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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα Διπλωματική εργασία με τίτλο «Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και 

Πρόβλεψη Εταιρικής Αποτυχίας, έχει ως αντικειμενικό σκοπό την επισκόπηση  βασικών 

Μοντέλων και Τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στο ερευνητικό πεδίο της 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας, καθώς επίσης και η εφαρμογή του Υποδείγματος Z-

Score και η δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης της πτώχευσης πάνω σε πραγματικά 

δεδομένα με τη χρήση Νευρωνικών Δικτύων. Αρχικά, εισάγεται η έννοια και ορισμένα 

βασικά στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η σημασία μελέτης και 

ανάλυσης αυτών. Στην συνέχεια, επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση της Εταιρικής 

Αποτυχίας και  η παρουσίαση ορισμένων βασικών στοιχείων γύρω από αυτή. Κατόπιν, 

ύστερα από μία σύντομη επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα μοντέλα πρόβλεψης 

που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μελέτες μέσα στην πάροδο του 

χρόνου, παρουσιάζονται τα βασικότερα κλασικά Υποδείγματα Πρόβλεψης  της Εταιρικής 

Αποτυχίας καθώς και ορισμένες νεότερες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό. Ακολουθεί η 

εμπειρική προσέγγιση, στην οποία αρχικά εφαρμόζεται το Υπόδειγμα Z-Score και 

αποτυπώνονται όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την κατασκευή ενός Υποδείγματος 

πρόβλεψης πτώχευσης με τη χρήση Νευρωνικών Δικτύων πάνω σε πραγματικά δεδομένα 148 

επιχειρήσεων της Ιαπωνίας για το Χρονικό Διάστημα 1997-2013 και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει εξελιχθεί σε 

κύριο ερευνητικό πεδίο για τη χρηματοοικονομική διοίκηση. Πολυάριθμες έρευνες 

έχουν διενεργηθεί για να αναδειχτούν οι παράγοντες που επιφέρουν την εταιρική 

αποτυχία, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ένα βέλτιστο μοντέλο πρόβλεψης αυτής. Με 

στόχο, λοιπόν, την εύρεση των προσδιοριστικών παραγόντων και κυρίως την 

πρόβλεψη της πτώχευσης των εταιριών, έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός 

τεχνικών μοντελοποίησης, καθεμία από τις οποίες εξετάζει διαφορετικές υποθέσεις 

και παρουσιάζει αντίστοιχες δυσκολίες. Το μεγάλο αυτό ενδιαφέρον γύρω από τον 

προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και της πρόβλεψης εκ 

των προτέρων ενδεχόμενων χρηματοοικονομικών δυσχερειών τείνει να ενταθεί 

ακόμα περισσότερο λόγω των πρόσφατων αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία, όπου 

ο αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων είναι υψηλότερος από κάθε άλλη φορά. 

Γίνεται αντιληπτό επομένως, ότι η αναγνώριση προειδοποιητικών σημείων 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας μίας επιχείρησης  και η πρόγνωση μίας ενδεχόμενης 

εταιρικής αποτυχίας είναι ζωτικής σημασίας στο συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό 

περιβάλλον. Σημαντικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια αποτελούν οι Λογιστικές 

Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν στους ενδιαφερόμενους χρήστες 

πολύτιμα δεδομένα σχετικά με την οικονομική ευρωστία των εκάστοτε επιχειρήσεων. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη στην επεξεργασία και ανάλυση των αντλούμενων στοιχείων από 

τις ανωτέρω καταστάσεις έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια η μέθοδος της 

Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει ως βασικό στόχο την αποτελεσματική και 

αξιόπιστη παροχή οικονομικών πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη της 

επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1.1  Εισαγωγή στην Έννοια των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις (Financial statements) αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

της  οικονομικής και λογιστικής πραγματικότητας των επιχειρήσεων. Οι εισηγμένες 

επιχειρήσεις αναλώνουν σημαντικό χρόνο ετησίως για την κατάρτιση και τον έλεγχο 

των οικονομικών τους καταστάσεων, με σκοπό την ορθή και υψηλού επιπέδου 

παροχή πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Στη βιβλιογραφία συναντάμε αρκετούς 

ορισμούς, όπως ο ορισμός που έδωσαν οι [Καραγιώργος Θ., Πετρίδης  Α. 2010] στις 

Οικονομικές Καταστάσεις ως «μία επίσημη και δομημένη απεικόνιση της 

οικονομικής θέσης και επίδοσης μίας οικονομικής μονάδας, η οποία αποσκοπεί 

στην παροχή πληροφοριών στους χρήστες, ικανών να κατανοήσουν τη 

χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης προκειμένου να πάρουν οικονομικές 

αποφάσεις».  

Όπως αντιλαμβανόμαστε, κύριος στόχος των οικονομικών καταστάσεων είναι η 

πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών της επιχείρησης, οι οποίοι καλούνται 

Χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και διακρίνονται σε εξωτερικούς και σε 

εσωτερικούς χρήστες. Εξωτερικοί ή έμμεσοι χρήστες θεωρούνται οι μέτοχοι, οι 

επενδυτές, οι τράπεζες, οι δανειστές, οι προμηθευτές, οι πελάτες, το Κράτος και οι 

Δημόσιοι φορείς κ.ά. Από την άλλη, εσωτερικοί χρήστες ή άμεσοι χρήστες 

θεωρούνται η Διοίκηση και τα στελέχη εντός της επιχείρησης. Το ενδιαφέρον όμως, 

για τις πληροφορίες που αντλούνται από τις καταστάσεις δεν σταματά στους ανωτέρω 

χρήστες, αλλά επεκτείνεται και σε όλο το καθετοποιημένο προσωπικό της 

επιχείρησης, καθώς με βάση την πορεία και τη θέση της εταιρείας καθορίζουν την 

οικονομική και ιδιωτική ζωή τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων είναι γνωστοί με τον όρο “stakeholders”. Αξίζει να 

σημειώσουμε, ότι στη βιβλιογραφία συναντάμε συχνά και την έννοια 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η οποία προέκυψε από το γεγονός της αρχικής 

δημοσίευσης των καταστάσεων στους μετόχους και πιστωτές, δηλαδή στους χρήστες 

που αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της οικονομικής μονάδας.  
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 Για να ανταποκριθούν λοιπόν, στο στόχο τους οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει 

να παρέχουν σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία 

της οικονομικής οντότητας: 

 Τα περιουσιακά στοιχεία 

 Τα Ίδια Κεφάλαια 

 Τα Έσοδα και τα Έξοδα 

 Τα Κέρδη και τις Ζημίες 

 Τις Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

 Τις Ταμειακές Ροές  

 

1.2  Οι Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

Η παγκοσμιοποίηση και παράλληλα η σύνδεση των Χρηματοπιστωτικών αγορών 

έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για παγκοσμίως κοινά αποδεκτά και συγκρίσιμα 

Χρηματοοικονομικά Δεδομένα, Πληροφορίες και Διαδικασίες. Το βήμα για αυτή την 

εναρμόνιση έγινε με την υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών  

Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) από τις εισηγμένες επιχειρήσεις στις χρηματιστηριακές 

αγορές παγκοσμίως, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της 

συγκρισιμότητας των Οικονομικών Καταστάσεων.  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι οι ακόλουθες: 

(α) Ο Ισολογισμός (Balance Sheet), που αναφέρεται και ως Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης (Statement of financial position). Περιλαμβάνει 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής 

οντότητας, τις υποχρεώσεις της και το τμήμα των Ιδίων Κεφαλαίων των μετόχων σε 

μία δεδομένη χρονική στιγμή. 

(β) Η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (Income Statement), επίσης 

γνωστή και ως Κατάσταση Ενοποιημένων Εισοδημάτων (Statement of 

Comprehensive Income) ή ως Έκθεση Αποτελεσμάτων ( Profit and Loss Report). 

Παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τα εισοδήματα της εταιρείας, τα έξοδα και τα 

κέρδη-ζημίες που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης και προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια μίας καθορισμένης χρονικής περιόδου. 

(γ)  Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Statement of changes in equity), 

γνωστή και ως Κατάσταση Καθαρής Θέσης (Equity Statement) ή ως Κατάσταση 
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των Αποτελεσμάτων εις νέο (Statement of Retained Earnings), η οποία αναφέρεται 

στις μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο. 

(δ)  Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statement), η οποία είναι μία 

χρηματοοικονομική κατάσταση που παρέχει πληροφορίες για τις μεταβολές στα 

ταμιακά διαθέσιμα και στα ταμιακά ισοδύναμα της επιχείρησης, και συγκεκριμένα 

για τις μεταβολές που προκύπτουν από τις λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

(ε)  Οι Σημειώσεις (Full Notes), που περιέχουν μία περίληψη των σημαντικών 

λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις και στοιχεία , όπως αυτά 

επιβάλλονται από το ισχύον λογιστικό καθεστώς και τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Οι σημειώσεις 

περιγράφουν συνήθως κάθε στοιχείο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων και της κατάστασης ταμειακών ροών με περισσότερες λεπτομέρειες. 

Αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων, καθώς 

περιλαμβάνει παραπομπές και αναλύσεις για τα ανωτέρω, και θεωρείται 

αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 

[Καραγιώργος Θ., Πετρίδης  Α. 2010] 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειώσουμε πως ορισμένες μεγάλης κλίμακας 

επιχειρήσεις δημοσιεύουν ιδιαίτερα πολύπλοκες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 

συνήθως περιέχουν  ένα εκτεταμένο σύνολο σημειώσεων για μελέτη και ανάλυση. 

 

1.3  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων από τις εισηγμένες εταιρείες στις 

χρηματιστηριακές αγορές σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με τις προϋποθέσεις που θέτει το Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κατά 

τον [Ντζανάτο Δ., 2008] τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τις πληροφορίες 

ποιοτικές είναι τα εξής: 

 Κατανοητότητα 

 Οι πληροφορίες που περιέχουν οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι 

άμεσα κατανοητές από τους χρήστες, οι οποίοι κατέχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις οικονομικών και λογιστικής 
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 Συνάφεια  

 Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

χρηστών για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, βοηθώντας τους να εκτιμούν 

τα γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος καθώς και να 

επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν προηγούμενες αξιολογήσεις τους. 

 Σημαντικότητα 

 Οι πληροφορίες θεωρούνται σημαντικές, όταν η τυχόν λάθος διατύπωσή τους 

ή παράλειψή τους δύναται να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

 Αξιοπιστία 

Οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν οι χρήστες θεωρούν ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν πιστά τα οικονομικά στοιχεία χωρίς σημαντικά 

λάθη και παραλείψεις και μπορούν να βασιστούν σε αυτές. 

 Συγκρισιμότητα 

Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να απεικονίζουν τα οικονομικά 

στοιχεία κατά τρόπο συστηματικό διαχρονικά μέσα στην οικονομική 

οντότητα, όσο και στις διάφορες οικονομικές οντότητες, έτσι ώστε οι χρήστες 

να μπορούν μέσω συγκρίσεων να παρακολουθούν τη χρηματοοικονομική 

θέση και απόδοση της οντότητας διαχρονικά. 

 Ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να απεικονίζουν πιστά την οικονομική 

θέση, την αποδοτικότητα και τις μεταβολές στη χρηματοοικονομική 

κατάσταση μίας επιχείρησης. 

Να τονίσουμε ότι η πλήρης, έγκυρη και ακριβής δημοσιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και λοιπών πληροφοριών είναι ζωτικής 

σημασίας για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των επενδυτών, ενώ παράλληλα η 

δυνατότητα σύγκρισης τους με οικονομικές οντότητες άλλων χωρών οδηγεί στην 

προσέλκυση μεγαλύτερου πλήθους επενδυτών. Επίσης, οι επιχειρήσεις που 

εντάσσονται στο χρηματιστήριο απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη όταν οι 

πληροφορίες που παρέχουν μέσω των οικονομικών τους καταστάσεων είναι 

ουσιώδεις και αξιόπιστες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να οδηγηθούν σε εσφαλμένες αποφάσεις. 
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1.4  Χρησιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων 

Ο αντικειμενικός στόχος των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως είδαμε, είναι η 

παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση, την επίδοση και τις 

μεταβολές στην οικονομική θέση μίας επιχείρησης, οι οποίες είναι χρήσιμες σε ένα 

ευρύ φάσμα χρηστών για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, οι 

οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι κατανοητές από τους αναγνώστες, οι 

οποίοι θεωρούνται πως κατέχουν ένα εύλογο επίπεδο γνώσεων λογιστικής και 

επιχειρηματικών-οικονομικών δραστηριοτήτων και είναι ταυτόχρονα διατεθειμένοι 

να μελετήσουν τις πληροφορίες με επιμέλεια.  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες για 

διαφορετικούς σκοπούς: 

 Οι ιδιοκτήτες και τα διευθυντικά στελέχη χρειάζονται τις οικονομικές 

καταστάσεις για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν τη συνέχιση της 

λειτουργίας μίας επιχείρησης. Η διοίκηση προχωράει σε χρηματοοικονομική 

ανάλυση, βασιζόμενη στα στοιχεία των καταστάσεων αυτών, ώστε να αποκτήσει 

καλύτερη αντίληψη των αριθμητικών στοιχείων. Οι οικονομικές καταστάσεις 

χρησιμοποιούνται και  ως μέρος της ετήσιας έκθεσης της διοίκησης προς τους 

μετόχους. 

 Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ενημερώνονται για την πορεία της εταιρείας, της 

πληρωμές και παροχές της προς τους εργαζομένους ώστε να καθορίσουν την 

ιδιωτική και επαγγελματική τους ζωή και να αποφασίζουν με τα εργατικά 

συνδικάτα για θέματα αμοιβών, αποζημιώσεων κτλ. Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι, 

μέσω των οικονομικών καταστάσεων, εντοπίζουν και αξιολογούν μελλοντικές 

ευκαιρίες απασχόλησης. 

 Οι υποψήφιοι επενδυτές, συλλέγουν πληροφορίες ώστε να αξιολογήσουν τη 

βιωσιμότητα της επένδυσής τους στην επιχείρηση. Χρησιμοποιούν τις αναλύσεις 

των στοιχείων από οικονομικούς αναλυτές ως βάση για τη λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων. 

 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που αντλούν 

ώστε να αποφασίσουν για τη χορήγηση νέων κεφαλαίων ή για την επέκταση των 

υπαρχόντων χρεωστικών τίτλων όσον αφορά τη χρηματοδότηση της επιχείρησης. 
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 Οι πελάτες της επιχείρησης ενημερώνονται για τη σταθερότητα της επιχείρησης 

καθώς και για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

 Τέλος, το κράτος και οι δημόσιοι φορείς μέσα από τη μελέτη των λογιστικών 

καταστάσεων λαμβάνουν αποφάσεις  για την επιβολή φόρων στις επιχειρήσεις. 

 

1.5  Μελέτη και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν μία πληθώρα οικονομικών 

στοιχείων, μέσα από την ανάλυση των οποίων μπορούν να αντληθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την οικονομική πορεία και τη περιουσιακή διάρθρωση της 

επιχείρησης. Όπως είδαμε, οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται πρωτίστως 

στους χρηματοδότες της (μέτοχοι και πιστωτές), οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των καταστάσεων 

αυτών. Η Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων αντλεί πληροφορίες μόνο από τις 

λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης  ή γενικότερα από τα λογιστικά της βιβλία 

της [Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν., 2008].  

Συγκεκριμένα, από τη μελέτη και ανάλυση των οικονομικών εκθέσεων μπορούν να 

διερευνηθούν και να προσδιοριστούν: 

 Η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά 

ισοδύναμα, καθώς και οι πηγές και οι χρήσεις των εν λόγω ροών. 

 Η ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει τα χρέη της και τη δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης που έχει με τους εξωτερικούς της χρηματοδότες 

 Τα οικονομικά αποτελέσματα και να εξεταστούν σε μία γραμμή τάσης, έτσι ώστε 

να εντοπιστούν τυχόν επικείμενα θέματα κερδοφορίας 

 Τυχόν ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρησης 

 Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, οι οποίοι δηλώνουν την οικονομική κατάσταση 

της επιχείρησης 

 Ορισμένα στοιχεία των καταστάσεων που αφορούν συγκεκριμένες 

επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως περιγράφονται στις συνοδευτικές 

γνωστοποιήσεις των καταστάσεων. 
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Τελικός σκοπός της ανάλυσης των οικονομικών εκθέσεων είναι ο σωστός σχεδιασμός 

της οικονομικής μονάδας. Οι διευθυντές μέσα από την ανάλυση αυτή μπορούν να 

βρουν αποδοτικότερους τρόπους διάθεσης των κεφαλαίων και των πόρων της 

επιχείρησής τους, να εντοπίσουν τα αδύναμα σημεία των χρηματοοικονομικών 

λειτουργιών, να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να ελέγξουν τη μελλοντική 

κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Συγκεντρωτικά, 

αντιλαμβανόμαστε ότι οι οικονομικές εκθέσεις προσφέρονται σε μεγάλο βαθμό για 

ανάλυση, και μπορούν να αναδείξουν λειτουργικές και χρηματοοικονομικές 

δυνατότητες  αλλά και αδυναμίες μίας οικονομικής οντότητας. Η αποτελεσματική 

ερμηνεία και κατανόηση των οικονομικών εκθέσεων στηρίζεται στην ικανότητα των 

διευθυντικών της στελεχών και στην ορθή κρίση τους να αναλαμβάνουν διορθωτικές 

ενέργειες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, στη μελέτη και ανάλυση των 

οικονομικών καταστάσεων σημαντική είναι και η συμβολή της ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών δεικτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Σε μία εποχή όπου ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται δραματικά για 

διαφορετικούς λόγους, όπως εξάντληση ρευστότητας ή περίοδοι σοβαρής 

οικονομικής ύφεσης, έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντική η δυνατότητα πρόβλεψης της 

αποτυχίας τους, καθώς “ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να προκαλέσει σημαντικές 

απώλειες στους πιστωτές και τους μετόχους” [Deakin, 1972]. Παλαιότερες μελέτες 

έχουν δείξει ότι το φαινόμενο της χρεοκοπίας έχει μία χρονική διάρκεια, στην οποία η 

εταιρεία περνά μέσα από διάφορα στάδια  προτού κηρύξει πτώχευση. Στη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία να προβεί στις 

κατάλληλες δράσεις ώστε να ανατρέψει την κατάσταση. 

