ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

∆ιπλωµατική Εργασία

ΑΝAΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΠΡΌΒΛΕΨΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
του
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΝΤΑΚΟΥΛΑ
Επιβλέπων Καθηγητής: Λιβάνης Ευστράτιος

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
στην Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική
(µε κατεύθυνση τη Λογιστική)

∆εκέµβριος 2014
Θεσσαλονίκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Λιβάνη Ευστράτιο για
την συνεχή βοήθεια και καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της
διπλωµατικής µου εργασίας αλλά και κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου
σπουδών
Τέλος θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένεια µου για την συνεχή στήριξη
τους σε όλη την διάρκεια των σπουδών µου.

i

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση των πιο
σηµαντικών τεχνικών και υποδειγµάτων που έχουν αναπτυχτεί όλα αυτά τα χρόνια
από την επιστηµονική κοινότητα για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας. Αρχικά
γίνεται αναφορά στο εννοιολογικό περιεχόµενο της πτώχευσης και στο υπάρχον
νοµικό καθεστώς. Έπειτα γίνεται µια ιστορική αναδροµή και αναλυτική παρουσίαση
των βασικότερων κλασσικών στατιστικών και νεότερων τεχνικών που
χρησιµοποιούνται για την πρόγνωση της πτώχευσης των επιχειρήσεων οι οποίες
χρησιµοποιούν κυρίως τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες ως τα απαραίτητα για µια
ανάλυση ποσοτικά δεδοµένα. Τέλος λαµβάνοντας ένα πρόσφατο δείγµα µε δεδοµένα
µέσω της βάσης δεδοµένων της COMPUSTAT από 107 πτωχευµένες και 107 υγιείς
εταιρίες του χρηµατιστηρίου της Ν. Υόρκης,(συγκεκριµένα του χρηµατιστηριακού
δείκτη S&P 500), την χρονική περίοδο 2009-2013 και µε τη βοήθεια µιας οµάδας από
9 αριθµοδείκτες, αναπτύσσουµε το υπόδειγµα της Λογιστικής Παλινδρόµησης και
ένα µοντέλο Νευρωνικών ∆ικτύων για να αξιολογήσουµε και να συγκρίνουµε τις
επιδόσεις τους όσον αφορά την ικανότητά τους να προβλέπουν την πτώχευση των
εταιριών που περιέχονται στο δείγµα.
Λέξεις Κλειδιά: Πτώχευση, Υποδείγµατα πρόβλεψης Πτώχευσης, Λογιστική
Παλινδρόµηση, Νευρωνικά ∆ίκτυα, Αριθµοδείκτες

ii

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ........................................................................................................ v
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.......................................................................................... vi
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................................. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ .................................................................... 2
1.1 Εισαγωγή στην έννοια της πτώχευσης ............................................................................ 2
1.2 Ισχύον Νοµικό Καθεστώς ............................................................................................... 2
1.2.1 Προϋποθέσεις Υπαγωγής σε Καθεστώς Πτώχευσης............................................... 3
1.2.2 Όργανα της Πτώχευσης ............................................................................................ 5
1.2.3 ∆ιαδικασία Πτώχευσης............................................................................................. 6
1.2.4 Περάτωση της Πτώχευσης ....................................................................................... 8
1.2.4.1 Λόγοι απόρριψης της αίτησης ........................................................................... 8
1.2.5 Πτωχευτική Αποκατάσταση ..................................................................................... 9
1.2.6 Συνέπειες Κήρυξης Πτώχευσης ως προς τον Οφειλέτη ........................................... 9
1.3 Παράγοντες Πτώχευσης Εταιριών ................................................................................ 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ......................... 13
2.1 Εισαγωγή ....................................................................................................................... 13
2.1.1 Σύντοµη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ................................................................... 13
2.2 Κλασικά Μοντέλα Πρόβλεψης Πτώχευσης .................................................................. 14
2.2.1 Μονοµεταβλητή Ανάλυση-Beaver ............................................................................. 14
2.2.2 Πολυµεταβλητή Ανάλυση ∆ιαχωρισµού (MDA) ................................................... 17
2.2.2.1 Υπόδειγµα Πρόβλεψης ALTMAN Ζ - SCORE ............................................. 18
2.2.2.2 Υπόδειγµα ZETA ............................................................................................ 23
2.2.2.3 Σύγκριση ZETA – Z SCORE (ALTMAN 1968)........................................... 25
2.2.2.4 Πλεονεκτήµατα της MDA ............................................................................... 25
2.2.2.5 Μειονεκτήµατα MDA ..................................................................................... 25
2.2.3 Υποδείγµατα Πιθανότητας ..................................................................................... 26
2.2.3.1 Γραµµικό Υπόδειγµα Πιθανότητας (Linear Probability Model – LPM) ......... 27
2.2.3.2 Πολυµεταβλητά Υπό Συνθήκη Υποδείγµατα Πιθανότητας (Multivariate
Conditional Probability Models) ................................................................................. 28
2.2.3.2.1 Υπόδειγµα Logit (Λογιστική Παλινδρόµηση).......................................... 28
2.2.3.2.2 Υπόδειγµα Probit ...................................................................................... 29
2.2.3.3 Σύγκριση Υποδειγµάτων Πιθανότητας ( LPM,Logit,Probit) και DA ............. 30
2.3 Νεότερα Υποδείγµατα Πρόβλεψης της Πτώχευσης...................................................... 32
2.3.1 Μοντέλο Shumway................................................................................................. 32

iii

2.3.2 «Ευφυή» Υποδείγµατα ή Υποδείγµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης .......................... 33
2.3.2.1 Νευρωνικά ∆ίκτυα (Neural Networks – NNS)................................................ 34
2.3.2.2 ∆έντρα Αποφάσεων ή ∆έντρα Ταξινόµησης .................................................. 37
2.3.2.3 Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) ................. 37
2.4 Μέθοδοι Από Την Επιχειρησιακή Έρευνα .................................................................... 39
2.4.1 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems- DSS) ............ 39
2.4.2 Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων (Data Envelopment Analysis – DEA)......... 40
ΚΕΦΑΟΛΑΙΟ 3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ......................................................................... 42
3.1 Εισαγωγή ....................................................................................................................... 42
3.2 Συλλογή και Οµαδοποίηση του ∆είγµατος ................................................................... 43
3.2.1 Οµάδα πτωχευµένων .............................................................................................. 43
3.2.2 Οµάδα µη πτωχευµένων - υγιών εταιριών.............................................................. 47
3.2.3 Τελικό δείγµα ......................................................................................................... 50
3.3 Αριθµοδείκτες ............................................................................................................... 50
3.4 Επιλογή των υποδειγµάτων πρόγνωσης της εταιρικής αποτυχίας ................................ 52
3.4.1 Λογιστική Παλινδρόµηση ...................................................................................... 52
3.4.2 Νευρωνικά ∆ίκτυα.................................................................................................. 52
3.4.3 Αποτελέσµατα των υποδειγµάτων για τα δύο δείγµατα ......................................... 55
3.4.3.1 Αποτελέσµατα της Logit για το δείγµα εκπαίδευσης ...................................... 55
3.4.3.2 Αποτελέσµατα της Logit για το δείγµα έλεγχου ............................................. 56
3.4.3.3 Αποτελέσµατα του Νευρωνικού ∆ικτύου για το δείγµα εκµάθησης............... 57
3.4.3.4 Αποτελέσµατα του Νευρωνικού ∆ικτύου για το δείγµα ελέγχου.................... 58
3.5 Σχολιασµός και σύγκριση των επιδόσεων των δύο µεθόδων πρόβλεψης της πτώχευσης
των εταιριών ........................................................................................................................ 59
ΚΕΦΑΛΙΑΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ............................................................ 60
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................................... 61

iv

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ……………..31
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ…………….42
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: ΟΜΑ∆Α ΠΤΩΧΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ……………………………………44
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: ΟΜΑ∆Α ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ……………………………..47
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ…………..53
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (Logit)…………….55
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 : ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ………………….56
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Logit)…………………57
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ(Neural Network)…..58
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Neural Network)……………59

v

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σχήµα 2.1: Η δοµή ενός Νευρωνικού ∆ικτύου……………………………………………..35
Σχήµα 2.2: ∆οµή µερικών Ευφυών Υποδειγµάτων………………………………………....39
Σχήµα 3.1: Κατανοµή Πτωχεύσεων το διάστηµα 2009-2013………………………………46
Σχήµα 3.2 : ∆οµή ενός Νευρωνικού ∆ικτύου (οπισθοδιάδοσης)…………………………...52
Σχήµα 3.3: ∆ιάγραµµα Εµπειρικού Σφάλµατος και του Κινδύνου Πρόβλεψης του
δικτύου βάσει των λ κρυφών µονάδων του…………………………………………………54

vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών , η αυξανόµενη ελευθερία και ταχύτητα στην
µεταφορά κεφαλαίων διεθνώς και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν
δηµιουργήσει

ένα

συνεχώς

µεταβαλλόµενο

περιβάλλον

µέσα

στο

οποίο

δραστηριοποιείται µια επιχείρηση. Η εταιρία καλείται διαρκώς να παρακολουθεί και
να προσαρµόζεται στις εξελίξεις αυτές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
της περιβάλλον. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος να αποτύχει να ανταπεξέλθει στις
διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις της οικονοµικής δραστηριότητας µε απώτερη
συνέπεια να οδηγηθεί στην πτώχευση. Το φαινόµενο της εταιρικής αποτυχίαςπτώχευσης έχει απασχολήσει εδώ και δεκαετίες την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Εκατοντάδες µελέτες και άρθρα, όπως θα δούµε παρακάτω έχουν εκπονηθεί σε µια
προσπάθεια να εντοπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην πτώχευση των εταιριών
και να δηµιουργηθούν κατάλληλα µοντέλα που να προβλέπουν µε ακρίβεια το
φαινόµενο αυτό. Η ακριβής και έγκαιρη πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας λοιπόν
ανάγεται σε φλέγον ζήτηµα στο γεµάτο αβεβαιότητα επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Πέραν των επιστηµόνων, η πρόβλεψη της πτώχευσης των εταιριών ενδιαφέρει
αρκετούς φορείς από το ευρύτερο περιβάλλον της οικονοµικής µονάδας όπως
(χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πιστωτές της, επενδυτές- µέτοχοι, γενική διοίκηση,
κυβερνήσεις κτλ), όπου αποτελεί σηµαντικό θέµα στις καθηµερινές τους
δραστηριότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
1.1 Εισαγωγή στην έννοια της πτώχευσης

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έννοιες σχετικά µε την πτώχευση (bankruptcy)
όπως

αποτυχία

(failure),

χρηµατοοικονοµική

δυσχέρεια

(financial

distress),αφερεγγυότητα (insolvency),αθέτηση υποχρεώσεων προς τους πιστωτές.
Αρκετοί µελετητές στις εργασίες τους σχετικά µε την πρόβλεψη της εταιρικής
αποτυχίας κάνουν χρήση των παραπάνω όρων για να αναφερθούν ακριβώς για το ίδιο
πράγµα και από την άλλη πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να
υπάρχει διαχωρισµός των εννοιών αυτών. Γενικά δεν υπάρχει ένα σαφής ορισµός της
εταιρικής αποτυχίας ή πτώχευσης καθώς οι χώρες έχουν διαφορετικά νοµικά πλαίσια
επί του θέµατος αυτού. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι η αθέτηση υποχρεώσεων προς
τους πιστωτές γίνεται πράξη όταν ένας οφειλέτης δεν έχει εκπληρώσει το χρέος για το
οποίο είχε υποχρέωση, η αφερεγγυότητα ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία
ένας οφειλέτης δεν είναι ικανός να πληρώσει τις υποχρεώσεις του µε τα άµεσα
χρήµατα που έχει στη διάθεσή του ενώ ο όρος πτώχευση δηλώνει τη νοµική
διαπίστωση που επιβάλει τη δικαστική εποπτεία στις οικονοµικές υποθέσεις που είναι
αφερέγγυες. Επίσης ενώ η χρηµατοοικονοµική δυσχέρεια αποτελεί έναν όρο που
χρησιµοποιείται για να δείξει την κατάσταση κατά την οποία η επιχείρηση έχει
αθετήσει ή θα εκπληρώσει δύσκολα τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της, δεν
σηµαίνει ότι η εταιρία αυτή έχει πτωχεύσει αλλά µπορεί να οδηγηθεί στην πτώχευση
αυτό αν συνεχιστεί η προαναφερθείσα κατάσταση. Οι περισσότεροι ερευνητές όπως ο
(Altman 1968) ορίζουν την πτώχευση µε τη νοµική της σηµασία: «κήρυξη της
επιχείρησης σε πτώχευση, η οποία επέρχεται ύστερα από απόφαση των
δικαστικών αρχών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε χώρας»

1.2 Ισχύον Νοµικό Καθεστώς

Το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο έχει ως αντικείµενο την πτώχευση εµπόρου ή νοµικού
προσώπου µε οικονοµικό σκοπό ως πραγµατική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
την αδυναµία πληρωµής εµπορικών ή απλά επαγγελµατικών αντίστοιχα χρεών και
στοχεύει µε τη θέσπιση ειδικών διαδικασιών συναλλαγής, αναδιοργάνωσης και
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εκκαθάρισης να επιτύχει την πλήρη ή τουλάχιστον τη σύµµετρη, αλλά, πάντως
συλλογική ικανοποίηση των δανειστών του πτωχού και παράλληλα, τη διάσωση της
επιχειρήσεώς του και την εξασφάλιση της προοπτικής για µια νέα αρχή. Σχετικά µε
τον όρο πτώχευση όπως αυτός σκιαγραφείται στα πρώτα άρθρα του Πτωχευτικού
Κώδικα, θα µπορούσαµε να ορίσουµε την κατάσταση στην οποία περιέρχεται άτοµοφορέας της εµπορικής ιδιότητας και κατά την οποία αδυνατεί να εκπληρώσει τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές του κατά τρόπο γενικό και µόνιµο. Σύµφωνα µε τον ορισµό
του άρθρου 1 του Ν.3588/2007 «Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση
των πιστωτών του οφειλέτη µε τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή µε άλλο τρόπο
που προβλέπεται από το σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως µε τη διατήρηση της
επιχείρησής του» . (Σ. Ψυχοµάνης, Πτωχευτικό ∆ίκαιο, 2007)

1.2.1 Προϋποθέσεις Υπαγωγής σε Καθεστώς Πτώχευσης

Οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης διακρίνονται σε ουσιαστικές και
δικονοµικές. Στις ουσιαστικές προϋποθέσεις ανήκουν µια υποκειµενική προϋπόθεση,
η πτωχευτική ικανότητα, και τρεις αντικειµενικές προϋποθέσεις. Η παύση πληρωµών
ή η επαπειλούµενη παύση πληρωµών, η ανυπαρξία επικυρωµένης συµφωνίας
συνδιαλλαγής και η επάρκεια περιουσίας για κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων.
Βασική δικονοµική προϋπόθεση είναι η έκδοση δικαστικής απόφασης που κηρύσσει
την πτώχευση.
Αναλυτικότερα, όσο αφορά την πτωχευτική ικανότητα, αυτή είναι η
εξαιρετικά προβλεπόµενη στο νόµο νοµική δυνατότητα ενός προσώπου, το οποίο
αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του, να υπαχθεί στην προσδιοριζόµενη στο νόµο
ειδική διαδικασία συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, την πτωχευτική διαδικασία,
κατόπιν έκδοσης σχετικής δικαστικής απόφασης. Κατά τη διάταξη της §1 του άρθρου
2 του πτωχευτικού κώδικα «πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έµποροι, καθώς και οι
ενώσεις προσώπων µε νοµική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό».
Κατ’ εξαίρεση πάντως, κατ’ άρθρο 2 §2 ΠτΚ,

«τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δηµόσιοι οργανισµοί δεν
κηρύσσονται σε πτώχευση».
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Αναφορικά µε τις αντικειµενικές προϋποθέσεις, αρχικά, σκόπιµο κρίνεται να
αναφερθούµε εκτενέστερα στην προϋπόθεση της παύσης πληρωµών. Στην έννοια της
παύσης πληρωµών αναφέρεται το άρθρο 3 του πτωχευτικού κώδικα, ορίζοντας ως
παύση πληρωµών την αδυναµία του οφειλέτη «να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσµες
χρηµατικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και µόνιµο». Κατά το ίδιο άρθρο, «δεν
αποτελούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι πληρωµές που γίνονται µε δόλια ή
καταστρεπτικά µέσα». Συνάγεται έτσι από τον ως άνω ορισµό ότι αδυναµία πληρωµών
υπάρχει όταν ο οφειλέτης στερείται µόνιµα των µέσων πληρωµής , που είναι
απαραίτητα, για να εκπληρώσει γενικά, άµεσα και καθ’ ολοκληρίαν τις
ληξιπρόθεσµες χρηµατικές υποχρεώσεις του. Κατά συνέπεια, αδυναµία πληρωµών
σηµαίνει, ακριβέστερα, έλλειψη ή ανεπάρκεια και αδυναµία ευχερούς απόκτησης
ρευστότητας. ∆εν υφίσταται, έτσι, το στοιχείο της µονιµότητας, όταν παροδικά η
µεταβατικά αίτια –πχ κρίση στη ναυτιλία- εµποδίζουν τον οφειλέτη να είναι συνεπής
στις υποχρεώσεις του. ∆εν υφίσταται εξάλλου το στοιχείο της γενικότητας, όταν ο
οφειλέτης, κατά τις γενικά επικρατούσες στις συναλλαγές αντιλήψεις εκπληρώνει
γενικά, κατά κύριο λόγο τις υποχρεώσεις του, έστω κι αν δεν τις εκπληρώνει όλες στο
σύνολό τους. Κρίσιµη είναι πάντως η διαπίστωση ότι δεν µπορεί να εκπληρώσει ένα
σηµαντικό µέρος των επαγγελµατικών του υποχρεώσεών. Με αυτή την έννοια,
αδυναµία υφίσταται και όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει ένα µόνο χρέος, του
οποίου όµως η έκταση ή η φύση προσδίδει στην αδυναµία τα χαρακτηριστικά της
µονιµότητας και της γενικότητας.
Συνέχιση πληρωµών µε «δόλια ή καταστρεπτικά µέσα» µπορεί, να θεωρηθεί
κάθε περίπτωση, που ο έµπορος συνεχίζει τις πληρωµές του, όχι από εξασφαλισµένη
ρευστότητα, αλλά είτε από έντοκα δάνεια, µε συνεχή επιβάρυνση υψηλών τόκων, είτε
από εκποιήσεις εµπορευµάτων σε αδικαιολόγητα χαµηλές τιµές, είτε από
απαλλοτριώσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής του, οι οποίες, είτε
είναι αφ’ εαυτών επιζήµιες, είτε µειώνουν δραστικά την ολική αξία της επιχείρησης,
που θα µπορούσε να τεθεί υπό τη διοίκηση του συνδίκου υπέρ του συνόλου των
πιστωτών.(Σ. Ψυχοµάνης, Πτωχευτικό ∆ίκαιο, 2007)
Την αίτηση για την υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία που ορίζει ο νόµος µπορεί
να καταθέσει είτε ο ίδιος ο οφειλέτης, είτε οποιοσδήποτε πιστωτής του οφειλέτη, ο
οποίος έχει έννοµο συµφέρον είτε ο εισαγγελέας πρωτοδικών «εφόσον τούτο
δικαιολογείται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος». Της αίτησης για υπαγωγή σε
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καθεστώς πτώχευσης έπεται η εκδίκασή της από το Πολυµελές Πρωτοδικείο στην
περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συµφερόντων του.
Σύµφωνα, δε, µε το άρθρο 4 § 2 ΠτΚ «Κέντρο των κύριων συµφερόντων είναι ο
τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συµφερόντων του και είναι
αναγνωρίσιµος από τους τρίτους. Για τα νοµικά πρόσωπα τεκµαίρεται, µέχρι να
αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συµφερόντων είναι ο τόπος της
καταστατικής έδρας». Κατόπιν, εκδίδεται

η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία

µεταξύ άλλων –εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση- υποχρεούται να προσδιορίσει την
ηµέρα παύσης των πληρωµών και τα όργανα της πτώχευσης δηλαδή τον εισηγητή
δικαστή και τον σύνδικο.

1.2.2 Όργανα της Πτώχευσης

Ως οργάνωση της πτωχευτικής διαδικασίας νοείται ο υπό του νόµου και του
δικαστηρίου –µε την απόφαση, πρωτίστως, η οποία κηρύσσει την πτώχευσηκαθορισµός των οργάνων, που επιφορτίζονται την εποπτεία και την εν γένει
διεξαγωγή της διαδικασίας συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης επί της περιουσίας
του πτωχού. Τα όργανα αυτά είναι τα εξής:
i.

Το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο είναι όπως ήδη αναφέρθηκε το Πολυµελές
Πρωτοδικείο, στην έδρα του οποίου έχει το κέντρο των κύριων συµφερόντων του
ο οφειλέτης. Αρµοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου είναι εκτός από την
κήρυξη της πτώχευσης, η γενική εποπτεία στη διεύθυνση των εργασιών της
πτώχευσης και η εκδίκαση των διαφορών, οι οποίες αναφύονται από την
πτώχευση και λόγω της κήρυξής της.

ii.

Ο εισηγητής δικαστής, ο οποίος υπηρετεί στο πτωχευτικό δικαστήριο, πρωτοδίκης
µε γενικό του καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της πτωχευτικής
διαδικασίας και να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα µέτρα προς διασφάλιση της
πτωχευτικής περιουσίας.

iii.

Ο σύνδικος πτώχευσης, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό, εκτελεστικό και
εκπροσωπευτικό όργανο της πτωχευτικής διαδικασίας, επειδή αναλαµβάνει τη
διοίκηση της πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς αναλαµβάνει τη διοίκηση της
πτωχευτικής περιουσίας, οδηγεί τη διαδικασία προς το στόχο της συλλογικής
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ικανοποίησης των πιστωτών και εκπροσωπεί τον πτωχό και την οµάδα των
πιστωτών, όπου και όταν παρίσταται ανάγκη. ∆ιορίζεται µε απόφαση πάντα του
πτωχευτικού δικαστηρίου από κατάλογο δικηγόρων, που συντάσσει ετησίως ο
οικείος δικηγορικός σύλλογος και έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία.
iv.

Η συνέλευση των πιστωτών, η οποία συνιστά το συλλογικό όργανο της
πτωχευτικής διαδικασίας που συγκροτείται από όλους τους πιστωτές του
πτωχεύσαντα, ανεξαρτήτως προνοµίων ή εµπράγµατων ασφαλειών και έχει ως
αρµοδιότητα τη λήψη καίριων αποφάσεων επί της πτωχευτικής διαδικασίας στις
περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόµος.

v.

Η επιτροπή των πιστωτών, συνιστά όργανο της πτωχευτικής διαδικασίας
συγκροτούµενο από τρία µέλη που εκλέγονται από τη συνέλευση των πιστωτών,
και προέρχονται το ένα µέλος από τους εµπραγµάτως ασφαλισµένους πιστωτές,
το ένα µέλος από τους γενικούς προνοµιούχους πιστωτές και, τέλος, ένα µέλος
από τους ανέγγυους πιστωτές. Η επιτροπή πιστωτών παρακολουθεί την πρόοδο
των εργασιών της πτώχευσης και παρέχει συνδροµή στον σύνδικο κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του.

