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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εταιρική πτώχευση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, καθώς 

μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη μιας ολόκληρης χώρας. Γι’ αυτόν το 

λόγο πολλοί ακαδημαϊκοί ερευνητές από όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να 

καταγράψουν τις αιτίες πτώχευσης μιας επιχείρησης. Επιπλέον, έχουν αναπτύξει 

μοντέλα πρόβλεψης της πτώχευσης, ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λάβουν 

έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για να επιβιώσουν. 

Αρχικά, στην παρούσα εργασία περιγράφεται η έννοια της πτώχευσης και 

αναλύονται ορισμένα άρθρα του Πτωχευτικού Κώδικα. Ακόμα, παρουσιάζονται τα 

σημαντικότερα κλασικά και σύγχρονα υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης, καθώς 

και οι κύριες αιτίες που οδηγούν μια επιχείρηση στην πτώχευση. Στη συνέχεια, μέσα 

από τη χρήση παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων, την εκτίμηση ‘‘ισχυρών’’ 

παλινδρομήσεων (robust regressions) και του συντελεστή συσχέτισης Spearman, 

εξετάζεται σε ένα ισάριθμο δείγμα πτωχευμένων και μη πτωχευμένων ελληνικών 

επιχειρήσεων, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αν ένας αριθμός δεικτών 

επηρεάζει την πτώχευση καθώς επίσης και αν οι δείκτες αυτοί συσχετίζονται μεταξύ 

τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά παρουσιάζονται από τα προγράμματα 

Eviews και SPSS, δείχνουν ότι όλοι οι δείκτες επηρεάζουν την πτώχευση, ωστόσο 

κάποιοι παρέχουν την ίδια πληροφόρηση εξαιτίας της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ 

τους και έτσι μπορούν να αντικατασταθούν.  
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ABSTRACT 
 

Corporate bankruptcy is a very serious problem, as it can affect the economic 

development of the whole country. For this reason, many academic researchers from 

all over the world have tried to record the causes of corporate bankruptcy of a 

company. Furthermore, they have developed bankruptcy prediction models so as to 

help companies take the necessary measures in order to survive. 

Initially, this paper describes the concept of bankruptcy and analyzes a number 

of articles of the Bankruptcy Code. Moreover, it presents the most important classic 

and contemporary bankruptcy prediction models, as well as the main causes of 

corporate bankruptcy. Then, through the use of parametric and non-parametric tests, 

the estimation of robust regressions and the Spearman’s rank correlation coefficient, it 

is examined in an equal sample of bankrupt and non-bankrupt Greek companies listed 

on the Athens Stock Exchange, if a set of ratios affect bankruptcy, as well as if there is 

a correlation among them. The survey results, presented by the Eviews and SPSS 

programs, demonstrate that all ratios affect bankruptcy. However, some of them 

provide the same information, because of the correlation that exists among them, so 

they can be replaced. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πτώχευση μιας επιχείρησης είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με την 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες που οδήγησαν 

στη ραγδαία αύξηση των πτωχευμένων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, είναι η 

Παγκόσμια Οικονομική Κρίση που έχει πλήξει τις οικονομίες πολλών χωρών. Η 

κρίση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών, των κερδών και της 

ρευστότητας πολλών επιχειρήσεων, εξαιτίας κυρίως της ανικανότητας της διοίκησης 

να ανταποκριθεί στις δυσμενείς οικονομικές καταστάσεις. Η σημαντικότητα του 

προβλήματος της εταιρικής πτώχευσης αποτυπώνεται επίσης από το γεγονός ότι 

πολλοί ακαδημαϊκοί ερευνητές, παρόλο που έχουν αναπτύξει μια μεγάλη ποικιλία 

μοντέλων πρόβλεψης της πτώχευσης, συνεχίζουν να ψάχνουν νέα και βελτιωμένα 

μοντέλα. 

 Αναφορικά με την παρούσα εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται αρχικά ένα 

σύνολο ορισμών της πτώχευσης, καθώς και ο σκοπός της. Επιπλέον, γίνεται μια 

σύντομη αναφορά στην εξέλιξη της ελληνικής νομοθεσίας και αναλύονται ορισμένα 

άρθρα του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, όπως οι προϋποθέσεις κήρυξης της 

πτώχευσης, οι τρόποι κήρυξης πτώχευσης, οι λόγοι απόρριψης της αίτησης για 

πτώχευση, τα όργανα, η διαδικασία και οι συνέπειες της πτώχευσης, καθώς και η 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια αναλυτική περιγραφή των κυριότερων 

μοντέλων πρόβλεψης της πτώχευσης μιας επιχείρησης που έχουν αναπτυχθεί από το 

1930 μέχρι και σήμερα. Αρχικά, περιγράφονται τα κλασικά υποδείγματα και στη 

συνέχεια οι νεότερες μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί από πολλούς ακαδημαϊκούς 

ερευνητές, καθώς και οι σημαντικότερες εφαρμογές τους, ενώ στο τέλος γίνεται μια 

σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων ώστε να διαπιστωθεί ποια από τις δύο δίνει τα πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, παρατίθενται οι ενδοεπιχειρησιακές και 

εξωεπιχειρησιακές αιτίες που οδηγούν μια επιχείρηση στην πτώχευση. Επιπλέον, 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την εμφάνιση προβληματικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αναφέρονται οι παράγοντες που οδήγησαν τις 

ελληνικές επιχειρήσεις στην πτώχευση. Στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται 

στοιχεία πτωχευμένων επιχειρήσεων από διάφορες χώρες του κόσμου. 
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 Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το πρακτικό μέρος της παρούσας 

εργασίας, που αποσκοπεί στη διερεύνηση της υπόθεσης αν ένα σύνολο 

χρηματοοικονομικών δεικτών συνδέεται με την πτώχευση μιας επιχείρησης και αν οι 

δείκτες αυτοί συσχετίζονται μεταξύ τους. Το δείγμα που επιλέχτηκε αφορά ένα 

σύνολο ελληνικών επιχειρήσεων που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ οι παραπάνω έλεγχοι έγιναν μέσα από τη χρήση 

παραμετρικών και μη παραμετρικών τεστ, καθώς και του συντελεστή συσχέτισης 

Spearman. Στη συνέχεια, σχολιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης και αναφέρονται 

ενδεχόμενες προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

 

1.1 Ορισμός και Σκοπός της Πτώχευσης 

Η πτώχευση είναι δύσκολο να αποδοθεί με έναν και μόνο ορισμό, γι’ αυτό και στη 

διεθνή αρθρογραφία επικρατεί ένα ευρύ σύνολο ορισμών που προσπαθεί να 

ερμηνεύσει την έννοια της πτώχευσης. Σύμφωνα με τους Γαγάνη, Δούμπο και 

Ζοπουνίδη (2006), μετά από μια εκτεταμένη έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία 

διαπιστώθηκε πως οι ερευνητές στις μελέτες τους για την πρόβλεψη της πτώχευσης 

έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες έννοιες προκειμένου να προσεγγίσουν το πρόβλημα 

της πτώχευσης. Μερικές από αυτές είναι η αποτυχία (failure), η χρηματοοικονομική 

δυσχέρεια (financial distress), η αφερεγγυότητα (insolvency) και η αθέτηση 

υποχρεώσεων προς τους πιστωτές (default). 

Παρόλο που αυτές οι έννοιες έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες, οι 

περισσότεροι ερευνητές όπως ο Altman (1968), οι Altman, Haldeman και Narayanan 

(1977), ο Ohlson (1980), οι Gloubos και Grammatikos (1984) κ.α., όρισαν την 

αποτυχία σύμφωνα με την νομική της έννοια, δηλαδή «την κήρυξη της επιχείρησης σε 

πτώχευση που επέρχεται με απόφαση των δικαστικών αρχών, σύμφωνα πάντα με την 

ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας».  

Ωστόσο, ένας αυστηρά νομικός ορισμός της πτώχευσης μπορεί να μην 

ταιριάζει απόλυτα από χρηματοοικονομικής άποψης. Γι’αυτό τον λόγο υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός μελετών, στις οποίες η έννοια της πτώχευσης ορίζεται λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο την οικονομική όσο και την νομική έννοια της χρηματοοικονομικής 

αποτυχίας. Κάποιοι από τους μελετητές που χρησιμοποίησαν έναν πιο ευρύ ορισμό 

της πτώχευσης ήταν ο Beaver (1966), ο Deakin (1972), ο Edmister (1972) και αρκετοί 

άλλοι. Για παράδειγμα ο Beaver (1966), όρισε την αποτυχία ως «μια κατάσταση που 

περιγράφεται με ένα από τα παρακάτω γεγονότα: οργανισμό που υπάγεται σε κατάσταση 

νομικής πτώχευσης, μη καταβολή μερίσματος προνομιούχων μετοχών, αδυναμία 

εξόφλησης ομολογιακού δανείου και το τραπεζικό άνοιγμα». Αξίζει να σημειωθεί ότι 
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λόγω της μη ύπαρξης ενός συγκεκριμένου ορισμού της πτώχευσης, έχουν 

δημιουργηθεί δυσκολίες στη σύγκριση των διαφόρων μοντέλων πρόβλεψης της 

πτώχευσης. 

Επιπλέον, όσον αφορά το σκοπό της πτώχευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 1 του 

νόμου 3588/2007 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, σκοπός της πτώχευσης είναι «η 

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσίας 

του ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη 

διατήρηση της επιχείρησής του». 

 

1.2 Ελληνική Νομοθεσία – Νέος Πτωχευτικός Κώδικας 

Ο θεσμός της πτώχευσης έχει επεκταθεί και εξελιχθεί σε όλες τις πολιτισμένες χώρες 

και ρυθμίζεται από όλες τις σύγχρονες νομοθεσίες. Η πτώχευση κηρύσσεται με 

δικαστική απόφαση και η διαδικασία της καθώς και οι επιπτώσεις της, διέπονται από 

τον Πτωχευτικό Κώδικα. Ο Πτωχευτικός Κώδικας είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

νομοθετικά έργα, καθώς μέσα από την προσπάθεια πολλών ετών, κατάφερε να 

αναμορφώσει και να εκσυγχρονίσει το πτωχευτικό δίκαιο της χώρας μας.  

Στην Ελλάδα, μέχρι και το 1878 η πτώχευση ρυθμιζόταν από τις διατάξεις του 

τρίτου βιβλίου του Γαλλικού Εμπορικού Νόμου (Code de Commerce), το οποίο στη 

συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον νόμο ΨΛΣΤ΄/1878 «περί πτωχεύσεως και 

χρεοκοπίας». Ωστόσο, σημαντική επίδραση σε όλο το πτωχευτικό δίκαιο προκάλεσαν 

οι τροποποιήσεις που έγιναν από τον νόμο 635/1937 «περί διατάξεων τινών του 

πτωχευτικού δικαίου». Επιπλέον, ο νόμος 1386/1983 που αναφερόταν στην εξυγίανση 

των προβληματικών επιχειρήσεων δεν προκάλεσε μεταβολές στο πτωχευτικό δίκαιο, 

καθώς προέβλεπε μια συγκεκριμένη διαδικασία ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων, 

όμως εξαιτίας των ατελειών που παρουσίαζε καταργήθηκε και αντικαταστήθηκε από 

τον νόμο 1892/1990. Στη συνέχεια, μετά από μια σειρά τροποποιήσεων που δέχτηκε 

από διάφορους νόμους που αφορούσαν τις προβληματικές επιχειρήσεις, εισήχθησαν 

νέες σημαντικές μέθοδοι που αφορούσαν την εξυγίανση μιας επιχείρησης. Ωστόσο, 

επειδή διεθνώς τα αποτελέσματα της εξυγίανσης ήταν ανεπαρκή και το μεγαλύτερο 

μέρος των αφερέγγυων επιχειρήσεων πτώχευαν, οι σύγχρονες νομοθεσίες έθεσαν ως 

βάση ένα ενιαίο σύστημα πτώχευσης και αναδιοργάνωσης που αποσκοπούσε στην 
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ικανοποίηση των πιστωτών είτε μέσα από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του 

οφειλέτη, είτε μέσα από τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής του. 

Με τον νόμο 3588/2007 και μετά από μια σειρά διαδικασιών που ξεκίνησαν 

από το 2001, εισήχθη ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας ο οποίος ισχύει για πτωχεύσεις 

από την 16
η 

Σεπτεμβρίου και έπειτα. Πρόκειται για έναν Κώδικα απλοποιημένο, 

απαλλαγμένο από την περίπλοκη ορολογία του Εμπορικού Νόμου και 

προσαρμοσμένο στη σύγχρονη κοινωνία. Έτσι, με τα άρθρα 44-46γ και με διάφορες 

τροποποιήσεις τους, κατήργησε τους προαναφερθέντες νόμους.  Ωστόσο, μέσα από 

την χρήση ενός ενιαίου συστήματος επιδιώκεται η αρμονική συνύπαρξη των νέων 

αυτών ρυθμίσεων με τις αποτελεσματικές ρυθμίσεις του Εμπορικού Νόμου. 

Οι δύο βασικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον νέο Πτωχευτικό 

Κώδικα, είναι αρχικά η εισαγωγή ενός ενιαίου συστήματος εκκαθάρισης και 

αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, που σημαίνει ότι οι δύο αυτές διαδικασίες 

συνυπάρχουν αλλά ως χωριστές διαδικασίες. Η δεύτερη ρύθμιση, αφορά την 

αυτορρύθμιση της πτώχευσης, σύμφωνα με το διαδικαστικό και το ουσιαστικό της 

περιεχόμενο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοδυναμίας των 

πιστωτών, καθώς και των υπόλοιπων μελών που εμπλέκονται στη διαδικασία της 

πτώχευσης (Κοτσίρης, 2008). 

 

1.3 Προϋποθέσεις Κήρυξης Πτώχευσης 

Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να μπορέσει να κηρυχθεί σε κατάσταση 

πτώχευσης, είναι απαραίτητο να ικανοποιούνται δύο κατηγορίες προϋποθέσεων, οι 

ουσιαστικές και οι τυπικές. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις διακρίνονται σε 

υποκειμενικές και αντικειμενικές. 

Οι υποκειμενικές προϋποθέσεις, αναφέρονται στο πότε ένας οφειλέτης έχει 

πτωχευτική ικανότητα, έτσι σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3588/2007, ένας 

οφειλέτης είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο για να έχει πτωχευτική ικανότητα θα 

πρέπει να έχει εμπορική ιδιότητα, ενώ οι ενώσεις προσώπων με νομική 

προσωπικότητα θα πρέπει να επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Σε περίπτωση παύσης 

της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας και σε περίπτωση θανάτου, η 

πτώχευση συνεχίζεται κανονικά, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης είχε παύσει τις 
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πληρωμές του. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί δεν κηρύσσονται σε κατάσταση 

πτώχευσης. 

Οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, αναφέρονται στους λόγους που οδηγούν έναν 

οφειλέτη στην πτώχευση, έτσι σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3588/2007, η πρώτη 

αντικειμενική προϋπόθεση είναι η παύση πληρωμών, ενώ η δεύτερη είναι η 

επαπειλούμενη αδυναμία. Η παύση πληρωμών πραγματοποιείται όταν ο οφειλέτης 

αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο 

γενικό και μόνιμο, ενώ η επαπειλούμενη αδυναμία ισχύει στην περίπτωση που ο 

οφειλέτης ζητήσει ο ίδιος να κηρυχθεί σε πτώχευση χωρίς να έχει περιέλθει σε παύση 

πληρωμών. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3588/2007, όσον αφορά την τυπική 

προϋπόθεση, για να μπορέσει κάποιος να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης θα 

πρέπει να εκδοθεί η αντίστοιχη δικαστική απόφαση από το Πτωχευτικό Δικαστήριο. 

 

1.4 Τρόποι Κήρυξης της Πτώχευσης  

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του νόμου 3588/2007 και τον Κοτσίρη (2008), η πτώχευση 

κηρύσσεται με δικαστική απόφαση, μπορεί όμως να προκληθεί με τους εξής τρείς 

τρόπους: 

Α) Με αίτηση του πιστωτή 

Κάθε πιστωτής και συγκεκριμένα κάθε πτωχευτικός πιστωτής, έχει το δικαίωμα να 

κάνει αίτηση για κήρυξη πτώχευσης του οφειλέτη σε περίπτωση που έχει 

πραγματοποιηθεί παύση των πληρωμών του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πραγματοποίηση αυτής της ενέργειας, είναι η ύπαρξη έννομου συμφέροντος από την 

πλευρά του πιστωτή, καθώς και μη καταχρηστικής υποβολής της αίτησης για άλλους 

σκοπούς πέρα της πτώχευσης. Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ασκήθηκε 

καταχρηστικά, τότε σύμφωνα με το Άρθρο 6 του νόμου 3588/2007, το δικαστήριο 

απορρίπτει την αίτηση πτώχευσης. 
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Β) Με αίτηση του οφειλέτη 

Πέρα από τους πιστωτές, αίτηση πτώχευσης μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο και 

ο ίδιος ο οφειλέτης, στην περίπτωση μόνο της επαπειλούμενης αδυναμίας 

εκπλήρωσης. Σε αντίθεση με τους πιστωτές όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης σε περίπτωση παύσης 

πληρωμών, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει την αίτηση για την κήρυξη της 

πτώχευσης προς το πτωχευτικό δικαστήριο μέσα σε τριάντα μέρες
1
 αφότου 

συντρέξουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις υπαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα. 

Γ) Με αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών  

Η πτώχευση μπορεί επιπλέον να κηρυχθεί και με αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, 

εφόσον αυτό γίνεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Το δικαίωμα αυτό υποβολής 

αίτησης που απέκτησε ο εισαγγελίας, αντικατέστησε την αυτεπάγγελτη κήρυξη της 

πτώχευσης  που προβλεπόταν από το άρθρο 528 ΕΝ. 

Σε κάθε περίπτωση αίτησης για την κήρυξη πτώχευσης, είναι απαραίτητο να 

αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η επωνυμία, ο αριθμός του 

Εμπορικού Μητρώου καθώς και η διεύθυνση, όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του 

ή την έδρα του. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αναγραφεί, τότε η 

αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.5 Λόγοι Απόρριψης της Αίτησης Πτώχευσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πτωχευτικό Κώδικα, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις που 

μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης από το 

αρμόδιο δικαστήριο. Οι περιπτώσεις αυτές είναι η μη συνδρομή των ουσιαστικών 

προϋποθέσεων, η ανεπάρκεια περιουσίας και η καταχρηστική άσκηση του 

δικαιώματος, οι οποίες και αναλύονται παρακάτω: 

 

 

 

                                                 
1
 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13, του ν. 4013/2011 



Παράγοντες που επηρεάζουν την πτώχευση μιας επιχείρησης 

Μια εμπειρική διερεύνηση 

 

 
8 

Α) Μη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων 

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι υποκειμενικές ή οι αντικειμενικές προϋποθέσεις 

για την κήρυξη της πτώχευσης, οι οποίες αναλύθηκαν παραπάνω, το δικαστήριο 

μπορεί να οδηγηθεί σε απόρριψη της αίτησης για πτώχευση. 

 

Β) Ανεπάρκεια περιουσίας 

Σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση, η αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται όταν 

συντρέχουν οι υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις, αλλά η άμεσα 

ρευστοποιήσιμη περιουσία του οφειλέτη δεν είναι αρκετή για να καλύψει τα διάφορα 

έξοδα που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, 

σε αυτή την περίπτωση το όνομα ή η επωνυμία του οφειλέτη καταχωρείται  στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στα Μητρώα Πτωχεύσεων και η καταχώρηση αυτή 

διαγράφεται μετά από τρία χρόνια. 

Γ) Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος 

Το πτωχευτικό δικαστήριο έχει δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση πτώχευσης, εάν 

αποδειχθεί ότι ασκείται καταχρηστικά. Από τη μεριά του πιστωτή, κατάχρηση μπορεί 

να γίνει όταν χρησιμοποιεί την αίτηση για να ικανοποιήσει το ατομικό του συμφέρον 

π.χ. απόσπαση χρημάτων για ικανοποίηση των απαιτήσεών του, ή όταν την 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άσχετους με την πτώχευση. Από την άλλη μεριά, ο 

οφειλέτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης με δόλιο 

τρόπο σε περίπτωση που αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις, το πτωχευτικό δικαστήριο έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση 

πτώχευσης, καθώς και να επιδικάσει αποζημίωση κατ' εκείνου που υπέβαλε την 

αίτηση. 

 

1.6  Τα Όργανα της Πτώχευσης 

Σύμφωνα με το Τρίτο Κεφάλαιο του νόμου 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα, ως 

όργανα της πτώχευσης ορίζονται τα ακόλουθα: 
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1. Το Πτωχευτικό Δικαστήριο 

Το πτωχευτικό δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο από το οποίο 

κηρύχθηκε η πτώχευση. Εκτός από την κήρυξη της πτώχευσης, το πτωχευτικό 

δικαστήριο έχει και άλλες αρμοδιότητες. Μια από αυτές είναι η άσκηση 

ανώτατης εποπτείας στη διεύθυνση των διαφόρων εργασιών της πτώχευσης, 

όπως παραδείγματος χάριν ο προσδιορισμός άλλων οργάνων της πτώχευσης, η 

συμμετοχή στα διάφορα στάδια της πτώχευσης, κ.α. Επίσης, είναι αρμόδιο για 

την εκδίκαση πτωχευτικών υποθέσεων, καθώς και την επίλυση διαφορών που 

προκύπτουν από την πτώχευση.  

 

2. Ο Εισηγητής  

Ως εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται ο πρωτοδίκης που υπηρετεί στο 

πρωτοδικείο. Ο ορισμός του καθώς και η αντικατάστασή του αλλάζει ανάλογα 

με το μέγεθος του πρωτοδικείου, τον αριθμό των πτωχεύσεων και την 

πολυπλοκότητα των διαφόρων προβλημάτων. Η βασικότερη αρμοδιότητα του 

εισηγητή είναι η συνεχής επιτήρηση και επιτάχυνση των εργασιών της 

πτώχευσης. Επιπλέον, μετά την κήρυξη της πτώχευσης οφείλει να ειδοποιήσει 

τον σύνδικο για τον διορισμό του, ελέγχει συνεχώς το έργο του και αν 

διαπιστώσει ότι συντρέχει κάποιος λόγος, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την 

αντικατάστασή του. Ακόμα, ο εισηγητής είναι πρόεδρος της συνέλευσης των 

πιστωτών και οφείλει με τα διάφορα μέτρα που λαμβάνει να διασφαλίσει την 

πτωχευτική περιουσία. Τέλος, άλλα καθήκοντα που μπορεί να αποκτήσει αυτό 

το πρόσωπο είναι τα ανακριτικά καθήκοντα, καθώς και η επιβολή κυρώσεων 

κατά του οφειλέτη.  

 

3. Ο Σύνδικος 

Ως σύνδικος ορίζεται ένας δικηγόρος ο οποίος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 

πενταετή εμπειρία, να κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου και 

επιπλέον να μην έχει καμία σχέση και κανένα είδους συγγένειας με τον 

οφειλέτη. Επιπλέον, για τον διορισμό του ειδοποιείται από τον γραμματέα των 

πτωχεύσεων και έχει δικαιώματα μέσα στις επόμενες δύο μέρες να αποποιηθεί 

το διορισμό του, εκθέτοντας τους αντίστοιχους λόγους. Αποτελεί το κεντρικό 

πρόσωπο της διαδικασίας της πτώχευσης, καθώς αναλαμβάνει τη διοίκηση της 



Παράγοντες που επηρεάζουν την πτώχευση μιας επιχείρησης 

Μια εμπειρική διερεύνηση 

 

 
10 

πτωχευτικής περιουσίας και όλες οι δικαστικές ενέργειες πραγματοποιούνται 

στο όνομά του. 

 

4. Η συνέλευση των Πιστωτών 

Η συνέλευση των πιστωτών αποτελεί το πιο σημαντικό αυτοτελές όργανο της 

πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς αποτελείται από το σύνολο των πιστωτών της 

πτώχευσης. Στη συνέλευση αυτή παρίστανται επίσης εκτός από τα μέλη της 

και ο εισηγητής, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι ο πρόεδρος της 

συνέλευσης, ο γραμματέας των πτωχεύσεων, ο σύνδικος και ο οφειλέτης. 

Επιπλέον, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 

πιστωτών που είναι παρόντες. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της συνέλευσης, 

η σημαντικότερη είναι η εκλογή της επιτροπής πιστωτών καθώς και η σύνταξη 

του πίνακα εικαζόμενων πιστωτών. Ακόμα, η συνέλευση καλείται να 

αποφασίσει με βάση την έκθεση που υποβάλλει ο σύνδικος για τις προοπτικές 

της επιχείρησης, τη συνέχιση ή μη της επιχειρηματικής καθώς και της 

εμπορικής δραστηριότητάς της. Τέλος, άλλοι λόγοι που οδηγούν στη σύγκλιση 

της συνέλευσης είναι η αντικατάσταση των μελών της επιτροπής πιστωτών και 

η αποδοχή ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης. 

 

5. Η επιτροπή πιστωτών 

Η επιτροπή πιστωτών είναι ένα αυτόνομο, ανεξάρτητο και προαιρετικό όργανο 

της πτώχευσης. Εκλέγεται από τη συνέλευση των πιστωτών και αποτελείται 

από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Ένα από τα καθήκοντα της 

επιτροπής αυτής, είναι η παρακολούθηση των διαφόρων εργασιών της 

πτώχευσης και η ενημέρωσή της για θέματα όπως, η συνέχιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης του οφειλέτη, εισπράξεις, 

έξοδα κλπ. Επιπλέον, η επιτροπή πιστωτών συνδράμει τον σύνδικο κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, κυρίως σε θέματα για τα οποία ο σύνδικος δεν 

έχει γνώση και εμπειρία, χωρίς αυτό βέβαια να την καθιστά βοηθητικό όργανο 

του συνδίκου. 
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1.7 Η Διαδικασία της Πτώχευσης 

Η διαδικασία της πτώχευσης ξεκινάει με την αίτηση κήρυξης της πτώχευσης που 

καταθέτει είτε ο πιστωτής, είτε ο ίδιος ο οφειλέτης, είτε ο εισαγγελέας πρωτοδικών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία της πτώχευσης, είναι αρχικά η 

οργάνωσή της, δηλαδή ο καθορισμός των κατάλληλων οργάνων της πτώχευσης, 

καθώς και ο έλεγχος ύπαρξης ενεργητικού, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη των 

εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Αν αποδειχθεί εξαρχής ότι τα χρήματα που 

προέρχονται από την πτωχευτική περιουσία είναι ανεπαρκή, τότε η αίτηση 

απορρίπτεται. Ωστόσο, αν η ανεπάρκεια αυτή εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 

πτωχευτικής διαδικασίας, τότε με απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να κηρυχθεί 

παύση των εργασιών της πτώχευσης. 

Εφόσον ικανοποιούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις, στη συνέχεια ξεκινάει η 

προπαρασκευαστική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει πράξεις που αφορούν τόσο το 

ενεργητικό όσο και το παθητικό της πτώχευσης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το 

ενεργητικό, μόλις κηρυχθεί η πτώχευση αυτό σφραγίζεται από τον ειρηνοδίκη και 

αποσφραγίζεται μόλις διοριστεί ο σύνδικος, ο οποίος αναλαμβάνει και τη διοίκησή 

του. Επιπλέον, ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να δώσει στον σύνδικο έναν κατάλογο 

με τους πιστωτές και το σύνολο των υποχρεώσεών του, ώστε να τους ενημερώσει και 

στη συνέχεια ενώπιον του εισηγητή να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και να 

επαληθευτούν τα λεγόμενα του οφειλέτη. 

Αφού τελειώσει η επαλήθευση, ακολουθεί η τελειωτική διαδικασία η οποία 

έχει ως στόχο την ικανοποίηση των πιστωτών και την ολοκλήρωση της πτώχευσης. Η 

πραγματοποίηση αυτών των δύο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης, είτε με την εκκαθάριση της πτωχευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με 

τον πρώτο τρόπο, ο οφειλέτης μαζί με τον σύνδικο υποβάλλουν το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης στο πτωχευτικό δικαστήριο, ώστε να γίνει αποδεκτό από τους 

πιστωτές. Σε περίπτωση όμως που οι πιστωτές δεν δεχτούν το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης, ή παρά τη δικαστική του επικύρωση αυτό ακυρωθεί, τότε η 

ικανοποίηση των πιστωτών και η ολοκλήρωση της πτώχευσης γίνεται με τον δεύτερο 

τρόπο που είναι γνωστός ως «ένωση πιστωτών». Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, η 

ικανοποίηση των πιστωτών πραγματοποιείται μέσα από τη ρευστοποίηση μέρους ή 

του συνόλου της πτωχευτικής περιουσίας. Μετά τη διανομή του «πτωχευτικού 
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μερίσματος» όπως ονομάζεται, ο σύνδικος λογοδοτεί στη συνέλευση των πιστωτών 

και η πτώχευση ολοκληρώνεται. 

