρώτος τρόπος ονομάζεται μοντέλο της μέγιστης τύχης (maximum chance 
model) ή πιθανότητας και ο δεύτερος τρόπος ονομάζεται μοντέλο της αναλογικής τύχης 
(proportional chance model) ή πιθανότητας. Προφανώς τα δύο μοντέλα θέτουν ως 
προαπαιτούμενο την γνώση των a priori πιθανοτήτων. Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστές, 

τότε η ορθή πρόβλεψη έχει πιθανότητα 50% (όση και η ορθή πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της 

ρίψης ενός μεταλλικού νομίσματος). Αν υποθέσουμε ότι γνωρίζουμε τις a priori πιθανότητες175.

173 Η μέθοδος στηρίζεται στην γραφική απεικόνιση της πληροφόρησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων 
από τα σχήματα.
174 Στην προηγηθείσα ανάλυση (βλ. 3.3) παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την 
δημιουργία των μοντέλων. Στην τρέχουσα παράγραφο η ανάλυση εστιάζεται στην κριτική που αφορά στην 
χρήση των μοντέλων στην πράξη.
175 Η αποτυχία είναι δυναμική διαδικασία και τίποτα δεν εγγυάται ότι οι a priori πιθανότητες θα 
παραμείνουν σταθερές σε βάθος χρόνου. Αρα όταν προβλέπουμε για μία περίοδο στο μέλλον δεν 
γνωρίζουμε ποια πραγματικά θα είναι η πιθανότητα μίας εταιρίας να ανήκει σε μία από τις δύο ομάδες 
(Altman & Eisenbeis: 1978).
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98,5% για το ενδεχόμενο μη πτώχευσης και 1,5% για το ενδεχόμενο της πτώχευσης176, τότε το 
μέγιστο αναμενόμενο ποσοστό ορθών προβλέψεων θα είναι:

• Μοντέλο μέγιστης τύχης: (0,015*0) + (0,985*1) = 0,985 ή 98,5%177

• Μοντέλο της αναλογικής τύχης: (0,015*0,015) + (0,985*0,985) = 0,97045 ή 97,045%178 
Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά αφού η πιθανότητα ορθής πρόβλεψης ισούται, σχεδόν, με 
1 ή 100%.

Παρ’ όλ’ αυτά, όταν χρησιμοποιούμε μία τέτοια προσέγγιση, δεν λαμβάνουμε υπόψη τα 
κόστη των λανθασμένων προβλέψεων (βλ. 3.3.2). Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει είναι η 
ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους των λανθασμένων προβλέψεων και όχι η 
ελ.αχιστοποίηση των λανθασμένων προβλέψεων (Hsieh: 1993). Για να γίνει κατανοητή η 
πρόταση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε ένα απλό παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι μία τράπεζα 
εξετάζει την χορήγηση δανείου ετήσιας διάρκειας σε X εταιρίες (ίδιο ποσό και επιτόκιο για κάθε 
εταιρία). Αν οι a priori πιθανότητες είναι οι προαναφερθείσες τότε οι 0,015Χ εταιρίες θα 
πτωχεύσουν ενώ οι 0,985Χ δεν θα πτωχεύσουν179. Έστω, επίσης, ότι το κόστος ΛΤ1 ισούται με 

Υ (Υ > 0) ενώ το κόστος ΛΤ2 ισούται με 0,0285Υ180. Η τράπεζα επιθυμεί να προβλέψει ποιες 
εταιρίες θα πτωχεύσουν (εντός του προσεχούς έτους) για να μην χορηγήσει σε αυτές δάνειο (ή 
για να μην υποστεί το κόστος της πτώχευσης των εταιριών). Οι διαθέσιμες μέθοδοι πρόβλεψης 
είναι οι εξής: α) ένα υποθετικό μοντέλο που προβλέπει ορθά το 80% των πτωχεύσεων και το 
80% των μη πτωχεύσεων181 σε ετήσιο χρονικό ορίζοντα, β) το μοντέλο μέγιστης τύχης και το γ) 
μοντέλο αναλογικής τύχης. Η «επίδοση» των μοντέλων (το ποσοστό των ορθών προβλέψεων 
συνολικά) είναι η εξής:

• Υποθετικό μοντέλο: (0,015*0,8) + (0,985*0,8) = 0,8 ή 80%

• Μοντέλο μέγιστης τύχης: 0,985 ή 98,5%

• Μοντέλο αναλογικής τύχης: 0,97045 ή 97,045%
Συνεπώς, με βάση την «επίδοση» των μοντέλων, η τράπεζα πρέπει να επιλέξει το μοντέλο 
μέγιστης τύχης. Ας εξετάσουμε τι συμβαίνει με τα κόστη που θα υποστεί η τράπεζα από την 
χρήση των τριών εναλλακτικών μοντέλων. Ο τύπος υπολογισμού του αναμενόμενου συνολικού 
κόστους των ΑΤΙ και ΛΤ2 είναι ο εξής (Altman 2001, σελ. 32):

176 Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση (βλ. 3.3.2) η υπόθεση για τις a priori πιθανότητες είναι 
ρεαλιστική. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα δύο ενδεχόμενα είναι ασυμβίβαστα και συμπληρωματικά και ως 
εκ τούτου το άθροισμα των a priori πιθανοτήτων τους ισούται με 1 ή 100%. Για απόδειξη, βλ. 
Ζαχαροπούλου (1993, σελ. 130 - 132).
177 Θα προβλέπουμε διαρκώς «μη πτώχευση». Στην πραγματικότητα αυτή θα συμβαίνει στο 98,5% των 
περιπτώσεων.
178 Στο 98,5% των περιπτώσεων θα προβλέπουμε («στην τύχη») «μη πτώχευση» και στο 1,5% των 
περιπτώσεων θα προβλέπουμε («στην τύχη») «πτώχευση». Στην πραγματικότητα τα δύο ενδεχόμενα θα 
συμβαίνουν στο 98,5% και 1,5%, αντίστοιχα, των περιπτώσεων.
179 Μία ορθότερη διατύπωση θα αφορούσε στις a priori πιθανότητες για τις εταιρίες που αιτούνται ετήσιο 
δάνειο και μετά από ένα έτος πτωχεύουν ή δεν πτωχεύουν.
180 Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση (βλ. 3.3.2) ο λόγος ‘κόστος ΑΤΙ η- κόστος ΛΤ2’ = 1 + 0,0285 = 
35 η- 1 = 35 συνιστά μία ρεαλιστική προσέγγιση για τράπεζες.
181 Από τις 100 εταιρίες που θα πτωχεύσουν το μοντέλο θα προβλέψει «πτώχευση» για τις 80 και «μη 
πτώχευση» για τις 20. Από τις 100 εταιρίες που δεν θα πτωχεύσουν, το μοντέλο θα προβλέψει «μη 
πτώχευση» για τις 80 και «πτώχευση» για τις 20. Ο τρόπος με τον οποίο προκύπτουν αυτά τα ποσοστά 
αναπτύχθηκε στην παράγραφο 3.3.3.2.
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Τύπος 9 Υπολογισμός του αναμενόμενου συνολικού κόστους των ΛΤ1 και ΛΤ2

Μ\~>EC = <7j Cj + g2 
Ν,

EC = αναμενόμενο συνολικό κόστος των ΛΤ1 και ΛΤ2
q,, q2 = οι a priori πιθανότητες πτώχευσης και μη πτώχευσης, αντίστοιχα
Μι2/Νι, Μ21/Ν2 = τα ποσοστά ΑΤΙ και ΛΤ2, αντίστοιχα
Ci, c2 = τα κόστη ενός ΛΤ1 και ενός ΛΤ2, αντίστοιχα

Αντικαθιστώντας τα δεδομένα του παραδείγματος στον τύπο 9 έχουμε:

Συνεπώς, με βάση την ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου συνολικού κόστους των ΛΤ1 και ΛΤ2, 
η τράπεζα πρέπει να επιλέξει το υποθετικό μοντέλο επειδή 0,0086Υ < 0,015Υ < 0,0152Υ.

Από την παραπάνω ανάλυση καθίσταται σαφές ότι η μέγιστη προβλεπτική ισχύς δεν 
συνοδεύεται, πάντα, από ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου συνολικού κόστους των ΑΤΙ και 
ΑΤ2. Βέβαια, τα συμπεράσματα θα μεταβληθούν κατόπιν μεταβολής των a priori πιθανοτήτων 
πτώχευσης και μη πτώχευσης, των κοστών ΑΤΙ και ΛΤ2 και της προβλεπτικής ισχύος του 
υποθετικού μοντέλου. Όσο η a priori πιθανότητα της πτώχευσης πλησιάζει αυτήν της μη 
πτώχευσης, τόσο το υποθετικό μοντέλο πρόβλεψης θα προτιμάται των υπολοίπων (δεδομένου ότι 
ο λόγος των κοστών ΑΤΙ και ΑΤ2 δεν μεταβάλλεται). Αντίθετα, όσο ο λόγος των κοστών ΑΤΙ 
και ΛΤ2 πλησιάζει την μονάδα (τα δύο κόστη τείνουν να γίνουν ίσα), τόσο τα μοντέλα μέγιστης 
και αναλογικής τύχης θα προτιμιόνται του υποθετικού μοντέλου πρόβλεψης (δεδομένου ότι οι a 
priori πιθανότητες δεν μεταβάλλονται). Κατά τον Zmijewski (1984), «με διαφορετικό λόγο 
κοστών, διαφορετικά μοντέ/.α είναι καλύτερα». Τέλος, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο 
μοντέλα που δεν αφορούν στα ίδια δεδομένα (Ohlson: 1980) και κανένα μοντέλο δεν είναι 
συστηματικά ανώτερο των υπολοίπων (Yip & Deng: 2003).

3.4.3 Αδυναμία υποκατάστασης της ανθρώπινης κρίσης και χρήσης στην πράξη

Κατά τον Doukas (1986), τα μοντέλα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης είναι ακατάλληλα, 
τουλάχιστον, για τραπεζική χρήση, διότι αφενός η πτώχευση είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, 
αφετέρου τα μοντέλα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη κρίση (ιδιαίτερα όταν 
συνδυάζεται με την εμπειρία). Ο εν λόγω συγγραφέας συμπέρανε (μετά από πείραμα) ότι μία 
ομάδα έμπειρων τραπεζιτών προέβλεψε με μεγαλύτερη ακρίβεια την πτώχευση σε σύγκριση με 
δύο στατιστικά μοντέλα. Ωστόσο, ο Doukas χρησιμοποίησε ως μέτρο σύγκρισης δύο μοντέλα 
που είχαν προκύψει από δεδομένα διαφορετικής χρονικής περιόδου182 σε σχέση με την χρονική 
περίοδο στην οποία πραγματοποιήθηκε το πείραμά του. Μία διαλλακτικότερη άποψη για το εν 

λόγω ζήτημα εκφράζεται από τους Dugan & Zavgren (1988): «η κρίση των τραπεζιτών που 

βασίζεται στην πείρα από το παρελθόν, στην γνώση του πελάτη και στην ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών δεδομένων δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα μοντέλα. Τα μοντέλα, 
όμως, προσφέρουν μία άποψη για την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας που με άλλο τρόπο 
δεν θα γνωστοποιούταν στους τραπεζίτες». Ο Theodossiou (1991 β) υποστηρίζει ότι τα μοντέλα 

θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις αποφάσεις των τραπεζιτών σε συνδυασμό με παράγοντες όπως

• ECwo9EnK0 μοντέλο = (0,015 *0,2* Υ) + (0,985*0,2*0,0285Υ) = 0,0086Υ

• ECMOVtao™, = (0,015* 1*Υ) + (0,985 *0*0,0285Υ) = 0,015Υ

• Ε(3μ0ντέχ0 αναλογικής τύχης = (0,01 5*0,985*Υ) + (0,985*0,01 5*0,0285Υ) = 0,0152Υ

182 Το ένα από αυτά προερχόταν από άλλη χώρα. 
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η προγενέστερη συμπεριφορά του δανειολήπτη και η προσωπική γνώμη των ανθρώπων της 
τράπεζας για αυτόν. Κατά τον Morris (1998), «αν τα μοντέλα ήταν χρήσιμα, τότε οι επενδυτές θα 
πουλούσαν τις μετοχές των εταιριών που προβλεπόταν να πτωχεύσουν αλλά κάτι τέτοιο δεν 
συμβαίνει». Για να ισχύει, όμως, αυτή η πρόταση πρέπει να δεχθούμε ότι όλοι οι επενδυτές 
γνωρίζουν όλα τα μοντέλα, τις αρχικές πιθανότητες και τα κόστη των λανθασμένων 
προβλέψεων. Επίσης, πρέπει να αποδείξουμε ότι η προτίμηση της αγοράς ως «καλύτερου 
προβλέπτη», συγκριτικά με τα μοντέλα, συνοδεύεται από μικρότερα κόστη λανθασμένων 
προβλέψεων183. Μία πιθανή εξήγηση για την ασυμφωνία μεταξύ της συμπεριφοράς των 
επενδυτών και των εκροών των μοντέλων είναι η εξής: κάθε υποκείμενο έχει διαφορετική 
συμπεριφορά απέναντι στην πληροφόρηση (Casey: 1980) και η ικανότητα πρόβλεψης της 
πτώχευσης δεν εξαρτάται μόνο από την πληροφόρηση αυτή καθαυτή, αλλά και από την εμπειρία 
του υποκειμένου σε χειρισμό τέτοιας πληροφόρησης (Houghton & Sengupta: 1984). Η 
αναγκαιότητα της εμπειρίας γίνεται επιτακτική όταν τα μοντέλα οδηγούν σε «παράλογα» 
συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η έρευνα του Lussier (1995) έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες των 
αποτυχημένων εταιριών έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης οδηγεί σε αποτυχία; Προφανώς όχι. Μία πιθανή εξήγηση, κατά τον προαναφερθέντα 
συγγραφέα, είναι η εξής: οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, ίσως, διέκοψαν τις σπουδές τους στο 
πανεπιστήμιο για να εργαστούν αποκτώντας, έτσι, πείρα που συνέβαλε στην επιτυχία (αναφέρει 
ως παράδειγμα τον ιδρυτή της Apple Computer).

Η «πλαστή» εικόνα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ένας, ακόμα, παράγοντας 
που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή των μοντέλων στην πράξη184. Κατά την Hershman (1976), 
«τα μοντέλα δεν θα προβλέψουν την πτώχευση όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν 
αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας». Ακόμα και όταν οι λογιστικές 
καταστάσεις είναι αντιπροσωπευτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης «η επιχείρηση έχει 
προσωπικότητα με αξίες και προσαρμοστικότητα που δεν μπορούν να απεικονιστούν σε 
δολάρια» (Morrison: 1952). Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. 2.3), η πτώχευση (εκτός των 
περιπτώσεων στρατηγικής πτώχευσης) είναι αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας 
και της μη αντιμετώπισής της σε συνδυασμό με την ανάληψη νομικής δράση από την εταιρία ή 
και τους πιστωτές της. Συνεπώς, όταν προβλέπουμε, με τη βοήθεια των μοντέλων, ότι μία 
εταιρία θα πτωχεύσει, προβλέπουμε, ουσιαστικά, ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί αν η εταιρία δεν 
μπορέσει να αντιμετωπίσει επιτυχώς την χρηματοοικονομική δυσπραγία185 και αν η ίδια ή οι 
πιστωτές της αναλάβουν νομική δράση.

183 Αν οι επενδυτές, χωρίς την συμβολή των μοντέλων, δεν πουλούν τις μετοχές εταιριών που, τελικά, 
πτωχεύουν, τότε, προφανώς, είναι κατώτεροι «προβλέπτες» των μοντέλων. Το ίδιο ισχύει όταν οι 
επενδυτές προβλέπουν ότι μία εταιρία θα πτωχεύσει, πουλούν τις μετοχές της και, τελικά, η εταιρία δεν 
πτωχεύει.
184 Στο θέμα αυτό έχουμε αναφερθεί ήδη (βλ. 3.3.2).
185 Αυτό συμβαίνει διότι, συνήθως, η πρόβλεψη πραγματοποιείται με χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Εντός 
του έτους αυτού η εταιρία μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση ή και να αναβάλλει την νομική δράση της 
ίδιας ή των πιστωτών της (βλ. 2.3). Για να ισχυριστούμε ότι προβλέπουμε, κυριολεκτικά, την πτώχευση, τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούμε για την δημιουργία των μοντέλων θα πρέπει να προέρχονται από, όσο το 
δυνατόν, πιο πρόσφατη χρονική περίοδο. Η ιδανική κατάσταση, αλλά μάλλον αδύνατη, είναι εκείνη που τα 
δεδομένα λαμβάνονται μερικές μέρες πριν την πτώχευση. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η αναγκαιότητα 
της πρόβλεψης τίθεται υπό αμφισβήτηση, υποθέτοντας ότι μερικές μέρες δεν αρκούν για την λήψη μέτρων 
προς αποφυγή των αρνητικών συνεπειών της πτώχευσης.
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Η περισσότερο, ίσως, τεκμηριωμένη κριτική στα μοντέλα (πιο συγκεκριμένα στην 
καταλληλότητα εφαρμογής τους) αφορά στον παράγοντα «χρόνο». Το εν λόγω θέμα 
περιλαμβάνει δύο επιμέρους ζητήματα. Πρώτον, «όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα μοντέλο που 
προβλέπει την πτώχευση ένα έτος πριν, δεν γνωρίζει αν η εταιρία βρίσκεται ένα ή περισσότερα 
έτη πριν την πτώχευση» (Blum: 1974, Solomon & Beck: 1980). Ωστόσο, όταν ένα μοντέλο (που 
προβλέπει την πτώχευση ένα έτος πριν) προβλέψει ότι μία εταιρία θα πτωχεύσει, αυτό σημαίνει 
(υπό τον περιορισμό που αναφέρθηκε λίγο παραπάνω) ότι η πτώχευση θα συμβεί μετά από ένα 
έτος. Άρα, αν βρισκόμαστε ένα έτος πριν την πτώχευση, το μοντέλο θα προβλέψει ότι η εταιρία 
θα πτωχεύσει, ενώ αν βρισκόμαστε δύο ή περισσότερα έτη πριν την πτώχευση, το μοντέλο θα 
προβλέψει ότι η εταιρία δεν θα πτωχεύσει. Κατά τους Lindsay & Campbell (1996), «η 
μεγαλύτερη ανάγκη... αφορά στην πρόβλεψη αφερεγγυότητας για το προσεχές μέλλον». Το 
δεύτερο ζήτημα του «χρόνου» συνίσταται στα εξής: «για να εφαρμόσουμε ένα μοντέλο σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι 
ίδιες: πληθωρισμός, επιτόκια, διαθεσιμότητα πίστωσης...» (Grice & Ingram: 2001). Αυτό 
σημαίνει ότι το «περιβάλλον πτώχευσης» αλλάζει και, κατά συνέπεια, η «εικόνα»186 των 
εταιριών που πτώχευσαν σε κάποια χρονική περίοδο, μπορεί να διαφέρει από την εικόνα των 
εταιριών που πτώχευσαν (ή πρόκειται να πτωχεύσουν) σε κάποια άλλη (μεταγενέστερη) χρονική 
περίοδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της χρηματοοικονομικής 
μόχλευσης (επιβάρυνση των λειτουργικών αποτελεσμάτων με τόκους εξαιτίας της χρήσης 
χρέους ως μέσου χρηματοδότησης): οι εταιρίες με υψηλό χρέος ωφελούνται σε περιόδους 
υψηλού πληθωρισμού (Platt, Platt & Pedersen: 1994). Συνεπώς, αν ένα μοντέλο δημιουργείται 
κατά την περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και χρησιμοποιεί ως εισροή (μεταβλητή) κάποιον 
αριθμοδείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης, τότε, σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, ο 
βαθμός επιτυχίας187 του θα είναι, προφανώς, μικρότερος. Αυτό αναμένεται να συμβεί διότι, στην 
δεύτερη περίπτωση, η χρηματοοικονομική μόχλευση δεν θα αποτελεί ισχυρό «σινιάλο» εταιριών 
που οδεύουν προς πτώχευση ή βρίσκονται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία. Η ίδια ανάλυση 

μπορεί να γίνει για τα επιτόκια (πόσο «φθηνό» είναι το χρήμα που δανείζονται οι εταιρίες;), για 
την διαθεσιμότητα πίστωσης (πόσο χρήμα μπορούν να δανειστούν οι εταιρίες;), για την 
«ωριμότητα» των κεφαλαιαγορών (αποτελούν «υπολογίσιμες» πηγές άντλησης χρήματος;) και 
για άλλους παράγοντες που μεταβάλλονται στην πάροδο του χρόνου. Κατά τον Mensah (1984), 
το ποσοστό των πτωχεύσεων αυξάνεται σε περιόδους ύφεσης διότι η προοπτική πτώχευσης είναι 
συνδυασμός των χαρακτηριστικών των εταιριών και των συνθηκών του περιβάλλοντος188. Από 
την παραπάνω ανάλυση προκύπτει η ανάγκη για: α) την δημιουργία μοντέλων με δεδομένα που 
προέρχονται από λίγες χρονικές περιόδους (ει δυνατόν από μία) και αφορούν στην 

χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιριών λίγο πριν την πτώχευση και β) την χρήση 
μοντέλων που έχουν δημιουργηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, σε σχέση με την χρονική περίοδο 

χρήσης τους.

186 Υπενθυμίζεται ότι οι κυριότερες εισροές των μοντέλων είναι τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά (ή 
«σινιάλα») των εταιριών, δηλαδή η «εικόνα» που παρουσιάζεται «προς τα έξω».
187 Μετρούμενος σε κόστος των λανθασμένων προβλέψεων.
188 Η πρόταση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με τις αιτίες της πτώχευσης. Αν το περιβάλλον «απειλεί» την 
επιβίωση της εταιρίας, αυτό συμβαίνει επειδή η εταιρία δεν διαθέτει (ή, λόγω ακατάλληλης διοίκησης, δεν 
σχεδίασε να διαθέτει) «αμυντικούς μηχανισμούς».
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Κεφάλαιο 4 Διάγνωση της Χρηματοοικονομικής Δυσπραγίας και Πρόβλεψη 

της Εταιρικής Πτώχευσης στην Ελλάδα: Μοντέλα Πολλαπλής Διακριτικής 

Ανάλυσης και Ανάλυσης Logit

4.1 Εισαγωγή

Στο παρόν μέρος της εργασίας παρουσιάζονται η διαδικασία και τα αποτελέσματα 
δημιουργίας δύο μοντέλων διάγνωσης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και υπό, 
προϋποθέσεις, πρόβλεψης της πτώχευσης των εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η 
παράγραφος 4.2 περιλαμβάνει το «σενάριο» και τον σκοπό δημιουργίας των μοντέλων. Τα 
μοντέλα της παρούσας εργασίας αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του συνολικού 
αναμενόμενου κόστους των λανθασμένων προβλέψεων για την μελλοντική χρηματοοικονομική 
κατάσταση των εταιριών. Στην επόμενη παράγραφο (4.3) αναλύεται η διαδικασία 
δειγματοληψίας των εταιριών που χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία των μοντέλων και 
αναφέρονται τα περιγραφικά στατιστικά των δύο ομάδων: πτωχών και μη πτωχών - υγιών 
εταιριών. Στην παράγραφο 4.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μοντέλων βάσει των δύο 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων: πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση και ανάλυση logit. Τα 
αποτελέσματα είναι, ιδιαιτέρως, ικανοποιητικά καθώς η διακριτική ισχύς των δύο μοντέλων 
ισούται με 90%, περίπου, για κάθε ομάδα. Ακολούθως παρατίθεται ο σχολιασμός των 
αποτελεσμάτων που συνίσταται στην ερμηνεία των αριθμοδεικτών που αποτελούν τις 
σημαντικότερες ενδείξεις υφιστάμενης χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και επερχόμενης 
πτώχευσης. Το τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της προβλεπτικής ισχύος των 
μοντέλων σε δείγμα εταιριών από μεταγενέστερη χρονική περίοδο και την σύγκρισή τους με δύο 

άλλα, αντίστοιχων μεθόδων, μοντέλα που αφορούν σε ελληνικές εταιρίες και δύο μοντέλα 
πιθανότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γενικά, ως μέτρα σύγκρισης. Τα αποτελέσματα 
είναι, εκ νέου, ικανοποιητικά καθώς τα μοντέλα της παρούσας εργασίας επιτυγχάνουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό, την ελαχιστοποίηση του συνολικού αναμενόμενου κόστους των 
λανθασμένων προβλέψεων όταν ισχύουν οι υποθέσεις δημιουργίας τους και είναι, σχετικά, 
«ανθεκτικά» σε μεταβολές αυτών των υποθέσεων.