1.2.3 ∆ιαδικασία Πτώχευσης

Η έναρξη της διαδικασίας της πτώχευσης τοποθετείται στην κατάθεση της αίτησης
για την υπαγωγή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, τοποθετείται στο χρόνο
κατάθεσης της αίτησης από τον οφειλέτη είτε από δανειστή του οφειλέτη είτε από τον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου, το οποίο εν
προκειµένω περί πτωχευτικής διαδικασίας είναι το Πολυµελές Πρωτοδικείο στην
περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συµφερόντων του,
όπως ήδη αναφέρθηκε (βλέπε 1.1.) . Στη συνέχεια, το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει
εισηγητή δικαστή, σύνδικο πτώχευσης και παράλληλα διατάσσει τη σφράγιση της
πτωχευτικής περιουσίας. Ο σύνδικος µετά τον διορισµό του υποχρεούται να προβεί
στη διενέργεια όσων περαιτέρω πράξεων απαιτούνται για τη διατήρηση της αξίας,
την ασφάλεια και κυρίως τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας και ιδίως του
ενεργητικού της. Η ίδια, δε, απόφαση ορίζει ρητά την ηµέρα, ώρα και τον τόπο κατά
τον οποίο οι πιστωτές του οφειλέτη θα συνέλθουν πρώτη φορά σε σώµα
απαρτίζοντας τη συνέλευση των πιστωτών προκειµένου να προβούν στην εκλογή του
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έτερου οργάνου της πτωχευτικής διαδικασίας, την επιτροπή πιστωτών. Ο οφειλέτης
υποχρεούται να παράσχει στον σύνδικο κάθε απαραίτητη πληροφορία για την
περιουσία και την γενικότερη οικονοµική του κατάσταση, εγχειρίζοντας σε αυτόν –σε
πρώτο στάδιο- αναλυτικό και πλήρη κατάλογο µε το σύνολο των πιστωτών του και το
ύψος των απαιτήσεών τους. Κατόπιν, ο σύνδικος ενώπιον του εισηγητή δικαστή
προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο και επαλήθευση των απαιτήσεων που παραθέτει ο
οφειλέτης και εξετάζει τυχόν αντιρρήσεις αν και εφόσον προκύψουν σχετικά µε το
ύψος και το είδος των οφειλών. ΄
Πιο συγκεκριµένα, η διαπίστωση του παθητικού της πτωχευτικής περιουσίας ,
γίνεται µε την ειδική διαδικασία της εξέλεγξης των πιστώσεων, η οποία
υποδιακρίνεται σε διαδικασία αναγγελίας

και σε διαδικασία επαλήθευσης των

απαιτήσεων των πιστωτών. Σε αυτό το στάδιο, ο σύνδικος µετά και την ολοκλήρωση
της επαλήθευσης των απαιτήσεων επί της πτωχευτικής περιουσίας, προβαίνει µε τη
συνδροµή του οφειλέτη στην κατάρτιση και σύνταξη ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης.
Ακρογωνιαίος λίθος προκειµένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του σχεδίου
αναδιοργάνωσης είναι η επ’ αυτού εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης των
πιστωτών ανάλογα µε το ύψος και το είδος των απαιτήσεων αλλά και τις
εµπράγµατες εξασφαλίσεις τους. Θετική εξέλιξη, αν και µάλλον σπάνια στη συνήθη
πρακτική, αποτελεί στη συνέχεια η αποδοχή του σχεδίου από το σύνολο των
πιστωτών, οπότε και ακολουθεί δικαστική απόφαση από το πτωχευτικό δικαστήριο η
οποία το επικυρώνει προκειµένου αυτό να αποκτήσει ισχύ έναντι όλων.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι στο συγκεκριµένο στάδιο, το οποίο εξετάσαµε,
η ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας µπορεί να επέλθει µε δύο τρόπους : είτε
µε συµβιβαστική επίλυση, στα πλαίσια του σχεδίου αναδιοργάνωσης µε συµφωνία
µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών για την ικανοποίηση των τελευταίων, είτε µε
ικανοποίηση των πιστωτών από το προϊόν της εκποίησης της πτωχευτικής
περιουσίας. Η τελευταία λύση, προκρίνεται από το νόµο στη -µάλλον συνηθέστερηπερίπτωση της µη σύµπτωσης των βουλήσεων οφειλέτη και πιστωτών και της
ασυµφωνίας σχετικά µε το περιεχόµενο του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Εν
προκειµένω, ο σύνδικος προβαίνει σε ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας και
το προϊόν της εκκαθάρισης διανέµει συµµέτρως ανάλογα µε το ύψος των απαιτήσεών
τους, στους δανειστές, οι οποίοι πλέον συγκροτούν την ένωση πιστωτών.
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1.2.4 Περάτωση της Πτώχευσης

Η διαδικασία της πτώχευσης δύναται να περατωθεί µε τους εξής τρόπους:
- επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης
- συγκρότηση της ένωσης πιστωτών, ήτοι εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας
και διανοµή στους πιστωτές
- εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας
- κήρυξη της παύσης των εργασιών της πτώχευσης, ως λόγοι για αυτή την έκβαση,
αναφέρονται περιοριστικά στο νόµο (άρθρο 166 ΠτΚ):
i.

Η έλλειψη των αναγκαίων χρηµάτων

ii.

Η έλλειψη ευχερώς ρευστοποιήσιµης περιουσίας για τη συνέχιση της
διαδικασίας.

1.2.4.1 Λόγοι απόρριψης της αίτησης

Ως πρώτος λόγος απόρριψης της αίτησης, δύναται να συντρέχει έλλειψη των
υποκειµενικών ή αντικειµενικών προϋποθέσεων (υπό στοιχείο 1.1.) στο πρόσωπο του
οφειλέτη.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο µία αίτηση θα µπορούσε να απορριφθεί είναι
η ανεπάρκεια των στοιχείων του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας,
προκειµένου να καλυφθούν τα αναγκαία έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ.2 ΠτΚ «Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο διατάσσει
την καταχώρηση του ονόµατος ή της επωνυµίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο
Γενικό Εµπορικό Μητρώο καθώς και στο Μητρώο Πτωχεύσεων», η καταχώρηση
διαγράφεται µετά την πάροδο τριετίας.
Τέλος, τρίτος λόγος για την απόρριψη της αίτησης οφειλέτη, θεωρείται η
απόδειξη ότι η αίτηση ασκήθηκε καταχρηστικά. Ενδεικτικά ο νόµος στο άρθρο 6,
παρ.3 ΠτΚ αναφέρει ως παραδείγµατα καταχρηστικότητας είναι η άσκηση αίτησης
από πιστωτή προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατοµικής
ικανοποίησης ή «προς επιδίωξη σκοπών άσχετων µε την πτώχευση ως θεσµό
[8]

συλλογικής εκτέλεσης». Επίσης, καταχρηστικότητα τεκµαίρεται και στις περιπτώσεις
όπου ο οφειλέτης υποβάλλει την αίτηση «προς σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωµής των
χρεών του».

1.2.5 Πτωχευτική Αποκατάσταση

Πτωχευτική αποκατάσταση είναι η έννοµη κατάσταση, στην οποία περιέρχεται, για
ορισµένους λόγους, προβλεπόµενους στο νόµο λόγους, ο πτωχός, κατόπιν σχετικής
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και η οποία συνίσταται, οπωσδήποτε µεν, στην
επανάκτηση των προσωπικής φύσεως δικαιωµάτων του, την στέρηση των οποίων
είχε επιφέρει η κήρυξη της πτώχευσής του, κατά τις περιστάσεις δε, στην περάτωση
της πτωχευτικής διαδικασίας και την άρση όλων των εν γένει συνεπειών της.(Σ.
Ψυχοµάνης, Πτωχευτικό ∆ίκαιο, 2007)
Προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτωχευτικής αποκατάστασης σύµφωνα µε
τη διάταξη του άρθρου 168 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι διαζευκτικά :
i: Η πάροδος δεκαετίας από την κήρυξη της πτώχευσης, ή
ii :Η εξόφληση από τον πτωχό, όλων των πτωχευτικών πιστωτών κατά ο κεφάλαιο
και τους τόκους µέχρι την κήρυξη της πτώχευσης. Όταν δε, πρόκειται για οφειλέτη
νοµικό πρόσωπο, η αποκατάσταση επέρχεται µόνο µε τον υπό στοιχείο (ii)
προβλεπόµενο τρόπο.

1.2.6 Συνέπειες Κήρυξης Πτώχευσης ως προς τον Οφειλέτη

Η δηµοσίευση της δικαστικής απόφασης του Πτωχευτικού ∆ικαστηρίου, µε την οποία
ο έµπορος-οφειλέτης κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης,προκαλεί ως νοµικό
γεγονός-ορόσηµο, µία σειρά από αυτοτελείς έννοµες συνέπειες, εκ των οποίων
ορισµένες αφορούν τον ίδιο τον οφειλέτη, ενώ ορισµένες αφορούν τους πιστωτές του.
Σκόπιµο, θεωρείται στα πλαίσια του σκοπού της παρούσας εργασίας, να
αναφερθούµε στις συνέπειες που επιφέρει η κήρυξη της πτώχευσης ως προς τον
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οφειλέτη, οι οποίες σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα διακρίνονται σε συνέπειες
προσωπικής φύσεως και συνέπειες περιουσιακής φύσεως.
i.

Προσωπικής φύσεως συνέπειες: Το άρθρο 15 του ΠτΚ αναφέρει σχετικά
ότι, «Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται
µόνο εκείνων των δικαιωµάτων του προσωπικής φύσεως, που προβλέπουν
ειδικές διατάξεις νόµων». Συγκεκριµένα, οι προσωπικής φύσεως συνέπειες
είναι οι ακόλουθες: Πρώτη συνέπεια, είναι αυτή της δηµοσιότητας,
ειδικότερα, η δηµοσιότητα της κήρυξης της πτώχευσης, στο µέτρο που
εστιάζεται πρωτίστως στο πρόσωπο του πτωχεύσαντα οφειλέτη, απαιτείται
για λόγους προστασίας των τρίτων, που έχουν συναλλαχθεί ή
συναλλάσσονται ή πρόκειται ενδεχοµένως να προβούν σε συναλλαγές µε
τον οφειλέτη. Έτσι, εκτός από τη δικονοµικής κυρίως σηµασίας
δηµοσίευση της απόφασης στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του
Ταµείου Νοµικών, η δηµοσίευσή της τόσο στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο,
όσο και στο Μητρώο Πτωχεύσεων.
Αναφορικά µε τους περιορισµούς που αναφέρονται σε ειδικούς νόµους
σύµφωνα µε την παραποµπή του προαναφερόµενου άρθρου 15 του
ΠτΚ, θα επιχειρήσουµε µια ενδεικτική µόνο απαρίθµηση, λόγω του
όγκου των δυσθεώρητων νοµοθετηµάτων. Έτσι λοιπόν, απαγορεύσεις
υφίστανται ως προς την άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων από τον
πτωχό, όπως αυτό του ασφαλιστικού πράκτορα, µεσίτη ασφαλίσεων
και ασφαλιστικού συµβούλου (άρθρ. 7, 15α, 17 ν.1569/85), του
γενικού διευθυντή

ή διευθύνοντα ή εντεταλµένου συµβούλου ή

γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή µέλους ∆Σ ασφαλιστικής επιχείρησης
(αρθρ.16 ν.δ. 400/1970), του µέλους ∆Σ, του διευθυντικού στελέχους
και του µετόχου µε ειδική συµµετοχή σε ανώνυµη χρηµατιστηριακή
εταιρία (άρθρ.4§1γ ν.1806/88), του χρηµατιστηριακού εκπροσώπου
ανώνυµης χρηµατιστηριακής εταιρίας (άρθρ. 6 ν.1806/88). Τέλος, ο
πτωχός, δεν δύναται να είναι ένας από τους κυριότερους µετόχους µιας
υπό ίδρυση Εταιρίας Παροχής Πιστώσεων (Π∆/ΤΕ 2485/31.1.2002).
Όταν πρόκειται για πτώχευση νοµικού προσώπου, οι συνέπειες
αφορούν πρώτον, τη λύση της εταιρίας και εφόσον πρόκειται για
Οµόρρυθµη Εταιρία, σε πτώχευση συµπαρασύρονται και οι εταίροι,
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ενώ σε περίπτωση Ετερόρρυθµης Εταιρίας η συµπτώχευση επιβαρύνει
τα οµόρρυθµα µέλη της.
ii.

Περιουσιακής φύσεως συνέπειες: Η σπουδαιότερη συνέπεια της κήρυξης
πτώχευσης είναι η πτωχευτική απαλλοτρίωση. Με τον όρο πτωχευτική
απαλλοτρίωση εννοούµε, την κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο πτωχός
από τη στιγµή που δηµοσιεύεται στο ακροατήριο η απόφαση για την
κήρυξη της πτώχευσης , το βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι
έκτοτε ο πτωχός στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης, δηλαδή διάθεσης
και διαχείρισης, της πτωχευτικής περιουσίας, την οποία εφεξής ασκεί µόνο
ο σύνδικος. Όπως ρητά προβλέπει το άρθρο 17§1 εδ. Β’ ΠτΚ, «Μετά την
κήρυξη της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης στοιχείων της
πτωχευτικής περιουσίας από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, χωρίς τη σύµπραξη
του συνδίκου, είναι ανενεργές και απαγορεύεται να καταχωρηθούν σε
δηµόσια βιβλία οποιασδήποτε φύσης χωρίς την έγκριση του συνδίκου».
∆ικονοµικής φύσης συνέπεια, τέλος, αποτελεί το γεγονός ότι ο οφειλέτης
δε νοµιµοποιείται µετά την κήρυξη της πτώχευσης σε δίκες που αφορούν
την πτωχευτική περιουσία (αρθρ.17§4 ΠτΚ). (Σ. Ψυχοµάνης, Πτωχευτικό
∆ίκαιο, 2007)

1.3 Παράγοντες Πτώχευσης Εταιριών

Οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι κατά κύριο λόγο αποτελούν ενδεικτικές
περιπτώσεις αποτυχίας της επιχειρησιακής δραστηριότητας διακρίνονται σε
παράγοντες διοικητικού χαρακτήρα, σε παράγοντες οικονοµικής φύσης και σε
εξωγενείς παράγοντες.
Οι παράγοντες διοικητικού χαρακτήρα είναι οι ακόλουθοι:
-

οι θεµελιώδεις µεταβολές στην οργανωτική δοµή και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της επιχείρησης,
η συγχώνευση, η εξαγορά ή η απορρόφηση άλλης εταιρίας που επιφέρουν
ουσιώδεις αλλαγές στη διοικητική δοµή της εταιρίας,
η έλλειψη εµπεριστατωµένων ανακοινώσεων εκ µέρους της διοίκησης σχετικά
µε την πορεία των οικονοµικών αποτελεσµάτων,
η µεταβολή των στόχων της επιχείρησης,
η ανακρίβεια λογιστικών και χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων της εταιρίας,
η µη επαρκής διενέργεια οικονοµικών ελέγχων,
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-

-

η ελάττωση των περιθωρίων κερδών που προκαλείται από µεταβολές στην
τιµολογιακή πολιτική και στους φορείς κόστους,
οι αιφνίδιες αυξοµειώσεις επί των καθαρών κερδών ως απόρροια µη
προγραµµατισµένων αποφάσεων για αγορά ή πώληση περιουσιακών
στοιχείων, ή ακόµα για αγορά µιας άλλης εταιρίας,
οι αυξήσεις των δαπανών της εταιρίας, η ανορθόδοξη και σπάταλη διαχείριση
αυτής από τα διοικητικά της στελέχη,
η µεταβολή στον τρόπο µε τον οποίο συνεργάζεται η εταιρία µε τρίτους, η
αθέτηση συµφωνιών και όρων αλλά και η εκδήλωση δυσαρέσκειας για τον
τρόπο µε τον οποίο το εξωτερικό περιβάλλον αντιµετωπίζει την εταιρία.

Οι παράγοντες οικονοµικής φύσης είναι οι παρακάτω:
-

-

-

οι απότοµες µεταβολές του κύκλου εργασίας της οικονοµικής µονάδας,
η χειροτέρευση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών,
η ελάττωση του κεφαλαίου κίνησης και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης που
έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της ρευστότητας και την συρρίκνωση της
δραστηριότητας της επιχείρησης,
η αδυναµία κάλυψης των τρέχουσων υποχρεώσεών της, η µείωση της
πιστοληπτικής ικανότητας απέναντι, τόσο στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
όσο και απέναντι στους πιστωτές της,
οι σηµαντικές πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,
οι µεγάλες και απότοµες διακυµάνσεις της χρηµατιστηριακής τιµής της
µετοχής,
η σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην τρέχουσα και στην λογιστική της αξία
της µετοχής.

Οι εξωγενείς παράγοντες είναι οι εξής:
-

οι αρνητικές τάσεις και προοπτικές της πορείας του κλάδου στον οποίο ανήκει
η εταιρία,
οι αρνητικές εξελίξεις στην βιοµηχανική παραγωγή του κλάδου,
οι αρνητικές εξελίξεις που έχουν στην πορεία τους οι κορυφαίες εταιρίες του
κλάδου,
η επιδείνωση της κατάστασης της οικονοµίας της χώρας,
η ύπαρξη µειωµένης ρευστότητας στην αγορά και η µείωση της προσφοράς
χρήµατος γενικά,
η αλλαγή της συµπεριφοράς και των προτιµήσεων του καταναλωτικού κοινού,
οι προσδοκίες εταιριών και των επενδυτών,
η εφαρµογή εκ µέρους της πολιτείας µέτρων δυσµενών στον κλάδο
δραστηριοποίησής της,
η προβολή αρνητικών µελετών και εκθέσεων για την αγορά και τον κλάδο,
γεγονότα που συµβαίνουν στον κόσµο όπως ένοπλες συγκρούσεις, κρίσεις στο
πετρέλαιο, δηµοσιονοµικές κρίσεις των οικονοµικά ισχυρών και
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αναπτυγµένων χωρών του πλανήτη και γενικά κρίση στην παγκόσµια
οικονοµία.
(Θάνος et al.,2002)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
2.1 Εισαγωγή

Η πρόβλεψη της πτώχευσης των εταιριών έχει απασχολήσει την επιστηµονική
κοινότητα και έφτασε πλέον σήµερα να αποτελεί ένα σηµαντικό αντικείµενο έρευνας
για την επιστήµη της χρηµατοοικονοµικής. Οι βασικότερες κλασικές στατιστικές
τεχνικές και µεθοδολογίες οι οποίες εφαρµόστηκαν και οδήγησαν σε µοντέλα
πρόβλεψης όπως είναι: η Μονοµεταβλητή Ανάλυση (Univariate Analysis), η
Πολυµεταβλητή Ανάλυση ∆ιαχωρισµού (Multiple Discriminant Analysis – MDA),
και τα Υποδείγµατα Πιθανότητας Υπό Συνθήκη (Linear Probability Models –
Multivariate Conditional Probability Analysis). H ανάγκη που πρόεκυψε για
πληρέστερες µελέτες στο πεδίο της πρόβλεψης της πτώχευσης είχε ως αποτέλεσµα
την εισαγωγή νέων τεχνικών όπως τα Πολυκριτήρια Συστήµατα Λήψης Αποφάσεων
(Multicriteria Decision Support Systems - DSS), καθώς και µη στατιστικές µέθοδοι
όπως τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks) και η προσφάτως αφορµισθείσα
Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων (Data Envelopment Analysis – DEA).

2.1.1 Σύντοµη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Πρώιµες µελέτες που σχετίζονται µε την ανάλυση για την πρόγνωση της πτώχευσης
υπήρξαν αποκλειστικά µονοµεταβλητές µελέτες. Αυτές είχαν κυρίως εστιάσει σε
επιµέρους δείκτες και γενικά σε σύγκριση αναλόγιων που είχαν αποτυχηµένες
εταιρίες σε σχέση µε αναλογίες επιτυχηµένων εταιριών. Οι µελέτες οι όποιες
παρουσιαστήκαν κατά το χρονικό διάστηµα των ετών 1930 έως 1965 εµφανίζονται
συγκριτικά πολύ λιγότερες σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα των ετών 1966 έως
σήµερα. Ακόµη ένα στοιχειό που χαρακτηρίζει αυτές τις µελέτες είναι ότι
βασιστήκαν αποκλειστικά στη µονοµεταβλητή ανάλυση χωρίς την πραγµατοποίηση
στατιστικών αναλύσεων ή τη χρήση υποδειγµάτων. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι
οι εν λόγω µελέτες παρουσίασαν πολύτιµα συµπεράσµατα τα όποια και αποτέλεσαν
τη βάση για τη δηµιουργία των πρώτων στατιστικών υποδειγµάτων στο τοµέα της
πρόβλεψης της πτώχευσης. Θα αναφέρουµε ενδεικτικά µερικά ονόµατα µελετητών
που ασχολήθηκαν την περίοδο αυτή µε το θέµα της πρόγνωσης της
πτώχευσης:Γραφείο Έρευνας Επιχειρήσεων (1930), Paul J. Fitzpatrick (1932),
Smith και Winakor (1935), Mervin (1942), Jackendoff (1962), Horrigan (1965)
κ.τ.λ.
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Το πρώτο υπόδειγµα που βασίζεται στη µονοµεταβλητή ανάλυση ήταν του
Beaver 1966 το οποίο και χρησιµοποιήθηκε για την πρόβλεψη της εταιρικής
αποτυχίας. Αποτέλεσε βάση για τη δηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης της πτώχευσης
των εταιριών. Πρέπει να επισηµάνουµε την ύπαρξη δυο µεγάλων κατηγοριών
υποδειγµάτων πρόβλεψης. Αρχικά η πρώτη κατηγορία είναι τα µοντέλα που έχουν
αναπτυχτεί στην επιστηµονική βιβλιογραφία και είναι γενικά µοντέλα πρόβλεψης
πτώχευσης όπως MDA, Logit, Probtit, Neural Networks κ.α. και τη δεύτερη
κατηγορία αποτελούν µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί µε τη συλλογή δεδοµένων από
ανεπτυγµένες χώρες. Η δεύτερη κατηγορία είναι µια υποκατηγορία της πρώτης στην
όποια ανήκουν µοντέλα που έχουν χρησιµοποιηθεί σε συγκεκριµένο αριθµό εταιριών
και ετών. Τέτοια υποδείγµατα δηµιούργησαν οι Beaver (1966), Altman (1968),
Wilcon (1970), Deakin (1972), Edminster (1972), Ohlson (1980), Tafler (1983),
Boritz, Kennedy and Sun (2007) κ.α. Για την ακρίβεια ο Αltan ερηµοποίηση την
MDA που ανήκει στην πρώτη κατηγορία παίρνοντας ένα συγκεκριµένο δείγµα
εταιριών και έφτιαξε το Z- Score υπόδειγµα που ανήκει στην δεύτερη κατηγορία
όπως ορίσαµε αυτές παραπάνω. Αντίστοιχα ο Ohlson µέσω της Logit έφτιαξε το OScore υπόδειγµα. Η ανάγκη για πιο ολοκληρωµένες εργασίες στον τοµέα της
πρόγνωσης της εταιρικής πτώχευσης είχα σαν αποτέλεσµα την εισαγωγή νέων
µεθόδων όπως τα πολυκριτήρια συστήµατα λήψης αποφάσεων (DSS) τα όποια
µπορούν να συνδυάσουν µε κατάλληλο τρόπο τόσο τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές µε
µεταβλητές ποιοτικού χαρακτήρα. Από τα τέλη του 1980, εµφανιστήκαν τα ευφυή
υποδείγµατα, όπως τα νευρωνικά δίκτυα που είναι µια διαφορετική µέθοδος (µη
παραµετρική) σε σχέση µε τις στατιστικές και οικονοµετρικές µεθόδους, η οποία
άρχισε να χρησιµοποιείται πιο εντατικά από το 1990 και µετά στις εύρυνες της
πρόβλεψης της πτώχευσης. (Odom and Sharda,1990 ; Zhang et al.,1999, κ.ά.). Τέλος
να αναφέρουµε και την χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων (DEA) η
όποια είναι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πρόβλεψη και ταξινόµηση των
εταιριών σε πτωχυµένες και υγιείς (Cielen et al.,2004 ; Premachandra et al.,2009 κ.ά.)
Περισσότερα και αναλυτικότερα για αυτές τις κατηγορίες υποδειγµάτων θα
αναφέρουµε παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό.