 

2.2 Εταιρική Αποτυχία 

Η αναγνώριση προειδοποιητικών σημείων χρηματοοικονομικής δυσπραγίας 

(financial distress) μίας οικονομικής οντότητας είναι ζωτικής σημασίας για την 

αποτροπή μίας ενδεχόμενης εταιρικής αποτυχίας. Χρηματοοικονομική δυσπραγία 

χαρακτηρίζεται ως μία κατάσταση σημαντικής έλλειψης ρευστότητας, υπό την οποία 

η επιχείρηση αδυνατεί να καταβάλει τμήμα ή το σύνολο των υποχρεώσεων της προς 

τους πιστωτές της. Η κατάσταση της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας επέρχεται 

τόσο όταν υπάρχει αδυναμία αποπληρωμής των τραπεζικών δανείων, όσο και όταν 

υπάρχει αδυναμία καταβολής μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και δαπανών 

απαραίτητων για τη λειτουργία της εταιρίας. Όταν η προαναφερθείσα κατάσταση 

υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η επιχείρηση οδηγείται στην εταιρική 

αποτυχία. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση αδυνατεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της και κρίνεται αφερέγγυα για μία μακρά χρονική περίοδο, 

κηρύσσει πτώχευση (bankruptcy) και ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία της λύσης και 

εκκαθάρισης. 

Σε βάθος δεκαετιών, διάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει στις μελέτες τους  να 

ορίσουν την έννοια της αποτυχίας. Ένας από τους πρώτους ορισμούς αποδόθηκε από 
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τον [Beaver, 1966], ο οποίος όρισε την αποτυχία ως ένα από τα ακόλουθα γεγονότα 

“Οργανισμό που υπάγεται σε κατάσταση νομικής πτώχευσης, αδυναμία εξόφλησης 

ομολογιακού δανείου, τραπεζικό άνοιγμα, μη καταβολή μερίσματος προνομιούχων 

μετόχων”. Αργότερα, οι [Aharony et al, 1980] δήλωσαν ότι “Εταιρική Αποτυχία 

(Corporate Failure) είναι μία ένδειξη δυσλειτουργίας στην κατανομή των πόρων, η 

οποία είναι ανεπιθύμητη βάση της κοινωνικής άποψης”.  Αντιλαμβανόμαστε, 

επομένως, ότι η ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τους οικονομικούς αναλυτές τις τελευταίες δεκαετίες, 

ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες στατιστικές μέθοδοι, βασισμένες 

κυρίως σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, για την πρόβλεψη της αποτυχίας.  

Η διενέργεια επακριβών προβλέψεων της εταιρικής αποτυχίας εμπίπτει και στο πεδίο 

ενδιαφέροντος ακαδημαϊκών στελεχών, κυβερνητικών στελεχών, ασφαλιστών, 

διοικήσεων εταιρειών σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και οικονομικών αναλυτών με 

την ευρύτερη έννοια. Συγκεκριμένα, ακαδημαϊκά στελέχη χρησιμοποιούν την 

πρόβλεψη εταιρικής αποτυχίας για να ελέγξουν διάφορα ζητήματα που τους 

ενδιαφέρουν, όπως  για να εξακριβώσουν εάν ο κίνδυνος χρεοκοπίας αντανακλάται 

στις αποδόσεις των μετοχών. Τα κυβερνητικά στελέχη παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 

τα μοντέλα πρόβλεψης ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την οικονομική 

κατάσταση των τραπεζών, των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων οργανισμών. Οι 

διοικήσεις των εταιρειών σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ενδιαφέρονται καθώς 

επιχειρήσεις με οικονομικές δυσχέρειες αποτελούν στόχο εξαγοράς για αυτές. Τέλος, 

πολλοί οικονομικοί αναλυτές συχνά χρησιμοποιούν τα μοντέλα πρόβλεψης εταιρικής 

αποτυχίας προκειμένου να τιμολογήσουν το εταιρικό χρέος. Συνεπώς, η πρόβλεψη 

της οικονομικής δυσπραγίας, και κατ’ επέκταση της εταιρικής αποτυχίας, είναι 

μείζονος σημασίας ώστε να μπορέσει η διοίκηση της εταιρίας να εντοπίσει έγκαιρα 

τις παθογένειες στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και να υλοποιήσει άμεσα τα   

απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα, για να αποτραπεί η μη αναστρέψιμη κατάσταση της 

πτώχευσης. 
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2.3 Η Έννοια της Πτώχευσης  

Η έννοια της πτώχευσης (bankruptcy) στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά συναντάται με 

τις έννοιες της αποτυχίας (failure), της έλλειψης ρευστότητας και υψηλού δανεισμού 

(insolvency) και της αθέτησης υποχρεώσεων προς τους πιστωτές (default), χωρίς 

ωστόσο να υπάρχει ακριβής ταύτιση των ανωτέρω όρων. Όπως αναφέρει και ο 

[Altman 1983], οι όροι αυτοί αποτελούν τέσσερις αισθητά διαφορετικές έννοιες, που 

όμως όλοι υποδεικνύουν ότι μία επιχείρηση παρουσιάζει προβλήματα οικονομικής 

δυσπραγίας και συχνά χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Έτσι, η πτώχευση 

μπορεί να αποτελεί τη χειρότερη εκδοχή, αλλά για παράδειγμα και η αθέτηση των 

υποχρεώσεων προς του πιστωτές εγκυμονεί προβλήματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη 

της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι μελετητές στην έρευνά τους δεν 

προσπαθούν να προβλέψουν την πτώχευση, αλλά την εταιρική αποτυχία. 

Η Αποτυχία (Failure) από οικονομική άποψη, σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει 

επίδοση επί των επενδυμένων κεφαλαίων (return on investment, ROI) είναι 

σημαντική και συνεχώς χαμηλότερη από τις αποδόσεις για παρόμοιες επενδύσεις . 

Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση παρουσιάζει χαμηλή ρευστότητα, χωρίς ωστόσο να 

σημαίνει ότι δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη της εμπρόθεσμα ή ότι τίθεται θέμα 

συνέχισης της λειτουργίας της. Αντιθέτως, υποδηλώνει ότι η επιχείρηση αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στους μετόχους, καθώς  αποκομίζουν 

μικρότερη απόδοση των μετοχών τους. 

Η Έλλειψη ρευστότητας και υψηλού δανεισμού ή Αφερεγγυότητα (Insolvency) 

υποδηλώνει μία κατάσταση έλλειψης ρευστότητας (ανεπαρκή άμεσα ρευστοποιήσιμα 

στοιχεία), όπου η οφειλέτρια επιχείρηση θεωρείται ανίκανη να ανταποκριθεί στις 

οικονομικές της υποχρεώσεις, καθώς αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η 

κατάσταση αυτή μπορεί να είναι προσωρινή και δεν δημιουργείται πρόβλημα στη 

λειτουργία της επιχείρησης, όπως στην περίπτωση όπου μεγάλο τμήμα των χρημάτων 

έχουν επενδυθεί σε ένα έργο και το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

υποχρεώσεων της εταιρείας. Η Αθέτηση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές 

(Default) αποτελεί ίσως την πιο σοβαρή ένδειξη ότι η επιχείρηση μπορεί να οδηγηθεί 

στην πτώχευση, καθώς δεν πληρώνει τα χρέη για τα οποία είχε υποχρέωση. Συχνά  

αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως ένα στάδιο πριν την πτώχευση. 
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Τέλος, ο όρος της Πτώχευσης (Bankruptcy) χρησιμοποιείται κυρίως με τη νομική 

του διάσταση και έχει σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας, με απόφαση των δικαστικών αρχών. Σύμφωνα 

λοιπόν με τη νομική διαδικασία, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της οφειλέτριας 

εταιρείας καταγράφονται, αξιολογούνται και ρευστοποιούνται ώστε να καταστεί 

δυνατή η εξόφληση μέρους των χρεών της. Η οφειλέτρια απαλλάσσεται πλήρως από 

τα χρέη της με την ολοκλήρωση της διαδικασίας . Η πτώχευση είναι η έσχατη εκδοχή 

για μία επιχείρηση καθώς επιφέρει υψηλό κόστος τόσο για την ίδια όσο και για τους 

μετόχους, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και τη μοναδική διέξοδο για μία χρεοκοπημένη 

επιχείρηση. 

 

2.4 Η Διαδικασία της Πτώχευσης 

Η διαδικασία  και οι επιπτώσεις της πτώχευσης  διέπονται από το Πτωχευτικό Δίκαιο 

που αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο του εμπορικού δικαίου. Το Πτωχευτικό δίκαιο της 

εκάστοτε χώρας είναι διαφορετικό και  έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει το θέμα 

της πτώχευσης, καλύπτοντας τα νομικά κενά του υπάρχοντος συστήματος. Στην 

πράξη, η πτώχευση είναι μία συλλογική διαδικασία που προβλέπεται σε περιπτώσεις 

αφερεγγυότητας  επιχειρήσεων. Σκοπός της Πτώχευσης βάσει του Ελληνικού 

Πτωχευτικού Κώδικα είναι “ Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με 

τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο 

αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη διατήρηση της επιχείρησής του.” [N. 3588/2007, 

Κεφάλαιο 1
ο
, Άρθρο 1]. Κατεύθυνση, λοιπόν του Πτωχευτικού Δικαίου είναι η 

ρευστοποίηση της περιουσίας της οικονομικής οντότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η 

ικανοποίηση των πιστωτών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και η επιβολή κυρώσεων 

στον οφειλέτη. Η διαδικασία της πτώχευσης ξεκινά κατόπιν αιτήσεως για την 

υπαγωγή στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα από την οφειλέτρια επιχείρηση, ή 

από έναν ή περισσότερους δανειστές της επιχείρησης ή αυτεπάγγελτα από το 

δικαστήριο. Η πτώχευση σύμφωνα με τον [Γκίνογλου, 1994] διακρίνεται σε: 

 Εκούσια πτώχευση, όταν καταθέτει αίτηση η επιχείρηση και 

 Ακούσια ή δικαστική πτώχευση, ύστερα από απαίτηση των πιστωτών στο 

δικαστήριο. 
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Στην περίπτωση της εκούσιας πτώχευσης, η επιχείρηση καταθέτει αίτηση στο 

δικαστήριο για ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων  ή τη διατήρηση σε 

λειτουργία  τουλάχιστον τμήματος  της με παράλληλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης 

και οικονομικής εξυγίανσής της. Εάν η ανωτέρω διαδικασία αναδιοργάνωσης και 

εξυγίανσης αποτύχει, ακολουθεί η ρευστοποίηση της περιουσίας και η ικανοποίηση 

των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζει το Πτωχευτικό Δίκαιο. Πολλές φορές, η 

εκούσια πτώχευση αποτελεί ένα διέξοδο για μία χρεοκοπημένη επιχείρηση και μία 

δυνατότητα να απαλλαχθεί από τα χρέη της. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η 

διαδικασία μπορεί να κινηθεί με αίτηση των πιστωτών, χωρίς όμως να συντρέχει  

καταχρηστική υποβολή της αίτησης εκ μέρους τους. Όταν μία επιχείρηση 

χαρακτηριστεί αφερέγγυα, τότε εξ’ ορισμού τα περιουσιακά δεν επαρκούν για να 

πληρώσει όλες της τις υποχρεώσεις. Γίνεται αντιληπτό, ότι δε θα μπορέσουν όλοι οι 

πιστωτές  να εισπράξουν το σύνολο των απαιτήσεων τους στο ακέραιο όταν η 

επιχείρηση καταστεί αφερέγγυα. Το γεγονός αυτό αποτελεί αντικίνητρο για τους 

πιστωτές να απαιτήσουν την πτώχευση της επιχείρησης, αφενός γιατί τα κατασχεμένα 

περιουσιακά στοιχεία μπορεί να εκποιηθούν σε πολύ χαμηλές τιμές και αφετέρου 

γιατί το κόστος της νομικής αντιπροσώπευσης είναι αρκετά υψηλό. 

Παρόλα αυτά, η συνηθέστερη μορφή πτώχευσης είναι αυτή της δικαστικής 

πτώχευσης. Οι περισσότεροι ερευνητές, όπως ο [Altman, 1968], o [Ohlson, 1980], οι 

[Zopounidis και Dimitras, 1998], [Βρανάς, 1990] αναφέρονται στην πτώχευση με τη 

νομική μορφή της, δηλαδή την κήρυξη πτώχευσης με απόφαση των δικαστικών 

αρχών σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας. Η πτώχευση κατ’ αυτόν τον τρόπο 

πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που δικαιολογείται από λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. 

 

2.5  Παράγοντες της Εταιρικής Αποτυχίας 

Με μία αναδρομή στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως οι παράγοντες 

που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην πτώχευση ποικίλουν. Οι [Charitou A. et al , 2004] 

αναφέρουν ότι πολλοί οικονομολόγοι αποδίδουν την πτώχευση στα υψηλά επιτόκια, 

στον υψηλό δανεισμό, στην ύφεση και στα συμπιεσμένα κέρδη και στη γενικότερη 

μακροοικονομική αστάθεια. Επιπρόσθετα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου, 

όπως η κυβερνητική νομοθεσία και η φύση των δραστηριοτήτων, μπορούν να 
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συμβάλουν στις χρηματοοικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση.  

Πρόσφατες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι βασική αιτία της αποτυχίας 

είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, και ειδικότερα η έλλειψη αποτελεσματικής 

διοίκησης και ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.  

Γενικά, η εταιρική αποτυχία μπορεί να προκληθεί  τόσο από ενδογενείς,  όσο και από 

εξωγενείς παράγοντες ή από συνδυασμό αυτών των δύο. Ωστόσο είναι δύσκολο να 

διαχωριστεί η επίδραση των εξωτερικών παραγόντων, όπως η οικονομική ύφεση, από 

την επίδραση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρείας, τα οποία είναι 

αποτέλεσμα της διοίκησής της , στο γεγονός της πτώχευσης. Για παράδειγμα, κατά 

περιόδους οικονομικής ύφεσης, η τυχόν κακή διαχείριση από πλευράς διοίκησης 

ταυτόχρονα καθιστά τις επιχειρήσεις πιο ευάλωτες, συμβάλλοντας έτσι στην 

πτώχευση. Οι παράγοντες της εταιρικής αποτυχίας παρουσιάζονται αναλυτικά: 

 

(Α) Ενδογενείς παράγοντες 

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να διαιρεθούν σε 2 υποκατηγορίες: 

 Επιχειρηματικοί παράγοντες: Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στην 

αναποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση, στην  απόδοση κατώτερη των 

προσδοκιών, στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας, σε λειτουργικά προβλήματα και 

σε μη ρεαλιστικό ή ελλιπή επιχειρηματικό σχεδιασμό. 

Έλλειψη Ανταγωνιστικότητας 

Πολύ συχνά, η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά, η έλλειψη 

διαφοροποίησης προϊόντος και τιμολογιακής πολιτικής, ή μία αλλαγή των 

προτιμήσεων των καταναλωτών οδηγούν την επιχείρηση σε χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα. Εάν αυτή η κατάσταση δεν μπορέσει να διευθετηθεί από τη 

διοίκηση, οι πωλήσεις μειώνονται οδηγώντας την επιχείρηση στην αποτυχία. 

Όπως είναι γνωστό η διοίκηση είναι αυτή που μπορεί με τις κινήσεις της να 

δημιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτημα που θα ισχυροποιήσει την θέση της 

επιχείρησης στον ανταγωνισμό. 

Ακατάλληλος Επιχειρηματικός Σχεδιασμός 

Ακόμα, σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες προκύπτουν για την 

επιχείρηση στην περίπτωση λαθεμένου σχεδιασμού. Έτσι, απόρροια ενός μη 
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ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου είναι η έλλειψη ρευστότητας για την 

επιχείρηση, καθώς η κερδοφορία της είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη 

και δεν επαρκεί  για να υποστηριχτεί η κεφαλαιακή διάρθρωση. Με άλλα λόγια, η 

επιχείρηση αδυνατεί να επιτύχει τις υψηλές προβλέψεις και αντιμετωπίζει 

χρηματοοικονομικές δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν την αποτυχία.  