4.2 Σκοπός των μοντέλων

Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί (βλ. 3.3.2), κατά την δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης της 
πτώχευσης είναι απαραίτητο να ορίζουμε ξεκάθαρα το σκοπό της πρόβλεψης για να μπορούμε 
να υπολογίσουμε τον λόγο των κοστών ΛΤ1 και ΛΤ2. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να 
προσδιορίσουμε το μέγεθος (ή γεγονός) το οποίο προβλέπουμε (Zmijewski: 1984) (για να 
υπολογίσουμε ή να υποθέσουμε τις αναλογίες των παρατηρήσεων στον πληθυσμό) και την 

πιθανή χρήση των μοντέλων ή την ιδιότητα αυτών που θα το χρησιμοποιήσουν (Pacey & Pham: 

1990, Altman: 2001, σελ. 32). Λόγω των στοιχείων που χρησιμοποιούνται (βλ. παρακάτω) θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι προβλέπουμε την «πτώχευση». Ωστόσο, σε προηγούμενη θέση (βλ. 
2.3) αποδείχθηκε ότι η πτώχευση, με εξαίρεση την στρατηγική πτώχευση, είναι αποτέλεσμα είτε 
της μη αντιμετώπισης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας είτε και της ανάληψης νομικής 
δράσης από την εταιρία ή και από τους πιστωτές της. Συνεπώς, όσον αφορά στην παρούσα
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εργασία, τα μοντέλα εντοπίζουν τις εταιρίες που βρίσκονται ή εισέρχονται σε 

χρηματοοικονομική δυσπραγία και προβλέπουν την πτώχευσή τους υπό την προϋπόθεση ότι 
οι εταιρίες δεν θα αντιμετωπίσουν την χρηματοοικονομική δυσπραγία και ότι οι εταιρίες ή οι 
πιστωτές τους θα αναλΑβουν νομική δράση για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους. Από 

την παραπάνω διατύπωση προκύπτει ότι τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems). Όσον αφορά στα κόστη ΛΤ1 και 
ΛΤ2, για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας θα υποθέσουμε ότι τα μοντέλα χρησιμοποιούνται 
από τράπεζες για την πρόβλεψη των πτωχεύσεων, εντός ενός έτους189, των εταιριών - πελατών 
και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου συνολικού κόστους των λανθασμένων 
προβλέψεων190: υποθέτουμε ότι η a priori πιθανότητα πτώχευσης ισούται με 0,015 και ο λόγος 
των κοστών (κόστος ΛΤ1 + κόστος ΛΤ2) ισούται με 35. Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση 
(βλ. 3.3.2), η υπόθεση για την a priori πιθανότητα πτώχευσης και η υπόθεση για τον λόγο των 
κοστών ΛΤ1 και ΛΤ2, στην περίπτωση χρήσης των μοντέλων από τράπεζες, είναι ρεαλιστικές.

4.3 Δειγματοληψία για την δημιουργία των μοντέλων

4.3.1 Δείγμα πτωχών εταιριών

Το δείγμα των πτωχών εταιριών περιλαμβάνει μόνο ανώνυμες μη εισηγμένες εταιρίες. Για τις 
ανάγκες της ανάλυσης, χρησιμοποιούμε το γράμμα Β για να δηλώσουμε τις πτωχές εταιρίες. Ως 
Β χαρακτηρίζεται μία εταιρία για την οποία υπάρχει επίσημη δήλωση παύσης πληρωμών191 (στο 
εξής ΔΠΠ) και αντίστοιχη απόφαση πτώχευσης στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Κατά 
συνέπεια, όλες οι Β έχουν έδρα το νομό Θεσσαλονίκης. Η χρήση δεδομένων από μία μόνο 
περιοχή δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη αλλά επιλέχθηκε ελλείψει εναλλακτικής λύσης και 
επειδή τεκμηριώνεται από την βιβλιογραφία (Henebry: 1996). Επίσης, μπορούμε να δεχθούμε, 
με σχετική ασφάλεια, ότι η έδρα των εταιριών μίας μικρής χώρας, όπως η Ελλάδα, δεν οδηγεί σε 
μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις εταιρίες. Η διαδικασία συλλογής των στοιχείων για τις πτωχές 
εταιρίες παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω.

Από το Μητρώο Πτωχευσάντων192 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν όλες οι 
αποφάσεις πτώχευσης ανώνυμων εταιριών της περιόδου 9/5/97 - 3/3/04 που αφορούν σε 160 μη 
εισηγμένες εταιρίες. Οι ΔΠΠ των πραγματοποιήθηκαν την χρονική περίοδο 30/1/95 - 30/10/03. 
Οι ημερομηνίες ΔΠΠ χρησιμοποιούνται ως καταλυτικές ημερομηνίες λήξης της 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και έναρξης της διαδικασίας πτώχευσης. Πιο απλά, θεωρούμε 
ότι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην δημοσίευση του τελευταίου, πριν την ΔΠΠ, ισολογισμού 

και την ΔΠΠ συνιστά το χρονικό διάστημα στο οποίο η εταιρία βρίσκεται ή εισέρχεται σε 
χρηματοοικονομική δυσπραγία. Έτσι, αν με τα δεδομένα στο τέλος του έτους t προβλέψουμε 

«πτώχευση», αυτό σημαίνει ότι η εταιρία εισέρχεται σε ή διανύει περίοδο χρηματοοικονομικής

189 Έχει αναφερθεί, ήδη (βλ. 3.4.3), ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι η πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης των εταιριών στο άμεσο μέλλον.
190 Έχει αναφερθεί, ήδη (βλ. 3.4.2), ότι αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει είναι η ελαχιστοποίηση του 
αναμενόμενου συνολικού κόστους των ΛΤ1 και ΛΤ2.
191 Η επίσημη δήλωση παύσης πληρωμών συνιστά μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για 
την κήρυξη πτώχευσης (βλ. 2.2). Η διαδικασία της πτώχευσης ξεκινά με την απόφαση του δικαστηρίου 
κατόπιν αίτησης του πτωχού οργανισμού ή των πιστωτών του (Papathanasiou: 2001).
192 Το Μητρώο Πτωχευσάντων συνιστά δημόσιο έγγραφο και είναι στην διάθεση του κοινού.
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δυσπραγίας και μετά από ένα έτος (στο τέλος του t + 1), κατά μέσο όρο (βλ. παρακάτω), θα 
κάνει αίτηση πτώχευσης αν δεν εξέλθει της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας ή αν δεν αναβάλει, 
με κάποια μέσα, την ανάληψη νομικής δράσης εντός του έτους t + 1. Οι ισολογισμοί των Β 
λήφθηκαν από τα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)· Λόγω έλλειψης ή 
ακαταλληλότητας δεδομένων, «αποκλείστηκαν» 95 Β193. Συνεπώς, οι εταιρίες με κατάλληλα, για 
τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, δεδομένα ανέρχονται σε 65. Η έλλειψη των δεδομένων για 
τις μη εισηγμένες εταιρίες που πτωχεύουν δεν είναι «πρωτοφανής»: οι Keasy & Watson (1987) 
αναφέρουν ότι μόνο το 52% των πτωχών (μη εισηγμένων) εταιριών δημοσίευσε λογιστικές 
καταστάσεις 1 και 2 έτη πριν την πτώχευση και το 18% των πτωχών εταιριών δεν δημοσίευσε 
λογιστικές καταστάσεις 1, 2 και 3 έτη πριν των πτώχευση. Οι 65 Β έχουν δημοσιεύσει τον 
τελευταίο ισολογισμό τους σε διάστημα μικρότερο (ή ίσο) των 18 μηνών πριν την ημερομηνία 
ΔΠΠ και χωρίζονται σε δύο ομάδες: 46 Β με ΔΠΠ εντός της περιόδου 30/1/95 - 31/12/99 και 19 
Β με ΔΠΠ εντός της περιόδου 1/1/00 - 30/10/03. Η 1η ομάδα χρησιμοποιείται στην δημιουργία 
των μοντέλων και η 2η ομάδα στον έλεγχο της προβλεπτικής ισχύος τους. Στο εξής οι δύο ομάδες 
θα αναφέρονταμ αντίστοιχα ως BTS και BPS.

Ως μεταβλητές χρησιμοποιούνται «παραδοσιακοί» αριθμοδείκτες. Η επιλογή τους βασίστηκε 
στην δυνατότητα και την ευκολία υπολογισμών (λόγω μορφής των δεδομένων), στην σχετική 
βιβλιογραφία και στην πιθανή προσφορά πληροφόρησης. Αρχικά, υπολογίστηκαν 66 
αριθμοδείκτες. Ο πλήρης κατάλογος των αριθμοδεικτών (και ο τρόπος υπολογισμού τους) 
παρατίθεται στο παράρτημα Γ1. Σημειώνεται ότι: α) για κάποιες Β ο υπολογισμός ορισμένων 
αριθμοδεικτών δεν ήταν εφικτός (λόγω μορφής των λογιστικών καταστάσεων) και σε αυτές τις 
περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος του αντίστοιχου αριθμοδείκτη των υπόλοιπων Β194 
του BTS, β) λόγω μορφής των λογιστικών καταστάσεων των Β δεν κατέστη δυνατός ο 
υπολογισμός αριθμοδεικτών ταμειακής ροής και γ) δεν χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικοί 
αριθμοδείκτες (βλ. 3.3.2). Η επιδίωξη κανονικής κατανομής (η ΠΔΑ υποθέτει πολυμεταβλητή 
κανονική κατανομή) και πιθανά προβλήματα ερμηνείας195 οδήγησαν σε «αποκλεισμό» 13 Β από 
το BTS με αποτέλεσμα το πλήθος του να διαμορφωθεί σε 33 Β. Περαιτέρω «αποκλεισμός» Β 
από το BTS θα το καθιστούσε ακατάλληλο για περαιτέρω επεξεργασία (λόγω μικρού πλήθους 
παρατηρήσεων). Οι Karels & Prakash (1987) αναφέρουν ότι «ακόμα και όταν αριθμοδείκτες με 
κανονική κατανομή δημιουργούν μία ενιαία ομάδα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρατηρήσεις 
της ομάδας αυτής θα ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή». Ωστόσο, νεότερες 
προσεγγίσεις (σχετικές με την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης) όπως αυτές των Pacey & 
Pham (1990), Tam & Kiang (1992) και Lee, Han & Kwon (1996) δέχονται ότι αν όλες οι 
μεταβλητές της κάθε ομάδας ακολουθούν (μεμονωμένα) την κανονική κατανομή, τότε

193 Για 40 Β δεν βρέθηκαν στοιχεία στα Φ.Ε.Κ., για 49 Β ο ισολογισμός δημοσιεύτηκε 19 ή περισσότερους 
μήνες πριν την ημερομηνία ΔΠΠ, για 3 Β κατέστη αδύνατη η ανάγνωση των ισολογισμών από τα Φ.Ε.Κ. 
(λόγω κακής ποιότητας εκτύπωσης), για 1 Β η ΔΠΠ πραγματοποιήθηκε εντός της 1ης εταιρικής χρήσης 
και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε δημοσιευμένος ισολογισμός, 1 Β «αποκλείστηκε» επειδή είχε αντικείμενο 
εργασιών τις «συμμετοχές» (holdings) και 1 Β «αποκλείστηκε» επειδή είχε πωλήσεις = κόστος 
πωληθέντων = μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης = 0. Το σύνολο των παραπάνω εταιριών ανέρχεται σε 
95.
194 Η αντικατάσταση των ελλιπών τιμών (missing values) με την μέση τιμή της ομάδας στην οποία ανήκει 
η παρατήρηση, είναι αποδεκτή κατά τους Spanos et al (1999).
195 Για παράδειγμα αν μία εταιρία παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και κέρδη τότε η απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων θα είναι αρνητική χωρίς αυτό να οφείλεται σε ζημίες.
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ικανοποιείται η υπόθεση της πολύ μεταβλητής κανονικής κατανομής196. Στο παράρτημα Γ2 
παρουσιάζεται η ημερομηνία ΔΠΠ και η ημερομηνία του χρησιμοποιούμενου ισολογισμού για 
κάθε Β του BTS197. Τονίζεται ότι, κατά μέσο όρο, οι χρησιμοποιούμενοι ισολογισμοί αφορούν σε 
357 ημέρες (περίπου 1 έτος) πριν την ημερομηνία ΔΠΠ (αναλυτικότερα, βλ. παράρτημα Γ2). Η 
χρονική κατανομή των χρησιμοποιούμενων ισολογισμών του BTS είναι εξής: 1 για το 1993, 3 
για το 1994, 7 για το 1995, 13 για το 1996, 5 για το 1997 και 4 για το 1998. Στον πίνακα που 
ακολουθεί παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά και ο έλεγχος για της κατανομή των 33 Β 
του TS.

Πίνακας 5 Περιγραφικά στατιστικά και έλεγχος για την κατανομή των 33 Β του TS

Αι ΜΟ Δ ΤΑ Κ - S p-value Δι ΜΟ Δ ΤΑ Κ - S p-value
Δ1 0,08 0,059 0,079 0,392 Δ34 0,214 0,182 0,168 0,468
Δ2 0 0 0,002 0 Δ35 0,156 0,096 0,166 0,274
Δ3 0,211 0,146 0,177 0,116 Δ36 0,412 0,428 0,227 0,966
Δ4 0,119 0,013 0,176 0,013 Δ37 0,216 0,108 0,225 0,025
Δ5 0,316 0,29 0,184 0,688 Δ38 0,37 0,358 0,202 0,439
Δ6 0,08 0,059 0,079 0,41 Δ39 0,209 0,186 0,171 0,486
Δ7 0,331 0,297 0,205 0,74 Δ40 0,146 0,098 0,158 0,248
Δ8 0,114 0,074 0,127 0,041 Δ41 0,397 0,412 0,23 0,993
Δ9 0,842 0,897 0,149 0,244 Δ42 0,205 0,102 0,206 0,012

ΔΙΟ 0,099 0,067 0,105 0,209 Δ43 0,355 0,337 0,207 0,393
ΔΙI 0 0 0,004 0 Δ44 0,993 0,968 0,234 0,047
Δ12 0,246 0,192 0,178 0,232 Δ45 1,75 1,452 0,885 0,475
Δ13 0,141 0,014 0,202 0,012 Δ46 1,44 1,273 0,737 0,355
Δ14 0,381 0,363 0,217 0,879 Δ47 0,791 0,81 0,098 0,703
Δ15 0,099 0,067 0,105 0,191 Δ48 0,003 0 0,008 0,002
Δ16 0,3987 0,362 0,22 0,502 Δ49 0,128 0,119 0,075 0,343
Δ17 0,131 0,082 0,15 0,029 Δ50 0,084 0,063 0,054 0,119
Δ18 0,103 0,066 0,105 0,266 Δ51 0,058 0,047 0,042 0,749
Δ19 0 0 0,004 0 Δ52 0,018 0,009 0,03 0,002
Δ20 0,267 0,203 0,204 0,198 Δ53 0,004 0 0,013 0
Δ21 0,151 0,016 0,22 0,013 Δ54 -0,27 -0,306 0,202 0,965
Δ22 0,4 0,356 0,233 0,678 Δ55 -0,337 -0,349 0,267 0,865
Δ23 0,104 0,071 0,105 0,34 Δ56 1,439 1,047 1,103 0,415
Δ24 0,419 0,376 0,253 0,776 Δ57 126 93 150 0,117
Δ25 0,139 0,098 0,152 0,086 Δ58 0,093 0,077 0,066 0,779
Δ26 1,063 1,054 0,146 0,65 Δ59 138 96 137 0,18
Δ27 0,172 0,135 0,145 0,234 Δ60 105 72 87 0,269
Δ28 0,121 0,082 0,138 0,187 Δ61 117 98 94 0,047
Δ29 0,321 0,348 0,178 0,99 Δ62 243 195 170 0,413
Δ30 0,18 0,077 0,195 0,012 Δ63 0,179 0,072 0,342 0,001
Δ3Ι 0,294 0,262 0,177 0,5 Δ64 0,094 0,087 0,053 0,984
Δ32 0,796 0,816 0,131 0,761 Δ65 0,047 0,021 0,061 0,023
Δ33 0,814 0,825 0,117 0,782 Δ66 6,675 4,567 9,794 0,088

Δ, = αριθμοδείκτες (i = 1,.. .,66), ΜΟ = Μέσος Όρος, Δ = Διάμεσος, ΤΑ = Τυπική Απόκλιση
Κ - S p-value = p-value του μη παραμετρικού ελέγχου για την κατανομή με το στατιστικό Kolmogorov - Smirnov: αν 
p-value > 0,05 η υπόθεση κανονικής κατανομής δεν απορρίπτεται στο επίπεδο σημαντικότητας 0,05198 
Στον πίνακα 5 παρατηρούμε ότι 48 από τους 66 αριθμοδείκτες προσεγγίζουν ικανοποιητικά την 

κανονική κατανομή, γεγονός που δείχνει ότι το BTS είναι ένα, σχετικά, ομοιογενές δείγμα. Όσον 

αφορά στο μέγεθος των εταιριών του BTS, ο μέσος όρος ενεργητικού των 33 Β ισούται με

196 Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει έρευνα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης που να χρησιμοποιεί 
αριθμοδείκτες με πολυμεταβλητή κανονική κατανομή (τουλάχιστον δεν έχει περιέλθει σε γνώση του 
συντάκτη).
197 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι διαθέσιμο από τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας.
198 Το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 θα χρησιμοποιείται εφεξής και γι’ αυτό δεν θα αναφερθεί ξανά. Σε 
περίπτωση χρήσης διαφορετικού επιπέδου σημαντικότητας θα γίνει η σχετική επισήμανση.
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798.599.424 δρχ199 (περίπου 2.343.6526). Σημειώνεται ότι, αν δεν ληφθεί υπόψη η Β με το 
μεγαλύτερο ενεργητικό, η κατανομή των τιμών του ενεργητικού του BTS προσεγγίζει την 
κανονική κατανομή και ο μέσος όρος των υπόλοιπων 32 Β ισούται με 689.190.208 δρχ (περίπου 
2.022.5686). Αυτό δείχνει ότι, ως προς το μέγεθος, το BTS συνιστώ, επίσης, ένα, σχετικά, 

ομοιογενές δείγμα.

4.3.2 Δείγμα μη πτωχών - υγιών εταιριών

Οι Doumpos & Zopounidis (1999) και Theodossiou (1991 β) αναφέρουν ότι τα αναμενόμενα 
κόστη των ΛΤ1 και ΛΤ2 μπορούν να θεωρηθούν ίσα διότι το μεγαλύτερο (μικρότερο) κόστος 
των ΛΤ1 (ΛΤ2) «εξουδετερώνεται» από την μικρότερη (μεγαλύτερη) πιθανότητα εμφάνισής του. 
Έχουμε υποθέσει, ήδη, ότι ο λόγος των κοστών ΛΤ1 και ΛΤ2 ισούται με 35/1 και ότι οι a priori 
αναλογίες των Β και των μη πτωχών - υγιών εταιριών (στο εξής ΝΒ) ισούνταμ αντίστοιχα, με 
0,015 και 0,985 (στον πληθυσμό). Αρα, κατά την χρήση των μοντέλων στον πληθυσμό των 
εταιριών, το αναμενόμενο συνολικό κόστος (EC) των ΑΤΙ και ΛΤ2 είναι: [0,015*(%ΛΤ1 )*35] + 
[0,985*(%ΛΤ2)*1] = [0,525 *(%ΛΤ1) + 0,985 *(%ΑΤ2)] (βλ. τύπο 9, παραγράφου 3.4.2). 
Συνεπώς, κατά την χρήση των μοντέλων στην πράξη, η επιρροή του %ΛΤ2 θα είναι 1,88 (= 
0,985 0,525) φορές μεγαλύτερη από την επιρροή του %ΛΤ1. Άρα, για να θεωρήσουμε ότι τα
κόστη των ΑΤΙ και ΛΤ2 είναι ίσα και να μην τα ενσωματώσουμε στην ανάλυση, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε ένα δείγμα με αναλογία 1,88*Β = ΝΒ. Δεδομένου ότι υπάρχουν 33 Β, το 
πλήθος των ΝΒ πρέπει να ισούται με 1,88*33 = 62,04 ~ 62 εταιρίες. Στην περίπτωση αυτή το EC 
του δείγματος θα ισούται με [(33 - 95)*(%ΛΤ1)] + [(62 - 95)*(%ΛΤ2)] = [0,3474*(%ΛΤ1)] + 
[0,6526*(%ΛΤ2)] και η επιρροή του %ΛΤ2 θα είναι 1,88 (= 0,6526 + 0,3474) φορές μεγαλύτερη 
της επιρροής του %ΑΤ1 200. Η διαδικασία «εύρεσης» των 62 ΝΒ περιγράφεται αμέσως 
παρακάτω.

Αρχικά επιλέχθηκαν 70 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίες201. Η επιλογή 
70 εταιριών (αντί 62) έγινε για να υπάρχει η «ευχέρεια» αποκλεισμού εταιριών λόγω μη 
κανονικής κατανομής, αδύνατων υπολογισμών κλπ. Ο Taffler (1982) τονίζει ότι οι εταιρίες που, 
απλώς, συνεχίζουν την λειτουργία τους δεν είναι απαραιτήτως «υγιείς». Σύμφωνα με τον 
προαναφερθέντα, «το δείγμα των μη πτωχών εταιριών πρέπει να αποτελείται από 
χρηματοοικονομικά εύρωστες εταιρίες...για την σωστή εφαρμογή των μεθόδων». Αυτό 
επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό με την χρήση εταιριών του ΧΑΑ (οι εισηγμένες εταιρίες 
επιτηρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από το 
επενδυτικό κοινό κλπ και τουλάχιστον η «εικόνα» των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους 
θα συνιστώ εικόνα «υγιούς» εταιρίας). Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο συνδυασμός 
εισηγμένων - μη εισηγμένων εταιριών υπονοεί ότι η πιθανότητα πτώχευσης δεν εξαρτάται από

199 Αναφέρουμε πρώτα τα ποσά σε δραχμές γιατί κατά την εξεταζόμενη περίοδο η χρήση του ευρώ ως 
επίσημου νομίσματος της Ελλάδας δεν είχε, ακόμα, καθιερωθεί.
200 Σημειώνεται ότι στην ΠΔΑ, με χρήση αντιπροσωπευτικού δείγματος και ενσωμάτωση του λόγου των 
κοστών των ΑΤΙ και ΛΤ2 στην ανάλυση, οδηγούμαστε στην εξής κριτική τιμή: 1η[(0,015 + 0,985)*(35 +■ 
1)] = - 0,63 (βλ. τύπο 5 παραγράφου 3.3.3.2). Με χρήση δείγματος 33 Β και 62 Β και θεωρώντας τα κόστη 
των ΑΤΙ και ΛΤ2 ίσα, οδηγούμαστε στην εξής κριτική τιμή: 1η[(0,3474 ^ 0,6526)*(1 -η 1)] = - 0,63. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι αν ο σκοπός των μοντέλων ήταν η ελαχιστοποίηση των λανθασμένων 
προβλέψεων, ο παραπάνω χειρισμός είναι ακατάλληλος.
201 Σημειώνεται ότι καμία από τις 70 εταιρίες δεν δήλωσε παύση πληρωμών εντός του επόμενου έτους. 
Αυτό εξασφαλίζεται επειδή υπήρχε διαθέσιμος ο ισολογισμός του επόμενου έτους για όλες τις ΝΒ από την 
πηγή λήψης των δεδομένων.