Όσον αφορά την αποκατάσταση του οφειλέτη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο 

τότε η αποκατάσταση αυτή είναι δυνατή εάν ισχύει μία από τις δύο προϋποθέσεις: α) 

ο οφειλέτης εξόφλησε τους πιστωτές κατά το κεφάλαιο και τους τόκους και β) έχουν 

περάσει δέκα χρόνια από την κήρυξη της πτώχευσης. Ενώ, στην περίπτωση νομικού 

προσώπου η αποκατάσταση του οφειλέτη γίνεται μόνο όταν ισχύει η πρώτη 

προϋπόθεση (Κοτσίρης, 2008). 

 

1.8 Συνέπειες της Πτώχευσης 

Σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον 

οφειλέτη, διακρίνονται σε συνέπειες προσωπικής, περιουσιακής και δικονομικής 

φύσεως. 

Όσον αφορά της προσωπικής φύσεως συνέπειες, ο οφειλέτης όταν είναι 

φυσικό πρόσωπο χάνει το δικαίωμα να διοικεί την περιουσία του, καθώς και το 

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επιπλέον, για την εύρυθμη λειτουργία της 

πτωχευτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται ενώπιον 

του συνδίκου ή του εισηγητή κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και να συνεργάζεται με 

τον σύνδικο όταν κρίνεται απαραίτητο. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένος να τον 

ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα και να του παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία που 

σχετίζεται με τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία που αφορούν την επιχείρησή του. 

Επίσης, για λόγους κυρίως προστασίας των τρίτων, το όνομα του οφειλέτη που έχει 

πτωχεύσει καταχωρείται σε ένα δημόσιο βιβλίο που ονομάζεται Μητρώο 

Πτωχευσάντων. 

Μια σημαντική αλλαγή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα είναι η κατάργηση των 

περιορισμών της προσωπικής ελευθερίας του οφειλέτη, καθώς και των διαφόρων 

κυρώσεων που προβλεπόταν από το προϊσχύον Δίκαιο. Συγκεκριμένα, το πτωχευτικό 

δικαστήριο δεν έχει πλέον το δικαίωμα να διατάξει την κράτηση του οφειλέτη και 

επίσης ο οφειλέτης δεν χάνει την εμπορική του ιδιότητα. 

Όσον αφορά της περιουσιακής φύσεως συνέπειες, η σπουδαιότερη συνέπεια 

που προκύπτει από την κήρυξη της πτώχευσης είναι η πτωχευτική απαλλοτρίωση. 

Σύμφωνα με αυτή, ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα διάθεσης και διαχείρισης της 
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πτωχευτικής του περιουσίας, την οποία αναλαμβάνει ο σύνδικος, ενώ εξακολουθεί να 

είναι κύριος της περιουσίας του. Επιπρόσθετα, όσες δίκες πραγματοποιούνται και 

αφορούν την πτωχευτική περιουσία, διεξάγονται από τον σύνδικο καθώς μόνο αυτός 

νομιμοποιείται. Η νομιμοποίηση του οφειλέτη γίνεται μόνο σε επείγουσα περίπτωση 

και όταν ο σύνδικος είναι αδρανής. Μια ακόμα συνέπεια ως προς τον οφειλέτη, είναι 

ότι του απαγορεύεται να διαθέτει στοιχεία τόσο ενεργητικού όσο και παθητικού χωρίς 

την άδεια του εισηγητή. 

Η σημαντικότερη συνέπεια δικονομικής φύσεως μετά την κήρυξη της 

πτώχευσης, είναι η μη νομιμοποίηση του οφειλέτη σε δίκες που αφορούν την 

πτωχευτική του διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δίκες διεξάγονται στο όνομα 

του συνδίκου, ο οποίος εκπροσωπεί τον οφειλέτη, χωρίς όμως ο οφειλέτης να χάνει το 

δικαίωμα παρέμβασης στις δίκες αυτές (Κοτσίρης, 2008). 

 

1.9 Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης  

Με το άρθρο 12 του νόμου 4013/2011 και στη συνέχεια με το άρθρο 234 του νόμου 

4072/2012, τροποποιήθηκε πλήρως το Έκτο Κεφάλαιο «Διαδικασία Συνδιαλλαγής» 

του Πτωχευτικού Κώδικα. Έτσι, η διαδικασία συνδιαλλαγής (το γνωστό άρθρο 99), 

αντικαταστήθηκε από την προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 

 Το νέο άρθρο 99 αφορά «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει το 

κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή 

επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών 

του κατά τρόπο γενικό». Δηλαδή, με τις νέες τροποποιήσεις που έφερε ο νόμος 

4013/2011 καθιερώνεται μια διαδικασία πριν την πτώχευση για όσες επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή βρίσκονται σε παύση πληρωμών 

και αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και ύψους οφειλών. Ο σκοπός 

της διαδικασίας εξυγίανσης είναι η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και 

ανόρθωση της επιχείρησης με προϋπόθεση τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. 

Η διαδικασία εξυγίανσης ξεκινάει με την κατάθεση αίτησης ανοίγματος της 

διαδικασίας προς το πτωχευτικό δικαστήριο. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να 

περιγράφονται η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη παραθέτοντας όσο το δυνατόν 

πιο πρόσφατα στοιχεία, τα αίτια που οδήγησαν στην αδυναμία του και οι πιθανές 
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διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει με τους πιστωτές. Επιπλέον, θα πρέπει να 

περιγράφονται διάφορα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση όπως το μέγεθός της, 

τα περιουσιακά της στοιχεία, η δραστηριότητά της, ο κύκλος εργασιών και η εμπορική 

της κατάσταση, ο αριθμός των εργαζομένων και των πιστωτών της και τέλος τα 

οικονομικά της δεδομένα καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης αυτής 

της κατάστασης. 

 Μαζί με την αίτηση κατατίθενται ακόμα και οι οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης που αναφέρονται στην τελευταία χρήση, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 

για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο, παράβολο για την αμοιβή του 

εμπειρογνώμονα ή κάποιου  άλλου διαμεσολαβητή και έκθεση εμπειρογνώμονα στην 

οποία εκφράζεται η γνώμη του σχετικά με τον οφειλέτη και την επιχείρησή του. Το 

διάστημα μέσα στο οποίο θα εξετάζεται η αίτηση αυτή, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση 

θα βρίσκεται υπό αναστολή. Επίσης, προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση ορίζεται 

δικάσιμος μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της.  

Το πτωχευτικό Δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα ανοίξει ή όχι τη διαδικασία 

εξυγίανσης εφόσον διαπιστώσει ότι η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, ότι υπάρχουν 

προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι οι πιστωτές στο σύνολό 

τους θα ικανοποιηθούν. Επιπλέον, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του άρθρου 234 του 

ν. 4072/2012 το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία 

εξυγίανσης μειώθηκε από τέσσερις σε δύο μήνες. Εφόσον αποφασιστεί το άνοιγμα της 

διαδικασίας εξυγίανσης και ο οφειλέτης ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης των 

πιστωτών, διορίζεται ένας μεσολαβητής έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη 

συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών. Υπάρχει όμως και η 

περίπτωση να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών πριν το 

άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από το 60% του συνόλου 

των απαιτήσεων των πιστωτών συμπεριλαμβανομένου και το 40% των ενυπόθηκων 

δανειστών.  

Όσον αφορά το αντικείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης μπορεί να 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε ρύθμιση αφορά το ενεργητικό καθώς και το παθητικό του 

οφειλέτη π.χ. μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, κεφαλαιοποίηση των 

υποχρεώσεων του οφειλέτη, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 

ανάθεση διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο πρόσωπο κλπ. 

Επιπρόσθετα, η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης πραγματοποιείται από το 
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πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη, καθώς και από την 

πλειοψηφία της συνέλευσης πιστωτών. 

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν μετά τη δικαστική επικύρωση της 

συμφωνίας για τον οφειλέτη, είναι καταρχάς η αναστολή και όχι η εξάλειψη όλων των 

διωκτικών μέτρων προς το πρόσωπό του, καθώς και την περιουσία του. Επιπλέον, έχει 

το δικαίωμα να εκδίδει επιταγές και να συνεχίζει την εμπορική του δραστηριότητα. 

Τέλος, η απόφαση της εξυγίανσης δεσμεύει όλα τα συμβαλλόμενα μέλη ακόμα και 

τους πιστωτές που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ή διαφώνησαν με τον τρόπο 

αποπληρωμής του χρέους τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Η ανίχνευση των λειτουργικών αλλά και χρηματοοικονομικών δυσκολιών μιας 

επιχείρησης ήταν και είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές. Πριν 

την ανάπτυξη των ποσοτικών μέτρων για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας 

επιχείρησης, πολλοί οργανισμοί είχαν ιδρυθεί έτσι ώστε να παρέχουν ποιοτικές 

πληροφορίες. Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν την πρόβλεψη της 

πτώχευσης μια επιχείρησης, χρονολογούνται από το 1930. Ένας μεγάλος αριθμός 

ακαδημαϊκών ερευνητών από όλο τον κόσμο έχουν αναπτύξει μοντέλα πρόβλεψης της 

πτώχευσης που είναι βασισμένα σε διάφορες μεθόδους και τεχνικές. 

Οι δύο κύριες κατηγορίες μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν η 

μονομεταβλητή καθώς και η πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδος. Οι δύο αυτές 

μέθοδοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πτώχευσης, βασίστηκαν 

στην ιδέα της ταξινόμησης των επιχειρήσεων σε δύο ομάδες, πτωχευμένες και μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις, καθώς και στη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών. Η 

μονομεταβλητή μέθοδος αφορά τη χρήση ενός μικρού αριθμού δεικτών, οι οποίοι 

εξετάζονται ξεχωριστά ώστε να γίνει η πρόβλεψη για την κατάταξη των επιχειρήσεων 

σε μια από τις δύο ομάδες. Οι σημαντικότεροι μελετητές που χρησιμοποίησαν τη 

συγκεκριμένη μέθοδο ήταν οι Fitzpatrick (1932), οι Smith και Winakor (1935), ο 

Merwin (1942), ο Beaver (1966) και ο Edmister (1972).  

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δέχτηκε πολλές κριτικές από πολλούς ερευνητές, 

ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Altman (1968). Όλες αυτές οι επικρίσεις και οι 

αντιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της δεύτερης μεθόδου που στηρίχτηκε 

στην πολυδιάστατη στατιστική και ειδικότερα στη διακριτική ανάλυση. Η 

πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδος βασίστηκε στην ταυτόχρονη χρήση 

περισσότερων δεικτών σε σύγκριση με τη μονοδιάστατη στατιστική. Οι μελετητές που 
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βασίστηκαν στην πολυμεταβλητή ανάλυση για την ανάπτυξη των υποδειγμάτων τους 

είναι πολλοί, όμως η μεγαλύτερη συμβολή ήταν αυτή του Altman (1968), ο οποίος 

δημιούργησε ένα μοντέλο πρόβλεψης της πτώχευσης χρησιμοποιώντας τη γραμμική 

διακριτική ανάλυση και έναν μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Με το πέρασμα των χρόνων πραγματοποιήθηκαν νέες μελέτες που βασίστηκαν 

σε οικονομετρικά υποδείγματα ταξινόμησης. Τέτοια ήταν το γραμμικό υπόδειγμα 

πιθανότητας (LPM), το λογιστικό υπόδειγμα πιθανότητας (Logit Probability Model) 

και το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας (Probit Model). Μερικές από τις μελέτες που 

ασχολήθηκαν τόσο με στατιστικά όσο και με οικονομετρικά υποδείγματα 

ταξινόμησης είναι αυτή των Altman, Haldeman και Narayanan (1977) που 

χρησιμοποίησαν την τετραγωνική διακριτική ανάλυση, των Gloubos και Grammatikos 

(1984) που εφάρμοσαν το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας, του Ohlson (1980) με το 

λογιστικό υπόδειγμα πιθανότητας κ.α. 

Πέρα όμως από τις μέχρι τώρα αναφερθείσες παραμετρικές προσεγγίσεις, 

πρόσφατα εμφανίστηκαν νέες μη παραμετρικές προσεγγίσεις που προέρχονταν από 

τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της επιχειρησιακής έρευνας. Τέτοιες είναι τα 

νευρωνικά δίκτυα, τα έμπειρα συστήματα, η μηχανική μάθηση, κ.α. 

Ωστόσο, η χρησιμοποίηση των στατιστικών μεθόδων δημιούργησε πολλά 

προβλήματα στην προσπάθεια πρόβλεψης της πτώχευσης, λόγω των στατιστικών 

περιορισμών που τίθενται στη μορφή των μεταβλητών. Προκειμένου να ξεπεραστεί 

αυτό το πρόβλημα και να είναι εφικτή η χρησιμοποίηση ποιοτικών μεταβλητών στα 

υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης, εμφανίστηκαν οι Πολυκριτήριες μέθοδοι. Οι 

μέθοδοι αυτοί, πέρα από τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά λαμβάνουν υπόψη 

τους και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το μάνατζμεντ της επιχείρησης, η θέση της 

στην αγορά, το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, η χρήση των νέων τεχνολογιών 

κ.α. (Γαγάνης κ.α., 2006). 

 

2.2 Κλασικά Υποδείγματα Πρόβλεψης της Πτώχευσης 

Τα κλασικά στατιστικά μοντέλα είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα για 

την πρόβλεψη της πτώχευσης μιας επιχείρησης. Προκειμένου να ταξινομήσουν τις 

επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη διαδικασία κατάταξής τους σε δύο 
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ομάδες, στην ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων και στην ομάδα των υγειών 

επιχειρήσεων, με ένα ορισμένο βαθμό ακρίβειας ή ποσοστό εσφαλμένης ταξινόμησης. 

Οι δύο διαφορετικοί τύποι λαθών ταξινόμησης που μπορεί να προκύψουν από την 

εφαρμογή ενός μοντέλου πρόβλεψης της πτώχευσης είναι το σφάλμα τύπου I και 

σφάλμα τύπου II. Το σφάλμα τύπου I αναφέρεται στην εσφαλμένη κατάταξη των 

πτωχευμένων εταιρειών ως μη πτωχευμένες, ενώ το σφάλμα τύπου II αναφέρεται στην 

εσφαλμένη  κατάταξη των μη πτωχευμένων εταιρειών ως πτωχευμένες.  

 Οι δύο σημαντικότερες κατηγορίες μεθόδων που χρησιμοποιούνται είναι η 

μονομεταβλητή και η πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Συγκεκριμένα, η 

πολλαπλή διακριτική ανάλυση είναι η κυρίαρχη κλασική στατιστική μέθοδος, και 

ακολουθείται από την ανάλυση logit. Άλλες κλασικές μέθοδοι, είναι η ανάλυση probit 

και τα γραμμικά μοντέλα πιθανότητας. Παρακάτω περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

κάθε μίας από αυτές τις μεθόδους, καθώς και τα πιο γνωστά υποδείγματα της κάθε 

κατηγορίας (Balcaen & Ooghe, 2006). 

 

2.2.1 Μονομεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 

Η μονομεταβλητή ανάλυση θεωρείται από τις πιο απλές στατιστικές μεθόδους, καθώς 

βασίζεται στη χρήση ενός μικρού αριθμού χρηματοοικονομικών δεικτών. Σε ένα 

μονομεταβλητό μοντέλο πρόβλεψης της πτώχευσης, η διαδικασία ταξινόμησης 

πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε δείκτη. Στη συνέχεια η τιμή του κάθε δείκτη 

συγκρίνεται με ένα βέλτιστο όριο (optimal cut-off point) και γίνεται η ταξινόμηση των 

επιχειρήσεων στις διάφορες ομάδες π.χ. πτωχευμένες και μη πτωχευμένες.  Η 

ακρίβεια της ταξινόμησης αυτής μπορεί να μετρηθεί από το ποσοστό του λάθους 

τύπου Ι και ΙΙ. 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μονομεταβλητής μεθόδου είναι η απλότητά 

της, καθώς δεν απαιτείται καμιά στατιστική γνώση. Από την άλλη όμως, η ανάλυση 

αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η σχέση των χρηματοοικονομικών δεικτών και της 

κατάστασης αποτυχίας είναι γραμμική. Στην πράξη όμως η υπόθεση αυτή μπορεί να 

παραβιαστεί και η σχέση αυτή να είναι μη γραμμική, έτσι τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι αμφισβητήσιμα. 
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Εκτός από το πλεονέκτημα της απλότητας, αυτή η μέθοδος παρουσιάζει 

αρκετά μειονεκτήματα. Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργείται είναι αυτό της 

ασυνέπειας, καθώς η ταξινόμηση της επιχείρησης γίνεται με βάση έναν δείκτη κάθε 

φορά και μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή αποτελέσματα ταξινόμησης για 

διαφορετικούς δείκτες της ίδιας επιχείρησης. Επιπλέον, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η 

σημαντικότητα του κάθε δείκτη ατομικά καθώς συσχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. 

Τέλος, το «βέλτιστο όριο» επιλέγεται τυχαία που σημαίνει ότι η ακρίβεια της 

ταξινόμησης μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μικρότερη (Balcaen & Ooghe, 

2006). 

 

2.2.1.1 Μονομεταβλητές Μελέτες από το 1930 έως 1965 

Οι πρώτες μελέτες για την πρόβλεψη της πτώχευσης ήταν μονομεταβλητές, 

επικεντρώνονταν δηλαδή σε επιμέρους δείκτες και μερικές φορές σύγκριναν τους 

δείκτες των αποτυχημένων με τους δείκτες των υγειών επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση 

υποδειγμάτων ή άλλων στατιστικών αναλύσεων. Οι μελέτες αυτές ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικές, καθώς έθεσαν τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυμεταβλητών 

μοντέλων πρόβλεψης της πτώχευσης. Οι σημαντικότερες μελέτες αυτής της περιόδου, 

σύμφωνα με τους Bellovary, Giacomino και Akers (2007), που βασίστηκαν στη 

μονομεταβλητή ανάλυση και τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών αναλύονται 

παρακάτω. 

Το 1930, το Γραφείο Έρευνας Επιχειρήσεων (Bureau of Business Research) 

δημοσίευσε ένα δελτίο που περιείχε τα αποτελέσματα μιας μελέτης, στην οποία 

εξετάστηκαν ορισμένοι δείκτες από αποτυχημένες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Το 

δείγμα της μελέτης αυτής, περιλάμβανε 24 δείκτες από 29 επιχειρήσεις, έτσι ώστε να 

βρεθούν τα κοινά χαρακτηριστικά των αποτυχημένων εταιρειών. Με βάση τους 

δείκτες αυτούς δημιουργήθηκαν μέσοι δείκτες και στη συνέχεια συγκρίθηκαν με τους 

δείκτες της κάθε επιχείρησης, προκειμένου να αποδειχθεί ότι οι αποτυχημένες 

εταιρείες εμφανίζουν ορισμένα ομοειδή χαρακτηριστικά ή τάσεις. Η μελέτη βρήκε 

τους εξής οκτώ δείκτες, Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού, Πλεόνασμα 

και Αποθεματικά προς Σύνολο Ενεργητικού, Καθαρή Θέση προς Πάγια Περιουσιακά 

Στοιχεία, Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία προς Σύνολο Ενεργητικού, Γενική 

Ρευστότητα, Καθαρή Θέση προς Σύνολο Ενεργητικού, Πωλήσεις προς Σύνολο 
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Ενεργητικού και Μετρητά προς Σύνολο Ενεργητικού, οι οποίοι θεωρήθηκαν καλοί 

δείκτες της «αυξανόμενης αδυναμίας» για μια επιχείρηση. Επιπλέον, το BBR 

ισχυρίστηκε ότι ο δείκτης Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού υπερτερεί 

έναντι του δείκτη Γενικής Ρευστότητας, παρά το γεγονός ότι και οι δύο είναι καλοί 

δείκτες αδυναμίας. 

Το 1932, ο Fitzpatrick σε μια μελέτη του σύγκρινε 13 δείκτες από 

αποτυχημένες και επιτυχημένες επιχειρήσεις και βρήκε ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι δείκτες των επιτυχημένων επιχειρήσεων, σε σύγκριση με τους 

«τυπικούς» (standard) δείκτες και τις τάσεις των δεικτών, ήταν ικανοποιητικοί σε 

αντίθεση με τις αποτυχημένες. Επιπλέον, επισήμανε ότι δύο σημαντικοί δείκτες είναι 

η Καθαρή Θέση προς Σύνολο Υποχρεώσεων και τα Καθαρά Κέρδη προς Καθαρή 

Θέση και υποστήριξε πως στις επιχειρήσεις με μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν θα 

πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στον δείκτη Γενικής αλλά και Άμεσης 

Ρευστότητας. 

Το 1935, οι Smith και Winakor ανέλυσαν μια σειρά από δείκτες για 183 

αποτυχημένες βιομηχανικές επιχειρήσεις, συνεχίζοντας τη μελέτη που είχε 

πραγματοποιηθεί από το BBR. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο δείκτης 

Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού ήταν καλύτερος δείκτης πρόβλεψης των 

οικονομικών προβλημάτων σε σχέση με τους δείκτες Μετρητά προς Σύνολο 

Ενεργητικού και τον δείκτη Γενικής Ρευστότητας. Ακόμα, βρήκαν ότι ο λόγος 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού μειωνόταν όσο η επιχείρηση 

πλησίαζε προς την πτώχευση. 

Το 1942, ο Merwin δημοσίευσε μια μελέτη στην οποία είχε δώσει έμφαση 

στους μικρούς κατασκευαστές και ανέφερε ότι οι αποτυχημένες επιχειρήσεις σε σχέση 

με τις επιτυχημένες, εμφανίζουν σημάδια αδυναμίας μέχρι και τέσσερα ή πέντε χρόνια 

πριν την αποτυχία. Επίσης, υποστήριξε ότι οι σημαντικότεροι δείκτες για την 

πρόβλεψη της πτώχευσης είναι το Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού, ο 

δείκτης Γενικής Ρευστότητας και ο δείκτης Καθαρή Θέση προς Σύνολο 

Υποχρεώσεων. 

Το 1945, ο Chudson μελέτησε μοτίβα χρηματοοικονομικής δομής, έτσι ώστε 

να αποφασίσει αν υπάρχει ένα «κανονικό» μοτίβο, και τελικά η απάντηση που έλαβε 

ήταν αρνητική. Ωστόσο, ανακάλυψε ότι μέσα σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, μέγεθος 

και κερδοφορία υπάρχει ομαδοποίηση των δεικτών. Η διαπίστωση αυτή ήταν 
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ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη μελλοντικών μοντέλων πρόβλεψης της 

πτώχευσης. 

Το 1962, ο Jackendoff σύγκρινε τους δείκτες των κερδοφόρων και των μη 

κερδοφόρων επιχειρήσεων και ανέφερε ότι οι δείκτες Γενικής Ρευστότητας και 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού έχουν υψηλότερες τιμές στις 

κερδοφόρες επιχειρήσεις, ενώ οι δείκτες Χρέους έχουν χαμηλότερες. 

 Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι παραπάνω μελέτες, ήταν ότι η 

ανάλυση των δεικτών αποδείχτηκε χρήσιμη για την πρόβλεψη της πτώχευσης, με πιο 

σημαντικούς τους δείκτες αποδοτικότητας, ρευστότητας και φερεγγυότητας. 

Επιπρόσθετα, η συνεισφορά τους στον τομέα πρόβλεψης της πτώχευσης ήταν πολύ 

μεγάλη καθώς έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη μελλοντικών υποδειγμάτων και 

οδήγησε στη δημιουργία των πρώτων στατιστικών υποδειγμάτων. Ωστόσο, η 

προσαρμογή τους τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ήταν αμφισβητήσιμη, καθώς η 

ανάλυση των δεικτών ήταν επιρρεπής σε λανθασμένες ερμηνείες και οδηγούσε σε 

πιθανή σύγχυση.  

 

2.2.1.2 Το Υπόδειγμα του Beaver (1966) 

Ο William Beaver το 1966, κατασκεύασε το πρώτο μοντέλο πρόβλεψης της 

πτώχευσης μιας επιχείρησης. Για την κατασκευή αυτού του μοντέλου εφάρμοσε τη 

μονομεταβλητή ανάλυση και χρησιμοποίησε ένα σύνολο χρηματοοικονομικών 

δεικτών ως μεταβλητές. Η μελέτη αυτή διέφερε από τις προγενέστερες μελέτες, καθώς 

ο Beaver εξέτασε την προβλεπτική ικανότητα κάθε δείκτη ξεχωριστά, έτσι ώστε να 

γίνει η ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε δύο ομάδες, τις πτωχευμένες επιχειρήσεις και 

τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις.  

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας μια μονομεταβλητή διακριτική ανάλυση, 

σύγκρινε 30 χρηματοοικονομικούς δείκτες για 79 πτωχευμένες και 79 μη-πτωχευμένες 

επιχειρήσεις σε 38 κλάδους. Η τεχνική που χρησιμοποίησε για την επιλογή αυτού του 

δείγματος ήταν αυτή του «ταιριάσματος» των επιχειρήσεων, δηλαδή σε κάθε 

πτωχευμένη επιχείρηση αντιστοιχούσε και μια υγιής. Έπειτα, αφού υπολόγισε κάθε 

έναν δείκτη ξεχωριστά, σύγκρινε την τιμή αυτού του δείκτη με μια τιμή αναφοράς 

(cut-off score) και ταξινόμησε τις επιχειρήσεις στις δύο ομάδες.  
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Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του, διαπίστωσε ότι από τους 30 

χρηματοοικονομικούς δείκτες που είχε επιλέξει, μόνο οι 6 είχαν μεγάλη προβλεπτική 

ικανότητα. Πρώτος από τους 6 αυτούς δείκτες ήταν ο δείκτης Καθαρά Κέρδη προς 

Συνολικό Χρέος (με ακρίβεια 92% έναν χρόνο πριν την πτώχευση) και στη συνέχεια 

ακολούθησαν οι εξής: Καθαρά Κέρδη προς Πωλήσεις (με ακρίβεια 91% έναν χρόνο 

πριν την πτώχευση), Καθαρά Κέρδη προς Ίδια Κεφάλαια, Ταμειακή Ροή προς 

Συνολικό Χρέος και Ταμειακή Ροή προς Σύνολο Ενεργητικού (με ακρίβεια 90% ο 

καθένας). 

Ο Wilcox στη μελέτη του το 1971, άσκησε κριτική στη μελέτη που 

δημοσίευσε ο William Beaver το 1966 καθώς ισχυρίστηκε ότι δεν έδωσε κάποια 

λογική ή θεωρητική εξήγηση στον αναγνώστη, σχετικά με τον λόγο για τον οποίο οι 6 

δείκτες στους οποίους κατέληξε έχουν μεγάλη προβλεπτική ικανότητα. Επομένως, 

στη μελέτη του αυτή κατέγραψε τη βάση ενός θεωρητικού μοντέλου, το οποίο θα 

μπορούσε να εξηγήσει τα εμπειρικά αποτελέσματα του Beaver, και πρότεινε κάποιες 

υποθέσεις ώστε να βελτιωθεί η πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής αποτυχίας των 

επιχειρήσεων. 

Πέρα από τον Wilcox, το μοντέλο του Beaver και γενικότερα όλα τα 

υποδείγματα και οι μελέτες που βασίστηκαν στη μονομεταβλητή ανάλυση δέχτηκαν 

έντονη κριτική από πολλούς μελετητές, όπως τον Altman (1968) και τον Edmister 

(1972), λόγω της υποκειμενικής χρήσης των χρηματοοικονομικών δεικτών. Επίσης, 

ισχυρίστηκαν ότι ο μικρός αριθμός των μεταβλητών και η έλλειψη συσχέτισης και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, μειώνει την προβλεπτική τους ικανότητα. Παρόλα 

αυτά, οι μελέτες αυτές και συγκεκριμένα η θέση του Beaver σχετικά με την 

ενδεχόμενη χρησιμότητα των πολλαπλών δεικτών στα μοντέλα πρόβλεψης της 

πτώχευσης, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της πολυμεταβλητής ανάλυσης και 

κυρίως της διακριτικής ανάλυσης. 