Ακατάλληλη Ηγεσία και Διοίκηση 

Τέλος, η αναποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση είναι μία πηγή αποτυχίας η 

οποία δύσκολα μπορεί να αξιολογηθεί. Ο [Μοyer, 2005] διακρίνει την κακή 

διοίκηση σε:  

α) Ανίκανη Διοίκηση, η οποία δεν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα ώστε να 

ασκήσει αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης και 

 β)Συγκρουσιακή Διοίκηση, η οποία διαθέτει την ικανότητα να λάβει σωστές 

αποφάσεις, όμως τα κίνητρά τους δεν είναι ευθυγραμμισμένα με αυτά των 

μετόχων. 

 

 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες:  Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που δυνητικά 

μπορούν να  οδηγήσουν στην επιδείνωση  της απόδοσης της επιχείρησης  και κατ’ 

επέκταση στην αποτυχία. Ορισμένοι εξ’ αυτών  οφείλονται στην ανεπαρκή 

κεφαλαιακή διάρθρωση και στις ακατάλληλες οικονομικές αποφάσεις της 

διοίκησης  

 Ανεπαρκής διοίκηση  

Αποτελεί μία από τις βασικές πηγές εταιρικής αποτυχίας, καθώς η έλλειψη 

ικανοτήτων  και διορατικότητας των στελεχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

συμβάλει στη δημιουργία οικονομικών προβλημάτων στην επιχείρηση.  Οι 

αποφάσεις αυτές αφορούν τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση, τη μερισματική 

πολιτική, τη στρατηγική κοστολόγησης κ.α.. Μερικές συνέπειες των 

ακατάλληλων αποφάσεων είναι: 

 Χαμηλές πωλήσεις. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόβλημα στις ταμειακές 

ροές και κατ’ επέκταση στη φερεγγυότητα της επιχείρησης [Gilman L., 2001] 

 Υψηλό κόστος παραγωγής. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην υπερκατανάλωση 

πόρων ή στην τεχνική αναποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας. 

 Χαμηλή παραγωγικότητα 
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 Διόγκωση των δανειακών υποχρεώσεων 

 Υπέρογκες λειτουργικές δαπάνες 

Ανεπαρκής Κεφαλαιακή Διάρθρωση 

Η Κεφαλαιακή Διάρθρωση είναι  ο συνδυασμός μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

και ιδίων κεφαλαίων μίας επιχείρησης και απεικονίζει τον τρόπο που η 

επιχείρηση χρηματοδοτεί τη λειτουργία και την ανάπτυξή της με τη χρήση 

διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης. Ένας άριστος συνδυασμός Κεφαλαιακής 

Διάρθρωσης αποτελεί κλειδί επιτυχίας για ορισμένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, συχνά 

οι επιχειρήσεις αδυνατούν να πετύχουν αυτόν τον συνδυασμό και να 

διαχειριστούν σωστά τα κεφάλαια της επιχείρησης και τις ταμειακές ροές. 

Απόρροια αυτού είναι η αθέτηση πληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

λόγω έλλειψης ρευστότητας. Να σημειώσουμε ότι η μη εκπλήρωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελεί το βασικότερο παράγοντα πτώχευσης 

των επιχειρήσεων. 

Οι χρηματοοικονομικοί παράγοντες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τις 

επιχειρήσεις, καθώς ο συνδυασμός χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας, δυσκολίες 

στην ανεύρεση κεφαλαίων ή δυσμενείς όροι χρηματοδότησης και χαμηλά επίπεδα 

πωλήσεων και κερδών αποτελούν τις συχνότερες αιτίες των προβλημάτων 

ρευστότητας. 

 

(Β) Εξωγενείς παράγοντες 

Οι εξωγενείς παράγοντες, σε αντίθεση με τους ενδογενείς, αυξάνουν σημαντικά τη 

συχνότητα πτωχεύσεων των επιχειρήσεων. Το οικονομικό περιβάλλον συνεχώς 

διαφοροποιείται και η αδυναμία  της επιχείρησης να είναι ευέλικτη και να 

προσαρμόζεται συνεχώς σε αυτό, οδηγεί μακροπρόθεσμα στην πτώχευση. Ορισμένοι 

από αυτούς είναι  ορισμένοι κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες, η οικονομική 

αστάθεια, ο έντονος ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση,  η δημόσια πολιτική και οι 

γενικότερες οικονομικές συνθήκες. Αναλυτικά: 

Κοινωνικο-πολιτιστικοί Παράγοντες 

Οι συνθήκες της ίδιας της κοινωνίας, σε συνδυασμό με μία αλλαγή των προτιμήσεων 

των καταναλωτών οδηγούν σε μείωση των πωλήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

επιχείρηση παρουσιάζει χαμηλό κύκλο εργασιών , αρχίζει να αναζητά εναλλακτικές 
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αγορές ή προβαίνει σε διαφοροποίηση προϊόντος δαπανώντας μεγάλα ποσά. Πολλές 

επιχειρήσεις, αδυνατούν να διαθέσουν αυτά τα μεγάλα ποσά αλλά ακόμα και αν το 

κάνουν, ο κίνδυνος αποτυχίας είναι ακόμα υψηλός. 

Οικονομική Αστάθεια 

Η ύπαρξη οικονομικής αστάθειας στο περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης 

δύναται να δημιουργήσει οικονομικές δυσκολίες στην οικονομική οντότητα, καθώς 

οποιαδήποτε κάμψη στην οικονομία μειώνει την αγοραστική δύναμη και κατ’ 

επέκταση τη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Έντονος ανταγωνισμός 

Ο ανταγωνισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που καλείται να 

αντιμετωπίσει η επιχείρηση. Ο κίνδυνος αυτός έχει ενταθεί εξαιτίας της 

παγκοσμιοποίησης και πολύ συχνά οδηγεί τις επιχειρήσεις σε απώλεια του μεριδίου 

αγοράς τους από τους ανταγωνιστές. Αντιλαμβανόμαστε ότι η αδυναμία της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό τόσο της εγχώριας όσο και της 

διεθνούς αγοράς συχνά έχει ως αποτέλεσμα την πτώχευση. 

Δημόσια Πολιτική 

Η νομοθέτηση από την πολιτεία μέτρων αντίθετων ως προς το συμφέρον της 

επιχείρησης καθώς και η εφαρμογή υψηλής φορολογίας αποτελούν  μία πολύ 

σημαντική εξωτερική πηγή οικονομικών προβλημάτων για την επιχείρηση. 

Γενικότερες Οικονομικές Συνθήκες 

Μία από της αιτίες της αύξησης των πτωχεύσεων αποτελεί το ευρύτερο οικονομικό 

κλίμα που επικρατεί σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και ειδικότερα η 

επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. 

 

2.6  Συνέπειες  της Εταιρικής Αποτυχίας 

Το κόστος μίας ενδεχόμενης εταιρικής αποτυχίας είναι μεγάλο για την επιχείρηση 

αλλά και για τον ευρύτερο οικονομικό κόσμο. Από την οπτική της επιχείρησης, ο 

[Altman, 1983] αναφέρει ότι μία ενδεχόμενη πτώχευση εμπεριέχει Άμεσα και 

Έμμεσα Κόστη: 
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Άμεσα Κόστη 

Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση αποφασίσει να προχωρήσει σε πτώχευση, 

επωμίζεται ένα μεγάλο ποσό δαπανών για τη διαδικασία της εκκαθάρισης. 

Ειδικότερα, το κόστος της νομικής διαχείρισης και αντιπροσώπευσης, των 

οικονομικών, λογιστικών και λοιπών συμβούλων αλλά και τα έξοδα για την 

κατάθεση αίτησης στο δικαστήριο είναι αρκετά υψηλά και επιβαρύνουν την 

πάσχουσα επιχείρηση. 

Έμμεσα Κόστη 

Στα κόστη αυτά περιλαμβάνονται η απώλεια πωλήσεων και κερδών εξαιτίας του 

κινδύνου μίας ενδεχόμενης πτώχευσης. Η πιθανότητα μίας μελλοντικής  ενδεχόμενης 

πτώχευσης οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης από το καταναλωτικό κοινό, λόγω της 

ανασφάλειας που δημιουργείται για την οικονομική πορεία της επιχείρησης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Chrysler, η οποία είδε τις πωλήσεις και τα 

έσοδά της να μειώνονται κατακόρυφα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης το 

1978-1980. 

Η εταιρική αποτυχία όμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω ενέχει σημαντικά κόστη και 

για τον ευρύτερο οικονομικό κόσμο. Ορισμένες συνέπειες της αποτυχίας είναι οι 

ακόλουθες [Mbat D., Eyo E., 2013]: 

 Αύξηση της ανεργίας με τις ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες που αυτό 

συνεπάγεται 

 Μείωση του βιοτικού επιπέδου 

 Υψηλός πληθωρισμός 

 Ανεπαρκής αξιοποίηση των πόρων και ιδίως του ανθρώπινου δυναμικού , με 

συνέπειες στην εθνική οικονομία 

 Αστάθεια του τραπεζικού συστήματος εξαιτίας της αδυναμίας πληρωμής των 

δανειακών κεφαλαίων 

 Οικονομικές απώλειες για τους μετόχους λόγω της υποβάθμισης της αξίας της 

μετοχής της επιχείρησης 

 Αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών που έχει ως συνέπεια υψηλότερα 

κόστη δανεισμού για τις επιχειρήσεις 
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2.7 Οι Πτωχεύσεις σε ΗΠΑ και Ιαπωνία 

Οι οικονομίες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο και έχουν 

αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, οι δύο 

αυτές οικονομίες σε βάθος δεκαετιών έχουν έρθει αντιμέτωπες με σημαντικά 

προβλήματα στην οικονομία τους και έχουν πληγεί από ένα μεγάλο αριθμό 

πτωχεύσεων. 

Οι ΗΠΑ, αποτελούν την μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο στην οποία έχουν 

παρατηρηθεί οι περισσότερες και ίσως οι σημαντικότερες πτωχεύσεις στην ιστορία 

παγκοσμίως μέχρι σήμερα. Στον κατάλογο, λοιπόν αυτό περιέχονται εταιρείες  όπως 

η Financial Corporation of America (1988),η Enron (2001), η Lehman Brothers 

(2008) και η Chrysler (2009). Ωστόσο,  η μεγαλύτερη πτώχευση στο βιομηχανικό 

τομέα στην ιστορία των ΗΠΑ αλλά και μία από τις μεγαλύτερες συνολικά είναι αυτή 

της General Motors (2009). Συγκεκριμένα, ο αριθμός των πτωχευμένων εταιρειών  

για την τριετία 2002-2004 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πτωχεύσεις 2002 2003 2004 

Εταιρίες 38.540 35.454 35.185 

Σύνολο 1.577.651 1.688.285 1.644.495 

 

Πίνακας 1: Πτωχεύσεις στις ΗΠΑ [πηγή: Γαγάνης et al, 2006] 

Όπως παρατηρούμε, ο αριθμός τον πτωχεύσεων το 2002 είναι ο υψηλότερος της 

τριετίας, ενώ παρατηρείται μείωση της τάξης του 8,1% (3.086 επιχειρήσεις) το 2003 

σε σχέση με το 2002 και 0,76%( 269 επιχειρήσεις) το 2004 σε σχέση με το 2003 

αντίστοιχα. Παρόλη τη μείωση, διακρίνουμε ότι το σύνολο των πτωχεύσεων μέσα 

στην τριετία παρουσιάζει ανοδική τάση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των 

ιδιωτικών πτωχεύσεων , η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μία συνολική αύξηση των 

πτωχεύσεων στις ΗΠΑ κατά  4,24%. 

Δεύτερη στη σειρά μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο είναι η Ιαπωνία, η οποία έχει 

επίσης ένα μεγάλο αριθμό πτωχεύσεων στην ιστορία της. Τα δεδομένα πτωχεύσεων 

για την ίδια τριετία είναι τα εξής: 
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Πτωχεύσεις 2002 2003 2004 

Εταιρίες 19.458 16.855 13.934 

 

Πίνακας 2: Πτωχεύσεις στην Ιαπωνία [πηγή: Γαγάνης et al, 2006] 

Παρατηρούμε, ότι στη χώρα της Ιαπωνίας ο αριθμός των πτωχεύσεων έφτασε στο 

απόγειό του το 2002 με 19.458 επιχειρήσεις. Σε βάθος όμως τριετίας η μείωση των 

πτωχεύσεων έφτασε το αξιοπρόσεχτο ποσοστό 28,39 %, το οποίο αντιστοιχεί σε 

5.524 επιχειρήσεις λιγότερες. Η μείωση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ιαπωνική οικονομία 

αρχίζει να ανακάμπτει μετά από μία περίοδο στασιμότητας και οικονομικής κρίσης, 

Η ανάκαμψη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων και ιδιαίτερα 

στις επανεπενδύσεις των κερδών των πολυεθνικών εταιρειών στην ιαπωνική αγορά 

λόγω της αύξησης της ζήτησης στην εγχώρια, αλλά και στη διεθνή αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγή  

Η μελέτη για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας βρίσκεται στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος πολλών ακαδημαϊκών ερευνητών στο χώρο της Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής, καθώς και πολλών επαγγελματιών τις τελευταίες δεκαετίες. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνει η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού ερευνών στο πεδίο αυτό 

καθώς και η ανάπτυξη πολυάριθμων υποδειγμάτων πρόβλεψης. Όπως δηλώνουν οι 

[Grice και Dugan, 2001], τα μοντέλα πρόβλεψης παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης 

της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 

χρηματοοικονομικής  ευρωστίας των επιχειρήσεων.  

Στο παρόν κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε  διάφορα κλασικά στατιστικά μοντέλα που 

αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα, όπως η Μονομεταβλητή Ανάλυση, η Πολυμεταβλητή 

Διαχωριστική Ανάλυση, το Λογιστικό και Κανονικό Υπόδειγμα Πιθανότητας,  καθώς 

και νεότερες προσεγγίσεις, όπως η χρήση Ευφυών συστημάτων στο πεδίο της 

πρόβλεψης πτώχευσης. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό,  ότι τα κλασικά 

στατιστικά μοντέλα της Πολυμεταβλητής Διαχωριστικής Ανάλυσης ( Multivariate 

Discriminant analysis – MDA ) που εισήγαγε ο Altman (1968)  και το Λογιστικό 

Υπόδειγμα Πιθανότητας (Logit Analysis) του Ohlson (1980) αποτελούν τις δύο 

ευρύτερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές για την πρόγνωση της αποτυχίας.  

 

3.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

Η πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας των επιχειρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό 

ερευνητικό πεδίο για πολλούς ερευνητές ήδη από τα τέλη του 1960. Σύμφωνα με τους 

[Aziz A., Dar A, 2006] οι προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο της 

πρόβλεψης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Στατιστικά Μοντέλα, β) Ευφυή 

Συστήματα τεχνητής Νοημοσύνης και γ) Θεωρητικά Μοντέλα. Ένας μεγάλος 

αριθμός μοντέλων έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές όπως 

Μονομεταβλητή Διαχωριστική Ανάλυση (Univariate Discriminant Analysis), η 

Πολυμεταβλητή Διαχωριστική Ανάλυση ( Multivariate Discriminant analysis – 
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MDA), Logit ή Probit Ανάλυση, Μοντέλα Κινδύνου (Hazard Models) αλλά και 

νεότερες τεχνικές , όπως Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) και Μηχανές 

Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines). Παρόλα αυτά, μικρή είναι η 

αναφορά στη βιβλιογραφία των Θεωρητικών Μοντέλων (πχ. Ανάλυση βασισμένη 

στα Γεγονότα) καθώς η χρήση τους είναι σχετικά σπάνια. Σε αυτή την ενότητα, θα 

προσπαθήσουμε με μία σύντομη αναδρομή στη βιβλιογραφία να αποκτήσουμε μία 

εικόνα για τα μοντέλα πρόβλεψης που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορες μελέτες μέσα τη πάροδο του χρόνου, καθώς και τα εμπειρικά αποτελέσματα 

που ανέκυψαν από αυτές. 

 Τα πρώτα βήματα στη μοντελοποίηση πρόβλεψης  της πτώχευσης πραγματοποίησε ο  

[Beaver, 1966], ο οποίος χρησιμοποιώντας τη Μονομεταβλητή Διαχωριστική 

Ανάλυση  παρουσίασε εμπειρικά στοιχεία ότι ο δείκτης Ταμειακές Ροές/Σύνολο 

Υποχρεώσεων (Cash Flow/Total Debt) παρουσιάζει την υψηλότερη προβλεπτική 

ικανότητα και δίνει σημαντικές ενδείξεις πτώχευσης λίγα χρόνια προτού αυτή 

πραγματοποιηθεί. Το 1968, ο Altman χρησιμοποιώντας ως βάση την ανάλυση του 

Beaver ανέπτυξε μία διακριτική συνάρτηση η οποία συνδύαζε τους αριθμοδείκτες σε 

μία πολυμεταβλητή ανάλυση. Μέσω της Πολυμεταβλητής Διαχωριστικής Ανάλυσης 

διέκρινε, πως οι πέντε αριθμοδείκτες στους οποίους κατέληξε παρουσίαζαν 

καλύτερες επιδόσεις από τον δείκτη του Beaver. Λίγα χρόνια αργότερα, ο [Ohlson, 

1980] προσπάθησε να ξεπεράσει τους περιορισμούς της Πολυμεταβλητής 

Διακριτικής Ανάλυσης χρησιμοποιώντας τη Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic 

Regression) ή Logit Ανάλυση για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας. Τα 

ανωτέρω υποδείγματα αποτελούν τα βασικότερα κλασικά υποδείγματα πρόβλεψης, 

τα οποία έχουν θέσει τις βάσεις για τις μεταγενέστερες μελέτες και για την ανάπτυξη 

νέων υποδειγμάτων, για αυτό θα τα δούμε αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. 