71



το αν μία εταιρία είναι ή δεν είναι εισηγμένη. Στον βαθμό που κάτι τέτοιο δεν ισχύει πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί στην γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό (σε επόμενη θέση θα 
είμαστε). Για την επιλογή των ΝΒ δεν έγινε «αυστηρή» αντιστοίχιση για τους εξής λόγους: α) 
κάτι τέτοιο δεν προσφέρει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα (βλ. 3.3.2) και β) οι ακριβείς κωδικοί 
(ψηφία) των κλάδων λειτουργίας των Β δεν ήταν διαθέσιμοι. Ωστόσο, για την επιλογή των ΝΒ 
χρησιμοποιήθηκε το «χρονικό» κριτήριο (σκοπός του κριτηρίου αυτού είναι να υπάρχει το ίδιο 
μακροοικονομικό περιβάλλον για όλες τις εταιρίες). Για παράδειγμα, αν για μία Β του BTS 
χρησιμοποιείται ο ισολογισμός με ημερομηνία 31/12/1996, τότε επιλέχθηκε τουλάχιστον, μία 
εταιρία ΝΒ με διαθέσιμο τον ισολογισμό της παραπάνω ημερομηνίας. Επίσης, οι ΝΒ 
επιλέχθηκαν έτσι ώστε να έχουν παρόμοιο αντικείμενο εργασιών με τις Β202. Για την 
συγκέντρωση του αναγκαίου πλήθους ΝΒ (βλ. παραπάνω) επιλέχθηκαν, όπου ήταν δυνατό, 
περίπου, 2 ΝΒ για κάθε Β203. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο συνδυασμός μη 
εισηγμένων και εισηγμένων εταιριών απαιτεί να υποθέσουμε ότι η πιθανότητα πτώχευσης ή 
«επιβίωσης» δεν επηρεάζεται από το αν μία εταιρία είναι ή δεν είναι εισηγμένη. Οι ισολογισμοί 
των ΝΒ λήφθηκαν από την ιστοσελίδα «www.kerdos.gr»204. Λόγω προβλημάτων ερμηνείας 
κάποιων αριθμοδεικτών (βλ. 4.3.1), προβλημάτων στην επίτευξη κανονικής κατανομής των 
περισσότερων αριθμοδεικτών κλπ «αποκλείστηκαν» 10 ΝΒ με αποτέλεσμα το δείγμα των ΝΒ 
που θα χρησιμοποιηθεί στην δημιουργία των μοντέλων (στο εξής NBTS) να αποτελείται από 60 
εταιρίες. Σημειώνεται ότι η επιθυμητή αναλογία του δείγματος τηρείται σε ικανοποιητικό 
επίπεδο: ΝΒ = (60 ■*- 33)*Β = 1,82*Β. Η χρονική κατανομή των ισολογισμών του NBTS είναι η 
εξής: 2 για το 1993, 4 για το 1994, 11 για το 1995, 25 για το 1996, 10 για το 1997 και 8 για το 
1998. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά και ο έλεγχος για 
της κατανομή των 60 ΝΒ του TS.

Πίνακας 6 Περιγραφικά στατιστικά και έλεγχος για την κατανομή των 60 ΝΒ του TS

Δ, ΜΟ Δ ΤΑ Κ - S p-value Δί ΜΟ Δ ΤΑ Κ - S p-value
Α1 0,035 0,02 0,044 0,003 Δ34 0,156 0,142 0,138 0,077
Α2 0,02 0 0,048 0 Δ35 0,143 0,077 0,183 0,006
Δ3 0,179 0,156 0,112 0,256 Δ36 0,375 0,44 0,233 0,126
Δ4 0,133 0,07 0,141 0,035 Α37 0,324 0,261 0,221 0,021
Δ5 0,219 0,203 0,12 0,933 Δ38 0,3 0,256 0,194 0,168
Δ6 0,056 0,029 0,067 0,007 Λ39 0,118 0,086 0,126 0,033
Δ7 0,313 0,277 0,186 0,576 Δ40 0,098 0,063 0,116 0,005
Δ8 0.098 0,051 0,108 0,001 Δ41 0,289 0,273 0,224 0,605
Α9 0,687 0,697 0,171 0,461 Δ42 0,213 0,157 0,15 0,028
Δ10 0,053 0,029 0.062 0,001 Δ43 0,216 0,19 0,15 0,577
All 0,031 0 0,074 0 Δ44 0,806 0,81 0,318 0,832
Δ12 0,261 0,235 0,135 0,666 Δ45 1,546 1,44 0,525 0,499
Δ13 0,181 0,128 0,172 0,081 Δ46 1,035 0,994 0,377 0,546
Δ14 0,321 0,307 0,169 0,797 Δ47 0,71 0,727 0,108 0363
Δ15 0,084 0,036 0,098 0,002 Α48 0,021 0,01 0,029 0
Δ16 0,443 0,442 0,207 0,762 Α49 0,184 0,16 0,093 0,237

202Από την πλήρη επωνυμία των Β καταγράφηκε (όπου ήταν εφικτό) το αντικείμενο εργασιών τους. Το 
αντικείμενο εργασιών των ΝΒ καταγράφηκε από την ιστοσελίδα της εταιρίας 1CAP. Ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, το «χαλαρό» matching θεωρείται, από τον Wilcox (1973) αποδεκτή τεχνική.
203 Για 11 ΝΒ χρησιμοποιήθηκαν οι ισολογισμοί για δύο ή περισσότερα έτη διότι χωρίς αυτήν την 
«παρέκκλιση» η κατασκευή δείγματος ΝΒ για την δημιουργία των μοντέλων ήταν αδύνατη. Ούτως ή 
άλλως οι ισολογισμοί αυτών των εταιριών είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, σε κάθε έτος δεν 
χρησιμοποιείται δύο φορές η ίδια εταιρία και αυτό που ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα «πρότυπο» εταιρίας 
αντίθετο από το «πρότυπο» των Β.
204 Πλην ελάχιστων εξαιρέσεων στις οποίες οι ισολογισμοί λήφθηκαν από τις ιστοσελίδες των εταιριών.
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Δ17 0,15 0,077 0.168 0,001 A50 0,126 0,113 0,054 0345
Δ18 0.089 0,039 0,132 0,001 A51 0,034 0,029 0,028 0374
A19 0,063 0 0,143 0 A52 0,1 0,097 0,055 0323
Δ20 0,396 0352 0,208 0,623 A53 0,03 0,024 0,026 0312
Δ21 0,274 0,223 0,257 0,047 A54 -0,013 0,003 0302 0359
Δ22 0,519 0,389 0,383 0,055 A55 0,074 0,005 0,469 0397
Δ23 0,152 0,052 0,203 0,001 A56 3,911 2334 6,08 0
A24 0,67 0,666 0335 0,664 Δ57 156 147 95 0,887
A25 0,251 0,117 0395 0 A58 0,061 0,055 0,042 0,18
A26 1,593 1,432 0,647 0,06 Δ59 120 105 80 0,478
A27 0,081 0,048 0,095 0,002 Δ60 110 101 54 0,451
Δ28 0,071 0,038 0,096 0 A61 75 71 54 0,139
A29 0,186 0,192 0,145 0342 Δ62 231 219 98 0,462
Δ30 0,142 0,105 0,108 0,023 Δ63 0,236 0,196 0,154 0,114
A31 0,152 0,117 0,124 0,191 A64 0,134 0,127 0,06 0,403
A32 0,481 0,471 0,178 0,914 A65 0315 032 0,18 0,874
A33 0,528 0,548 0,178 0,946 Λ66 0,613 0389 1395 0

Η ερμηνεία των συμβόλων είναι ίδια με αυτήν του προηγούμενου πίνακα
Η έντονη γραφή υποδηλώνει ότι η διαφορά των μέσων όρων για το BTS και το NBTS είναι στατιστικά σημαντική 
ανεξάρτητα από το αν οι μεταβλητές ακολουθούν ή όχι την κανονική κατανομή και για τις δύο ομάδες205 (ο έλεγχος 
για την διαφορά των μέσων δύο ανεξάρτητων δειγμάτων υποθέτει κανονική κατανομή και για δύο δείγματα)

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι 41 από τους 66 αριθμοδείκτες ακολουθούν κανονική 
κατανομή γεγονός που δείχνει ότι, όπως και στην περίπτωση του BTS, το NBTS είναι ένα, 
σχετικά, ομοιογενές δείγμα. Όσον αφορά στο μέγεθος των εταιριών του NBTS, ο μέσος όρος 
ενεργητικού των 60 ΝΒ ισούται με 6.137.913.600 δρχ206 (περίπου 18.012.9526). Η κατανομή 
των τιμών ενεργητικού του NBTS προσεγγίζει την κανονική κατανομή χωρίς να «αποκλειστεί» 
κάποια εταιρία. Αν δεχθούμε ότι οι αριθμοδείκτες απαλλάσσουν εξολοκλήρου από την επιρροή 
του μεγέθους τότε η μεγάλη διαφορά του μεγέθους δεν αποτελεί πρόβλημα. Ωστόσο, αν κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει, η μεγάλη διαφορά των ενεργητικών των δύο ομάδων αποτελεί μειονέκτημα 
της παρούσας έρευνας και πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση που ακολουθεί. 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του TS, πρέπει να τονιστεί ότι τόσο η προκατάληψη από 
υπερδειγματοληψία όσο και η προκατάληψη από την διαλογή του δείγματος (βλ. 3.3.2) 
συναστούν δύο ισχυρά ενδεχόμενα. Ωστόσο, η υπερδειγματοληψία είναι «εσκεμμένη» διότι 
εξυπηρετεί τον σκοπό των μοντέλων (βλ. προηγηθείσα ανάλυση).

4.4 Δημιουργία των μοντέλων με την πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση και την 

ανάλυση logit

4.4.1 Πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση

Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μήτρες διακύμανσης - συνδιακύμανσης δεν είναι ίδιες 
(έλεγχος με το στατιστικό Box’ s Μ207). Παρ’ όλ’ αυτά, επιλέχθηκε η χρήση της εξίσωσης 
γραμμικής μορφής (βλ. 3.3.3.2). Το πλήθος των αριθμοδεικτών (66) καθιστά αδύνατη την χρήση 

τους, ταυτόχρονα, σε μία εξίσωση. Η εξίσωση που θα προκόψει δεν θα είναι πρακτική και, λόγω

205 Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων δεν αναφέρονται χάριν οικονομίας χώρου. Χρησιμοποιήθηκε ο 
έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων και, αναλόγως του αποτελέσματος του, ο έλεγχος με 
το στατιστικό t για την διαφορά των μέσων.
206 Αναφέρουμε πρώτα τα ποσά σε δραχμές γιατί κατά την εξεταζόμενη περίοδο η χρήση του ευρώ ως 
επίσημου νομίσματος της Ελλάδας δεν είχε, ακόμα, καθιερωθεί.
207 Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό είναι το Statistical Package for Social Sciences (SPSS 11.0).
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συσχέτισης (που οδηγεί σε πολυσυγραμμικότητα), οι συντελεστές των μεταβλητών θα είναι 
«ασταθείς». Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η χρήση όλων των μεταβλητών διαμορφώνει την τιμή 
του Wilks’ 1 στο 0,163 208. Στην περίπτωση αυτή, κατατάσσονται σωστά όλες οι εταιρίες του TS. 
Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να υπερεκτιμάται αφού η κατάταξη αυτή αφορά, απλώς, 
στην ικανοποιητική περιγραφή του TS. Λόγω έλλειψης επιπλέον δεδομένων από την ίδια 
χρονική περίοδο, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος leave one out classification (βλ. 3.3.3.2) για την 
εκτίμηση της εκ των υστέρων διακριτικής ισχύος του μοντέλου. Τα αποτελέσματα είναι, μάλλον, 
απογοητευτικά αφού πραγματοποιούνται 9 ΑΤΙ και 9 ΑΤΙ. Στην συνέχεια δημιουργούνται 4 
διαφορετικές εξισώσεις: η πρώτη προκύπτει από τους αριθμοδείκτες με στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στους μέσους των BTS και NBTS209 (38 αριθμοδείκτες), η δεύτερη προκύπτει από τους 
αριθμοδείκτες με κανονική κατανομή στο BTS (48 αριθμοδείκτες), η τρίτη από τους 
αριθμοδείκτες με κανονική κατανομή NBTS (41 αριθμοδείκτες) και η τέταρτη από τους 
αριθμοδείκτες που φέρουν τουλάχιστον ένα από τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά (55 
αριθμοδείκτες). Σε όλες τις περιπτώσεις η μέθοδος επιλογής των μεταβλητών είναι η backward 
ΠΔΑ με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του Wilks’ 1. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή λαμβάνει την 
τιμή 0 για τις Β και την τιμή 1 για τις ΝΒ.

Πίνακας 7 Μοντέλα ΠΔΑ από 4 διαφορετικές ομάδες αριθμοδεικτών - Επιλογή μεταβλητών με την 
μέθοδο backward ΠΔΑ και κριτήριο την ελαχιστοποίηση του Wilks’ 1

Επιλογή αριθμοδεικτών από την ομάδα με:
Διαφορά στους μέσους Κανονική κατανομή Κανονική κατανομή Τουλάχιστον ένα από
των δύο ομάδων (38) για τις Β (48) για τιςΝΒ (41) τα τρία κριτήρια (55)
Λι ΤΣ210 A, ΤΣ A, ΤΣ Ai ΤΣ

Δ32 0,712 Δ32 1,092 Δ49 0,925 Δ32 0,802
Δ66 0,507 Δ64 -0,647 Δ52 0,876 Δ66 0,514
Δ64 -0,421 Δ51 0,602 Δ32 -0,737 Δ48 -0,411
Δ48 -0,413 Δ26 0,554 Δ47 0,703 Δ64 -0,397
Δ1 0,359 Δ10 0,432 Δ7 0,496 Δ10 0,359

Δ21 -0,291 Δ45 0,419 Δ41 0,356 Δ13 -0,291
Wilks’ 1 = 0338 Wilks’ 1 = 0,354 Wilks’ 1 = 0,356 Wilks' 1 = 0335

Wilks’ 1 p-value = 0,000 Wilks’ 1 p-value = 0,000 Wilks 1 p-value = 0,000 Wilks 1 p-valuc = 0,000
TS: 3 ATI & 4 ΛΤ2 TS: 2 ATI &6ΛΤ2 TS: 3 ATI & 5 ΛΤ2 TS: 3 ATI & 4 ΛΤ2

LOO: 3 ATI &4ΛΤ2 LOO : 3 ΛΤ1 &7ΛΤ2 LOO: 4 ATI & 8 ΛΤ2 LOO: 5 ATI &4ΛΤ2
Δ; = Αριθμοδείκτες, ΤΣ = Τυποποιημένος συντελεστής (η μεγαλύτερη απόλυτη τιμή δείχνει την πιο σημαντική 
μεταβλητή και το πρόσημο δείχνει την σχέση με τον χαρακτηρισμό μίας εταιρίας ως Β), Wilks’ 1 p-valuc: αν p-value < 
0,05, η τιμή του Wilks’ 1 είναι στατιστικά σημαντική (έλεγχος με το κριτήριο χ2), LOO: leave one out classification 

Στον πίνακα 7 παρατηρούμε ότι βάσει της ελαχιστοποίησης του Wilks’ 1 το «καλύτερο» μοντέλο 
είναι το 4° ενώ βάσει της διατήρησης της περιγραφικής ισχύος, το «καλύτερο» μοντέλο είναι το 
1° (οι τιμές του Wilks’ 1 είναι στατιστικά σημαντικές και για τα 4 μοντέλα). Επίσης, τα δύο 

μοντέλα περιλαμβάνουν τον Δ48 (= άλλα έσοδα εκμετάλλευσης -*■ πωλήσεις) η τιμή του οποίου

208 Στη συνέχεια, όπου αναφέρεται το στατιστικό Wilks’ lambda θα εννοείται ότι η τιμή του είναι 
στατιστικά σημαντική στο επίπεδο 0,1. Αναλυτικότερα για το εν λόγω στατιστικό βλ. 3.3.3.2.
209 Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν ικανοποιούν την υπόθεση κανονικής κατανομής των δύο 
δειγμάτων για όλους τους αριθμοδείκτες (βλ. ανάλογη υποσημείωση του πίνακα 6). Ούτως ή άλλως η 
επιλογή δεν επηρεάζει την ανάλυση διότι η αξιολόγηση των μοντέλων στηρίζεται στα αποτελέσματα τους. 
Για τον «μη - αποκλεισμό» μεταβλητών, βλ. 3.3.3.2.
210 Υπενθυμίζεται ότι στην ΠΔΑ, σε αντίθεση με την παλινδρόμηση, δεν έχει νόημα να εξετάσουμε αν οι 
συντελεστές είναι ή δεν είναι διαφορετικοί του μηδενός (βλ. 3.3.3.2). Όσον αφορά στον σταθερό όρο, δεν 
μας απασχολεί ερμηνευτικά και για τον λόγο αυτό δεν παρουσιάζεται. Στην παρουσίαση του μοντέλου η 
τιμή του σταθερού όρου θα αναφερθεί διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στην διαμόρφωση της τιμής Ζ.
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αναμένεται να είναι μεγαλύτερη για τις εισηγμένες ΝΒ τόσο συγκριτικά με τις Β όσο και 

συγκριτικά με τις μη εισηγμένες ΝΒ (αναφερόμαστε στον πληθυσμό). Συνεπώς, η χρήση του 

Δ48 μπορεί να μειώσει την προβλεπτική ισχύ του μοντέλου κατά την εφαρμογή του στις ΝΒ 

εκτός χρηματιστηρίου. Για τον λόγο αυτό, ο Δ48 «αποκλείεται» από τα δύο μοντέλα και 

πραγματοποιείται εκτίμησή τους με ταυτόχρονη εισαγωγή των 5 υπόλοιπων αριθμοδεικτών: 

Πίνακας 8 Μοντέλα ΠΔΑ χωρίς τον Δ48 - Ταυτόχρονη εισαγωγή 5 αριθμοδεικτών

1° Μοντέλο 2“ Μοντέλο
Α, Τ.Σ. Ai Τ.Σ.

Δ32 0,758 Δ32 0,839
Δ66 0,51 Δ66 0,51
Δ64 -0,414 Δ10 0,391
Δ1 0,397 Δ64 -0,388

Δ21 -0,189 Δ13 -0,199
Wilks’ 1 = 0,376 Wilks’ 1 = 0,373

Wilks' 1 p-value = 0,000 Wilks’ 1 p-value = 0,000
TS: 3 ATI & 5 ΛΤ2 TS: 4 ΛΤ1 & 5 ΛΤ2

LOO: 3 ΛΤ1 & 5 ΛΤ2 LOO: 4 ΛΤΙ & 5 ΛΤ2
Η ερμηνεία των συμβόλων είναι ίδια με αυτήν του προηγούμενου πίνακα

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η τιμή του Wilks’ 1 είναι στατιστικά σημαντική και, 

σχεδόν, ίση για τα δύο μοντέλα, τα δύο μοντέλα διατηρούν, στον ίδιο βαθμό, την περιγραφική 

ισχύ τους και το 1° μοντέλο παρουσιάζει μεγαλύτερη περιγραφική ισχύ του TS και μεγαλύτερη 

εκ των υστέρων διακριτική ισχύ. Κατά τους Platt & Platt (1990), «το βασικό κριτήριο στην 

επιλογή ενός μοντέλου (ανάμεσα σε δύο) είναι η εκ των υστέρων διακριτική ισχύς». Συνεπώς, ως 

τελικό μοντέλο επιλέγεται το 1° μοντέλο το οποίο είναι το εξής211:

Τύπος 10 Εξίσωση του μοντέλου ΠΔΑ212

ZSCOre= 2,302 - 4,645Δ32~ 0,086Δ66+ 7,146 Δβ4 — 6,682Δ] + 0,77Δ2ΐ

Αν Zscore > - 0,598, η εταιρία κατατάσσεται στις ΝΒ, αλλιώς στις Β
Δ32 = βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ενεργητικό
Δ66 = χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων
Δ64 = (καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων + χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα) η- ενεργητικό
Δι = μετρητά + ενεργητικό
Δ2ΐ = γραμμάτια εισπρακτέα βραχυχρόνιες υποχρεώσεις

Από τον πίνακα 8 προκύπτουν, επίσης, και τα ποσοστά ορθών και λανθασμένων κατατάξεων 

βάσει των αποτελεσμάτων της μεθόδου leave one out classification213. To ποσοστό ορθών 

κατατάξεων των Β ισούται με 90,9% και των ΝΒ με 91,7%. Αυτό σημαίνει ότι από 100 Β, η 
εξίσωση του τύπου 10 λαμβάνει τιμή μικρότερη του - 0,598 για τις 90,9 (περίπου 91). Ανάλογη 

ερμηνεία ισχύει και για τις ΝΒ. Ομοίως, το ποσοστό ΑΤΙ ισούται με 9,1% και των ΛΤ2 με 

8,3%. Για να μπορέσουμε να γενικεύσουμε την εκ των υστέρων ισχύ κατάταξης στον πληθυσμό 

για το σύνολο των εταιριών πρέπει να λάβουμε υπόψη τις a priori αναλογίες (πιθανότητες) των Β 

και ΝΒ. Έτσι η συνολική εκ των υστέρων διακριτική ισχύς ισούται με (0,015*0,909) + 

(0,985*0,917) = 91,688% και το αναμενόμενο ποσοστό λαθών, στον πληθυσμό, ισούται με

211 Το μοντέλο προκύπτει με χρήση των αναλογιών του δείγματος ως a priori πιθανότητες. Σε τέτοια 
περίπτωση (και χωρίς να λάβουμε υπόψη τα κόστη ΑΤΙ και ΛΤ2) ο αλγόριθμος κατάταξης οδηγεί σε, 
ταυτόχρονη, ελαχιστοποίηση των ποσοστών ΛΤ1, ΛΤ2 και του αθροίσματος τους. Ο αλγόριθμος 
κατάταξης παρουσιάζεται αναλυτικά στον Morrison (1969).
212 Σημειώνεται ότι οι αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται όπως προκύπτουν από τους υπολογισμούς: πχ αν 
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις = 5 και ενεργητικό = 10, τότε Δ32 = 0,5.
213 Στην προκειμένη περίπτωση τα ποσοστά εκ των υστέρων κατάταξης, απλώς, συμπίπτουν με τα 
ποσοστά περιγραφικής ισχύος.
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(0,015*0,091) + (0,985*0,083) = 8,312%. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο 100 εταιριών, στον 
πληθυσμό, η εξίσωση του τύπου 10 θα λάβει την σωστή (λάθος) τιμή για τις 91,688 ~ 92 (8,312 
~ 8) εταιρίες. Ένα σημαντικό, επίσης, στοιχείο είναι η τιμή της κανονικής συσχέτισης (canonical 
correlation) που ισούται με 0,79. Η κανονική συσχέτιση δείχνει την συσχέτιση ανάμεσα στις 
τιμές Ζ και τις ομάδες και λαμβάνει τιμές στο διάστημα [0,1]. Τιμές κοντά στην μονάδα δείχνουν 
ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις τιμές Ζ και τις ομάδες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται 
περιγραφικά στατιστικά για τις τιμές Ζ του TS:

Πίνακας 9 Περιγραφικά στατιστικά για τις τιμές Ζ των Β και ΝΒ του TS

Ομάδα Ν ΜΟ Δ Min Max ΤΑ Κ - S p-value
Β 33 -1,717 -1,526 -4,785 0,328 1,035 0,808

ΝΒ 60 0,945 0,889 -1,614 2,908 0,980 0,321
Ν = πλήθος παρατηρήσεων, Min = Ελάχιστη τιμή. Max = Μεγίστη τιμή. Τα υπόλοιπα σύμβολα ερμηνεύονται όπως 
στον πίνακα 5

Ο πίνακας 9 επιβεβαιώνει την ικανότητα του μοντέλου να διαχωρίζει τις εταιρίες που βρίσκονται 
ή εισέρχονται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία από τις «υγιείς» εταιρίες. Οι κατανομές των ΖΒ 
και ΖΝΒ προσεγγίζουν την κανονική κατανομή γεγονός που δείχνει ότι οι αντίστοιχοι μέσοι όροι 
αποτελούν αντιπροσωπευτικά μέτρα θέσης. Σημειώνεται, επίσης, η διαφορά των παραπάνω 
μέσων όρων (= 2,662) είναι στατιστικά σημαντική. Επιπρόσθετα η υψηλή τιμή της εν λόγω 
διαφοράς δείχνει ότι το μοντέλο μπορεί να αποδειχθεί «ανθεκτικό» σε αλλαγές των τιμών των 5 
αριθμοδεικτών. Η σχετική σημαντικότητα των συντελεστών αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. πίνακα 
8). Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε, απλώς, ότι λαμβάνουμε τα ίδια αποτελέσματα με την 
μέθοδο D2, Wilks’ 1 και F - ratio. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο Δ21 έχει πολύ μικρή επιρροή 
στο Wilks’ 1: αν διενεργήσουμε backward ΠΔΑ με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του εν λόγω 
στατιστικού (για την δημιουργία ενός νέου μοντέλου από τους 5 αριθμοδείκτες) τότε ο Δ21 δεν 
συμμετέχει στην νέα εξίσωση. Παρ’ όλ’ αυτά αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί επειδή «εισήλθε 
στο μοντέλο» κατά την προηγούμενη διαδικασία. Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση της 
ΠΔΑ (βλ. 3.3.3.2), όταν χρησιμοποιούμε πάνω από μία μεταβλητές υπάρχει ο κίνδυνος 
συσχέτισης και κατ’ επέκταση πολυσυγραμμικότητας214. Ένας απλός (και γενικά αποδεκτός) 

τρόπος εντοπισμού πιθανής πολυσυγραμμικότητας είναι η εξέταση των διμεταβλητών 
συντελεστών συσχέτισης του Pearson για τις ανεξάρτητες μεταβλητές (Siegel: 2000, σελ. 495). 
Κατόπιν υπολογισμού των παραπάνω συντελεστών215 συμπεραίνουμε ότι οι τιμές των στατιστικά 
σημαντικών συντελεστών συσχέτισης περιλαμβάνονται στο διάστημα [-0,154, 0,277] γεγονός 
που δείχνει ότι η ύπαρξη πολυσυγραμμικότητας συνιστά ένα, σχετικά, «αδύναμο» ενδεχόμενο216. 
Κατά συνέπεια, μπορούμε να «εμπιστευθούμε» την σχετική σημαντικότητα που αποδόθηκε 
στους συντελεστές των μεταβλητών στον πίνακα 8. Στο σημείο αυτό δεν θα αναλύσουμε 
περαιτέρω τα αποτελέσματα της ΠΔΑ. Ο σχολιασμός της σχέσης των αριθμοδεικτών με την τιμή 

Ζ και την πιθανότητα πτώχευσης θα πραγματοποιηθεί μετά την παρουσίαση της δημιουργίας του 

μοντέλου logit που ακολουθεί αμέσως παρακάτω.

214 Για τα προβλήματα που προκαλεί η πολυσυγραμμικότητα στα μοντέλα ΠΔΑ, βλ. 3.3.3.2.
215 Οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης: Δ32 με Δ66 = 0,277*, Δ32 με Δ64 = -0,182, Δ32 με Δ1 = 0,247, 
Δ32 με Δ21 = -0,154*, Δ66 με Δ64 = -0,76, Δ66 με Δ1 = 0,087, Δ66 με Δ21 = 0,045, Δ64 με Δ1 = 0,128, 
Δ64 με Δ21 = 0,214* και Δ1 με Δ21 = -0,147. Ο αστερίσκος δείχνει ότι η τιμή του συντελεστή συσχέτισης 
είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο 0,05.
216 Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στικτά διαγράμματα (scatter plots) που δεν 
προσφέρουν ενδείξεις ισχυρών σχέσεων (τα διαγράμματα δεν παρουσιάζονται χάριν οικονομίας χώρου).
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4.4.2 Ανάλυση logit

Στην δημιουργία του μοντέλου logit χρησιμοποιήθηκαν οι αριθμοδείκτες του μοντέλου ΠΔΑ. 

Αυτό έγινε για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε την «επίδοση» των μοντέλων κατόπιν χρήσης της 

ίδιας πληροφόρησης (Doumpos & Zopounidis: 1999). Σημειώνεται ότι αν είχαμε ακολουθήσει 

την αντίστροφη διαδικασία (πρώτα logit και μετά ΠΔΑ), ενδεχομένως θα είχαμε οδηγηθεί σε 

χρήση διαφορετικών αριθμοδεικτών. Η ανεξάρτητη μεταβλητή λαμβάνει την τιμή 1 για τις Β και 

την τιμή 0 για τις ΝΒ. Το μοντέλο logit που προκύπτει είναι το εξής:

Τύπος 11 Εξίσωση του μοντέλου Logit

__________________ L__________________
j + ^-(Π,417Α32+0,2Α66-20,81Α63+19,238ΑΙ-0,824Α2Ι-7,148)

Αν Ρ > 0,5 τότε η εταιρία κατατάσσεται στις Β, αλλιώς στις ΝΒ
Η ερμηνεία των συμβόλων είναι ίδια με την αντίστοιχη ερμηνεία του τύπου 10

Ο έλεγχος Hosmer - Lemeshow δείχνει ότι το παρόν μοντέλο προσαρμόζεται ικανοποιητικά στα 

δεδομένα (p-value = 0,794 > 0,05). Η τιμή του -2 λογάριθμου πιθανοφάνειας ισούται με 

40,4 1 6217 (στατιστικά σημαντική με p-value < 0,05) και ο συντελεστής Nagelkerke R2 δείχνει ότι 

οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν το 79,6% της διακύμανσης της ανεξάρτητης 

μεταβλητής218 219. Όσον αφορά στην σχετική σημαντικότητα των συντελεστών, προσεγγίζεται με το 

στατιστικό Wald (βλ. 3.3.3.2). Τα αποτελέσματα είναι ίδια με αυτά της ΠΔΑ και παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 10 Έλεγχος και σχετική σημαντικότητα των συντελεστών του μοντέλου logit21 9

Ai Στατιστικό Wald Wald p-valuc Σχετική σημαντικότητα εχρ(β)

Δ32 14,294 0,000 1 90.848,805

Δ66 8,011 0,005 2 1,221

Δ64 5,450 0,020 3 0,000

Δ1 4,904 0,027 4 226.529.622,074

Δ21 0,175 0,676 (5) 0,439

Αν Wald p-value < 0,05 ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός
Αν εχρ(β) > 1, αύξηση της μεταβλητής οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας κατάταξης στις Β και αντίστροφα 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του στατιστικού Wald (πάντα Wald > 0), τόσο μεγαλύτερη η 

σχετική επιρροή του αριθμοδείκτη (βλ. 4η στήλη του πίνακα 10). Παρατηρούμε ότι ο Δ21 

εμφανίζεται ως στατιστικά μη σημαντικός. Το ίδιο συνέβη και στην ΠΔΑ, όταν ο συντελεστής 

δεν συμμετείχε στην εξίσωση που προέκυψε από την χρήση των 5 αριθμοδεικτών και κριτήριο 

την ελαχιστοποίηση του Wilks’ 1. Παρ’ όλ’ αυτά, χρησιμοποιήθηκε για την αντικειμενική 

σύγκριση των δύο μοντέλων. Για τους Δ32, Δ66 και Δ1 παρατηρούμε ότι αυξήσεις των τιμών 

τους αυξάνουν την πιθανότητα κατάταξης στις Β και αντίστροφα. Το αντίθετο συμβαίνει για τον 

Δ64. Ένα σημείο που πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι η επιλογή της κριτικής πιθανότητας. Ο 

Theodossiou (1991 β) και ο Ohlson (1980) αποδεικνύουν ότι, στην περίπτωση που τα κόστη ΑΤΙ

217 Μικρές τιμές του εν λόγω στατιστικού δείχνουν ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές (εδώ, αριθμοδείκτες) 
ερμηνεύουν την ανεξάρτητη (εδώ, πτώχευση ή μη πτώχευση) σε ικανοποιητικό βαθμό (βλ. 3.3.3.2). 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο -2 λογάριθμος πιθανοφάνειας του μοντέλου που περιλαμβάνει μόνο την πιο 
σημαντική μεταβλητή (Δ32) ισούται με 64,301.
218 Ο συντελεστής Nagelkerke R2 αποτελεί προσέγγιση του συντελεστή R2 της γραμμικής παλινδρόμησης.
219 Δεν περιλαμβάνεται ο σταθερός όρος για να γίνει σύγκριση με την ΠΔΑ. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, σε 
αντίθεση με την ΠΔΑ, στην logit ο έλεγχος για την διαφορά των συντελεστών από το μηδέν έχει νόημα 
και για τον λόγο αυτό αναφέρεται η p-value του ελέγχου με το στατιστικό Wald. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι η τιμή του στατιστικού Wald για τον σταθερό όρο είναι 9,128 (3ος σημαντικότερος μετά τον Δ32 και 
τον Δ66) και η αντίστοιχη p-value 0,001.
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και ΛΤ2 είναι ίσα, η κριτική πιθανότητα που ελαχιστοποιεί, ταυτόχρονα τα AT 1 και ΛΤ2 είναι η 
0,5220. Το σκεπτικό ελαχιστοποίησης των λαθών (στο TS) αντί του αναμενόμενου συνολικού 
κόστους αναλύθηκε, ήδη, στην παράγραφο 4.3.2. Με αυτή την κριτική τιμή, η περιγραφή ή 
κατάταξη του TS είναι η παρακάτω221:

Πίνακας 11 Κατάταξη του TS - Μοντέλο Logit

Β ΝΒ Σύνολο
Πραγματική

Ν
Β 29 4 (ΑΤΙ) 33

κατάσταση ΝΒ 5 (ΛΤ2) 55 60
Πραγματική
κατάσταση

%
Β

ΝΒ
87,9% 

8,3% (ΛΤ2)
12,1% (ΑΤΙ) 

91,7%
100%
100%

Το μοντέλο κατατάσσει ορθά τις Β σε ποσοστό 87,9% και τις ΝΒ σε ποσοστό 91,7%. Αυτό 
σημαίνει ότι από 100 Β, η εξίσωση του τύπου 11 λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη του 0,5 για τις 87,9 
(περίπου 90). Ανάλογη ερμηνεία ισχύει και για τις ΝΒ. Σημειώνεται ότι, εκτός της επιπλέον Β 
που κατατάσσεται λανθασμένα, τα ΑΤΙ και ΛΤ2 είναι τα ίδια με αυτά της ΠΔΑ (οι ίδιες 
εταιρίες). Το επιπλέον ΑΤΙ του μοντέλου logit αφορά σε εταιρία Β με πιθανότητα 0,4778 (πολύ 
«κοντά» στην κριτική πιθανότητα). Η συνολική ισχύς κατάταξης του μοντέλου στον πληθυσμό 
ισούται με (0,015*0,879) + (0,985*0,917) = 91,643% και το αναμενόμενο ποσοστό λαθών, στον 
πληθυσμό, ισούται με (0,015*0,121) + (0,985*0,083) = 8,357%. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο 
100 εταιριών, στον πληθυσμό, η τιμή του τύπου 11 θα οδηγήσει σε σωστή (λανθασμένη) 
κατάταξη για τις 91,643 = 92 (8,357 = 8) εταιρίες. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται 
περιγραφικά στατιστικά που αφορούν στις πιθανότητες των δύο ομάδων:

Πίνακας 12 Περιγραφικά στατιστικά για τις πιθανότητες των Β και ΝΒ του TS

Ομάδα Ν ΜΟ Δ Min Max ΤΑ Κ - S p-value
Β 33 0,813 0,886 0,122 1 0,24 0,037

ΝΒ 60 0,103 0,022 0,000 0,923 0,215 0,000
Η ερμηνεία των συμ Ιόλων είναι ίδια με αυτήν του πίνακα 9

Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της ΠΔΑ, οι πιθανότητες των Β και ΝΒ δεν προσεγγίζουν την
κανονική κατανομή και για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα θέσης
ως αντιπροσωπευτικές τιμές: η μη κανονική κατανομή των Β οφείλεται σε δύο ακραίες τιμές 
(0,122 και 0,19) και η μη κανονική κατανομή των ΝΒ οφείλεται σε 14 ακραίες τιμές222 (από 
0,206 μέχρι 0,923). Για τους παραπάνω λόγους, η διαφορά των μέσων, παρά το γεγονός ότι είναι 
μεγάλη (-0,71) και στατιστικά σημαντική, πρέπει να ερμηνεύεται με επιφύλαξη καθώς ο έλεγχος 
για την διαφορά των μέσων ανεξάρτητων δειγμάτων υποθέτει κανονική κατανομή και για τα δύο
δείγματα. Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι η ΠΔΑ περιγράφει, με μικρή διαφορά, 
ικανοποιητικότερα το TS όταν τα δύο μοντέί,α χρησιμοποιούν την ίδια πληροφόρηση. Στην 
παράγραφο που ακολουθεί παρατίθεται ο σχολιασμός της σχέσης των αριθμοδεικτών με την τιμή 
Ζ και την πιθανότητα Ρ.

220 Εναλλακτικά, η κριτική πιθανότητα 0,5 είναι η πιθανότητα που μεγιστοποιεί, ταυτόχρονα, το ποσοστό 
ορθών κατατάξεων μεμονωμένα και ως σύνολο.
221 Υπενθυμίζεται ότι η μέθοδος leave one out δεν χρησιμοποιείται στην ανάλυση logit (βλ. 3.3.3.2). 
Ελλείψει holdout δείγματος δεν μπορούμε, δυστυχώς, να ελέγξουμε την εκ των υστέρων διακριτική ισχύ.
222 Η μη κανονική κατανομή των πιθανοτήτων των ΝΒ φανερώνεται, επίσης, από την μεγάλη διαφορά του 
μέσου και τις διαμέσου.
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4.5 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για την διευκόλυνση του σχολιασμού των αποτελεσμάτων παραθέτουμε τον ακόλουθο 
πίνακα που συνοψίζει την σχετική σημαντικότητα των αριθμοδεικτών και την επιρροή τους (είτε 
βάση της τιμής Ζ είτε βάση της πιθανότητας Ρ) στον χαρακτηρισμό μίας εταιρίας ως Β. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Δ21 είναι στατιστικά μη σημαντικός και ότι η σχετική σημαντικότητα των 
αριθμοδεικτών είναι ίδια σύμφωνα με τις δύο μεθόδους.

Πίνακας 13 Σχετική σημαντικότητα των αριθμοδεικτών και σχέση τους με τον χαρακτηρισμό μίας 

εταιρίας ως Β

Ai Σχετική σημαντικότητα Σχέση με τον χαρακτηρισμό μίας εταιρίας ως Β
Δ32 1 ΘΕΤΙΚΗ
Δ66 2 ΘΕΤΙΚΗ
Δ64 3 ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Δ1 4 ΘΕΤΙΚΗ

Δ 21 (5) ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Ο πίνακας 13 προκύπτει από την ταυτόχρονη εξέταση των πινάκων 8 και 10

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις + ενεργητικό (Δ32)· Η υψηλή χρηματοδότηση με υποχρεώσεις 
έχει αναφερθεί πολλάκις ως ένδειξη υφιστάμενης χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και 
επερχόμενης πτώχευσης. Στην Ελλάδα, το συμπέρασμα αυτό έχει διατυπωθεί από τους Papoulias 
& Theodossiou (1992). Η εξήγηση της θετικής σχέσης ανάμεσα στην χρηματοδότηση με 
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις και την πιθανότητα πτώχευσης εντοπίζεται στην αδυναμία των 
εταιριών να αυτοχρηματοδοτηθούν ή να λάβουν μακροχρόνια δάνεια223 που θα τους δώσουν 
«πίστωση» χρόνου για να αναστρέψουν την αρνητική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, οι Β του 
TS χρηματοδοτούν το 79,6% του ενεργητικού τους με βραχυχρόνιες υποχρεώσεις ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τις ΝΒ του TS ισούται με 48,1%. Η κατανομή του Δ32 είναι κανονική 
και για τα δύο δείγματα και η διαφορά των μέσων είναι στατιστικά σημαντική (βλ. πίνακες 5 και 
6). Επίσης, οι Β του TS χρηματοδοτούν μόνο το 4,7% του ενεργητικού τους με αποθεματικά 
κεφάλαια (αδιανέμητα κέρδη, αποθεματικά κλπ) ενώ οι ΝΒ του TS το 31,5% (πρόκειται για τον 
Δ65, βλ. πίνακες 5 και 6). Επειδή η κατανομή του Δ65 δεν είναι κανονική και για τα δύο 
δείγματα δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα από τον έλεγχο της διαφοράς των μέσων (η 
κατανομή του Δ65 για το BTS δεν προσεγγίζει την κανονική ακόμα κι αν αφαιρεθούν οι ακραίες 
τιμές). Υποστηρίζεται ότι οι μη εισηγμένες εταιρίες έχουν λιγότερες επιλογές χρηματοδότησης 
απ’ ό,τι οι εισηγμένες εταιρίες και αυτό είναι η αιτία στροφής προς τις εμπορικές παστώσεις για 
χρηματοδότηση (οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις εμπορικές πιστώσεις και 
τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες). Ωστόσο, οι εμπειρικές αποδείξεις της 
παρούσας εργασίας δεν προσφέρουν υποστήριξη για τον παραπάνω ισχυρισμό: ο μέσος όρος του 
Δ32 των εισηγμένων ΝΒ δεν διαφέρει (στατιστικά) σημαντικά από τον αντίστοιχο μέσο όρο των 
μη εισηγμένων ΝΒ224. Ολοκληρώνοντας τον σχολιασμό του Δ32, πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
υψηλές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις εταιρίες απ’ ότι οι 

μακροχρόνιες υποχρεώσεις διότι τα χρονικά περιθώρια «εύρεσης» των μετρητών για την 

εξόφληση των υποχρεώσεων είναι πολύ μικρότερα στην πρώτη απ’ ό,τι στην δεύτερη 
περίπτωση. Το γεγονός αυτό, προφανώς, δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τις Β έτσι ώστε να

223 Είναι γνωστό ότι για να λάβει μία εταιρία μακροχρόνιο δάνειο πρέπει να περάσει από ενδελεχή έλεγχο 
καθώς οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα «προσεκτικές» στην χορήγηση μακροχρόνιων δανείων.
224 Το στοιχείο αυτό αφορά σε δείγματα μεταγενέστερης χρονικής περιόδου και θα χρησιμοποιηθεί στην 
επόμενη παράγραφο.
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υπάρχει «ορθολογική» χρηματοδότηση, δηλαδή χρηματοδότηση μέχρι το σημείο που η εταιρία 
να μπορεί να αντεπεξέλθει.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα + καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων 

(Jet): Η θετική σχέση είναι αναμενόμενη καθώς υψηλές τιμές του Δ66 δείχνουν ότι, ένα έτος 
πριν την πτώχευση, τα κέρδη από την κανονική λειτουργία της εταιρίας (μερικά αποτελέσματα 
χρήσης) «αναλώνονται» σε κάλυψη τόκων με αποτέλεσμα η εταιρία να μην μπορεί να 
συσσωρεύσει κερδοφορία για να αυτοχρηματοδοτηθεί και να χρηματοδοτείται με υποχρεώσεις 
(βλ. σχόλιο για τον Δ32). Πράγματι, τα μερικά αποτελέσματα χρήσης (ως % των πωλήσεων) των 
ΝΒ του TS είναι 1,5 φορά μεγαλύτερα των μερικών αποτελεσμάτων χρήσης (ως % των 
πωλήσεων) των Β του TS (κανονική κατανομή και για τις δύο ομάδες) και η διαφορά αυτή είναι 
στατιστικά σημαντική (πρόκειται για τον Δ50, βλ. πίνακες 5 και 6). Επίσης, οι χρεωστικοί τόκοι 
και τα συναφή έξοδα (ως % των πωλήσεων) των Β του TS είναι 1,7 φορά μεγαλύτεροι των 
χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων (ως % των πωλήσεων) των ΝΒ του TS (κανονική 
κατανομή και για τις δύο ομάδες) και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (πρόκειται για 
τον Δ51, βλ. πίνακες 5 και 6). Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με το προηγηθέν σχόλιο για 
τον Δ32, δείχνουν ότι η χρηματοοικονομική δυσπραγία οφείλεται στην έλλειψη σχεδιασμού 
χρηματοδότησης σύμφωνα με τις δυνατότητες της εταιρίας. Ολοκληρώνοντας τον σχολιασμό του 
Δ66, σημειώνεται ότι ο μέσος όρος των ΝΒ του TS ισούται με 0,613 ενώ των Β του TS με 6,675 
(κανονική κατανομή). Επειδή η κατανομή δεν είναι κανονική και για τις δύο ομάδες δεν 
μπορούμε να διενεργήσουμε έλεγχο για την διαφορά των μέσων. Ωστόσο, αφαιρώντας τις 
ακραίες τιμές των BTS και NBTS η κανονική κατανομή προσεγγίζεται και για τις δύο ομάδες, ο 
μέσος των 31 Β του TS ισούται με 7,122, ο μέσος των 56 ΝΒ του TS ισούται με 0,367 και η 
διαφορά των μέσων (6,755) είναι στατιστικά σημαντική. Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι Β και 
ΝΒ του TS έχουν θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων οπότε δεν υπάρχει περίπτωση 
αρνητικού Δ66 που θα μπορούσε να δημιουργήσει «ερμηνευτικά» προβλήματα.

(Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων + χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα) 
-*■ ενεργητικό (Λμ): Η αρνητική σχέση είναι αναμενόμενη διότι υψηλές τιμές του Δ64 δείχνουν 
ότι το ενεργητικό χρησιμοποιείται αποδοτικά225. Πρέπει να τονιστεί ότι ο Δ64 ίσως οδηγήσει σε 
πλασματική εικόνα αφού λαμβάνει υπόψη την συνολική απόδοση επένδυσης και όχι τις 
μεμονωμένες. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό «διορθώνεται» από τον Δ66, ο οποίος επηρεάζει 
περισσότερο την τιμή Ζ και την πιθανότητα Ρ απ’ ότι ο Δ64. Ο μέσος όρος του Δ64 των ΝΒ του 
TS είναι 1,5 φορά, περίπου, μεγαλύτερος από τον Δ64 των Β του TS, η κατανομή είναι κανονική 
και για τις δύο ομάδες και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική.