 

2.2.2 Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 
 

Η πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση, σε αντίθεση με τη μονομεταβλητή, εξετάζει 

ένα σύνολο χρηματοοικονομικών δεικτών ταυτόχρονα προκειμένου να εξάγει 

συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα πρόβλεψης της πτώχευσης μιας 
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επιχείρησης. Ο Fisher το 1936 ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με τις πολυδιάστατες 

στατιστικές μεθόδους και δημιούργησε την πρώτη πολυδιάστατη μέθοδο ταξινόμησης, 

που ονομάστηκε Γραμμική Διακριτική Ανάλυση (LDA). Επιπλέον, ο Smith το 1947 

συνεχίζοντας τη μελέτη του Fisher, ανέπτυξε την Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση 

(QDA), έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν οι 

πίνακες διακύμανσης – συνδιακύμανσης των κατηγοριών δεν είναι ίσοι. Η 

σημαντικότερη όμως μελέτη που βασίστηκε στην πολυμεταβλητή ανάλυση και 

συγκεκριμένα στη γραμμική διακριτική ανάλυση, ήταν αυτή του Altman (1968) η 

οποία θα αναλυθεί και παρακάτω (Γαγάνης κ.α., 2006).  

 

2.2.2.1 Διακριτική Ανάλυση 

Η διακριτική ανάλυση (discriminant analysis) και συγκεκριμένα η πολυμεταβλητή 

διακριτική ανάλυση (multiple discriminant analysis, MDA), είναι μια στατιστική 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για να ταξινομήσει μια παρατήρηση μεταξύ ενός 

αριθμού a priori καθορισμένων ομάδων με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 

Κυρίως, χρησιμοποιείται για να ταξινομήσει ποιοτικές εξαρτημένες μεταβλητές  σε 

ομάδες πτωχευμένων  και μη πτωχευμένων επιχειρήσεων.  

Μετά τη δημιουργία των ομάδων, στη συνέχεια δημιουργείται ένας γραμμικός 

συνδυασμός ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες μπορούν να ποσοτικοποιηθούν για 

όλες τις επιχειρήσεις της ανάλυσης. Το κυριότερο πλεονέκτημα της Πολυμεταβλητής 

Διακριτικής Ανάλυσης είναι ότι μπορεί να εξετάσει ταυτόχρονα έναν μεγάλο αριθμό 

χρηματοοικονομικών δεικτών που είναι κοινοί στις σχετικές επιχειρήσεις, καθώς και 

την αλληλεπίδραση αυτών, σε αντίθεση με τη μονομεταβλητή ανάλυση που εξετάζει 

έναν κάθε φορά. 

Η συνάρτηση της Διακριτικής Ανάλυσης στην πιο απλή της μορφή είναι η 

εξής: 

Ζ = α1Χ1 + α2Χ2 +…+ αnΧn 

όπου α1+ α2 +…+ αn  είναι οι συντελεστές διαχωρισμού, ενώ οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές Χi αντιπροσωπεύουν τους δείκτες πρόβλεψης της πτώχευσης για κάθε 

επιχείρηση. Το αποτέλεσμα αυτής της συνάρτησης είναι ένα σκορ διαχωρισμού ή 
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αλλιώς Ζ-score σύμφωνα με το οποίο κατατάσσονται οι επιχειρήσεις στις ομάδες που 

έχουν δημιουργηθεί (Altman, 1968). 

Παρόλο που η πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση αποτελεί την πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη τεχνική για την πρόβλεψη της πτώχευσης, παρουσιάζει κάποια 

σημαντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή της. Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι 

βασίζεται σε τρεις περιοριστικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές ακολουθούν πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, οι πίνακες 

διακύμανσης-συνδιακύμανσης είναι ίσοι και για τις πτωχευμένες και για τις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις και η πιθανότητα πτώχευσης και τα κόστη εσφαλμένης 

ταξινόμησης (misclassification costs) καθορίζονται εκ των προτέρων. Ένα ακόμα 

μειονέκτημα είναι η υπόθεση της γραμμικότητας καθώς και των διχοτομικών 

εξαρτημένων μεταβλητών. Όσον αφορά την επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών, 

παρόλο που στις περισσότερες μελέτες το αρχικό δείγμα επιλέγεται αυθαίρετα, η 

επιλογή του τελικού δείγματος μεταβλητών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί 

να οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο και ασταθές μοντέλο, αν η επιλογή αυτή δε 

βασίζεται σε κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Ακόμα, η χρησιμοποίηση 

χρηματοοικονομικών δεικτών για την πρόβλεψη της πτώχευσης μπορεί να οδηγήσει 

σε παραποιημένα αποτελέσματα, καθώς βασίζονται σε στοιχεία που προέρχονται από 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν δίνουν πάντα την πραγματική εικόνα 

της επιχείρησης. Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με αυτή τη μέθοδο είναι ότι η 

σχετική σημασία των δεικτών είναι άγνωστη, οι ανεξάρτητες μεταβλητές εμφανίζουν 

το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας, δεν λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του 

χρόνου και αγνοείται το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αλλάζουν με την πάροδο του 

χρόνου. Δηλαδή η μέθοδος αυτή θεωρεί την πτώχευση ως μια σταθερή κατάσταση 

ενώ στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία που περνάει από διάφορες φάσεις 

(Balcaen & Ooghe, 2006). 

 

2.2.2.1.1 Το Υπόδειγμα Z-score του Altman (1968) 

Πολλοί ακαδημαϊκοί προσπάθησαν να εξαλείψουν τη χρήση της παραδοσιακής 

ανάλυσης αριθμοδεικτών ως μια αναλυτική τεχνική για την αξιολόγηση της απόδοσης 

της επιχείρησης, και να την αντικαταστήσουν με μια πιο ‘αυστηρή’ στατιστική 

τεχνική. Ωστόσο ο Altman στη μελέτη του το 1968, προσπάθησε να γεφυρώσει αυτό 
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το χάσμα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ αυτών των δύο τεχνικών. Συγκεκριμένα, 

διερεύνησε ένα σύνολο χρηματοοικονομικών και οικονομικών δεικτών ως δείκτες 

πρόβλεψης της πτώχευσης, χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογία την Πολυμεταβλητή 

Διακριτική Ανάλυση. 

 Το αρχικό δείγμα αποτελούνταν από 66 βιομηχανικές επιχειρήσεις, το οποίο 

χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 33 πτωχευμένες 

επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση πτώχευσης μεταξύ της περιόδου 1946 

έως 1965. Το μέσο ενεργητικό αυτών των επιχειρήσεων, κυμαίνονταν ανάμεσα στα 

$0.7 και $25.9 εκατομμύρια, με μέσο μέγεθος ενεργητικού $6.4 εκατομμύρια. 

Ωστόσο, λόγω του διαφορετικού κλάδου στον οποίο ανήκαν οι πτωχευμένες 

επιχειρήσεις και του μεγάλου εύρους του μεγέθους του ενεργητικού, η ομάδα 1 δεν 

ήταν απόλυτα ομοιογενής. Γι’αυτό τον λόγο η επιλογή της δεύτερης ομάδας έγινε με 

μεγαλύτερη προσοχή. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από 33 υγιείς επιχειρήσεις που 

επιλέχτηκαν σε τυχαία κατά στρώματα βάση και αντιστοιχήθηκε με την ομάδα 1. Οι 

επιχειρήσεις αυτές ήταν στρωματοποιημένες κατά κλάδο και μέγεθος, και το 

ενεργητικό τους  κυμαινόταν ανάμεσα στα $1 έως $25 εκατομμύρια. Παρόλο που οι 

υγιείς επιχειρήσεις συνέχιζαν να υπάρχουν και το 1966, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονταν στα ίδια έτη με αυτά των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων, λόγω της αναγκαιότητας αντιστοίχισης των δύο ομάδων. Επιπλέον, τα 

δεδομένα για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, αντλήθηκαν από χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έναν χρόνο πριν την πτώχευσή τους. 

Ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ο Altman αρχικά επέλεξε 22 δείκτες, οι οποίοι 

θεωρήθηκαν ικανοί να προβλέψουν τα εταιρικά προβλήματα. Οι δείκτες αυτοί 

ταξινομήθηκαν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες, τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, 

αποδοτικότητας, μόχλευσης, φερεγγυότητας και δραστηριότητας. Από την αρχική 

λίστα των 22 δεικτών, τελικά κατέληξε σε 5 χρηματοοικονομικούς δείκτες και η 

τελική διακριτική συνάρτηση πήρε την εξής μορφή: 

Ζ = 0.012Χ1 + 0.014Χ2 + 0.033Χ3 + 0.006Χ4 + 0.999Χ5 

Όπου: 

Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός μετράει τα καθαρά ρευστά διαθέσιμα μιας επιχείρησης σε σχέση με 

τη συνολική κεφαλαιοποίηση. Το Κεφάλαιο Κίνησης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ 



Παράγοντες που επηρεάζουν την πτώχευση μιας επιχείρησης 

Μια εμπειρική διερεύνηση 

 

 
26 

του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Δύο 

χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό αυτού του δείκτη είναι η 

ρευστότητα και το μέγεθος της επιχείρησης. Κανονικά, όταν μια επιχείρηση βιώνει 

συνεχείς λειτουργικές ζημίες, το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της είναι συρρικνωμένο 

σε σχέση με το Συνολικό Ενεργητικό. Επιπλέον, εν συγκρίσει με τους άλλους δύο 

δείκτες ρευστότητας, τον δείκτη Γενικής αλλά και Ειδικής Ρευστότητας, αυτός 

αποδείχτηκε ότι είναι ο πιο πολύτιμος σύμφωνα με τον Altman. 

 

Χ2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού  

Ο δείκτης αυτός μετράει τη σωρευτική κερδοφορία μιας επιχείρησης με την πάροδο 

του χρόνου. Θεωρήθηκε ένας από τους καινούργιους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν 

στη μελέτη, ο οποίος λάμβανε υπόψη του και την ηλικία μιας επιχείρησης. Για 

παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση έχει λίγα χρόνια λειτουργίας, είναι λογικό η τιμή του 

αριθμοδείκτη να είναι χαμηλή καθώς δεν είχε χρόνο να αποκτήσει πολλά σωρευμένα 

κέρδη. Έτσι, η πιθανότητα πτώχευσης των νεότερων επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερη.  

 

Χ3 = Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού 

 Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο της πραγματικής παραγωγικότητας των 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από κάθε φόρο ή παράγοντα 

μόχλευσης. Καθώς η ύπαρξη μιας επιχείρησης βασίζεται στην ικανότητά της να 

παράγει κέρδη, ο δείκτης αυτός θεωρήθηκε ιδιαίτερα κατάλληλος για την πρόβλεψη 

της πτώχευσης. 

 

Χ4 = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Λογιστική Αξία Συνόλου Υποχρεώσεων  

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο μπορεί να μειωθεί η αξία των περιουσιακών στοιχείων 

μιας επιχείρησης πριν οι συνολικές υποχρεώσεις υπερβούν τα περιουσιακά της 

στοιχεία και η επιχείρηση γίνει αφερέγγυα. Τα Ίδια Κεφάλαια μετρώνται από το 

άθροισμα της αγοραίας αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών, ενώ οι 

υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τόσο τις βραχυχρόνιες όσο και τις μακροχρόνιες. 

Επιπλέον, ο Altman υποστήριξε ότι αυτός ο δείκτης είναι πιο αποτελεσματικός 

δείκτης της πτώχευσης απ’ ότι ο λόγος Καθαρή Αξία / Σύνολο Χρέους. 
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Χ5 = Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού  

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τη σχέση των πωλήσεων μιας επιχείρησης με το σύνολο 

των περιουσιακών της στοιχείων. Αποτελεί ένα μέτρο της ικανότητας της διοίκησης 

να αντιμετωπίζει τις ανταγωνιστικές συνθήκες. Παρόλο που αυτός ο δείκτης δεν ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικός από μόνος του, λόγω της μοναδικής σχέσης του με τους 

υπόλοιπους δείκτες αυτού του μοντέλου, συνέβαλε σημαντικά στην προβλεπτική 

ικανότητα αυτού του μοντέλου. 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο υπολογισμός των μεταβλητών Χ1 έως Χ4 

θα πρέπει να γίνεται σε απόλυτες ποσοστιαίες τιμές, δηλαδή αν η μεταβλητή Χ1 είναι 

10% θα πρέπει να ληφθεί η τιμή 10. Ενώ, στην περίπτωση της μεταβλητής Χ5 τα 

πράγματα είναι διαφορετικά. Αν η μεταβλητή είναι 10% τότε λαμβάνεται ως τιμή το 

0,10 και όχι το 10. 

Έπειτα, για να εξετάσει την ατομική διακριτική ικανότητα των μεταβλητών 

χρησιμοποίησε ένα “F” τεστ και υπολόγισε τους μέσους δείκτες τόσο των 

πτωχευμένων όσο και των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα αυτού 

του τεστ έδειξαν ότι ο δείκτης που συνεισέφερε περισσότερο στη διαφοροποίηση των 

ομάδων της διακριτικής συνάρτησης ήταν ο δείκτης αποδοτικότητας Χ3 και στη 

συνέχεια με τη σειρά οι δείκτες Χ5, Χ4, Χ2 και Χ1.  

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διακριτικής συνάρτησης δίνει έναν γενικό 

δείκτη ή σκορ με βάση τον οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων σε 

πτωχευμένες και μη πτωχευμένες. Ο Altman, ανακάλυψε ότι οι επιχειρήσεις με τιμή Ζ 

μεγαλύτερη του 2,99 ήταν μη πτωχευμένες επιχειρήσεις, ενώ όσες επιχειρήσεις είχαν 

Ζ μικρότερο από 1,81 ήταν επιχειρήσεις που τελικά πτώχευσαν. Επιπλέον, οι τιμές 

μεταξύ του 1,81 και 2,99 ανήκουν στην «περιοχή άγνοιας» ή «γκρίζα ζώνη», όπου 

μπορούν να παρατηρηθούν λανθασμένες ταξινομήσεις. Επιπλέον, όσον αφορά την 

προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου, βρέθηκε ότι ένα χρόνο πριν την πτώχευση η 

ακρίβεια του ήταν εξαιρετικά υψηλή καθώς έφτανε το 95%, ενώ το δεύτερο, τρίτο, 

τέταρτο και πέμπτο έτος μειώθηκε στο 72%, 48%, 29% και 36% αντίστοιχα. 

Επομένως, η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου είναι ακριβής μέχρι δύο έτη πριν 

από την πτώχευση και μετά μειώνεται σημαντικά. 

Μετά από πολλά χρόνια εφαρμογής αυτού του μοντέλου, ο Altman το 2000 

βρήκε μια νέα πιο βολική μορφή. Συγκεκριμένα, για τις μεταβλητές Χ1 έως Χ4 δεν 
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χρησιμοποίησε απόλυτες ποσοστιαίες τιμές όπως στο αρχικό υπόδειγμα. Έτσι, αν 

παραδείγματος χάρη η μεταβλητή Χ1=10% θα λάβει ως τιμή το 0,10 και όχι το 10. 

Επομένως, το μοντέλο πήρε την εξής μορφή: 

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 

Ωστόσο, ο Altman συνέχισε να δέχεται πολλές επικρίσεις παρά την 

τροποποίηση αυτή που έκανε, καθώς το μοντέλο του δεν ήταν εφαρμόσιμο σε 

επιχειρήσεις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, που προέρχονταν από τον ιδιωτικό 

τομέα. Προκειμένου να ελέγξει και αυτή την παράμετρο, σε μια μελέτη του το 2000, 

αναθεώρησε το μοντέλο και του έδωσε την παρακάτω μορφή: 

 

Z’ = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 

 

Παρόλο που η αναθεωρημένη εξίσωση φαίνεται πολύ διαφορετική από αυτή 

του αρχικού υποδείγματος, η μοναδική αλλαγή που πραγματοποίησε ο Altman, ήταν 

να αντικαταστήσει στη μεταβλητή Χ4 την Αγοραία Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων με την 

Λογιστική Αξία. Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι 

συντελεστές των μεταβλητών X1,  X2  και X4.  Ακόμα, η γκρίζα περιοχή (ή ζώνη 

άγνοιας), είναι μεγαλύτερη καθώς το κατώτερο όριο είναι τώρα 1,23 και όχι 1,81 που 

ήταν στο αρχικό Ζ-score μοντέλο. Κατά συνέπεια, το αναθεωρημένο μοντέλο ήταν 

πιθανώς λιγότερο αξιόπιστο από το πρωτότυπο. Η επόμενη τροποποίηση που 

πραγματοποίησε ο Altman στο μοντέλο του ήταν η αφαίρεση της μεταβλητής Χ5 = 

Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού. Η μεταβλητή αυτή, λόγω των πωλήσεων που 

υπάρχουν στον αριθμητή της, επηρεάζεται εύκολα από το μέγεθος του κάθε κλάδου. 

Έτσι, με την παράλειψή της ελαχιστοποιείται αυτή η πιθανότητα. Η μορφή στην οποία 

κατέληξε η συνάρτηση μετά τη δεύτερη τροποποίηση ήταν η ακόλουθη: 

 

Z" = 6.56 X1+ 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4 

 

Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν οι επιχειρήσεις ενός κλάδου έχουν 

διαφορετικό είδος χρηματοδότησης των περιουσιακών τους στοιχείων και όταν δεν 

γίνονται σημαντικές προσαρμογές σε αυτές. 
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Γενικότερα, το υπόδειγμα του Altman ήταν ένα από τα πιο σημαντικά 

υποδείγματα στον χώρο της διακριτικής ανάλυσης, καθώς έθεσε τις βάσεις για τη 

δημιουργία νεότερων υποδειγμάτων. Απασχόλησε και απασχολεί ακόμα και σήμερα 

μεγάλο πλήθος ερευνητών, δημιουργώντας πολλούς θαυμαστές αλλά και επικριτές. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τους Γαγάνη κ.α. (2006), αυτοί που άσκησαν έντονη κριτική 

στον Altman, ήταν ο Eisenbeis (1977), ο οποίος υποστήριξε ότι η χρήση της 

διακριτικής ανάλυσης στο υπόδειγμα δημιουργούσε προβλήματα καθώς αθετούσε την 

υπόθεση της πολυμεταβλητής κατανομής του δείγματος, εφαρμοζόταν η γραμμική 

διακριτική ανάλυση σε περιπτώσεις όπου η χρήση της τετραγωνικής διακριτικής 

ανάλυσης ήταν προτιμότερη, δεν καθοριζόταν με σαφήνεια οι ομάδες, ερμηνευόταν 

λανθασμένα η σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών κ.α., και ο Zopounidis 

(1995), ο οποίος ανέφερε την ανάγκη δημιουργίας νέων υποδειγμάτων που θα έχουν 

τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνικών καθώς και τη χρήση ποιοτικών 

μεταβλητών.  

 

2.2.2.1.2 Το Υπόδειγμα Zeta (1977) 

Οι Altman, Haldeman και Narayanan στη μελέτη τους το 1977, κατασκεύασαν ένα 

μοντέλο πρόβλεψης της πτώχευσης, βασισμένο στην πολυμεταβλητή ανάλυση, το 

οποίο βελτίωνε αρκετά το αρχικό μοντέλο Ζ-Score του Altman, καθώς και τη χρήση 

διαφόρων στατιστικών τεχνικών. Παρά την πληθώρα ύπαρξη παλαιότερων μοντέλων 

για την πρόβλεψη της πτώχευσης, η κατασκευή ενός νέου μοντέλου κρίθηκε 

επιτακτική για τους εξής λόγους: 

1) Ο αυξημένος αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων, η αλλαγή στο μέγεθος 

και ίσως και στο οικονομικό προφίλ, καθιστούσε αναγκαία τη δημιουργία ενός 

νέου μοντέλου που το δείγμα του θα περιλάμβανε πτωχευμένες επιχειρήσεις 

μεγαλύτερου μεγέθους. 

2) Ένα μοντέλο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο για να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις τρέχουσες συνθήκες. 

3) Το δείγμα των προηγούμενων μοντέλων πρόβλεψης της πτώχευσης 

αποτελούνταν κυρίως από βιομηχανικές επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους 

κλάδους. Για αυτόν το λόγο, είναι αναγκαία η διενέργεια κατάλληλων 
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προσαρμογών, ώστε να είναι εφικτή η ανάλυση και πιο ευάλωτων γκρουπ, 

όπως οι εταιρείες λιανικού εμπορίου. 

4) Η ανάγκη ανάλυσης των δεδομένων σύμφωνα με πρότυπα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές, έτσι ώστε να έχουν και μελλοντική ισχύ. 

5) Η ανάγκη ελέγχου και αξιολόγησης των πιο πρόσφατων εξελίξεων αλλά και 

αδυναμιών της διακριτικής ανάλυσης. 

 

Για την κατασκευή του μοντέλου ZETA όπως ονομάστηκε, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονταν στην περίοδο 1969-1975. Το δείγμα των 

επιχειρήσεων αποτελούνταν από 53 πτωχευμένες και 58 μη πτωχευμένες επιχειρήσεις, 

οι οποίες προέρχονταν από τον κλάδο των κατασκευών και του λιανεμπορίου. Η 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των επιχειρήσεων ήταν αυτή του 

«ταιριάσματος» των δύο ομάδων με βάση τον κλάδο, το μέγεθος ενεργητικού καθώς 

και τη χρονολογία. 

Επιπλέον, για την ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε πτωχευμένες και μη 

πτωχευμένες, χρησιμοποιήθηκε η πολυμεταβλητή ανάλυση γνωστή και ως διακριτική 

ανάλυση. Για την επιλογή των πιο αξιόπιστων μεταβλητών του δείγματος 

υπολογίστηκε ένας μεγάλος αριθμός χρηματοοικονομικών δεικτών καθώς και νέων 

μέτρων. Έτσι, μετά από πολλές δοκιμές οι Altman, Haldeman και Narayanan 

κατέληξαν στις εξής 7 μεταβλητές: 

 

Χ1 = Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού 

 Ο δείκτης αυτός εκφράζει την αποδοτικότητα του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων και όπως αποδείχτηκε και από προηγούμενες μελέτες, είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμος για την αξιολόγηση της επίδοσης των επιχειρήσεων. 

Χ2 = Σταθερότητα των Κερδών (stability of earnings) 

Ο δείκτης αυτός μετράται από το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης της τάσης της 

μεταβλητής Χ1 γύρω από πέντε έως δέκα έτη. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος συχνά 

εκφράζεται με βάση τις διακυμάνσεις των κερδών. Ο δείκτης αυτός αποδείχτηκε 

επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικός για την πρόβλεψη της πτώχευσης. 
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Χ3 = Δείκτης Κάλυψης Τόκων (Debt Service) 

Ο δείκτης αυτός είναι όμοιος με τον δείκτη Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο 

Χρεωστικών Τόκων. Για να βελτιωθεί η κανονικότητα και η ομοσκεδαστικότητα 

αυτού του μέτρου έγινε λογαρίθμιση. 

Χ4 = Παρακρατηθέντα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός ονομάζεται διαφορετικά και σωρευτική κερδοφορία. Λαμβάνει 

υπόψη του παράγοντες όπως η ηλικία της επιχείρησης, η μερισματική πολιτική και η 

κερδοφορία της. Όπως αποδείχτηκε από προηγούμενες μελέτες αποτελεί  μακράν τον 

πιο αποτελεσματικό δείκτη για την πρόβλεψη της πτώχευσης. 

Χ5 = Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Ο δείκτης αυτός ισούται με το πηλίκο Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις. Παρόλο που στο παρελθόν αυτός ο δείκτης δεν θεωρήθηκε τόσο 

αποτελεσματικός στην πρόβλεψη της πτώχευσης όπως ο δείκτης Κεφάλαιο Κίνησης / 

Σύνολο Ενεργητικού, στην προκειμένη μελέτη είναι πιο σημαντικός από άλλους 

δείκτες ρευστότητας. 

Χ6 = Δείκτης Κεφαλαιοποίησης (Capitalization)  

Ο δείκτης ισούται με την Τρέχουσα Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικά Κεφάλαια. Οι 

κοινές μετοχές τόσο στον αριθμητή όσο και στον παρανομαστή υπολογίζονται στην 

τρέχουσα αξία και όχι στη λογιστική. Επιπλέον, ο παρανομαστής περιλαμβάνει 

προνομιούχες μετοχές στη ρευστοποιήσιμη αξία, μακροπρόθεσμο χρέος και 

κεφαλαιοποιήσιμες μισθώσεις (capitalized leases). 

 

Χ7 = Σύνολο Ενεργητικού (Size) 

Η μεταβλητή αυτή μετράει το μέγεθος μιας επιχείρησης. Λόγω της εφαρμογής των 

διεθνών λογιστικών προτύπων και των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών η 

μεταβλητή αυτή έχει προσαρμοστεί και έχει υποστεί λογαριθμικό μετασχηματισμό, 

ώστε να ομαλοποιείται η κατανομή της λόγω της ύπαρξης ακραίων τιμών. 

Όσον αφορά την προβλεπτική ικανότητα αυτού του μοντέλου, ήταν ακριβής 

μέχρι και 5 έτη πριν την πτώχευση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, έναν χρόνο πριν 

την πτώχευση το ποσοστό επιτυχίας της πρόβλεψης ξεπερνούσε το 96%, ενώ πέντε 
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έτη πριν την πτώχευση το ποσοστό παρέμενε αρκετά υψηλό στο 70%. Επομένως, το 

μοντέλο ΖΕΤΑ αποδείχτηκε πιο ακριβές στην πρόβλεψη της πτώχευσης από το 

μοντέλο Ζ-score του Altman. Ένα ακόμα πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι 

τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονταν στις τρέχουσες συνθήκες, και 

επιπλέον  πέρα από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι εφαρμόσιμο και σε μικρές ή 

μεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 

 

2.2.3 Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας 

Το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας (linear probability models) είναι ένα υπόδειγμα 

ποιοτικής επιλογής και αποτελεί μια ειδική περίπτωση παλινδρόμησης ελαχίστων 

τετραγώνων. Ανήκει στην κατηγορία των υποδειγμάτων πιθανότητας, έτσι το 

αποτέλεσμα της συνάρτησης δεν είναι ένα σκορ, όπως έχει αναφερθεί μέχρι τώρα στις 

προηγούμενες μελέτες, αλλά μία πιθανότητα πτώχευσης. Επιπλέον, υποθέτει ότι η 

πιθανότητα μια επιχείρηση να ανήκει στην ομάδα των πτωχευμένων ή μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων, είναι γραμμική συνάρτηση των μεταβλητών της. Έτσι, η 

μορφή που παίρνει αυτό το υπόδειγμα είναι η ακόλουθη: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 +…..+ bnXn 

 Όπου b0, b1, b2,…., bn, είναι οι συντελεστές ελαχίστων τετραγώνων και οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές X1, X2,…..,Xn παριστάνουν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των 

επιχειρήσεων. Η εξαρτημένη μεταβλητή Y είναι μια δυαδική διχοτομική μεταβλητή η 

οποία  λαμβάνει τις τιμές 0 και 1. Επομένως, όταν η Y=1 η επιχείρηση ανήκει στην 

ομάδα των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων, ενώ όταν Y=0 ανήκει στην ομάδα των 

πτωχευμένων. 

Ωστόσο, τα βασικότερα μειονεκτήματα του γραμμικού υποδείγματος 

πιθανότητας, είναι τα στατιστικά και ερμηνευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τα 

ερμηνευτικά προβλήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι οι τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής μπορεί να μη βρίσκονται στο καθορισμένο διάστημα (0,1), αλλά να 

ξεφεύγουν. Ακόμα, τα κατάλοιπα της εξίσωσης δεν είναι ομοσκεδαστικά, δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανομή και δεν έχουν ίσες διασπορές (Γαγάνης κ.α., 

2006). 
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2.2.3.1 Εφαρμογές του Υποδείγματος 

Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας, σύμφωνα με 

τους Γαγάνη κ.α. (2006), ήταν οι Meyer και Pifer το 1970. Ο λόγος για τον οποίο 

πραγματοποίησαν αυτή την έρευνα, ήταν για να προβλέψουν την πτώχευση των 

τραπεζών. Ως εξαρτημένες μεταβλητές του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες, οι οποίοι είχαν υπολογιστεί ένα έτος πριν την πτώχευση. 

Επιπλέον, πέρα από αυτές τις μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν κάποιες μεταβλητές 

τάσης και συντελεστές μεταβλητότητας και απόκλισης από τη μακροχρόνια τάση. 