2.2 Κλασικά Μοντέλα Πρόβλεψης Πτώχευσης
2.2.1 Μονοµεταβλητή Ανάλυση-Beaver

Ο Beaver το 1966 δηµοσίευσε µια πρωτοποριακή εργασία σχετικά µε τη δυνατότητα
που έχουν τα λογιστικά µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (και τη
δηµιουργία σε συνδυασµό αυτών µε αριθµοδείκτες) να προβλέπουν σηµαντικά
γεγονότα στη διάρκεια της ζωής µιας επιχείρησης, ένα εκ των οποίων είναι η
πτώχευση. Αυτή η έρευνά του αποτέλεσε σηµαντική βάση και αφορµή για µετέπειτα
διερεύνηση του φαινοµένου της πτώχευσης. Ο Beaver όρισε ως αποτυχία (failure)
«την ανικανότητα της επιχείρησης να καλύψει της ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Για
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την ακρίβεια, αποτυχηµένη θεωρείται η επιχείρηση όταν πτωχεύει (bankrupt), όταν
επέρχεται κατάπτωση : οµολογιών-λογαριασµών υπεραναλήψεων, αδυναµία καταβολής
µερισµάτων σε προνοµιούχες µετοχές».
Με αφορµή την εµπειρική επιβεβαίωση για τη δυνατότητα που έχουν τα
λογιστικά µεγέθη να προβλέπουν, χρησιµοποίησε τη µονοµεταβλητή ανάλυση
αριθµοδεικτών (εξέταζε την προβλεπτική ικανότητα ενός δείκτη κάθε φορά) µέσω
των οικονοµικών καταστάσεων από ένα έως πέντε έτη προ της αποτυχίας. Το δείγµα
που χρησιµοποίησε ήταν 158 εταιρίες προερχόµενο από 38 διαφορετικές κατηγορίες
της Αµερικανικής οικονοµίας για την χρονική περίοδο από το 1954 έως το
1964.(Beaver, 1966)
Πάνω στο δείγµα η τεχνική επιλογή που ακολούθησε ήταν η «κατά ζεύγη»
(pair sample) κατά την οποία σε κάθε αποτυχηµένη εταιρία έπρεπε να αντιστοιχεί µία
µη αποτυχηµένη εταιρία (υγιής). Χρησιµοποιήθηκαν το βιοµηχανικό εγχειρίδιο της
εταιρίας αξιολόγησης Moodys και ο κατάλογος των Dun & Bradstreet για πηγές
εξαγωγής της λίστας µε τις 79 πτωχευµένες επιχειρήσεις που συµπεριέλαβε ο Beaver,
τις οποίες και ταξινόµησε µε κριτήρια: 1) το µέγεθος ενεργητικού, 2)τον βιοµηχανικό
κλάδο. Το δείγµα συµπληρώθηκε µε 79 υγιείς επιχειρήσεις µέσα από µία βάση
δεδοµένων 12.000 εταιριών µε τέτοιο τρόπο, ώστε : α) να ανήκουν στον ίδιο
βιοµηχανικό κλάδο µε µία από τις 79 πτωχευµένες, β) το µέγεθος του ενεργητικού να
είναι όσο το δυνατόν κοντά στο επίπεδο του ενεργητικού των αντίστοιχων
πτωχευµένων.
Για να δικαιολογήσει τη µέθοδο επιλογής (κατά ζεύγη) ο Beaver είπε πως
αυτή η µέθοδος αντιµετωπίζει µε καλύτερο τρόπο ενδεχόµενους παράγοντες οι οποίοι
θα επισκίαζαν την προβλεπτική ικανότητα των αριθµοδεικτών. Έτσι, για παράδειγµα,
χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο του ίδιου βιοµηχανικού κλάδου επειδή ένας
αριθµοδείκτης θα αντιπροσώπευε διαφορετική πιθανότητα πτώχευσης σε
διαφορετικούς κλάδους λόγω της διαφορετικότητας των κατανοµών των δεικτών
µεταξύ των βιοµηχανικών κλάδων. Παράλληλα, το ενεργητικό ως µέγεθος δείχνει
διαφορετική πιθανότητα πτώχευσης καθώς οι εταιρίες µε µικρό µέγεθος ενεργητικού
έχουν την µεγαλύτερη πιθανότητα, να πτωχεύσουν και συνεπώς δεν µπορεί να γίνει
σύγκριση µεταξύ εταιριών µε διαφορετικά µεγέθη.(Beaver, 1966)
Για να αναλύσει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις προ της πτώχευσης ο
Beaver καθόρισε ως πρώτο έτος (προ πτώχευσης) το τελευταίο έτος για το οποίο
υπήρχε διαθέσιµος ισολογισµός πριν την πτώχευση το διάστηµα να µην ξεπερνά τους
έξι µήνες από το γεγονός της πτώχευσης. Παρόµοια καθόρισε και τα υπόλοιπα
τέσσερα έτη. Ακολούθως, επέλεξε και τους αντίστοιχους 5 ισολογισµούς των µη
πτωχευµένων επιχειρήσεων.
Τα κριτήρια επιλογής των αριθµοδεικτών στους οποίους βασίστηκε η ανάλυση ήταν :
-η συχνότητα εµφάνισης και χρησιµοποίησης αυτών σε έρευνες αναγνωρίζοντας πως
οι πιο δηµοφιλείς από αυτούς συχνά παραποιούνταν από τις διοικήσεις των εταιριών,
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-αν η απόδοσή τους σε προηγούµενες µελέτες ήταν ικανοποιητική,
-η σχέση αυτών µε το κύκλωµα των ταµειακών ροών, τη σηµασία του οποίου τόνιζε
ιδιαίτερα.
Οι τριάντα αριθµοδείκτες χωρίστηκαν σε έξι οµάδες. Για κάθε οµάδα ο πιο
σηµαντικός δείκτης συµπεριλήφθηκε στην τελική λίστα των έξι αριθµοδεικτών τους
οποίους και υπολόγισε για κάθε ένα ισολογισµό και των πτωχευµένων και των µη
πτωχευµένων εταιριών. Οι δείκτες αυτοί ήταν : η ∆ανειακή επιβάρυνση (Debt Ratio),
η Αποδοτικότητα Ενεργητικού (Return on Assets), το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
(Net Working Capital), η Γενική Ρευστότητα (Current Ratio), η Αποδοτικότητα των
Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) και οι Ταµειακές Ροές προς Σύνολο
Υποχρεώσεων (Cash Flow/Total Liabilities). Η ανάλυση που έκανε ο Beaver
βασίστηκε στον υπολογισµό και τη σύγκριση των µέσων τιµών κάθε δείκτη όπως και
στη διχοτόµο µεταβλητή ταξινόµησης µε την οποία ταξινοµούνται οι εταιρίες σε
αποτυχηµένες και µη µε περιορισµό παράλληλα της εµφάνισης λαθών τύπου I και II.
Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ο Beaver ήταν :
Α) Οι αριθµοδείκτες παρουσιάζουν διαφορά στην ικανότητα πρόβλεψης µε τον
δείκτη Ταµειακές Ροές / Σύνολο Υποχρεώσεων να παρουσιάζει τη µεγαλύτερη
ικανότητα έως και πέντε χρόνια πριν την αποτυχία.
Β) Ο δείκτης Αποδοτικότητα Ενεργητικού (Return on Assets) κατατάσσεται ως
δεύτερος σε ικανότητα πρόβλεψης (έχοντας και συσχέτιση µε τον πρώτο δείκτη) .
Γ) Οι αριθµοδείκτες αδυνατούν να ταξινοµήσουν µια εταιρία εξίσου ικανοποιητικά
σε αποτυχηµένη και µη, µε τις υγιείς να ταξινοµούνται µε µεγαλύτερη επιτυχία.
Ακόµη και µε τη χρήση δεικτών, ένας επενδυτής δεν ελαχιστοποιεί εντελώς την
πιθανότητα να τοποθετηθεί σε µια επιχείρηση, η οποία θα πτωχεύσει.(Beaver, 1966)
Τα πλεονεκτήµατα της µονοµεταβλητής ανάλυσης του Beaver είναι 1) η
απλότητα τη καθώς κάθε φορά εξετάζεται ένας µόνο δείκτης και συγκρίνεται µε την
αντίστοιχη τιµή αναφοράς, 2) δεν χρειάζονται εξειδικευµένες στατιστικές γνώσεις για
να την χρησιµοποιήσει κάνεις. Από την άλλη πλευρά τα µειονεκτήµατα της
µονοµεταβλητής ανάλυσης τα όποια αναφέρονται στην µελέτη των Balcaen & Ooghe
έχουν να κάνουν µε την αυστηρή υπόθεση της γραµµικής σχέσης µεταξύ των
αριθµοδεικτών και της κατάστασης της πτώχευσης. ‹‹ Αν η τιµή ενός δείκτη είναι
µεγαλύτερη, αντίστοιχα µικρότερη, από ένα συγκεκριµένο σηµείο πρόκρισης –
απόρριψης το λεγόµενο και ( cut off point ) τότε η ένδειξη αυτή ενισχύει, αντίστοιχα
αποδυναµώνει, την χρηµατοοικονοµική υγεία της εταιρίας που εξετάζεται. Στην
πράξη όµως η υπόθεση αυτή παραβιάζεται καθώς οι τιµές κάποιων µεταβλητών θα
πρέπει να είναι πολύ χαµηλές, αντίστοιχα πολύ υψηλές, τιµές ώστε να αποδεδειχθεί η
οικονοµική δυσπραγία ››. Ακόµη στην µονοµεταβλητή ανάλυση του Beaver δεν
υπάρχει ο πολλών διαστάσεων χαρακτήρας της πτώχευσης των εταίρων. Η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση µιας εταιρίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και µε
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πολλές διαστάσεις που δεν γίνεται να διερευνηθεί και αποσαφηνισθεί από ένα µόνο
δείκτη κάθε φορά. Ο ερευνητής µπορεί να οδηγηθεί σε αντιφατικές ταξινοµήσεις για
διαφορετικούς δείκτες της ίδιας επιχείρησης λογά ότι η ταξινόµηση βασίζεται σε ένα
µόνο δείκτη κάθε φορά ( inconsistency problem ).(Balcaen & Ooghe, 2006)

2.2.2 Πολυµεταβλητή Ανάλυση ∆ιαχωρισµού (MDA)

Η MDA (MULTIPLE DISCRIMINANT ANALYSIS), ήτοι η Πολυµεταβλητή
Ανάλυση ∆ιαχωρισµού, αποτελεί µια στατιστική τεχνική η οποία υπήρξε ευρέως
διαδεδοµένη στην επιστήµη της Βιολογίας ήδη κατά την δεκαετία του 1930.
Μετέπειτα, και συγκεκριµένα κατά το έτος 1968 ο Altman ουσιαστικά εισήγαγε αυτή
την µέθοδο, εφαρµόζοντάς την στην πρόγνωση της εταιρικής αποτυχίας µέσω της
τεχνικής της χρήσης αριθµοδεικτών. Έκτοτε και από την ριζοσπαστική για τα
δεδοµένα της εποχής εφαρµογή της µεθόδου από τον Altman, ακολούθησε η
δηµοσίευση µεγάλου αριθµού µελετών οι οποίες βασίστηκαν στην µέθοδο της
Πολυµεταβλητής Ανάλυσης ∆ιαχωρισµού (MDA) . Μία ενδεικτική αναφορά αυτού
του πλήθους µελετών περιλαµβάνει αυτές των Deakin (1972), Edmister (1972), Libby
(1975), Altman et al (1977), Dambolena and Khoury (1980), Ooghe and Verbaere
(1985), Γκλούµπος και Γραµµατικός (1988), Laitinen (1992), Altman et al (1995).
Η MDA αποτελεί στατιστική τεχνική η οποία χρησιµοποιείται, προκειµένου
να κατηγοριοποιηθεί µια παρατήρηση ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες οµάδες, οι
οποίες έχουν εκ των προτέρων οριστεί µε βάση ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά (a
priori grouping). Η µέθοδος αυτή, χρησιµοποιείται κυρίως για να ταξινοµηθούν
ποιοτικού τύπου εξαρτηµένες µεταβλητές σε δύο κατηγορίες (πτωχευµένες και
υγιείς). Αποτελεί ένα γραµµικό συνδυασµό µεταβλητών οι οποίες παρέχουν την
καλύτερη δυνατή διάκριση ανάµεσα σε δυο οµάδες . (Altman, 1968)

Η συγκεκριµένη τεχνική, την οποία εφάρµοσε ο Altman, βασίζεται σε τέσσερις
αυστηρές υποθέσεις, οι οποίες είναι οι εξής:
i) Η κατανοµή των τιµών των ανεξαρτήτων µεταβλητών σε κάθε οµάδα ακολουθεί
την πολυµεταβλητή κανονική κατανοµή
ii) Με διαφορετικούς µέσους αλλά µε ίσους πίνακες διασποράς (dispersion matrices)
ανάµεσα στις δυο οµάδες . «Στόχος της µεθόδου είναι ο γραµµικός συνδυασµός των
ανεξάρτητων µεταβλητών µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιείται η διακύµανση
ανάµεσα στις δυο οµάδες και να ελαχιστοποιείται η διακύµανση εντός των ίδιων
των οµάδων». (Dimitras et al.,1996)
iii) Προσδιορισµός προγενέστερης πιθανότητας αποτυχίας και κόστους λαθών
ταξινόµησης τύπου Ι και ΙΙ .
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iv) Απουσία πολυσυγγραµικότητας (multicollinearity) ανάµεσα στις ανεξάρτητες
µεταβλητές. (Balcaen & Ooghe, 2006)
Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός των επιστηµόνων που
εκπόνησαν µελέτες εφαρµόζοντας την MDA δεν προχώρησαν σε επαλήθευση και
έλεγχο, προκειµένου να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο τα δεδοµένα, τα οποία
ανέλυαν πληρούσαν ή όχι αυτές τις αυστηρές υποθέσεις, µε αποτέλεσµα πλειάδα
µελετών να οδηγηθούν στην εξαγωγή µεροληπτικών αποτελεσµάτων ή να
καταλήγουν σε περιορισµένης προγνωστικής εφαρµογής και ικανότητας µοντέλα
πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας.
Η γραµµική MDA αποτελεί µε αξιοσηµείωτη διαφορά την πιο ευρέως
εφαρµοσµένη µέθοδο πολυµεταβλητής διαχωριστικής ανάλυσης και έχει την εξής
µορφή:
= +
+
+
+….
, όπου
: το συνολικό σκορ διαχωρισµού
(ή συντελεστής στάθµισης) για την επιχείρηση i ,
, ,….,
: οι ανεξάρτητες
µεταβλητές για την εν λόγω επιχείρηση i (predictors),
, , …, : οι γραµµικοί
συντελεστές διαχωρισµού.
Με την εφαρµογή της MDA µπορούν να εξεταστούν δεκάδες χαρακτηριστικά
µιας επιχείρησης και να συνοψιστούν σε ένα µοναδικό πολυµεταβλητό σκορ
διαφοροποίησης
το οποίο λαµβάνει τιµές από -∞ έως +∞ και ανάλογα µε το σκορ
διαφοροποίησης και το καθορισµένο σκορ πρόκρισης - απόρριψης (cut of point), η
εταιρία ταξινοµείται στην µια ή στην άλλη οµάδα.

2.2.2.1 Υπόδειγµα Πρόβλεψης ALTMAN Ζ - SCORE

Ο Altman (1968) ήταν ο πρώτος που πρότεινε την MDA επιχειρώντας την
ταξινόµηση των εταιριών σε πτωχευµένες και µη, µε βάση τον διαδοχικό υπολογισµό
και συνδυασµό περισσοτέρων του ενός αριθµοδεικτών σε ένα συνδυαστικό Ζ score.
Το αρχικό δείγµα αποτελούσαν 66 εταιρίες .Η οµάδα των πτωχευµένων επιχειρήσεων
αποτελούνταν από ένα πλήθος 33 εταιριών, οι οποίες οδηγήθηκαν σε πτώχευση κατά
τη χρονική περίοδο 1946 - 1965 µε µέσο όρο ενεργητικού τα 6.4 εκατοµµύρια
δολάρια (0.7 εκατ. - 25,9 εκατ. δολάρια). Με αυτή την οµάδα αντιστοιχίστηκε µία
οµάδα 33 µη αποτυχηµένων εταιριών, µε κριτήριο στρωµατοποίησης το µέγεθος του
ενεργητικού (1-25 εκατ. δολάρια) αλλά και τον βιοµηχανικό κλάδο. Για την συλλογή
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρησιµοποίησε το εγχειρίδιο της Moodys και
όρισε ως έτος προ της πτώχευσης το έτος κατά το οποίο δηµοσιεύτηκε ο τελευταίος
ισολογισµός πριν να επέλθει το χρονικό σηµείο αναφοράς της πτώχευσης, θέτοντας
ταυτόχρονα χρονικό περιορισµό της τάξης των 7,5 µηνών πριν την πτώχευση. Κατά
αντίστοιχο τρόπο προσδιορίστηκαν και τα στοιχεία των υπόλοιπων τεσσάρων ετών.
Η επιλογή των αριθµοδεικτών που θα αποτελούσαν τις ανεξάρτητες µεταβλητές του
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υποδείγµατος προήλθε από την εφαρµογή της MDA σε µια αρχική λίστα 22 δεικτών
οµαδοποιηµένων σε 5 κατηγορίες . Τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία καταρτίστηκε
η εν λόγω λίστα, ήταν τα εξής: α) την συχνότητα παρουσίας στην βιβλιογραφία, β) τη
δυνητική σχετικότητα µε την εκπονούµενη µελέτη γ) καθώς και µερικούς «νέους»
δείκτες τους οποίους προέκρινε εµπειρικά ο Altman.
Τις κατηγορίες οµαδοποίησης των δεικτών αποτελούσαν :
• Ρευστότητας(Liquidity)
• Αποδοτικότητας (Profitability)
• Μόχλευσης (Leverage)
• Φερεγγυότητας (Solvency)
• ∆ραστηριότητας (Activity).
Εν τέλει, από το σύνολο των 22 δεικτών που υπήρχαν στην αρχική λίστα,
επιλέχθηκαν 5 δείκτες, οι οποίοι συνδυαζόµενοι οδηγούσαν στην µεγιστοποίηση της
προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγµατος. Προκειµένου, ωστόσο, να καταλήξει ο
Altman στη διαµόρφωση του τελικού υποδείγµατος µε βάση τους 5 προκρινόµενους
δείκτες εργάστηκε ακολουθώντας την εξής διαδικασία :
1)Αρχικά,
παρατηρούσε τη στατιστική σηµασία διαφόρων εναλλακτικών
συναρτήσεων λαµβάνοντας πάντα υπόψη την σχετική συνεισφορά της κάθε
ανεξάρτητης µεταβλητής 2) στη συνέχεια αξιολογούσε τη συσχέτιση (Inter
correlation) µεταξύ των µεταβλητών 3) παρατηρούσε την προβλεπτική ακρίβεια των
διαφόρων συναρτήσεων 4) τέλος, παράλληλα µε τα ανωτέρω βασιζόταν στην κρίση
του. Η τελική συνάρτηση διαφοροποίησης είχε την ακόλουθη µορφή:
Ζ = 0,021Χ1+ 0,014 Χ2 + 0,033Χ3 + 0,006 Χ4 + 0,999 Χ5
Όπου : Χ1 = Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο ενεργητικού Working Capital / Total
Assets
Χ2= Παρακρατηθέντα κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Retaining Earnings / Total
Assets
Χ3 = Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο ενεργητικού Earnings before interest
and Taxes/ Total Assets
Χ4 =Τρέχουσα αξία µετοχών / Λογιστική αξία Συνολικών Υποχρεώσεων Market
Value Equity / Total Debt
Χ5 = Πωλήσεις / Σύνολο ενεργητικού. Sales / Total Assets
Ζ = Συνδυαστικός δείκτης (Score)
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Τo υπόδειγµα Ζ score είναι αποτέλεσµα γραµµικής ανάλυσης στην οποία 5
δείκτες σταθµίζονται και αθροίζονται σε ένα συνολικό σκορ το οποίο αποτελεί και
την µετέπειτα βάση για την ταξινόµηση και τον διαχωρισµό των εταιριών σε
αποτυχηµένες και µη. Αξιοσηµείωτο είναι δε, το γεγονός µολονότι ορισµένες
µεταβλητές δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον σε επίπεδο µονοµεταβλητής ανάλυσης,
στην πραγµατικότητα η προσφορά τους ήταν πολύ σηµαντική ( συνεισφορά
διαχωρισµού) σε επίπεδο MDA και το αντίστροφο. Για παράδειγµα ο δείκτης ο
οποίος παρουσίαζε την µεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα της εταιρικής αποτυχίας,
όπως
αυτός
εφαρµόστηκε
στο
υπόδειγµα
µονοµεταβλητής
ανάλυσης του Beaver (1966), δηλαδή Ταµειακές Ροές / Σύνολο Υποχρεώσεων , δεν
συµπεριλήφθηκε στο υπόδειγµα Ζ score.
Βασική επιδίωξη του Altman µέσω της εφαρµογής της ΜDA ήταν η
αναζήτηση ανεξάρτητων µεταβλητών οι οποίες θα συνεισέφεραν αξιόλογα
αποτελέσµατα στον τοµέα της προβλεπτικής ικανότητας του µοντέλου λειτουργώντας
συνδυαστικά , χωρίς ωστόσο αυτές οι ίδιες µεταβλητές να παρουσιάζουν ούτε τα ίδια
αξιόλογα αποτελέσµατα ούτε τη µεγαλύτερη στατιστική σηµαντικότητα όταν
εξετάζονταν αυτοτελώς η κάθε µία (π.χ όπως συµβαίνει στα πλαίσια την
µονοµεταβλητής ανάλυσης).
Συνεπαγωγικά, προκύπτει µε απόλυτη σαφήνεια ότι στόχος του Altman ήταν
η αναζήτηση και η εφαρµογή εκείνων των αριθµοδεικτών, οι οποίοι αφενός θα
παρουσίαζαν την µεγαλύτερη δυνατή ανοµοιογένεια µεταξύ των δύο οµάδων και
αφετέρου παράλληλα µε το ανωτέρω θα προσέφεραν τη µεγαλύτερη οµοιογένεια
εντός της οµάδας των πτωχευµένων ή µη ξεχωριστά. Στην προσπάθειά του αυτή
εφάρµοσε ποικιλία διαφορετικών δειγµάτων και τεστ σηµαντικότητας (F value,Ttest) προκειµένου να επαληθεύσει την σηµαντικότητα των µεταβλητών ελαττώνοντας
συγχρόνως τα ποσοστά των λαθών ταξινόµησης µε ανάλογα εντυπωσιακά
αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα κατέληξε στα εξής :
I.