Μετρητά + ενεργητικό (Δ Η θετική σχέση δεν είναι, καταρχήν, αναμενόμενη διότι δείχνει 

ότι τα υψηλά επίπεδα μετρητών (ως % του ενεργητικού) αποτελούν, ceteris paribus, ένδειξη 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και επερχόμενης πτώχευσης. Αναμφισβήτητο γεγονός, πάντως, 
είναι το εξής: οι Β του TS διατηρούν 2,3 φορές, περίπου, περισσότερα μετρητά (ως % του 

ενεργητικού) σε σχέση με τις ΝΒ του TS. Επειδή η κατανομή δεν είναι κανονική και για τις δύο 
ομάδες δεν μπορούμε να διενεργήσουμε έλεγχο για την διαφορά των μέσων (η κατανομή του Δ1 

για το NBTS δεν προσεγγίζει την κανονική ακόμα κι αν αφαιρεθούν οι ακραίες τιμές). 
Εξετάζοντας, ωστόσο, τις διάμεσους παρατηρούμε ότι η διάμεσος του BTS ισούται με 0,059 και

?25 Η διατύπωση στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι χρεωστικοί τόκοι και τα καθαρά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης προ φόρων προσεγγίζουν την συνολική απόδοση του ενεργητικού.
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του NBTS με 0,02 (περίπου 3 φορές μικρότερη). Η Hershman (1976) δίνει δύο πιθανές 
εξηγήσεις για την «παράδοξη» κατάσταση: α) τα μετρητά των Β είναι «πλασματικά» και δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αφού «χειραγωγούνται» εύκολα και β) οι εταιρίες 
ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία όταν βρίσκονται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία προς 
εύρεση μετρητών και αντιμετώπιση της κατάστασης. Μία τρίτη πιθανή εξήγηση είναι η εξής: τα 
μετρητά υπάρχουν αλλά δεν επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε σημείο αναβολής 
της ανάληψης νομικής δράσης. Ούτως ή άλλως, η επιρροή του Δ1 είναι μικρή στην τιμή Ζ και 
την πιθανότητα Ρ (4η μεγαλύτερη σημαντικότητα) και, όπως προαναφέρθηκε, η διαφορά του Δ1 
για τις Β και ΝΒ του TS συνιστά, με μικρή επιφύλαξη, πραγματικό γεγονός.

Γραμμάτια εισπρακτέα + βραχυχρόνιες υποχρεώσεις (Α2ι): Πριν από οποιοδήποτε σχόλιο 
για τον Δ21, υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω αριθμοδείκτης δεν διαδραματίζει στατιστικά σημαντικό 
ρόλο στην διαμόρφωση της τιμής Ζ και της πιθανότητας Ρ. Λαμβάνοντας υπόψη τον σχολιασμό 
του Δ1, η αρνητική σχέση του Δ21 είναι αναμενόμενη καθώς υψηλές τιμές του Δ21 δείχνουν 
αυξημένη και «πραγματική» βραχυχρόνια ρευστότητα καθώς τα εισπρακτέα γραμμάτια δεν 
χειραγωγούνται εύκολα (ή, τουλάχιστον, αν χειραγωγούνται, χειραγωγούνται δυσκολότερα από 
τα μετρητά). Ο μέσος όρος του Δ21 για τα BTS και NBTS ισούται, αντίστοιχα, με 0,151 και 
0,274 και η κανονική κατανομή δεν ισχύει για καμία ομάδα. Σημειώνεται ότι ακόμα κι αν 
αφαιρεθούν οι ακραίες τιμές η κανονική κατανομή δεν προσεγγίζεται σε καμία περίπτωση. 
Ενδεικτικά, πάντως, αναφέρεται ότι η διάμεσος Δ1 του NBTS είναι 14 φορές, περίπου, 
μεγαλύτερη της αντίστοιχης διαμέσου του BTS.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι δύο σημαντικότερες ενδείξεις της 
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας είναι οι υψηλές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις και η χαμηλή, σε 
σχέση με τους χρεωστικούς τόκους, λειτουργική κερδοφορία. Αυτά τα δύο στοιχεία μαρτυρούν 
ότι οι εταιρίες που βρίσκονται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία δεν σχέδιασαν την 
χρηματοδότησή τους σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Στην παράγραφο που ακολουθεί θα 
ελέγξουμε την πραγματική προβλεπτική ισχύ των μοντέλων και θα αξιολογήσουμε την 
«επίδοσή» τους σε όρους ελαχιστοποίησης του αναμενόμενου συνολικού κόστους ΑΤΙ και ΛΤ2. 
Επίσης θα πραγματοποιηθεί σύγκριση με δύο μοντέλα (ΠΔΑ και logit) από την βιβλιογραφία και 
με τα μοντέλα μέγιστης και αναλογικής τύχης226.

4.6 Έλεγχος της προβλεπτικής ισχύος των μοντέλων και σύγκριση με τα μοντέλα: 

Doumpos & Zopounidis (1999), μέγιστης τύχης και αναλογικής τύχης

4.6.1 Έλεγχος της προβλεπτικής ισχύος των μοντέλων

Για να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε τα ευρήματα της προηγηθείσας ανάλυσης, είναι 
αναγκαίο να ελέγξουμε την «επίδοση» των μοντέλων σε δείγμα εταιριών από επόμενη χρονική 
περίοδο. Διενεργώντας έναν τέτοιο έλεγχο, μπορούμε, πλέον, να χρησιμοποιούμε τον όρο 

«προβλεπτική ισχύς» αντί των όρων «διακριτική ισχύς» ή «ισχύς κατάταξης». Όπως έχει 
αναφερθεί, ήδη (βλ. 4.3.1), οι Β του PS ανέρχονται σε 19. Οι ΔΠΠ πραγματοποιήθηκαν κατά την 

περίοδο 1/10/00 - 30/10/03 και η χρονική κατανομή των χρησιμοποιούμενων ισολογισμών είναι

226 Η σύγκριση είναι απαραίτητη αφού, όπως προαναφέρθηκε (βλ. 3.4.2), ένα μοντέλο πρέπει να 
προτιμάται όταν οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από άλλες μεθόδους.
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η εξής: 4 για το 1998, 4 για το 1999, 9 για το 2000 και 2 για το 2001. Οι χρησιμοποιούμενοι 
ισολογισμοί των Β του PS αφορούν, κατά μέσο όρο, σε 371 ημέρες (περίπου 1 έτος) πριν την 
ΔΠΠ (αναλυτικότερα, βλ. παράρτημα Γ3). Αυτό εξασφαλίζει ότι η προβλεπτική ισχύς ελέγχεται 
με δεδομένα παρόμοια των δεδομένων δημιουργίας των μοντέλων. Η διαδικασία δημιουργίας 
του NBPS περιγράφεται αμέσως παρακάτω.

Η επιλογή των ΝΒ του PS είναι σαφώς ευκολότερη από την αντίστοιχη επιλογή για το TS 
διότι δεν επιδιώκεται κανενός είδους «αντιστοίχιση» μιας και η προβλεπτική ισχύς των μοντέλων 
πρέπει να ελεγχθεί σε τυχαίες εταιρίες (όπως θα συνέβαινε και κατά την υποθετική εφαρμογή 
των μοντέλων). Εννοείται ότι δεν χρησιμοποιούνται εταιρίες με «ειδικό» αντικείμενο εργασιών 
όπως οι τράπεζες, οι ασφάλειες, οι συμμετοχές κλπ. Από την πηγή άντλησης των ισολογισμών 
ΝΒ λήφθηκαν οι ισολογισμοί 12 εισηγμένων εταιριών. Επίσης, από τα Φ.Ε.Κ.. που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση ισολογισμών των Β, εντοπίστηκαν 15 μη εισηγμένες 
ανώνυμες εταιρίες με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης (η έδρα προκύπτει από τον αριθμό 
Μητρώου Ανώνυμων Εταιριών). Γνωρίζοντας τις εταιρίες με ΔΠΠ την χρονική περίοδο 30/1/95 
- 30/10/03 εξασφαλίστηκε ότι οι 15 επιλεχθείσες εταιρίες είναι όντως ΝΒ (αφού δεν υπήρχε 
καταγραμμένη ΔΠΠ στην προαναφερθείσα χρονική περίοδο). Επιπρόσθετα, από λογιστικό 
γραφείο της Θεσσαλονίκης προσφέρθηκαν οι ισολογισμοί 3 ανώνυμων εταιριών (με έδρα τον 
Νομό Θεσσαλονίκης) για το 2002 με την διαβεβαίωση ότι οι εταιρίες δεν δήλωσαν παύση 
πληρωμών στο διάστημα 31/10/03 - 30/6/04. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι ισολογισμοί αναφέρονται 
σε εταιρίες που παρέμειναν «υγιείς» στους 18 μήνες μετά την δημοσίευση του 
χρησιμοποιούμενου ισολογισμού. Συνεπώς, το NBPS αποτελείται από 12 εισηγμένες και 18 μη 
εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες. Η χρονική κατανομή των χρησιμοποιούμενων ισολογισμών είναι 
η εξής: 9 για το 1998, 6 για το 1999, 10 για το 2000, 2 για το 2001 και 3 για το 2002. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προβλεπτική ισχύς των δύο μοντέλων της παρούσας 
εργασίας:

Πίνακας 14 Προβλεπτική ισχύς των μοντέλων ΠΔΑ και Logit

Σύμφωνα με το μοντέλο ΠΔΑ Σύμφωνα με το μοντέλο Logit
Β ΝΒ Σύνολο Β ΝΒ Σύνολο

Πραγματική
κατάσταση

Β 16 3 (ΑΤΙ) 19 17 2 (ΑΤΙ) 19
ΝΒ 6 (ΛΤ2) 24 30 7 (ΛΤ2) 23 30

Πραγματική
κατάσταση

Β 84,2% 15,8% (ΑΤΙ) 100% 89,5% 10,5% (ΑΤΙ) 100%
ΝΒ 20% (ΛΤ2) 80% 100% 23,3 (ΛΤ2) 76,7% 100%

Στον πίνακα 14 παρατηρούμε ότι τα δύο μοντέλα προβλέπουν τις Β σε ποσοστό, περίπου, ίδιο με 
αυτό που είχαν κατά την δημιουργία τους (το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο για το μοντέλο ΠΔΑ 
και λίγο μεγαλύτερο για το μοντέλο logit). Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο καθώς τα μοντέλα 

που δημιουργούνται από δεδομένα λίγων χρονικών περιόδων και χρησιμοποιούνται σχετικά 
σύντομα (όπως τα παρόντα) οδηγούν σε «καλά» αποτελέσματα (Altman: 1973). Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο ότι η χρηματοοικονομική εικόνα των Β είναι ίδια στις περιπτώσεις δεδομένων από 

λίγες χρονικές περιόδους. Το ενδεχόμενο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς οι διαφορές των 
BTS και BPS δεν είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Στον πίνακα που ακολουθεί συγκρίνονται οι 5 

αριθμοδείκτες για τα BTS και BPS:

Πίνακας 15 Σύγκριση αριθμοδεικτών για τα BTS και BPS

Δ, Ομάδα Ν ΜΟ Λ ΤΑ Κ - S p-value Διαφορά των μέσων (BTS - BPS)

Α32
BTS 33 0,796 0,816 0,131 0,761

0,055*
BPS 19 0,741 0,728 0,199 0,989

Α66 BTS 33 6,675 4,567 9,794 0,088 4,271*
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BPS 19 2,404 0,07 7,323 0,206

Δ64
BTS 33 0,094 0,087 0,053 0,984

0,047***
BPS 19 0,047 0,052 0,029 0,814

Δ1
BTS 33 0,08 0,059 0,079 0,392

-0,03*
BPS 19 0,11 0,107 0,095 0,444

Α21
BTS 33 0,151 0,016 0,22 0,013 0,024**
BPS 19 0,127 0,023 0,196 0,013

*στατιστικά μη σημαντική (έλεγχος για τους μέσους ανεξάρτητων δειγμάτων με το στατιστικό t)
**λόγω μη κανονικής κατανομής σε μία, τουλάχιστον, από τις δύο ομάδες ο έλεγχος για την διαφορά των μέσων
ανεξάρτητων δειγμάτων με το στατιστικό t δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
***στατιστικά σημαντική (έλεγχος για τους μέσους ανεξάρτητων δειγμάτων με το στατιστικό t)
Για την ερμηνεία των υπόλοιπων συμβόλων βλ. πίνακα 12

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η μοναδική στατιστικά σημαντική διαφορά των 
μέσον αφορά στον Δ64 ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί, είναι ο 3ος σημαντικότερος αριθμοδείκτης 
στον χαρακτηρισμό μίας εταιρίας ως Β. Έτσι, η μεγάλη διαφορά στον εν λόγω αριθμοδείκτη 

(A64Bts = 2*A64Bps) δεν επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, την προβλεπτική ισχύ των μοντέλων 
αναφορικά με τις Β. Όσον αφορά στην πρόβλεψη των ΝΒ, η προβλεπτική ισχύς των μοντέλων 
είναι αισθητά μικρότερη από την ισχύ κατάταξης. Αυτό οφείλεται στην «μικτή» ομάδα των ΝΒ. 
Πιο συγκεκριμένα, τα δύο μοντέλα προβλέπουν σωστά τις εισηγμένες ΝΒ σε ποσοστό 100% 
αλλά το μοντέλο ΠΔΑ προβλέπει σωστά τις 12 από τις 18 (66,7%) μη εισηγμένες ΝΒ και το 
μοντέλο logit τις 11 από τις 18 (61,1%). Παρ’ όλ’ αυτά οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο 
ομάδες δεν είναι εμφανείς και ο παρακάτω πίνακας το αποδεικνύει:

Πίνακας 16 Σύγκριση αριθμοδεικτών για τις εισηγμένες ΝΒ του PS και τις μη εισηγμένες ΝΒ του PS

Ai Ομάδα N MO A TA K - S p-value Διαφορά των μέσων (ENBPS - MENBPS)

A32
ENBPS 12 0,371 0,309 0,17 0,81

-0,168*
MENBPS 18 0,539 0,591 0,248 0,964

Δ66
ENBPS 12 0,149 0,207 0,379 0,326

-1,055**
MENBPS 18 1,204 0,19 2,537 0,037

Δ64
ENBPS 12 0,81 0,077 0,044 0,981

0,736*
MENBPS 18 0,074 0,059 0,106 0,573

Δ1
ENBPS 12 0,042 0,027 0,043 0,619

-0,063***
MENBPS 18 0,105 0,115 0,76 0,767

Δ21
ENBPS 12 0,355 0,231 0,412 0,744

0,201**
MENBPS 18 0,154 0 0,249 0,028

ENBPS = εισηγμένες ΝΒ του PS, MENBPS = μη εισηγμένες NBPS 
*, **, ***: βλ. προηγούμενο πίνακα
Για την ερμηνεία των υπόλοιπων συμβόλων βλ. προηγούμενο πίνακα

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 16, η μόνη διαφορά ανάμεσα στις ΝΒ (PS) εντός και εκτός 
χρηματιστηρίου συνίσταται στον Δ1 ο οποίος δεν διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
διαμόρφωση των τιμών Ζ και των πιθανοτήτων. Συνεπώς, η αδυναμία των μοντέλων να 
«εντοπίσουν» τις μη εισηγμένες ΝΒ συνιστά ένα ισχυρό ενδεχόμενο. Στον πίνακα που ακολουθεί 
συγκρίνονται οι 5 αριθμοδείκτες των NBTS και NBPS.

Πίνακας 17 Σύγκριση αριθμοδεικτών για τα NBTS και NBPS

A, Ομάδα N MO Δ TA K-S p-value Διαφορά των μέσων (NBTS - NBPS)

A32
NBTS 60 0,481 0,471 0,178 0,914

0,009*
NBPS 30 0,472 0,461 0,233 0,674

Δ66
NBTS 60 0,613 0,289 1,395 0

-0,17**
NBPS 30 0,783 0,19 2,026 0

Δ64
NBTS 60 0,134 0,127 0,06 0,403

0,057***
NBPS 30 0,077 0,066 0,086 0,581

Δ1 NBTS 60 0,035 0,02 0,044 0,003
-0,045**

NBPS 30 0,08 0,068 0,072 0,213
Δ21 NBTS 60 0,274 0,223 0,257 0,047 0.039**
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NBPS 30 0,235 0,06 0,333 0,053
*, **, ***: βλ. προηγούμενο πίνακα
Γία την ερμηνεία των υπόλοιπων συμβόλων βλ. προηγούμενο πίνακα

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μοναδική στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στο NBTS και το NBPS συνίσταται στον Δ64. Ωστόσο, η αδυναμία διενέργειας ελέγχων (λόγω 
μη κανονικής κατανομής) για 3 από τους 5 αριθμοδείκτες δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε 
περαιτέρω συμπεράσματα. Ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων του ελέγχου της προβλεπτικής 
ισχύς θα ολοκληρωθεί με την σύγκριση των 5 αριθμοδεικτών για τις Β του TS και τις μη 
εισηγμένες ΝΒ του PS. Η σύγκριση αυτή σκοπεύει στον εντοπισμό πιθανών ομοιοτήτων των Β 
του TS με τις μη εισηγμένες ΝΒ του PS για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων 
σχετικά με την μειωμένη «επίδοση» των μοντέλων στην πρόβλεψη των μη εισηγμένων ΝΒ. Η 
προαναφερθείσα σύγκριση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 18 Σύγκριση αριθμοδεικτών για τις Β του TS και τις μη εισηγμένες ΝΒ του PS

Α, Ομάδα N MO A TA K - S p-value Διαφορά των μέσων (BTS - MENBPS)

Λ32
BTS 33 0,796 0,816 0,131 0,761

0,257***
MENBPS 18 0,539 0,591 0,248 0,964

Λ66
BTS 33 6,675 4.567 9,794 0.088

5,471**
MENBPS 18 1,204 0,19 2,537 0,037

Λ64
BTS 33 0,094 0,087 0,053 0,984

0,02*
MENBPS 18 0,074 0,059 0,106 0,573

Λ1
BTS 33 0,08 0,059 0,079 0,392

-0,025*
MENBPS 18 0,105 0,115 0,76 0,767

Δ21
BTS 33 0,151 0,016 0,22 0,013

-0,003**
MENBPS 18 0,154 0 0,249 0,028

*, **, ***: βλ. προηγούμενο πίνακα 
Για την ερμηνεία των συμβόλων βλ. προηγούμενο πίνακα

Στον πίνακα 18 παρατηρούμε ότι υπάρχουν ομοιότητες στους Δ64 και Δ1 ανάμεσα στις Β του 
TS και τις μη εισηγμένες ΝΒ του PS (στατιστικά μη σημαντική διαφορά των μέσων). Ωστόσο, 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον Δ32 που διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο 
στην διαμόρφωση της τιμής Ζ και της πιθανότητας Ρ. Για τους Δ66 και Δ21 δεν μπορούμε να 
εξάγουμε συμπεράσματα διότι η διενέργεια ελέγχων για την διαφορά των μέσων δεν είναι 
εφικτή. Συνεπώς, μία πιθανή εξήγηση για την μειωμένη επίδοση των μοντέλων στις μη 
εισηγμένες ΝΒ είναι η εξής: η ομοιότητα στους Δ66 και Δ21 «αδυνατίζει» σε κάποιο βαθμό την 
διαφορά στον Δ32 καθιστώντας τον διαχωρισμό Β και μη εισηγμένων ΝΒ σχετικά «ασαφή».

Ολοκληρώνοντας την εξέταση της προβλεπτικής ισχύος των μοντέλων πρέπει να κάνουμε μία 
επισήμανση. Η θεώρηση των μη εισηγμένων και εισηγμένων ΝΒ ως ενιαίας ομάδας μη πτωχών 
εταιριών δεν είναι απολύτως ορθή καθώς οι a priori πιθανότητες των παραπάνω ομάδων δεν 
είναι ίσες. Πιο συγκεκριμένα, η a priori πιθανότητα για μία εταιρία να είναι μη εισηγμένη είναι, 

προφανώς, πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη πιθανότητα μίας εταιρίας να είναι εισηγμένη. 

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας την προβλεπτική ισχύ που αναφέρεται στο σύνολο των ΝΒ 
υπονοούμε ότι η αναλογία των εισηγμένων ΝΒ, στον πληθυσμό, ισούται με 12 + 30 = 40% και η 

αντίστοιχη αναλογία των μη εισηγμένων ΝΒ με 18 + 30 = 60%. Για τον λόγο αυτό κρίνεται 
σκόπιμο να υπολογίσουμε την αναμενόμενη προβλεπτική ισχύ των μοντέλων για τρεις 

υποπεριπτώσεις: α) μη εισηγμένες Β και μη εισηγμένες ΝΒ, β) μη εισηγμένες Β και εισηγμένες 
ΝΒ και γ) μη εισηγμένες Β και σύνολο ΝΒ. Επίσης, τονίζεται ότι η μεγαλύτερη «βαρύτητα» 

πρέπει να δοθεί στην περίπτωση (α) διότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κατά την 

χρήση των μοντέλων στην πράξη, θα αφορά σε μη εισηγμένες εταιρίες. Οι απαραίτητοι 
υπολογισμοί είναι οι εξής:
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• Α. Μη εισηγμένες Β - μη εισηγμένες ΝΒ

ο Μοντέλο ΠΔΑ: (0,015*0,158) + (0,985*0,333) = 66,963% 
ο Μοντέλο logit: (0,015*0,105) + (0,985*0,389) = 61,526%

• Β. Μη εισηγμένες Β - εισηγμένες ΝΒ

ο Μοντέλο ΠΔΑ: (0,015*0,158) + (0,985*0) = 99,763% 
ο Μοντέλο logit: (0,015*0,105) + (0,985*0) = 99,843%

• Γ. Μη εισηγμένες Β - σύνολο Β
ο Μοντέλο ΠΔΑ: (0,015*0,158) + (0,985*0,2) = 80,063% 
ο Μοντέλο logit: (0,015*0,105) + (0,985*0,233) = 76,892%

Οι παραπάνω υπολογισμοί αποδεικνύουν ότι οι επιφυλάξεις για την γενίκευση της προβλεπτικής 
ισχύος της περίπτωσης Γ είναι περισσότερο από αιτιολογημένες. Για τον λόγο αυτό η ανάλυση 
που ακολουθεί θα εστιάζει στην προβλεπτική ισχύ των μοντέλων κατά την χρησιμοποίησή τους 
σε μη εισηγμένες εταιρίες. Υπενθυμίζεται ότι αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει, κατά την πρακτική 
εφαρμογή των μοντέλων, είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού αναμενόμενου κόστους ΑΤΙ 
και ΑΤ2. Στην παράγραφο που ακολουθεί συγκρίνουμε τα μοντέλα της παρούσας εργασίας με τα 
αντίστοιχα μοντέλα των Doumpos & Zopounidis (1999) τα οποία αφορούν σε ελληνικές 
εταιρίες227 και με τα μοντέλα μέγιστης και αναλογικής τύχης.