Μια ακόμα σημαντική έρευνα που βασίστηκε στη χρησιμοποίηση του 

γραμμικού υποδείγματος πιθανότητας πραγματοποιήθηκε από τους Gloubos και 

Grammatikos (1984). Το δείγμα αυτής της έρευνας αποτελούνταν από 29 

βιομηχανικές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες πτώχευσαν ή είχαν υποβάλει αίτηση 

πτώχευσης την περίοδο 1977 έως 1981. Σε κάθε πτωχευμένη επιχείρηση 

αντιστοιχούσε και μια υγιής, η οποία ανήκε στον ίδιο κλάδο και είχε περίπου ίδιο 

ενεργητικό με την αντίστοιχη πτωχευμένη. Τα δύο στατιστικά μοντέλα που 

εφαρμόστηκαν σε αυτή τη μελέτη ήταν το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας και η 

Πολλαπλή Διακριτική Ανάλυση (MDA). Έπειτα, μετά την επιλογή των καλύτερων 

χρηματοοικονομικών δεικτών, άντλησαν δεδομένα από τις οικονομικές καταστάσεις 

των επιχειρήσεων έναν χρόνο πριν την πτώχευσή τους και κατέληξαν στα εξής 

μοντέλα: 

MDA:  Ζ = -0,863 – 2,461X1 + 5,330X2 – 0,022X3 + 3,676X4 + 3,543X5 + 4,223X6 

LPM:  Y= 0,313 + 0,546X2 + 805X5 + 0,979X6 

  

Όπου:  X1= Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 

            X2 = Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού  

            Χ3 = Αποθέματα / Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

            Χ4 = Γραμμάτια πληρωτέα / Σύνολο Ενεργητικού 

            Χ5 = Κέρδη μετά Φόρων / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

            Χ6 = Μικτά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 
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Και τα δύο μοντέλα δίνουν ένα γενικό Ζ-score και Y-score αντίστοιχα. Όσο 

πιο ψηλά είναι αυτά τα σκορ τόσο πιο υγιής είναι μια εταιρεία. Συγκεκριμένα, όταν 

μια επιχείρηση έχει αρνητικό Ζ-score ή το Y-score της είναι κάτω από 0,5 τότε 

κατατάσσονται στην κατηγορία των πτωχευμένων. Έπειτα, μετά από έναν έλεγχο της 

ατομικής διακριτικής ικανότητας των μεταβλητών, βρέθηκε ότι και στα δύο 

υποδείγματα η πιο σημαντική μεταβλητή για την πρόβλεψη της πτώχευσης ήταν η X2 

και ακολουθούν η Χ5 και η Χ6. 

Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι και οι δύο μέθοδοι ήταν πολύ αποτελεσματικές 

στην πρόβλεψη της πτώχευσης. Για την Πολλαπλή Διακριτική Ανάλυση, τα ποσοστά 

ακρίβειας της πρόβλεψης ήταν 91%, 78% και 70% για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο 

χρόνο πριν την πτώχευση αντίστοιχα, ενώ για το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας 

ήταν 91.4%, 76% και 78%. Επίσης, μετά από μια σύγκριση της αξιοπιστίας αυτών 

των δύο υποδειγμάτων, βρέθηκε ότι η LPM έχει μεγαλύτερη προγνωστική ικανότητα 

για δεδομένα από ένα έως τρία έτη πριν την πτώχευση και δίνει μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας της πρόβλεψης από την MDA, η οποία παρουσιάζει πολλά προβλήματα 

ερμηνείας και ασάφειας. 

Άλλοι ερευνητές που ανέπτυξαν γραμμικά υποδείγματα πιθανότητας ήταν, ο 

Vranas το 1992, οι Papoulias και Theodossiou το 1992, κ.α. 

 

2.2.4 Πολυμεταβλητά Υπό Συνθήκη Πιθανοτικά Μοντέλα 

Τα πολυμεταβλητά υπό συνθήκη πιθανοτικά μοντέλα είναι μη γραμμικά υποδείγματα 

που βασίζονται σε μια αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας, η οποία όπως και πριν 

δίνει την πιθανότητα μια επιχείρηση να πτωχεύσει. Τα σημαντικότερα υποδείγματα 

που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία μοντέλων είναι το λογιστικό υπόδειγμα 

πιθανότητας (logit) και το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας (probit). 

 

2.2.4.1 Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Logit Analysis) 

To λογιστικό υπόδειγμα πιθανότητας, όπως και το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας 

που θα αναλυθεί παρακάτω, ανήκουν στην κατηγορία των πολυμεταβλητών υπό 

συνθήκη πιθανοτικών υποδειγμάτων (multivariate conditional probability models) και 
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εμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1970. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να γίνουν 

τόσο δημοφιλή όσο η πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 80. Το υπόδειγμα Logit, βασίζεται σε μια αθροιστική λογιστική 

συνάρτηση πιθανότητας η τιμή της οποίας μας δίνει την πιθανότητα μια επιχείρηση 

του δείγματος να ανήκει σε μία από τις εξεταζόμενες ομάδες π.χ. πτωχευμένες και μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις. Έτσι, η πιθανότητα μιας επιχείρησης i να πτωχεύσει, 

δοθέντος των μεταβλητών της Χi δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

P(Χi, b) = F(α+ bΧi) = 
 

            

Όπου F(α + bΧi) είναι η αθροιστική λογιστική συνάρτηση πιθανότητας. 

Η τιμή αυτής της συνάρτησης θα βρίσκεται πάντα εντός του διαστήματος 

(0,1), που σημαίνει ότι όσο πιο κοντά είναι η τιμή στο 1, τόσο μειώνεται η πιθανότητα 

της επιχείρησης να πτωχεύσει, ενώ όσο πλησιάζει το 0 τόσο περισσότερο αυξάνεται. 

Στη συνέχεια, η πιθανότητα P(Χi,b) για μια επιχείρηση συγκρίνεται με μια πιθανότητα 

που έχει καθοριστεί ως όριο, ώστε να γίνει η κατάταξη των επιχειρήσεων σε ομάδες 

και παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη τύπου I (η κατάταξη μιας πτωχευμένης 

επιχείρησης ως υγιής) και τα λάθη τύπου II (η κατάταξη μιας υγιής επιχείρησης ως 

πτωχευμένη).  

Τα πλεονεκτήματα αυτού του υποδείγματος είναι ότι δεν υπόκειται σε 

στατιστικούς περιορισμούς όπως η διακριτική ανάλυση, δηλαδή δεν απαιτείται οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές να ακολουθούν πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, ούτε οι 

πίνακες διακύμανσης-συνδιακύμανσης των κατηγοριών να είναι ίσοι. Ωστόσο, 

διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και συγκρίνουν αυτές τις δύο μεθόδους 

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως και οι δύο είναι εξίσου ακριβείς στην 

ταξινόμηση των επιχειρήσεων (Zopounidis & Dimitras, 1998). 

 

2.2.4.2 Κανονικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Probit Analysis) 

Το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση του 

υποδείγματος Logit. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι το υπόδειγμα Probit χρησιμοποιεί 

την αθροιστική τυπική κανονική κατανομή για να βρει την πιθανότητα πτώχευσης και 
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όχι τη λογαριθμική που χρησιμοποιείται από την Logit ανάλυση. Επομένως, η 

σωρευτική πιθανότητα πτώχευσης ορίζεται μαθηματικά ως εξής: 

P(Χi, b) = F(α+ bΧi) =  
 

       
            

  
    

Όπου F(α + bΧi) είναι η αθροιστική τυπική κανονική κατανομή. 

Επιπλέον, για την εκτίμηση των συντελεστών του μοντέλου, όπως και στην ανάλυση 

Logit, χρησιμοποιείται ο εκτιμητής μεγίστης πιθανοφάνειας. Παρά τις ομοιότητες 

αυτών των δύο μοντέλων, το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας δεν χρησιμοποιείται 

ιδιαίτερα στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, λόγω της πολυπλοκότητας 

υπολογισμού των μη-γραμμικών εκτιμητών (Zopounidis & Dimitras, 1998). 

 

2.2.4.3 Εφαρμογές των Υποδειγμάτων 

Ο James Ohlson το 1980 κατασκεύασε ένα μοντέλο πρόβλεψης της πτώχευσης 

χρησιμοποιώντας τη Λογιστική Παλινδρόμηση, που ονομάστηκε Ohlson Logit model. 

Παρά το γεγονός ότι η πιο δημοφιλής τεχνική για τις μελέτες που αφορούν την 

πτώχευση ήταν η πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση (MDA), η οικονομετρική 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη ήταν η ανάλυση logit και όχι η 

MDA λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με αυτήν. Κάποια από τα προβλήματα 

που παρουσιάζονταν στην πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση, ήταν οι αυστηροί 

στατιστικοί περιορισμοί που επιβάλει. Παραδείγματος χάριν, οι δείκτες πρόβλεψης θα 

έπρεπε να ακολουθούν την κανονική κατανομή, μετριάζοντας έτσι τη χρήση 

ανεξάρτητων ψευδομεταβλητών. Επιπρόσθετα, η κύρια διαδικασία που 

χρησιμοποιούνταν στην πολυμεταβλητή διακριτική ανάλυση ήταν αυτή του 

«ταιριάσματος» των πτωχευμένων με τις υγιείς επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας ως 

κριτήρια το μέγεθος και τον κλάδο των επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή θεωρήθηκε 

από τον Ohlson αυθαίρετη, έτσι για να αποφύγει αυτά τα προβλήματα προτίμησε να 

χρησιμοποιήσει τη Λογιστική Παλινδρόμηση. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση 3 κριτήρια. Πρώτον, τα δεδομένα θα 

έπρεπε να αναφέρονταν στην περίοδο από το 1970 μέχρι το 1976, η καθαρή θέση της 

επιχείρησης θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποιο 
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χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακή αγορά (για τουλάχιστον τρία χρόνια), ώστε 

να μην περιλαμβάνονται στο δείγμα μικρές ή ιδιωτικές εταιρείες και τρίτον η 

επιχείρηση θα έπρεπε να ανήκει στον βιομηχανικό κλάδο. Έτσι, με βάση αυτά τα 

κριτήρια κατέληξε σε 105 πτωχευμένες και 2058 μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. Το 

κριτήριο για την επιλογή των δεικτών του υποδείγματος ήταν η απλότητά τους και 

έτσι κατέληξε σε 9 ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, εκτίμησε τρία μοντέλα, όπου  

το πρώτο προέβλεπε την πτώχευση μέσα σε έναν χρόνο, το δεύτερο μέσα σε δύο 

χρόνια και το τρίτο μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. 

Σε αυτό που διέφερε το μοντέλο του Ohlson σε σχέση με προηγούμενα 

μοντέλα, όπως παραδείγματος χάριν το μοντέλο του Altman, ήταν ότι υπολόγιζε την 

πιθανότητα πτώχευσης της επιχείρησης και όχι ένα σκορ με βάση το οποίο 

κατατάσσονταν οι επιχειρήσεις σε πτωχευμένες και υγιείς. Επίσης, ένα από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου, ήταν ότι οι οικονομικές εκθέσεις 

από τις οποίες αντλήθηκαν τα δεδομένα ανέφεραν τον χρόνο δημοσίευσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έτσι μπορούσε να ελέγξει κανείς κατά πόσο οι 

επιχειρήσεις πτώχευσαν πριν ή μετά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Αυτό 

ήταν πολύ σημαντικό, καθώς προηγούμενες μελέτες είχαν υπερεκτιμήσει την 

προβλεπτική δύναμη των μοντέλων, καθώς ενδέχεται να είχαν χρησιμοποιηθεί 

δεδομένα από οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν μετά την πτώχευση της 

επιχείρησης, και έτσι η πρόβλεψη της πτώχευσης από το μοντέλο να ήταν ιδιαίτερα 

εύκολη. 

Επιπλέον, ο Clive Lennox σε μια μελέτη του που πραγματοποιήθηκε το 1999 

εξέτασε τις αιτίες της πτώχευσης για ένα δείγμα 949 επιχειρήσεων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για την περίοδο 1987-1994. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες, δε 

χρησιμοποίησε την προσέγγιση του «ταιριάσματος» των πτωχευμένων με τις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις, αλλά συνέλλεξε δεδομένα για έναν μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων για την περίοδο των οκτώ ετών, και αξιολόγησε τις επιπτώσεις που έχει 

το μέγεθος της επιχείρησης, ο κλάδος αλλά και οι οικονομικοί κύκλοι στην 

πιθανότητα χρεοκοπίας μιας επιχείρησης. Επιπλέον, τα υποδείγματα που 

χρησιμοποίησε στη μελέτη του ήταν τα υποδείγματα Logit και Probit, καθώς πίστευε 

πως είναι περισσότερο ακριβή στον εντοπισμό των πτωχευμένων εταιρειών απ’ ότι η 

Διακριτική Ανάλυση. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν, ότι η 

αποδοτικότητα, η μόχλευση και οι ταμειακές ροές επηρεάζουν σημαντικά την 
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πιθανότητα χρεοκοπίας μιας επιχείρησης, ενώ η σημαντικότερη ανακάλυψη αυτής της 

μελέτης, μέσα από τα τεστ ετεροσκεδαστικότητας, είναι ότι οι ταμειακές ροές και η 

μόχλευση έχουν μη γραμμικές επιδράσεις στην πιθανότητα πτώχευσης μιας 

επιχείρησης και έτσι βελτιώνουν την ερμηνευτική δύναμη του μοντέλου. 

Μία ακόμα μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση Probit, σύμφωνα με τους  

Zopounidis και Dimitras (1998), ήταν αυτή των Grablowsky και Talley (1981), οι 

οποίοι για να ταξινομήσουν τους αιτούντες πίστωσης (credit applicants), 

χρησιμοποίησαν την ανάλυση Probit καθώς και τη διακριτική ανάλυση, ώστε να 

συμπεράνουν ποια από τις δύο μεθόδους δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, έλεγξαν τη μοναδικότητα των συντελεστών, την ύπαρξη 

πολυσυγγραμμικότητας και την ακρίβεια ταξινόμησης και διαπίστωσαν ότι η ανάλυση 

Probit μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική προσέγγιση της διακριτικής ανάλυσης. 

Τέλος, άλλες δύο σημαντικές μελέτες που βασίστηκαν στα δύο αυτά 

υποδείγματα ήταν αυτή του Martin το 1977, ο οποίος ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε το υπόδειγμα Logit για να προβλέψει την πτώχευση των τραπεζών, 

ενώ ο Zavgren το 1985 βασιζόμενος στο υπόδειγμα Logit χρησιμοποίησε μέτρα της 

εντροπίας για να εκτιμήσει την αβεβαιότητα της μη προσδοκώμενης πτώχευσης 

(Zopounidis & Dimitras, 1998). 

 

2.3 Σύγχρονα Υποδείγματα Πρόβλεψης της Πτώχευσης 

Πέρα από τις κλασικές στατιστικές μεθόδους που αναλύθηκαν προηγουμένως, έχουν 

ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια νέες εναλλακτικές μέθοδοι για την ανάλυση και την 

πρόβλεψη της επιχειρηματικής αποτυχίας. Ο λόγος που οδήγησε πολλούς μελετητές 

στη δημιουργία σύγχρονων υποδειγμάτων, ήταν η πολυπλοκότητα των δεδομένων που 

σχετίζονται με την πτώχευση μιας επιχείρησης καθώς και η αναγκαιότητα 

χρησιμοποίησης ποιοτικών μεταβλητών πέρα από τις ποσοτικές που χρησιμοποιούνται 

στα κλασικά υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης.  

Οι πιο δημοφιλείς εναλλακτικές μέθοδοι σύμφωνα με τους Balcaen και Ooghe 

(2004), είναι η ανάλυση επιβίωσης (survival analysis), η μηχανική μάθηση και τα 

νευρωνικά δίκτυα. Επιπλέον, άλλες εναλλακτικές μέθοδοι θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν το μοντέλο ταξινόμησης που βασίζεται σε ασαφείς κανόνες (the fuzzy 

rules-based classification model), το μοντέλο CUSUM, η δυναμική ανάλυση 
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ιστορικών συμβάντων (dynamic event history analysis), η θεωρία καταστροφής και η 

θεωρία χάους (the catastrophe theory and chaos theory model), η πολυδιάστατη 

κλιμάκωση (multidimensional scaling), η πολυκριτήρια προσέγγιση υποστήριξης 

αποφάσεων (the multi-criteria decision aid approach), η θεωρία προσεγγιστικών 

συνόλων (rough set analysis), τα έμπειρα συστήματα (expert systems) κ.α. Στη 

συνέχεια, αναλύονται κάποιες από αυτές τις μεθόδους και τέλος γίνεται μια σύγκριση 

μεταξύ των κλασικών και των σύγχρονων υποδειγμάτων. 

 

2.3.1 Ανάλυση Επιβίωσης (Survival Αnalysis) 

Η επιχειρηματική αποτυχία μπορεί να μοντελοποιηθεί από στατιστικές τεχνικές οι 

οποίες προέρχονται από την «ανάλυση επιβίωσης». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός μοντέλου κινδύνου (hazard model). Η ανάλυση επιβίωσης βασίζεται 

στην υπόθεση ότι οι πτωχευμένες και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις ανήκουν στον ίδιο 

πληθυσμό επιχειρήσεων. Επίσης, στα μοντέλα ανάλυσης επιβίωσης η εξαρτημένη 

μεταβλητή δεν είναι διχοτομική, όπως συμβαίνει με τα στατιστικά μοντέλα. Σε ένα 

μοντέλο κινδύνου, η εξαρτημένη μεταβλητή αποτελεί τον χρόνο που μια επιχείρηση 

«περνάει» στην ομάδα των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων ή αλλιώς τον «χρόνο 

επιβίωσης» και οι ανεξάρτητες μεταβλητές επιλέγονται μέσα από ένα ευρύ φάσμα 

πιθανών ανεξάρτητων μεταβλητών. Η βασική ιδέα της ανάλυσης επιβίωσης είναι το 

ποσοστό κινδύνου (hazard rate) μιας επιχείρησης. Αυτό αποτελεί την υπό συνθήκη 

πιθανότητα αποτυχίας της επόμενης περιόδου, δεδομένου ότι η επιχείρηση θα 

επιβιώσει αυτή την περίοδο. Η συνάρτηση κινδύνου (hazard function) αποτελεί την 

πιο σημαντική συνάρτηση της ανάλυσης επιβίωσης, καθώς μοντελοποιεί το ποσοστό 

κινδύνου και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

h(t) = limΔt→ 0 + [ P ( t < T < t+Δt │ T<t ) / Δt ] 

 

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο σκοπός της ανάλυσης επιβίωσης είναι να 

προσδιορίσει την επίδραση που έχουν οι ανεξάρτητες μεταβλητές στο ποσοστό 

κινδύνου  και όχι απλά να υπολογίσει το ποσοστό κινδύνου. 

Τα μοντέλα κινδύνου έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα 

στατιστικά μοντέλα. Πρώτον, λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του χρόνου, δηλαδή 
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θεωρούν ότι η πτώχευση μιας επιχείρησης δεν είναι μια σταθερή κατάσταση αλλά 

αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, είναι δυνατόν να μελετηθούν ταυτόχρονα 

πολλές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας 

πτώχευσης. Επίσης, επιτρέπουν τη χρήση επεξηγηματικών μεταβλητών που αλλάζουν 

με την πάροδο του χρόνου καθώς και μακροοικονομικών μεταβλητών που είναι ίδιες 

για όλες τις επιχειρήσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεύτερον, τα μοντέλα 

κινδύνου δεν απαιτούν καμία εξειδίκευση σχετικά με την κατανομή του συνόλου των 

δεδομένων και έτσι ξεπερνιούνται προβλήματα προκαταλήψεων. Τρίτον, τα μοντέλα 

ανάλυσης επιβίωσης επιτρέπουν τη χρήση περισσότερων δεδομένων απ’ότι τα 

στατιστικά μοντέλα. Επίσης, όταν μια επιχείρηση δεν ανήκει πλέον στην ομάδα των 

μη πτωχευμένων επιχειρήσεων για λόγους όχι απαραίτητα πτώχευσης (π.χ. 

συγχώνευσης), τότε θεωρούνται ελεγχόμενες, σε αντίθεση με τα στατιστικά μοντέλα 

που τις θεωρούσαν υγιείς. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των μοντέλων κινδύνου είναι ότι 

μπορεί να ερμηνευτούν εύκολα και μπορούν να αναλύσουν μια μεγάλη ποικιλία 

μεταβλητών. 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα μοντέλα 

κινδύνου έχουν επίσης και πολλά μειονεκτήματα. Πρώτα απ’ όλα, για να μπορέσουν 

να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα ταξινόμησης ή πρόβλεψης της πτώχευσης απαιτείται 

μια ειδική διαδικασία. Επιπλέον, ο υπολογισμός των χρόνων επιβίωσης είναι 

αυθαίρετος. Ένα τρίτο μειονέκτημα των μοντέλων κινδύνου είναι ότι η δομή του 

δείγματος, δηλαδή ο αριθμός των πτωχευμένων και μη πτωχευμένων επιχειρήσεων, 

μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό κινδύνου. Τέταρτον, η αποτελεσματικότητα της 

ανάλυσης επιβίωσης σχετικά με την πρόβλεψη της πτώχευσης εξαρτάται από τη 

διαφοροποίηση των διαδικασιών πτώχευσης. Επομένως, όσο πιο ομοιογενές είναι το 

μήκος του χρόνου της διαδικασίας αποτυχίας, τόσο καλύτερα θα είναι τα 

αποτελέσματα. Ένα τελευταίο μειονέκτημα της ανάλυσης επιβίωσης είναι ότι 

ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας, έτσι θα πρέπει να 

αποφεύγονται οι ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών.  

Κάποιοι από τους μελετητές που έχουν χρησιμοποιήσει μοντέλα κινδύνου στις 

έρευνές τους είναι οι Crapp και Stevenson (1987), οι οποίοι χρησιμοποίησαν έναν 

μεγάλο αριθμό μεταβλητών που αποτελούνταν τόσο από χρηματοοικονομικούς 

δείκτες όσο και από μεταβλητές που σχετίζονταν με μακρο-οικονομικές συνθήκες, το 

management, την ανάπτυξη της επιχείρησης και την ποιότητα του ενεργητικού. 
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Επιπλέον, ο Shumway (1999) χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό λογιστικών δεικτών 

και μεταβλητών που ήταν προσανατολισμένες στην αγορά, έτσι ώστε οι προβλέψεις 

του να είναι περισσότερο ακριβείς. Τέλος, οι Luoma και Laitinen (1991) και οι 

Kauffman και Wang (2001), βασιζόμενοι στην ανάλυση επιβίωσης δημιούργησαν 

μοντέλα πρόβλεψης της πτώχευσης (Balcaen & Ooghe, 2004). 

 

2.3.2 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, παρουσιάστηκε μια νέα μη παραμετρική τεχνική 

για την ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε πτωχευμένες και μη πτωχευμένες, που 

ονομάζεται Μηχανική Μάθηση. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει αναγνώριση προτύπων 

και βασιζόμενη σε μια διαδικασία μάθησης, προκύπτει ένα σύνολο κανόνων. Οι 

κύριοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση αυτών των κανόνων είναι, 

η προσέγγιση κάλυψης (covering approach), η προσέγγιση των δέντρων απόφασης 

(decision tree approach) και η προσέγγιση των γενετικών αλγορίθμων (genetic 

algorithm approach).  

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη προσέγγιση στις μελέτες πρόβλεψης της 

πτώχευσης είναι αυτή των δέντρων απόφασης. Ένα δέντρο απόφασης αποτελείται: α) 

από τους «κόμβους», οι οποίοι περιέχουν κανόνες λήψης αποφάσεων και ποιοτικά ή 

ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης, β) τα «κλαδιά», που είναι μονοπάτια από τις ρίζες 

μέχρι τα φύλλα και με τις συνθήκες που περιέχουν ελέγχονται τα κριτήρια 

αξιολόγησης και γ) τα «φύλλα», στα οποία βρίσκονται οι κατηγορίες ταξινόμησης. 

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται για την ταξινόμηση της εταιρικής αποτυχίας, το 

δέντρο αποφάσεων κατατάσσει την κάθε επιχείρηση με βάση ενός συνόλου 

μεταβλητών και χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα, ένα δείγμα επιχειρήσεων ξεκινάει 

από τον κόμβο της ρίζας του δέντρου και προκειμένου να ελεγχθούν τα 

χαρακτηριστικά που ορίζει ο συγκεκριμένος κόμβος, το δείγμα αυτό χωρίζεται σε 

διάφορα υποσύνολα επιχειρήσεων και μετακινείται κατά μήκος του κλάδου του 

δέντρου μέχρι να γίνει η κατάταξη των επιχειρήσεων στην κατάλληλη κατηγορία. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής ταξινόμησης είναι ότι δεν 

υπόκειται σε αυστηρούς στατιστικούς περιορισμούς, καθώς αποτελεί μια μη-

παραμετρική μέθοδο. Επιπλέον, ένα δέντρο απόφασης μπορεί να επεξεργαστεί ελλιπή 



Παράγοντες που επηρεάζουν την πτώχευση μιας επιχείρησης 

Μια εμπειρική διερεύνηση 

 

 
42 

και ποιοτικά δεδομένα. Ένα τρίτο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η ευκολία 

χρήσης του και η σαφήνεια των αποτελεσμάτων. Τέλος, η διαδικασία που 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή του δέντρου είναι απλή, χρειάζεται ελάχιστο 

χρόνο εν συγκρίσει με άλλες τεχνικές και είναι κατανοητή.  

Ωστόσο, εκτός από τα πλεονεκτήματα η μέθοδος των δέντρων απόφασης έχει 

και μερικά μειονεκτήματα. Καταρχάς, απαιτείται ο προσδιορισμός των εκ των 

προτέρων πιθανοτήτων και των εξόδων ταξινόμησης, όπως συμβαίνει και με τις 

στατιστικές μεθόδους, με τη μόνη διαφορά ότι τα δέντρα απόφασης είναι περισσότερο 

επιρρεπή σε αλλαγές. Ένα δεύτερο μειονέκτημα, είναι ότι η σχετική σημασία των 

μεταβλητών ή τα χαρακτηριστικά του μοντέλου δεν μπορούν εύκολα να ερμηνευθούν 

και επιπλέον δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των μεταβλητών και του 

αποτελέσματος του δέντρου απόφασης, έτσι η συνεισφορά τους στο μοντέλο είναι 

διφορούμενη. Επιπλέον, το δέντρο απόφασης είναι ένα διακριτό σύστημα 

βαθμολόγησης που κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε «κατηγορίες κινδύνου», έτσι δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια 

«κατηγορία κινδύνου». Τέλος, ένα δέντρο απόφασης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

νέες περιπτώσεις, καθώς σε κάθε περίπτωση δημιουργείται ένα νέο δέντρο απόφασης 

με νέες μεταβλητές (Balcaen & Ooghe, 2004). 

 

2.3.3 Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Network) 

Το 1990, τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ως τεχνική για την 

πρόγνωση της επιχειρηματικής αποτυχίας και από τότε αποτελούν μια πολύ δημοφιλή 

τεχνική. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία 

μιμούνται τις ανθρώπινες διαδικασίες μάθησης, καθώς και την ανθρώπινη διαίσθηση. 

Στόχος τους είναι η κατανόηση των ανθρώπινων διαδικασιών σκέψης, έτσι ώστε να 

γίνει η μοντελοποίηση και ο προγραμματισμός των διαδικασιών αυτών σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Τα νευρωνικά δίκτυα, όπως φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα 

αποτελούνται από στρώματα (layers) και κάθε ένα από αυτά τα στρώματα περιέχει 

έναν μεγάλο αριθμό εξαιρετικά διασυνδεδεμένων στοιχείων επεξεργασίας, τα οποία 

ονομάζονται νευρώνες. Συγκεκριμένα, ένα τυπικό νευρωτικό δίκτυο απαρτίζεται από 
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ένα επίπεδο εισόδου (input layer), ένα ενδιάμεσο ή κρυφό επίπεδο επεξεργασίας 

(middle or ‘hidden’ layer) και ένα επίπεδο εξόδου (output layer). 

 

 

Διάγραμμα 2.1: Απεικόνιση ενός Νευρωνικού Δικτύου   

Πηγή: Ζοπουνίδης & Λεμονάκης (2009) 

 

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ως τεχνική για την πρόβλεψη της πτώχευσης 

των επιχειρήσεων, το επίπεδο εισόδου θα αποτελείται από τόσους κόμβους όσοι και οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες, ενώ το επίπεδο εξόδου θα αποτελείται από τόσους 

κόμβους όσες και οι κατηγορίες ταξινόμησης. Για να παραχθεί ένα αποτέλεσμα στην 

έξοδο, κάθε νευρώνας λαμβάνει πληροφορίες από τις εισόδους και αφού 

επεξεργαστούν στα διάφορα ενδιάμεσα επίπεδα παράγεται μία και μόνο έξοδος, η 

οποία όμως δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από ένα νευρωνικό δίκτυο. 

Επιπλέον, οι ερευνητές για να κατασκευάσουν ένα νευρωνικό δίκτυο έτσι 

ώστε να προβλέψουν την πτώχευση, πρέπει να επιλέξουν έναν αλγόριθμο 

εκπαίδευσης. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος εκπαίδευσης είναι η μέθοδος της 

ανάδρασης (back-propagation) η οποία βασίζεται στην αρχή ανατροφοδότησης των 

λαθών. Δηλαδή, κάθε αποτέλεσμα που προκύπτει αφού συγκριθεί με τις γνωστές 

ισχύουσες τιμές ξαναπροσαρμόζεται και δημιουργούνται νέα αποτελέσματα. Αυτή η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου το νευρωνικό δίκτυο γίνει ένα καλό μοντέλο 

πρόβλεψης. 
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Τα νευρωνικά δίκτυα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, παρουσιάζουν αρκετά 

πλεονεκτήματα. Πρώτα απ 'όλα, μπορούν να αναλύουν πολύπλοκα σχήματα, γρήγορα 

και με υψηλό επίπεδο ακρίβειας χωρίς να χρησιμοποιούν κάποιες βάσεις γνώσης. 