II.

III.

κατάφερε να ταξινοµήσει σωστά το 95 % των εταιριών του αρχικού
δείγµατος µε ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων τύπου Ι (6%) και τύπου ΙΙ (3
%).
Εταιρίες µε Ζ score (σκορ πρόκρισης – απόρριψης Cut off point) Z > 2.67
δεν κινδυνεύουν άµεσα (εντός του έτους) µε αποτυχία. Z < 1,81 οδηγείτε σε
αποτυχία εντός του τρέχοντος έτους o 1,81 < Ζ < 2,67 δεν µπορεί να γίνει
ασφαλής ταξινόµηση (grey area).
Ασφαλής πρόβλεψη µπορεί να γίνει έως 2 έτη προ της αποτυχίας µε την
πιθανότητα λάθους ταξινόµησης να αυξάνεται ραγδαία µετά τα 2 έτη (έως και
τα 5 έτη).

Το υπόδειγµα του Altman αποτέλεσε την αφετηρία για την εφαρµογή της MDA
στην µελέτη πρόγνωσης της εταιρικής αποτυχίας. ∆εν έλειψε ωστόσο η κριτική από
πλειάδα µελετητών στην στατιστική µεθοδολογία που εφάρµοσε. Ο Moyer (1977)
αµφισβητούσε την προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου και ο Deakin (1976)
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στάθηκε στην υπόθεση της πολυµεταβλητής κανονικότητας η οποία συνήθως
παραβιαζόταν µε αποτέλεσµα µεροληπτικά τεστ σηµαντικότητας και εκτιµήσεις
λαθών. Παρόλα αυτά ουδέποτε εκφράστηκαν αµφιβολίες για το θεωρητικό υπόβαθρο
της συγκεκριµένης µεθοδολογίας, η οποία µάλιστα λειτούργησε ως βάση σε πολλές
αντίστοιχες µελέτες κυριαρχώντας έτσι µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
(Altman, 1968)
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι το υπόδειγµα Z score χρησιµοποιήθηκε
συµπληρωµατικά σαν ανεξάρτητη µεταβλητή και σε έρευνες µε διαφορετικό
θεµατικό περιεχόµενο από την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας, όπως για
παράδειγµα η διάγνωση των παραποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
(Falsified Financial Statements) . (Spathis et al. , 2002)

Ο Altman το 2000 σε µια επισκόπηση των µοντέλων Ζ Score και ΖΕΤΑ
(αναλύεται παρακάτω) έχοντας λάβει υπόψη του αξιολογικά σχόλια άλλων
ερευνητών αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα του µοντέλου, κατέληξε και
παρουσίασε την τελική µορφή του µοντέλου Ζ score ως εξής :
Ζ= 1.2Χ1+1.4Χ2+3.3Χ3+0.6Χ4+1.0Χ5
Με σκοπό ωστόσο, την αναπροσαρµογή του µοντέλου σε πιο ευέλικτες
δυνατότητες, οι οποίες θα περιελάµβαναν την δυνατότητα εφαρµογής του σε
επιχειρήσεις που ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα και των οποίων οι µετοχές δεν
διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο ο Altman επανεκτίµησε όλους τους
συντελεστές στάθµισης του υποδείγµατος αντικαθιστώντας ταυτόχρονα την τρέχουσα
αξία των ιδίων κεφαλαίων στην µεταβλητή Χ4 µε την λογιστική αξία (Book value).
Στην αναθεωρηµένη του µορφή το υπόδειγµα είχε την ακόλουθη µορφή :
Ζ’ score= 0,717(X1) + 0,847(X2) + 3,107(X3) +0,420(X4) +0,998 (X5)
Η µεταβλητή Χ4 (Λογιστική αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές
υποχρεώσεις) µολονότι εκτιµώµενη βάση της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων
παρουσίαζε µειωµένη σηµαντικότητα σε σύγκριση µε το αρχικό υπόδειγµα, παρόλα
αυτά εξακολουθούσε να αποτελεί την τρίτη σηµαντικότερη µεταβλητή του Ζ –score.
Το διάστηµα για το οποίο δεν δύναται να γίνει ασφαλής πρόβλεψη (gray area)
παρουσιαζόταν τώρα διευρυµένο (1,23 -2,90).
Προκειµένου το µοντέλο να µην επηρεάζεται από το µέγεθος του κάθε κλάδου
(Industry effect) αφαιρέθηκε η µεταβλητή Χ1 (Πωλήσεις / Σύνολο ενεργητικού). Το
νέο υπόδειγµα Ζ’’- Score το οποίο συνέθεταν 4 µεταβλητές είχε την µορφή :
Ζ’’- Score = 6,56 (X1) + 3,26 (X2)+ 6,72 (X3) + 1,05 (X4)
µε ταυτόχρονη επανεκτίµηση των σκορ πρόκρισης – απόρριψης (Cut off Point).
(Altman, 2000)
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O Εdmister σε µια εργασία του µελέτησε τη χρησιµότητα που παρουσιάζει η
ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών στη πρόβλεψη της πτώχευσης των
εταιριών. Έως τότε ο Beaver (1966) αρχικά και στη συνέχεια ο Altman (1968) είχαν
πραγµατοποιήσει εµπειρικές έρευνες χρηµατοοικονοµικής αναλυσης µε εφαρµογή
εξελιγµένων στατιστικών τεχνικών σε χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα από επιχειρήσεις
που είχαν πτωχεύσει και από επιχειρήσεις που ήταν υγιείς. Από την ερεύνα τους
πρόεκυψε ότι η ανάλυση των επιλεγµένων δεικτών ήταν χρήσιµη για τη πρόγνωση
της πτώχευσης των µεσαίων και µεγάλων εταιριών. Εποµένως οι µελέτες έως εκείνη
την περίοδο απέφυγαν να λάβουν υπόψη τις µικρές εταιρίες εξαιτίας της δυσχέρειας
εύρεσης δεδοµένων. (Edmister, 1972)
Σε µελέτη τους το 2004 οι Hillgeist, Keatimg, Cram & Lundstedt παρουσίασαν
µια διαφοροποιηµένη µορφή του Ζ- Score υποδείγµατος. Οι λόγοι που τους οδήγησαν
σε αυτό το διαφορετικό υπόδειγµα είναι :
1. η αλλαγή του χρηµατοοικονοµικού προφίλ των επιχειρήσεων που είχαν
πτωχεύσει επειδή το µέσο µέγεθος τους είχε αυξηθεί αρκετά,
2. η χρήση όλο και περισσότερων πρόσφατων δεδοµένων,
3. η εφαρµογή του υποδείγµατος και σε κλάδους εκτός της βιοµηχανίας,
4. η αναπροσαρµογή των δεδοµένων ώστε να ικανοποιούν τις αλλαγές στα
πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µε σκοπό την επέκταση του χρονικού
ορίζοντα εφαρµογής του υποδείγµατος,
5. η βελτίωση των αδυναµιών της στατιστικής τεχνικής (MDA) µέσω της
χρησιµοποίησης παρατηρήσεων άλλων µελετητών.
Το καινούργιο αυτό υπόδειγµα εκτιµήθηκε σε ένα δείγµα 78.100 υγιών και 756
πτωχυµένων εταιριών στη περίοδο 1980 - 2000. Το Ζ- Score µέσω του νέου
διαφοροποιηµένου µοντέλου υπολογίζεται ως εξής: Z = -0,08X1+0,04X2-0,10X30,022X4+0,06Χ5. Οι πιο κυρίες διαφορές που έχει αυτό το νέο µοντέλο σε σχέση µε
το πρωτότυπο είναι ότι αυτό έχει εκτιµηθεί µέσω λογιστικής παλινδρόµησης και
δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της στατιστικής σηµαντικότητας των ανεξάρτητων
µεταβλητών. Για την ακρίβεια ο δείκτης βασικής ικανότητας κερδών και ο δείκτης
τρέχουσας αξίας µετοχών προ το σύνολο υποχρεώσεων βρέθηκε ότι είναι στατιστικά
σηµαντικοί, ενώ ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης, ο δείκτης εσωτερικού ρυθµού
ανάπτυξης και ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού δεν βρεθήκαν
στατιστικά σηµαντικοί. Το αναθεωρηµένο αυτό υπόδειγµα λόγω ότι έχει εκτιµηθεί µε
χρήση λογιστικής παλινδρόµησης, όσο αυξάνεται το Ζ-Score τόσο αυξάνεται η
πιθανότητα µια εταιρία να θεωρηθεί προβληµατική και τέλος το υπόδειγµα αυτό
επιτρέπει την µετατροπή του Z- Score σε πιθανότητα πτώχευσης µέσω της σχέσης
. (Hillegeist et al., 2004)
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2.2.2.2 Υπόδειγµα ZETA

Κατά το έτος 1977, µία οµάδα µελετητών, η οποία απαρτιζόταν από τους Altman ,
Haldeman, Narayanan παρουσίασαν µια αναθεωρηµένη µορφή του µοντέλου
πολυµεταβλητής ανάλυσης Ζ score, το οποίο έφερε την ονοµασία Ζeta.
∆ικαιολογητική βάση για την διατύπωση του αναθεωρηµένου µοντέλου υπήρξαν
κυρίως οι εξής: 1. Η µεταβολή του χρηµατοοικονοµικού προφίλ των πτωχευµένων
εταιριών αφού το µέσο µέγεθος του ενεργητικού τους είχε αυξηθεί σηµαντικά., 2. Η
χρησιµοποίηση όσο το δυνατόν πιο πρόσφατων και ενηµερωµένων πρωτογενών
δεδοµένων (χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της τελευταίας επταετίας).,
3.
Εφαρµογή του µοντέλου και σε κλάδους εκτός της βιοµηχανίας (όπως το λιανικό
εµπόριο)., 4. Αναπροσαρµογές των δεδοµένων ώστε να ικανοποιούν τις αλλαγές στα
πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (FRS, GAAP) µε απώτερο στόχο την
επέκταση του χρονικού ορίζοντα εφαρµογής του µοντέλου (κεφαλαιοποίηση των
εκµισθώσεων, αποθεµατικά, δικαιώµατα µειοψηφίας, Goodwill, :∆απάνες έρευνας
και ανάπτυξης, αναβαλλόµενες χρεώσεις )., 5. Ενσωµάτωση των παρατηρήσεων
άλλων µελετητών για την βελτίωση των αδύνατων σηµείων της στατιστικής τεχνικής
(MDA). Το αναθεωρηµένο υπόδειγµα βασίστηκε σε ένα δείγµα 53 εταιριών οι οποίες
πτώχευσαν την περίοδο 1969-1975. Στη συνέχεια, έγινε η επιλογή των 58 (53+5) –
λόγω ανεπαρκών δεδοµένων- εταιριών που θα αποτελούσαν το αντίστοιχο δείγµα
των µη πτωχευµένων µε βάση τον κλάδο και το µέγεθος ενεργητικού. Οι επιχειρήσεις
που επιλέχθηκαν αποτελούσαν αντιπροσωπευτικά δείγµατα της βιοµηχανίας και του
λιανικού εµπορίου. Η µέση τιµή του ενεργητικού καθορίστηκε για τις ήδη
πτωχευµένες σε 100.000.000 $. Ακόµη, οι 27 µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν,
τοποθετήθηκαν µε κατηγοριοποίηση σε επτά οµάδες (Αποδοτικότητας, Μόχλευσης,
Ρευστότητας, Κεφαλαιοποίησης, Μεταβλητότητας Κερδών και µια οµάδα µε
ποικίλους δείκτες).
Οι Altman, Haldeman, Narayanan χρησιµοποίησαν
λογαριθµικούς µετασχηµατισµούς των µεταβλητών προκειµένου να βελτιώσουν την
κανονικότητά τους. Περαιτέρω σχετικά µε την µεθοδολογία που ακολούθησαν,
αναφέρουµε ότι,
χρησιµοποίησαν τη δευτεροβάθµια ανάλυση διαχωρισµού
(Quadratic) προκειµένου να αντιµετωπίσουν την αυστηρή υπόθεση της DA των ίσων
πινάκων διασποράς (dispersion matrices), αντί της γραµµικής (Linear).
Οι επτά µεταβλητές µε την µεγαλύτερη σηµαντικότητα ήταν :
Χ1: Κέρδη προ φόρων και τόκων/ Σύνολο ενεργητικού(EBIT / Total Assets)
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών, ο
συγκεκριµένος δείκτης εµφανίζεται ιδιαίτερα χρήσιµος όσον αφορά την αξιολόγηση
της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης (Altman 1968), Beaver (1967). Παρόλο που στο
εν λόγω υπόδειγµα εµφανίζει την µικρότερη σηµαντικότητα σε σύγκριση µε τις
µεταβλητές οι οποίες το απαρτίζουν εξακολουθεί εντούτοις να αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα διαχωρισµού.
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X2: Σταθερότητα κερδών (Stability of Εarnings)
Η σταθερότητα των κερδών κρίνεται εδώ µε βάση τις διακυµάνσεις του δείκτη
Χ1 για µια χρονική περίοδο 10 ετών καθώς ο επιχειρηµατικός κίνδυνος µπορεί να
εκφραστεί και µε όρους µεταβολής των κερδών. Ο συγκεκριµένος δείκτης
κατατάσσεται δεύτερος σε σηµαντικότητα µετά τον Χ4 τον οποίο θα παραθέσουµε
παρακάτω .
X3: Κέρδη προ τόκων και φόρων / Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (ΕΒΙΤ/ Total
Interest payments)
Ο συγκεκριµένος δείκτης είχε υποστεί λογαριθµικό µετασχηµατισµό
προκειµένου να βελτιωθεί η κανονικότητά του.
Χ4 : Παρακρατηθέντα κέρδη / Σύνολο ενεργητικού (Retaining earnings / Total
Assets)
Σύµφωνα µε τους Altman , Haldeman, Narayanan, η συγκεκριµένη µεταβλητή
αποτελούσε αναµφίβολα τον δείκτη µε την υψηλότερη σηµαντικότητα τόσο σε
επίπεδο µονοµεταβλητής όσο και επίπεδο πολυµεταβλητής ανάλυσης και αυτό διότι
όπως αποδείχθηκε στα πλαίσια της εν λόγω µελέτης, ο συγκεκριµένος δείκτης
συνεισέφερε κατά 25% στη συνολική ικανότητα διαφοροποίησης. Καταλογίζοντας
παράγοντες όπως η ηλικία της επιχείρησης, το χρέος και η µερισµατική πολιτική, η
συγκεκριµένη αναλογία εµφανίζεται ως αυξηµένης σηµαντικότητας για το µοντέλο
Z- score , το οποίο αναλύθηκε παραπάνω και αναφέρεται συνήθως ως σωρευτική
κερδοφορία (cumulative profitability).
X5: Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (Current Assets /
Current Liabilities )
Σε αντίθεση µε προηγούµενες µελέτες ο δείκτης γενικής ρευστότητας
θεωρήθηκε σχετικά µεγαλύτερης σηµαντικότητας συκριτικά µε τους υπόλοιπους
δείκτες ρευστότητας (όπως για παράδειγµα ο δείκτης Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο
ενεργητικού).
X6: Τρέχουσα αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικά Κεφάλαια (Market Value
equity / Total Capital)
Στον αριθµητή περιλαµβάνεται ο µέσος όρος της τρέχουσας αξίας των ιδίων
κεφαλαίων για χρονική περίοδο πέντε ετών προκειµένου να εξοµαλυνθούν
ενδεχόµενες ισχυρές διακυµάνσεις των αγορών.
Χ7 : Μεταβολή Ενεργητικού (Μέγεθος) [Total Assets (Size)]
Και ο συγκεκριµένος δείκτης υπέστη λογαριθµικό µετασχηµατισµό προκειµένου να
ενισχυθεί η κανονικότητά του µετά από κατάλληλες αναπροσαρµογές λόγω FRS,
GAAP (Altman,et al., 1977)
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Εν τέλει αξίζει να αναφέρουµε κλείνοντας την αναφορά στο συγκεκριµένο
µοντέλο, ότι η προβλεπτική ακρίβεια αυτού του µοντέλου ξεπερνούσε το 96% για
περίοδο ενός έτους προ της εταιρικής αποτυχίας και το 70% έως και πέντε έτη προ
της πτώχευσης.

2.2.2.3 Σύγκριση ZETA – Z SCORE (ALTMAN 1968)

Συγκριτικά µε το αρχικό µοντέλο Altman Z score (1968), προκύπτουν δύο βασικά
διαφοροποιητικά στοιχεία. Συγκεκριµένα, το εξελιγµένο και αναπροσαρµοσµένο
µοντέλο του Altman ενώ ήταν εξίσου ικανό να προβλέψει την εταιρική αποτυχία,
ήδη ένα έτος προ της πτώχευσης (96% για το ΖETA , έναντι 94% για το Ζ score)
εµφανίζεται αποτελεσµατικότερο και ακριβέστερο στην πρόγνωση της εταιρικής
αποτυχίας για τα 2-5 έτη πριν την επέλευση της πτώχευσης (περίπου 70% για το
ΖΕΤΑ έναντι µόλις 36% για το Ζ score). Επιπλέον, δύο από το σύνολο των επτά
µεταβλητών του νέου µοντέλου ήταν κοινές µε το υπόδειγµα Ζ score ενώ η
µεταβλητή Χ6 µοιάζει µε την µεταβλητή Τρέχουσα Αξία Ιδίων κεφαλαίων
/Λογιστική αξία συνολικών υποχρεώσεων του πρόδροµου υποδείγµατος Z score.

2.2.2.4 Πλεονεκτήµατα της MDA

Συνεπαγωγικά, προκειµένου να συνοψίσουµε τα πλεονεκτήµατα της πολυµεταβλητής
ανάλυσης διαχωρισµού αρχικά είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ότι η εφαρµογή της
συγκεκριµένης µεθόδου δίνει την δυνατότητα στον αναλυτή να εξετάζοντας δεκάδες
χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης να τα συνοψίσει σε ένα µοναδικό σκορ
διαφοροποίησης
, το οποίο λαµβάνει τιµές από -∞ έως +∞ . Επιπλέον, µέσω της
εφαρµογής της πολυµεταβλητής διακριτικής ανάλυσης αναλύεται ολόκληρο το
προφίλ των µεταβλητών παρέχοντας τη δυνατότητα να καλύπτονται περισσότερες
περιοχές της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης µίας επιχείρησης. Επιλογικά
αναφέρουµε, ότι οι συντελεστές αυτού του µοντέλου µπορούν µε ευκολία να
υπολογιστούν, συνεπώς ο βέλτιστος τρόπος να χρησιµοποιηθούν αυτά τα µοντέλα
είναι ως ένα «φίλτρο προστασίας» , για τις εταιρίες οι οποίες χρήζουν περαιτέρω
ανάλυσης.

2.2.2.5 Μειονεκτήµατα MDA

Στην έρευνα των ∆ηµητρά , Ζανάκη, Ζοπουνίδη (1996) αναφορικά µε τις πτωχεύσεις
επιχειρήσεων και την εφαρµογή µεθόδων πρόβλεψής τους, παρατίθεται η κριτική
πού άσκησε ο Eisenbeis (1977) έναντι της εφαρµογής της ανάλυσης διαφοροποίησης
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(MDA). Συγκεκριµένα οι µελετητές εστίασαν στις αδυναµίες του στατιστικού
εργαλείου και κυρίως στα εξής επτά σηµεία :
1. « Παραβίαση της αυστηρής υπόθεσης της πολυµεταβλητής κανονικής κατανοµής
των µεταβλητών ».
2. « Χρησιµοποίηση της γραµµικής αντί της δευτεροβάθµιας (Quadratic) ανάλυσης
διαχωρισµού , ακόµη και όταν οι πίνακες διασποράς των οµάδων δεν είναι ίσοι » .
3. « Παρερµηνεία του ρόλου των ανεξάρτητων µεταβλητών ».
4. «Μείωση των δεδοµένων µεγεθών» .
5. « Ακατάλληλη εκτίµηση των apriori πιθανοτήτων και του κόστους των λάθος
ταξινοµήσεων ».
6. « Ασαφής ορισµός των οµάδων ( πτωχευµένων και µη )».
7. « Προβλήµατα στην εκτίµηση των ποσοστών λάθους ταξινόµησης τύπου Ι και ΙΙ».
(Dimitras et al., 1996)
Συµπερασµατικά η Ανάλυση διαφοροποίησης (DA) παρέχει στον χρήστη την
δυνατότητα µιας διχοτοµικής ταξινόµησης των εταιριών. Αυτού του είδους η
ταξινόµηση αν και σηµαντική δεν παρέχει καµία εκτίµηση του κινδύνου της
εταιρικής αποτυχίας (πτώχευσης). Επίσης δεν παρέχει την δυνατότητα διαχωρισµού
σε εξαιρετικές , προβληµατικές , κανονικές εταιρίες , παρά µόνο σε υγιείς και
προβληµατικές, Το επόµενο βήµα στην πρόγνωση της οικονοµικής αποτυχίας ήταν η
χρησιµοποίηση µεθόδων και µοντέλων εκτίµησης της πιθανότητας αποτυχίας. Οι
ερευνητές πρότειναν τα γραµµικά υπό συνθήκη πιθανοτικά µοντέλα ( Linear
Probability models) και την ανάλυση δυνάµει του λογιστικού (Logit) και του
κανονικού ( Probit) υποδείγµατος πιθανότητας, τα οποία θα εξεταστούν παρακάτω.
(Dimitras et al., 1996)

2.2.3 Υποδείγµατα Πιθανότητας

Προηγουµένως αναφερθήκαµε στην πολυµεταβλητή διακριτική ανάλυση (MDA) η
όποια πρωταγωνιστούσε έως τη δεκαετία του 80 ως κυρία τεχνική στην πρόβλεψη
της εταιρικής αποτυχίας. Ακολούθως αυτή αντικαταστάθηκε από στατιστικές
τεχνικές όπως η Logit, Probit κ.ά. Όσον αφορά τα υποδείγµατα πιθανότητας, η κυρία
διάφορα τους σε σχέση µε τις προηγούµενες τεχνικές είναι ότι εδώ δεν υπολογίζεται
ένα δείκτης ή ένα Score (Z - Score) αλλά µια πιθανότητα πτώχευσης. Παρακάτω
αναφέρονται τα πιο σηµαντικά µοντέλα της κατηγορίας αυτής.
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2.2.3.1 Γραµµικό Υπόδειγµα Πιθανότητας (Linear Probability Model – LPM)