4.6.2Σύγκριση με τα μοντέλα: Doumpos & Zopounidis (1999), μέγιστης τύχης και 

αναλογικής τύχης

Οι Doumpos & Zopounidis (1999) ορίζουν την χρηματοοικονομική δυσπραγία ως «αδυναμία 
πληρωμής των πιστωτών, των προνομιούχων μετόχων, των προμηθευτών ή πτώχευση σύμφωνα 
με τον νόμο» και δημιουργούν δύο μοντέλα πρόβλεψής της: ΠΔΑ και logit. Ως δείγμα 
δημιουργίας χρησιμοποιούν 40 εταιρίες που αντιμετώπισαν χρηματοοικονομική δυσπραγία την 
περίοδο 1986 - 1990 και 40 «υγιείς» εταιρίες από την ίδια χρονική περίοδο228. Λόγω των 
χρονικών περιόδων που χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία των δύο μοντέλων (στο εξής θα 
αναφέρονται ως D&Z99 ΠΔΑ και D&Z99 logit), ως δείγμα ελέγχου της προβλεπτικής τους 
ισχύος θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα δεδομένα της παρούσας εργασίας (TS και PS) που 
αναφέρονται σε μη εισηγμένες εταιρίες. Η αιτιολόγηση του χειρισμού αυτού αναλύθηκε στο 
τέλος της προηγούμενης παραγράφου. Έτσι, το δείγμα ελέγχου της προβλεπτικής ισχύος των 
μοντέλων D&Z99 αποτελείται από 52, μη εισηγμένες, Β (33 + 19) και 18, μη εισηγμένες, ΝΒ. Η 
προβλεπτική ισχύς των εν λόγω μοντέλων υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 19 Προβλεπτική ισχύς των μοντέλων D&Z99 - Μη εισηγμένες εταιρίες

D&Z99 ΠΔΑ D&Z99 Logit
Β ΝΒ Σύνολο Β ΝΒ Σύνολο

Πραγματική Β 33 19 (ΛΤ1) 52 27 25 (ΛΤ1) 52
κατάσταση ΝΒ 5 (ΛΤ2) 13 18 3 (ΛΤ2) 15 18

227 Υπάρχουν και άλλα μοντέλα που αναφέρονται σε ελληνικές εταιρίες αλλά δεν επιλέχθηκαν για 
διάφορους λόγους: οι Ginoglou, Agorastos & Hatzigagios (2002) αναφέρονται σε προβληματικές εταιρίες 
σύμφωνα με τον νόμο 1386/83 και τονίζουν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτές εταιρίες και τις 
εταιρίες που πτωχεύουν, ο Theodossiou (1991 β) χρησιμοποιεί δεδομένα από την χρονική περίοδο 1977 - 
1981, οι Papoulias & Theodossiou (1992) χρησιμοποιούν δεδομένα από την χρονική περίοδο 1982 - 1985 
και οι Spanos et al (1999) δεν χρησιμοποιούν την ΠΔΑ ή την logit.
228 Το δείγμα ελέγχου της προβλεπτικής ισχύος των μοντέλων τους περιλαμβάνει 19 εταιρίες που 
αντιμετώπισαν χρηματοοικονομική δυσπραγία την περίοδο 1991 - 1993 και 19 «υγιείς» εταιρίες από την 
ίδια χρονική περίοδο (αντιστοίχιση «μία προς μία» βάσει κλάδου και ενεργητικού)
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Πραγματική Β 63,5% 36,5% (ΛΤ1) 100% 51,9% 48,1% (ΛΤ1) 100%
κατάσταση ΝΒ 27,8% (ΛΤ2) 72,2% 100% 16,7% (ΛΤ2) 83J% 100%

Είναι εμφανές ότι το D&Z99 ΠΔΑ προβλέπει τις Β με μεγαλύτερη επιτυχία (63,5%) απ’ ότι το 
μοντέλο D&Z99 logit (51,9%) ενώ συμβαίνει το αντίστροφο για την πρόβλεψη των μη 
εισηγμένων ΝΒ: το D&Z99 ΠΔΑ προβλέπει σωστά τις μη εισηγμένες ΝΒ σε ποσοστό 72,2% (13 
από 18) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το D&Z99 logit είναι 83,3% (15 από 18). Η 
αναμενόμενη συνολική προβλεπτική ισχύς του D&Z99, στον πληθυσμό, ισούται με 
(0,015*0,635) + (0,985*0,722) = 72,07% και το αναμενόμενο ποσοστό συνολικών λαθών, στον 
πληθυσμό, ισούται με (0,015*0,365) + (0,985*0,278) = 27,931%. Αντίστοιχα, για το D&Z99 
logit η αναμενόμενη συνολική προβλεπτική ισχύς, στον πληθυσμό, ισούται με (0,015*0,519) + 
(0,985*0,833) = 82,829% και το αναμενόμενο ποσοστό λαθών, στον πληθυσμό, ισούται με 
(0,015*0,481) + (0,985*0,167) = 17,171 %229. Όπως προαναφέρθηκε (3.4.2), τα μοντέλα πρέπει 
να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου συνολικού κόστους των ΑΤΙ και ΛΤ2 
στον πληθυσμό των εταιριών (κατά την πρακτική εφαρμογή τους). Στον πίνακα που ακολουθεί 
συνοψίζονται τα στοιχεία που αφορούν στην προβλεπτική ισχύ των μοντέλων ΠΔΑ και logit της 
παρούσας εργασίας, D&Z99 και μέγιστης (στο εξής ΜΤ) και αναλογικής τύχης230 (στο εξής AT) 
και υπολογίζεται το συνολικό αναμενόμενο κόστος των λανθασμένων προβλέψεων. 
Υπενθυμίζεται ότι: α) για τα μοντέλα της παρούσας εργασίας και τα μοντέλα D&Z99 λαμβάνεται 
υπόψη η προβλεπτική ισχύς στον πληθυσμό των μη εισηγμένων εταιριών, β) η a priori 
πιθανότητα πτώχευσης (μη πτώχευσης) ισούται με 0,015 (0,985) και γ) το μοναδιαίο κόστος του 
AT 1 ισούται με 3 5 και το μοναδιαίο κόστος του ΑΤ2 ισούται με 1.

Πίνακας 20 Σύγκριση 6 μοντέλων βάσει προβλεπτικής ισχύος και αναμενόμενου συνολικού κόστους 
των λανθασμένων προβλέψεων στον πληθυσμό

Μοντέλα Προβλεπτική ισχύς στον πληθυσμό
Αναμενόμενο συνολικό κόστος των 

λανθασμένων προβλέψεων στον πληθυσμό

Μοντέλο ΠΔΑ 66.963% (5)* 0,4110(1)**
Μοντέλο Logit 61,526% (6) 0,4383 (3)
D&Z99 ΠΔΑ 72,070% (4) 0,4655 (4)
D&Z99 Logit 82,829% (3) 0,4170 (2)
Μοντέλο ΜΤ 98,500% (1) 0,5250 (5)
Μοντέλο AT 97,045% (2) 0,5319(6)

* οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν την μεγαλύτερη προβλεπτική ισχύς
** οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν το μικρότερο αναμενόμενο συνολικό κόστος των λανθασμένων προβλέψεων 

Ο πίνακας 20 δείχνει ότι το μοντέλο ΠΔΑ της παρούσας εργασίας επιτυγχάνει την 
ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου συνολικού κόστους των ΑΤΙ και ΛΤ2 στον πληθυσμό των 
εταιριών παρά την μικρή προβλεπτική ισχύ του (5η μεγαλύτερη). Αυτό αποδεικνύει, εκ νέου, ότι 

η μεγίστη προβλεπτική ισχύς δεν σημαίνει, κατ’ ανάγκη, ελαχιστοποίηση του προαναφερθέντος 
κόστους. Το μοντέλο D&Z99 logit είναι, επίσης, «καλό» καθώς, σε σχέση με τα υπόλοιπα 

μοντέλα (πλην του μοντέλου ΠΔΑ της παρούσας εργασίας), οδηγεί σε μικρό αναμενόμενο 

συνολικό κόστος των ΑΤΙ και ΛΤ2 παρά την μέτρια προβλεπτική ισχύ του (3η μεγαλύτερη). 

Γενικότερα, παρατηρούμε ότι η χρήση των 4 στατιστικών μοντέλων οδηγεί σε μικρότερο 
αναμενόμενο συνολικό κόστος των ΑΤΙ και ΛΤ2 σε σχέση με τα αντίστοιχο κόστος στο οποίο

229 Η ερμηνεία αυτών των υπολογισμών είναι ίδια με την αντίστοιχη ερμηνεία των υπολογισμών στην 
προηγούμενη παράγραφο.
230 Για τους υπολογισμούς που αφορούν στα μοντέλα μέγιστης και αναλογικής τύχης και στο αναμενόμενο 
συνολικό κόστος των ΑΤΙ και ΛΤ2, βλ. 3.4.2.
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οδηγεί η χρήση των 2 μοντέλων πιθανότητας. Η εξήγηση είναι απλή και αφορά στις 
αναμενόμενες τιμές των ποσοστών ΑΤΙ και ΛΤ2 του τύπου EC = (ποσοστό ΑΤΙ *Χ) + (ποσοστό 
ΛΤ2*Υ), όπου X και Υ οι αναμενόμενες τιμές των ΑΤΙ και ΛΤ2, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις 
υποθέσεις της παρούσας εργασίας, οι X και Υ για τα μοντέλα του πίνακα 20 είναι: X = 0,015*35 
= 0,525 και Υ = 0,985*1 = 0,985. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η επιρροή του ποσοστού ΛΤ2 
(ΑΤΙ) στην τιμή του EC είναι 1,88 (0,53) φορές μεγαλύτερη (μικρότερη) από την επιρροή του 
ποσοστού ΑΤΙ (ΛΤ2). Αυτό συμβαίνει διότι τα ΑΤΙ είναι 35 φορές «φθηνότερα» αλλά 
εμφανίζονται 66 φορές, περίπου, συχνότερα. Έτσι, αν ΑΤΙ Α και ΑΤ2α τα ποσοστά ΑΤΙ και ΛΤ2 
του μοντέλου Α και ΛΤ1Β και ΛΤ2Β τα αντίστοιχα ποσοστά του μοντέλου Β, τότε όταν ΛΤ1Α + 
(1,88*ΛΤ2α) < ΛΤ1β + (1,88*ΛΤ2β), το μοντέλο Α θα οδηγεί σε μικρότερο κόστος συγκριτικά 
με το μοντέλο Β231. Εννοείται ότι μεταβολές στις υποθέσεις της ανάλυσης θα μεταβάλλουν τις 
προαναφερθείσες σχέσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 11 διαφορετικά 
«σενάρια» για τον λόγο κοστών ΑΤΙ και ΛΤ2 και 21 διαφορετικά «σενάρια» για τις a priori 
πιθανότητες πτώχευσης. Συνολικά, δηλαδή, παρουσιάζονται 231 (= 11*21) διαφορετικά 
«σενάρια» με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την «αντοχή» των μοντέλων της 
παρούσας εργασίας, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μοντέλα, κατόπιν μεταβολών των υποθέσεων 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την δημιουργία τους. Υπενθυμίζεται ότι η ανάλυση αφορά στο 
συνολικό αναμενόμενο κόστος των λανθασμένων προβλέψεων και στον υπολογισμό αυτού του 
κόστους χρησιμοποιούνται οι «επιδόσεις» (ποσοστά ΑΤΙ και ΛΤ2) των μοντέλων στις μη 
εισηγμένες εταιρίες (όπως στον πίνακα 20).

Πίνακας 21 «Αντοχή» των μοντέλων κατόπιν αλλαγής των a priori πιθανοτήτων και του λόγου των 
κοστών ΛΤ1 και ΛΤ2232

Κόστος ΑΤΙ Κόστος ΛΤ2

Ρ(Β) 1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Ε Δ Α Β
0,1% Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 11 0 0 0

0,25% Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 11 0 0 0
0,5% Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Δ 10 1 0 0

0,75% Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Δ Δ Δ Α 7 3 1 0
1% Ε Ε Ε Ε Ε Δ Δ Δ Α Α Α 5 3 3 0

1,25% Ε Ε Ε Ε Δ Δ Α Α Α Α Α 4 2 5 0
1,5% Ε Ε Ε Ε Δ Α Α Α Α Α Β 4 1 5 1

1,75% Ε Ε Ε Δ Δ Α Α Α Α Α Β 3 2 5 1
2% Ε Ε Ε Δ Α Α Α Α Β Β Β 3 1 4 3

2,25% Ε Ε Δ Δ Α Α Α Β Β Β Β 2 2 3 4
2,5% Ε Ε Δ Α Α Α Β Β Β Β Β 2 1 3 5

2,75% Ε Ε Δ Α Α Α Β Β Β Β Β 2 1 3 5
3% Ε Ε Δ Α Α Β Β Β Β Β Β 2 1 2 6

3,25% Ε Ε Δ Α Α Β Β Β Β Β Β 2 1 2 6
33% Ε Ε Δ Α Α Β Β Β Β Β Β 2 1 2 6
3,75% Ε Ε Α Α Β Β Β Β Β Β Β 2 0 2 7

4% Ε Ε Α Α Β Β Β Β Β Β Β 2 0 2 7
4,25% Ε Ε Α Α Β Β Β Β Β Β Β 2 0 2 7
4,5% Ε Δ Α Α Β Β Β Β Β Β Β 1 I 2 7
4,75% Ε Δ Α Α Β Β Β Β Β Β Β 1 1 2 7

231 Το ίδιο θα συμβαίνει όταν (0,53*ΛΤ1 Α) + ΛΤ2Α < (0,53*ΛΤ1Β) + ΛΤ2Β.
232 Στον πίνακα δεν αναφέρονται τα μοντέλα D&Z99 Logit και AT διότι σε καμία περίπτωση (από τις 
παρουσιαζόμενες) δεν οδηγούν σε μικρότερο αναμενόμενο συνολικό κόστος των ΑΤΙ και ΛΤ2 σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα μοντέλα.
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5% Ε Δ A Β Β Β Β Β Β Β Β
Ε 21 18 9 7 5 4 4 3 3 3 2
Δ 0 3 6 3 3 2 1 2 1 1 1
A 0 0 6 10 7 6 5 4 4 4 3
Β 0 0 0 1 6 9 11 12 13 13 15

79
23

49
80

P(B) = a priori πιθανότητα πτώχευσης. A priori πιθανότητα μη πτώχευσης = P(NB) = 1 - P(B)
A = Μοντέλο ΠΔΑ παρούσας εργασίας 
B = Μοντέλο Logit παρούσας εργασίας 
Δ = Μοντέλο D&Z99 Logit 
Ε = Μοντέλο ΜΤ

Στον πίνακα 21, οι συνδυασμοί της υποτιθέμενης a priori πιθανότητας πτώχευσης (1,5%) με τους 
11 λόγους κόστους ΑΤΙ και ΛΤ2 και οι συνδυασμοί του υποτιθέμενου λόγου των κοστών ΛΤ1 
και ΛΤ2 (35) με τις 21 a priori πιθανότητες πτώχευσης δημιουργούν έναν «σταυρό» 
(σχηματίζεται από τα κελιά με έντονη και πλάγια γραφή) που χωρίζει τον πίνακα σε τέσσερα 
τμήματα: α) στο πάνω - αριστερά τμήμα αναφέρονται τα κατάλληλα μοντέλα όταν οι τιμές της a 
priori πιθανότητας πτώχευσης και του λόγου των κοστών ΛΤ1 και ΛΤ2 είναι μικρότερες των 
υποτιθέμενων, β) στο κάτω - δεξιά τμήμα αναφέρονται τα κατάλληλα μοντέλα όταν οι τιμές της 
a priori πιθανότητας πτώχευσης και του λόγου των κοστών AT 1 και ΛΤ2 είναι μεγαλύτερες των 
υποτιθέμενων, γ) στο κάτω - αριστερά τμήμα αναφέρονται τα κατάλληλα μοντέλα όταν η a 
priori πιθανότητα πτώχευσης είναι μεγαλύτερη της υποτιθέμενης και ο λόγος των κοστών ΛΤ1 
και ΛΤ2 είναι μικρότερος του υποτιθέμενου και δ) στο πάνω - δεξιά τμήμα αναφέρονται τα 
κατάλληλα μοντέλα όταν η a priori πιθανότητα πτώχευσης είναι μικρότερη της υποτιθέμενης και 
ο λόγος των κοστών ΛΤ1 και ΛΤ2 είναι μεγαλύτερος του υποτιθέμενου. Εξετάζοντας τα 4 
προαναφερθέντα τμήματα συμπεραίνουμε ότι για μικρή, σε σχέση με την υποτιθέμενη, a priori 
πιθανότητα πτώχευσης και μικρό, σε σχέση με τον υποτιθέμενο, λόγο κοστών των ΛΤ1 και ΛΤ2 
τα μοντέλα της παρούσας εργασίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία233 συγκριτικά 
με τα υπόλοιπα μοντέλα. Αντίθετα, για μεγάλη, σε σχέση με την υποτιθέμενη, a priori 
πιθανότητα πτώχευσης και μεγάλο, σε σχέση με τον υποτιθέμενο, λόγο κοστών των ΑΤΙ και 
ΑΤ2 τα μοντέλα της παρούσας εργασίας μπορούν, χωρίς καμία εξαίρεση, να χρησιμοποιηθούν 
με επιτυχία συγκριτικά με τα υπόλοιπα μοντέλα. Παρατηρούμε, επίσης, ότι όταν η a priori 
πιθανότητα πτώχευσης είναι πολύ μικρή (μέχρι 0,5%) τα μοντέλα της παρούσας εργασίας δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μοντέλα, ακόμα και αν ο 
λόγος των κοστών ΑΤΙ και ΛΤ2 είναι διπλάσιος του υποτιθέμενου. Αντίθετα, όταν η a priori 
πιθανότητα πτώχευσης είναι μεγάλη, σε σχέση με την υποτιθέμενη, τα μοντέλα της παρούσας 
εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μοντέλα, 
ακόμα και όταν ο λόγος των κοστών λαμβάνει, σχετικά, μικρές τιμές. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα 

μοντέλα της παρούσας εργασίας κρίνονται «καταλληλότερα» στο 55,84% (= 129 -t- 231) των 
παρουσιαζόμενων «σεναρίων». Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι τα εν λόγω μοντέλα διαθέτουν μία, 

αρκετά, ικανοποιητική «αντοχή» σε μεταβολές των υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
δημιουργία τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο ΠΔΑ της παρούσας εργασίας δεν 

«αντέχει» σε μεγάλες μεταβολές των υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία του 
καθώς, σχετικά, μικρές αποκλίσεις από τις εν λόγω υποθέσεις «καταργούν» την καταλληλότητά 

του. Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι τα μοντέλα ΜΤ και logit της παρούσας εργασίας είναι, με

233 Επιτυχία = ελαχιστοποίηση, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μοντέλα, του αναμενόμενου συνολικού 
κόστους των λανθασμένων προβλέψεων.
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μεγάλη διαφορά, τα «ανθεκτικότερα» όλων καθώς προτιμιόνται, αντίστοιχα, στο 34,2% (= 79 
231) και 34,6% (= 80 231) των περιπτώσεων. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει, όμως, να
υπερεκτιμάται καθώς η «ανθεκτικότητα» των εν λόγω μοντέλων παρατηρείται, αντίστοιχα, στις 
περιπτώσεις που η a priori πιθανότητα πτώχευσης και ο λόγος των κοστών λαμβάνουν μικρές 
τιμές και στις περιπτώσεις που η a priori πιθανότητα και ο λόγος των κοστών λαμβάνουν 
μεγάλες τιμές (πάνω - αριστερά και κάτω - δεξιά, αντίστοιχα, τμήματα του πίνακα 21). Αν 
υποθέσουμε ότι η υποτιθέμενη a priori πιθανότητα πτώχευσης είναι μία «καλή» προσέγγιση για 
την Ελλάδα τότε τα μοντέλα της παρούσας εργασίας είναι κατάλληλα μόνο όταν ο λόγος των 
κοστών είναι μεγαλύτερος του υποτιθέμενου. Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί (βλ. 3.3.2) το κόστος 
των ΛΤ1 μπορεί να είναι μέχρι και 62 φορές μεγαλύτερο του κόστους των ΛΤ2 για μία τράπεζα.

Ολοκληρώνοντας, σημειώνεται ότι τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν 
ασφαλή αν δεχθούμε ότι τα ποσοστά AT 1 και ΛΤ2 που διαπράττονται από τα μοντέλα θα είναι 
τα ίδια (ή, τουλάχιστον, κατά προσέγγιση τα ίδια) σε όλα τα πιθανά δείγματα ελέγχου της 
προβλεπτική ισχύος234. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι: α) όταν μεταβάλλονται οι υποθέσεις που 
χρησιμοποιούνται στην δημιουργία των μοντέλων, η «καλύτερη λύση» είναι η δημιουργία νέων 
μοντέλων στηριζόμενων στις νέες υποθέσεις, β) πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στην σύγκριση 
μοντέλων που δεν έχουν στηριχθεί στις ίδιες υποθέσεις και έχουν προκόψει από δεδομένα 
διαφορετικών χρονικών περιόδων και γ) ο στόχος των μοντέλ,ων της παρούσας εργασίας, σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα τέσσερα μοντέλα, επιτυγχάνεται όταν ισχύουν οι υποθέσεις για τις a 

priori πιθανότητες πτώχευσης - μη πτώχευσης και τον λόγο των κοστών των λανθασμένων 
προβλέψεων στις οποίες στηρίχθηκε η δημιουργία τους. Βεβαίως δεν πρέπει, σε καμία 
περίπτωση, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων μοντέλων ή και μεθόδων που να 
επιτυγχάνουν σε ικανοποιητικότερο βαθμό, εν συγκρίσει με τα μοντέλα της παρούσας εργασίας, 
την ελαχιστοποίηση του αναμενόμενου συνολικού κόστους των λανθασμένων προβλέψεων στον 
πληθυσμό των εταιριών της Ελλάδας.

234 Η επιφύλαξη αυτή δεν αφορά στα μοντέλα μεγίστης και αναλογικής τύχης.
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Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διεξοδική ανάλυση θεωρητικών και πρακτικών 
θεμάτων που αφορούν στην εταιρική πτώχευση. Η πτώχευση αποτελεί το καταληκτικό στάδιο 
της εταιρικής «παρακμής» που ξεκινά με την εταιρική αποτυχία και γίνεται εμφανής, σε 
μεγαλύτερο βαθμό, με την χρηματοοικονομική δυσπραγία που, απουσία κάποιων γεγονότων, 
οδηγεί είτε την εταιρία είτε τους συμμετέχοντες αυτής στην ανάληψη νομικής δράσης.