Επιπλέον, δεν υπόκεινται σε αυστηρούς στατιστικούς περιορισμούς. Ένα τρίτο 

πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα χρήσης ποιοτικών μεταβλητών καθώς δεν υπάρχει ο 

περιορισμός της γραμμικότητας. Τέταρτον, τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να 

ταξινομήσουν «θορυβώδη δεδομένα» (noisy data), τα οποία είναι ελλιπή και ασυνεπή. 

Ακόμα, ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης 

και τέλος η μέθοδος αυτή είναι εύκολη στην χρήση και ευέλικτη σε σχέση με τις 

άλλες μεθόδους. 

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, τα νευρωνικά δίκτυα παρουσιάζουν 

και μερικά σοβαρά μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη 

χρήση των νευρωνικών δικτύων είναι το αποκαλούμενο μαύρο κουτί (black box). Η 

ονομασία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα νευρωνικό δίκτυο δεν μπορεί να 

αιτιολογήσει το αποτέλεσμα που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να εξηγήσει 

τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κατάταξη των επιχειρήσεων σε πτωχευμένες και μη 

πτωχευμένες. Ένα ακόμη μειονέκτημα, είναι η απαίτηση συλλογής υψηλής ποιότητας 

δεδομένων, κάτι που είναι εξαιρετικά χρονοβόρο. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος της 

υπερπροσαρμογής (over-fitting), δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του 

δείγματος εκμάθησης, τα αποτελέσματα του μοντέλου είναι πολύ ακριβή, ενώ αν 

χρησιμοποιηθούν νέα δεδομένα η ακρίβεια πρόβλεψης μειώνεται. Ένα τέταρτο 

μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι απαιτείται πολύς χρόνος επεξεργασίας μέχρι να 

τελειώσει η φάση της εκπαίδευσης και επιπλέον στο τέλος μπορεί να καταλήξει σε μη 

λογική συμπεριφορά. Ένα τελευταίο μειονέκτημα είναι ότι απαιτείται ένα μεγάλο 

δείγμα μεταβλητών έτσι ώστε να εκπαιδευτεί το δίκτυο επαρκώς.  

Όσον αφορά τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με την χρήση των 

νευρωνικών δικτύων, σύμφωνα με τους Γαγάνη κ.α. (2006), οι πρώτοι που εφάρμοσαν 

τα νευρωνικά δίκτυα ως τεχνική για την πρόβλεψη της πτώχευσης ήταν οι Odom και 

Sharda (1990). Στη μελέτη που πραγματοποίησαν, σύγκριναν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν με τη χρήση των νευρωνικών δικτύων με τα αντίστοιχα της διακριτικής 

ανάλυσης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα νευρωνικά δίκτυα έδιναν υψηλότερα 

ποσοστά επιτυχιών τόσο για το δείγμα εκμάθησης όσο και για το δείγμα ελέγχου. 

Επιπλέον, οι Salchengerger et al., (1992) και οι Zhang et al., (1999) σύγκριναν ένα 
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υπόδειγμα νευρωνικών δικτύων με ένα υπόδειγμα Logit και ένα υπόδειγμα λογιστικής 

παλινδρόμησης αντίστοιχα, και βρήκαν ότι το επίπεδο πρόβλεψης της πτώχευσης με 

τη χρήση των νευρωνικών δικτύων ήταν υψηλότερο. Τέλος, άλλοι μελετητές που 

χρησιμοποίησαν την τεχνική των νευρωνικών δικτύων ήταν οι Fletcher & Goss 

(1993), Altman et al. (1994), κ.α. (Balcaen & Ooghe, 2004). 

 

2.3.4 Έμπειρα Συστήματα (Expert systems) 

Τα έμπειρα συστήματα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της τεχνητής 

νοημοσύνης. Μία από τις μελέτες που χρησιμοποίησε τα έμπειρα συστήματα ως 

μέθοδο για την πρόβλεψη της πτώχευσης, ήταν αυτή των Messier και Hansen το 1988. 

Τα έμπειρα συστήματα είναι προγράμματα Η/Υ τα οποία για να επιλύσουν ένα 

πολύπλοκο πρόβλημα χρησιμοποιούν προκαθορισμένες βάσεις γνώσης, οι οποίες είναι 

όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες. Στην ουσία αυτές οι 

βάσεις γνώσης αποτελούνται από ένα σύνολο ΕΑΝ συνθήκες - ΤΟΤΕ συμπέρασμα 

κανόνων (if-then rules) και μόλις καθοριστούν οι βάσεις, στη συνέχεια οι κανόνες 

αυτοί ελέγχονται σε ένα δείγμα πτωχευμένων και μη πτωχευμένων επιχειρήσεων που 

ονομάζεται «δείγμα εκπαίδευσης». Μετά τον έλεγχο, τα έμπειρα συστήματα παρέχουν 

έναν αριθμό εάν-τότε κανόνων και γίνεται η ταξινόμηση των επιχειρήσεων στις δύο 

ομάδες.  

 

Διάγραμμα 2.2: Η Δομή ενός Έμπειρου Συστήματος  

Πηγή: Ζοπουνίδης, Δούμπος και Ματσατσίνης, (1996) 
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Ένα πρώτο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές  μεταβλητές. Επιπλέον, δεν 

υπόκειται σε στατιστικούς περιορισμούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε νέο 

δείγμα επιχειρήσεων. Ένα τελευταίο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ενός έμπειρου 

συστήματος να παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε για την 

εξαγωγή του αποτελέσματος. 

Υπάρχουν όμως και πολλά μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη χρήση των 

έμπειρων συστημάτων για την πρόβλεψη της πτώχευση μιας επιχείρησης. Αρχικά, 

είναι δύσκολο να καθοριστεί η βάση γνώσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, 

η διαδικασία μετατροπής της γνώσης σε κανόνες είναι αρκετά χρονοβόρα και 

δαπανηρή, έτσι η χρήση της μεθόδου αυτής δεν συνίσταται όταν απαιτείται άμεση 

λύση ενός προβλήματος. Ένα τρίτο μειονέκτημα είναι η έλλειψη ευελιξίας των 

έμπειρων συστημάτων, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν επαγωγική μάθηση 

σε μια πιθανή αλλαγή της βάσης γνώσης. Τέλος, τα έμπειρα συστήματα για να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν δεν θα πρέπει να υπάρχουν ελλιπείς και λανθασμένες 

πληροφορίες. (Balcaen & Ooghe, 2004 ∙ Ζοπουνίδης κ.α., 1996) 

 

2.3.5 Η Μέθοδος CUSUM 

Το μοντέλο CUSUM αποτελεί μια δυναμική επέκταση της διακριτικής ανάλυσης, το 

οποίο λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά των χρονοσειρών, καθώς και τις μη παροδικές 

αλλαγές των χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Δηλαδή, έχει την ικανότητα να 

διακρίνει τις μεταβατικές μεταβολές των χρηματοοικονομικών μεταβλητών που 

προέρχονται από μια σειριακή συσχέτιση, καθώς και τις μη μεταβατικές που 

προκύπτουν από μόνιμες αλλαγές στη μέση δομή εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. 

Oι Kahya και Theodossiou το 1996, χρησιμοποίησαν αυτό το μοντέλο έτσι ώστε να 

προβλέψουν την επιχειρηματική αποτυχία και την εταιρική οικονομική δυσχέρεια. 

Το μοντέλο CUSUM είναι μια διαδοχική διαδικασία που επιτρέπει τον 

εντοπισμό του αρχικού σημείου από το οποίο αλλάζει η επίδοση των 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα μειώνεται. 

Έτσι, αυτή η αλλαγή στην επίδοση της επιχείρησης προμηνύει την πιθανή πτώχευσή 
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της. Επιπλέον, το μοντέλο CUSUM οδηγεί στην επίλυση προβλημάτων 

βελτιστοποίησης των παραμέτρων του, οι οποίες καθορίζουν την «ευαισθησία» του 

μοντέλου σε τυχόν αλλαγές. 

Το βασικότερο πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί να 

αναλύσει την χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης με βάση τις αποδόσεις 

της στο παρελθόν και το παρόν. Ένα δεύτερο πλεονέκτημά της είναι ότι λαμβάνει 

υπόψη τόσο τις καλές όσο και τις κακές επιδόσεις της εταιρείας για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (Balcaen & Ooghe, 2004). 

 

2.3.6 Η «Θεωρία της Καταστροφής» ή «Θεωρία του Χάους» 

Η θεωρία της καταστροφής χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως μοντέλο πρόβλεψης 

της πτώχευσης μιας επιχείρησης από τους Scapens et al. το 1981, οι οποίοι θεώρησαν 

την πτώχευση ως ένα καταστροφικό γεγονός. Ομοίως, οι Lindsay και Campbell το 

1996 χρησιμοποίησαν τη θεωρία του χάους και θεώρησαν τις επιχειρήσεις ως χαοτικά 

συστήματα που παρουσιάζουν χαοτική συμπεριφορά. Οι δύο αυτές θεωρίες υπέθεσαν 

ότι οι επιχειρήσεις είναι προβλέψιμες μόνο για μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας της 

ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες. Επιπλέον, μια άλλη υπόθεση της θεωρίας του 

χάους ήταν ότι οι μη πτωχευμένες επιχειρήσεις παρουσιάζουν περισσότερο χαοτική 

συμπεριφορά από τις πτωχευμένες επιχειρήσεις.  

Οι Lindsay και Campbell στη μελέτη τους το 1996, μέτρησαν τη χαοτική 

συμπεριφορά κάθε επιχείρησης για διάφορες χρονικές περιόδους και στη συνέχεια τις 

κατέταξαν στις δύο ομάδες (πτωχευμένες και μη πτωχευμένες). Το μέτρο που 

χρησιμοποίησαν για να εκτιμήσουν τη χαοτική συμπεριφορά κάθε επιχείρησης ήταν ο 

δείκτης Lyapunov, σύμφωνα με τον οποίο όσο υψηλότερη ήταν η τιμή του, τόσο πιο 

σύντομα γίνεται η επιχείρηση μη προβλέψιμη. 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της θεωρίας του χάους ως μέθοδος πρόβλεψης 

της πτώχευσης μια επιχείρησης, είναι ότι παρέχει μια δυναμική ανάλυση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και επιπλέον μπορεί να μετρήσει 

τη χαοτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε διάφορες χρονικές περιόδους. 

Αντίθετα, ένα μειονέκτημα της θεωρίας του χάους ή της θεωρίας καταστροφής, είναι 

ότι η ισχύς της βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μη πτωχευμένες επιχειρήσεις είναι 
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περισσότερο χαοτικές. Στην πράξη όμως αυτή η υπόθεση μπορεί να παραβιαστεί και 

έτσι το μοντέλο αυτό να μην έχει καμία ισχύ (Balcaen & Ooghe, 2004). 

 

2.4 Σύγκριση Κλασικών και Σύγχρονων Υποδειγμάτων 

Η σύγκριση μεταξύ των κλασικών και των σύγχρονων υποδειγμάτων πρόβλεψης της 

πτώχευσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μέχρι τώρα καμιά μελέτη από αυτές που 

έχουν πραγματοποιηθεί δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά για το ποια μέθοδος 

παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Παρόλο, που οι εναλλακτικές μέθοδοι έχουν 

αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων και των ελλείψεων που 

παρουσιάζουν οι στατιστικές μέθοδοι της MDA, της ανάλυσης logit και probit και των 

γραμμικών μοντέλων πιθανότητας, είναι περισσότερο περίπλοκες από τις απλές αυτές 

στατιστικές μεθόδους.  

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να έχει συγκρίνει όλες τις μεθόδους 

που υπάρχουν, ώστε να μπορεί να απαντήσει με σιγουριά για την αποτελεσματικότητα 

των μεθόδων. Σε κάποιες μελέτες η μία μέθοδος είναι ελαφρώς καλύτερη από την 

άλλη, ή μπορεί να είναι καλύτερη σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις.   

Όσον αφορά τις μελέτες που έχουν πραγματoποιηθεί, ορισμένες κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι οι διάφορες μέθοδοι πρόβλεψης της πτώχευσης μιας επιχείρησης 

οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα. Για παράδειγμα, οι Laitinen και Kankaanpaa 

(1999) διεξήγαγαν μια μελέτη στην οποία σύγκριναν πέντε μεθόδους πρόβλεψης της 

πτώχευσης, την Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση (MDA), την ανάλυση logit, την 

ανάλυση επιβίωσης, τα νευρωνικά δίκτυα και την RPA, και συμπέραναν ότι καμία 

από αυτές τις μεθόδους δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως καλύτερη μέθοδος 

ταξινόμησης. Η μοναδική σημαντική διαφορά που εντοπίστηκε, ήταν η καλύτερη 

επίδοση της ανάλυσης logit σε σχέση με την ανάλυση επιβίωσης ένα χρόνο πριν από 

την πτώχευση. 

Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη πλειοψηφία συγκριτικών μελετών 

κατέληξαν σε ποικίλα συμπεράσματα. Γενικά, οι περισσότερες μελέτες που σύγκριναν 

τα νευρωνικά δίκτυα με τις κλασικές στατιστικές μεθόδους, έδειξαν πως η τεχνική 

των νευρωνικών δικτύων ήταν πολύ καλύτερη από τη διακριτική ανάλυση και επίσης 

μπορούσε να εντοπίσει την πτώχευση μιας επιχείρησης πολύ νωρίτερα, μειώνοντας 
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έτσι το σφάλμα τύπου I. Επιπλέον, οι Altman et al. (1994) χρησιμοποιώντας ένα 

μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων βρήκαν ότι τα νευρωνικά δίκτυα είχαν την ίδια 

προβλεπτική ικανότητα με τα παραδοσιακά στατιστικά μοντέλα.  

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις στις περισσότερες μελέτες 

διίστανται, καθώς η συνεισφορά και των δύο υποδειγμάτων είναι μεγάλη στην 

προσπάθεια πρόβλεψης της πτώχευσης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια 

μεγάλη ποικιλία μοντέλων πρόβλεψης της πτώχευσης, πολλοί ερευνητές συνεχίζουν 

να ψάχνουν νέα και βελτιωμένα μοντέλα (Balcaen & Ooghe, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΙΤΙΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 

3.1 Ορισμός Προβληματικότητας 

Ως προβληματική ορίζεται μια επιχείρηση η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας κυρίως δύο παραγόντων, 

είτε γιατί οι εισπράξεις της δεν επαρκούν, είτε γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα 

δανεισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πτώχευση της επιχείρησης και στη συνέχεια 

τη ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, ώστε να εξοφλήσει τους δανειστές 

της. Επιπλέον, προβληματική μπορεί να χαρακτηριστεί και μια επιχείρηση της οποίας 

η ρευστότητα έχει μειωθεί σημαντικά, όμως συνεχίζει να εκπληρώνει ένα μέρος των 

τρεχουσών υποχρεώσεών της (Κάτσος, 1988). 

3.2 Αιτίες Δημιουργίας Προβληματικών Επιχειρήσεων 

Οι βασικές αιτίες εξαιτίας των οποίων καθίστανται ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις προβληματικές και κατά συνέπεια οδηγούνται στην πτώχευση, 

προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό τους περιβάλλον. Έτσι, 

οι αιτίες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις ενδοεπιχειρησιακές που οφείλονται 

σε εσωτερικούς παράγοντες και τις εξωεπιχειρησιακές που οφείλονται σε εξωτερικούς 

παράγοντες. 
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3.2.1 Αιτίες Ενδοεπιχειρησιακές 

Α) Ανεπαρκής διοίκηση  

Η σημαντικότερη αιτία που μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση στην πτώχευση 

σύμφωνα με τον Argenti (1976), (όπ. αναφ. στο Κάτσος, 1988), είναι η ανεπαρκής και 

κακή διοίκηση μιας επιχείρησης. Οι πιο σημαντικές περιπτώσεις ανεπαρκούς 

διοίκησης είναι αρχικά η διοίκηση της επιχείρησης από ένα μόνο άτομο, καθώς και η 

έλλειψη εμβάθυνσης στη διοίκηση. Όταν οι αποφάσεις για τη δραστηριότητα και για 

όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την επιχείρηση λαμβάνονται από ένα μόνο 

άτομο, τότε είναι λογικό σε περίπτωση επέκτασης της επιχείρησης, το άτομο αυτό να 

χάνει τον έλεγχο και να μην μπορεί να την διοικεί σωστά. Επιπλέον, όταν δεν υπάρχει 

επικοινωνία και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων 

στρωμάτων μιας επιχείρησης, τότε ενδέχεται να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα 

καθώς τα μηνύματα του προσωπικού δεν φτάνουν στη διοίκηση και αντίστροφα οι 

εντολές της διοίκησης δεν φτάνουν στο προσωπικό. 

Επιπλέον, μια άλλη περίπτωση κακής διοίκησης είναι η νωθρότητα και η κακή 

διάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου. Όταν ένα διοικητικό συμβούλιο έχει 

ανενεργά μέλη, τότε η επιχείρηση μπορεί να καταλήξει σε διοίκηση ενός ατόμου 

(όπως αναφέρθηκε παραπάνω), και να αποτελείται από άτομα που δεν έχουν τις 

απαιτούμενες διοικητικές ικανότητες. Επίσης, είναι σημαντικό το διοικητικό 

συμβούλιο να αποτελείται από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν 

να συζητηθούν θέματα για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Άλλη μία αιτία προβληματικότητας είναι η μη αντιπροσώπευση της 

χρηματοδοτικής λειτουργίας στο διοικητικό συμβούλιο. Αρκετές επιχειρήσεις στις 

οποίες η χρηματοδοτική λειτουργία δεν αντιπροσωπευόταν από το διοικητικό 

συμβούλιο και επομένως δεν ελέγχονταν βασικοί δείκτες όπως π.χ. οι δείκτες 

ρευστότητας, οδηγήθηκαν σε πτώχευση. 

Τέλος, μία ακόμα περίπτωση ανεπαρκούς διοίκησης που μπορεί να οδηγήσει 

σε προβληματική επιχείρηση είναι η ύπαρξη ανεξέλεγκτου διευθύνoντος συμβούλου. 

Αυτό συμβαίνει όταν ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος είναι το ίδιο πρόσωπο, 
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με αποτέλεσμα ο διευθύνων σύμβουλος να μην δέχεται έλεγχο ούτε να δίνει 

λογαριασμό σε κανέναν. 

Β) Ανεπαρκής λογιστική πληροφόρηση 

Μια ακόμα ενδοεπιχειρησιακή αιτία που μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση στην 

πτώχευση είναι σύμφωνα με τον Argenti (1976) η ανεπαρκής λογιστική 

πληροφόρηση. Όταν μια επιχείρηση αδυνατεί να συντάξει τον προϋπολογισμό της 

αλλά και να παρακολουθήσει κατά πόσο εκτελείται, να εφαρμόσει ένα σύστημα 

κοστολόγησης, να παρακολουθεί τη μεταβολή στην αξία των περιουσιακών της 

στοιχείων και πολλά ακόμα βασικά λογιστικά θέματα, τότε είναι λογικό να 

παρουσιαστούν πολλά οικονομικά προβλήματα στην επιχείρηση. 

Γ) Δυσανάλογο εξάπλωμα της εμπορικής δραστηριότητας 

Πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να κυριαρχήσουν στην αγορά επεκτείνονται 

συνεχώς χρησιμοποιώντας τα κέρδη τους, με αποτέλεσμα ο τζίρος τους να γίνει 

δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με το ενεργητικό τους. Για να μπορέσει όμως αυτός ο 

τζίρος να εξυπηρετηθεί πρέπει οι μέτοχοι να συνεισφέρουν συνεχώς ή διαφορετικά η 

επιχείρηση να δανειστεί. Εξαιτίας όμως του χαμηλού περιθωρίου κέρδους της, οι 

τράπεζες δύσκολα την χρηματοδοτούν και οι μέτοχοι δεν μπορούν να καλύψουν από 

μόνοι τους όλο το κεφάλαιο που απαιτείται, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να 

καταλήγει σε ταμειακή δυσχέρεια (Κάτσος, 1988). 

Δ) Υψηλό ποσοστό δανειακών κεφαλαίων 

Ο υπερβολικός δανεισμός αποτελεί μια σοβαρή αιτία που μπορεί να οδηγήσει μια 

επιχείρηση στην πτώχευση. Όταν το αποτέλεσμα μιας επενδυτικής ή οικονομικής 

δραστηριότητας είναι διαφορικό από το αναμενόμενο, η επιχείρηση αναγκάζεται να 

δανειστεί προκειμένου να επιβιώσει. Πολλές φορές μάλιστα η επιχείρηση δανείζεται 

από την στιγμή της ίδρυσής της, με αποτέλεσμα το ποσοστό των δανειακών 

κεφαλαίων να αυξάνεται συνεχώς και η οικονομική της κατάσταση να επιδεινώνεται 

(Κάτσος, 1988). 
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Ε) Φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια 

Οι επιχειρήσεις πολλές φορές πραγματοποιούν επενδυτικές δραστηριότητες που είναι 

πέρα από τις δυνάμεις τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή υποεκτιμούν το κόστος και 

υπερεκτιμούν τα έσοδα. Έτσι, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να 

ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, καταφεύγουν συνεχώς σε δανεισμό. 

Επομένως, μια λάθος επένδυση αποτελεί σοβαρή αιτία προβληματικότητας (Κάτσος, 

1988). 

ΣΤ) Λάθη της διοίκησης 

Σύμφωνα με τους Charan και Useem (2002), μια ακόμα ενδοεπιχειρησιακή αιτία είναι 

τα λάθη που πραγματοποιούνται από τη διοίκηση. Ένα από τα σημαντικότερα λάθη 

που πραγματοποιεί η διοίκηση είναι ο εφησυχασμός της μετά από πολλά χρόνια 

επιτυχίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όμως να μην λαμβάνονται ορθές αποφάσεις. 

Ένας άλλος λόγος που δεν λαμβάνονται ορθές αποφάσεις, είναι η έλλειψη 

πληροφόρησης του διευθύνοντα συμβούλου από τα κατώτερα στελέχη. Αυτό γίνεται 

γιατί προφανώς δεν έχει δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας και επικρατεί το αίσθημα 

του φόβου. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και επιχειρήσεις όπου οι υψηλόβαθμοι 

εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς καμία είδους 

επίβλεψη. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις λόγω της εμμονής τους για συνεχή και 

γρήγορη ανάπτυξη αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο και υπερβολική δόση κινδύνου χωρίς 

κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Όλα αυτά τα λάθη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μη ικανών 

ατόμων στη διοίκηση οδηγούν την επιχείρηση σε πτώχευση. 

 

3.2.2 Αιτίες Εξωεπιχειρησιακές 

Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν μια επιχείρηση 

στην πτώχευση, προκύπτουν συνήθως από μεταβολές στο οικονομικό, κοινωνικό, 

τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον. 

 Σχετικά με το οικονομικό περιβάλλον, οι σημαντικότεροι παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάσουν την πορεία μιας επιχείρησης, είναι αρχικά η ύφεση που μπορεί 

να προκύψει εντός αλλά και εκτός της χώρας, η οποία κυρίως εκδηλώνεται ως μείωση 

του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ. Επιπλέον, απαιτείται η επιχείρηση να παρακολουθεί 
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την πορεία του πληθωρισμού, καθώς μια αλλαγή του μπορεί να επηρεάσει την 

ικανότητα πρόβλεψης του επενδυτικού κόστους, αλλά και τη σημασία των 

χρηματοοικονομικών δεικτών. Άλλοι οικονομικοί παράγοντες που αν δεν 

αντιμετωπιστούν έγκαιρα από τη διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσουν στην 

οικονομική της δυσχέρεια, είναι ο ανταγωνισμός που επικρατεί στον κλάδο που 

ανήκει η επιχείρηση, η διεθνή πορεία των επιτοκίων, οι υποτιμήσεις των νομισμάτων, 

η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, τα εισοδήματα καθώς και οι αλλαγές στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών κ.α. (Argenti, 1976). 

 Επιπλέον άλλα κοινωνικά θέματα που θα πρέπει η επιχείρηση να 

αντιμετωπίσει με προσοχή, είναι η επιθυμία των εργαζομένων να μειώσουν τις ώρες 

εργασίας τους ή να συμμετάσχουν στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες. Τέτοια 

ζητήματα επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση και θα πρέπει να διευθετούνται, καθώς η 

επικοινωνία και η συνεργασία των εργοδοτών και των εργαζομένων είναι απαραίτητη 

για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης (Κάτσος, 1988).  

 Τέλος, η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί έναν σημαντικό εξωτερικό 

παράγοντα καθώς επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης. Το πιο απλό παράδειγμα 

είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός της, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθεί τη ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας και να ανανεώνεται. Παράλληλα με τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό είναι σκόπιμο να εκσυγχρονίζεται και όλη η βιομηχανική πολιτική της 

επιχείρησης. Οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες καθώς ένας παλιός 

τεχνολογικός εξοπλισμός δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει προϊόντα που θέλει η 

αγορά με αποτέλεσμα να μην είναι και ανταγωνιστικά. Πολλές φορές όμως η 

τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που η επιχείρηση είναι λογικό να 

μην μπορεί να την ακολουθήσει ( Τσόλκα, 1987). 

 Εκτός όμως από όλες αυτές τις μεταβολές στο περιβάλλον που είναι 

αντιμετωπίσιμες, υπάρχουν και μεταβολές στις οποίες, σύμφωνα με τον Argenti 

(1976), δεν μπορούν να αντιδράσουν ακόμα και οι πιο σωστές διοικήσεις. Τέτοιες 

είναι οι έλεγχοι των τιμών των προϊόντων καθώς και οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι. Μια 

επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την άνοδο των τιμών των πρώτων 

υλών ή των ημερομισθίων, αλλά ούτε και να ανταποκριθεί στα υψηλά κόστη για τη 

μείωση της ρύπανσης. Έτσι, όταν οι έλεγχοι αυτοί από τη μεριά του κράτους είναι 

πολύ αυστηροί, τότε μπορεί να αποτελέσουν αιτία προβληματικότητας ή ακόμα και να 

οδηγήσουν την επιχείρηση στο κλείσιμο. 
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3.3 Εμφάνιση Προβληματικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

Οι πρώτες προβληματικές επιχειρήσεις έκαναν την εμφάνισή τους στην ελληνική 

οικονομία στις αρχές του 1977. Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη δημιουργία 

προβληματικών επιχειρήσεων ήταν οι διάφορες διεργασίες που έλαβαν χώρα στον 

τομέα τόσο της βιομηχανικής όσο και της οικονομικής πολιτικής κατά τη δεκαετία 

του 1950.  

Μετά την μεταπολεμική περίοδο, λόγω της εκρηκτικής κατάστασης που 

επικρατούσε στην αγορά, ένα μέρος από την αμερικανική βοήθεια δόθηκε στις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις με τη μορφή δανείου, ώστε να καταφέρουν να 

αναπτυχθούν. Ωστόσο, η περίοδος μετά το 1956 έδειξε κάθε άλλο παρά ανάπτυξη, 

καθώς οι επενδύσεις σε τομείς που θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει την οικονομία 

ήταν ελάχιστες. 

Επιπλέον, παράγοντες όπως οι πετρελαϊκές κρίσεις, τα υψηλά επιτόκια κατά τη 

δεκαετία του 70, η βιομηχανική πολιτική της εποχής η οποία δεν προέβλεπε 

μακροπρόθεσμη προοπτική, η επενδυτική αποχή, η έντονη γραφειοκρατία, η 

παραοικονομία, η έλλειψη οργάνωσης κλπ., είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

αρνητικού κλίματος στις βιομηχανικές κυρίως επιχειρήσεις. Έτσι, πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να εκσυγχρονιστούν, να αναπροσαρμόσουν τις 

παραγωγικές τους δραστηριότητες και να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικά 

αναπτυγμένες χώρες (Τσόλκα, 1987). 

Το πρόβλημα αυτό έγινε ιδιαίτερα έντονο μετά το 1977 στο πιστωτικό 

σύστημα, καθώς αρκετές μεγάλες βιομηχανικές μονάδες αδυνατούσαν να πληρώσουν 

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με αποτέλεσμα αυτές να διογκώνονται. Μέχρι τον 

Οκτώβρη του 1985, ήδη 140 μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις είχαν δηλώσει 

επίσημα το πρόβλημά τους, ενώ παράλληλα με αυτές και ένας μεγάλος αριθμός 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμφάνισε αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών του 

καθώς και χρηματοδότησης από τις τράπεζες (Κάτσος, 1988). 