Το γραµµικό υπόδειγµα πιθανότητας αναπτύχτηκε για να αποτελέσει µια
εναλλακτική τεχνική αντί της αναλυσης διαχωρισµού (DA). Είναι µια ειδική
περίπτωση παλινδρόµησης ελαχίστων τετραγώνων (OLSR). Ο όρος LPM
χρησιµοποιείται για να δηλώσει ένα µοντέλο παλινδρόµησης στο οποίο η εξαρτώµενη
µεταβλητή y είναι δίτοµη (binary). Λαµβάνει την τιµή 1 αν το γεγονός συµβεί και 0
αν δεν συµβεί. Όσον αφορά τη µελέτη της πρόβλεψης της πτώχευσης η y παίρνει τη
τιµή 0 αν η επιχείρηση έχει πτωχεύσει και την τιµή 1 αν είναι υγιείς. Η µέθοδος
υποθέτει ότι η ψευδοµεταβλητή y η οποία αντιπροσωπεύει την συµµετοχή της
εταιρίας i σε µια από τις προκαθορισµένες οµάδες ( αποτυχηµένες ή µη) αποτελεί ένα
γραµµικό συνδυασµό των n χαρακτηριστικών της υπό εξέταση επιχείρησης.
Η πιθανότητα Pi µια εταιρία να πτωχεύσει δίνεται από τη παρακάτω σχέση:
Pi =

+

+

+

+…..+

+

Όπου οι , ,………
είναι οι εκτιµήσεις της παλινδρόµησης ελαχίστων τετραγώνων
και
είναι οι n ανεξάρτητες µεταβλητές, δηλαδή οι αριθµοδείκτες
,
,…………….
για την i επιχείρηση.
Το µοντέλο αυτό οι πρώτοι που το χρησιµοποίησαν στην πρόβλεψη της
πτώχευσης ήταν οι Meyer & Pilfer το 1970 όπου στην µελέτη τους χρησιµοποίησαν
σαν ανεξάρτητες µεταβλητές τους αριθµοδείκτες που είχαν υπολογίσει βάση των
στοιχείων της χρήσης ένα έτος πριν από τη πτώχευση. (Meyer and Pilfer, 1970). Το
LPM υπόδειγµα για τα ελληνικά δεδοµένα χρησιµοποιήθηκε από τους Grammaticos
& Gloubos το έτος 1984. Παράλληλα στη µελέτη τους αυτή χρησιµοποίησαν και την
MDA παίρνοντας υπόψη το ίδιο δείγµα εµποροβιοµηχανικών ελληνικών εταιριών και
µετά από σύγκριση των δυο αυτών µοντέλων συµπέραναν ότι το LPM είναι πιο ικανό
στη πρόγνωση την MDA όταν εφαρµόζεται σε δεδοµένα από 1 έως 3 έτη πριν από τη
πτώχευση. (Grammaticos and Gloubos, 1984)
H παραπάνω τεχνική παρουσίασε στατιστικές αδυναµίες όπως ότι για
παράδειγµα τα κατάλοιπα της συνάρτησης (αναφερόµαστε στα ) χαρακτηρίζονται
από ετεροσκεδαστικότητα και ότι κατανοµή τους δεν είναι κανονική, πράγµα που
δηλώνει και την µετριασµένη χρήση του υποδείγµατος στην πρόβλεψη της εταιρικής
αποτυχίας. Aκόµη το LPM έχει το αρνητικό ότι οι τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής
Pi πρέπει να περιέχονται στο διάστηµα [0,1], ενώ υπάρχει περίπτωση η πιθανότητα
πτώχευσης να βρίσκεται εκτός του διαστήµατος αυτού και να υπάρξει πρόβληµα
ερµηνείας. Πάντως να αναφέρουµε ότι οι στατιστικές αδυναµίες µπορούσαν να
παρακαµφθούν µε το να υποθέσει κάνεις ότι οι µεταβλητές ακολουθουσών την
πολυµεταβλητή κανονική κατανοµή. ( Dimitras et al., 1996)
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2.2.3.2 Πολυµεταβλητά Υπό Συνθήκη Υποδείγµατα Πιθανότητας (Multivariate
Conditional Probability Models)
2.2.3.2.1 Υπόδειγµα Logit (Λογιστική Παλινδρόµηση)

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα Logit η πιθανότητα πτώχευσης µιας επιχείρησης ορίζεται
από τη παρακάτω µαθηµατική σχέση:
= F( ) = F(a+!"

")

=

#
#

, µε

= a+$% & % , & % : οι τιµές του χαρακτηριστικού

j στην επιχείρηση i, ' :η πιθανότητα πτώχευσης της i επιχείρησης µε βάση τα
χαρακτηριστικά (αριθµοδείκτες) της & % . ( Βρανάς, 1991)
Το υπόδειγµα Logit είναι κατάλληλο για την διενέργεια προβλέψεων καθώς οι
εκτιµήσεις της πιθανότητας βρίσκονται αυστηρά εντός του διαστήµατος [0,1]. Με
βάση λοιπόν τη παραπάνω πιθανότητα και ένα σηµείο πρόκρισης – απόρριψης (cut
off point) η επιχείρηση κατατάσσεται είτε στην οµάδα των πτωχυµένων είτε στην
οµάδα των υγειών προσπαθώντας σύγχρονος την ελαχιστοποίηση των λαθών
ταξινόµησης τύπου I και II. Το σφάλµα τύπου I έχει να κάνει µε τη περίπτωση που
µια εταιρία κατατάσσεται ως υγιής ενώ θα πτωχεύσει στην πραγµατικότητα και το
σφάλµα τύπου II είναι στη περίπτωση που µια εταιρία κατατάσσεται ως πτωχυµένη
ενώ αντιθέτως στην πραγµατικότητα είναι υγιής.
Ο πρώτος που χρησιµοποίησε τη µέθοδο Logit όσον αφορά την πρόβλεψη της
εταιρικής αποτυχίας ήταν ο Ohlson το 1980, ο οποίος δηµιούργησε ένα υπόδειγµα
και κατέληξε σε ένα Scrore που το ονόµασε O- Scrore. Για την ακρίβεια ο Ohlson
στην έρευνά του πήρε 105 εισηγµένες στο χρηµατιστήριο βιοµηχανικές επιχειρήσεις
οι οποίες πτώχευσαν το χρονικό διάστηµα 1970 – 1976.Το δείγµα του συµπληρώθηκε
µε 2.058 µη πτωχευµένες εταιρίες την αντίστοιχη περίοδο. Σκοπός του ήταν η
κατασκευή τριών µοντέλων που να µπορούσαν να προβλέψουν την πτώχευση ένα έως
και τρία χρόνια πριν την πραγµατοποίησή της. Ο Ohlson κατέληξε σε µια οµάδα 9
µεταβλητών:
-

Χ1 = Log (Σύνολο Ενεργητικού / Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
( Log (Total Assets / Gross National Product)

-

Χ2 = Συνολικές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού
( Total Liabilities / Total Assets)

-

Χ3 = Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού
(Working Capital / Total Assets)

-

Χ4 = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις / Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Current Liabilities / Current Assets
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-

Χ5 = {(1 εάν Σ. Υποχρεώσεις > Σ. Ενεργητικού) ή
(0 εάν Σ. Υποχρεώσεις < Σ. Ενεργητικού)}

-

Χ6 = Καθαρά κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού
(Net Income / Total Assets)

-

Χ7 = ∆υνατότητα αυτοχρηµατοδότησης / Συνολικές Υποχρεώσεις
(Funds Provided by operation / Total Liabilities)

-

Χ8 = {( 1 εάν Καθαρά Κέρδη < 0 για τα 2 τελευταία έτη) ή
(0 εάν Καθαρά Κέρδη > 0 για τα 2 τελευταία έτη)}

-

Χ9 = ( (( ) - ** +, ) / ( |** + | + |** ), |), όπου (( ) είναι τα καθαρά κέρδη
της t περιόδου.

Χρησιµοποιώντας µια λογιστική συνάρτηση προέβει στην πρόβλεψη της
πιθανότητας πτώχευσης των εταιριών µε τη χρήση και των τριών µοντέλων που είχε
κατασκευάσει. Το υπόδειγµα του Ohlson υπολογίζει την πιθανότητα πτώχευσης µιας
εταιρίας σε σχέση µε αυτό του Altman ( Z –Score) που υπολογίζει ένα Score.(Ohlson,
1980)

2.2.3.2.2 Υπόδειγµα Probit

Το υπόδειγµα Probit είναι παρόµοιο µε το υπόδειγµα Logit µε µόνη διαφορά τους να
είναι ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται η πιθανότητα πτώχευσης. Στη περίπτωση
αυτή η αθροιστική κατανοµή τη πιθανότητας είναι κανονική και όχι λογαριθµική
όπως είναι στην Logit. Το υπόδειγµα Probit ορίζεται από την παρακάτω σχέση :
P = F( Z ) = (

√ /

)#

µε F( Z ) η αθροιστική κανονική κατανοµή που δίνει τη

πιθανότητα να προκύψει το γεγονός για κάθε τιµή του Ζ µε Ζ: τα χαρακτηριστικά (
αριθµοδείκτες ) για την κάθε εταιρία.
Ο Zmijewski το 1984 σε µια µελέτη του χρησιµοποίησε ένα υπόδειγµα που
περιείχε δείκτες κερδοφορίας, αφερεγγυότητας και ρευστότητας µιας εταιρίας και µε
βάση αυτά τα δεδοµένα να είναι σε θέση να προβλέψει µια πιθανή εταιρική αποτυχία.
Για την ακρίβεια πήρε ένα δείγµα από 40 πτωχευµένες και 800 υγιείς βιοµηχανικές
επιχειρήσεις για το χρονικό διάστηµα 1972 – 1978 και δηµιούργησε ένα µοντέλο
Probit το οποίο ήταν: Χ = - 4,3 – 4,5Χ1 + 5,7Χ2 – 0,04Χ3, µε Χ1,Χ2,Χ3
αριθµοδείκτες που περιλαµβάνουν και τρείς κατηγορίες που έχουµε αναφέρει
παραπάνω. Οι αριθµοδείκτες αυτοί είναι:
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X1: Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικό ( Νet Income / Total Assets) που είναι
δείκτης κερδοφορίας,
Χ2 : Συνολικό Χρέος / Σύνολο Ενεργητικού ( Τοtal Debt / Total Assets)
που είναι δείκτης αφερεγγυότητας,
Χ3 : Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ( Current Assets
/ Current Liabilities) που είναι δείκτης ρευστότητας,
Χ : Συνολικός δείκτης που δείχνει την πιθανότητα πτώχευσης
(Ζmijewski, 1984)

2.2.3.3 Σύγκριση Υποδειγµάτων Πιθανότητας ( LPM,Logit,Probit) και DA

Αν και οι πιο πολλές µελέτες πρόβλεψης της πτώχευσης µετά το 1981
χρησιµοποίησαν την Logit από την DA, αυτή δεν θεωρήθηκε ότι είναι πιο
αποτελεσµατική στην ταξινόµηση των επιχειρήσεων. Για την ακρίβεια όταν οι
ανεξάρτητες µεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανοµή, τότε η εκτίµηση µέσω της
DA είναι ασυµπτωτικά αποτελεσµατικότερη από την αντίστοιχη εκτίµηση που γίνεται
µέσω της Logit. Ενώ όταν οι ανεξάρτητες µεταβλητές δεν ακολουθούν κανονική
κατανοµή ( γεγονός που συµβαίνει συνήθως ) ο εκτιµητής της DA δεν είναι συνεπής,
ενώ ο εκτιµητής µέγιστης πιθανοφάνειας της Logit είναι πιο συνεπής και η µέθοδος
πιο κατάλληλη. (Dimitras et al., 1996) Η ανάλυση των υποδειγµάτων πιθανότητας
απέδειξε ότι το Logit υπόδειγµα έχει την υπεροχή σε σχέση µε το Γραµµικό
Υπόδειγµα Πιθανότητας. Ο κύριος λόγος για τον οποίο τα υποδείγµατα Logit, Probit
χρησιµοποιούνται πιο πολύ από ότι το Γραµµικό Υπόδειγµα είναι τα προαναφερθέντα
αυτά υποδείγµατα οριοθετούν την πιθανότητα πτώχευσης στο διάστηµα [0,1]. Βέβαια
το Probit µοντέλο έχει περισσότερους και πολύπλοκους υπολογισµούς πράγµα που
το καθιστά ιδιαίτερα δύσχρηστο. Ακόµη να αναφέρουµε ότι τόσο η MDA ανάλυση
όσο και τα Υποδείγµατα Πιθανότητας βασίζονται σε πολλές υποθέσεις και
προϋποθέτουν περιορισµούς ώστε να οδηγήσουν σε ασφαλή και ακριβοί
συµπεράσµατα, όντας λόγος µη ευρείας χρήσης. Πιο ειδικά για τα µοντέλα αυτά
υπάρχει ανησυχία όσον αφορά την υψηλή ακρίβεια των προβλέψεών τους καθώς
επιχειρούν µέσω του γραµµικού υποδείγµατος να ερµηνεύσουν µια πραγµατικότητα
µη γραµµική. (Βρανάς, 1991)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Beaver (1967)
Tamari (1966)
Moses & Liao (1987)
Altman (1968)
Deakin (1972)
Edmister (1972)
Blum (1974)
Altman et al. (1977)
Deakin (1977)
Taffler & Tisshaw (1977)
van Frederikslust (1978)
Bilderbeek (1979)
Dambolena & Khoury (1980)
Taffler (1982), model from 1974
Ooghe & Verbaere (1985)
Taffler (1983)
Micha (1984)
Betts & Belhoul (1987)
Gombola & Grammatikos (1988)
Declere et al. (1991)
Laitinen (1992)
Lussier & Corman (1994)
Altman et al. (1995)
Ohlson (1980)
Swanson & Tybout (1988)
Zavgren (1983)
Zmijewski (1984)
Gentry et al. (1985a)
Zavgren (1985)
Keasey & Watson (1987)
Peel & Peel (1987)
Aziz et al. (1988)
Gloubos & Grammatikos (1988)
Keasey & MacGuinness (1990)
Plat & Plat (1990)
Ooghe et al. (1993)
Sheppard (1994)
Lussier (1995)
Mossman et al. (1998)
Charitou and Trigeorgis (2000)
Becchetti & Sierra (2002)
Charitou et al. (2004)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
∆ΙΑΚΡΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ
ΣΥΝΘΗΚΗ

ΠΗΓΗ: (Balcaen & Ooghe, 2006)
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2.3 Νεότερα Υποδείγµατα Πρόβλεψης της Πτώχευσης

Στις µέρες µας οι ερευνητές έχουν να αντιµετωπίσουν, να αναλύσουν και να
εξετάσουν µεγάλο όγκο δεδοµένων και πληροφοριών. Έτσι η εκτίµηση του κινδύνου
πτώχευσης µιας εταιρίας και γενικά η πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας αποτελεί
µια επίπονη διαδικασία. Η φύση των στοιχείων και δεδοµένων των επιχειρήσεων που
έχουν οικονοµικά προβλήµατα είναι τέτοια ώστε να απαιτούνται νέες τεχνικές που θα
µπορούν να συνδυάσουν κατάλληλα τις στατιστικές τεχνικές µε µεταβλητές που
έχουν ποιοτικό χαρακτήρα. Έως τώρα τα στατιστικά υποδείγµατα που
χρησιµοποιούνταν για την πρόγνωση της πτώχευσης δεν περιελάµβαναν µεταβλητές
ποιοτικές και ως συνέπεια αυτού του γεγονότος τα υποδείγµατα που
χρησιµοποιούνταν δεν µπορούσαν να συνδυάσουν τις ποσοτικές µεταβλητές µε
ποιοτικούς παράγοντες όπως είναι η θέση της εταιρίας στην αγορά, η ποιότητα του
management και αλλά πολλά.
Έτσι η ανάγκη για πιο ολοκληρωµένες µεθόδους στον τοµέα της πρόβλεψης
της εταιρικής αποτυχίας οδήγησε στην υιοθέτηση νεότερων τεχνικών όπως είναι τα
ευφυή υποδείγµατα ή υποδείγµατα τεχνητής νοηµοσύνης (νευρωνικά δίκτυα, δέντρα
ταξινόµησης, κ.ά.), αλλά και από τον χώρο της επιχειρησιακής έρευνας (συστήµατα
υποστήριξης αποφάσεων - DSS, περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων – DEA, κ.τ.λ.).

2.3.1 Μοντέλο Shumway

Ο Shumway το 2001 βελτίωσε τα βασικά µοντέλα πρόγνωσης της πτώχευσης που
χρησιµοποιούνταν έως τότε συνδυάζοντας δείκτες αγοράς µε παραδοσιακούς
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες µε σκοπό να βρει τις πτωχευµένες εταιρίες.
Υποστήριξε ότι µέχρι τότε οι ερευνητές εκτιµούσαν υποδείγµατα ταξινόµησης µιας
περιόδου τα όποια ονόµασε στατικά, αλλά από τη άλλη ως δεδοµένα
χρησιµοποιούσαν στοιχεία πολλών περιόδων. Όµως τα στατικά αυτά µοντέλα δεν
είναι κατάλληλα στην πρόβλεψη πτώχευσης λόγω της φύσης των δεδοµένων
πτωχεύσεων. Καθώς η πτώχευση πραγµατοποιείται σπάνια οι ερευνητές
χρησιµοποιούν δεδοµένα τα όποια εκτείνονται σε πολλά χρόνια για να εκτιµήσουν τα
υποδείγµατά τους. Ο Shumway εντέλει ανέπτυξε ένα µοντέλο κινδύνου που
χρησιµοποιεί όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα για να υπολογισθεί ο κίνδυνος
πτώχευσης κάθε εταιρίας κάθε χρονική στιγµή.(Shumway, 2001)
Ο Shumway αναζήτησε ένα διαφορετικό σύνολο ανεξάρτητων µεταβλητών
καθώς τα προηγούµενα υποδείγµατα όπως του Altman (1968) και του Zmijewski
(1984) είχαν χρησιµοποιήσει µεταβλητές µε ελάχιστη επεξηγηµατική ισχύ. Ο ίδιος
έκανε τη πρόταση για ένα νέο µοντέλο το όποιο θα µπορούσε να συνδυάσει
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λογιστικούς δείκτες µαζί µε µεταβλητές οι οποίες θα ήταν προσανατολισµένες στην
αγορά µε σκοπό να παραχθούν εκτός δείγµατος προβλέψεις που θα ήταν
ακριβέστερες από αυτές των άλλων υποδειγµάτων. Το νέο αυτό µοντέλο
χρησιµοποιεί τρεις µεταβλητές που έχουν σχέση µε την αγορά για να προσδιορίσει τις
εταιρίες που έχουν αποτύχει. Οι µεταβλητές αυτές είναι α) το µέγεθος της αγοράς, β)
οι αποδόσεις των µετοχών στο παρελθόν, γ) η ιδιοσυγκρασιακή πρότυπη απόκλιση
των αποδόσεων των µετοχών. Ακολούθως συνδύασε αυτές τις µεταβλητές µε το
δείκτη αποδοτικότητας συνόλου ενεργητικού (ROA) και το δείκτη
φερεγγυότητας ( Συνολικές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού). Το µοντέλο αυτό
του Shumway ταξινοµεί το 75% τω πτωχευµένων επιχειρήσεων στη κορυφή του
δεκατοτηµορίου των επιχειρήσεων που κατατάσσονται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε
την πιθανότητα πτώχευσης. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που θεώρησε ότι συµβάλουν
πιο πολύ στην πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας σύµφωνα µε τον Shumway είναι :
X1 : Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού ( Net Income / Total Assets)
X2 : Συνολικές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού ( Total Liabilities / Total
Assets)
X3 : Υπερβάλλον Ποσοστό Απόδοσης ( Εxcess Rate of Return) το όποιο ισούται
µε
(Ποσοστό Απόδοσης Επιχείρησης – Ποσοστό Απόδοσης Αγοράς)
Χ4 : Τυπική Απόκλιση Υπολειµµατικής Απόδοσης (Standard Deviation of
Residual Returns) η όποια ισούται µε (Πραγµατικό Ποσοστό Απόδοσης
Επιχείρησης – Αναµενόµενο Ποσοστό Απόδοσης Επιχείρησης).
Ένα χαρακτηριστικό του µοντέλου του Shumway είναι η απλότητα που έχει
στην εκτίµησή του. Ακόµη πετυχαίνει υψηλή ακρίβεια στα αποτελέσµατά του καθώς
είναι ένα µοντέλο κινδύνου. Επισηµαίνουµε ότι τα µοντέλα κινδύνου έχουν την
ικανότητα να προβλέψουν την πτώχευση µε χρήση δεδοµένων από περισσότερες
περιόδους, δηλαδή τα µοντέλα αυτά περιλαµβάνουν την µεταβλητή του χρόνου που
συνεχώς µεταβάλλεται και έτσι είναι δυνατόν να κάνουν πιο ακριβείς προβλέψεις.
Από την άλλη τα στατιστικά µοντέλα πρόγνωσης της εταιρικής αποτυχίας
αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή και έτσι δεν παίρνουν υπόψη τις
αλλαγές των εταιριών µε το πέρας του χρόνου. Κατά συνέπεια τα στατιστικά µοντέλα
δίνουν πιθανότητες πτώχευσης που είναι µεροληπτικές και η εκτίµησή τους γίνεται µε
τρόπο προσεγγιστικό.(Shumway, 2001)

2.3.2 «Ευφυή» Υποδείγµατα ή Υποδείγµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης

Τα υποδείγµατα «τεχνητής νοηµοσύνης» ή αλλιώς «ευφυή» υποδείγµατα είναι
υποδείγµατα, τα οποία βασίζονται στη χρήση προγραµµάτων και διάφορων
αλγορίθµων που προσφέρονται µέσα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρόλο που
αρκετές µελέτες έδειξαν ότι τα ευφυή µοντέλα υπερέχουν σε σχέση µε τα στατιστικά,
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έχουν όµως και αρνητικά σηµεία όπως η δυσκολία στο να ερµηνεύσει κανείς το
αποτέλεσµα κι η αδυναµία γενίκευσης των µοντέλων σε περιπτώσεις
υπερπροσαρµογής πάνω στο δείγµα. (Min and Lee, 2005)
Στην κατηγορία των ευφυών υποδειγµάτων ανήκουν: (τα Νευρωνικά ∆ίκτυα,
τα ∆έντρα Αποφάσεων, τα Ασαφή Σύνολα, τα Υποδείγµατα Προσεγγιστικών
Συνόλων, τα Υποδείγµατα Συλλογιστικής Περιπτώσεων, οι Μηχανές
∆ιανυσµάτων Υποστήριξης και τα Υποδείγµατα µε βάση αλγορίθµους που
στηρίζονται στη φύση και τον άνθρωπο). Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας
θα αναλύσουµε παρακάτω µερικά από τα υποδείγµατα αυτά.