 Τις αρχικές αυτές προσεγγίσεις, όπως είπαμε,  ακολούθησαν πολλές μελέτες που 

προσπάθησαν να τις εξειδικεύσουν και να τις βελτιώσουν χρησιμοποιώντας τόσο 

γραμμικές όσο και μη γραμμικές τεχνικές. Έτσι, αρχικά αναπτύχθηκαν αρκετά 

στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης που βασίζονταν στην ανάλυση χρηματοοικονομικών 

δεικτών, προτού λοιπόν αναπτυχθούν ποσοτικές μέθοδοι μέτρησης της  

επιχειρησιακής απόδοσης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση για τη πρόβλεψη της πτώχευσης.  Η χρήση 

νεότερων,  μη παραμετρικών τεχνικών εξόρυξης δεδομένων όπως  Νευρωνικά Δίκτυα 
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(Neural Networks), Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees) και Μηχανές Διανυσμάτων 

Υποστήριξης (Support Vector Machines) ξεκίνησε περίπου στα τέλη του 1980. 

Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές, θα τις αναλύσουμε παρακάτω καθώς αποτελούν 

σύγχρονες  δημοφιλείς τεχνικές. 

Μία από τις αρχικές προσπάθειες μοντελοποίησης με χρήση Νευρωνικών Δικτύων 

επιχείρησαν οι [Tam K., Kiang M., 1992] για την πρόβλεψη της πτώχευσης στον 

τραπεζικό τομέα. Στην μελέτη τους προχώρησαν στη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

που προέκυψαν με άλλες μεθόδους  όπως  την Ανάλυση Διαχωρισμού, τη Λογιστική 

Παλινδρόμηση και τα Δέντρα Αποφάσεων και συμπέραναν πως στον τραπεζικό 

τομέα, τα Νευρωνικά Δίκτυα είχαν την υψηλότερη απόδοση πρόβλεψης σε σχέση με 

άλλες στατιστικές μεθόδους. 

Οι [Papoulias C., Theodossiou P., 1992] πραγματοποίησαν μία έρευνα σε ένα 

σύνολο 101 επιχειρήσεων στη Ελλάδα, χρησιμοποιώντας δεδομένα της περιόδου 

1980-1985. Για την ανίχνευση δυνητικών πτωχεύσεων στο δείγμα των επιχειρήσεων 

της μελέτης  εφάρμοσαν πολυμεταβλητές στατιστικές τεχνικές, και ειδικότερα Probit 

και Logit Ανάλυση,  το Γραμμικό Μοντέλο Πιθανοτήτων καθώς και μία Bayesian 

προσέγγιση για την ανάλυση διαχωρισμού. Για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των 

υποδειγμάτων που προέκυψαν από το ανωτέρω δείγμα, χρησιμοποίησαν ένα δεύτερο 

δείγμα επαλήθευσης που συνίσταται από 61 επιχειρήσεις με δεδομένα περιόδου 

1984-1987. Τα ευρήματα της μελέτης τους συγκεντρωτικά έδειξαν ότι όλα τα 

στατιστικά μοντέλα παρουσίαζαν υψηλή ακρίβεια, ταξινομώντας σωστά την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων.  

Λίγο αργότερα, οι [Wilson R., Sharda R., 1994] επιχείρησαν να ελέγξουν την 

αποτελεσματικότητα των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στις ΗΠΑ την περίοδο 

1975-1982. Ειδικότερα, σύγκριναν την ακρίβεια πρόβλεψης των Νευρωνικών 

Δικτύων ανάδρασης (Back propagation neural networks) με αυτή της μεθόδου της 

Πολυμεταβλητής Διαχωριστικής Ανάλυσης του Altman. Τα αποτελέσματα και της 

έρευνας αυτής, έδειξαν ότι τα Νευρωνικά Δίκτυα παρουσιάζουν την υψηλότερη 

ακρίβεια πρόβλεψης κάτω από μεταβαλλόμενα δείγματα ελέγχου και εκπαίδευσης. 

Επίσης, επισήμαναν ότι η χρήση Νευρωνικών Δικτύων παρέχει βελτίωση της 

πρόβλεψης σε σχέση με τον παράγοντα της καθαρής τύχης και μπορεί να μειώσει τα 

λάθη κατά 93%. 
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Οι [Hongkyu J. et al , 1997] εξέτασαν το θέμα της εταιρικής πτώχευσης στην Χώρα 

της Κορέας την περίοδο 1991-1993, χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα από κάθε μία 

από τις 3 κατηγορίες. Συγκεκριμένα επέλεξαν ως στατιστικό μοντέλο τη 

Διαχωριστική ανάλυση (Discriminant analysis), ως μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης τη 

μεθοδολογία Νευρωνικών Δικτύων, και  ως θεωρητικό μοντέλο το Συστήμα 

πρόβλεψης βασισμένο σε γεγονότα (Case-Based forecasting system). Έτσι κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι τα Νευρωνικά δίκτυα είχαν καλύτερες αποδόσεις, ενώ η 

Διαχωριστική ανάλυση και η Πρόβλεψη βασισμένη σε γεγονότα δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές απόδοσης. Ακόμη συμπέραναν ότι η Πρόβλεψη βασισμένη σε 

γεγονότα είναι ακατάλληλη για πρόβλεψη εταιρικής πτώχευσης, γεγονός που μπορεί 

να αποδοθεί στη δυαδική εξαρτημένη μεταβλητή και στη χαμηλή συσχέτιση μεταξύ 

εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή είναι 

συγκριτικά χρησιμότερη όταν τα δεδομένα εκπαίδευσης δεν επαρκούν. 

Στη μελέτη τους για την πρόβλεψη της πτώχευσης οι [Min J., Lee Y., 2005]  

εφάρμοσαν τις Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης (SMVs) με τη βέλτιστη επιλογή 

παραμέτρων της συνάρτησης Kernel, χρησιμοποιώντας 11 αριθμοδείκτες που 

επιλέχθηκαν με την τεχνική της κλιμακωτής λογιστικής παλινδρόμησης. Το δείγμα 

που χρησιμοποίησαν περιελάμβανε 1888 επιχειρήσεις στην περιοχή της Κορέας εκ 

των οποίων οι 944 πτώχευσαν την περίοδο 2000-2002. Αντλώντας στοιχεία για την 

ακρίβεια πρόβλεψης των SMVs, προχώρησαν στη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα 

των Νευρωνικών Δικτύων Ανάδρασης (back-propagation neural networks), της 

Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Διαχωρισμού και του Λογιστικού Υποδείγματος 

Πιθανότητας. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής τους ανάλυσης έδειξαν ότι οι 

Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης παρουσιάζουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα 

σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους.  

 Οι [Aziz A., Dar  A., 2006] διενήργησαν μία μελέτη, στην οποία ανέλυσαν εκτενώς 

τις μεθοδολογίες και τα εμπειρικά ευρήματα διαφόρων μοντέλων πρόβλεψης σε 10 

διαφορετικές χώρες, προσπαθώντας να δώσουν μία λύση στο πρόβλημα της επιλογής 

του κατάλληλου μοντέλου για τα πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας. Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματά τους, παρόλο που η Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διαχωρισμού και το 

Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας κυριαρχούν στις διάφορες μελέτες, τα Ευφυή 

Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι αυτά που παρουσιάζουν οριακά υψηλότερη 

ακρίβεια πρόβλεψης από τα αντίστοιχα Στατιστικά και τα Θεωρητικά Μοντέλα 
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Την ίδια χρονιά, οι [Santos et al, 2006]  πραγματοποίησαν μία έρευνα  σε ένα σύνολο 

2468 επιχειρήσεων στη Βόρεια Πορτογαλία. Πάνω σε δεδομένα της περιόδου 1999-

2003 εφάρμοσαν Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων, και συγκεκριμένα Τεχνητά 

Νευρωνικά Δίκτυα και Δέντρα Αποφάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης  Δεδομένων 

επιτεύχθηκαν αποδόσεις μεταξύ 86% και 99% όσον αφορά την ακρίβεια πρόβλεψης. 

Βέβαια, οι ερευνητές εξέφρασαν τη γνώμη ότι η χρήση μακροοικονομικών 

παραγόντων και ποιοτικών μεταβλητών σε παρόμοιες μελλοντικές έρευνες μπορεί να 

βελτιώσει περαιτέρω την προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων. 

Η [Erdogan B., 2008] πραγματοποίησε μία έρευνα σε εμπορικές τράπεζες της 

Τουρκίας, ύστερα από μία περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης. Χρησιμοποιώντας 

δεδομένα για την περίοδο 1997-1999 από 42 τράπεζες, εφάρμοσε τη μέθοδο της 

Λογιστικής Παλινδρόμησης  (Logistic Regression) ώστε να σχηματίσει ένα μοντέλο 

πρόβλεψης με χρηματοοικονομικούς δείκτες και να προσδιορίσει ποιες τράπεζες 

βρίσκονται σε κατάσταση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Τα ευρήματα της 

μελέτης αυτής έδειξαν ότι με τη χρήση της Λογιστικής παλινδρόμησης ως ένα 

σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το 80% των πτωχεύσεων των τραπεζών του 

δείγματος μπορούσε να προβλεφθεί 2 χρόνια προτού συμβεί. 

Μία ακόμη έρευνα στον τραπεζικό τομέα της Τουρκίας διενεργήθηκε από τους 

[Boyacioglu M. et al, 2009], οι οποίοι εφάρμοσαν διάφορες τεχνικές Νευρωνικών 

Δικτύων, Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης και Πολυμεταβλητές στατιστικές 

μεθόδους για τη πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας σε 21 πτωχευμένες και 44 μη 

πτωχευμένες τράπεζες. Tα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι η απόδοση 

πρόβλεψης των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης ήταν υψηλότερες από κάθε 

άλλη μέθοδο που εφαρμόστηκε στην έρευνα. 

Σε μία επόμενη ερευνητική εργασία, οι [Kumar R., Kumar K., 2012] κινήθηκαν στην 

ίδια κατεύθυνση με τους (Aziz A., Dar  A., 2006) επιχειρώντας τη σύγκριση τριών  

Υποδειγμάτων Πρόβλεψης, του Z-Score του Altman (1968), του O-Score του Ohlson 

(1980) (τα δύο αυτά μοντέλα αναλύονται σε επόμενες ενότητες) και του Zmijewski’s 

Score στην Ινδία το χρονικό διάστημα 2005-2010. Τα ευρήματα της έρευνας δεν ήταν 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς κανένα από τα εξεταζόμενα μοντέλα δεν πέτυχε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο προβλεπτικής απόδοσης. Ωστόσο, το μοντέλο του Ohlson 
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ήταν αυτό που είχε την καλύτερη απόδοση ανάμεσα στα τρία μοντέλα , σε αντίθεση 

με το μοντέλο του Altman που παρουσίαζε τη χαμηλότερη.  

Οι [Tinoco M., Wilson N., 2013] εξέτασαν το θέμα της εταιρικής πτώχευσης στην 

Αγγλία για τη περίοδο 1980-2011, εφαρμόζοντας Γραμμικά μοντέλα, και 

συγκεκριμένα Λογιστικά Μοντέλα με τη χρήση τριών τύπων μεταβλητών 

(αριθμοδείκτες, μακροοικονομικούς δείκτες και μεταβλητές Αγοράς), δημιουργώντας 

αντίστοιχα 3 βασικά μοντέλα. Επίσης χρησιμοποίησαν το κλασικό υπόδειγμα του 

Altman(1968) εφαρμόζοντας Λογιστική Παλινδρόμηση και Τεχνητά Νευρωνικά 

Δίκτυα προκειμένου να ελέγξουν την ορθότητα των 3 βασικών μοντέλων. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία κατέληξαν στο συμπεράσματα ότι οι μεταβλητές της αγοράς 

προσθέτουν πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και 

ενεργούν ως συμπλήρωμα στα μοντέλα πρόβλεψης όταν ενσωματώνονται στη 

λογιστική παλινδρόμηση και καθιστούν τα αποτελέσματα πιο αξιόπιστα και ακριβή. 

Την ίδια περίοδο, οι [Lin F. Et al , 2013] εξέτασαν το θέμα της πτώχευσης 

χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 160 επιχειρήσεων στη Ταϊβάν με χρηματοοικονομικά 

δεδομένα της περιόδου 2000-2008. Με βάση αυτά τα παρελθοντικά δεδομένα, 

ανέπτυξαν ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει τον αλγόριθμο τοπικής γραμμικής 

ενσωμάτωσης (locally linear embedding algorithm) και τις Μηχανές Διανύσματος 

Υποστήριξης ώστε να προβλέψουν την αποτυχία των επιχειρήσεων. Τα ευρήματα της 

μελέτης τους  έδειξαν ότι η προσέγγιση με το υβριδικό μοντέλο όχι μόνο παρουσίαζε 

σημαντικά καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με υπάρχουσες μεθόδους, αλλά 

ταυτόχρονα παρήγαγε λιγότερα σφάλματα Τύπου I  και II, συνιστώντας ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων 

Μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες για την πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής 

δυσπραγίας, είναι αυτή των [Καρακόλιας Σ., Πολύζος Ν., 2015] πάνω σε 42 

ιδιωτικές γενικές κλινικές της Ελλάδας τη χρονική περίοδο 2006-2013. Ειδικότερα, 

εφάρμοσαν το αναθεωρημένο υπόδειγμα  4 μεταβλητών Z-Score του Altman στο 

δείγμα αυτό, χωρίς όμως το υπόδειγμα αυτό να επιτύχει υψηλή απόδοση πρόβλεψης. 

Παρόλα αυτά, κατάφεραν να εντοπίσουν τις περισσότερες πτωχεύσεις ως ακραίες 

τιμές 1-2 χρόνια πριν συμβούν και ανέφεραν ότι με ορισμένες αναπροσαρμογές 

μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια του υποδείγματος. 
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Γίνεται αντιληπτό ότι ο αριθμός των μελετών που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το 

πεδίο της πρόβλεψης της πτώχευσης είναι πολύ μεγάλος για να μπορέσει να 

διερευνηθεί μέσα από μία διπλωματική εργασία. Ύστερα λοιπόν από την επισκόπηση 

ενδεικτικά ορισμένων μελετών διαχρονικά, θα προχωρήσουμε στη διεξοδικότερη 

παρουσίαση ορισμένων βασικών στατιστικών Υποδειγμάτων Πρόβλεψης καθώς και 

ορισμένων νέων τεχνικών στο τομέα αυτό. 

 

3.3 Μονομεταβλητή Ανάλυση (Univariate Analysis) 

Η έννοια “μονομεταβλητή”  σημαίνει ότι η εξαρτημένη μεταβλητή  επηρεάζεται μόνο 

από έναν άλλο παράγοντα. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη μονοδιάστατη στατιστική 

ανάλυση, η οποία χρησιμοποιεί ένα περιορισμένο αριθμό χρηματοοικονομικών 

δεικτών και ήταν η πρώτη μέθοδος που εφάρμοσε το διαχωρισμό των επιχειρήσεων 

σε υγιείς και πτωχευμένες..  Η ανάλυση βασισμένη σε αριθμοδείκτες ξεκίνησε 

αρκετά νωρίς και εντοπίζεται στις πρώιμες μελέτες σε αυτό το πεδίο των Fitzpaatrick 

(1932), Smith και Winakor (1936)  και Merwin (1942), οι οποίοι περιορίστηκαν στη 

χρήση ελάχιστων αριθμοδεικτών όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Αριθμοδείκτες Fitzpaatrik Smith & Winakor Merwin 

Καθαρά Κέρδη/Καθαρή Θέση √   

Καθαρή Θέση/Συν. Υποχρεώσεων √  √ 

Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού  √ √ 

Κυκλοφ. Ενεργητικό/Βραχ. Υποχρεώσεις   √ 

Πίνακας 3: Αριθμοδείκτες Μονομεταβλητής Ανάλυσης ανά Μελέτη 

 

Παρόλα αυτά, «πατέρας» της Μονομεταβλητής Ανάλυσης θεωρείται ο [William H. 

Beaver, 1966] με το άρθρο του “Financial Ratios as predictors of Failure”, το οποίο 

αποτελεί μία επίσημη εμπειρική επαλήθευση της χρησιμότητας των αριθμοδεικτών 

στην πρόβλεψη της αποτυχίας. Το δείγμα που επέλεξε ο Beaver στην μελέτη του 

αποτελούταν από μία ομάδα 79 πτωχευμένων επιχειρήσεων και μία ομάδα 79 μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων την χρονική περίοδο 1954-1964 στη χώρα της Αμερικής. 