Η ελληνική κυβέρνηση σε μια προσπάθειά της να αντιμετωπίσει αυτό το 

φαινόμενο και να περιορίσει τον αριθμό των προβληματικών επιχειρήσεων, στα μέσα 

του 1983 ίδρυσε τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ο 

οποίος σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα της χώρας ανέλαβε ουσιαστικά την 
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προσωρινή διεύθυνση των προβληματικών επιχειρήσεων. Εξαιτίας όμως του μη 

καθορισμού των στόχων του οργανισμού και της καθυστέρησης του διαχειριστικού 

ελέγχου, ο αριθμός των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων αυξανόταν (Τσόλκα, 1987).  

Η αυξητική αυτή πορεία του αριθμού των πτωχεύσεων συνεχίστηκε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, με μικρά διαστήματα μείωσης, και κορυφώθηκε το 1996. 

Μετά το 1996, ο αριθμός των πτωχεύσεων μειώθηκε σημαντικά λόγω της εξυγίανσης 

της ελληνικής οικονομίας μέσα από τις διαρθρωτικές αλλαγές της περιόδου που 

επέφερε η συνθήκη του Μάαστριχτ. Ωστόσο, από το 2004 και έπειτα ο αριθμός των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων ακολούθησε πάλι ανοδική πορεία, με ραγδαία αύξηση 

κυρίως μετά το 2008 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό προβληματικότητας από το 1973, εμφανίστηκε κυρίως στους 

κλάδους της Κλωστοϋφαντουργίας και του Έτοιμου Ενδύματος, ενώ ακολούθησαν οι 

κλάδοι των Επίπλων, Τροφίμων και Μεταλλικών προϊόντων (Γαγάνης κ.α., 2006). 

 

3.4 Παράγοντες που Οδήγησαν τις Ελληνικές Επιχειρήσεις στην 

Πτώχευση  

Οι προβληματικές επιχειρήσεις που έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80, οφείλονται σύμφωνα με τον Σακελλαρόπουλο (1992), σε 

τρεις κυρίως παράγοντες. Ως πρώτος παράγοντας, αναφέρεται η μείωση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, καθώς και της παραγωγικότητας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα, η αύξηση του τομέα των υπηρεσιών και η 

μείωση του βιομηχανικού τομέα, ιδίως της μεταποίησης, οδήγησε σε αποβιομηχάνιση 

της οικονομίας. Ένας τρίτος παράγοντας που συνέβαλε στη δημιουργία 

προβληματικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ήταν η μείωση των επενδύσεων στη 

βιομηχανία, εξαιτίας της αδυναμίας του βιομηχανικού τομέα να επενδύσει σε νέα 

προϊόντα και τεχνολογία, και κατά συνέπεια να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του. 

Τα τελευταία χρόνια, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

οδήγησε πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων στην πτώχευση ή ένα βήμα πριν την 

πτώχευση είναι η διεθνής κρίση και η παρατεταμένη ύφεση που αντιμετωπίζει η χώρα 

μας. Η ύφεση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκδηλώνεται ως μείωση του ρυθμού 

αύξησης του ΑΕΠ, έτσι όσο μειώνεται ο μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη χώρα 

μας, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων. 
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 Επιπλέον, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το πρόβλημα ρευστότητας 

που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης κεφαλαίων. Η 

παροχή ρευστού από το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον δύσκολη, λόγω της 

απροθυμίας των τραπεζών να τις χρηματοδοτήσουν. Ακόμα, η απουσία αγοραστικού 

ενδιαφέροντος από τους επενδυτές, η αδυναμία του κράτους και των ιδιωτών πελατών 

να ανταποκριθούν στις οφειλές τους προς την επιχείρηση, το χαμηλό επίπεδο κερδών, 

η χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ο διεθνής ανταγωνισμός κλπ. είναι οι κυριότεροι 

παράγοντες που οδήγησαν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να καταθέσουν αίτηση 

πτώχευσης. 

 Εκτός όμως από τους παράγοντες αυτούς που προέρχονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και κάποιοι εσωτερικοί παράγοντες. Μια σειρά 

από φιλόδοξες επενδύσεις, που ήταν απόρροια της επεκτατικής πολιτικής της 

επιχείρησης, ειδικά σε περίοδο κρίσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

προβλημάτων στην εκτέλεση των έργων της. Επίσης, μια σειρά από ατυχείς 

επενδύσεις και κακές επιλογές, οφείλονταν στην έλλειψη οργάνωσης και διοίκησης 

της επιχείρησης. Αυτό που χαρακτηρίζει πολλές ελληνικές επιχειρήσεις είναι η 

κακοδιαχείριση και οι λάθος χειρισμοί των ιδιοκτητών. 

 Παρακάτω παρατίθενται οι δηλώσεις ενός συνόλου εισηγμένων και μη 

εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σχετικά με τους 

παράγοντες που τις οδήγησαν στην υποβολή αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 του 

νόμου 3588/2007: 

 NUTRIART ΑΒΕΕ 

Η εταιρεία Nutriart ΑΒΕΕ σε μια ανακοίνωσή της προς την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ανέφερε ότι «ο σημαντικότερος λόγος που την οδήγησε στην υποβολή 

αίτησης πτώχευσης, ήταν η σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της 

χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Έτσι, παρά τον όγκο των διατεθέντων 

κεφαλαίων, το γεγονός ότι τα κεφάλαια αυτά δόθηκαν σταδιακά και με καθυστερήσεις 

και σε συνδυασμό με τη διεθνή κρίση (μεγάλη αύξηση τιμών σίτου/αλεύρων) και την 

παρατεταμένη ύφεση στην ελληνική αγορά, είχαν ως αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί η 

συρρίκνωση της παραγωγής, που με τη σειρά της, οδήγησε σε μη εφοδιασμό της αγοράς 

με προϊόντα της εταιρείας και απώλεια πωλήσεων. Αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία να 
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στερηθεί του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης και να μην είναι σε θέση πλέον να 

ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της» (www.tovima.gr). 

 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Οι σημαντικότερες αιτίες που οδήγησαν την εταιρεία στον προθάλαμο του άρθρου 99, 

ήταν η απόφαση πολλών επιχειρήσεων να ξενοικιάσουν τα γραφεία που η εταιρεία 

νοίκιαζε σε αυτές για χρόνια, η τραγική οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στον 

κλάδο του real estate, καθώς και το ανολοκλήρωτο project του Βοτανικού. Ο κ. 

Βωβός σε δηλώσεις του σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανέφερε 

ότι «η εταιρεία υπήρξε από συστάσεώς της και επί σειρά δεκαετιών κερδοφόρα, μέχρι 

και την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το έτος 2008 και την έκδοση της 

ακυρωτικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στις αρχές του 

έτους 2009, η οποία οδήγησε στη ματαίωση της οικοδόμησης εμπορικού κέντρου 

συμφερόντων της στην περιοχή του Βοτανικού» (www.newpost.gr ∙ 

www.protothema.gr). 

 ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. 

Η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Ατλάντικ», τον Αύγουστο του 2011 κήρυξε 

πτώχευση καθώς απέτυχε να ενταχθεί στο άρθρο 99. Οι κακοί χειρισμοί επί σειρά 

ετών της διοίκησης σε συνδυασμό με την κακή πορεία της χώρας, οδήγησε την 

επιχείρηση στην καταστροφή, μαζί με τους προμηθευτές της (www.protothema.gr). 

 SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε. 

Η επεκτατική πολιτική του δικτύου καταστημάτων εντός και εκτός της Ελλάδας με 

εύκολο δανειακό χρήμα που ακολούθησε η εταιρεία σε μια περίοδο που ολοένα και 

περισσότεροι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα έκλειναν, ήταν ένας από τους 

βασικούς λόγους που οδήγησε την εταιρεία στην χρεοκοπία. Η εταιρεία Sprider Stores 

σε ανακοίνωσή της υποστήριξε πως «η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, 

ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, η αύξηση του κόστους 

χρηματοδότησης, οι καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς στις κεντρικές αποθήκες 

και εγκαταστάσεις της εταιρείας, η άρνηση των ασφαλιστικών εταιρειών να την 

αποζημιώσουν έστω και μερικώς, αλλά και η αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε ο 

προμηθευτής της Sprider Stores, επιδείνωσαν επιπρόσθετα την κατάσταση και οδήγησαν 

την εταιρεία στην πτώχευση»  (www.tovima.gr ∙ www.fimes.gr). 
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 ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ 

Ο βασικότερος λόγος που οδήγησε την εταιρεία στην αίτηση πτώχευσης ήταν τα 

προβλήματα ρευστότητας που προέκυψαν από τη μείωση του κατασκευαστικού 

αντικειμένου, αλλά κυρίως η αδυναμία του κράτους και των ιδιωτών πελατών να 

ανταποκριθούν στις οφειλές τους προς την εταιρεία (www.tovima.gr). 

 ΓΕΝΕΡ Α.Ε. 

Η εταιρεία με μια επιστολή της προς την επιτροπή κεφαλαιαγοράς δήλωσε πως «το 

μεγάλο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών μας, οφείλονται στην πρόσκαιρη ταμειακή  

δυσχέρεια, δεδομένου ότι λόγω των γνωστών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, 

αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην είσπραξη μεγάλης αξίας ληξιπροθέσμων απαιτήσεων 

από τρίτους» (www.euro2day.gr). 

 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 

Μια σειρά ατυχών επενδύσεων από το 2005, ήταν η βασική αιτία δημιουργίας 

προβλημάτων στην επιχείρηση. Με τη διεθνή κρίση του 2008, η απροθυμία των 

τραπεζών για χρηματοδότηση, ανάγκασε την επιχείρηση να απευθυνθεί στην ελβετική 

Javes. Η κίνηση αυτή όμως είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ιδρυτή του ομίλου 

σε πρόεδρο με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι Ελβετοί από την άλλη δεν έβαλαν 

ούτε ένα ευρώ στην εταιρεία, αφήνοντας τεράστιες εκκρεμότητες ως προς τις 

πληρωμές του προσωπικού και την οφειλή προς το Δημόσιο (www.prismanews.gr). 

 

 NEOSET 

Η εταιρεία απέδωσε την κατάθεση αίτησης για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 σε δύο 

παράγοντες, στον ανταγωνισμό των ξένων αλυσίδων, ΙΚΕΑ κλπ, και στην κρίση που 

βιώνει η ελληνική οικονομία. Αυτοί οι δύο παράγοντες, οδήγησαν την εταιρεία σε 

ασφυξία αφού οι μειωμένες πωλήσεις και οι συσσωρευόμενες ζημιές δεν τις 

επέτρεψαν να καλύπτει τις υποχρεώσεις της (www.prismanews.gr). 

 

 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. 

Η έλλειψη ρευστού, η αδυναμία ομαλής τροφοδοσίας της επιχείρησης με 

εμπορεύματα, αλλά και η επίσχεση εργασίας εκ μέρους του απλήρωτου προσωπικού 
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της, ήταν οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν την άλλοτε εισηγμένη εταιρεία σε κατάσταση 

πτώχευσης (www.imerisia.gr). 

 SATO 

Μια σειρά από κακές επενδύσεις τόσο σε εμπορικά κέντρα (Athens Heart) όσο και 

στο real estate, καθώς και η πτώση στις πωλήσεις επίπλων στη χώρα μας, ήταν δύο 

από τους λόγους που οδήγησαν την επιχείρηση σε κατάσταση πτώχευσης. Ένας 

ακόμα λόγος ήταν η κακή διοίκηση, καθώς ενώ η επιχείρηση οδηγούνταν στην 

πτώχευση, ο ιδιοκτήτης της συνέχιζε να ξοδεύει χρήματα σε μεγαλεπήβολα σχέδια 

εμπορικών κέντρων (www.prismanews.gr ∙ www.protothema.gr). 

 

 FOKAS 

Η βαθιά κρίση, η αυξημένη μόχλευση και η κακοδιαχείριση αποτελούν τον κύριο 

λόγο αδυναμίας ανταπόκρισης της επιχείρησης σε βασικές της υποχρεώσεις. Μαζί με 

αυτά, η επιχείρηση είχε να αντιμετωπίσει και το υψηλό ποσοστό δανεισμού, το οποίο 

είχε φτάσει στα ίδια επίπεδα με τις πωλήσεις (www.prismanews.gr). 

 

 ΑΓΝΟ 

Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν την εταιρεία ΑΓΝΟ στην πτώχευση ήταν ο 

αυξημένος ανταγωνισμός στην αγορά του φρέσκου γάλακτος και η κακή διαχείριση 

από τις διοικήσεις τα τελευταία χρόνια. Παράδειγμα των λανθασμένων χειρισμών 

αποτελεί  το γεγονός ότι από το 2003, όπου η εταιρεία πωλήθηκε στην Κολιός χωρίς 

κανένα δάνειο, δεν κατάφερε να εμφανίσει καμία κερδοφόρα χρήση. Επιπλέον,  οι 

σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών από σούπερ μάρκετ μεγάλωσαν τα ήδη 

μεγεθυμένα λόγω κρίσης προβλήματα ρευστότητας (www.ethnos.gr). 

Το μεγαλύτερο λάθος όλων αυτών των επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να 

υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ήταν ότι 

παρόλο που είχαν διαθέσιμες όλες τις βασικές ενδείξεις για τις δυσμενείς 

επιχειρηματικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν, δεν έκαναν τους κατάλληλους 

χειρισμούς ώστε να καταφέρουν να τις αντιμετωπίσουν. Συγκεκριμένα, η 

καθυστερημένη αντίδραση των περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την 

έναρξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

εξειδικευμένων στελεχών σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση και την 
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αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεών τους, είχε ως αποτέλεσμα ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να κλείνουν 

(www.bloko.gr). 

3.5 Στοιχεία Πτωχευμένων Επιχειρήσεων ανά τον Κόσμο 

Η εξάπλωση της οικονομικής κρίσης στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία παρατεταμένης έντασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Οι όροι χρηματοδότησης καθώς και η εμπιστοσύνη τόσο των επιχειρήσεων όσο και 

των καταναλωτών στην Ευρώπη χρόνο με τον χρόνο επιδεινώνεται. Όλες αυτές οι 

εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα προγράμματα λιτότητας, συνετέλεσαν στη μείωση του 

ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης καθώς και του δυναμισμού της οικονομικής 

δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Αντίθετα, προτίμησαν τα εύκολα κέρδη μέσα 

από τη συνεχή χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος. 

Θύματα αυτής της συνεχιζόμενης ευρωπαϊκής κρίσης είναι οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις, οι οποίες ήρθαν αντιμέτωπες με αισθητά υψηλότερα κόστη 

αναχρηματοδότησης και αδυναμία εύρεσης κεφαλαίων. Παρόλο που αρκετές χώρες 

άρχισαν σιγά-σιγά να ανακάμπτουν δε συνέβη το ίδιο και με τις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Creditreform, ο αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων για 

τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Από τον παρακάτω 

πίνακα βλέπουμε πως ο αριθμός των πτωχεύσεων από το 2007 έως το 2009 έχει 

αυξηθεί σημαντικά. Το 2010 παρουσιάστηκε μια ελάχιστη μείωση, ενώ το 2011 ο 

αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων αυξήθηκε πάλι κατά 3%, δηλαδή από 174.463 το 

2010 σε 174.917 το 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράγοντες που επηρεάζουν την πτώχευση μιας επιχείρησης 

Μια εμπειρική διερεύνηση 

 

 
62 

Πίνακας 3.1: Πτωχεύσεις Εταιριών στη Δυτική Ευρώπη 

 
2011 2010 2009 2008 2007 

Μεταβολή 

(%) 2010/11 

Αυστρία 6.194 6.657 7.076 6.500 6.362 -7,0 

Βέλγιο 10.182 9.570 9.382 8.476 7.678 +6,4 

Δανία 5.447 6.461 5.710 3.709 2.401 -15,7 

Φινλανδία 3.005 2.864 3.275 2.612 2.254 +4,9 

Γαλλία 49.506 51.060 53.547 49.723 42.532 -3,0 

Γερμανία 30.200 32.060 32.930 29.580 29.150 -5,8 

Ελλάδα 452 355 355 359 524 +27,3 

Ιρλανδία 1.631 1.525 1.406 773 363 +7,0 

Ιταλία 11.792 10.089 8.354 6.498 5.518 +16,9 

Λουξεμβούργο 961 918 698 590 680 +4,7 

Ολλανδία 7.000 7.211 8.040 4.635 4.602 -2,9 

Νορβηγία 4.361 4.435 5.013 3.637 2.845 -1,7 

Πορτογαλία 6.025 5.144 4.450 3.267 2.123 +17,1 

Ισπανία 5.752 4.845 4.984 2.528 880 +18,7 

Σουηδία 7.177 7.546 7.892 6.298 5.791 -4,9 

Ελβετία 6.661 6.255 5.215 4.222 4.314 +6,5 

Ηνωμένο Βασίλειο 18.571 17.468 19.908 16.268 12.893 +6,3 

Σύνολο 174.917 174.463 178.235 149.675 130.910 +0,3 

Πηγή: Creditreform Economic Research Unit 

 Η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας μας αντικατοπτρίζεται από τον 

ρυθμό αύξησης των εταιρικών πτωχεύσεών της. Βλέπουμε, πως ενώ ο αριθμός των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων μέχρι το 2010 ήταν σχετικά σταθερός, το 2011 

παρατηρήθηκε μια αύξηση της τάξεως του 27,3%. Το ίδιο ανησυχητικά υψηλά 

επίπεδα παρουσιάζουν και άλλες χώρες όπως, η Ισπανία (+18,7%), η Πορτογαλία 

(+17,1%), η Ιταλία (+16,9%) και η Ιρλανδία (+7,0%). Αντίθετα, οι χώρες με τις 

μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των πτωχεύσεων, είναι η Δανία (-15,7%), η 

Γερμανία (-5,8%) και η Αυστρία (-7,0%). Γενικά παρατηρούμε πως οι χώρες που 

παρουσιάζουν μείωση στον αριθμό των πτωχευμένων επιχειρήσεων είναι περίπου ίσες 

με αυτές στις οποίες ο αριθμός των πτωχεύσεων αυξάνεται. Επομένως, παρατηρείται 

μια γενική στασιμότητα στο σύνολο των πτωχεύσεων το 2011. 

 Επιπλέον, στον πίνακα 3.2 παρουσιάζεται ο δείκτης πτώχευσης για κάθε μια 

από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που εξετάστηκαν. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι 

στην πρώτη θέση του πίνακα καθώς εμφανίζει τις λιγότερες πτωχεύσεις ανά 10.000 

επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα 5 πτωχευμένες επιχειρήσεις στις 10.000. Οι χώρες με 
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τους υψηλότερους δείκτες είναι το Λουξεμβούργο με 316 πτωχευμένες επιχειρήσεις 

στις 10.000 και ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Δανία με 182 πτωχεύσεις ανά 10.000 

επιχειρήσεις. Στη μέση ακριβώς του πίνακα βρίσκεται η Γερμανία με 84 πτωχεύσεις 

ανά 10.000 επιχειρήσεις, η οποία ξεπερνάει το μέσο όρο που είναι 68 πτωχευμένες 

επιχειρήσεις στις 10.000. 

 

Πίνακας 3.2: Δείκτης Πτωχεύσεων στις Χώρες της Δυτικής Ευρώπης για το έτος 2011 

 Πτωχεύσεις ανά 

10.000 επιχειρήσεις 

Ελλάδα 5 

Ισπανία 18 

Ιταλία 26 

Πορτογαλία 57 

Σουηδία 68 

Ηνωμένο Βασίλειο 81 

Ολλανδία 81 

Ιρλανδία 82 

Γερμανία 84 

Νορβηγία 90 

Φινλανδία 94 

Γαλλία 94 

Ελβετία 118 

Βέλγιο 132 

Αυστρία 152 

Δανία 182 

Λουξεμβούργο 316 

Μέσος όρος 68 

Πηγή: Creditreform Economic Research Unit 

 

Με βάση τα στοιχεία που αποτυπώνονται στον πίνακα, θα λέγαμε ότι οι 

περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης έχουν μικρότερο αριθμό πτωχευμένων 

επιχειρήσεων σε σχέση με τις κεντρικές χώρες, καθώς εμφανίζουν χαμηλότερους 

δείκτες πτώχευσης. Ωστόσο, το συμπέρασμα αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό καθώς ο 

τρόπος υπολογισμού των δεικτών πτώχευσης μπορεί να είναι διαφορετικός και έτσι η 

σύγκρισή τους να μην είναι εφικτή. Ακόμα, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στις 

χώρες της νότιας Ευρώπης είναι μικροί έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι 

οποίοι σε περίπτωση πτώχευσης δεν ακολουθούν την νομική πτωχευτική διαδικασία, 

αλλά απλά κλείνουν και παραμένουν ανενεργές. Έτσι, ο λόγος που αυτές οι χώρες 
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παρουσιάζουν χαμηλούς δείκτες πτώχευσης, μπορεί να οφείλεται σε αυτούς τους 

παράγοντες. 

Όσον αφορά τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη, και σε αυτές τις χώρες εξαιτίας των δύσκολων οικονομικών συνθηκών 

παρουσιάζεται μια αύξηση των πτωχευμένων επιχειρήσεων από το 2010 στο 2011 της 

τάξεως του 6,1%. Τη σημαντικότερη αύξηση στα ποσοστά των πτωχεύσεων 

παρουσίασε η Βουλγαρία με +114,3% καθώς και η Σλοβενία με ποσοστό +32.4%. 

Πέρα από τις αυξήσεις, παρουσιάζονται και σημαντικές μειώσεις στα ποσοστά των 

πτωχεύσεων με πρώτη την Λετονία (-66,8%). Το υψηλό αυτό ποσοστό μείωσης των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων οφείλεται στην άριστη διαχείριση των οικονομικών της 

χώρας, η οποία είχε εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις και για τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Έπειτα ακολουθεί η Εσθονία (-49,2%) και η Ρουμανία (-16,4%). 

 

 

Πίνακας 3.3: Πτωχεύσεις Εταιριών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

 2011 2010 
Μεταβολή  (%) 

2010/11 

Βουλγαρία 1.500 700 +114,3 

Κροατία 1.450 1.501 -3,4 

Τσεχική 

Δημοκρατία 
6.753 5.559 +21,5 

Εσθονία 256 504 -49,2 

Ουγγαρία 20.322 17.487 +16,2 

Λετονία 800 2.407 -66,8 

Λιθουανία 1.512 1.496 +1,1 

Πολωνία 705 665 +6,0 

Ρουμανία 4.580 5.480 -16,4 

Σλοβακία 870 830 +4,8 

Σλοβενία 675 510 +32,4 

Σύνολο 39.423 37.139 +6,1 

Πηγή: Creditreform Economic Research Unit 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγκριση και η ερμηνεία των στοιχείων αυτών θα 

πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η σχετική νομοθεσία μεταξύ των 

διαφόρων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διαφέρει σημαντικά. 

Όσον αφορά τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων στο σύνολο της ευρωζώνης για 

τα έτη 2013 και 2014, σύμφωνα με την Euler Hermes (2013), αναμένεται να αυξηθούν 

κατά 21% το 2013, ενώ το 2014 ο ρυθμός αύξησης των πτωχεύσεων να μειωθεί στο 

+7%. Επιπλέον, στον πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι μεταβολές στις εταιρικές 

πτωχεύσεις για τα έτη 2012-2014 για όλο τον κόσμο. Παρατηρούμε, πως ο 

παγκόσμιος αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1% το 2012, ενώ 

αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση της τάξεως του 8% για το 2013. Ωστόσο, το 2014 ο 

αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο +2%.  

Την πρώτη θέση με τις περισσότερες πτωχεύσεις το 2012 καταλαμβάνει η 

Δημοκρατία της Τσεχίας (+46%) και στη συνέχεια ακολουθούν η Πορτογαλία 

(+42%), η Σιγκαπούρη (+34%) και η Ισπανία (+32%). Στην Ελλάδα το ποσοστό των 

πτωχεύσεων είναι εξίσου υψηλό καθώς έφτασε το 30%. Από την άλλη πλευρά, οι 

σημαντικότερες μειώσεις των πτωχευμένων επιχειρήσεων καταγράφηκαν στην 

Εσθονία (-19%), στην Νότια Αφρική (-17%), στις ΗΠΑ (-16%) και στην Κίνα (-14%). 

 

 

Πίνακας 3.4: Ετήσιες Μεταβολές Εταιρικών Πτωχεύσεων Παγκοσμίως 

Ετήσιες Μεταβολές Εταιρικών Πτωχεύσεων Παγκοσμίως (%) 

 Προβλέψεις 

Χώρες 2012 2013  2014 

Ισπανία 32% 40% 15% 

Βραζιλία 26% 20% 0% 

Βέλγιο 4% 11% 2% 

Σουηδία 7% 10% 3% 

Ελλάδα 30% 10% 3% 

Τσεχική Δημοκρατία  46% 10% 10% 

Πολωνία 29% 10% 2% 

Πορτογαλία 42% 9% 1% 

Παγκόσμιος Δείκτης 

Πτωχεύσεων 
1% 8% 2% 

Ολλανδία 21% 7% -1% 

Ιταλία 2% 7% 0% 

Ταϊβάν 2% 6% 4% 

Λετονία 0% 6% -3% 
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Σλοβακία 6% 5% 4% 

Λιθουανία 5% 5% -5% 

Ουγγαρία 13% 4% -4% 

Κίνα -14% 4% 3% 

Αυστρία 3% 3% 0% 

Αυστραλία 1% 3% 2% 

Φιλανδία 1% 3% -2% 

Δανία 0% 3% -3% 

Χονγκ Κόνγκ -6% 3% -2% 

Ρωσία 10% 2% -3% 

Γαλλία 2% 2% -1% 

Γερμανία -6% 1% -2% 

Σιγκαπούρη 34% 1% -3% 

Χιλή -3% 1% -4% 

Κορέα (Νότια) -10% 1% -2% 

Εσθονία -19% 1% -4% 

Λουξεμβούργο 8% 0% -5% 

Νέα Ζηλανδία -8% -2% -2% 

Ελβετία -4% -2% -4% 

Ρουμανία 31% -3% -14% 

Ιαπωνία -5% -3% 3% 

Νορβηγία -12% -3% -6% 

Ιρλανδία 3% -3% -8% 

Καναδάς -11% -4% -2% 

Νότα Αφρική -17% -4% -4% 

ΗΠΑ -16% 7% -6% 

Ηνωμένο Βασίλειο -8% 7% -6% 

Πηγή: Euler Hermes 

 

Οι προβλέψεις για το 2013 προμηνύουν μια επιπλέον αύξηση στον αριθμό των 

πτωχεύσεων για την Ισπανία (+40%), ενώ για τις προαναφερθείσες χώρες οι 

πτωχεύσεις μειώνονται σημαντικά. Οι ΗΠΑ (-7%) και η Νότια Αφρική (-4%) θα 

συνεχίσουν να έχουν πτωτική τάση αλλά μικρότερη με σχέση με το 2012, ενώ στην 

Κίνα και στην Εσθονία ο αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων αναμένεται να 

αυξηθεί στο +4% και +1% αντίστοιχα. Επιπλέον, το 2014 παρατηρούμε ότι τα επίπεδα 

των πτωχεύσεων για όλες τις χώρες παραμένουν σε ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο και 

δεν παρατηρούνται ακραίες τιμές όπως το 2012. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα οι 

πτωχεύσεις αναμένεται να αυξηθούν μόλις 3% σε αντίθεση με το 2012 που 

αυξήθηκαν κατά 30%.  
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Διάγραμμα 3.3: Παγκόσμιος Δείκτης Πτωχεύσεων  

Πηγή: Euler Hermes 

Γενικότερα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στις χώρες της ευρωζώνης από 

το 2010 και μετά, ο αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο (βλ. διάγραμμα 3.3). Κύρια αιτία αυτού του φαινομένου είναι η 

οικονομική κρίση που μαστίζει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Από το 2013 και 

μετά όμως αναμένεται τα πράγματα να καλυτερεύσουν και ο ρυθμός αύξησης των 

πτωχεύσεων να μειωθεί. Ωστόσο, όλη αυτή η οικονομική αναταραχή παρόλο που 

οδήγησε σε μια ραγδαία αύξηση των εταιρικών πτωχεύσεων, μπορεί να έχει και 

θετικά αποτελέσματα καθώς οι επιχειρήσεις με ελάχιστη προσαρμοστικότητα και 

καινοτόμες ιδέες θα δώσουν τη θέση τους σε εκείνες που μπορούν να προσαρμόζονται 

και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

4.1 Συλλογή και Επεξεργασία Στοιχείων του Δείγματος  

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει 

ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στην πτώχευση. Στόχος της παρούσας έρευνας 

είναι να εξετάσει, μέσα από τη χρήση οικονομετρικών και στατιστικών 

προγραμμάτων, κατά πόσο ένα σύνολο αριθμοδεικτών μπορεί να επηρεάσει την 

πτώχευση μιας επιχείρησης, καθώς και να ελέγξει ποιοι από αυτούς τους 

αριθμοδείκτες συσχετίζονται μεταξύ τους. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα μελέτη, αφορά έναν αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων, εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων 

που ήταν απαραίτητα για την επιλογή του τελικού δείγματος, αρχικά έγινε 

διαχωρισμός του δείγματος σε δύο ομάδες, όπου η μία ομάδα περιλαμβάνει 

πτωχευμένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω της 

εξέτασης της αίτησής τους για την υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, 

ενώ η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

Για την επιλογή της πρώτης ομάδας έγινε αρχικά έρευνα σχετικά με τον 

αριθμό των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αναστολή 

τα τελευταία δέκα χρόνια. Η κύρια πηγή εύρεσης αυτών των στοιχείων ήταν 

οικονομικές εφημερίδες καθώς και αξιόπιστες ιστοσελίδες, όπως η ιστοσελίδα του 

Χρηματιστήριου Αθηνών και η ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής. Από αυτές τις 

επιχειρήσεις επιλέχθηκαν εκείνες που ήταν ή είναι ακόμα εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά βρίσκονται σε αναστολή, και επιπλέον υπάρχουν 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους για το έτος της πτώχευσης ή της 

αναστολής, ή ένα έτος πριν την πτώχευση ή την αναστολή τους. Στη συνέχεια, ως 

περίοδος για τη συλλογή των δεδομένων από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

κάθε επιχείρησης ορίστηκαν τα πέντε έτη πριν την πτώχευσή της ή την αναστολή της. 