2.3.2.1 Νευρωνικά ∆ίκτυα (Neural Networks – NNS)

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν µια νέα µέθοδο στον τοµέα της πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης η οποία πλέον είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Είναι µια τεχνική
που βασίζεται στην τεχνική νοηµοσύνη και ανήκει στα ευφυή υποδείγµατα όπως τα
ορίσαµε αυτά παραπάνω. Κύριος σκοπός τους είναι η κατανόηση του τρόπου
λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου την ώρα που λαµβάνει εξωτερικά ερεθίσµατα
έτσι ώστε να γίνει ο προγραµµατισµός τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο όποιος
µετη σειρά του να έχει την ικανότητα να επιλύσει τα ίδια προβλήµατα µε παρόµοιο
τρόπο όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Η δοµή που έχει ένα τυπικό νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από ένα επίπεδο
εισόδου, οπού οι κόµβοι που περιέχονται σε αυτό αντιστοιχούν σε κάθε
χαρακτηριστικό ( αριθµοδείκτες στην περίπτωση της πρόγνωσης της εταιρικής
αποτυχίας), ένα επίπεδο εξόδου που περιέχει ένα αριθµό κόµβων ο οποίος είναι πάντα
ίσος στη περίπτωση της ταξινόµησης, µε τις κατηγορίες ταξινόµησης, και επίσης από
ενδιάµεσα επίπεδα που περιέχουν και αυτά κόµβους. Ο κάθε νευρώνας δουλεύει
ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους => λαµβάνει πληροφορίες και στοιχεία από τις
εισόδους => εκτελεί µια προκαθορισµένη επεξεργασία => παράγει µία µόνο έξοδο.
Όλη αυτή η διαδικασία δείχνει την ικανότητα που έχει το νευρωνικό δίκτυο να
µαθαίνει. Για να γίνει αυτό το νευρωνικό δίκτυο χρειάζεται ένα δείγµα εκµάθησης
(training data) ώστε να καταλήξει µετά από πληθώρα επαναλήψεων πάνω στο δείγµα
αυτό, σε ένα βέλτιστο γενικευµένο µοντέλο.
Η πιο κοινή µέθοδος που χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση του νευρωνικού
δικτύου είναι η µέθοδος της ανάδρασης (backpropagation) απ΄ όπου το αποτέλεσµα
το οποίο προκύπτει συγκρίνεται µε ισχύουσες τιµές που είναι ήδη γνωστές.
Ακολούθως µετά από κάθε σύγκριση που γίνεται, διαµορφώνονται ανάλογα τα βάρη
και υπολογίζεται ένα καινούργιο αποτέλεσµα. Στο τέλος ύστερα από πληθώρα
επαναλήψεων στα δεδοµένα εκπαίδευσης, το νευρωνικό δίκτυο θεωρείτε ένα αρκετά
καλό υπόδειγµα πρόβλεψης. (Jones and Hensher, 2008)
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραµµα της δοµής ενός Νευρωνικού ∆ικτύου το
οποίο αποτελείται από δύο επίπεδα µε ένα ενδιάµεσο κρυφό στρώµα (hidden layer).

Σχήµα 2.1 :Η δοµή ενός Νευρωνικού ∆ικτύου
Πηγή ( Jones and Hensher , 2008 )
Παρατηρούµε ότι η δοµή του παραπάνω νευρωνικού δικτύου αποτελείται από
το επίπεδο εισόδου το οποίο έχει τρεις κόµβους ( έναν για κάθε δείκτη στη
περίπτωση της πρόβλεψης της πτώχευσης ),το ενδιάµεσο κρυφό στρώµα και από το
επίπεδο εξόδου το όποιο έχει δύο κόµβους (εδώ βλέπουµε αυτό που ειπώθηκε
προηγουµένως ότι δηλ. σε προβλήµατα ταξινόµησης όπως είναι η πρόβλεψη της
πτώχευσης, ο αριθµός αυτός είναι ίσος µε τις κατηγορίες ταξινόµησης (πτωχευµένες
ή υγιείς)).
Τα νευρωνικά δίκτυα εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά ως µοντέλο πρόβλεψης
των επιχειρήσεων το 1990 από τους Odom και Sharda. Στην µελέτη τους σύγκριναν
τα αποτελέσµατα που βρήκαν από την χρήση ενός µοντέλου νευρωνικών δικτύων και
των αντίστοιχων µε χρήση της διακριτικής ανάλυσης (DA). Κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι η χρήση της DA καταλήγει σε πιο χαµηλά ποσοστά επιτυχών
ταξινοµήσεων τόσο στο δείγµα εκµάθησης όσο για το δείγµα ελέγχου. (Odom and
Sharda , 1990) Ακόµη στην µελέτη τους οι Zhang, Hu, Patuwo και Indro to 1999,
εφάρµοσαν ένα µοντέλο νευρωνικών δικτύων και ένα υπόδειγµα λογιστικής
παλινδρόµησης (LOGIT) σε δείγµα 396 βιοµηχανικών εταιριών που είχαν πτωχεύσει
στις ΗΠΑ το χρονικό διάστηµα 1980 – 1991. Το ποσοστό των σωστών ταξινοµήσεων
µε χρήση των νευρωνικών δικτύων ήταν από 77,27% µέχρι 84,09%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό µε χρήση της λογιστικής παλινδρόµησης ήταν από 75% µέχρι
81,82%.
(Zhang et al., 1999). Επίσης το 2001 o Atiya σε µελέτη του
χρησιµοποίησε κάποιους καινοτόµους δείκτες που είχαν να κάνουν µε την
χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής µιας εταιρίας (όπως η µεταβλητότητα της τιµής,
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το δείκτη τιµή / ταµειακή ροή, τις αλλαγές στη µεταβλητότητα της τιµής κ.τλ. )
βασιζόµενος στο ότι η τρέχουσα τιµή της µετοχής αντικατοπτρίζει τα πιθανά
χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα προτού αυτά φανούν στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ο Atiya µέσω των νευρωνικών δικτύων κατάφερε να πετύχει ποσοστά ταξινόµησης
καλύτερα σε σχέση µε τις παραδοσιακές στατιστικές τεχνικές. (Atiya, 2001)
Τέλος αναφέρουµε άλλη µια µελέτη των Kotsiantis, Koumanakos Tzelepis
Tampakas του 2006, όπου οι εν λόγω ερευνητές εξέτασαν την πρόβλεψη εταιρικής
αποτυχίας παράλληλα µε την δυνατότητα εντοπισµού των παραποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Με τη χρησιµοποίηση νευρωνικών δικτύων
οδηγήθηκαν στις εκείνες µεταβλητές που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόβλεψη
της πτώχευσης. Οι µεταβλητές αυτές είναι οι εξής:
1) Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού
Working capital / Total Assets
2)

Ίδια Κεφάλαια / Απασχολούµενα κεφάλαια
Equity / Capital Employed

3) Ποσοστό αύξησης καθαρού εισοδήµατος (Growth rate of net income)
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατά τους, κατόρθωσαν να προβλέψουν την πτώχευση έως
και τρία έτη πριν συµβεί το γεγονός αυτό, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 68% και
αντίστοιχα για ένα έτος πριν την πτώχευση , σε ποσοστό µεγαλύτερο του
72%(Kotsiantis et al., 2006)
Οι προαναφερθείσες µελέτες ότι τα νευρωνικά δίκτυα πετυχαίνουν αρκετά καλές
επιδόσεις ως µοντέλα σε πρόβληµα ταξινόµησης όπως είναι αυτό της πρόβλεψης της
πτώχευσης των οικονοµικών µονάδων. Όµως τα νευρωνικά δίκτυα ως κατηγορία των
ευφυών υποδειγµάτων έχουν κάποια συγκεκριµένα µειονεκτήµατα:
- δυσκολία στην ερµηνεία των σχέσεων που χαρακτηρίζουν τις παραµέτρους
των δικτύων αλλά για και τη συµβολή τους στο παραγόµενο αποτέλεσµα
- δυσκολία ερµηνείας του αποτελέσµατος διότι εν είναι προφανείς οι
παράγοντες που συντέλεσαν στη πρόβλεψη
- η βασική συνάρτηση αν και προσεγγίζεται, δεν γίνεται γνωστή
- τα νευρωνικά δίκτυα έχουν το πρόβληµα υπερπροσαρµογής πάνω στο δείγµα
(αν και χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα εκµάθησης παράγουν µοντέλα µε
ακριβείς προβλέψεις, όταν χρησιµοποιούν νέα δεδοµένα µειώνεται σηµαντικά
η ακρίβειά τους
- απαιτούν υψηλής ποιότητας δεδοµένα και αυξηµένο υπολογιστικό φόρτο στο
στάδιο στης εκµάθησης.
Παρόλο τα µειονεκτήµατά τους τα νευρωνικά δίκτυα έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα:
- δεν απαιτούν την ικανοποίηση αυστηρών υποθέσεων
- ενδείκνυνται για εκτέλεση περίπλοκων υπολογισµών
- δίνουν την δυνατότητα χρησιµοποίησης και ποιοτικών µεταβλητών πέραν των
ποσοτικών
- έχουν ευρύ πεδίο εφαρµογών
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2.3.2.2 ∆έντρα Αποφάσεων ή ∆έντρα Ταξινόµησης

Τα υποδείγµατα της κατηγορίας αυτής οφείλουν το όνοµά τους καθώς η δοµή τους
παίρνει την µορφή ενός «δέντρου», του οποίου τα κλαδιά διαµορφώνονται
κατάλληλα ανάλογα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές που έχουν επιλεγεί. Για να
διαµορφωθεί ένα τέτοιο δέντρο η διαδικασία, η οποία ακολουθείται είναι από πάνω
προς τα κάτω. Έτσι, αρχικά επιλέγονται τα κριτήρια-ανεξάρτητες µεταβλητές
σύµφωνα µε τις οποίες γίνεται η διάκριση ώστε το τέλος να είναι δυνατή η καλύτερη
ταξινόµηση του δείγµατος. Η αρχή γίνεται µε την πρώτη µεταβλητή όπου
δηµιουργούνται δύο (ή περισσότερα κλαδιά) µε βάση την κριτική τιµή της και η
διαδικασία αυτή συνεχίζεται αντίστοιχα και για τις υπόλοιπες µεταβλητές. Όλη αυτή
η διαδικασία ονοµάζεται αναδροµικός διαµερισµός. Ακολούθως, γίνεται ο
διαχωρισµός του δείγµατος ακολουθώντας τα κλαδιά µέσα στο δέντρο. (Breiman et
al., 1984) Από τους πιο δηµοφιλείς αλγόριθµους δέντρων αποφάσεων είναι του
Quinlan οι ID3, C4.5, C5 (Quinlan,1986; Quinlan 1993) και του Breiman και
υπολοίπων οι CART (Classification and Regression Trees), Best First Decision Tree
and AD DecisionTree. (Breiman et al., 1984).
Όσον αφορά το πεδίο της πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, το πρώτο
δέντρο ταξινόµησης αναπτύχθηκε το 1984 από τον Marais και στη συνέχεια
οι(Frydman et al,1985) βελτίωσαν και διεύρυναν τη χρήση των δέντρων ταξινόµησης.
Μετέπειτα, υπάρχουν µελέτες που ασχολήθηκαν τόσο µε την πρόβλεψη των
πτωχεύσεων µε χρήση διαφόρων αλγορίθµων δέντρου ταξινόµησης, όπως για
παράδειγµα οι (Sung et al.,1999) και οι (Messier & Hansen, 1988) όσο και µε
σύγκριση διαφόρων υποδειγµάτων εκ των οποίων ήταν και το υπόδειγµα του δέντρου
ταξινόµησης ώστε να βρεθεί ποιό υπόδειγµα ήταν πιο αποτελεσµατικό (Tam and
King, 1992 ; Zhao et al., 2009).
Τα δέντρα ταξινόµησης είναι εύκολα στην εφαρµογή τους. Οι κανόνες που
δηµιουργούνται σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται ο διαχωρισµός του δείγµατος είναι
απόλυτα κατανοητοί από τον άνθρωπο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το εξής
αρνητικό στοιχείο των δέντρων ταξινόµησης, το οποίο γενικά υπάρχει στα ευφυή
µοντέλα, που είναι ο κίνδυνος υπερπροσαρµογής του µοντέλου στα δεδοµένα. Έτσι
το δείγµα αδυνατεί να εξάγει σωστή ταξινόµηση για κάποιο διαφορετικό δείγµα
εταιριών. Η λύση του προβλήµατος αυτού είναι να πάρει κανείς δείγµα µε µεγάλο
αριθµό παρατηρήσεων.(Kiang, 2003)

2.3.2.3 Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines)

Ο Vapnik το 1998 εισήγαγε τις µηχανές διανυσµάτων υποστήριξης. Η δηµιουργία
τους γίνεται µε συνδυασµό της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων και της στατιστικής
θεωρίας µάθησης. (Βλαχάβας κ.α. 2011).Ο Vapnik είχε ως σκοπό την δηµιουργία
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ενός υποδείγµατος, που θα συνδύαζε τα θετικά στοιχεία των δύο παραπάνω θεωριών,
όπως είναι π.χ. η εύκολη ανάλυση και η µη ύπαρξη περιορισµών. (Min & Lee, 2005)
Οι µηχανές ∆ιανύσµατος Υποστήριξης, µέσα από τη χρήση ενός ειδικού
γραµµικού υποδείγµατος, δηµιουργούν µία υπερεπιφάνεια ώστε να γίνει ο
διαχωρισµός των δεδοµένων και ο καθορισµός των όρων µη γραµµικών τάξεων.
(Min&Lee, 2005). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η υπερεπιφάνεια δεν υποχρεούται να
είναι γραµµική, ενώ επιλέγεται µέσα από ένα µεγάλο εύρος, εκείνη η υπερεπιφάνεια
που µεγιστοποιεί την απόσταση µεταξύ των δύο οµάδων. Οι βασικές έννοιες που
αφορούν αυτή την κατηγορία υποδειγµάτων είναι : α) η συνάρτηση πυρήνα (Kemel
function), β) το ∆ιάνυσµα Υποστήριξης (Support vector).Η συνάρτηση πυρήνα βοηθά
στον µετασχηµατισµό του χώρου έτσι ώστε να εντοπιστεί η βέλτιστη υπερεπιφάνεια,
η οποία διαχωρίζει το χώρο µε τα λιγότερα δυνατά λάθη και µεγιστοποιεί την
απόσταση ανάµεσα στις δύο οµάδες που διαµορφώνονται. Η πιο διαδεδοµένη
συνάρτηση πυρήνα που χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη της πτώχευσης εταιριών
µέσω Μηχανών ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης είναι αυτή της ακτινωτής βάσης (radial
basis function).Τα διανύσµατα υποστήριξης ορίζονται ως παρατηρήσεις ή τα σηµεία
που βρίσκονται πιο κοντά στη διαµορφωµένη υπερεπιφάνεια.
Οι Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης χρησιµοποιούνται ως υποδείγµατα
για την πρόβλεψη πτώχευσης των επιχειρήσεων εδώ και µία δεκαετία. Αν και στην
αρχή χρησιµοποιήθηκαν µεµονωµένα οι Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης, στη
συνέχεια τα αποτελέσµατά τους συγκρίθηκαν µε τα αποτελέσµατα από άλλα ευφυή
υποδείγµατα και από διάφορα στατιστικά υποδείγµατα και βρέθηκε ότι οι Μηχανές
∆ιανυσµάτων Υποστήριξης υπερτερούν των αντίστοιχων υποδειγµάτων. Κύρια
σηµεία της υπεροχής αυτής ήταν τόσο οι περιορισµοί που έθεταν τα στατιστικά
υποδείγµατα, όσο και οι δυσκολίες των ευφυών µοντέλων (κυρίως νευρωνικών
δικτύων) όπως για παράδειγµα στην επιλογή κατάλληλης δοµής. (Min & Lee, 2005)
Προηγουµένως αναφέραµε, ότι ένα θετικό στοιχείο των Μηχανών ∆ιανυσµάτων
Υποστήριξης σε σχέση µε τα νευρωνικά δίκτυα είναι η µη ύπαρξη δυσκολίας στην
επιλογή της πιο κατάλληλης δοµής που πρέπει να εφαρµοστεί ανάλογα µε τα
δεδοµένα µας, κάτι που συµβαίνει στα νευρωνικά δίκτυα. Ακόµη ένα θετικό στοιχείο
των Μηχανών είναι ότι έχουν την ικανότητα να αποδώσουν περισσότερο σε
περιπτώσεις που τα δεδοµένα του δείγµατος έχουν µεγάλη διασπορά, µε κατάλληλο
µετασχηµατισµό των δεδοµένων ώστε να διαµορφωθεί µία πιο σύνθετη επιφάνεια
(Βλαχάβας κ.α., 2011), ενώ αποφεύγεται η υπερπροσαρµογή στα υπάρχοντα
δεδοµένα.Επίσης, εφαρµόζουν την αρχή της δοµικής ελαχιστοποίησης κινδύνου για
να δηµιουργήσουν µια βέλτιστη υπερεπιφάνεια διαχωρισµού µέσα από τον
προσδιορισµό ενός βέλτιστου σφάλµατος γενίκευσης και αντίστοιχης διόρθωσης του
σφάλµατος εκπαίδευσης. (Min et al., 2006)
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχήµα που δείχνει την δοµή µερικών ευφυών
υποδειγµάτων (∆έντρα Αποφάσεων, Νευρωνικά ∆ίκτυα, Μηχανές ∆ιανυσµάτων
Υποστήριξης).
[38]

Σχήµα 2.2 :∆οµή µερικών Ευφυών Υποδειγµάτων

ΠΗΓΗ (Olson et al., 2012)

2.4 Μέθοδοι Από Την Επιχειρησιακή Έρευνα
2.4.1 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems- DSS)

Η Πολυκριτήρια Υποστήριξη Αποφάσεων είναι ένας κλάδος της επιχειρησιακής
έρευνας ως αποτέλεσµα της σύνθεσης όλων των παραµέτρων ενός προβλήµατος. Με
την παρούσα ανάλυση αυτή πραγµατοποιείται η λήψη «ικανοποιητικών» αποφάσεων,
σε σχέση µε προηγούµενες αναλύσεις οι οποίες κατάληγαν σε «βέλτιστες»
αποφάσεις. Από τις πιο σηµαντικές προσεγγίσεις που έχουν εφαρµοστεί για τη λύση
χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων ταξινόµησης ( πρόβλεψη πτώχευσης) είναι τα
συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων ( Decision Support Systems- DSS) αλλά και τα
πολυκριτήρια συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων (multicriteria decision analysis).
Ένα σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) είναι ένα πληροφοριακό
σύστηµα το οποίο υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ηµί- δοµηµένα ‘η
δοµηµένα προβλήµατα απόφασης µε πολλαπλά κριτήρια, δίνοντας πρόσβαση σε
βάσεις δεδοµένων , σε µοντέλα και τεχνικές ανάλυσης. Εκείνο που κάνει ιδιαίτερα τα
DSS είναι ότι συνδυάζουν στη δοµή τους τεχνικές από το χώρο της πολυκριτήριας
ανάλυσης αποφάσεων οι οποίες αξιοποιούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά
δεδοµένα, προσεγγίζουν πιο ρεαλιστικά τα πολύπλοκα προβλήµατα λήψης
αποφάσεων και οδηγούν στην ανάπτυξη αξιόπιστων εφαρµογών εκτίµησης του
κινδύνου πρόβλεψης.
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Βάσει των πλεονεκτηµάτων της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων έχουν
δηµιουργηθεί ικανά και αξιόπιστα υποδείγµατα και εφαρµογές για την εκτίµηση του
κινδύνου της εταιρικής αποτυχίας. Αρκετοί είναι οι µελετητές που σε εργασίες τους
εφάρµοσαν υποδείγµατα για την εκτίµηση της εταιρικής πτώχευσης βάσει της
πολυκριτήριας µεθοδολογίας ( Dimitras, Zopounodis and Hurson ,1995; Zopounodis
and Dimitras,1998; Zopounodis and Doumpos, 1999 κ.ά.) Μερικά από τα συστήµατα
που έχουν εφαρµοστεί επιτυχώς στο χώρο της πρόβλεψης της πτώχευσης είναι τα
Electre, Fineva, Finclas. (Dimitras et al., 1996)

2.4.2 Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων (Data Envelopment Analysis – DEA)

Η Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων (DEA) αποτελεί µια µέθοδο από το χώρο της
επιχειρησιακής έρευνας και ειδικότερα είναι µια περίπτωση του Γραµµικού
Προγραµµατισµού. Το υπόδειγµα αυτό προτάθηκε το 1978 από τον Charnes όπου
στην µελέτη του χρησιµοποίησε αρχικά ως µέσο µέτρησης της απόδοσης και της
παραγωγής µιας εταιρίας και µετέπειτα χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο για την
πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας. Πρόκειται για µια µέθοδο που είναι µη
παραµετρική και όπου αρχικός σκοπός της είναι ο προσδιορισµός της αποδοτικότητας
για µια µονάδα απόφασης (decision making unit – DMU). Το αποτέλεσµα της
αποδοτικότητας για αυτή την µονάδα απόφασης είναι ένα πηλίκο που ορίζεται ως το
σύνολο των σταθµισµένων εκροών προς το σύνολο των σταθµισµένων εισροών.
Τύπος αποδοτικότητας για µια DMUj: Αποδοτικότητα =

012ή"
4512ή"