Συχνά, υποστηρίζεται ότι η εταιρική αποτυχία οφείλεται σε μη ελεγχόμενους, από την 
εταιρία, παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, στα πλαίσια της στρατηγικής 
ανάλυσης, οι εταιρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επιρροή αυτών των παραγόντων, έτσι 
ώστε να μπορούν να την αντιμετωπίσουν πριν τις θέσει σε κίνδυνο επιβίωσης. Επιπρόσθετα, η 
«απόδοση ευθυνών», για την εταιρική αποτυχία, στον κλάδο λειτουργίας παραβλέπει το γεγονός 
ότι ο κλάδος είναι ή θα έπρεπε να είναι μία στρατηγική επιλογή των εταιριών που πρέπει να 
γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητα, την δεκτικότητα και το «εφικτό» της επιλογής. 
Αν κάποιοι κλάδοι «ευθύνονται» για την εταιρική αποτυχία, γιατί δεν αποτυγχάνουν όλες οι 
εταιρίες που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο; Ως αιτίες εταιρικής αποτυχίας αναφέρονται συχνά η 
υψηλή δανειακή επιβάρυνση και η υπερεξάπλωση (over - expanding) των εταιριών. Η αποδοχή 
της παραπάνω πρότασης ως ορθής, δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, στα πλαίσια της 
στρατηγικής εφαρμογής, η διοίκηση των εταιριών πρέπει να εξετάζει αν η προτίμηση του 
δανεισμού ως μέσου χρηματοδότησης συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας χωρίς 
να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωσή της και αν η υπερεξάπλωση, εκφραζόμενη ως 
υπερδραστηριότητα ή ως εξαγορές και συγχωνεύσεις, πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας 
ευκαιρίας. Συνεπώς, η παρούσα εργασία κατέστησε σαφές ότι η εταιρική αποτυχία οφείλεται σε 
μη εφαρμογή ή λανθασμένη εφαρμογή των αρχών της στρατηγικής διοίκησης. Περαιτέρω 
απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι «τύποι» συμπεριφοράς και 
οργάνωσης που, «μαθηματικά», οδηγούν τις εταιρίες σε αποτυχία. Η χρηματοοικονομική 
δυσπραγία συνιστά, κυρίως, ένα μεταβατικό στάδιο από την εταιρική αποτυχία στην εταιρική 
πτώχευση. Όταν οι εταιρίες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν, έγκαιρα, την αποτυχία, μέσω 
στρατηγικών turnaround, η χρηματοοικονομική κατάσταση τους χειροτερεύει σε τέτοιο βαθμό 
που τις καθιστά ανίκανες να ανταποκριθούν στις εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ελλείψει 
γεγονότων που θα μπορούσαν να αναβάλλουν την ανάληψη νομικής δράσης από την εταιρία ή 
τους συμμετέχοντές της, οι εταιρίες οδηγούνται σε πτώχευση. Το γεγονός αυτό συνοδεύεται από 
αρνητικές συνέπειες - κόστη τόσο για αυτή καθαυτή την εταιρία όσο και για τις ομάδες 
συμφερόντων που συνδέονται με αυτήν. Η πτώχευση επηρεάζει τόσο τους άμεσους 

συμμετέχοντες όπως οι μέτοχοι, πιστωτές - προμηθευτές, διοικήσεις, εργαζόμενοι, πελάτες και 

ελεγκτές όσο και τους έμμεσους συμμετέχοντες όπως το κοινωνικό σύνολο, η οικονομία, ο 

ανταγωνισμός κλπ. Εκ των πραγμάτων, η περισσότερο πληττόμενη ομάδα είναι αυτή των 

εργαζομένων διότι, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες, δεν μπορεί να λάβει προληπτικά μέτρα 
προστασίας όπως η διαφοροποίηση. Η στρατηγική πτώχευση, δηλαδή η κήρυξη της πτώχευσης 
από κάποιον συμμετέχοντα με σκοπό την μεταβίβαση κοστών σε άλλους συμμετέχοντες, 

δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις αλλά, ταυτόχρονα, οδηγεί σε ζητήματα ηθικής 
τάξης αναφορικά με την ευθύνη των εταιριών για το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό σύνολο 

μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.
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Η πρόβλεψη της πτώχευσης έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί τόσο σε θεωρητικό 
όσο και πρακτικό επίπεδο την παγκόσμια κοινότητα της διοίκησης των επιχειρήσεων. Οι 
πολυάριθμες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι πλείστες πρακτικές εφαρμογές των μοντέλων 
από πολλές ομάδες ενδιαφερομένων και ο έγκαιρος περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της 
εταιρικής πτώχευσης συνιστούν τα ισχυρότερα επιχειρήματα υπέρ της αναγκαιότητας 
ενασχόλησης με την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Από τα μέσα του 20ου αιώνα, περίπου, 
παρατηρείται μία προσπάθεια διαρκούς ανανέωσης - βελτίωσης των μεθόδων πρόβλεψης με 
σκοπό την επίτευξη εγκυρότερων προβλέψεων και την ελαχιστοποίηση του προκύπτοντος, από 
τις λανθασμένες προβλέψεις, κόστους. Τα στατιστικά μοντέλα εξακολουθούν να αποτελούν, 
παρά τα μειονεκτήματά τους, την πιο «δημοφιλή» ομάδα μεθόδων ακολουθούμενα από τα 
μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τα θεωρητικά μοντέλα. Η συνδυαστική πληροφόρηση που 
προσφέρουν τα μοντέλα πρόβλεψης μπορεί, σε συνδυασμό με την εμπειρία χειρισμού της, να 
οδηγήσουν σε συμπεράσματα που, σε άλλη περίπτωση, δεν θα γίνονταν γνωστά. Παρόλο που 
στην Ελλάδα έχουν γίνει ιδιαίτερα αξιόλογες προσπάθειες δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης της 
εταιρικής πτώχευσης, η ανάγκη ανανέωσής τους δεν παύει να υφίσταται καθώς, στην πάροδο του 
χρόνου, τα εκπεμπόμενα «σινιάλα» των εταιριών που πτωχεύουν μεταβάλλονται σε συμφωνία με 
τους μεταβαλλόμενους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όταν ισχύουν οι υποθέσεις 
δημιουργίας τους, τα μοντέλα της παρούσας εργασίας επιτυγχάνουν, εν συγκρίσει με αντίστοιχα 
μοντέλα για ελληνικές εταιρίες, τον σκοπό δημιουργίας τους - ελαχιστοποίηση του 
αναμενόμενου συνολικού κόστους των λανθασμένων προβλέψεων κατά την πρακτική χρήση 
τους στον πληθυσμό των εταιριών - και εμφανίζουν αρκετά ικανοποιητική «αντοχή» σε 
μεταβολές των παραπάνω υποθέσεων. Δεδομένου ότι ένα μοντέλο πρέπει να προτιμάται άλλων 
μόνο όταν οδηγεί σε «καλύτερα» αποτελέσματα, τα μοντέλα της παρούσας εργασίας συνιστούν 
περαιτέρω προσφορά στην ήδη αξιόλογη προσπάθεια της πρόβλεψης της πτώχευσης ελληνικών 
εταιριών.

Η παρούσα εργασία συνιστά την ολοκλήρωση των προσπαθειών στο εν λόγω και σε άλλα 
παρεμφερή πεδία έρευνας; Κατηγορηματικά, όχι. Σε μία εποχή που, λόγω διευρυμένων 
οικονομικών συνόρων, οι ελληνικές εταιρίες έρχονται, πρωτίστως, αντιμέτωπες με το πρόβλημα 
της επιβίωσης και, κατόπιν, με την αναζήτηση της επιτυχίας, η ανάγκη για μεθόδους που θα 
συμβάλλουν στην δημιουργία «αμυντικών μηχανισμών», είναι επιτακτική. Κατά συνέπεια, η 
εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας ενός «αυτόνομου» τμήματος στρατηγικής διοίκησης υπό 
τον τίτλο «στρατηγική διοίκηση της επιβίωσης» μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον πεδίο 
μελλοντικής έρευνας. Σε συνδυασμό με την αναμενόμενη, λόγω πλήρους εφαρμογής των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, βελτίωση της διαθέσιμης πληροφόρησης στο ευρύ κοινό και το 
αντικείμενο νέων διοικητικών εργαλείων, όπως ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (balanced 
scorecard) και η λογιστική του περιβάλλοντος (environmental accounting), τα μοντέλα 
διάγνωσης ή πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιριών μπορούν να 
συμβάλλουν στην λήψη καταλληλότερων διοικητικών αποφάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο 
και περισσότερα στελέχη των εταιριών διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου, η 

πιθανή έρευνα μπορεί να αφορά και σε χρήση της εσωτερικής πληροφόρησης που και 
εγκυρότερη της εξωτερικής πληροφόρησης είναι και σε μεγαλύτερο βαθμό από την εξωτερική 

πληροφόρηση αντικατοπτρίζει την κατάσταση των εταιριών. Επιπρόσθετα, η διαρκής εξέλιξη 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνιστά έναυσμα για την ενασχόληση με αποτελεσματικότερες 
μεθόδους που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση της ορθότητας των προβλέψεων. Η
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ενασχόληση με στρατηγικές turnaround θα διευρύνει τις γνώσεις μας για τους τρόπους με τους 
οποίους οι εταιρίες μπορούν να εξέλθουν της κρίσης και θα βοηθήσει τις εταιρίες να αποφύγουν 
την πτώχευση και τις αρνητικές συνέπειες της προς κάθε ομάδα συμμετεχόντων. Οι παραπάνω 
προτάσεις αποτελούν, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να εξαντλούν, τα πιθανά πεδία μελλοντικής 
έρευνας του επιστημονικού αντικειμένου που ονομάζεται στρατηγική χρηματοοικονομική 

διοίκηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. Παραδείγματα αριθμοόεικτών

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

Aziz, Emanuel & Lawson (1988):

(kJ-hJ)-(AJ+RJ-YJ)-HJ - tj = (Fj - Nj -Mj) + (Dj - Bj)

k - h = λειτουργική ταμειακή ροή = εισροές από λειτουργίες - εκροές για λειτουργίες 
A + R - Υ = επενδύσεις αντικατάστασης + επενδύσεις ανάπτυξης - αποεπενδύσεις 
t = επιβληθέντες και καταβληθέντες φόροι 
Η = μεταβολή ρευστότητας 
F = καταβληθέντες τόκοι 
Ν = νέο ή εξοφληθέν μακροχρόνιο χρέος 
Μ = νέο ή εξοφληθέν βραχυχρόνιο χρέος 
D = καταβληθέντα μερίσματα 
Β = αύξηση ή εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου 
j = δείκτης έτους ή χρονικής περιόδου

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Platt & Platt (1990):

Αριθμοδείκτης της Εταιρίας,^ t
Προσαρμοσμένος στην Κλαδική Τιμή Αριθμοδείκτης^^--------------------------------------------—

Μέση Τιμή Κλάδου j t * 100

k,j,t = δείκτες για την εταιρία, τον κλάδο και την χρονική περίοδο αντίστοιχα

Αποδεικνύεται ότι η μέση τιμή των προσαρμοσμένων στην κλαδική τιμή αριθμοδεικτών ισούται 

πάντα με 0,01. Απόδειξη: έστω ένας κλάδος με δύο εταιρίες. Αν α και β οι μεμονωμένοι δείκτες 

των εταιριών (αριθμητής του κλάσματος) τότε η μέση κλαδική τιμή του δείκτη ισούται με (α + β)

2. Οι προσαρμοσμένοι αριθμοδεικτες ισουνταμ αντίστοιχα, με------------- και --------------- . Ο
α + β α + β
-----------------*100 —-------------*100

2 2

μέσος όρος αυτών των αριθμοδεικτών ισούται με

α β α + β
-+■

α + β α + β α + β 2 Ο + β)
-----------------*100 -------------------* 100 -------------------*100 ---------------------------------

2 2 2 (α + /?)100 2(α + β)

2 2 2 2(α + >3)100

1
= — = 0,01. 

100

ΤΑΣΗΣ

Abidali & Harris (1995):

Ρ+Ρ,η η—ι
'η-2

Τ =■

' η-2

Τ = μέγεθος (πχ μετρητά, πιστωτές κλπ) που ενσωματώνει την τάση 
Ρ = μέγεθος, όπως εμφανίζεται στις λογιστικές καταστάσεις 
η = δείκτης χρονικής περιόδου
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Β. Ενδεικτικές εργασίες πολυμεταβλητών στατιστικών μοντέλων

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΤΟΣ ΠΑΑ' L-P2 ΓΠ5 ΣΛ4 ΣΧΟΛΙΑ
Altman 1968
Deakin 1972

Edmister 1972 Μικρές εταιρίες
Altman 1973 Εταιρίες σιδηρόδρομων ΗΠΑ
Blum 1974

Altman & Loris 1976
Moyer 1977

Norton & Smith 1979 Αποπληθωρισμένοι αριθμοδείκτες
Ohlson 1980 L

Dambolena & Khoury 1980 Αριθμοδείκτες τάσης
Sharma & Mahajan 1980

Tafller 1982
Altman 1983α Μακροοικονομικές μεταβλητές
Mcnsah 1983 Αποπληθωρισμένοι αριθμοδείκτες

Zmijewski 1984 Ρ
Casey & Bartczak 1985 L Μεταβλητές cash flow

Gentry, Newbold & Whitford 1985 L Μεταβλητές cash flow
Gombola et al 1987 Μεταβλητές cash flow

Keasy & Watson 1987 L «Ποιοτικές» μεταβλητές
Aziz, Emanuel & Lawson 1988 L Δείκτες ταμειακής ροής

Dugan & Zavgren 1988
Kluger & Shields 1989 Ρ «Ποιοτικές» μεταβλητές

Pacey & Pham 1990 Ρ

Platt & Platt 1990 L
Δείκτες προσαρμοσμένοι στην 

κλαδική τιμή
Flagg & Giroux 1991 L

Theodossiou 1991α *
Theodossiou 1991 β L-P • Ελληνικές εταιρίες

Papoulias & Theodossiou 1992 L-P • Ελληνικές εταιρίες
Laitinen 1994 L Μεταβλητές cash flow

Platt, Platt & Pedersen 1994 L-P Αποπληθωρισμένοι αριθμοδείκτες

Abidali & Harris 1995
Αριθμοδείκτες τάσης & «ποιοτικές» 

μεταβλητές
Lussier 1995 L «Ποιοτικές» μεταβλητές

Doumpos & Zopounidis 1999 L
Kahya & Theodossiou 1999 •

Altman 2000 *
Neophytou, Charitou & Charalambous 2000 L

Lin & McClean 2001 L
Bamiv, Agarwal & Leach 2002 L Για το αποτέλεσμα της πτώχευσης

Ginoglou, Agorastos & Hatzigagios 2002 • L-P
Προβληματικές ελληνικές εταιρίες 

(ν. 1386/83)

Platt & Platt 2002 L
Προμηθευτές

αυτοκινητοβιομηχανιών
1 Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση
2 Ανάλυση Logit ή Probit
3 Γραμμική πιθανότητα
4 Σωρευτικό άθροισμα

95



Γ1. Κατάλογος αριθμό δεικτών

Συμβολισμός Υπολογισμός Συμβολισμός Υπολογισμός

ΔΙ Μ-Ε Δ34 ΠΡ-ΒΥ
Δ2 Χ-Ε Δ35 ΓΠ-ΒΥ
Δ3 Π-Ε Δ36 ΤΡ-ΒΥ
Δ4 ΓΕ-Ε Δ37 ΛΒΥ - BY
Δ5 Α-Ε Δ38 (ΠΡ + ΓΠ) - BY
Δ6 (Μ + X) - Ε Δ39 ΠΡ-ΚΕ
Δ7 (Π + ΓΕ) - Ε Δ40 ΓΠ-ΚΕ
Δ8 ΑΒΑ ί- Ε Δ41 Η ·Ι· Ρ* ΓΠ

Δ9 ΚΕ-Ε Δ42 ΛΒΥ - ΚΕ
ΔΙΟ Μ - ΚΕ Δ43 (ΠΡ + ΓΠ) - ΚΕ
ΔΙ 1 Χ-ΚΕ Δ44 ΣΥ-ΚΕ
ΔΙ2 Π-ΚΕ Δ45 ΠΩΛ-ΚΕ
Δ13 ΓΕ-ΚΕ Δ46 ΠΩΛ-Ε
Δ14 Α- ΚΕ Δ47 ΚΠ-ΠΩΛ
ΔΙ5 (Μ + Χ)-ΚΕ Δ48 ΑΕΕ-ΠΩΛ
Δ16 (Π + ΓΕ) - ΚΕ Δ49 ΔΕ - ΠΩΛ
Δ17 ΑΒΑ - ΚΕ Δ50 MAE - ΠΩΛ
Δ18 Μ-BY Δ51 XT-ΠΩΛ
Δ19 Χ-ΒΥ Δ52 ΚΑΠΦ - ΠΩΛ
Δ20 Π-BY Δ53 ΜΕ-ΠΩΛ
Δ21 ΓΕ-ΒΥ Δ54 (ΚΕ - A - BY) - Ε
Δ22 A-BY Δ55 (ΚΕ - A - BY) - BY
Δ23 (Μ + X) - BY Δ56 (Π + ΓΕ) - (ΠΡ + ΓΠ)
Δ24 (Π + ΓΕ) - BY Δ57 [(Π + ΓΕ)*365-Π] + [(Α*365)-ΚΠ] - [(ΠΡ + ΓΠ)*365-ΚΠ]
Δ25 ΑΒΑ - BY Δ58 XT-ΣΥ
Δ26 ΚΕ-ΒΥ Δ59 (Α*365) - ΚΠ
Δ27 ΠΡ-Ε Δ60 [(Π + ΓΕ)*365 ] - ΠΩΛ
Δ28 ΓΠ-Ε Δ61 [(ΠΡ + ΓΠ)*365] - ΚΠ
Δ29 ΤΡ-Ε Δ62 [(Π + ΓΕ)*365-Π] + [(Α*365)-ΚΠ]
Δ30 ΛΒΥ - Ε Δ63 ΚΑΠΦ-1Κ
Δ31 (ΠΡ + ΓΠ) - Ε Δ64 (ΚΑΠΦ + XT) - Ε
Δ32 ΒΥ-Ε Δ65 (ΙΚ - ΚΜΚ) - Ε
Δ33 ΣΥ-Ε Δ66 XT-ΚΑΠΦ

ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:
A = ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΕΕ = ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, BY = ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΓΕ = ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΓΠ = ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΕ = ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ε = ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ, ΙΚ = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΚΑΠΦ = ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΚΕ = ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ, ΚΜΚ = 
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΠ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ, ΑΒΑ = ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΛΒΥ = ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, Μ = ΜΕΤΡΗΤΑ MAE = ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΜΕ = ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Π = ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡ = ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΩΛ = ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΣΥ = ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΤΡ = ΤΡΑΠΕΖΕΣ, X = ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ XT = ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΣ:
ΔΕ = Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας + Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης + Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης.
ΑΒΑ = ΚΕ - Α- Π-ΓΕ-Χ-Μ 
ΑΒΥ = BY- ΠΡ - ΓΠ- ΤΡ
ΜΕ = Όλα τα μερίσματα (Τακτικό ή Πρώτο Μέρισμα + Επιπρόσθετο ή Δεύτερο Μέρισμα)
ΤΡ = Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων 
XT = Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 
Μ = Ταμείο + Τραπεζικές Καταθέσεις 
Π + ΓΕ = Λειτουργικές Απαιτήσεις 
ΠΡ + ΓΠ = Λειτουργικές Υποχρεώσεις
Δ57 = Ταμειακός Κύκλος ή Κύκλος Μετατροπής Μετρητών (cash conversion cycle)
Δ59 = Χρόνος Αδράνειας Αποθεμάτων (days inventory' held)
Δ60 = Χρονική Διάρκεια Είσπραξης των Λειτουργικών Απαιτήσεων (days sales outstanding)
Δ61 = Χρονική Διάρκεια Πληρωμής των Λειτουργικών Υποχρεώσεων (days payables outstanding)
Δ62 = Λειτουργικός Κύκλος (operating cycle)
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Γ2. Ημερομηνία δήλωσης παύσης πληρωμών και ισολογισμού - BTS

Α/Α ΗΑΠΠ Έτος χρησιμοποιούμενου ισολογισμού ΧΥ' Στατιστικά της ΧΥ

1 8/6/1995 31/12/94 158

2 1/7/1995 31/12/93 540

3 11/12/1995 31/12/94 341

4 6/3/1996 31/12/95 66 Μέσος όρος = 301

5 5/6/1996 31/12/94 515

6 31/8/1996 31/12/95 240

7 1/9/1996 31/12/95 240

8 30/10/1996 31/12/95 300 Διάμεσος = 300

9 2/1/1997 31/12/95 362

10 2/1/1997 31/12/95 360

11 17/2/1997 31/12/96 47

12 27/2/1997 31/12/96 60

13 1/3/1997 31/12/96 60 Επικρατούσα τιμή = 360

14 15/5/1997 31/12/95 495

15 15/6/1997 31/12/96 165

16 1/7/1997 31/12/96 180

17 22/9/1997 31/12/96 262 Τυπική υπόκλιση = 138

18 17/10/1997 31/12/96 287

19 18/12/1997 31/12/96 348

20 20/12/1997 31/12/96 350 Δίπλευρος έλεγχος για την τιμή του μέσου

21 31/12/1997 31/12/96 360 Τιμή Ελέγχου 357

22 31/12/1997 31/12/96 360 Στατιστικό 1 -1,997

23 3/4/1998 31/12/96 453 p-value * 0,054

24 1/6/1998 31/12/96 510 Τιμή Ελέγχου 359

25 29/9/1998 31/12/97 270 Στατιστικό 1 -2,081

26 20/10/1998 31/12/97 290 p-value* 0,046

27 1/11/1998 31/12/97 300

28 1/2/1999 31/12/97 390

29 30/4/1999 31/12/97 480

30 1/10/1999 31/12/98 270 Έλεγχος για την κατανομή

31 15/10/1999 31/12/98 285 Κ - S τιμή 0,621

32 26/11/1999 30/06/98 506 Κ - S p-value** 0,835

33 16/12/1999 31/12/98 346
AJ A = Αύξων αριθμός, ΗΔΠΠ = Ημερομηνία δήλωσης παύσης πληρωμών, ΧΥ = Χρονική υστέρηση, Κ - S = 
στατιστικό Kolmogorov - Smirnov για τον έλεγχο της κατανομής
1: η χρονική υστέρηση δείχνει τις ημέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στην ημέρα δημοσίευσης του τελευταίου (πριν 
την δήλωση παύσης πληρωμών) ισολογισμού και την ημέρα δήλωσης παύσης πληρωμών
*αν p-value > 0,05, τότε δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην τιμή ελέγχου και τον μέσο όρο στο 
επίπεδο 0,05
**αν p-value > 0,05 τότε η κατανομή προσεγγίζει την κανονική κατανομή στο επίπεδο 0,05
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Γ.3 Ημερομηνία δήλωσης παύσης πληρωμών και ισολογισμού - BPS

Α/Α ΗΑΠΠ Έτος χρησιμοποιούμενου ισολογισμού ΧΥ' Στατιστικά της ΧΥ

1 10/2/2000 31/12/98 400
2 18/2/2000 31/12/98 408 Μέσος όρος = 303

3 17/4/2000 31/12/98 467
4 18/5/2000 31/12/98 498 Αιάμεσος = 300

5 8/6/2000 31/12/99 158

6 1/2/2001 31/12/99 390 Επικρατούσα τιμή - 300

7 9/3/2001 31/12/99 429

8 1/4/2001 31/12/00 90 Τυπική απόκλιση = 141

9 4/4/2001 31/12/00 94 Δίπλευρος έλεγχος για την τιμή του μέσου

10 1/5/2001 30/06/00 300 Τιμή Ελέγχου 371
11 25/5/2001 31/12/00 145 Στατιστικό 1 -2,076

12 23/6/2001 31/12/99 533 p-value* 0,052
13 30/6/2001 31/12/00 180 Τιμή Ελέγχου 372
14 2/7/2001 31/12/00 180 Στατιστικοί -2,107

15 13/7/2001 31/12/00 193 p-value* 0,049

16 15/10/2001 31/12/00 285

17 31/10/2001 31/12/00 300 Έλεγχος για την κατανομή

18 1/9/2002 31/12/01 270 Κ - S Τιμή 0,657

19 27/3/2003 31/12/01 447 K-S p-value** 0,781
ΑΙ A = Αύξων αριθμός, ΗΔΠΠ = Ημερομηνία δήλωσης παύσης πληρωμών, ΧΥ = Χρονική υστέρηση, Κ - S = 
στατιστικό Kolmogorov - Smirnov για τον έλεγχο της κατανομής
1: η χρονική υστέρηση δείχνει τις ημέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στην ημέρα δημοσίευσης του τελευταίου (πριν 
την δήλωση παύσης πληρωμών) ισολογισμού και την ημέρα δήλωσης παύσης πληρωμών
*αν ρ-value > 0,05, τότε δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην τιμή ελέγχου και τον μέσο όρο στο 
επίπεδο 0,05
**αν p-value > 0,05 τότε η κατανομή προσεγγίζει την κανονική κατανομή στο επίπεδο 0,05