Σε αυτό το σημείο περιορίστηκε ακόμα περισσότερο το δείγμα, καθώς πριν το 2004 η 
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κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων δεν γινόταν σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και έτσι οι επιχειρήσεις που είχαν πτωχεύσει πριν το 2009 δε 

συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Τελικά, η πρώτη ομάδα του δείγματος περιλαμβάνει 

επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής από το 2009 

μέχρι σήμερα και η περίοδος συλλογής δεδομένων από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις περιορίστηκε και αφορά πλέον τα έτη 2005 έως 2013.  

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει μη πτωχευμένες ελληνικές επιχειρήσεις που 

είναι επίσης εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι επιχειρήσεις αυτές 

προέρχονται από διάφορους κλάδους και η επιλογή τους έγινε τυχαία. Ως περίοδος για 

τη συλλογή δεδομένων από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης 

ορίστηκαν και εδώ τα πέντε έτη, και συγκεκριμένα από το 2009 έως το 2013. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τόσο για τις πτωχευμένες όσο 

και για τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 

4.2 Τελικό Δείγμα 

Μετά τη διενέργεια της παραπάνω διαδικασίας, το τελικό δείγμα αποτελείται 

συνολικά από 40 επιχειρήσεις από τις οποίες οι μισές είναι πτωχευμένες ή σε 

αναστολή επιχειρήσεις και οι άλλες μισές μη πτωχευμένες. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία και οι επιχειρήσεις προέρχονται από 

διάφορους κλάδους. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που 

επιλέχθηκαν καθώς και οι κλάδοι στους οποίους ανήκουν. 
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Πίνακας 4.5: Πτωχευμένες ή σε Αναστολή Επιχειρήσεις 

ΕΤΟΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ/

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

2013 
NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. Τρόφιμα & Ποτά - Τρόφιμα 

2013 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 

2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. Μέσα Ενημέρωσης - Εκδόσεις 

2013 
SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων 

2012 
ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 

Υπηρεσίες Μεταφορών 

2012 
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 

2012 
ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 

Κατασκευές 

2012 ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Υποδήματα 

2012 ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. Υγεία - Φαρμακευτικά Προϊόντα 

2012 
ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 

Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 

2012 
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε Μέσα Ενημέρωσης - Εκδόσεις 

2012 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ακίνητη Περιουσία - Συμμετοχές & Ανάπτυξη 

Ακίνητης Περιουσίας 

2011 ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 

2011 
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Χημικά - Εξειδικευμένα Χημικά 

2011 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. Εμπόριο - Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 

2010 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Διαρκή 

Καταναλωτικά Αγαθά 

2010 ΕΝΩΜΕΝΗ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 

2010 ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

Α.Ε.Ε. Τρόφιμα & Ποτά - Τρόφιμα 

2010 
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

Α.Ε Υγεία - Ιατρικές Υπηρεσίες 

2009 
MICROLAND COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε. Εμπόριο - Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 

 

 



Παράγοντες που επηρεάζουν την πτώχευση μιας επιχείρησης 

Μια εμπειρική διερεύνηση 

 

 
71 

Πίνακας 4.6: Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ Πετρέλαιο & Αέριο - Διυλιστήρια 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Πετρέλαιο & Αέριο - Καθετοποιημένες Εταιρ. 

Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Πρώτες Ύλες - Χάλυβας 

ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. 

ΑΛΟΥΜ. Πρώτες Ύλες - Αλουμίνιο 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - Οικοδομικά 

Υλικά & Εξαρτήματα 

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - Κατασκευές 

F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - Οικοδομικά 

Υλικά & Εξαρτήματα 

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - Οικοδομικά 

Υλικά & Εξαρτήματα 

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - Υλικά 

Συσκευασίας 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 

Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 

Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - Υπηρεσίες 

Μεταφορών 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 

Α.Ε. Τρόφιμα & Ποτά - Τρόφιμα 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. Ταξίδια & Αναψυχή - Τυχερά Παιχνίδια 

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταξίδια & Αναψυχή - Ταξίδια & Τουρισμός 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Χημικά - Εξειδικευμένα Χημικά 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - Εναλλακτικός 

Ηλεκτρισμός 

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - Ύδρευση 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Τεχνολογία - Υλικό Υπολογιστών 

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Τεχνολογία - Λογισμικό 
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4.3 Επιλογή Μεταβλητών του Δείγματος 

Οι αριθμοδείκτες που επιλέχθηκαν να εξεταστούν, καλύπτουν όλα τα 

χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, δηλαδή την αποδοτικότητα 

των κεφαλαίων, τη ρευστότητα, την κεφαλαιακή διάρθρωση και φερεγγυότητα κλπ. 

Επιπλέον, τα στοιχεία που χρειάστηκαν για τον υπολογισμό αυτών των 

αριθμοδεικτών, αντλήθηκαν από τους ετήσιους Ισολογισμούς καθώς και τις 

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης κάθε επιχείρησης από την ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπολογίστηκαν στις 31/12 κάθε έτους. Οι επτά 

αριθμοδείκτες που επιλέχθηκαν αναλύονται παρακάτω: 

 

1. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αποτελεί το πιο συνηθισμένο μέσο για τη μέτρηση της 

ρευστότητας και της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης, καθώς δείχνει 

κατά πόσο το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της μπορεί να καλυφθεί 

από τα περιουσιακά της στοιχεία. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του 

δείκτη, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο ασφάλειας των πιστωτών καθώς η 

επιχείρηση θα είναι σε καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας και έτσι θα μπορεί να 

ικανοποιήσει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο 

καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα ρευστοποίησης των στοιχείων 

του κυκλοφοριακού ενεργητικού (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005 ∙ Βασιλάτου, 

2001 ∙ Weston & Brigham, 1986). 

 

2. Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROA) = ΚΠΦΤ / Σύνολο 

Ενεργητικού   

Ο αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων μετράει την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης και συγκεκριμένα το ποσοστό απόδοσης του συνόλου 

των επενδύσεών της. Έτσι, μέσα από τη χρήση αυτού του δείκτη, φαίνεται πόσο 

αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται τα συνολικά κεφάλαια (ίδια και ξένα) της 

επιχείρησης και πόσο κερδοφόρα είναι σε σχέση με το σύνολο των περιουσιακών της 

στοιχείων. Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά 

αποτελέσματα χρήσης προ φόρων και τόκων με το συνολικό ενεργητικό. Ένας υψηλός 
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δείκτης ROA, δείχνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να παράγει κέρδος (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2005 ∙ Ευθύμογλου, 1999). 

 

3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρό Κέρδος / Ίδια Κεφάλαια 

(ROE) 

Ο αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται διαιρώντας 

το καθαρό κέρδος χρήσης, δηλαδή τα κέρδη που προέρχονται τόσο από λειτουργικές 

όσο και από μη λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης, με τα ίδια κεφάλαια. 

Δείχνει την αποδοτικότητα των επενδύσεων των μετόχων και το μέγεθος των κερδών 

που αναλογούν στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού 

του δείκτη, τόσο πιο εύστοχα χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα κεφάλαιά της και είναι 

αποτελεσματική, ενώ χαμηλές τιμές αυτού του δείκτη υποδηλώνουν την ύπαρξη 

αρνητικού κλίματος στο περιβάλλον της (Weston & Brigham, 1986). 

 

4. Παρακρατηθέντα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός μετράει τη σωρευτική κερδοφορία μιας επιχείρησης με την πάροδο 

του χρόνου, ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού. Τα παρακρατηθέντα κέρδη ή 

αλλιώς κέρδη εις νέον, είναι τα κέρδη που δεν διανεμήθηκαν στους μετόχους αλλά 

έμειναν στην επιχείρηση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 

νέων επενδύσεων. Έτσι, μια υψηλή τιμή αυτού του δείκτη, μας δείχνει ότι η 

χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων καθώς και των νέων επενδύσεων έγινε 

με τη χρήση των παρακρατηθέντων κερδών, και έτσι δεν χρειάστηκε η επιχείρηση να 

καταφύγει σε υψηλό δανεισμό. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να προσεχθεί σε αυτόν 

τον αριθμοδείκτη είναι η ηλικία μιας επιχείρησης, καθώς οι νεότερες επιχειρήσεις 

είναι λογικό να παρουσιάζουν χαμηλότερη τιμή, λόγω της μικρής ποσότητας των 

σωρευμένων τους κερδών (www.stockopedia.com). 

 

5. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού = Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το ύψος των πωλήσεων με το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και δείχνει το βαθμό αποτελεσματικής 

χρησιμοποίησης του συνόλου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής 

χρήσης. Έτσι, μέσα από τη χρήση αυτού του αριθμοδείκτη φαίνεται η 
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αποτελεσματικότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης σχετικά με τον προγραμματισμό, 

την ταχύτητα ανανέωσης και χρησιμοποίησης των διαφόρων στοιχείων του 

ενεργητικού, καθώς και την ικανότητά της να ελέγχει τα έξοδα σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών της. Ακόμα, δείχνει αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση 

σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επομένως, μία υψηλή τιμή αυτού του αριθμοδείκτη 

δείχνει πως η επιχείρηση χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία του ενεργητικού 

της, προκειμένου να  πραγματοποιήσει πωλήσεις (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005 

∙ Weston & Brigham, 1986). 

 

6. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης = Συνολικές Υποχρεώσεις / Συνολικό 

Ενεργητικό 

Ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης, μετράει το ύψος των συνολικών κεφαλαίων 

που έχουν χορηγήσει στην επιχείρηση οι δανειστές της και υπολογίζεται διαιρώντας 

το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων με το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων. Οι δανειστές της προτιμούν χαμηλή τιμή αυτού του 

δείκτη ώστε σε περίπτωση ρευστοποίησης η εξασφάλισή τους να είναι μεγαλύτερη, 

ενώ οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης προτιμούν υψηλή δανειακή επιβάρυνση 

προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους και σε περίπτωση ζημίας η επένδυσή της να 

είναι σχετικά μικρή. Επομένως, όσο υψηλότερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο 

αυξάνεται η πιθανότητα η επιχείρηση να γίνει αφερέγγυα προτού ικανοποιηθούν οι 

υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές. Αντίθετα, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το περιθώριο ασφάλειας των πιστωτών έναντι των ζημιών 

(Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005 ∙ Βασιλάτου, 2001).  

 

7. Δείκτης Κεφαλαίου Kίνησης = Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού 

Ένας σημαντικός αριθμοδείκτης για τον προσδιορισμό της ρευστότητας μιας 

επιχείρησης είναι ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης, ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας το 

κεφάλαιο κίνησης με το συνολικό ενεργητικό. Το κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά 

μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και 

παρουσιάζει το περιθώριο ασφάλειας των βραχυπρόθεσμων πιστωτών και δανειστών 

καθώς και της ίδιας της επιχείρησης. Ακόμα, δείχνει το διαθέσιμο απόθεμα 

ρευστότητας της επιχείρησης εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού. 

Όπως και στους υπόλοιπους δείκτες ρευστότητας, έτσι και σε αυτόν, όσο υψηλότερη 
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είναι η τιμή του, τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα της επιχείρησης (Weston & 

Brigham, 1986  ∙ Ευθύμογλου, 1999). 

 

4.4 Διενέργεια Παραμετρικών και Μη Παραμετρικών Ελέγχων των 

Μεταβλητών 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αριθμοδείκτες που αναλύθηκαν παραπάνω,  

συνδέονται με την πτώχευση μιας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν τόσο 

παραμετρικοί όσο και μη παραμετρικοί έλεγχοι, μέσω της χρήσης του στατιστικού 

προγράμματος SPSS, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

4.4.1 Παραμετρικός Έλεγχος T-Test 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο οι μέσες τιμές των δύο τύπων επιχειρήσεων, δηλαδή των πτωχευμένων και 

των μη-πτωχευμένων επιχειρήσεων, διαφέρουν για κάθε έναν από τους επτά δείκτες. 

Έτσι, οι υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε αυτός ο έλεγχος είναι οι ακόλουθες: 

Η0: μ0 = μ1 

Η1: μ0 ≠μ1 

 

Όπου: 

 μ0  είναι η μέση τιμή του δείκτη για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις 

 μ1  είναι η μέση τιμή του δείκτη για τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια αυτού του ελέγχου 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  
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Πίνακας 4.7: Αποτελέσματα Παραμετρικού Ελέγχου T-Test 
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Στο αριστερό μέρος αυτού του πίνακα βρίσκεται το τεστ του Levene , το οποίο μας 

πληροφορεί σχετικά με την ισότητα των διακυμάνσεων. Βλέποντας τη στήλη 

significance, παρατηρούμε ότι και για τους επτά δείκτες η πιθανότητα είναι μικρότερη 

του 5%, έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διακυμάνσεις δεν είναι ίσες. Η 

εξέταση αυτού του τεστ έγινε προκειμένου να αποφασίσουμε ποιο από τα δύο t-test, 

που παρουσιάζονται στον πίνακα θα επιλέξουμε. Εφόσον από το τεστ του Levene 

διαπιστώσαμε ότι οι διακυμάνσεις δεν είναι ίσες, θα κοιτάξουμε τη δεύτερη γραμμή 

του πίνακα (Equal variances not assumed), έτσι ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα για 

τον παραμετρικό έλεγχο t-test. 

 Από τη στήλη significance (2-tailed) του t-test, παρατηρούμε ότι οι τιμές 

πιθανότητας (p-value) για τους δείκτες 2, 4, 5, 6 και 7, είναι μικρότερες του 5%, 

επομένως απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες 

τιμές του δείκτη αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων, των παρακρατηθέντων 

κερδών προς το συνολικό ενεργητικό, του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

ενεργητικού, του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης και του δείκτη κεφαλαίου κίνησης 

για τις δύο ομάδες επιχειρήσεων δεν είναι ίσες. 

 Για να είναι όμως αξιόπιστα τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, απαιτείται η 

ικανοποίηση δύο βασικών υποθέσεων. Η πρώτη αναφέρεται στην κανονικότητα της 

κατανομής των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων, ενώ η δεύτερη στον έλεγχο 

ύπαρξης ακραίων παρατηρήσεων. Στην περίπτωση που δεν ισχύουν οι δύο αυτές 

υποθέσεις, τότε πραγματοποιούνται µη παραμετρικοί έλεγχοι. 

 

4.4.1.1 Έλεγχος Κανονικότητας 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η αξιοπιστία του ελέγχου t-test προϋποθέτει 

την κανονικότητα της κατανομής των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων. Επομένως, 

οι δύο υποθέσεις που θα ελεγχθούν είναι: 

Η0: τα δείγματα προέρχονται από κανονική κατανομή 

Η1: τα δείγματα δεν προέρχονται από κανονική κατανομή 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν υποστηρίζεται η μηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή τα 

δείγματα προέρχονται από κανονική κατανομή, θα χρησιμοποιήσουμε δύο πολύ 
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γνωστά στατιστικά τεστ κανονικότητας, τα τεστ των Kolmogorov-Smirnov και 

Shapiro-Wilk. Η διαφορά αυτών των δύο τεστ είναι ότι το κριτήριο των Shapiro-Wilk 

επιλέγεται κυρίως για δείγματα μικρού μεγέθους (n ≤ 50), ενώ το κριτήριο των 

Kolmogorov-Smirnov για δείγματα μεγάλου μεγέθους (n > 50). Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου κανονικότητας, τόσο για τις πτωχευμένες όσο και για τις μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις, δίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 4.8: Έλεγχος Κανονικότητας Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

                                     Tests of Normality 

 
Kolmogorov-

Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΔΕΙΚΤΗΣ 1 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας ,384 100 ,000 ,337 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 2 

Αποδοτικότητα Επενδυμένων 

Κεφαλαίων ,286 100 ,000 ,524 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 3 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων ,236 100 ,000 ,706 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 4 

Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο 

Ενεργητικού ,390 100 ,000 ,180 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 5 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 
,190 100 ,000 ,799 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 6 

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 
,248 100 ,000 ,552 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 7 

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης 
,242 100 ,000 ,535 100 ,000 

     a  Lilliefors Significance Correction 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το Sig. (p-value) =0,000 < 0,05 και για 

τους επτά δείκτες, επομένως απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας για 

όλες τις πτωχευμένες επιχειρήσεις. 
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Πίνακας 4.9: Έλεγχος Κανονικότητας Μη Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

               Tests of Normality 

 

Kolmogorov-

Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΔΕΙΚΤΗΣ 1 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 
,177 100 ,000 ,702 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 2 

Αποδοτικότητα Επενδυμένων 

Κεφαλαίων 
,294 100 ,000 ,530 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 3 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 
,245 100 ,000 ,652 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 4 

Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο 

Ενεργητικού 
,145 100 ,000 ,927 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 5 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 
,284 100 ,000 ,704 100 ,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ 6 

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 
,111 100 ,004 ,957 100 ,002 

ΔΕΙΚΤΗΣ 7 

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης ,063 100 
,200(*

) 
,990 100 ,698 

 

                       *  This is a lower bound of the true significance. 

                       a  Lilliefors Significance Correction 

 

Και εδώ βλέπουμε πως οι τιμές πιθανότητας για τους δείκτες 1 έως 6 είναι μικρότερες 

του 0,05 (ή 5%) εκτός από τον δείκτη 7. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

πρόβλημα κανονικότητας και στις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

 

4.4.1.2 Έλεγχος Ύπαρξης Ακραίων Τιμών  

Στη συνέχεια εξετάζουμε αν υπάρχουν ακραίες παρατηρήσεις (outliers), καθώς οι 

παραμετρικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήσαμε για την ισότητα της μέσης τιμής των 
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δεικτών είναι ευαίσθητοι και το αποτέλεσμά τους επηρεάζεται από την ύπαρξη 

ακραίων τιμών. Οι ακραίες τιμές είναι παρατηρήσεις οι οποίες εμφανίζουν πολύ 

μεγάλες ή πολύ μικρές τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες παρατηρήσεις. Ο έλεγχος 

παρουσίας ακραίων τιμών έγινε με τη χρήση των θηκογραμμάτων (box-plots), όπως 

αυτά παρουσιάστηκαν από το πρόγραμμα SPSS.  

Γενικότερα, το θηκόγραμμα εμφανίζεται με τη μορφή ενός κουτιού, όπου το 

κάτω μέρος του απεικονίζει το πρώτο τεταρτημόριο, το πάνω μέρος του το τρίτο 

τεταρτημόριο και η διάμεσος του κουτιού απεικονίζει πάντα το δεύτερο τεταρτημόριο. 

Επιπλέον, πάνω και κάτω από το κουτί επεκτείνονται δύο κάθετες γραμμές που 

λέγονται μύστακες (whiskers), οι οποίες δείχνουν το εύρος των τιμών στα δύο ακραία 

τεταρτημόρια. Όταν οι παρατηρήσεις κατανέμονται κανονικά, τότε η διάμεσος 

βρίσκεται στο κέντρο του κουτιού και οι δύο μύστακες έχουν ίδιο μήκος. 

Διαφορετικά, όταν υπάρχει ασυμμετρία και λοξότητα στην κατανομή, η διάμεσος 

αποκλίνει σημαντικά προς το πρώτο ή το τρίτο τεταρτημόριο και τα μήκη των δύο 

μυστάκων δεν είναι συγκρίσιμα. Οι μακρινές τιμές, τις οποίες και θα ελέγξουμε, 

βρίσκονται μετά το τέλος των δύο μυστάκων και συμβολίζονται είτε με κύκλο, είτε με 

αστερίσκο. Συγκεκριμένα, όταν η απόσταση της τιμής από τα άκρα του κουτιού είναι 

μεγαλύτερη από 1.5I τότε η τιμή χαρακτηρίζεται ως ύποπτη ακραία τιμή και 

συμβολίζεται με κύκλο, ενώ αν είναι μεγαλύτερη από 3I χαρακτηρίζεται ως ακραία 

τιμή και συμβολίζεται με αστερίσκο. Παρακάτω παρουσιάζονται τα θηκογράμματα 

και των επτά δεικτών για τις πτωχευμένες και τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. 
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Διάγραμμα 4.4: Θηκόγραμμα του Δείκτη 1 για τις Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.5: Θηκόγραμμα του Δείκτη 2 για τις Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.6: Θηκόγραμμα του Δείκτη 3 για τις Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.7: Θηκόγραμμα του Δείκτη 4 για τις Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.8: Θηκόγραμμα του Δείκτη 5 για τις Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.9: Θηκόγραμμα του Δείκτη 6 για τις Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.10: Θηκόγραμμα του Δείκτη 7 για τις Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 

 

 

Από τα παραπάνω θηκογράμματα βλέπουμε ότι για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις 

υπάρχουν ακραίες τιμές. Συγκεκριμένα, ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 

(Δείκτης 1), ο δείκτης αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (Δείκτης 2) και ο 

δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Δείκτης 3) παρουσιάζουν τουλάχιστον έξι 

ακραίες τιμές, σε αντίθεση με τον δείκτη των παρακρατηθέντων κερδών προς το 

συνολικό ενεργητικό (Δείκτης 4), τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

(Δείκτης 5), τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (Δείκτης 6) και τον δείκτη κεφαλαίου 

κίνησης (Δείκτης 7), που παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό ακραίων τιμών. 
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Διάγραμμα 4.11: Θηκόγραμμα του Δείκτη 1 για τις Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.12: Θηκόγραμμα του Δείκτη 2 για τις Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.13: Θηκόγραμμα του Δείκτη 3 για τις Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.14: Θηκόγραμμα του Δείκτη 4 για τις Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.15: Θηκόγραμμα του Δείκτη 5 για τις Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.16: Θηκόγραμμα του Δείκτη 6 για τις Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα 4.17: Θηκόγραμμα του Δείκτη 7 για τις Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 

 

 

Για τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις διαπιστώνουμε ότι σχεδόν όλοι οι δείκτες 

παρουσιάζουν ακραίες τιμές, μόνο ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (Δείκτης 6) και ο 

δείκτης κεφαλαίου κίνησης (Δείκτης 7) δεν παρουσιάζουν. Ωστόσο, ο δείκτης 7 

παρουσιάζει τρείς ύποπτες ακραίες τιμές, οι οποίες είναι οι παρατηρήσεις 103, 181 και 

182.  

 Εφόσον διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ακραίες τιμές σχεδόν σε όλα τα δείγματα 

και επίσης δεν ισχύει η κανονικότητα των παρατηρήσεων των δειγμάτων, η αξιοπιστία 

των παραμετρικών ελέγχων που πραγματοποιήσαμε, για την ισότητα των μέσων τιμών 

τίθεται υπό αμφισβήτηση. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε μη παραμετρικούς 
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ελέγχους, οι οποίοι δεν είναι ευαίσθητοι στην ύπαρξη ακραίων παρατηρήσεων ή μη 

κανονικότητας. 

 

4.4.2 Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι 

Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι 

Mann-Whitney U και Wilcoxon W, οι οποίοι θεωρούνται ως εναλλακτικοί του t-test 

στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις του δείγματος δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Τα αποτελέσματα των μη παραμετρικών ελέγχων παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.10: Αποτελέσματα Μη Παραμετρικών Ελέγχων  

Test Statistics(a) 

 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

1 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

2 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

3 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

4 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

5 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

6 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

7 

Mann-Whitney U 1668,000 1361,000 3256,000 1651,000 3388,000 2150,000 1266,000 

Wilcoxon W 6718,000 6411,000 8306,000 6701,000 8438,000 7200,000 6316,000 

Z -8,141 -8,891 -4,261 -8,183 -3,939 -6,964 -9,124 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  Grouping Variable: TYPE 

 

Από τον πίνακα των μη παραμετρικών ελέγχων παρατηρούμε ότι το p-value και για 

τους επτά δείκτες είναι 0,00 και άρα μικρότερο του 0,05. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες 

τιμές των δεικτών διαφέρουν ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι πτωχευμένη ή μη 

πτωχευμένη. Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε και από τον ακόλουθο πίνακα η μέση 

τιμή του δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας (Δείκτης 1) είναι μεγαλύτερη στις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις (2,039) από ότι στις πτωχευμένες (1,605). Το ίδιο ισχύει και 

για τον δείκτη αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (Δείκτης 2), τον δείκτη 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Δείκτης 3), τον δείκτη των παρακρατηθέντων 

κερδών προς το συνολικό ενεργητικό (Δείκτης 4), τον δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού (Δείκτης 5) και τον δείκτη κεφαλαίου κίνησης (Δείκτης 7). Τα 

πράγματα όμως αλλάζουν με τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (Δείκτης 6), καθώς η 
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μέση τιμή του είναι μεγαλύτερη στις πτωχευμένες επιχειρήσεις (0,930) από ότι στις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις (0,474).  

 

Πίνακας 4.11: Στατιστικά Στοιχεία Δεικτών  

Group Statistics 

 TYPE N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

ΔΕΙΚΤΗΣ 1 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας 

,00 100 1,60557 3,941688 ,394169 

1,00 100 2,03989 1,416021 ,141602 

ΔΕΙΚΤΗΣ 2 

Αποδοτικότητα Επενδυμένων 

Κεφαλαίων 

,00 100 -,21460 ,640857 ,064086 

1,00 100 ,07679 ,151549 ,015155 

ΔΕΙΚΤΗΣ 3 

Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 

,00 100 -,16220 1,770925 ,177093 

1,00 100 ,10844 ,195414 ,019541 

ΔΕΙΚΤΗΣ 4 

Παρακρατηθέντα Κέρδη/ 

Σύνολο Ενεργητικού 

,00 100 -1,51919 7,292224 ,729222 

1,00 100 ,11264 ,156786 ,015679 

ΔΕΙΚΤΗΣ 5 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού 

,00 100 ,53395 ,608095 ,060810 

1,00 100 ,95788 1,053716 ,105372 

ΔΕΙΚΤΗΣ 6 

Δείκτης Δανειακής 

Επιβάρυνσης 

,00 100 ,93031 ,931586 ,093159 

1,00 100 ,47405 ,176523 ,017652 

ΔΕΙΚΤΗΣ 7 

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης 

,00 100 -,39129 ,907628 ,090763 

1,00 100 ,16074 ,160409 ,016041 

 

 

Γενικά, το συμπέρασμα στο οποίο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με βάση τους 

παραπάνω πίνακες είναι ότι όσο πιο μικρή είναι η τιμή των δεικτών 1, 2, 3, 4, 5 και 7, 

τόσο αυξάνεται η πιθανότητα πτώχευσης των επιχειρήσεων. Αντίθετα, όσο πιο μεγάλη 

είναι η τιμή του δείκτη 6 τόσο αυξάνεται η πιθανότητα πτώχευσης μιας επιχείρησης. 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι λογικό, καθώς όσο μειώνεται η 

ρευστότητα της επιχείρησης (η οποία μετράται με τους δείκτες 1 και 7), η 

αποτελεσματικότητα της στη διαχείριση των κεφαλαίων της (δείκτες 2 και 3) και της 

περιουσίας της (δείκτης 5), καθώς και η σωρευτική της κερδοφορία (δείκτης 4), τόσο 
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δυσχεραίνει η θέση της, και η πιθανότητα πτώχευσης της επιχείρησης αυξάνεται. 