(Charnes et al.,

1978)
Με τη χρήση του γραµµικού προγραµµατισµού οριοθετείτε το αποτέλεσµα και
δηµιουργείται ένα αποτελεσµατικό σύνορο αποδοτικότητας (σε περίπτωση µέτρησης
της απόδοσης) ή σε ένα σύνορο πτώχευσης (σε περίπτωση πρόβλεψης της
πτώχευσης).Η χρησιµοποίηση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων
παρουσιάζει τα εξής θετικά στοιχειά:
1. αποτελεί µια εύκολη και γρήγορη µέθοδος εύρεσης αποτελέσµατος διότι είναι
µη παραµετρική.
2. δεν απαιτεί υποθέσεις όπως αλλά στατιστικά υποδείγµατα όσον αφορά στην
κατανοµή των δεδοµένων και της µήτρας διακύµανσης και συνδιακύµανσης.
3. δεν χρειάζεται η ύπαρξη µεγάλου µεγέθους δείγµατος για την αξιολόγηση της
πτώχευσης.
4. δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που βρίσκονται εκτός του
αποτελεσµατικού συνόρου να προσδιορίσουν εκείνες τις απαραίτητες
ενέργειες που θα πρέπει να εφαρµόσουν ώστε να βρεθούν, να αποφύγουν ή
να
πλησιάσουν
στο
αποτελεσµατικό
σύνορο
–
σύνορο
πτώχευσης.(Premachandra et al., 2009)
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Στην αρχή όπως αναφέραµε και προηγούµενος η Περιβάλλουσας Ανάλυση
∆εδοµένων δεν χρησιµοποιήθηκε για να ταξινοµήσει τις εταιρίες σε πτωχευµένες και
υγιείς, αλλά κυρίως για τον προσδιορισµό της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.
Πρόσφατα, οι Troutt (1996) και Seiford (1998) έδειξαν ότι το µοντέλο DEA µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για την ταξινόµηση, ο (Pendharkar,2002) έδειξε πώς να
χρησιµοποιηθεί η διαδικασία της ανάλυσης ευαισθησίας στο µοντέλο DEA για την
επίλυση της αντίστροφης κατάταξης στις προβλέψεις της πτώχευσης. Σε µελέτη τους
οι Cielen, Peeters και Vanhoof το 2004 σύγκριναν την ικανότητα πρόβλεψης της
πτώχευσης ενός γραµµικού µοντέλου προγραµµατισµού, της DEA µεθόδου και ενός
µοντέλου δέντρων ταξινόµησης το (C5.0) σε ένα δείγµα που απαρτίζονταν από 276
υγιείς και 90 πτωχευµένες του Βελγίου την περίοδο 1994- 1996.Συγκρίνοντας τις
αποδόσεις των µοντέλων αυτών κατέληξαν ότι το µοντέλο της DEA υπερτερεί
συνολικά των υπολοίπων δυο µοντέλων στην ταξινόµηση της πτώχευσης. (Cielen et
al., 2004) Αντίστοιχα σε ερεύνα του ο Premachandra το 2009 χρησιµοποίησε την
Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων θεωρώντας την ως ένα γρήγορο και εύκολο
εργαλείο για την αξιολόγηση της εταιρικής αποτυχίας. Με χρήση ενός προσφάτου
δείγµατος από µεγάλες εταιρίες των ΗΠΑ που χρεοκόπησαν την περίοδο 1991- 2004
εξέτασε την ικανότητα της DEA στην πρόγνωση της πτώχευσης των επιχειρήσεων
συγκρίνοντας την µε την λογιστική παλινδρόµηση (LR). Το συµπέρασµα στο όποιο
συνέκλινε είναι ότι η DEA είναι καλύτερη της (LR) όσον αφορά τις επιδόσεις τους
στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. (Premachandra et al.,2009)
Τέλος αναφέρουµε την προσπάθεια βελτίωσης της µεθόδου DEA µε
συνδυασµό αυτής µε την διακριτική ανάλυση (DA). Σε εργασία του ο Sueyoshi το
2006 χρησιµοποιεί ένα υβριδικό µοντέλο, το λεγόµενο και DEA-DA µοντέλο, για τη
κατηγοριοποίηση των πτωχευµένων και µη επιχειρήσεων. Συµφώνα µε τα
αποτελέσµατα των ποσοστών σωστούς και λάθους ταξινόµησης, το νέο αυτό
υβριδικό υπόδειγµα είναι καλύτερο σε σύγκριση µα αλλά υποδείγµατα από το χώρο
περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων και προτείνεται η χρήση αυτού. (Sueyoshi,2006
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
Μοντέλο Shumway

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Νευρωνικά ∆ίκτυα
∆έντρα Αποφάσεων
(ID3, C4.5, C5, CART)

Ασαφή Σύνολα
Υποδείγµατα Προσεγγιστικών
Συνόλων
Υποδείγµατα Συλλογιστικής
Περιπτώσεων
Μηχανές ∆ιανυσµάτων
Υποστήριξης(SVM)
Συστήµατα Υποστήριξης
Αποφάσεων(DSS)

ΕΥΦΥΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

ΜΕΘ∆Ο∆ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

(ELECTRE,FINEVA,FINCLAS)

Περιβάλλουσα Ανάλυση
∆εδοµένων (DEA)

ΚΕΦΑΟΛΑΙΟ 3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
3.1 Εισαγωγή

Η έννοια της πτώχευσης ή εταιρικής αποτυχίας είναι το αποτέλεσµα κατάληξης µιας
συνεχούς χειροτέρευσης της οικονοµικής θέσης µιας οικονοµικής µονάδας. Για την
ακρίβεια η πτώχευση επέρχεται κατά το τελικό στάδιο όπου δεν υπάρχει δυνατότητα
οικονοµικής επιβίωσης. Έτσι µια εταιρία αντιµετωπίζει σοβαρές οικονοµικές
δυσχέρειες για αρκετό χρονικό διάστηµα πριν αυτή πτωχεύσει. Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι η εφαρµογή των υποδειγµάτων της λογιστικής παλινδρόµησης και των
νευρωνικών δικτύων σε πραγµατικά δεδοµένα από εταιρίες που είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και συγκεκριµένα του χρηµατιστηριακού δείκτη
S&P 500 την περίοδο 2009-2013, ώστε να διαπιστώσουµε την ικανότητα τους στην
πρόβλεψη της µελλοντικής κατάστασης των εταιριών αυτών. Πιο ειδικά ο στόχος της
χρήσης των υποδειγµάτων αυτών είναι η όσον το δυνατόν πιο ορθή ταξινόµηση των
εταιριών σε πτωχευµένες και υγιείς. Παρακάτω περιγράφουµε την συγκέντρωση του
δείγµατος, τους αριθµοδείκτες που χρησιµοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες µεταβλητές
στα παραπάνω υποδείγµατα, την δοµή και τα αποτελέσµατα των υποδειγµάτων
αυτών.
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3.2 Συλλογή και Οµαδοποίηση του ∆είγµατος

Η επιλογή και συγκέντρωση του δείγµατος είναι ένα από τα πιο σηµαντικά και
επίπονα σηµεία κατά την διαδικασία πραγµατοποίησης µιας οποιαδήποτε έρευνας. Το
δείγµα αποτελεί βασικό συστατικό στην ερεύνα του κάθε επιστήµονα για την
εξαγωγή των τελικών αποτελεσµάτων. Ένας λάθος προσδιορισµός του δείγµατος
µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές αλλοιώσεις στο τελικό αποτέλεσµα και να τεθεί η
όλη προσπάθεια υπό αµφισβήτηση. Αρκετοί είναι οι τρόποι και οι τεχνικές που έχουν
χρησιµοποιηθεί ώστε να συγκεντρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός δεδοµένων για να
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα.
Στην παρούσα εργασία όπως και σε άλλες που σχετίζονται µε την πρόβλεψη
της πτώχευσης των εταιριών το δείγµα που συλλέγεται χωρίζεται σε δυο οµάδες. Η
πρώτη οµάδα αποτελείται από πτωχευµένες εταιρίες και η δεύτερη οµάδα από υγιείς
εταιρίες. Η συλλογή όλων των δεδοµένων του δείγµατος έγινε από την βάση
δεδοµένων της COMPUSTAT, που περιλαµβάνει τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις των εταιριών του δείκτη S&P 500 του χρηµατιστηρίου της Ν. Υόρκης
και αφορούσε το χρονικό διάστηµα 2006-2013, ένα διάστηµα όπου κυριάρχησε και
άφησε τα σηµάδια της η οικονοµική κρίση που έπληξε τις ΗΠΑ. Μέσα στο διάστηµα
αυτό υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει (όπως αυτό ορίζεται στη βάση
δεδοµένων της COMPUSTAT) και επιχειρήσεις που συνεχίζουν κανονικά τις
επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. Συγκεκριµένα το δείγµα περιλαµβάνει εταιρίες
που έχουν πτωχεύσει κατά τη περίοδο 2009-2013 και αντίστοιχα υγιείς εταιρίες της
περιόδου αυτής. Από το δείγµα αποκλείστηκαν επιχειρήσεις που άνηκαν στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα εξαιτίας της φύσης τους και των διαφορών τους µε τους
υπόλοιπους κλάδους.

3.2.1 Οµάδα πτωχευµένων

Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει όπως αναφέραµε και προηγουµένως όσες εταιρίες του
δείκτη S&P 500 έχουν πτωχεύσει το χρονικό διάστηµα 2009-2013 σύµφωνα µε τον
τρόπο µε τον όποιο οριοθετεί τις πτωχευµένες εταιρίες η COMPUSTAT. Το µέγεθος
της οµάδας αυτής αποτελείται 107 εταιρίες, οι οποίες είχαν οικονοµικά στοιχεία
διαθέσιµα για µια πενταετία πριν την πτώχευση και µε τελευταίες δηµοσιευµένες
οικονοµικές καταστάσεις ένα έτος πριν την πτώχευση. Στον παραπάνω αριθµό
καταλήξαµε αφού αφαιρέθηκαν από την οµάδα εταιρίες από τις οποίες προέκυπταν
από την χρήση των οικονοµικών τους στοιχείων απροσδιόριστοι χρηµατοοικονοµικοί
αριθµοδείκτες. Έτσι ορίζουµε σαν «έτος 0» το έτος που πραγµατοποιήθηκε το
γεγονός της πτώχευσης και ακολούθως «έτος 1» το τελευταίο έτος πριν την
πτώχευσης και οµοίως τα υπόλοιπα 4 έτη πριν την πτώχευση.Ακολουθεί
συγκεντρωτικός πίνακας που περιλαµβάνει εισηγµένες εταιρίες του δείκτη S&P 500
του χρηµατιστηρίου της Ν.Υόρκης που πτωχεύσαν καθώς και
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τον χρόνο πτώχευσης τους (σύµφωνα µε την Compustat) και ένα διάγραµµα που
παρουσιάζει την κατανοµή των πτωχευµένων εταιριών το διάστηµα 2009-2013.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 : ΟΜΑ∆Α ΠΤΩΧΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΊΕΣ (107)
ABOVENET INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLIS-CHALMERS ENERGY INC
AMERICAN MEDICAL SYSTMS
HLDS
ANKS.COM INC
APAC CUSTOMER SERVICES INC
ARBIN ELECTRIC INC
ARDIOGENESIS CORP
ASSISTED LIVING CONCEPTS INC
AUTOINFO INC
BECKMAN COULTER INC
BLACKBOARD INC
BRIGHTPOINT INC
BRONCO DRILLING CO
BUCYRUS INTERNATIONAL INC
CA WASTE CORP
CAGEN INC
CALIPER LIFE SCIENCES INC
CENTRAL VERMONT PUB SERV
CEPHALON INC
CERADYNE INC
CG HOLDING CORP
CH ENERGY GROUP INC
CKX INC
COMVERGE INC
CONCEPTUS INC
DAC TECHNOLOGIES CORP
DDI CORP
DRUGSTORE.COM INC
EL PASO CORP
ENERGYSOLUTIONS INC
FISHER COMMUNICATIONS INC
FRONTIER OIL CORP
FROZEN FOOD EXPRESS INDS
FUSHI COPPERWELD INC
GARDNER DENVER INC
[44]

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΤΏΧΕΥΣΗΣ
Jul12
Feb11
Feb11
Jun11
Jul12
Oct11
Nov11
May11
Jul13
Apr13
Jun11
Oct11
Oct12
Jun11
Jul11
Mar12
Oct11
Nov11
Jun12
Oct11
Nov12
Apr11
Jun13
Jun11
May12
Jun13
May13
Jun12
Jun11
May12
May13
Aug13
Jul11
Aug13
Dec12
Jul13

GENON ENERGY INC
GOODRICH CORP
GREAT WOLF RESORTS INC
GSI COMMERCE INC
HINA SECURITY & SURV TECH
HINA TRANSINFO TECHNOLOGY
HONGPIN INC
HUGHES COMMUNICATIONS INC
HYPERCOM CORP
HYSICIANS FORMULA HOLDINGS
ICROMET INC
INSPIRE PHARMACEUTICALS INC
INTERNATIONAL COAL GROUP
INC
IRIS INTERNATIONAL INC
KEYSTONE CONS INDUSTRIES
INC
KINETIC CONCEPTS INC
L-1 IDENTITY SOLUTIONS INC
LADISH CO INC
LANDERS CORP
LINCARE HOLDINGS INC
LUBRIZOL CORP
LUEFLY INC
LUFKIN INDUSTRIES INC
M & F WORLDWIDE CORP
MASSEY ENERGY CO
MCMORAN EXPLORATION CO
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDICIS PHARMACEUT CP
MEDTOX SCIENTIFIC INC
MERGENT GROUP INC
NALCO HOLDING CO
NESS TECHNOLOGIES INC
NOVELLUS SYSTEMS INC
NSTAR
NTEGRAMED AMERICA INC
NTORIAN TECHNOLOGIES INC
O'CHARLEY'S INC
OLFSMITH INTL HOLDINGS INC
OPANO ENERGY LLC
OUTHWALL TECHNOLOGIES
OVAMED INC
P F CHANGS CHINA BISTRO INC
PAR PHARMACEUTICAL COS INC
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Dec12
Jul12
May12
Jun11
Sep11
Nov12
Jun13
Jun11
Aug11
Dec12
Mar12
May11
Jun11
Nov12
Jul13
Nov11
Jul11
May11
May12
Aug12
Sep11
May13
Jul13
Dec11
Jun11
Jun13
Apr12
Dec12
Aug12
Apr11
Dec11
Oct11
Jun12
Apr12
Sep12
Nov12
May12
Jul12
May13
Nov11
May11
Jul12
Oct12

PHTHALMIC IMAGING SYS INC
PLAINS EXPLORATION & PROD
CO
POWER-ONE INC
PRESSTEK INC
QUEST SOFTWARE INC
RADIANT SYSTEMS INC
RAE SYSTEMS INC
RAMTRON INTERNATIONAL
CORP
RC2 CORP
REAMS INC
REHABCARE GROUP INC
RTHOVITA INC
SFN GROUP INC
SONOSITE INC
SOUTHERN UNION CO
SUNOCO INC
SUREWEST COMMUNICATIONS
TALEO CORP
TASTY BAKING CO
THOMAS & BETTS CORP
TIMBERLAND CO
TSI CORP
UNION DRILLING INC
VIRGIN MEDIA INC
WANK INC
WEBSENSE INC
WORLD HEART CORP
X-RITE INC

Aug11
May13
Jul13
Nov12
Oct12
Aug11
Jun11
Nov12
Apr11
Jun12
Jun11
Jun11
Sep11
Mar12
Mar12
Oct12
Jul12
Apr12
May11
May12
Sep11
Jun12
Nov12
Jun13
May12
Jun13
Aug12
May12

Σχήµα 3.1: Κατανοµή Πτωχεύσεων το διάστηµα 2009-2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΈΝΩΝ

19
43

2011
2012
2013

45
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Παρατηρούµε από το διάγραµµα ότι στο χρονικό διάστηµα 2009-2013 µονό τις
χρονιές 2011,2012 και 2013 έχουµε πτωχεύσεις εταιριών.

3.2.2 Οµάδα µη πτωχευµένων - υγιών εταιριών

Στην οµάδα αυτή ανήκουν υγιείς ή καλύτερα µη πτωχευµένες εταιρίες που είναι
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Ν.Υόρκης και συγκεκριµένα στον δείκτη S&P 500
το χρονικό διάστηµα 2009-2013. Η οριοθέτηση για το ποια εταιρία είναι µη
πτωχευµένη έγινε συµφώνα µε την βάση δεδοµένων Compustat. Η οµάδα αυτή
αποτελείται από 107 µη πτωχευµένες εταιρίες. Ο αριθµός αυτός προκύπτει µε την
αντιστοίχηση για κάθε µια πτωχευµένη, µε µια µη πτωχευµένη επιχείρηση. Το
κριτήριο µε το όποιο έγινε η αντιστοίχηση ήταν το µέγεθος των επιχειρήσεων όπως
αυτό µετράται από το σύνολο του Ενεργητικού τους. Για την ακρίβεια
αντιστοιχήσαµε σε κάθε πτωχευµένη µια µη πτωχευµένη σύµφωνα µε το µέγεθος του
Ενεργητικού που είχε η πτωχευµένη εταιρία το τελευταίο έτος πριν την πτώχευσή
της. Ακολουθεί πινάκας µε τις αντίστοιχες υγιείς εταιρίες τη περίοδο 2009-2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 : ΟΜΑ∆Α ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΊΕΣ (107)
AMPSHIRE GROUP LTD
BOEING CO
CALLAWAY GOLF CO
CARTER'S INC
CHENIERE ENERGY INC
COEUR MINING INC
COM GROUP INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
COMSTOCK RESOURCES INC
CP MIDSTREAM PARTNERS LP
DANAHER CORP
DEALERTRACK TECHNOLOGIES INC
DOMINION RESOURCES INC
DOVER CORP
DRIL-QUIP INC
DYNAMIC MATERIALS CORP
DYSSEY MARINE EXPLORATION
EDISON INTERNATIONAL
EMAGIN CORP
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EMCOR GROUP INC
EMISPHERE TECHNOLOGIES INC
EMPIRE DISTRICT ELECTRIC CO
EMPIRE RESOURCES INC
ENAXIS INC
ENDO INTERNATIONAL PLC
ENERGEN CORP
ENTERPRISE PRODS PRTNRS
EVANS & SUTHERLAND CMP CORP
EXAS VANGUARD OIL CO
EXCOM INC
EXTERRAN HOLDINGS INC
FARO TECHNOLOGIES INC
FIRST CASH FINANCIAL SVCS
FISERV INC
FLOTEK INDUSTRIES INC
FLOWERS FOODS INC
FMC TECHNOLOGIES INC
FORD MOTOR CO
FOSTER (LB) CO
GATX CORP
GC INDUSTRIES INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENESEE & WYOMING INC
GRACO INC
HOLLYFRONTIER CORP
HURON CONSULTING GROUP INC
IDEPOINT CORP
IGHTING SCIENCE GROUP CORP
INNOSPEC INC
INTERMUNE INC
IOLARGO INC
IOLIFE SOLUTIONS INC
IRTRAN CORP
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
JAMES RIVER COAL CO
JOURNAL COMMUNICATIONS INC
KADANT INC
KELLOGG CO
KELLY SERVICES INC
KFORCE INC
KID BRANDS INC
LIBBEY INC
LINCOLN ELECTRIC HLDGS INC
LIVE MICROSYSTEMS INC
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LOBAL PARTNERS LP
LORAL SPACE & COMMUNICATIONS
LOUISIANA-PACIFIC CORP
MADDEN STEVEN LTD
MCGRAW HILL FINANCIAL
MEDNAX INC
MERITAGE HOMES CORP
MOODY'S CORP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NATUS MEDICAL INC
NERGETICS INC
NERGY FOCUS INC
NEW CONCEPT ENERGY INC
NRG ENERGY INC
NTERLEUKIN GENETICS INC
NTERNATIONAL ISOTOPES INC
NTERNATIONAL MONETARY SYS
OPE RESOURCES/DE -LP
ORTHWEST BIOTHERAPEUTICS
OVER SADDLERY INC
PACIFIC ETHANOL INC
PACKAGING CORP OF AMERICA
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC
PI AEROSTRUCTURES INC
RADIOSHACK CORP
RTI SURGICAL INC
SCALERA RESOURCES CO
SCOTT'S LIQUID GOLD
SEQUENOM INC
SERVOTRONICS INC
SHENANDOAH TELECOMMUN CO
SHERWIN-WILLIAMS CO
SKECHERS U S A INC
STEMCELLS INC
SUPERIOR UNIFORM GROUP INC
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
TENGASCO INC
TETRA TECHNOLOGIES INC/DE
TLAS ENERGY LP
TRANSWITCH CORP
TU INTERNATIONAL INC
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3.2.3 Τελικό δείγµα

Το τελικό δείγµα λοιπόν αποτελείται από 214 επιχειρήσεις (107 πτωχευµένες και
107 µη πτωχευµένες) του χρηµατιστηριακού δείκτη S&P 500 την περίοδο 20092013. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας και για τις µεθόδους πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης που θα χρησιµοποιήσουµε (νευρωνικά δίκτυα και λογιστική
παλινδρόµηση), θα διαιρέσουµε το τελικό δείγµα σε δείγµα εκµάθησης (training set)
ή (in-sample set) και σε δείγµα ελέγχου (test set) ή (out-of-sample set). Το δείγµα
εκµάθησης αποτελείται 150 επιχειρήσεις (81 πτωχευµένες και 69 µη πτωχευµένες)
και το δείγµα ελέγχου αποτελείται από 64 επιχειρήσεις (26 πτωχευµένες και 38 µη
πτωχευµένες).

3.3 Αριθµοδείκτες

Ένα από τα βασικά στάδια κατά την διαµόρφωση ενός υποδείγµατος είναι η επιλογή
των κατάλληλων ανεξάρτητων µεταβλητών οι οποίες θα προσδιορίσουν το τελικό
αποτέλεσµα της εξαρτηµένης µεταβλητής και εν συνεχεία την απόδοση του ίδιου του
υποδείγµατος. Στο πεδίο της πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας τον ρολό των
ανεξάρτητων µεταβλητών διαδραµατίζουν οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
(αριθµοδείκτες) που περιγράφουν τα απαραίτητα για µια µελέτη ποσοτικά δεδοµένα.
και αποτελούν σηµαντική βοήθεια για τον αναλυτή για την αποτελεσµατική ερµηνεία
των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. «Αριθµοδείκτης είναι η σχέση
µεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων». (Λαζαρίδης
Γ.Τ. και Παπαδόπουλος ∆.Λ. 2005). Μέσα από τον υπολογισµό των αριθµοδεικτών ο
αναλυτής µπορεί να κάνει εκτίµηση της βιωσιµότητας µιας εταιρίας, να προβλέψει
ποσό πιθανή είναι η εµφάνιση οικονοµικής ασφυξίας (Financial Distress) ή
πτώχευσης (Bankruptcy), να εκτιµήσει την άξια της εξεταζόµενης επιχείρησης κ.ά.
Βέβαια κατά των σχηµατισµό των αριθµοδεικτών θα πρέπει να υπάρχει µια
λογική σχέση ανάµεσα σε αριθµητή και παρανοµαστή. Συµφώνα µε την βιβλιογραφία
προτείνονται τρία είδη λογικών σχέσεων.
1) τα µεγέθη από τα όποια σχηµατίζονται οι αριθµοδείκτες πρέπει να είναι
συγκρίσιµα (αν από τη συσχέτισή τους προκύπτει οικονοµική σχέση)
2) οι αριθµοδείκτες θα πρέπει να σχηµατίζονται από µεγέθη που βασίζονται σε
κοινές αξίες.
3) οι αριθµοδείκτες θα πρέπει να σχηµατίζονται από µεγέθη που βρίσκονται σε
συνάρτηση µεταξύ τους.
(Λαζαρίδης Γ.Τ. και Παπαδόπουλος ∆.Λ. 2005)
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Οι αριθµοδείκτες µπορούν να τοποθετηθούν συµφώνα µε τη βιβλιογραφία στις
ακόλουθες κατηγορίες:
Α) Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios). Χρησιµοποιούνται ώστε να
προσδιοριστεί η ικανότητα µιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της και γενικά για τον προσδιορισµό της βραχυχρόνιας οικονοµικής
θέσης της εταιρίας.
Β) Αριθµοδείκτες δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής ταχύτητας (Activity
ratios). Χρησιµοποιούνται ώστε να προσδιοριστεί ο βαθµός αποτελεσµατικής
χρησιµοποίησης ή µη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
Γ) Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios). Οι αριθµοδείκτες αυτοί
µετρούν τον βαθµό επιτυχίας ή αποτυχίας της διοίκησης της εταιρίας στη δηµιουργία
ικανών ποσοστών απόδοσης
∆) Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης (Leverage Ratios). Οι αριθµοδείκτες
εκτιµούν τον βαθµό στον οποίο η χρηµατοδότηση της εταιρίας έχει γίνει µε δανεισµό
και επίσης την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις µακροχρόνιες και βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις της.
Υπάρχουν οι εξής τρόποι επιλογής των κατάλληλων αριθµοδεικτών. Ο ένας
είναι η επιλογή αριθµοδεικτών που έχουν χρησιµοποιηθεί σε παλιότερα υποδείγµατα
και ο άλλος τρόπος είναι η επιλογή συγκεκριµένων αριθµοδεικτών µέσα από το
γενικό σύνολο των αριθµοδεικτών που υπάρχουν συµφώνα µε τη βιβλιογραφία. Για
τους σκοπούς της παρούσας εργασίας πήραµε µια οµάδα αριθµοδεικτών εκ των
οποίων κάποιοι έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς σε εργασίες του (Altman 1968),
(Cielen et al. 2004), (Premachandra et al., 2009), (Premachandra et al., 2011) κτλ. Η
οµάδα αυτή αποτελείται από τους εξής 9 αριθµοδείκτες:
Χ1 : Συνολικές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (Total debt / Total Assets)
Χ2 : Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (Current liabilities /
Total Assets)
X3 : Ταµειακές Ροές / Σύνολο Ενεργητικού (Cash Flow / Total Assets)
X4 : Καθαρά Κέρδη (Ζηµίες) / Σύνολο Ενεργητικού (Net Income / Total Assets)
X5 : Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού (Working Capital / Total Assets)
X6 : Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού (Current Assets / Total
Assets)
X7 : Κέρδη (Ζηµίες) προ Τόκων και Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (Earnings
before Interest and Taxes / Total Assets)
X8 : Κέρδη (Ζηµίες) προ Τόκων και Φόρων / Χρεωστικοί Τόκοι (Earnings
before Interest and Taxes / Interest Expense)
X9 : Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων
(Market Value of Equity / Book Value of Common Equity)
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3.4 Επιλογή των υποδειγµάτων πρόγνωσης της εταιρικής αποτυχίας
3.4.1 Λογιστική Παλινδρόµηση

Το µοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόµηση (Logit) είναι η πιο ευρέως
χρησιµοποιούµενη τεχνική από µέρος των ερευνητών στον τοµέα της πρόβλεψης της
πτώχευσης των επιχειρήσεων. Είναι ένα υπόδειγµα που χρησιµοποιείται για να την
πρόβλεψη της πιθανότητας να συµβεί ένα γεγονός µέσα από τη χρήση τόσο
ποσοτικών, όσο και κατηγορικών µεταβλητών. Η πιθανότητα πτώχευσης
υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση:
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παίρνει τις τιµές 1 όταν η εταιρία έχει πτωχεύσει και 0 όταν είναι µη πτωχυµένη
βάσει των 9 χαρακτηριστικών (αριθµοδεικτών) της i επιχείρησης και Zi =
> +>
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και
=,
Pi: η πιθανότητα η εταιρία να πτωχεύσει και
…. = :είναι οι αριθµοδείκτες όπως
ορίσαµε αυτούς παραπάνω που χρησιµοποιούνται ως ανεξάρτητες µεταβλητές στο
µοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόµησης.