98



Βιβλιογραφία

1. Αντωνόπουλος Βασίλης, Εμπορικός Κώδικας, ΣΤ Έκδοση, Ιανουάριος 2002, Εκδόσεις 
Σάκκουλα

2. Ζαχαροπούλου Χρυσούλα, Στατιστική: Μέθοδοι - Εφαρμογές, Τόμος Α, Θεσσαλονίκη 1993
3. Ζαχαροπούλου Χρυσούλα, Στατιστική: Μέθοδοι - Εφαρμογές, Τόμος Β, Θεσσαλονίκη 1998
4. Κάντζος Κωνσταντίνος, Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική, Αθήνα 1995, Εκδόσεις Σταμούλη
5. Κοτσίρης Αάμπρος, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΣΤ Έκδοση, 1998, Εκδόσεις Σάκκουλα
6. Λαζαρίδης Γιάννης & Παπαδόπουλος Δημήτρης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α, 

Θεσσαλονίκη 2001
7. Τσακλάγκανος Αγγελος, Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων 3, 2000, Εκδόσεις 

Αδελφών Κυριακίδη
8. Abidali A.F & Harris F, 1995, A methodology for predicting company failure in the 

construction industry, Construction Management and Economics, 1995, Vol.13 Issue 3, 

pp189-196
9. Altman E, 1968, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate 

bankruptcy. The Journal of Finance, September 1968, Vol.13, No 4, pp589-609
10. Altman E, 1973, Predicting railroad bankruptcies in America, The Bell Journal of Economics 

and Management Science, Spring 1973, Vol.4, No 1, pp 184-211
11. Altman E, 1983a, Why business fail, The Journal of Business Strategy, Spring 1983, Vol.3, 

Issue 4, ppl 5-21
12. Altman E, 1983β, Exploring the road to bankruptcy. The Journal of Business Strategy, Fall 

1983, Vol.4, Issue 2, pp36-41
13. Altman E, 2000, Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and Zeta™ 

models. Working Paper, Stem School of Business, New York University, July 2000
14. Altman E, 2001, Bankruptcy, credit risk and high yield junk bonds, December 2001, 

Blackwell Publishers
15. Altman E & Eisenbeis R, 1978, Financial applications of discriminant analysis: a 

clarification. Journal of Financial and Quantitative Analysis, March 1978, Vol.13, Issue 1, 

ppl85-195
16. Altman E & Loris B, 1976, A financial early warning system for over-the-counter broker- 

dealers, The Journal of Finance, September 1976, Vol.31, No 4, pp 1201 -1217
17. Ang J, Chua J & McConnell, 1982, The administrative costs of corporate bankruptcy: a note, 

The Journal of Finance, March 1982, Vol.37, No 1, pp219-226
18. Atiya A.F, 2001, Bankruptcy prediction for credit risk using neural networks: a survey and 

new results, IEEE Transactions on Neural Networks, July 2001, Vol.12, No 4, pp929-935
19. Aziz A, Emanuel D & Lawson G, 1988, Bankruptcy prediction - an investigation of cash 

flow based models, Journal of Management Studies, September 1988, Vol.25, Issue 5, 
pp419-437

20. Aziz M.A & Dar H.A, 2004, Predicting corporate financial distress: whither do we stand?, 

Working Paper, Department of Economics, Loughborough University, UK, 2004

21. Bames P, 1987, The analysis and use of financial ratios: a review article, Journal of Business 
Finance & Accounting, Winter 1987, Vol.14, Issue 4, pp449-461

99



22. Bamiv R, Agarwal A & Leach R, 2002, Predicting Bankruptcy Resolution, Journal of 
Business Finance & Accounting, April/ May 2002, Vol.29, Issue 3&4, pp497-520

23. Beaver W, 1966, Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research, 
1996 Supplement, Vol.4, Issue 3, pp71-111

24. Beaver W, 1968a, Alternative accounting measures as predictors of failure. Accounting 
Review, January 1968, Vol.43, Issue 1, ppl 13-122

25. Beaver W, 1968β, Market prices, financial ratios and the prediction of failure, Journal of 
Accounting Research, Autumn 1968, Vol.6, Issue 2, ppl 79-192

26. Blum M, 1974, Failing company discriminant analysis. Journal of Accounting Research, 
Spring 1974, Vol.12, Issue 1, ppl-25

27. Bruns W, 1966, The accounting period and its effect on management decisions, Journal of 
Accounting Research, Vol.4 Empirical research in accounting: selected studies, ppl-14

28. Casey C, 1980, The usefulness of accounting ratios for subjects’ predictions of corporate 
failure: replication and extensions, Journal of Accounting Research, Autumn 1980, Vol.18, 
Issue 2, pp603-613

29. Casey C & Bartczak N, 1985, Using operating cash flow data to predict financial distress: 
some extensions. Journal of Accounting Research, Spring 1985, Vol.23, No 1, pp384-401

30. Chen K & Shimerda T, 1981, An empirical analysis of useful financial ratios. Financial 
Management, Spring 1981, Vol.10, Issue 1, pp51-60

31. Cochran W, 1968, Commentary on ‘estimation of error rates in discriminant analysis’. 
Technometrics, February 1968, Vol.10, No 1, pp204-205

32. D’ Aveni R, 1989, Dependability and organizational bankruptcy: an application of agency 
and prospect theory, Management Science, 1989, Vol.32, ppl 120-1138

33. Dake J.L., 1972, Comment: an empirical test of financial ratio analysis. The Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, March 1972, Vol.7, No 2, Supplement: outlook for the 
securities industry, ppl495-1497

34. Dambolena l.G. & Khoury S.J., 1980, Ratio stability and corporate failure, The Journal of 
Finance, September 1980, Vol.35, No 4, pp 1017-1026

35. Deakin E, 1972, A discriminant analysis of predictors of business failure, Journal of 
Accounting Research, Spring 1972, Vol.10, Issue 1, ppl67-179

36. Dichev I, 1998, Is the risk of bankruptcy a systematic risk?. The Journal of Finance, June 
1998, Vol.23,No 3, ppl 131-1147

37. Dietrich J.R., 1984, Discussion of methodological issues related to the estimation of financial 
distress prediction models, Journal of Accounting Research, Supplement 1984, Vol.22, pp83- 

86
38. Doukas J, 1986, Bankers versus bankruptcy predictions models: an empirical investigation 

1979-1982, Applied Economics, May 1986, Vol.18, Issue 5, pp479-493
39. Doumpos & Zopounidis, 1999, A multicriteria discrimination method for the prediction of 

financial distress: the case of Greece, Multinational Finance Journal, 1999, Vol.3, No 2, 

pp71-101
40. Dugan M & Forsyth T, 1995, The relationship between bankruptcy model predictions and 

stock market perceptions of bankruptcy. The Financial Review, August 1995, Vol.30, No 3, 
pp507-527

100



41. Dugan Μ & Zavgren V, 1988, Bankruptcy prediction research: a valuable instructional tool, 
Issues in Accounting Education, Spring 1988, Vol.3, Issue 1, pp48-64

42. Eberhart A, Altman E & Aggarwal R, 1999, The equity performance of firms emerging from 
bankruptcy, The Journal of Finance, October 1999, Vol.54, No 5, ppl 855-1868

43. Edmister R, 1972, An empirical test of financial ratio analysis for small business failure 
prediction. Journal of Finance and Quantitative Analysis, March 1972, Vol.7, Issue 2, 

ppl477-1493
44. Eisenbeis R, 1977, Pitfalls in the application of discriminant analysis in business finance and 

economics. The Journal of Finance, June 1977, Vol.32, No 3, pp875-900
45. Fisher R, 1936, The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of 

Eugenics, 1936, Vol.7, ppl79-188
46. Fisher R, 1938, The statistical utilization of multiple measurements, Annals of Eugenics, 

1938, Vol.8, pp376-386
47. Flagg J & Giroux G, 1991, Predicting corporate bankruptcy using failing firms, Review of 

Financial Economics, Fall 1991, Vol.l Issue 1, pp67-78
48. Frank R, Massy W & Morrison D, 1965, Bias in multiple discriminant analysis. Journal of 

Marketing Research, August 1965, Vol.2, Issue 3, pp250-258
49. Frecka T & Lee C, 1983, Generalized financial ratio adjustment processes and their 

implications. Journal of Accounting Research, Spring 1983, Vol.21, No 1, pp308-316
50. Frydman H, Altman E & Kao D, 1985, Introducing recursive partitioning for financial 

classification: the case of financial distress, The Journal of Finance, March 1985, Vol.40, No 

1, pp269-291
51. Gentry J, Newbold P & Whitford D, 1985, Classifying bankrupt firms with funds flow 

components. Journal of Accounting Research, Spring 1985, Vol.23, No 1, pp 146-160
52. Gilbert LR, Menon K & Schwartz KB, 1990, Predicting bankruptcy for firms in financial 

distress, Journal of Business Finance & Accounting, Spring 1990, Vol.17, pp 161-171
53. Ginoglou D, Agorastos K & Hatzigagios T, 2002, Predicting corporate failure of problematic 

firms in Greece with 1pm, logit, probit and discriminant analysis models, Journal of Financial 
Management and Analysis, 2002, Vol.15, Issue 1, pp 1-15

54. Gombola M, Haskins M, Ketz E & Williams D, 1987, Cash flow in bankruptcy prediction, 
Fianacial Management, Winter 1987, Vol.16, Issue 4, pp55-65

55. Green E & Dawkins M, 2002, Strategic bankrupties and price reactions to bankruptcy filings, 
Journal of Business & Accounting, November - December 2002,Vol.29, Issues 9&10, 
pp1319-1335

56. Grice J & Ingram R, 2001, Tests of the generalizability of Altman’s bankruptcy prediction 
model, Journal of Business Research, October 2001, Vol.54, Issue 1, pp53-61

57. Henebry K, 1996, Do cash flow variables improve the predictive accuracy of a Cox 

proportional hazards model for bank failure?. The Quarterly Review of Economics and 

Finance, Fall 1996, Vol.36, No 3, pp395-409
58. Heshman A, 1976, How to figure who ’s going bankrupt, Management Review, January 

1976, Vol.65, Issue l,pp29-32
59. Hopwood W, McKeown J & Mutchler J, 1988, The sensitivity of financial distress prediction 

models to departures from normality, Contemporary Accounting Research, Fall 1988, Vol.5, 

No 1, pp284-298
101



60. Houghton K & Sengupta, 1984, The effect of prior probability disclosure and information set 
construction on bankers’ ability to predict failure. Journal of Accounting Research, Autumn 
1984, Vol.22, No 2, pp768-775

61. Hsieh S, 1993, A note on the optimal cutoff point in bankruptcy prediction models. Journal 
of Business Finance & Accounting, April 1993, Vol.20, Issue 3, pp457-464

62. Johnson C, 1970, Ratio analysis and the prediction of firm failure. The Journal of Finance, 
December 1970, Vol.25, No 5, pp 1166-1168

63. Johnson G & Scholes K, 1999, Exploring corporate strategy: text and cases, 5th Edition, 
Prentice Hall

64. Joy M & Tollefson J, 1975, On the financial applications of discriminant analysis. Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, December 1975, Vol.10, Issue 5, pp723-739

65. Kahya E & Theodossiou P, 1999, Predicting corporate financial distress: a time series 
CUSUM methodology. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1999, Vol. 13, 
pp323-345

66. Karels G & Prakash A, 1987, Multivariate normality and forecasting of business bankruptcy. 
Journal of Business Finance & Accounting, Winter 1987, Vol.14, Issue 4, pp573-593

67. Katz S, Lilien S & Nelson B, 1985, Stock market behavior around bankruptcy model distress 
and recovery predictions. Financial Analysis Journal, January - February 1985, Vol.41, Issue 
1, pp70-74

68. Keasy K & Watson R, 1987, Non-financial symptoms and the prediction of small company 
failure: a test of Argneti’s hypotheses, Journal of Business Finance and Accounting, Autumn 
1987,Vol.14, No 3, pp335-354

69. Kennedy H, 1975, A behavioral study of the usefulness of four financial ratios, Journal of 
Accounting Research, Spring 1975, Vol.13, Issue 1, pp97-l 16

70. Kluger B & Shields D, 1989, Auditor changes, information quality and bankruptcy 
prediction. Managerial and Decision Economics, December 1989, Vol.10, No 4, pp275-282

71. Lachenbruch P, 1967, An almost unbiased method of obtaining confidence intervals for the 
probability of misclassification in discriminant analysis, Biometrics, December 1967, Vol.23, 
No 4, pp639-645

72. Lachenbruch P, 1968, On expected probabilities of misclassification in discriminant analysis, 
necessary sample size and a relation with multiple correlation coefficient. Biometrics, 
December 1968, Vol.24, No 4, pp823-834

73. Lachenbruch P & Mickey R, 1968, Estimation of error rates in discriminant analysis, 
Technometrics, February 1968, Vol.10, No 1, ppl-11

74. Laitinen E, 1994, Traditional versus operating cash flow in failure prediction, Journal of 

Business Finance & Accounting, March 1994, Vol.21, Issue 2, pp 195-217
75. Laitinen E & Laitinen T, 1998, Cash management behavior and failure prediction, Journal of 

Business Finance & Accounting, September - October 1998, Vol.25, Issues 7&8, pp893-919
76. Largay J & Stickney C, 1980, Cash flows, ratio analysis and the W.T. Grant company 

bankruptcy, Financial Analysts Journal, July - August 1980, Vol.36, Issue 4, pp51-54
77. Lee KC, Han I & Kwon Y, Hybrid neural network models for bankruptcy predictions, 

Decision Support Systems, September 1996, Vol. 18, Issue 1, pp63-72
78. Libby R, 1975, Accounting ratios and the prediction of failure: some behavioral evidence. 

Journal of Accounting Research, Spring 1975, Vol.13, Issue 1, ppl 50-161
102



79. Lin FY & McClean S, 2001, A data mining approach to the prediction of corporate failure, 
Knowledge-Based Systems, June 2001,Vol.l4, Issue 3&4, ppl89-195

80. Lindsay D & Campbell A, 1996, A chaos approach to bankruptcy prediction. Journal of 
Applied Business Research, Fall 1996, Vol.12, Issue 4, ppl-9

81. Loderer C & Sheeham D, 1989, Corporate bankruptcy and managers’ self-serving behavior, 
The Journal of Finance, September 1989, Vol.44, No 4, pp 1059-1075

82. Lussier R, 1995, A nonfmancial business success versus failure prediction model for young 
firms, Journal of Small Business Management, January 1995, Vol.33, Issue 1, pp8-30

83. Martin D, 1977, Early warning of bank failure: a logit regression approach, Journal of 
Banking and Finance, Vol.l, pp249-276

84. Mears P, 1966, Discussion of financial ratios as predictors of failure, Journal of Accounting 
Research, Supplement 1966, Vol.4, Issue 3, ppl 19-122

85. Mensah Y, 1983, The differential bankruptcy predictive ability of specific price level 
adjustments: some empirical evidence, The Accounting Review, April 1983, Vol.38, No 2, 
pp228-246

86. Mensah Y, 1984, An examination of the stationarity of multivariate bankruptcy prediction 
models: a methodological study. Journal of Accounting Research, Spring 1984, Vol.22, No 1, 
pp380-395

87. Meyer PA & Pifer HW, 1970, Prediction of bank failures, Journal of Finance, September 
1970, pp853-868

88. Miller D, 1977, Common syndromes of business failure. Business Horizons, December 1977, 
Vol.20, Issue 6, pp43-53

89. Moriarity S, 1979, Communicating financial information through multidimensional graphics, 
Journal of Accounting Research, Spring 1979, Vol.l 7, No 1, pp205-224

90. Morris R, 1998, How useful are failure prediction models?, Management Accounting, May 
1998, pp22-24

91. Morrison D, 1969, On the interpretation of discriminant analysis, Journal of Marketing 
Research, May 1969, Vol.6, Issue 2, ppl56-163

92. Morrison L, 1952, Some accounting limitations of statement interpretation, The Accounting 
Review, October 1952, Vol.27, No 4, pp490-495

93. Mossman C, Bell G, Swartz M & Turtle H, An empirical comparison of bankruptcy models, 
The Financial Review, 1998, Vol.33, Issue 2, pp35-54

94. Moulton W & Thomas H, 1993, Bankruptcy as a deliberate strategy: theoretical 
considerations and empirical evidence, Strategic Management Journal, February 1993, 
Vol.14, No 2, pp 125-135

95. Moyer C, 1977, Forecasting financial failure: a re-examination. Financial Management, 
Spring 1977, Vol.6, Issue 1, ppl 1-17

96. Murphy J, 1986, First aid for unhealthy companies, Australian Accountant, May 1986, Vol., 

Issue, pp29-33

97. Nanda S & Pendharkar, 2001, Linear models for minimizing misclassification costs in 

bankruptcy predictions. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance 
& Management, 2001, Vol. 10, ppl 55-168

103



98. Neophytou E, Charitou A & Charalambus C, 2000, Predicting corporate failure: empirical 
evidence for the UK, University of Southampton, Department of Accounting and 
Management Science, Papers 01-173, September 2000

99. Neter J, 1966, Discussion of financial ratios as predictors of failure, Journal of Accounting 
Research, Selected Studies 1966, Vol. 4, ppl 12-118

100. Norton C & Smith R, 1979, A comparison of general price level and historical statements 
in the predictions of bankruptcy. The Accounting Review, January 1979, Vol.54, No 1, pp72- 
87

101. Norton C & Smith R, 1980, A comparison of general price level and historical statements 
in the predictions of bankruptcy: a reply, The Accounting Review, July 1980, Vol.55, No 3, 
pp516-521

102. Ohlson J, 1980, Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy, Journal of 
Accounting Research, Spring 1980, Vol. 18, No 1, ppl09-131

103. Pacey J & Pham T, 1990, The predictiveness of bankruptcy prediction models: 
methodological problems and evidence, Australian Journal of Management, December 1990, 
Vol.15, Issue 2, pp315-337

104. Papathanasiou C, 2001, Insolvency law and close-out netting in Greece: a case for legal 
reform, Journal of International Banking Regulation, December 2001, Vol.3, Issue 3, pp291- 
296

105. Papoulias C & Theodossiou P, 1992, Analysis and modeling of recent business failure in 
Greece, Managerial and Decision Economics, March - April 1992, Vol.13, No 2, ppl 63-169

106. Pinches G & Mingo K, 1973, A multivariate analysis of industrial bond ratings. The 
Journal of Finance, March 1973, Vol.28, No 1, ppl-18

107. Platt H & Platt Μ, 1990, Development of a class of stable predictive variables: the case 
of bankruptcy prediction. Journal of Business Finance and Accounting, Spring 1990, Vol. 17, 
Issue 1, pp31-51

108. Platt H & Platt M, 2002, Predicting corporate financial distress: reflections on choice- 
based sample bias. Journal of Economics and Finance, Summer 2002, Vol.26, No 2, ppl 84- 
199

109. Platt H, Platt & Pedersen J, 1994, Bankruptcy discrimination with real variables, Journal 
of Business Finance & Accounting, June 1994, Vol.21, Issue 4, pp491-510

110. Pumanandam A, 2004, Financial distress and corporate risk management: theory and 
evidence. Working Paper, Cornell University, August 2004

111. Scott M, 2002, What investors can learn from the Enron mess. Black Enterprise, April
2002

112. Seitz N & Ellison M, 1999, Capital budgeting and long-term financing decisions, 3rd 

Edition, Harcourt Brace College Publishers

113. Shah J & Murtaza M, 2000, A neural network based clustering procedure for bankruptcy 
prediction, American Business Review, June 2000, Vol. 18, Issue 2, pp80-86

114. Sharma S & Mahajan V, 1980, Early warning indicators of business failure. Journal of 
Marketing, Fall 1980, Vol.44, Issue 4, pp80-89

115. Shin KS & Lee YJ, A genetic algorithm application in bankruptcy prediction modeling, 
Expert Systems with Applications, October 2002, Vol.23, Issue 3, ppl-8

116. Siegel A, 2000, Practical business statistics, 4th Edition, Irwin McGraw-Hill 
104



117. Solomon I & Beck P, 1980, A comparison of general price lever and historical cost 
financial statements in the prediction of bankruptcy: a comment. The Accounting Review, 
July 1980 Vol.55, No 3, pp511 -515

118. Spanos M, Dounias G, Matsatsinis N & Zopounidis C, 1999, A fuzzy knowledge-based 
decision aiding method for the assessment of financial risks: the case of corporate bankruptcy 
prediction, European Symposium on Intelligent Techniques 1999

119. Taffler RJ, 1982, Forecasting company in the UK using discriminant analysis and 
financial ratio data. Journal of Royal Statistical Society, 1982 Series A (General), Vol.145, 

No 3, pp342-358
120. Tam KY & Kiang My, 1992, Managerial application of neural networks: the case of bank 

failure predictions, Management Science, July 1992, Vol.38, No 7, pp926-947
121. Tamborini R, 1997, A macroeconomic model of bankruptcy. University of Trento, 

Computable and Experimental Economics Laboratory, Technical Report 2
122. Tavakolian H, 1995, Bankruptcy: an emerging corporate strategy, SAM Advanced 

Management Journal, Spring 1995, Vol.60, Issue 2, ppl8-22
123. Theodossiou P, 1991a, An optical control procedure to detect financially distressed 

firms, American Business Review, January 1991, Vol.9, Issue 1, pp55-62
124. Theodossiou , 1991 β. Alternative models for assessing the financial condition of business 

in Greece, Journal of Business Finance & Accounting, September 1991, Vol.18, Issue 5, 

pp697-720
125. Warner J, 1977, Bankruptcy costs: some evidence, The Journal of Finance, May 1977, 

Vol.32, No 2, pp337-347
126. White M, 1989, The corporate bankruptcy decision. The Journal of Economic 

Perspectives, Spring 1989, Vol.3, No 2, pp 129-151
127. Whittred G & Zimmer I, 1984, Timeliness of financial reporting and financial distress, 

The Accounting Review, April 1984, Vol.59, No 2, pp287-295
128. Wilcox J, 1971a, A gambler’s ruin prediction of business failure using accounting data, 

Sloan Management Review, Spring 1971, Vol.12, Issue 3, pp 1-10
129. Wilcox J, 1971 β, A simple theory of financial ratios as predictors of failure, Journal of 

Accounting Research, Autumn 1971, Vol.9, Issue 2, pp389-395
130. Wilcox J, 1973, A prediction of business failure using accounting data. Journal of 

Accounting Research, 1973 Supplement, vol. 11, Issue 3, pp 163-179
131. Wild J, Subramanyam K & Halsey R, Financial statement analysis, 8th Edition, McGraw- 

Hill
132. Wong M, 2003, Bankruptcy as a risk management tool: economic and social 

implications, Review of Business, Fall 2003, Vol.23, Issue 3, pp46-51
133. Worthy J, 1966, Who fails and why?, Advanced Management Journal, January 1966, 

Vol.31, Issue 1, pp21-26
134. Yip A & Deng H, 2003, A case-based reasoning approach to business failure prediction, 

Knowledge-based Intelligent Information and Engineering Systems, 7lh International 
Conference, KES 2003, Oxford UK, September 3-5, 2003, Proceedings, Part I

135. Zhang G, Hu M, Patuwo E & Indro D, 1999, Artificial neural networks in bankruptcy 

prediction: general framework and cross-validation analysis, European Journal of Operational 
Research, January 1999, Vol.l 16, Issue 1, pp 16-32

105



136. Zmijewski Μ, 1984, Methodological issues related to the estimation of financial distress 
prediction models. Journal of Accounting Research, 1984 Supplement, Vol.22, Issue 3, pp59- 
82

137. Zopounidis C & Dimitras A, 1998, Multicriteria decision aid methods for the prediction 
of business failure, Kluwer Academic Publishers

106