Αντίθετα, όσο αυξάνεται ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (δείκτης 6), τόσο 

αυξάνεται η πιθανότητα η επιχείρηση να γίνει αφερέγγυα και να πτωχεύσει. 

4.5 Εκτίμηση Μοντέλου Παλινδρόμησης 

Πέρα από την πραγματοποίηση παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων, 

εκτιμήθηκαν και δύο είδη ‘‘ισχυρής’’ παλινδρόμησης (robust regression) προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν οι τιμές των δεικτών όντως διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της 

επιχείρησης. 

Η παλινδρόμηση που εκτιμήθηκε έχει την εξής μορφή: ΥΥ  ==  αα  ++  ββΧΧ  ++  εε 

Όπου Υ είναι ένας από τους επτά δείκτες, Χ είναι μια ψευδομεταβλητή η οποία 

παίρνει την τιμή 0 για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις και 1 για τις μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις και ε είναι τα κατάλοιπα ή λάθη παλινδρόμησης. 

 

Το πρώτο είδος παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι η quantile regression. Ένα 

πλεονέκτημα της quantile παλινδρόμησης, σε σχέση με τη συνήθη παλινδρόμηση 

ελαχίστων τετραγώνων, είναι ότι οι εκτιμήσεις της είναι πιο «ισχυρές» (robust) έναντι 

των ακραίων τιμών. Η εκτίμηση της παλινδρόμησης έγινε με τη χρήση του 

οικονομετρικού προγράμματος EVIEWS και τα αποτελέσματα για κάθε δείκτη 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 4.12: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - Quantile Regression για τον Δείκτη 1 

Dependent Variable: D1 

Method: Quantile Regression (Median) 

Date: 10/05/13   Time: 10:25 

Sample: 2005 2012 

Included observations: 200 

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance 

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.16613 

Estimation successful but solution may not be unique 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.752351 0.078224 9.617928 0.0000 

TYPE 0.893604 0.134126 6.662425 0.0000 
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Pseudo R-squared 0.116695     Mean dependent var 1.822734 

Adjusted R-squared 0.112234     S.D. dependent var 2.962150 

S.E. of regression 3.035961     Objective 103.6607 

Quantile dependent 
var 1.172134     Restr. objective 117.3555 

Sparsity 1.821320     Quasi-LR statistic 60.15333 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000  

 

Η εξίσωση της παλινδρόμησης μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

D1 = 0.7523 + 0.8936 TYPE + ε 

         (9.61)           (6.66) 

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η ψευδομεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική 

καθώς το t-Statistic = 6.66 > 2. Επιπλέον, ο σταθερός όρος (C) είναι η εκτίμηση του 

μέσου όρου για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, ενώ το άθροισμα του σταθερού όρου 

και της ψευδομεταβλητής (C + TYPE) είναι η εκτίμηση του μέσου όρου για τις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι η τιμή του δείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας (Δείκτης 1) επηρεάζεται από το είδος της επιχείρησης 

και συγκεκριμένα οι μη πτωχευμένες επιχειρήσεις έχουν τιμή κατά 0.893 υψηλότερη 

από τις πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 4.13: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - Quantile Regression για τον Δείκτη 2 

Dependent Variable: D2 

Method: Quantile Regression (Median) 

Date: 10/05/13   Time: 10:27 

Sample: 2005 2012 

Included observations: 200 

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance 

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.16613 

Estimation successful but solution may not be unique 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.062182 0.018798 -3.307904 0.0011 

TYPE 0.104685 0.019888 5.263671 0.0000 

 

Pseudo R-squared 0.079443     Mean dependent var -0.068907 

Adjusted R-squared 0.074793     S.D. dependent var 0.486906 

S.E. of regression 0.478706     Objective 16.62878 

Quantile dependent 
var 0.017434     Restr. objective 18.06382 

Sparsity 0.193062     Quasi-LR statistic 59.46410 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000  
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Η εξίσωση της παλινδρόμησης μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

D2 = -0.0621 + 0.1046 TYPE + ε 

         (-3.30)           (5.26) 

Από τον πίνακα παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι η ψευδομεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική καθώς το t-Statistic = 5.26 > 2. Επιπλέον, η εκτίμηση της μέσης τιμής του 

δείκτη αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (Δείκτης 2) για τις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις είναι -0.062, ενώ για τις μη πτωχευμένες είναι 0.042. Άρα βλέπουμε ότι η 

τιμή του δείκτη αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων είναι κατά 0.104 υψηλότερη 

στις μη πτωχευμένες από ότι στις πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 4.14: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - Quantile Regression για τον Δείκτη 3 

Dependent Variable: D3 

Method: Quantile Regression (Median) 

Date: 10/05/13   Time: 10:27 

Sample: 2005 2012 

Included observations: 200 

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance 

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.16613 

Estimation successful but solution may not be unique 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.010596 0.026820 -0.395083 0.6932 

TYPE 0.076953 0.028851 2.667275 0.0083 

 

Pseudo R-squared 0.015836     Mean dependent var -0.026880 

Adjusted R-squared 0.010865     S.D. dependent var 1.263966 

S.E. of regression 1.264786     Objective 48.67922 

Quantile dependent 
var 0.044800     Restr. objective 49.46249 

Sparsity 0.304573     Quasi-LR statistic 20.57358 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000006  

 

Η εξίσωση της παλινδρόμησης μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

D3 = -0.0105 + 0.0769 TYPE + ε 

         (-0.39)           (2.66) 

Από τον πίνακα παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι η ψευδομεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική καθώς το t-Statistic = 2.66 > 2. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

παλινδρόμησης για τον δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Δείκτης 3) δείχνουν 
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ότι οι μη πτωχευμένες επιχειρήσεις έχουν τιμή κατά 0.076 υψηλότερη από τις 

πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 4.15: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - Quantile Regression για τον Δείκτη 4 

Dependent Variable: D4 

Method: Quantile Regression (Median) 

Date: 10/05/13   Time: 10:28 

Sample: 2005 2012 

Included observations: 200 

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance 

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.16613 

Estimation successful but solution may not be unique 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.217639 0.070652 -3.080427 0.0024 

TYPE 0.315065 0.073391 4.292986 0.0000 

 

Pseudo R-squared 0.047933     Mean dependent var -0.703271 

Adjusted R-squared 0.043124     S.D. dependent var 5.209218 

S.E. of regression 5.239871     Objective 83.04105 

Quantile dependent 
var 0.040633     Restr. objective 87.22183 

Sparsity 0.620094     Quasi-LR statistic 53.93742 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000  

 

Η εξίσωση της παλινδρόμησης μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

D4 = -0.2176 + 0.3150 TYPE + ε 

         (-3.08)           (4.29) 

Από τον πίνακα παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι η ψευδομεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική καθώς το t-Statistic = 4.29 > 2. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

μέση τιμή του δείκτη των παρακρατηθέντων κερδών προς το συνολικό ενεργητικό 

(Δείκτης 4) επηρεάζονται από το είδος της επιχείρησης και συγκεκριμένα οι μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις έχουν τιμή κατά 0.315 υψηλότερη από τις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 4.16: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - Quantile Regression για τον Δείκτη 5 

Dependent Variable: D5 

Method: Quantile Regression (Median) 

Date: 10/05/13   Time: 10:29 

Sample: 2005 2012 

Included observations: 200 

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance 
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Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.16613 

Estimation successful but solution may not be unique 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.327777 0.056635 5.787495 0.0000 

TYPE 0.214547 0.078442 2.735111 0.0068 

 

Pseudo R-squared 0.024209     Mean dependent var 0.745914 

Adjusted R-squared 0.019281     S.D. dependent var 0.884016 

S.E. of regression 0.921267     Objective 51.92512 

Quantile dependent 
var 0.457044     Restr. objective 53.21337 

Sparsity 1.108579     Quasi-LR statistic 9.296608 

Prob(Quasi-LR stat) 0.002296  

 

Η εξίσωση της παλινδρόμησης μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

D5 = 0.3277 + 0.2145 TYPE + ε 

         (5.78)           (2.73) 

Από τον πίνακα παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι η ψευδομεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική καθώς το t-Statistic = 2.73 > 2. Επιπλέον, και εδώ βλέπουμε ότι η μέση 

τιμή του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (Δείκτης 5) στις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις είναι υψηλότερη κατά 0.214 σε σχέση με τις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 4.17: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - Quantile Regression για τον Δείκτη 6 

Dependent Variable: D6 

Method: Quantile Regression (Median) 

Date: 10/05/13   Time: 10:29 

Sample: 2005 2012 

Included observations: 200 

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance 

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.16613 

Estimation successful but solution may not be unique 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.769823 0.039747 19.36806 0.0000 

TYPE -0.268078 0.050136 -5.347045 0.0000 

 

Pseudo R-squared 0.086033     Mean dependent var 0.702181 

Adjusted R-squared 0.081417     S.D. dependent var 0.706791 

S.E. of regression 0.680369     Objective 29.32125 

Quantile dependent 
var 0.602822     Restr. objective 32.08129 

Sparsity 0.691036     Quasi-LR statistic 31.95253 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000  
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Η εξίσωση της παλινδρόμησης μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

D6 = 0.7698 - 0.2680 TYPE + ε 

         (19.36)           (-5.34) 

Από τον πίνακα παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι η ψευδομεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική καθώς το t-Statistic = -5.34 < -2. Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 

παλινδρόμησης δείχνουν ότι ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (Δείκτης 6) 

επηρεάζεται από το είδος της επιχείρησης. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός συμπεριφέρεται 

αντίθετα από τους άλλους δείκτες, καθώς οι μη πτωχευμένες επιχειρήσεις έχουν τιμή 

κατά 0.268 χαμηλότερη  από τις πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 4.18: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - Quantile Regression για τον Δείκτη 7 

Dependent Variable: D7 

Method: Quantile Regression (Median) 

Date: 10/05/13   Time: 10:30 

Sample: 2005 2012 

Included observations: 200 

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance 

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.16613 

Estimation successful but solution may not be unique 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.136157 0.038738 -3.514867 0.0005 

TYPE 0.299814 0.044671 6.711565 0.0000 

 

Pseudo R-squared 0.117779     Mean dependent var -0.115276 

Adjusted R-squared 0.113323     S.D. dependent var 0.706536 

S.E. of regression 0.676491     Objective 27.75078 

Quantile dependent 
var 0.043682     Restr. objective 31.45557 

Sparsity 0.565254     Quasi-LR statistic 52.43376 

Prob(Quasi-LR stat) 0.000000  

 

Η εξίσωση της παλινδρόμησης μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

D7 = -0.1361 + 0.2998 TYPE + ε 

         (-3.51)           (6.71) 

Από τον πίνακα παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι η ψευδομεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική καθώς το t-Statistic = 6.71 > 2. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο 

δείκτης κεφαλαίου κίνησης (Δείκτης 7) επηρεάζεται από το είδος της επιχείρησης και 
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συγκεκριμένα, οι μη πτωχευμένες επιχειρήσεις έχουν τιμή κατά 0.299 υψηλότερη από 

τις πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

Το δεύτερο είδος παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι η Least Absolute 

Deviations Regression (LAD regression). Οι εκτιμήσεις της μεθόδου αυτής, όπως και 

της quantile regression που αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι πιο «ισχυρές» (robust) 

έναντι των ακραίων τιμών σε σχέση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η 

εκτίμηση της παλινδρόμησης έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 

και τα αποτελέσματα για κάθε δείκτη παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 
 

Πίνακας 4.19: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - LAD Regression για τον Δείκτη 1 

 

Model 1: LAD,  

Dependent variable: D1 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 0.752351 0.0667728 11.2673 <0.00001 *** 

TYPE 0.893604 0.143198 6.2404 <0.00001 *** 

 

Median depend. var  1.177002  S.D. dependent var  2.962150 

Sum absolute resid  207.3215  Sum squared resid  1824.978 

Log-likelihood -345.8201  Akaike criterion  695.6402 

Schwarz criterion  702.2368  Hannan-Quinn  698.3097 

 

 

 

 
Πίνακας 4.20: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - LAD Regression για τον Δείκτη 2 

Model 2: LAD,  

Dependent variable: D2 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const -0.0621824 0.0168023 -3.7008 0.00028 *** 

TYPE 0.104685 0.0174887 5.9858 <0.00001 *** 

 

Median depend. var  0.017862  S.D. dependent var  0.486906 

Sum absolute resid  33.25756  Sum squared resid  45.37360 

Log-likelihood  20.17761  Akaike criterion -36.35522 

Schwarz criterion -29.75858  Hannan-Quinn -33.68566 
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Πίνακας 4.21: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - LAD Regression για τον Δείκτη 3 

Model 3: LAD,  

Dependent variable: D3 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const -0.0105961 0.0251593 -0.4212 0.67409  

TYPE 0.0769533 0.0265834 2.8948 0.00422 *** 

 

Median depend. var  0.045260  S.D. dependent var  1.263966 

Sum absolute resid  97.35844  Sum squared resid  316.7376 

Log-likelihood -194.6458  Akaike criterion  393.2917 

Schwarz criterion  399.8883  Hannan-Quinn  395.9613 

 

 

 

 
Πίνακας 4.22: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - LAD Regression για τον Δείκτη 4 

 

Model 4: LAD, 

Dependent variable: D4 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const -0.217639 0.0924075 -2.3552 0.01949 ** 

TYPE 0.315065 0.0929367 3.3901 0.00084 *** 

 

Median depend. var  0.040714  S.D. dependent var  5.209218 

Sum absolute resid  166.0821  Sum squared resid  5436.336 

Log-likelihood -301.4624  Akaike criterion  606.9248 

Schwarz criterion  613.5214  Hannan-Quinn  609.5944 

 

 

 
Πίνακας 4.23: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - LAD Regression για τον Δείκτη 5 

 

Model 5: LAD,  

Dependent variable: D5 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 0.327777 0.0506543 6.4709 <0.00001 *** 

TYPE 0.214547 0.0718994 2.9840 0.00320 *** 

 

Median depend. var  0.462188  S.D. dependent var  0.884016 

Sum absolute resid  103.8502  Sum squared resid  168.0489 

Log-likelihood -207.5559  Akaike criterion  419.1119 

Schwarz criterion  425.7085  Hannan-Quinn  421.7814 
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Πίνακας 4.24: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - LAD Regression για τον Δείκτη 6 

Model 6: LAD,  

Dependent variable: D6 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 0.769823 0.03547 21.7035 <0.00001 *** 

TYPE -0.268078 0.0587715 -4.5614 <0.00001 *** 

 

Median depend. var  0.603045  S.D. dependent var  0.706791 

Sum absolute resid  58.64250  Sum squared resid  91.65470 

Log-likelihood -93.25790  Akaike criterion  190.5158 

Schwarz criterion  197.1124  Hannan-Quinn  193.1854 

 

 

 
Πίνακας 4.25: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - LAD Regression για τον Δείκτη 7 

Model 7: LAD,  

Dependent variable: D7 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const -0.136157 0.0428187 -3.1799 0.00171 *** 

TYPE 0.299814 0.0493376 6.0768 <0.00001 *** 

 

Median depend. var  0.045340  S.D. dependent var  0.706536 

Sum absolute resid  55.50156  Sum squared resid  90.61266 

Log-likelihood -82.24817  Akaike criterion  168.4963 

Schwarz criterion  175.0930  Hannan-Quinn  171.1659 

 

 

 

    

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με 

αυτά που βρήκαμε από την προηγούμενη παλινδρόμηση. Εν κατακλείδι το γενικό 

συμπέρασμα που βγαίνει από τη χρήση της παλινδρόμησης είναι ότι όπως και 

προηγουμένως, η τιμή των δεικτών επηρεάζεται από το είδος της επιχείρησης και οι 

μη πτωχευμένες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη μέση τιμή όλων των δεικτών, εκτός 

του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης, σε σχέση με τις πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

 

4.6 Έλεγχος Συσχέτισης των Δεικτών 

Ένα άλλο θέμα που εξετάστηκε είναι η συσχέτιση των δεικτών, έτσι ώστε να βρεθεί 

ποιοι δείκτες έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ τους και επομένως παρέχουν την 

ίδια πληροφόρηση. Ως μέτρο ελέγχου της συσχέτισης χρησιμοποιήθηκε ο 
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συντελεστής συσχέτισης Spearman, ο οποίος αποτελεί ένα μη-παραμετρικό μέτρο της 

στατιστικής εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών. Προκειμένου να ερμηνευθούν τα 

αποτελέσματα και να περιγραφθεί η δύναμη της συσχέτισης χρησιμοποιήθηκε ο 

ακόλουθος οδηγός κατά απόλυτη τιμή. 

 0.00 – 0.19     “πολύ αδύναμη” 

 0.20 – 0.39     “αδύναμη” 

 0.40 – 0.59     “μέτρια” 

 0.60 – 0.79     “ισχυρή” 

 0.80 – 1.00     “πολύ ισχυρή” 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου συσχέτισης των δεικτών για τις πτωχευμένες και τις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις, όπως υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος 

SPSS, παρουσιάζονται παρακάτω.  

Πίνακας 4.26: Έλεγχος Συσχέτισης Δεικτών  για τις Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 

Correlations 

     

ΔΕΙΚΤΗΣ 

1 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

2 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

3 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

4 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

5 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

6 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

7 

Spearman's 

rho 

ΔΕΙΚΤΗΣ 1 Correlation 

Coefficient 
1,000 ,453(**) -,110 ,525(**) ,219(*) -,798(**) ,958(**) 

    Sig. (2-tailed) . ,000 ,275 ,000 ,029 ,000 ,000 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 2 Correlation 

Coefficient 
,453(**) 1,000 ,095 ,432(**) ,156 -,440(**) ,438(**) 

    Sig. (2-tailed) ,000 . ,347 ,000 ,121 ,000 ,000 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 3 Correlation 

Coefficient 
-,110 ,095 1,000 -,099 ,107 ,258(**) -,173 

    Sig. (2-tailed) ,275 ,347 . ,327 ,290 ,009 ,085 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 4 Correlation 

Coefficient 
,525(**) ,432(**) -,099 1,000 ,330(**) -,643(**) ,596(**) 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,327 . ,001 ,000 ,000 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 5 Correlation 

Coefficient 
,219(*) ,156 ,107 ,330(**) 1,000 -,029 ,152 

    Sig. (2-tailed) ,029 ,121 ,290 ,001 . ,774 ,131 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 6 Correlation 

Coefficient 
-,798(**) -,440(**) ,258(**) -,643(**) -,029 1,000 -,845(**) 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,009 ,000 ,774 . ,000 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 7 Correlation 

Coefficient 
,958(**) ,438(**) -,173 ,596(**) ,152 -,845(**) 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,085 ,000 ,131 ,000 . 

    N 100 100 100 100 100 100 100 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, παρατηρούμε ότι 

υπάρχει μια ισχυρή, αρνητική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας (Δείκτης 1) και του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (Δείκτης 6), καθώς ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι -0,798 και επιπλέον είναι στατιστικά σημαντικός 

(p=0,000). Δηλαδή, καθώς αυξάνεται ο ένας δείκτης, ο άλλος τείνει να μειώνεται. 

Ακόμα, ισχυρή, αρνητική συσχέτιση υπάρχει μεταξύ του δείκτη δανειακής 

επιβάρυνσης (Δείκτης 6) και του δείκτη των παρακρατηθέντων κερδών προς το 

συνολικό ενεργητικό (Δείκτης 4) με συντελεστή συσχέτισης -0,643, και πολύ ισχυρή 

αρνητική συσχέτιση υπάρχει πάλι μεταξύ του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (Δείκτης 

6) και του δείκτη κεφαλαίου κίνησης (Δείκτης 7) με συντελεστή συσχέτισης -0,845. 

Επιπλέον, πολύ ισχυρή θετική συσχέτιση παρουσιάζει ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας (Δείκτης 1) με τον δείκτη κεφαλαίου κίνησης (Δείκτης 7). Οι υπόλοιπες 

συσχετίσεις των δεικτών που παρουσιάζονται στον πίνακα ανήκουν στην κατηγορία 

της μέτριας συσχέτισης και κάτω, γι ’αυτό και δεν αναλύονται.  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε 

είναι ότι δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας μπορεί να αντικαταστήσει τον δείκτη 

κεφαλαίου κίνησης και τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης, καθώς παρέχουν την ίδια 

πληροφόρηση, και επιπλέον, ο δείκτης των παρακρατηθέντων κερδών προς το 

συνολικό ενεργητικό μπορεί να αντικαταστήσει τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης. 

Επομένως, για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις οι δείκτες που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν είναι ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας, ο δείκτης 

αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, 

ο δείκτης των παρακρατηθέντων κερδών προς το συνολικό ενεργητικό και ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού. 
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Πίνακας 4.27: Έλεγχος Συσχέτισης Δεικτών  για τις Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 

     

ΔΕΙΚΤΗΣ 

1 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

2 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

3 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

4 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

5 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

6 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

7 

Spearman's 

rho 

ΔΕΙΚΤΗΣ 1 Correlation 

Coefficient 
1,000 ,009 -,171 ,117 -,382(**) -,754(**) ,841(**) 

    Sig. (2-tailed) . ,933 ,089 ,245 ,000 ,000 ,000 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 2 Correlation 

Coefficient 
,009 1,000 ,925(**) ,584(**) ,459(**) -,013 ,246(*) 

    Sig. (2-tailed) ,933 . ,000 ,000 ,000 ,894 ,014 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 3 Correlation 

Coefficient 
-,171 ,925(**) 1,000 ,603(**) ,521(**) ,240(*) ,045 

    Sig. (2-tailed) ,089 ,000 . ,000 ,000 ,016 ,653 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 4 Correlation 

Coefficient 
,117 ,584(**) ,603(**) 1,000 ,398(**) -,052 ,246(*) 

    Sig. (2-tailed) ,245 ,000 ,000 . ,000 ,605 ,014 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 5 Correlation 

Coefficient 
-,382(**) ,459(**) ,521(**) ,398(**) 1,000 ,291(**) -,089 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,003 ,377 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 6 Correlation 

Coefficient 
-,754(**) -,013 ,240(*) -,052 ,291(**) 1,000 -,700(**) 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,894 ,016 ,605 ,003 . ,000 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

  ΔΕΙΚΤΗΣ 7 Correlation 

Coefficient 
,841(**) ,246(*) ,045 ,246(*) -,089 -,700(**) 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,653 ,014 ,377 ,000 . 

    N 100 100 100 100 100 100 100 

 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Όσον αφορά τη συσχέτιση των δεικτών στις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις, 

παρουσιάζονται κάποιες διαφοροποιήσεις. Αρχικά, η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ 

των δεικτών κυκλοφοριακής ρευστότητας (Δείκτης 1), δανειακής επιβάρυνσης 

(Δείκτης 6) και του δείκτη κεφαλαίου κίνησης (Δείκτης 7) παραμένει ίδια με τις 

πτωχευμένες επιχειρήσεις, δηλαδή μεταξύ του δείκτη 1 και 6 υπάρχει ισχυρή αρνητική 

συσχέτιση, μεταξύ του δείκτη 1 και 7 υπάρχει πολύ ισχυρή θετική συσχέτιση και 

μεταξύ του δείκτη 6 και 7 υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Αυτό που αλλάζει 

είναι η πολύ ισχυρή θετική συσχέτιση που παρουσιάζεται μεταξύ του δείκτη 

αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (Δείκτης 2) και του δείκτη αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων (Δείκτης 3), ενώ για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις η συσχέτιση 
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μεταξύ τους δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Το ίδιο ισχύει και για τη συσχέτιση 

μεταξύ του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Δείκτης 3) και του δείκτη των 

παρακρατηθέντων κερδών προς το συνολικό ενεργητικό (Δείκτης 4). Ενώ στις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις παρατηρούμε ισχυρή θετική συσχέτιση, στις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις η συσχέτιση μεταξύ τους δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Επομένως, συμπεραίνουμε ότι ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας μπορεί 

να αντικαταστήσει τον δείκτη κεφαλαίου κίνησης και τον δείκτη δανειακής 

επιβάρυνσης και επιπλέον, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μπορεί να 

αντικαταστήσει τον δείκτη αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων και τον δείκτη 

των παρακρατηθέντων κερδών προς το συνολικό ενεργητικό. Έτσι, για τις 

πτωχευμένες επιχειρήσεις οι δείκτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι ο 

δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και 

ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού.  

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε και για τα δύο είδη επιχειρήσεων 

μέσω του συντελεστή συσχέτισης Spearman, είναι ότι αρκετοί δείκτες έχουν υψηλό 

βαθμό συσχέτισης μεταξύ τους, έτσι μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους 

δείκτες οι οποίοι παρέχουν την ίδια πληροφόρηση με αυτούς. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η παρούσα οικονομετρική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξεταστεί 

αν μια σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών επηρεάζει την πτώχευση μιας επιχείρησης. 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται συνολικά από 40 ελληνικές επιχειρήσεις, 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι ισάριθμα χωρισμένο σε 20 

πτωχευμένες ή σε αναστολή επιχειρήσεις και σε 20 μη πτωχευμένες.  

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του 

παραμετρικού ελέγχου t-test και ειδικότερα από τους μη παραμετρικούς ελέγχους 

Mann-Whitney U και Wilcoxon W, έδειξαν ότι οι μέσες τιμές και των επτά δεικτών 

διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του 

δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, του δείκτη αποδοτικότητας επενδυμένων 

κεφαλαίων, του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, του δείκτη των 

παρακρατηθέντων κερδών προς το συνολικό ενεργητικό, του δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού και του δείκτη κεφαλαίου κίνησης είναι μεγαλύτερη στις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις από ότι στις πτωχευμένες. Αντίθετα, η μέση τιμή του δείκτη 

δανειακής επιβάρυνσης είναι μεγαλύτερη στις πτωχευμένες επιχειρήσεις από ότι στις 

μη πτωχευμένες επιχειρήσεις.  

 Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τις εκτιμήσεις που 

προέκυψαν με τη μέθοδο της Quantile καθώς της Least Absolute Deviations (LAD) 

παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, και για τους έξι παραπάνω 

δείκτες, εκτός από τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης, ισχύει ότι όσο μεγαλύτερες 

είναι οι τιμές τους, τόσο μειώνεται η πιθανότητα πτώχευσης μιας επιχείρησης. 

 Τέλος, μέσα από τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Spearman έγινε 

έλεγχος συσχέτισης των δεικτών και προέκυψε ότι και για τα δύο είδη επιχειρήσεων 

υπάρχει τόσο θετική όσο και αρνητική συσχέτιση μεταξύ κάποιων δεικτών. 

Επομένως, το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η παρούσα έρευνα, είναι ότι 

όλοι οι δείκτες συνδέονται με την πτώχευση μιας επιχείρησης, επομένως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και ως προδείκτες πρόβλεψης της πτώχευσης. Ωστόσο κάποιοι 

δείκτες, λόγω της υψηλής συσχέτισης που παρουσιάζουν μεταξύ τους και κατά 

συνέπεια της ίδιας πληροφόρησης που παρέχουν, μπορούν να αντικατασταθούν. 



Παράγοντες που επηρεάζουν την πτώχευση μιας επιχείρησης 

Μια εμπειρική διερεύνηση 

 

 
111 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Στην παρούσα εργασία σε ένα δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, εξετάστηκε αν ένας αριθμός αριθμοδεικτών συνδέεται με 

την πτώχευση, καθώς και αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών των δεικτών. Πέρα από 

τη συγκεκριμένη μελέτη, προτείνεται η χρήση διαφορετικών αριθμοδεικτών 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν και οι νέοι δείκτες επηρεάζουν την πτώχευση. Επίσης, 

εκτός από διαφορετικούς δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικοί 

οικονομετρικοί έλεγχοι και μέθοδοι, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν η μελέτη θα καταλήξει 

στα ίδια συμπεράσματα. 

 Επιπλέον, προτείνεται η επιλογή ενός διαφορετικού δείγματος το οποίο θα 

αποτελείται από ελληνικές επιχειρήσεις που δεν είναι όμως εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο. Το ίδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε ξένες επιχειρήσεις των 

οποίων οι μετοχές μπορεί να διαπραγματεύονται αλλά και να μην διαπραγματεύονται 

στο χρηματιστήριο. 

 Μια ακόμα πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι η 

χρησιμοποίηση κλασικών καθώς και νεότερων τεχνικών πρόβλεψης της πτώχευσης, 

όπως αυτά αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2, για να εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα 

των δεικτών. Τέλος, η εξέταση της προγνωστικής ικανότητας μη χρηματοοικονομικών 

μεταβλητών όπως η τεχνολογία, το μερίδιο αγοράς κλπ. και η χρήση υποδειγμάτων 

που συνδυάζουν ποιοτικά αλλά και χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά θα 

αποτελούσε μια σημαντική προσέγγιση για περαιτέρω έρευνα. 
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