Οι πτωχευμένες επιχειρήσεις επιλέχτηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια  του Συνόλου του 

Ενεργητικού και του Κλάδου όπου ανήκαν, έτσι ώστε η ομάδα που θα διαμορφωθεί 

να αποτελείται από ετερογενή στοιχεία. Έπειτα, επιλέχτηκαν οι υγιείς επιχειρήσεις 
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αντίστοιχου μεγέθους και Κλάδου με τις μη πτωχευμένες, ώστε να δημιουργηθούν 

ζεύγη με αντίστοιχα συγκρίσιμα χαρακτηριστικά. Σκοπός της χρήσης της μεθόδου 

επιλογής κατά ζεύγη με παρεμφερή χαρακτηριστικά ήταν η αποφυγή σφαλμάτων στα 

εξαγόμενα αποτελέσματα.  Η συλλογή των δεδομένων του περιορίστηκε στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέχρι και πέντε χρόνια πριν επέλθει  το γεγονός της 

πτώχευσης.  

Στην συνέχεια  επιλέχθηκαν και υπολογίστηκαν 30 αριθμοδείκτες , οι οποίοι 

χωρίστηκαν σε έξι ομάδες. Όπως είναι γνωστό, ο Beaver κατέληξε σε μία λίστα 6 

αριθμοδεικτών, η οποία ουσιαστικά αποτελείται από τους εκάστοτε δείκτες των 6 

ομάδων με τη μεγαλύτερη σημαντικότητα. Οι 6 αυτοί δείκτες είναι οι ακόλουθοι: 

Πίνακας 4: Αριθμοδείκτες Beaver (1966) 

 

 Η ανάλυση των δεδομένων  περιλάμβανε : 

 Τη σύγκριση των μέσων τιμών κάθε δείκτη, με σκοπό  τη σκιαγράφηση των 

σχέσεων  μεταξύ πτωχευμένων και μη επιχειρήσεων.  Ωστόσο, η επικέντρωση 

στη μέση τιμή αποτελεί βασικό μειονέκτημα της ανάλυσης, καθώς δεν 

απεικονίζει τη διαφορά ανάμεσα στον αριθμοδείκτη μιας πτωχευμένης και 

μίας υγιούς επιχείρησης. 

 Τη διχοτόμο μεταβλητή ταξινόμηση(dichotomous classification test), στην 

οποία οι επιχειρήσεις ταξινομούνται σε πτωχευμένες ή μη και προβλέπει τη 

κατάσταση αποτυχίας μίας επιχείρησης αποκλειστικά με τη χρήση 

χρηματοοικονομικών δεικτών. 

    Αριθμοδείκτες 

Χ1 = 
Ταμιακές Ροές/Σύνολο Υποχρεώσεων 

(Cash Flow/Total Debt) 

   
Χ2 = 

Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού 

(Net Income/Total Assets=ROA) 

   
Χ3 = 

Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ενεργητικού 

(Total Debt/Total Assets) 

X4 = 
Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού 

(Working Capital/Total Assets) 

Χ5 = 
Γενικής Ρευστότητας: Κυκλοφ.Ενεργητ./Βραχ. Υποχρεώσεις 

(Current Assets/Current Liabilities) 

Χ6 = 
Άμεσα Ρευστοποιήσιμο Ενεργ.-Βραχ.Υποχρ./Κόστος Λειτουργίας 

(Non-credit interval) 
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 Την ανάλυση πιθανότητας των δεικτών, η οποία εκτιμά την πιθανότητα 

αποτυχίας με βάση την τιμή του αριθμοδείκτη. 

Ουσιαστικός στόχος της ανωτέρω ανάλυσης δεν ήταν η πρόβλεψη της εταιρικής 

αποτυχίας, αλλά ο προσδιορισμός της χρησιμότητας των αριθμοδεικτών στην 

αντιμετώπισης χρηματοοικονομικής φύσης ζητημάτων. Έτσι μέσα από αυτή τη 

μελέτη του  ο Beaver κατέληξε στο πόρισμα ότι ο δείκτης Ταμειακές Ροές/Σύνολο 

Υποχρεώσεων (Cash Flow/Total Debt)  παρουσιάζει την υψηλότερη προβλεπτική 

ικανότητα με 92% ακρίβεια ένα έτος πριν την πτώχευση. Ακολουθούν οι δείκτες κατά 

σειρά προβλεπτικής ικανότητας Καθαρά κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού (Net 

Income/Total Assets) με 91%,  και  Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ενεργητικού 

(Total Debt/Total Assets) με 90% ακρίβεια αντίστοιχα. Επίσης, πρότεινε ότι η χρήση 

πολλαπλών αριθμοδεικτών μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προβλεπτική 

ικανότητα από ότι η χρήση μεμονωμένων δεικτών. Μία παρόμοια αντίληψη 

εξέφρασαν αργότερα και οι [Dimitras A. et al, 1996], αναφέροντας ότι ένας 

μεμονωμένος αριθμοδείκτης παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες ώστε να καταστεί 

δυνατή μία πλήρης ανάλυση αλλά αντιθέτως υπάρχει μία πληθώρα παραγόντων που 

μπορούν να προσδιορίσουν την χρηματοοικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης.  

Η Μονομεταβλητή Ανάλυση έλαβε αργότερα αρνητικές κριτικές, οι οποίες κυρίως 

αφορούσαν την γραμμική σχέση μεταξύ των αριθμοδεικτών και της κατάστασης της 

πτώχευσης. Ακόμα όμως και εάν έλαβε αρκετές επικρίσεις, η δουλειά του Beaver 

(1966) έθεσε τα θεμέλια  για περαιτέρω έρευνα και μελέτη στο πεδίο της πρόβλεψης 

της πτώχευσης και  άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη της Διακριτικής Ανάλυσης 

(Discriminant Analysis). Παράδειγμα αποτελεί η μεταγενέστερη μελέτη του [Deakin 

, 1972], ο οποίος χρησιμοποίησε  14 μεταβλητές που ανέλυσε και ο Beaver, με τη 

διαφορά ότι τις εφάρμοσε σε πολυμεταβλητά μοντέλα διαχωρισμού. 
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3.4 Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διαχωρισμού (Multivariate 

Discriminant Analysis- MDA) 

Η έννοια “πολυμεταβλητή”  σημαίνει ότι η εξαρτημένη μεταβλητή  επηρεάζεται από 

πολλαπλούς παράγοντες. Η Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διαχωρισμού (Multivariate 

Discriminant Analysis) αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση τα αρχικά ευρήματα του 

Beaver (1966). Συγκεκριμένα , σύμφωνα με τον [Altman, 1968] η ανάλυση αυτή 

συνιστά μία “στατιστική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται για να κατατάξει και να 

ταξινομήσει τις παρατηρήσεις σε μία εκ των πολλών αριθμό ομάδων, οι οποίες  είναι 

καθορισμένες εκ των προτέρων με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά, και συγκεκριμένα σε 

προβλήματα όπου οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι ποιοτικής μορφής (π.χ. πτωχευμένες 

ή μη-πτωχευμένες)”. Η ταξινόμηση σε δύο κατηγορίες, πτωχευμένες και μη, 

επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης μίας διακριτικής συνάρτησης, η οποία ουσιαστικά 

αποτελεί ένα γραμμικό συνδυασμό των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η διακριτική 

συνάρτηση θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα λάθους κατάταξης στις κατηγορίες. Σε περιπτώσεις ταξινόμησης σε δύο 

κατηγορίες, προκύπτει η εξής διακριτική συνάρτηση [Γαγάνης Χ. et al, 2006]: 

 

Όπου: 

a : σταθερός όρος 

g1,g2,…,gn : κριτήρια που περιγράφουν τις εναλλακτικές δραστηριότητες 

b1.b2,…,bn: συντελεστές των κριτηρίων 

Για την ανωτέρω συνάρτηση θα πρέπει να ισχύουν οι εξής αυστηρές υποθέσεις: 

a) Οι μεταβλητές ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή 

b) Οι πίνακες διακυμάνσεων- συνδιακυμάνσεων των κατηγοριών είναι ίσοι 

3.4.1 Το Μοντέλο Z-Score 

Ο πρώτος που εφάρμοσε την τεχνική της πολυμεταβλητής ανάλυσης για τη 

δημιουργία ενός υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας, ήταν ο [Altman, 

1968] με τη μελέτη του “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the 

Prediction of Corporate Bankruptcy”. Συγκεκριμένα, ο Altman χρησιμοποίησε την 

πολυμεταβλητή ανάλυση διαχωρισμού για να αναπτύξει ένα μοντέλο πέντε 
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μεταβλητών, γνωστό ως “Z-Score”, για την ανίχνευση πιθανών μελλοντικών 

πτωχεύσεων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις . Να σημειώσουμε ότι το υπόδειγμα Z-

Score είναι ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα πρόβλεψης 

της πτώχευσης. 

Για το υπόδειγμα Z-Score, ο Altman επέλεξε ένα δείγμα 33 πτωχευμένων και 33 

υγιών επιχειρήσεων για την περίοδο 1946-1965 χρησιμοποιώντας ως κριτήρια το 

μέγεθος των επιχειρήσεων και τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, έτσι ώστε το τελικό 

δείγμα να μην παρουσιάζει ομοιογένεια. Στην συνέχεια επέλεξε 22 πιθανούς 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, τους οποίους κατάταξε σε 5 κατηγορίες δεικτών: 

a. Δείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios) 

b. Δείκτες Αποδοτικότητας( Profitability ratios) 

c. Δείκτες Μόχλευσης (Leverage ratios) 

d. Δείκτες Φερεγγυότητας (Solvency ratios) 

e. Δείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios) 

Από την αρχική λίστα των 22 μεταβλητών, επιλέχτηκαν οι πέντε με την καλύτερη 

προβλεπτική ικανότητα και συντάχθηκε η εξής διακριτική συνάρτηση: 

Ζ=0,012Χ1 + 0,014Χ2 + 0,033Χ3 + 0,006Χ4 + 0,999Χ5 

Όπου: 

Χ1 =  Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού (Working Capital/Total Assets ) 

Χ2 =  Παρακρατηθέντα Κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού (Retained Earnings/Total Assets) 

Χ3 =  Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/ Σύνολο Ενεργητικού (EBIT/Total Assets) 

Χ4 =  Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/Συνολικές Υποχρεώσεις (Market Value of 

Equity/Total  

         Liabilities) 

Χ5 =  Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού (Sales/Total Assets) 

[Zopounidis C., Dimitras A., 1998] 

Ο Altman αποτύπωσε τα εξής εύρη τιμών με βάση τα αποτελέσματα του Z-Score: 

 Αν Ζ > 2,99, τότε η επιχείρηση κατατάσσεται ως μη πτωχευμένη (ασφαλής ζώνη) 

 Αν 1,81< Ζ< 2,99,  η επιχείρηση βρίσκεται σε περιοχή άγνοιας (gray area), 

δηλαδή σε μία περιοχή που μπορούν να παρατηρηθούν λαθεμένες ταξινομήσεις 
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 Αν Ζ < 1,81, τότε η επιχείρηση κατατάσσετε στις πτωχευμένες. 

Η τιμή του Z-Score = 2.675 αναγνωρίζεται ως το κρίσιμο σημείο το οποίο χωρίζει τις 

πτωχευμένες από τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

Με βάση τα εμπειρικά αποτελέσματα του Altman, το υπόδειγμα Z-Score είχε υψηλή 

προβλεπτική  ικανότητα, καθώς παρουσίαζε 95% ακρίβεια στο να ταξινομεί το 

δείγμα ένα έτος πριν από το γεγονός της πτώχευσης. Ωστόσο, η προβλεπτική 

ικανότητα του μοντέλου μειώνεται σημαντικά δύο και τρία χρόνια  πριν την 

πτώχευση παρουσιάζοντας ακρίβεια 72% και 48% αντίστοιχα. 

Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο  Z-Score του Altman εφαρμόστηκε σε ένα μικρό 

δείγμα επιχειρήσεων, εξακολουθεί να αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος για την αξιολόγηση της οικονομικής ευρωστίας των επιχειρήσεων. 

Μεταγενέστερα, πολλοί ερευνητές εφάρμοσαν την μέθοδο MDA  για την πρόβλεψη 

της πτώχευσης, όπως ο [Deakin, 1972], [Moyer, 1977], [Altman, Haldeman, 

Narayanan, 1977], [Dimitras et al, 1996] κ.ά. Πολλές κριτικές δέχτηκε και αυτό το 

μοντέλο πρόβλεψης από διάφορους ερευνητές, οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη 

υποδειγμάτων όπως  το Λογιστικό Υπόδειγμα  Πιθανότητας (Logit Model) , το 

Κανονικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Probit Model)  κ.ά. 

3.4.2 Το Υπόδειγμα Zeta 

Μία δεκαετία περίπου αργότερα,  οι [Altman et al, 1977] ανέπτυξαν μία βελτιωμένη 

μορφή του Ζ-Score 7 μεταβλητών με τη χρήση της Τετραγωνικής Διακριτικής 

Ανάλυσης (Quadratic Discriminant Analysis) αντί της Γραμμικής (Linear), το 

λεγόμενο υπόδειγμα Zeta
®
. Η μελέτη τους βασίστηκε σε ένα δείγμα 53 πτωχευμένων 

και 58 υγιών επιχειρήσεων του βιομηχανικού κλάδου και του λιανικού εμπορίου για 

τη περίοδο 1969-1975. Οι υγιείς επιχειρήσεις αντιστοιχίστηκαν με τις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κλάδο και το έτος συλλογής των δεδομένων. Ο αριθμός 

των πτωχευμένων επιλέχτηκε να είναι μεγαλύτερος λόγω ανεπάρκειας των 

δεδομένων. Από μία αρχική λίστα 27 μεταβλητών κατέληξαν σε 7 δείκτες με τη 

μεγαλύτερη σημαντικότητα, οι οποίοι συνθέτουν το μοντέλο διαχωρισμού : 
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Πίνακας 5: Αριθμοδείκτες Υποδείγματος Zeta 

Στο υπόδειγμα Zeta
®
, δεν δημοσιεύεται η διακριτική συνάρτηση και οι επιμέρους 

συντελεστές, καθώς  αναπτύχθηκε  από κοινού με ένα ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα  και τα αποτελέσματα εμπορεύονται από την Zeta Services Inc. 

Το υπόδειγμα Zeta
® 

παρουσιάζει με  90% ακρίβεια στο να ταξινομεί το δείγμα ένα 

έτος πριν από το γεγονός της πτώχευσης. Ένα όμως από τα κύρια ευρήματα της 

μελέτης αυτή είναι το γεγονός ότι παράλληλα παρουσιάζει αρκετά υψηλή ακρίβεια 

μέχρι και πέντε χρόνια πριν από την πτώχευση, και ειδικότερα 70%. 

 

3.5 Πολυμεταβλητά υπό συνθήκη Πιθανοτικά Υποδείγματα 

(Multivariate Conditional  Probability Models) 

Τα πολυμεταβλητά υπό συνθήκη μοντέλα πιθανότητας, βασίζονται σε μία αθροιστική 

συνάρτηση πιθανότητας, η τιμή της οποίας δίνει την πιθανότητα μια επιχείρηση να 

ανήκει σε μία από τις εξεταζόμενες κατηγορίες (πτωχευμένες ή μη-πτωχευμένες), 

αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Στα 

πολυμεταβλητά αυτά υποδείγματα  ανήκουν δύο γνωστά μοντέλα, το Λογιστικό 

Υπόδειγμα Πιθανότητας (Logit Analysis)  και το Κανονικό Υπόδειγμα Πιθανότητας 

(Probit Analysis). 

 

 

    Αριθμοδείκτες 

Χ1 = 
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού 

(EBIT/Total Assets) 

   
Χ2 = 

Σύνολο Ενεργητικού 

(Total Assets) 

   
Χ3 = 

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων /Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

(EBIT/Interest Expenses) 

X4 = 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό./Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

(Current Assets/Current Liabilities) 

Χ5 = 
Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού 

(Retained Earnings/Total Assets) 

Χ6 = 
Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Κεφαλαίων 

(Market Value of Equity/Total Capital) 

X7 = 
Σταθερότητα Κερδών  με βάση τις διακυμάνσεις του Χ1 για μία 

περίοδο 10 ετών(Stability of Variable X1 over a ten-year trend) 
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3.5.1 Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας(Logit Model) 

Το Λογιστικό Μοντέλο (Logit Model) ή αλλιώς η Λογαριθμική Ανάλυση (Logit 

Analysis), όπως είδαμε, βασίζεται  στην λογιστική συνάρτηση πιθανότητας και  η 

χρήση του ενδείκνυται σε περιπτώσεις δυαδικών εξαρτημένων μεταβλητών (0,1) ή 

εξαρτημένων μεταβλητών διάταξης (ordinal response variables), όπως πτωχευμένες ή 

μη-πτωχευμένες. Όταν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένος μοντέλο, αναφερόμαστε 

συνήθως στη στατιστική μέθοδο της Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logistic 

Regression), στόχος της οποίας είναι η επίτευξη μίας συναρτησιακής σχέσης μεταξύ 

μίας μετασχηματισμένης ποιοτικής μεταβλητής (logit μεταβλητή) και ορισμένων 

μεταβλητών πρόβλεψης (ποιοτικές ή ποσοτικές). 