3.4.2 Νευρωνικά ∆ίκτυα

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν µια νέα τεχνική από τον χώρο της τεχνητής
νοηµοσύνης η οποία χρησιµοποιείται αρκετά στις µέρες µας από τους ερευνητές στον
τοµέα της πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας. Είναι µια µη παραµετρική µέθοδος
ικανή να προσεγγίζει οποιαδήποτε µη γραµµική σχέση χωρίς εκ΄ των προτέρων
υποθέσεις. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούµε ένα νευρωνικό δίκτυο η δοµή του
οποίου ακολουθεί στο παρακάτω σχήµα:
Σχήµα 3.2 ∆οµή ενός Νευρωνικού ∆ικτύου (οπισθοδιάδοσης)

Πηγή : (Zapranis, 2005)
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Το παραπάνω νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από τρία στρώµατα µε ένα
κρυφό στρώµα ανάµεσα στο στρώµα εισόδου και στο στρώµα εξόδου. Ο αριθµός m
των µονάδων εισόδου καθορίζεται από την εκάστοτε εφαρµογή. Στην περίπτωση µας
οπού έχουµε ένα πρόβληµα ταξινόµησης (όπως αυτό της πρόβλεψης της εταιρικής
αποτυχίας) ως µονάδες εισόδου χρησιµοποιούνται οι 9 αριθµοδείκτες που ορίσαµε
πιο πάνω. Αντίστοιχα το στρώµα εξόδου έχει µια µονάδα ως έξοδο που αντιστοιχεί
στην (δίτιµη) εξαρτηµένη µεταβλητή Υ που παίρνει τις 1 και 0 (πτωχευµένες – υγιείς
αντίστοιχα). Η έξοδος του δικτύου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
@A (x;w) = γ(∑A"D C" E(∑HD C " G + CH

," )

+ CA )

όπου @A (x;w): µη γραµµική συνάρτηση – έξοδος του δικτύου, w: το διάνυσµα των
παραµέτρων «βάρη» των συνδέσεων του δικτύου τα οποία υπολογίζουµε από το
δείγµα εκµάθησης (training set) µε χρήση της «οπισθοδιάδοσης» για αλγόριθµο
εκπαίδευσης του δικτύου (Zapranis, 2005), x=(G , G … G= ) είναι το διάνυσµα
εισόδου µε τους 9 αριθµοδείκτες που χρησιµοποιούνται ως προγνωστικά µεγέθη, C " :
το βάρος της σύνδεσης µεταξύ του όρου i και της κρυφής µονάδας j, CH ," : το
βάρος της σύνδεσης του όρου µεροληψίας του στρώµατος εισόδου m+1 και της
κρυφής µονάδας j, CA : το βάρος της σύνδεσης µεταξύ του όρου της µεροληψίας
του κρυφού στρώµατος λ+1 και της µονάδας εξόδου. Η συνάρτηση ενεργοποίησης
του δικτύου γ είναι η ασύµµετρη σιγµοειδής συνάρτηση που έχει ασύµπτωτες τιµές το
0 και 1. (Zapranis & Refenes,1999) Με λ συµβολίζεται ο αριθµός των κρυφών
µονάδων του δικτύου ο οποίος υπολογίστηκε µε βάση την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου πρόβλεψης. Ως κίνδυνος πρόβλεψης ορίζεται η αναµενόµενη τιµή του
µέσου τετραγωνικού σφάλµατος για δεδοµένα από το δείγµα έλεγχου (out of sample)
και υπολογίστηκε αλγεβρικά. (Zapranis & Refenes,1999)
Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας µε τα στατιστικά δεδοµένα του
νευρωνικού δικτύου που προέκυψαν µε χρήση του προγράµµατος Bpsim2005
(Zapranis et al.,2005) για διάφορες τιµές του λ που παριστάνει τον αριθµό των
κρυφών µονάδων του δικτύου όπως και διάγραµµα που περιγράφει τις τιµές του
σφάλµατος εκπαίδευσης (training error) και του κινδύνου πρόβλεψης σύµφωνα µε τις
τιµές του λ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
HIDDEN UNITS (λ)
Average
Squared
Error
(ASE)
Standard error of the
estimate (SE)
Mean absolute error (MAE)
Empirical loss (Ln)
Prediction risk (E[L])
Prediction risk st. dev.
Generalised Cross Validation
(GCV)

1
0.1407
30
0.3751
39
0.3339
62
0.0703
65
0.0858
71
0.0032
00
0.1662
68

2
0.1131
38
0.3363
60
0.2904
42
0.0565
69
0.0719
94
0.0031
10
0.1578
28

3
0.111
197
0.333
462
0.282
864
0.055
598
0.068
730
0.002
281
0.185
934
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4
0.096
349
0.310
401
0.244
946
0.048
174
0.067
080
0.008
923
0.196
630

5
0.086
954
0.294
879
0.226
233
0.043
477
0.059
560
0.004
155
0.221
419

6
0.065
651
0.256
224
0.170
901
0.032
825
0.049
130
0.007
478
0.214
421

7
0.058
674
0.242
227
0.163
591
0.029
337
0.045
375
0.004
616
0.254
660

8
0.066
602
0.258
074
0.187
456
0.033
301
0.054
775
0.003
243
0.402
729

Final Prediction Error (FPE)
R-squared
R-squared (adjusted for d.f.)
R-SQR for the
forecasts vs. targets

LR

of

0.1652
04
11.432
.223
0.0000
00
16.862
.635

0.1541
17
28.705
.174
9.299.
132
28.850
.490

0.176
381
29.82
6.349
13.30
6.199
30.14
8.652

0.178
933
39.15
9.399
15.37
5.304
39.46
1.583

0.190
558
45.18
5.649
24.95
2.409
45.73
3.610

0.171
641
58.47
2.598
37.96
0.231
59.19
9.452

0.185
800
63.98
1.318
43.80
4.210
63.76
7.797

0.260
950
57.98
2.832
30.96
7.608
58.32
1.923

Σχήµα 3.3 : ∆ιάγραµµα Εµπειρικού Σφάλµατος και του Κινδύνου Πρόβλεψης
του δικτύου βάσει των λ κρυφών µονάδων του

0,273

0,223

0,173

Prediction risk (E[L])

0,085871

Empirical loss (Ln)
0,0719940,068636
0,06708

0,123

0,05956
0,04913

0,073

0,054775
0,045375

0,070365
0,0565690,055614
0,0481740,043477
0,0328250,0293370,033301

0,023
1

2

3

4

5

6

7

8

Από τον παραπάνω πινάκα καθώς και από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι το
εµπειρικό σφάλµα (training error) και ο κίνδυνος πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου
ελαχιστοποιούνται όταν ο αριθµός των κρυφών µονάδων λ είναι 7. Έτσι το η
τοπολογία του δικτύου είναι 9-7-1 το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε στην εργασία µας
τόσο για το δείγµα εκµάθησης όσο και για το δείγµα ελέγχου.

[54]

3.4.3 Αποτελέσµατα των υποδειγµάτων για τα δύο δείγµατα
3.4.3.1 Αποτελέσµατα της Logit για το δείγµα εκπαίδευσης

Με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS υπολογίσαµε τα αποτελέσµατα της
λογιστικής παλινδρόµησης για το δείγµα εκπαίδευσης µε δεδοµένα τρία έτη πριν την
πτώχευση των επιχειρήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (Logit)
Εκτιµώµενες Τιµές της (Υ)
Παρατηρούµενες Τιµές της (Υ)

Y

Ποσοστό

0

1

Επιτυχίας

0

44

25

63,8

1

6

75

92,6

Y

Συνολικό Ποσοστό

79,3

The cut value is ,500

Τώρα εξετάζουµε τις παρακάτω πιθανότητες σχετικά µε την επίδοση της λογιστικής
παλινδρόµησης συµφώνα µε τον πίνακα ταξινόµησης
-

P(BK|JK) =6 75/81= 0,926
P(NBK|MJK) =6 44/69= 0,638
P(NBK|JK) =6:/< = , ;8 Σφάλµα τύπου Ι
P(BK|MJK) =625/69=0,362 Σφάλµα τύπου ΙΙ

-

P(σωστής ταξινόµησης)=

(JK|JK)ή (MJK|MJK)6 6
O

= (75+44)/150 = 0,793

Η συνολική απόδοση της Logit είναι 79,3% για το δείγµα εκµάθησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ
95% C.I.for EXP(B)

Step 1a

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Lower

Upper

X1

,010

,014

,516

1

,473

1,010

,982

1,039

X2

9,662

7,335

1,735

1

,188

15709,259

,009

27530480479,728

14,331

8,542

2,815

1

,093

1674701,201

,090

X4

-17,395

9,436

3,399

1

,065

,000

,000

3,001

X5

6,422

7,633

,708

1

,400

615,199

,000

1932748254,535

X6

-6,301

7,417

,722

1

,396

,002

,000

3772,594

X7

4,760

3,307

2,071

1

,150

116,762

,179

76301,052

X8

-,009

,004

5,451

1

,020

,991

,984

,999

X9

-,217

,076

8,070

1

,004

,805

,693

,935

Constant

-,464

,939

,244

1

,621

,629

X3

31236982574072,1
88

Ο πινάκας αυτός περιέχει τους συντελεστές βi της εξίσωσης Ζi και έτσι µπορούµε να αντικαταστήσουµε τους
συντελεστές βi στην εξίσωση αυτή. Έτσι η Ζi γίνεται: Zi = -0,464+ ,
+=, ::
+ 8,
− ;, =9 8 +
:, 8
= <− , ; =
9 − :,
: + 8, ;: ; − ,

3.4.3.2 Αποτελέσµατα της Logit για το δείγµα έλεγχου

Εδώ θα υπολογίσουµε µέσα από το Excel τα αποτελέσµατα της λογιστικής
παλινδρόµησης για το δείγµα έλεγχου. Και εδώ θα χρησιµοποιήσουµε δεδοµένα τρία
έτη πριν την πτώχευση των εταιριών. Συµφώνα µε την λογιστική παλινδρόµηση εάν η
τιµή Pi για την i εταιρία είναι > 0,5 τότε θα γίνεται 1 καθώς ξέρουµε ότι η Υ
εξαρτηµένη µεταβλητή είναι δίτιµη και παίρνει τις τιµές 1 ή 0.
Αρχικά έχουµε ότι Zi = -0,464+ ,
+=, ::
;, =9 8 + :, 8
= <− ,
9 − :,
: + 8, ;: ; − ,
6
εταιρία. Άρα µε χρήση της
= E(7 | , , , , , , ,8 , ,9 ,
#

+ 8,
−
; = για την i
,: ,
,; ,
,< ,
,= ) =

κατασκευάζουµε τον παρακάτω πίνακα ταξινόµησης για το δείγµα ελέγχου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Logit)
Εκτιµώµενες Τιµές της (Υ)
Παρατηρούµενες Τιµές της (Υ)

Y

Ποσοστό Επιτυχίας

0

1

0

21

17

55,3

1

0

26

100

Y

Συνολικό Ποσοστό

73,4

Εξετάζουµε πάλι τις παρακάτω πιθανότητες σχετικά µε την επίδοση της λογιστικής
παλινδρόµησης συµφώνα µε τον πινάκα ταξινόµησης
-

P(BK|JK) =6 26/26 = 1
P(NBK|MJK) =6 21/38 =0,553
P(NBK|JK) =6 / : = Σφάλµα τύπου Ι
P(BK|MJK) =6 17/38 = 0,447 Σφάλµα τύπου ΙΙ

-

P(σωστής ταξινόµησης)=

(JK|JK)ή (MJK|MJK)6 6
O

= (26+21)/64 = 0,734

Η συνολική απόδοση της Logit είναι 73,4% για το δείγµα ελέγχου

3.4.3.3 Αποτελέσµατα του Νευρωνικού ∆ικτύου για το δείγµα εκµάθησης

Με χρήση του προγράµµατος Bpsim2005 υπολογίσαµε τα αποτελέσµατα του
νευρωνικού δικτύου 7 κρυφών µονάδων για το δείγµα εκµάθησης µε δεδοµένα τρία
έτη πριν την πτώχευση των εταιριών. Όταν η τιµή πρόβλεψης του δικτύου είναι >0,5
τοτε γίνεται 1 γιατί η παρατηρούµενη µεταβλητή Υ παίρνει µονό τις τιµές 1και 0. Τα
αποτελέσµατα του νευρωνικού δικτύου για το δείγµα εκµάθησης παρουσιάζονται
στον επόµενο πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (Neural Network)
Εκτιµώµενες Τιµές της (Υ)
Παρατηρούµενες Τιµές της (Υ)

Y

Ποσοστό

0

1

Επιτυχίας

0

61

8

88,41

1

8

73

90,12

Y

Συνολικό Ποσοστό

89,33

The cut value is ,500

Πάλι εξετάζουµε τις παρακάτω πιθανότητες σχετικά µε την επίδοση του νευρωνικού
δικτύου συµφώνα µε τον πίνακα ταξινόµησης
-

P(BK|JK) =6 73/81 = 0,9012
P(NBK|MJK) =6 61/69 = 0,8841
P(NBK|JK) = </< 6 = , =<< Σφάλµα τύπου Ι
6 0,1159 Σφάλµα τύπου ΙΙ
P(BK|MJK) = </:==

-

P(σωστής ταξινόµησης)=

(JK|JK)ή (MJK|MJK)6 6
O

= (73+61)/150 = 0,8933

Η συνολική απόδοση του Νευρωνικού ∆ικτύου (Neural Network) είναι 89,33% για
το δείγµα εκµάθησης.

3.4.3.4 Αποτελέσµατα του Νευρωνικού ∆ικτύου για το δείγµα ελέγχου

Χρησιµοποιώντας πάλι το πρόγραµµα Bpsim2005 για το ίδιο νευρωνικό δίκτυο 7
κρυφών µονάδων όπως προηγουµένως υπολογίσαµε τα αποτελέσµατα για το δείγµα
ελέγχου. Και εδώ όταν η τιµή πρόβλεψης του δικτύου είναι >0,5 τότε γίνεται 1 όπως
και πριν. Ακολουθεί ο πίνακας ταξινόµησης του νευρωνικού δικτύου για το δείγµα
ελέγχου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Neural Network)
Εκτιµώµενες Τιµές της (Υ)
Παρατηρούµενες Τιµές της (Υ)

Y
Ποσοστό Επιτυχίας
0

1

0

13

15

34,21

1

2

24

92,31

Y

Συνολικό Ποσοστό

57,81

a. The cut value is ,500
Εξετάζουµε πάλι τις παρακάτω πιθανότητες σχετικά µε την επίδοση του νευρωνικού
δικτύου:
-

P(BK|JK) = 8/ :6 = 0,9231
P(NBK|MJK) =6 / < = 0,3421
P(NBK|JK) = / :6 = , ;:=
P(BK|MJK) =6 9/ < = 0,3947

-

P(σωστής ταξινόµησης)=

Σφάλµα τύπου Ι
Σφάλµα τύπου ΙΙ

(JK|JK)ή (MJK|MJK)6 6
O

= (13+24)/64 = 0,5781

Η συνολική απόδοση του Νευρωνικού ∆ικτύου είναι 57,81% για το δείγµα ελέγχου.

3.5 Σχολιασµός και σύγκριση των επιδόσεων των δύο µεθόδων πρόβλεψης της
πτώχευσης των εταιριών

Ξεκινώντας µε την λογιστική παλινδρόµηση µε δεδοµένα που αφορούν 3έτη πριν την
πτώχευση των εταιριών παρατηρούµε ότι έχει συνολικό ποσοστό επιτυχίας που είναι
79,3% για το δείγµα εκµάθησης και 73,4% για το δείγµα ελέγχου. Αξίζει να
επισηµάνουµε το πολύ καλό ποσοστό που έχει η µέθοδος αυτή όσον αφορά την
σωστή ταξινόµηση των πτωχευµένων εταιριών τόσο στο δείγµα εκµάθησης µε
ποσοστό 92,6% όσο και στο δείγµα ελέγχου µε ποσοστό 100%. Από την άλλη µεριά
ταξινοµεί τις υγιείς επιχειρήσεις µε ποσοστά που κυµαίνονται κοντά στο 63,8% για το
δείγµα εκµάθησης και 55,3% για το δείγµα ελέγχου αντίστοιχα.
Ακολούθως σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του νευρωνικού δικτύου µε χρήση
δεδοµένων πάλι 3 έτη πριν την πτώχευση των επιχειρήσεων, βλέπουµε ότι έχει
συνολική επίδοση που είναι 89% για το δείγµα εκµάθησης και µόλις 57,81% για το
δείγµα ελέγχου. Και εδώ παρατηρούµε τη πολύ καλή προβλεπτική ικανότητα του
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νευρωνικού δικτύου στην ταξινόµηση των πτωχευµένων εταιριών µε ποσοστά που
είναι 90,11% για το δείγµα εκµάθησης και 92,31% αντίστοιχα για το δείγµα ελέγχου.
Όµως ενώ έχει πολύ υψηλό ποσοστό σωστής ταξινόµησης των υγιών εταιριών του
δείγµατος εκµάθησης περίπου 88,4%,όσον αφορά το δείγµα ελέγχου παρατηρούµε
ένα πολύ χαµηλό ποσοστό περίπου 33,2% στην αντίστοιχη ταξινόµηση.
Συγκρίνοντας τα δύο παραπάνω υποδείγµατα πρόγνωσης της εταιρικής
αποτυχίας παρατηρούµε ότι η συνολική επίδοση της λογιστικής παλινδρόµησης
υπερέχει κατά πολύ αυτή του νευρωνικού δικτύου στο δείγµα ελέγχου µε ποσοστό
73,4% έναντι 57,8%. Ακόµη η λογιστική παλινδρόµηση στο δείγµα αυτό ταξινοµεί
καλύτερα σε σχέση µε το νευρωνικό δίκτυο, τόσο τις πτωχευµένες εταιρίες (100%
έναντι 92,31%) όσο και τις υγιείς εταιρίες (55,3% έναντι 34,2%). Από την άλλη η
συνολική επίδοση του νευρωνικό δίκτυο υπερέχει της λογιστικής παλινδρόµησης στο
δείγµα εκµάθησης µε 89,3% και 79,3% αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΙΑΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ανακεφαλαιώνοντας σε ένα δείγµα που περιείχε 107 πτωχευµένες και αντίστοιχα 107
υγιείς επιχειρήσεις του χρηµατιστηριακού δείκτη S&P 500 του χρηµατιστηρίου της
Ν.Υόρκης και αφορούσε την πενταετία 2009-2013,(αφού πρώτα χωρίσαµε το εν’
λόγο δείγµα σε δείγµα εκµάθησης και δείγµα ελέγχου), χρησιµοποιήσαµε δύο
διαφορετικά υποδείγµατα (Λογιστική Παλινδρόµηση και Νευρωνικά ∆ίκτυα)
πρόγνωσης της εταιρικής αποτυχίας πάνω στο δείγµα αυτό µε δεδοµένα τρία έτη πριν
την πτώχευση των εταιριών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά τους τα οποία είδαµε
προηγουµένως συµπεραίνουµε ότι και τα δυο αυτά υποδείγµατα έχουν αρκετά καλές
επιδόσεις πάνω στο δείγµα των εταιριών και κυρίως στην ταξινόµηση των
πτωχευµένων εταιριών. Ακόµη παρατηρήσαµε τη χαµηλή επίδοση του Νευρωνικού
∆ικτύου 7 κρυφών µονάδων που χρησιµοποιήσαµε σε σχέση µε τη Λογιστική
Παλινδρόµηση, όσον αφορά την ταξινόµηση των υγειών εταιριών του δείγµατος
ελέγχου.
Η χαµηλή ικανότητα που έδειξε το νευρωνικό δίκτυο στην ταξινόµηση των
υγειών εταιριών του δείγµατος ελέγχου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης µε
χρησιµοποίηση ίσως διαφορετικού αριθµού κρυφών µονάδων λ και να
αξιολογήσουµε ξανά τις επιδόσεις του νευρωνικού δικτύου πάνω στο δείγµα ελέγχου.
Τέλος θα µπορούσε να γίνει χρήση άλλων αριθµοδεικτών ως ποσοτικά δεδοµένα και
να συγκρίνουµε εκ’ νέου τις επιδόσεις των υποδειγµάτων στην πρόβλεψη της
εταιρικής αποτυχίας όπως και χρήση άλλων µοντέλων πρόγνωσης της πτώχευσης για
περαιτέρω σύγκριση των αποτελεσµάτων τους µε αυτά της παρούσης µελέτης.
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