Ειδικότερα, το μοντέλο εκτιμά την αθροιστική πιθανότητα πτώχευσης μίας  

επιχείρησης i, δεδομένων των χαρακτηριστικών της Χi , η οποία σύμφωνα με τους 

[Zopounidis C., Dimitras A., 1998] απεικονίζεται μαθηματικά με την εξής 

λογαριθμική συνάρτηση πιθανότητας: 

 

Σε περιπτώσεις πτώχευσης εταιρειών, οι μεταβλητές Xi αντιπροσωπεύουν τους 

αριθμοδείκτες που έχουν εκ των προτέρων υπολογιστεί. Ο υπολογισμός των 

συντελεστών του μοντέλου πραγματοποιείται μεγιστοποιώντας τη λογαριθμική 

συνάρτηση πιθανότητας. Με βάση αυτή την πιθανότητα και με τη χρήση μίας 

πιθανότητας οριακού σημείου (“cut-off”), μία επιχείρηση κατατάσσεται ως 

πτωχευμένη ή μη. Στη διαδικασία αυτή, επιχειρείται ταυτόχρονα η ελαχιστοποίηση 

των σφαλμάτων ταξινόμησης Τύπου  I και II: 

Λάθη Τύπου I  

Η περίπτωση όπου μία προσεχώς πτωχευμένη επιχείρηση ταξινομείται ως υγιής. 

Λάθη Τύπου ΙΙ 

Η περίπτωση όπου μία υγιής επιχείρηση ταξινομείται ως πτωχευμένη. 

Ο [Martin, 1977] ήταν από τους πρώτους που πρότεινε τη χρήση της Λογαριθμικής 

Ανάλυσης σε περιπτώσεις πτωχεύσεων τραπεζικών ιδρυμάτων. Λίγα χρόνια 

αργότερα, ο [Ohlson,1980] εξέτασε μία παρόμοια προσέγγιση με τον Martin, 
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εφαρμόζοντας τη Μέθοδο της Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logistic Regression 

Method)  για την πρόβλεψη της πτώχευσης επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο Ohlson 

χρησιμοποίησε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα 105 πτωχευμένων και 2058 μη-

πτωχευμένων επιχειρήσεων τη χρονική περίοδο 1970-1976 για τη μελέτη του και 

εκτίμησε τρία μοντέλα τα οποία παρείχαν τη δυνατότητα πρόβλεψης της πτώχευσης 

από ένα έως τρία χρόνια προτού αυτή πραγματοποιηθεί. Πάνω στο δείγμα αυτό, 

εφάρμοσε τη μέθοδο Logit   και κατέληξε στη δημιουργία του  υποδείγματος  

“Ohlson Logit Model” και σε ένα σκορ είναι γνωστό ως O-Score. Το υπόδειγμα αυτό, 

σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες, υπολογίζει την πιθανότητα πτώχευσης μίας 

επιχείρησης, η οποία εκτιμάται ως εξής: 

 

Όπου Y,  είναι ο δείκτης συνολικού κινδύνου και εκτιμάται μέσω της συνάρτησης:  

Υ= -1,32 -0,4X1 + 6,03 X2 -1.43X3 + 0.07 X4 – 2.37X5 – 1,83Χ6 + 0,28Χ7 – 1,72Χ8 – 

0,52 Χ9 

Αντιλαμβανόμαστε, ότι ουσιαστικά επιλέχτηκαν 9 ανεξάρτητες μεταβλητές για την 

ανάπτυξη του υποδείγματος, οι οποίες σύμφωνα με τον [Ohlson,1980] επιλέχτηκαν 

με βάση την απλότητα και τη δημοτικότητά τους στη βιβλιογραφία και είναι οι εξής: 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Χ1 =  Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ενεργητικού(Total Liabilities/Total Assets ) 

Χ2 =  Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού (Working Capital/Total Assets) 

Χ3 =  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Current 

Liabilities/Current Assets) 

Χ4 =  Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού (Net Income/Total Assets) 

Χ5 =  Δυνατότητα Αυτοχρηματοδότησης/Σύνολο Υποχρεώσεων (Funds provided by  

         Operation/Total Liabilities) 

Άλλες μεταβλητές 

Χ6 = log (Σύνολο Ενεργητικού/ΑΕΠ)  (log[Total assets/GNP]) 

Χ7 =  
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 Χ8 =  

Χ9 =  (Καθ.Κέρδηt – Καθ.Κέρδηt-1) / (|Καθ.Κέρδηt |– |Καθ.Κέρδηt-1|) 

Μέσα από την ανάλυση των ανωτέρω μεταβλητών, ο Ohlson παρατήρησε ότι οι 

αριθμοδείκτες επιδεινώνονται σημαντικά πριν από την πτώχευση, όπως ακριβώς είχε 

παρατηρήσει και ο Beaver(1966). Επίσης, διέκρινε ότι η συμβολή των αριθμοδεικτών 

στην προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Σε αντίθεση, η 

προσθήκη στο υπόδειγμα άλλων μεταβλητών για τη μέτρηση του περιθωρίου κέρδους 

και τη παρακολούθηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων δε συνείσφερε στη 

διαδικασία της πρόβλεψης της πτώχευσης αφού δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Τέλος, ο [Ohlson,1980] δήλωσε ότι “η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

θα μπορούσε να βελτιωθεί με την ενσωμάτωση σε αυτό δεδομένων συναλλαγών 

της αγοράς, δηλαδή δεδομένα τιμών, των εξεταζόμενων επιχειρήσεων”. Την ίδια 

άποψη εξέφρασαν μετέπειτα και άλλοι ερευνητές, επισημαίνοντας τη σημασία των μη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην πρόβλεψη της πτώχευσης, όπως τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και τα επίπεδα κινδύνου κάθε χώρας. Αξίζει να 

σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι παρόλα αυτά, η εφαρμογή της Λογιστικής 

παλινδρόμησης από τον Ohlson (1980) για τη πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας 

αποτέλεσε μία τεχνική, η οποία κατάφερε να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα 

της Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Διαχωρισμού, όπως τις αυστηρές υποθέσεις που 

απαιτούσε και την ισότητα των πινάκων διακύμανσης και συνδιακύμανσης  μεταξύ 

των ομάδων [Charitou et al, 2004]. 

Η Λογαριθμική Ανάλυση (Logit Analysis)  αποτέλεσε αργότερα αντικείμενο 

ενδιαφέροντος των [Zhou Y., Elhag T., 2007], οι οποίοι την επέλεξαν ως μέθοδο 

ανάλυσης στη μελέτη τους πάνω σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 100 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την περίοδο 2000-

2005 ανέπτυξαν ένα Λογιστικό υπόδειγμα Πιθανότητας τεσσάρων  μεταβλητών για 

την πρόβλεψη της πτώχευσης. Θέτοντας, ένα οριακό σημείο (“cut-off point”) 0.7 , 

κατάφεραν να προβλέψουν την πιθανότητα αποτυχίας των επιχειρήσεων αυτών ένα 

χρόνο πριν συμβεί με ακρίβεια 81% , ενώ τα Λάθη τύπου I και II ήταν 92% και 70% 

αντίστοιχα. 
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3.5.2 Κανονικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Probit Model) 

Το Κανονικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Probit Model) είναι παρόμοιο με το 

υπόδειγμα Logit, το οποίο εξετάστηκε παραπάνω. Η κύρια διαφορά τους διακρίνεται 

στην συνάρτηση εκτίμησης της πιθανότητας πτώχευσης, καθώς στο υπόδειγμα αυτό 

χρησιμοποιείται η κανονική αθροιστική κατανομή πιθανότητας αντί της 

λογαριθμικής, η οποία απεικονίζεται μαθηματικά με τη μορφή: 

 

Ένα βασικό μοντέλο πρόβλεψης , το οποίο κάνει χρήση του Κανονικού 

Υποδείγματος Πιθανότητας (Probit Model) , αναπτύχθηκε από τον Zmijeswki (1984). 

Το μοντέλο αυτό συνίσταται  από τρεις αριθμοδείκτες: 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Χ1 =  Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Υποχρεώσεων (Net income/Total Liabilities) 

Χ2 =  Σύνολο Υποχρεώσεων /Σύνολο Ενεργητικού (Total Liabilities/Total Assets) 

Χ3 =  Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Current 

Assets/Current Liabilities) 

[Pradhan R. et al 2011] 

Στη βιβλιογραφία, η χρήση της μεθόδου Probit είναι σημαντικά μικρότερη σε 

σύγκριση με τη μέθοδο Logit, παρόλο που καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Κανονικό Υπόδειγμα Πιθανότητας απαιτεί 

πολύπλοκους υπολογισμούς, διότι περιλαμβάνει μη γραμμική εκτίμηση 

[Gloubos,Grammatikos,1988].  Αξίζει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι και οι 2 μέθοδοι 

(Logit και Probit) βασίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων και υπόκεινται σε 

περιορισμούς, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων αλλά 

αποτελεί δε ένα αντικίνητρο για τη χρήση τους. Όπως και άλλες μέθοδοι, έτσι και το 

Κανονικό και Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας δέχονται αρκετές αμφισβητήσεις. 

Ανάμεσα στις διάφορες κριτικές των υποδειγμάτων, έτσι και ο [Βρανάς,1990] σε μία 

μελέτη με αντικείμενο τα υποδείγματα πιθανότητας για την πρόβλεψη της εταιρικής 

αποτυχίας ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων εξέφρασε την ανησυχία του για 

την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους, καθώς επιχειρούν μέσω γραμμικών 

υποδειγμάτων να διενεργήσουν μη γραμμικές εκτιμήσεις.   
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3.6 Νεότερες Προσεγγίσεις 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης έχει 

οδηγήσεις αρκετούς ερευνητές στη χρήση νεότερων τεχνικών, όπως Νευρωνικών 

Δικτύων (Neural Networks) καθώς και νέων μεθόδων μηχανικής μάθησης, όπως 

Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines-SMV) στο πεδίο 

της πρόβλεψης πτωχεύσεων.  

3.6.1 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks) 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks, συνήθως καλούμενα 

και ως Νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks) αποτελούν ένα ξεχωριστό κλάδο της 

τεχνητής νοημοσύνης ο οποίος αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’50. Συγκεκριμένα, 

εμφανίστηκε ως έννοια για πρώτη φορά από τον John McCarthy (1956) και κατά την 

πάροδο του χρόνου μέχρι και σήμερα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια 

των ερευνητών για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας. Παράλληλα, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών έχει οδηγήσει σε αύξηση του 

επιστημονικού ενδιαφέροντος τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από τα Νευρωνικά 

Δίκτυα, κυρίως λόγω της ευκολότερης και γρηγορότερης ανάλυσης των δεδομένων 

και επεξεργασίας των πληροφοριών. 

Ειδικότερα, τα Νευρωνικά Δίκτυα αποτελούν μία τεχνολογία επεξεργασίας 

πληροφοριών, η οποία προσπαθεί να κατανοήσει τη λειτουργία του ανθρώπινου 

εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος ώστε να τη μοντελοποιήσει και την 

προγραμματίσει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένα τυπικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο 

είναι “ένα δίκτυο μη γραμμικών στοιχείων επεξεργασίας υψηλής διασύνδεσης , οι 

λεγόμενοι νευρώνες και οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα” [Al-Shayea et al, 2010]. 

Οι συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων αυτών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη 

λειτουργία του δικτύου. Τα νευρωνικά δίκτυα χωρίζονται σε στρώματα (layers), τα 

οποία αποτελούνται από υποομάδες στοιχείων επεξεργασίας. Το πρώτο στρώμα είναι 

το στρώμα εισόδου και το τελευταίο είναι το στρώμα εξόδου, ενώ ανάμεσά τους 

μπορεί να υπάρχουν πρόσθετα στρώματα τα οποία καλούνται κρυφά ή ενδιάμεσα 

στρώματα. Το Διάγραμμα 1 παρακάτω απεικονίζει ένα τυπικό νευρωνικό δίκτυο: 
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Διάγραμμα 1 : Η δομή ενός Τυπικού Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου [Πηγή:Nastos, et 

al (2011)] 

Όπως προκύπτει και από το σχήμα, ο κάθε νευρώνας δέχεται πληροφορίες από το 

στρώμα εισόδου, τις επεξεργάζεται με μία προκαθορισμένη διαδικασία και παράγει 

μία και μονή έξοδο [Γαγάνης et al, 2006]. Η λειτουργία κάθε νευρώνα είναι 

ανεξάρτητη, όμως όλοι οι νευρώνες συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσεις, οι οποίες 

πολλαπλασιάζονται με κάποιο βάρος (weight) που καθορίζεται από τη διαδικασία 

εκμάθησης του νευρωνικού δικτύου. Για την ακρίβεια, ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί 

να εκπαιδευτεί για να εκτελέσει μία συγκεκριμένη λειτουργία μέσω της ρύθμισης των 

τιμών των συνδέσεων , δηλαδή των βαρών, μεταξύ των νευρώνων. 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα των Νευρωνικών  δικτύων είναι ότι απαιτούν τον 

καθορισμό ορισμένων παραμέτρων. Παράλληλα όμως, βασικό πλεονέκτημα των 

νευρωνικών δικτύων για αρκετούς οικονομικούς αναλυτές αποτελεί το γεγονός ότι 

δεν είναι απαραίτητος ο καθορισμός λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. 

Δεδομένου ότι αποτελούν μηχανές μάθησης μέσω συνδέσεων,  η γνώση εντάσσεται 

άμεσα με τα βάρη μέσω των συνδέσεων των κόμβων επεξεργασίας. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, τα Νευρωνικά Δίκτυα  προσαρμόζονται, αλλάζοντας τη 
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δομή τους σύμφωνα με την εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση που εισέρχεται στο 

δίκτυο κατά το στάδιο της εκπαίδευσης. Όπως θα δούμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου, όπως η χρήση μίας ήδη υπάρχουσας γνώσης ή 

η παροχή προτύπων στο δίκτυο ώστε να μπορέσει μόνο του να προσαρμόσει τα βάρη 

των συνδέσεων σύμφωνα με κάποιους κανόνες εκπαίδευσης. Γενικά, η διαδικασία 

μάθησης των νευρωνικά διακρίνεται σε δύο κατηγορίες [Al-Shayea et al, 2010]: 

(Α) Ελεγχόμενη Μάθηση (Supervised Learning) 

Στην ελεγχόμενη μάθηση, το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται μέσω της παροχής 

προτύπων εισόδου και εξόδου (δείγμα εκμάθησης) είτε από κάποιο εξωτερικό χρήστη 

είτε από το σύστημα που περιέχει το νευρωνικό δίκτυο (αυτό-εποπτευόμενο 

σύστημα). Η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματικότερη μέθοδος εκπαίδευσης είναι η 

μέθοδος της ανάδρασης ή οπισθοδιάδοσης (back propagation), κατά την οποία το 

εξαγόμενο αποτέλεσμα συγκρίνεται με γνωστές ισχύουσες τιμές. Η μέθοδος 

ανάδρασης χρησιμοποιεί την ελεγχόμενη μάθηση για την εκπαίδευση του δικτύου. Το 

δίκτυο μέσω μίας επαναλαμβανόμενης διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 

εκπαίδευσης, προσαρμόζει τα βάρη σύνδεσης μέχρι να ταιριάξει  την έξοδο του με 

την έξοδο του προτύπου και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

(Β) Μη Ελεγχόμενη Μάθηση (Unsupervised Learning) 

Στη περίπτωση αυτή, στο νευρωνικό δίκτυο παρέχονται μόνο πληροφορίες εισόδου 

και το δίκτυο αναμένεται να αναπτύξει τη δική του απεικόνιση των ερεθισμάτων 

εισόδου υπολογίζοντας τα αποδεκτά βάρη σύνδεσης.  

Οι [Singh Y., Chauhan  A., 2009], αναφέρουν στη μελέτη τους και μία ενδιάμεση 

κατηγορία εκπαίδευσης, την Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning). Στη 

περίπτωση αυτή η μηχανή μάθησης δρα στο περιβάλλον και λαμβάνει  

ανατροφοδότηση από αυτό. Έπειτα κατατάσσει η δράση του ως “καλή”  ή “κακή” με 

βάση την ανατροφοδότηση του περιβάλλοντος και προσαρμόζει αναλόγως τις 

παραμέτρους. 

Υπάρχουν αρκετές αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων, η διαφορά μεταξύ των 

οποίων εντοπίζεται στον τύπο των στοιχείων των νευρώνων. Το Πολυεπίπεδο 

Νευρωνικό Δίκτυο (Multilayer Perceptron) αποτελεί ένα δίκτυο εμπρόσθιας 

τροφοδότησης και είναι η μορφή που χρησιμοποιείται συχνότερα. Στα ερευνητικά 

πεδία της πρόβλεψης και της επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιούνται ως επί το 
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πλείστον Νευρωνικά Δίκτυα οπισθοδιάδοσης εμπρόσθιας τροφοδότησης (feed-

forward back propagation neural networks), το οποίο είναι ουσιαστικά μία 

υποκατηγορία του προηγούμενου. Τα Νευρωνικά δίκτυα εμπρόσθιας τροφοδότησης 

(feed-forward neural networks) είναι τα πρώτα και ίσως τα πιο απλά δίκτυα που 

έχουν αναπτυχθεί, έχουν τη δομή των τυπικών νευρωνικών δικτύων και για την 

εκπαίδευσή τους επιλέγεται η ελεγχόμενη μάθηση, και συγκεκριμένα ο αλγόριθμος 

της ανάδρασης (back propagation). Τα δίκτυα αυτής της μορφής επιτρέπουν τη 

διάδοση των πληροφοριών προς μία μόνο κατεύθυνση, προς τα εμπρός, από το 

στρώμα εισόδου στο στρώμα εξόδου μέσω των κρυφών στρωμάτων, χωρίς την 

ύπαρξη οποιασδήποτε ανατροφοδότησης των πληροφοριών. Ένας ακόμη τύπος 

Νευρωνικού Δικτύου, είναι ο Χάρτης Αυτό-οργάνωσης (Self-Organizing Map-

SOM), ο οποίος θεσπίστηκε από τον (Kohonen, 1982) και αποτελεί ένα Νευρωνικό 

Δίκτυο εμπρόσθιας τροφοδότησης, το οποίο απαρτίζεται από στρώματα νευρώνων 

εισόδου και εξόδου. [Zirili J., 1997] Ο SOM είναι ουσιαστικά έναν αλγόριθμος που 

χρησιμοποιείται για την απεικόνιση και ερμηνεία δεδομένων πολλών διαστάσεων και 

για τη εκπαίδευση του οποίου επιλέγεται συνήθως η μη ελεγχόμενη μάθηση. Μία 

άλλη κατηγορία, είναι αυτή των Αναδρομικών Νευρωνικών Δικτύων (Recurrent 

Neural Networks). Τα δίκτυα αυτά, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, επιτρέπουν την 

αμφίδρομη ροή των πληροφοριών, δηλαδή διαδίδουν δεδομένα από μεταγενέστερα 

στάδια επεξεργασίας σε προηγούμενα. [Singh Y., Chauhan A., 2009] 

3.6.2 Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines-SMV) 

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο ενδιαφέρον εντοπίζεται γύρω από τις Μηχανές 

Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines)  ή Δίκτυα Διανυσμάτων 

Υποστήριξης (Support Vector Networks) ως τεχνική για τη πρόβλεψη της πτώχευσης.  

Η τεχνική αυτή, με τη σημερινή έννοια,  αναπτύχθηκε από τους Vapnik και Cortes το 

1993 και δημοσιεύτηκε το 1995 και έκτοτε κερδίζει συνεχώς δημοτικότητα εξαιτίας 

των χαρακτηριστικών της και της υψηλής απόδοσης που παρουσιάζει σε ένα ευρύ 

φάσμα προβλημάτων [Lin F. et al, 2013]. Σε μία σχετικά πρόσφατη μελέτη, οι [Min 

J., Lee Y., 2005] υποστήριξαν ότι οι SMVs μπορούν να χρησιμεύσουν ως μία πολλά 

υποσχόμενη εναλλακτική μέθοδο για την πρόβλεψη της πτώχευσης. Παρά το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον, η βιβλιογραφία γύρω από τη προσέγγιση αυτή είναι σχετικά 

μικρή σε  σύγκριση με την αντίστοιχα για τις στατιστικές μεθόδους και τα νευρωνικά 

δίκτυα. 
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Η Μηχανή Διανυσμάτων Υποστήριξης (SMV) αποτελεί μία μέθοδο ταξινόμησης η 

οποία είναι μία πρακτική εφαρμογή της θεωρίας της μηχανικής μάθησης 

(εννοιολογικά ταυτόσημη με τη στατιστική μάθηση). Οι Μηχανές αυτές  

χρησιμοποιούν ένα γραμμικό μοντέλο για την ανάπτυξη μη γραμμικών ορίων 

κατηγοριών μέσω μη γραμμικής χαρτογράφησης διανυσμάτων εισόδου σε ένα χώρο 

μεγάλων διαστάσεων [Min J., Lee Y., 2005]. Στόχος αυτού του γραμμικού 

ταξινομητή SMVείναι να “κατασκευάσει” ένα βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο 

(hyperplane). Για αυτό το λόγο, οι Μηχανές Διανυσμάτων υποστήριξης είναι γνωστές 

ως ο αλγόριθμος που βρίσκει ένα ειδικό τύπο γραμμικού μοντέλου, το μέγιστο 

περιθώριο υπερεπίπεδο (maximum margin hyperplane). 

 Στα μοντέλα αυτά εφαρμόζεται ελεγχόμενη μάθηση με σχετικούς αλγορίθμους 

μάθησης  και τα οποία αναλύουν δεδομένα και αναγνωρίζουν τα πρότυπα μάθησης. 

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο παραδειγμάτων εκπαίδευσης, ο 

αλγόριθμος εκπαίδευσης μίας Μηχανής Διανυσμάτων Υποστήριξης (SMV) 

κατασκευάζει ένα μοντέλο το οποίο αντιστοιχίζει τα παραδείγματα σε μία από τις 

κατηγορίες (πχ. πτωχευμένη ή μη πτωχευμένη). Το μοντέλο SMV οπτικά αποτελεί 

μία αναπαράσταση αυτών των παραδειγμάτων ως σημεία στο χώρο, χαρτογραφημένα 

με τέτοιο τρόπο ώστε  τα παραδείγματα των επιμέρους κατηγοριών χωρίζονται 

ευδιάκριτα μεταξύ τους με ένα όσο το δυνατό ευρύτερο περιθώριο διάκρισης. Η δομή 

μίας SMV απεικονίζεται στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί: 

 

Διάγραμμα 2: Η δομή μίας Μηχανής Διανύσματος Υποστήριξης 
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Στο Διάγραμμα παρουσιάζεται ουσιαστικά η δομή που η Μηχανής Διανύσματος 

Υποστήριξης χρησιμοποιεί  προκειμένου να ταξινομήσει τις εναλλακτικές ενός 

προβλήματος ταξινόμησης. Τα τετράγωνα συνιστούν την μία κατηγορία ταξινόμησης 

(πχ μη πτωχευμένες επιχειρήσεις), ενώ οι κύκλοι απεικονίζουν την άλλη κατηγορία 

ταξινόμησης (πχ πτωχευμένες επιχειρήσεις). Με βάση τις παραπάνω εναλλακτικές οι 

Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης προσπαθούν, όπως αναφέραμε, να 

δημιουργήσουν ένα βέλτιστο υπερεπίπεδο (hyperplane) για τη διάκριση των 

κατηγοριών έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το περιθώριο διάκρισης (margin) [Γαγάνης 

Χ. et al, 2006]. Το δείγμα εκπαίδευσης που βρίσκεται πιο κοντά στο μέγιστο αυτό 

υπερεπίπεδο είναι τα λεγόμενα Διανύσματα Υποστήριξης (Support Vectors). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

4.1  Σκοπός και Περιεχόμενο Μελέτης 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εφαρμογή  του Υποδείγματος Z-Score και των 

Νευρωνικών Δικτύων σε πραγματικά δεδομένα εισηγμένων επιχειρήσεων στη χώρα 

της Ιαπωνίας την περίοδο 1997-2013, ώστε να διαπιστώσουμε  την ικανότητά τους 

στη πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας των επιχειρήσεων αυτών. Σε γενικές γραμμές, 

οι στατιστικές τεχνικές για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας αποτελείται από 

τρία μέρη σύμφωνα με τους [Dimitras, Zanakis, Zopounidis, 1996]: 

a. Επιλογή δείγματος και Συλλογή Δεδομένων 

b. Επιλογή χρηματοοικονομικών δεικτών και μεθόδου για την ανάπτυξη του 

μοντέλου πρόβλεψης 

c. Επαλήθευση του μοντέλου, δηλαδή στατιστική σημαντικότητα και ακρίβεια 

των αποτελεσμάτων.  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, και συγκεκριμένα 

των βημάτων a και b, πάνω στα πραγματικά δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να 

εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα  για τη χρηματοοικονομική θέση των εταιρειών. 

 

4.2   Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

 

Η επιλογή και ο προσδιορισμούς του δείγματος της εμπειρικής προσέγγισης αποτελεί 

βασικό κομμάτι στη μελέτη της πτώχευσης. Η μεθοδική και σχολαστική επιλογή  των 

δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για την εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων 

αποτελεσμάτων, τα οποία με τη σειρά τους θα τεκμηριώσουν τα συμπεράσματα  και 

τη γνώμη του ερευνητή. 

 

Η άντληση των δεδομένων του παρόντος  δείγματος πραγματοποιήθηκε από τη βάση 

δεδομένων της COMPUSTAT, η οποία  περιλαμβάνει  οικονομικά και στατιστικά 

στοιχεία εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, αντλήθηκαν στοιχεία 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων  που αφορούν εισηγμένες εταιρείες στη 

χώρα της Ιαπωνίας για το χρονικό διάστημα 1997-2013. Η ανωτέρω βάση δεδομένων 

πραγματοποιεί διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε ενεργές επιχειρήσεις και σε  

επιχειρήσεις που έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους (αδρανείς επιχειρήσεις). Στο 

δείγμα μας , λοιπόν, περιλαμβάνονται  τόσο υγιείς επιχειρήσεις ή ορθότερα μη-
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πτωχευμένες επιχειρήσεις, όσο και  πτωχευμένες επιχειρήσεις, ενώ δεν περιλήφθηκαν 

επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς έχουν παρατηρηθεί διαφορές 

στους χρηματοοικονομικούς δείκτες υγιών επιχειρήσεων λόγω της φύσης των 

δραστηριοτήτων τους. Από τα προκύπτοντα δεδομένα αρχικά απομακρύνθηκαν 

επιχειρήσεις που παρουσίαζαν ελλιπή δεδομένα σχετικά με τους χρησιμοποιούμενους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

 

Η πρόβλεψη , λοιπόν, της πτώχευσης και του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων 

που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, απαιτεί αρχικά τον διαχωρισμό και την κατάταξη 

των επιχειρήσεων σε δύο κατηγορίες (πτωχευμένες και μη-πτωχευμένες), καθώς και 

η επιλογή μίας ομάδας ενδογενών μεταβλητών (χρηματοοικονομικών δεικτών). Η 

διαδικασία αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 

 

4.2.1 Πτωχευμένες επιχειρήσεις 

Η βάση δεδομένων της COMPUSTAT πραγματοποιεί περαιτέρω διαχωρισμό των 

αδρανών επιχειρήσεων, από τις οποίες επικεντρωθήκαμε σε δύο κατηγορίες: 

 Στις πτωχευμένες  εταιρείες (bankrupt) και 

 Στις εταιρείες υπό εκκαθάριση (in liquidation) 

Επομένως, η ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων περιέχει εταιρείες στη χώρα της 

Ιαπωνίας που έχουν πτωχεύσει ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση εταιρείες το χρονικό 

διάστημα 2000-2013. Έχοντας ως στόχο να προβλέψουμε την πτώχευση ένα χρόνο 

πριν αυτή συμβεί, από αρχικό δείγμα των 92 επιχειρήσεων, επιλέχθηκαν οι 

επιχειρήσεις για τις οποίες υπήρχαν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ένα έτος 

πριν την ημερομηνία πτώχευσης. Το δείγμα περιορίστηκε  περαιτέρω επιλέγοντας 

επιχειρήσεις με  διαθέσιμα στοιχεία για μία τριετία πριν την πτώχευση. Έπειτα και 

από την αφαίρεση των εταιρειών που είχαν ελλιπείς τιμές ενός ή περισσότερων 

αριθμοδεικτών των οποίων θα κάνουμε χρήση,  τελικό δείγμα διαμορφώθηκε σε  74 

πτωχευμένες επιχειρήσεις. Θέτοντας, λοιπόν,  ως έτος αναφοράς («έτος 0»)  την 

ημερομηνία πτώχευσης,  η περίοδος άντλησης δεδομένων καθορίστηκε σε τρία έτη  

πριν από το έτος αυτό. Έτσι, για λόγους ομοιομορφίας ως αρχικό έτος (έτος 1) για τα 

δεδομένα τριετίας ορίστηκε το έτος πριν την καταγραφή της πτώχευσης, δεδομένου 

του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των εταιρειών δεν είχαν δημοσιευμένα οικονομικά 

στοιχεία κατά το έτος της πτώχευσης. Ανάλογα ορίζονται και τα άλλα δύο έτη. 



 
52 

4.2.2 Υγιείς ή Μη-πτωχευμένες επιχειρήσεις 

Κατά αντιστοιχία, η ομάδα των μη-πτωχευμένων επιχειρήσεων περιέχει εταιρείες στη 

χώρα της Ιαπωνίας για το χρονικό διάστημα 1997-2013. Μέσα από ένα μεγάλο 

πλήθος επιχειρήσεων (3315 επιχειρήσεις)  που συνεχίζουν τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες και μία χρονοβόρα, αλλά ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία επιλογής, 

το δείγμα της ομάδας αυτής διαμορφώθηκε σε 74 μη-πτωχευμένες εταιρείες. Η 

αξιολόγηση και επιλογή των επιχειρήσεων, οι οποίες θα αντιστοιχηθούν με τις 

πτωχευμένες επιχειρήσεις , πραγματοποιείται με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια , 

όπως η Συνολική Κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, ή το Μέγεθος της όπως αυτό 

μετράται από το σύνολο του Ενεργητικού της, ή τον Κλάδο στον οποίο ανήκει και 

άλλα, έτσι ώστε το υπό εξέταση δείγμα να μην αποτελεί αποτέλεσμα τυχαίας 

επιλογής. Στην παρούσα μελέτη , για κάθε μία πτωχευμένη εταιρεία αντιστοιχήσαμε 

μία μη-πτωχευμένη εταιρία  με βασικό κριτήριο τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, 

αντλώντας  παράλληλα στοιχεία τριετίας ώστε να ταυτίζονται χρονικά με αυτά της 

αντιστοιχιζόμενης πτωχευμένης ώστε να καταστεί περισσότερο αντικειμενική η 

σύγκριση. Έτσι, έτος αναφοράς («έτος 0»)  για την μη πτωχευμένη εταιρία ορίζεται 

το αντίστοιχο έτος πτώχευσης της αντιστοιχισμένης πτωχευμένης εταιρίας και η 

περίοδος άντλησης δεδομένων καθορίστηκε σε τρία έτη  πριν από το έτος αυτό. 

Επίσης,  το αρχικό έτος («έτος 1») για τα δεδομένα τριετίας , καθώς τα άλλα δύο έτη, 

ταυτίζονται με τα αντίστοιχα έτη της αντιστοιχισμένης  πτωχευμένης εταιρείας. 

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία προσδιορισμού των δύο ομάδων, καταλήγουμε 

σε ένα συνολικό δείγμα 148 επιχειρήσεων που είναι ισάριθμα κατακερματισμένο σε 2 

ομάδες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, περιλαμβάνει  74 

πτωχευμένες και 74 μη-πτωχευμένες και η διαδικασία αντιστοίχησης των δύο 

κατηγοριών έγινε με κριτήριο να ανήκουν στον ίδιο κλάδο. Το τελικό δείγμα μετά 

από τη διαδικασία αντιστοίχησης παρουσιάζεται στον Πίνακα  6 που ακολουθεί. Σε 

κάθε σειρά του πίνακα απεικονίζεται η πτωχευμένη επιχείρηση και η αντιστοιχισμένη 

με αυτή μη-πτωχευμένη,  καθώς το έτος πτώχευσης της πτωχευμένης επιχείρησης που 

αποτελεί και το έτος αναφοράς («έτος 0») και των δύο επιχειρήσεων. 
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ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

A/A 

 

Ονομασία 

Ημ/νια 

Πτώχευσης 

  

Ονομασία 

1 55 STATION INC May05  PLAZA CREATE CO LTD 

2 AKAI ELECTRIC CO LTD Feb01  SONY CORP 

3 AOKI CORP Mar02  AKATSUKI EAZIMA CO LTD 

4 AOMI CONSTRUCTION CO 

LTD 

Mar09  BR HOLDINGS CORP 

5 AZEL CORP Apr09  HOSODA CORP 

6 CATS INC Mar04  JAPAN RELIANCE SERVICE 

CORP 

7 COLIN CORP Dec03  JMS CO LTD 

8 CREST INVESTMENTS CO 

LTD 

Sep12  KATO SANGYO CO LTD 

9 DAI-ICHI KATEI DENKI CO 

LTD 

Jul02  KOJIMA CO LTD 

10 DAIWA CONSTRUCTION CO 

LTD 

Jun03  KUDO CORP 

11 DANTANI CORP May02  NIHON DECOLUXE CO LTD 

12 ELPIDA MEMORY INC Mar12  NIHON INTER ELECTRONICS 

CORP 

13 ERGOTECH CO LTD Feb02  NIPPON AIR COND SERVICES 

CO 

14 FOOTWORK INTL CORP Jun01  NISSEN HOLDINGS CO LTD 

15 FUJI CAR MFG CO LTD May01  THK CO LTD 

16 FUJII & CO LTD Dec00  JAPAN PUBLICATIONS 

TRADING 

17 FUJIKI KOMUTEN CO LTD Sep02  MITSUI HOME CO LTD 

18 FUJIKO CO LTD Jun01  LEOPALACE 21 CORP 

19 FUKUSUKE CORP Jul03  NAIGAI CO LTD 

20 HAKUSUI TEC CO LTD Dec02  NIHON KAGAKU SANGYO CO 

LTD 

21 HARUYAMA CHAIN CO LTD Mar02  NISHIMATSUYA CHAIN CO 

LTD 

22 HITACHI SEIKI CO LTD Dec02  NITTOKU ENGINEERING CO 

LTD 

23 HITACHI ZOSEN TOMIOKA 

MACHY 

Mar05  RHEON AUTOMATIC 

MACHINERY CO 
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24 HOKKAIDO SHINKO CO LTD May03  ROYAL HOTEL LTD 

25 HOKO FISHING CO LTD Jul02  NICHIMO CO LTD 

26 HOKUBU COMMUNICATION 

& INDL 

Nov02  NIHON DEMPA KOGYO CO 

LTD 

27 HONMA GOLF CO LTD Jul05  YONEX CO LTD 

28 IKEGAI CORP Jun01  ASAHI DIAMOND IND CO 

29 INNEXT CO LTD Sep11  HIOKI EE CORP 

30 ITARIYARD CO LTD Feb02  HIMIKO CO LTD 

31 IZUMI INDUSTRIES LTD Aug02  PRESS KOGYO CO LTD 

32 KB CO LTD Apr02  AJINOMOTO CO INC 

33 KEISHIN WAREHOUSE CO 

LTD 

Jul02  KANDA HLDGS CO LTD 

34 KITANOKAZOKU CO LTD Jul02  KABUKI-ZA CO LTD 

35 KOBE KIITO CO LTD Mar03  KITANIHON SPINNING CO LTD 

36 KOKUNE CORP Dec02  NAGAWA CO LTD 

37 KOTOBUKIYA CO LTD Sep02  AOKI SUPER CO LTD 

38 L KAKUEI CORP May00  ASUNARO AOKI 

CONSTRUCTION CO 

39 LA PARLER CO LTD Nov10  COTA CO LTD 

40 MATSUMOTO KENKO CO LTD Apr09  RC CORE CO LTD 

41 MATSUYADENKI CO LTD Oct03  GOYO INTEX CO LTD 

42 MORIMOTO CORP Nov03  KAJIMA CORP 

43 MYCAL CORP Dec01  MARUEI DEPARTMENT STORE 

CO 

44 NAGASAKIYA CO LTD 

(RETAIL) 

May00  RIGHT ON CO LTD 

45 NANABOSHI CO LTD Feb02  SAITA HOLDINGS 

46 NIIGATA ENGINEERING CO 

LTD 

Feb02  TAIHEI DENGYO KAISHA LTD 

47 NIKO NIKO DO CO LTD Jul02  TENMAYA STORE CO LTD 

48 NISSAN CONSTRUCTION CO 

LTD 

Jul02  TEKKEN CORP 

49 NISSO INDUSTRY CO LTD Aug04  ISHIZUKA GLASS CO LTD 
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50 OHKI CORP May04  MORI-GUMI CO LTD 

51 OHKURA ELECTRIC CO LTD Feb02  NISSIN ELECTRIC CO LTD 

52 ORIENTAL SHIRAISHI CORP Dec08  NISHIMATSU CONSTRUCTION 

CO 

53 OYE KOGYO CO LTD Jul03  NIRECO CORP 

54 SAKAI IRON WORKS CO LTD Oct03  NIPPON YAKIN KOGYO CO 

LTD 

55 SAKURADA CO LTD Dec12  NITTOC CONSTRUCTION CO 

LTD 

56 SAMPEI CONSTRUCTION CO 

LTD 

Aug08  PANAHOME CORP 

57 SANBISHI CO LTD Nov05  PICKLES CORP 

58 SATO KOGYO CO LTD Jun02  ASANUMA CORP 

59 SATOHIDE CORP Dec04  RIBERESUTE CORP 

60 SES CO LTD Feb09  KUBOTEK CORP 

61 SHOKUSAN JUTAKU SOGO 

CO LTD 

Apr02  HASEKO CORP 

62 SILVER OX INC Sep09  WACOAL HOLDINGS CORP 

63 SOGO CO LTD Oct00  DON QUIJOTE HOLDINGS CO 

LTD 

64 SOHKEN HOMES CO LTD Sep08  FUKUDA CORP 

65 SUMIKURA INDUSTRIAL CO 

LTD 

Jun02  HAMAI CO LTD 

66 TCB HOLDINGS CORP Nov10  HOCHIKI CORP 

67 TESAC CORP Aug02  HITACHI METALS TECHNO 

LTD 

68 TOHOKU ENTERPRISE CO 

LTD 

Dec04  WOOD FRIENDS CO LTD 

69 TONE GEO TECH CO LTD Jun05  YAMATO CORP 

70 TOSCO CO LTD Jul08  YAMATO INTERNATIONAL 

INC 

71 TOYO STEEL CORP Jul00  TOHO KINZOKU CO LTD 

72 WORLD-LOGI CO LTD Sep13  ACMOS INC 

73 YAMAZAKI CONSTRUCTION 

CO LTD 

Dec08  DAIHO CORP 

74 ZEPHYR CO LTD Aug08  MISAWA HOMES CO LTD 

 

Πίνακας 6: Πτωχευμένες και Μη Πτωχευμένες επιχειρήσεις 
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Στο Διάγραμμα 2 , παρουσιάζεται ο αριθμός των πτωχεύσεων ανά έτος σύμφωνα με 

την ημερομηνία πτώχευσης της εκάστοτε επιχείρησης από το σύνολο των 74 

πτωχευμένων επιχειρήσεων. Διακρίνουμε, ότι στο επιλεχθέν δείγμα, η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων έχουν διακόψει τη λειτουργία τους τη διετία 2002-2003, ενώ τις 

υπόλοιπες χρονιές ο αριθμός πτωχεύσεων βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα. 

 

Διάγραμμα 3: Πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανά έτος 

Αντίστοιχα, στο Διάγραμμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των 

πτωχεύσεων διαχρονικά και στο οποίο παρατηρούμε ότι το φαινόμενο αρχικά κινείται 

ανοδικά και φτάνει στην αποκορύφωσή του το 2002, ενώ τα επόμενα χρόνια έχει 

καθοδική τάση με τη διετία 2006-2007 να μηδενίζεται για το δείγμα της μελέτης. 

 

Διάγραμμα 4: Εξέλιξη Πτωχεύσεων Διαχρονικά 
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Η σύνθεση του δείγματος  και των 148 επιχειρήσεων με βάση το κλάδο στον οποίο 

ανήκουν παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4 που ακολουθεί. Όπως παρατηρούμε, η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων προέρχεται από τον κλάδο της Βιομηχανίας (62 

επιχειρήσεις) και των Καταναλωτικών Αγαθών Πολυτελείας (52 επιχειρήσεις). 

 

 

Διάγραμμα 5: Σύνθεση Δείγματος με βάση τον Κλάδο 

 

4.3  Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (Αριθμοδείκτες) 

Με μία γρήγορη αναδρομή στη βιβλιογραφία αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο αριθμός 

των χρησιμοποιούμενων αριθμοδεικτών είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Σύμφωνα με τους 

[Λαζαρίδης Γ, Παπαδόπουλος Δ., 2005] «Αριθμοδείκτης είναι η σχέση μεταξύ δύο 

ή περισσότερων στοιχείων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων». Αντίστοιχα οι 

[Γαγάνης et al, 2006] αναφέρουν ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, είναι αναλογίες 

με τις οποίες μπορούν να ποσοτικοποιηθούν τα περισσότερα χαρακτηριστικά, στα 

οποία συνίσταται  η χρηματοοικονομική κατάσταση  μίας επιχείρησης.  Η χρήση τους 

αποτελεί  την πιο διαδεδομένη τεχνική στην χρηματοοικονομική ανάλυση και ως επί 

το πλείστον στο πεδίο της πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας ως μεταβλητές 

πρόβλεψης. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

ήταν από τις πρώτες μεταβλητές που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές στα μοντέλα 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας. Γίνεται αντιληπτό, ως εκ τούτου, ότι η επιλογή 

των κατάλληλων αριθμοδεικτών από τον εκάστοτε αναλυτή αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα σημεία στην διαμόρφωση των υποδειγμάτων πρόβλεψης και  

συμβάλει στην πλήρη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.  
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Μέσα από την  ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών  παρέχεται τη δυνατότητα 

εκτίμησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης  και απόδοσης της εξεταζόμενης 

επιχείρησης στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Η Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 

δεικτών χρησιμοποιεί μόνο τον τρόπο εξέτασης των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

με τη μορφή των λόγων (ratios) [Βασιλείου Δ, Ηρειώτης Ν., 2008]. Οι δείκτες μίας 

επιχείρησης από μόνοι τους παρέχουν ελάχιστη πληροφόρηση, γι’ αυτό κρίνεται 

αναγκαία η σύγκρισή τους με άλλους δείκτες. Παρέχεται, λοιπόν, η δυνατότητα στον 

αναλυτή να διενεργήσει είτε διαχρονική ανάλυση ή ανάλυση τάσης, όπου σημερινά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία συγκρίνονται με αντίστοιχα του παρελθόντος ή με 

προβλεπόμενα μελλοντικά, είτε διαστρωματική ανάλυση, όπου τα στοιχεία της 

επιχείρησης συγκρίνονται με αντίστοιχα στοιχεία παρόμοιων επιχειρήσεων  ή με τη 

μέση τιμή του κλάδου στον οποίο ανήκει. 

Οι πρώτες μελέτες στο πεδίο της πρόβλεψης της πτώχευσης επικεντρώνονταν στην  

επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών δεικτών για την ανάλυση έτσι ώστε 

να βελτιωθεί η ακρίβεια πρόβλεψης.  Μεταξύ των πολλών δεικτών που συναντάμε 

στη βιβλιογραφία, οι πιο γνωστοί αριθμοδείκτες είναι αυτοί που προτάθηκαν από τον 

Altmam (1968).  Παρά  λοιπόν τον εκτεταμένο αριθμό των μεμονωμένων 

αριθμοδεικτών, γενικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής σύμφωνα με τους  

[Βασιλείου Δ, Ηρειώτης Ν., 2008]: 

 Δείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios), οι οποίοι ελέγχουν το βαθμό 

φερεγγυότητας μίας επιχείρησης όσον αφορά την πληρωμή των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών της. Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα 

μετατροπής των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε χρηματικά 

διαθέσιμα ή ισοδύναμα χωρίς να μειωθεί η αξία τους. 

 Δείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios), οι οποίοι  προσδιορίζουν την ταχύτητα 

με την οποία μπορεί μία επιχείρηση να αντλήσει κεφάλαια. Παράλληλα, δείχνουν 

πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση διαχειρίζεται τους πόρους της. 

 Δείκτες Χρέους-Φερεγγυότητας (Solvency) ή Μόχλευσης (Financial 

leverage), οι οποίοι απεικονίζουν το βαθμό χρηματοοικονομικής εξάρτησης της 

επιχείρησης σε δάνεια με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, 

καθώς και την ικανότητά της να αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Οι 

δείκτες χρέους δείχνουν την ανάγκη αλλαγής του χρηματοδοτικού μίγματος της 

επιχείρησης, ώστε να μην καταστεί αφερέγγυα. 



 
59 

 Δείκτες Οικονομικής Κάλυψης (Coverage ratios), οι οποίοι εκφράζουν την 

ικανότητα της οικονομικής οντότητας να εξοφλήσει τους τόκους στους πιστωτές 

της από τα λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης ( τα κέρδη προ τόκων και φόρων, 

EBIT). 

 Δείκτες Απόδοσης (Profitability ratios), οι οποίοι μαρτυρούν την 

αποτελεσματικότητα με την οποία διοικείται μία επιχείρηση. Ειδικότερα, δείχνουν 

πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται το ενεργητικό της, να ελαχιστοποιήσει το 

κόστος και να έχει καθαρά έσοδα. 

 Δείκτες Αποτίμησης (Valuation ratios), οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για 

την άποψη των επενδυτών σχετικά με την απόδοση της επιχείρησης στο 

παρελθόν, αλλά και μελλοντικές εκτιμήσεις. 

Από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας, Ρευστότητας και 

Φερεγγυότητας θεωρούνται οι σημαντικότεροι παράγοντες (Altman, 1983). Ωστόσο, 

η σειρά σημασία τους δεν είναι ξεκάθαρη, δεδομένου ότι κάθε μελέτη αναδεικνύει 

διαφορετικό αριθμοδείκτη ως τον πιο αποτελεσματικό στο πρόβλημα που εξετάζει. 

Στη μελέτη αυτή για τη διαμόρφωση του υποδείγματος πρόβλεψης επιλέχθηκαν οι 

αριθμοδείκτες  που προτάθηκαν από τον Altman Z-score(1968) : 

 

    Αριθμοδείκτης     Κατηγορία 

Χ1 = 
Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού                                                   

(Working Capital/Total Assets)   
Ρευστότητας 

      

Χ2 = 
Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού                                                

(Retained Earnings/Total Assets)   
Μόχλευσης 

      

Χ3 = 
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού                                

(EBIT/Total Assets)   
Απόδοσης 

      

Χ4 = 
Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Υποχρεώσεων       

(Market Value of Equity/Total Liabilities)  
Φερεγγυότητας 

      

Χ5 = 
Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού                                                                 

(Sales/Total Assets)   
Δραστηριότητας 

      
 

Πίνακας 7: Αριθμοδείκτες Μελέτης 
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Τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων COMPUSTAT εισήχθησαν σε 

αρχείο Excel , στο οποίο υπολογίστηκαν οι ανωτέρω δείκτες για κάθε μία 

εξεταζόμενη επιχείρηση. 

4.4  Επιλογή Μεθόδου Ανάλυσης των Δεδομένων   

Έπειτα από τον καθορισμό του τελικού δείγματος της μελέτης και την επιλογή των 

χρηματοοικονομικών δεικτών, ακολουθεί η επιλογή της μεθόδου για την ανάπτυξη 

της μεθόδου πρόβλεψης. 

4.4.1 Υπόδειγμα Z-Score  

Στη μελέτη αυτή θεωρήσαμε σκόπιμο, εφόσον επιλέχθηκαν οι ανωτέρω δείκτες, να 

εφαρμοσθεί σε πρώτη φάση το αρχικό υπόδειγμα Z-Score του Altman (1968). Το 

υπόδειγμα αυτό εφαρμόζει την τεχνική της Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Διαχωρισμού 

και αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα για την πρόβλεψη 

της εταιρικής αποτυχίας, όπως αναλύσαμε διεξοδικά στην ενότητα 3.4.1. Στην 

ανάλυση αυτή, οι πέντε αριθμοδείκτες που επιλέξαμε πολλαπλασιάζονται με 

ορισμένους σταθμικούς συντελεστές και στη συνέχεια  αθροίζονται, δίνοντας έτσι μία 

συνολική βαθμολογία- σκορ για κάθε εξεταζόμενη επιχείρηση. Συγκεκριμένα, η 

βαθμολογία αυτή προκύπτει από τη συνάρτηση:  

Ζ=0,012Χ1 + 0,014Χ2 + 0,033Χ3 + 0,006Χ4 + 0,999Χ5 

Με βάση το σκορ που προκύπτει , η εκάστοτε επιχείρηση κατατάσσεται σε 

πτωχευμένη ή μη πτωχευμένη ή σε μία περιοχή άγνοιας. Αναλυτικότερα, όπως 

είδαμε: 

 Αν Ζ > 2,99, τότε η επιχείρηση κατατάσσεται ως μη πτωχευμένη (ασφαλής ζώνη) 

 Αν 1,81< Ζ< 2,99, η επιχείρηση βρίσκεται σε περιοχή άγνοιας (gray area), 

δηλαδή σε μία περιοχή που μπορούν να παρατηρηθούν λαθεμένες ταξινομήσεις 

 Αν Ζ < 1,81, τότε η επιχείρηση κατατάσσετε στις πτωχευμένες. 

Με την εφαρμογή του υποδείγματος, παρέχεται η δυνατότητα πρόγνωσης της 

πτώχευσης έως και πέντε χρόνια προτού αυτή πραγματοποιηθεί. Στην αρχική μελέτη 

του Altman, το υπόδειγμα Z-Score είχε υψηλή ακρίβεια ταξινόμησης 95% ένα έτος 

πριν τη πτώχευση,  ενώ παρουσιάζει σημαντική μείωση σε 72%  και 48% δύο και 

τρία έτη αντίστοιχα πριν την πτώχευση. 

 



 
61 

4.4.1.1 Αποτελέσματα  Z-Score  

Η συνολική βαθμολογία Z-Score για τις Πτωχευμένες επιχειρήσεις υπολογίστηκε με 

τη χρήση Excel και παρουσιάζεται αναλυτικά στον Παράρτημα. Στη διαδικασία 

υπολογισμού του Z-Score και στην ταξινόμηση των επιχειρήσεων με βάση τις 

κλίμακες που αναφέρθηκαν παραπάνω παρατηρήθηκαν Λάθη Ταξινόμησης Τύπου I  

όπου μία πτωχευμένη επιχείρηση ταξινομήθηκε ως υγιής, καθώς και Λάθη 

Ταξινόμησης Τύπου II όπου μία μη πτωχευμένη επιχείρηση ταξινομήθηκε ως 

πτωχευμένη. Τα αποτελέσματα της μελέτης για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Έτος εξέτασης έτος 1 έτος 2 έτος 3 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

 

66.22% 

 

56.76% 

 

44.59% 

Περιοχή άγνοιας 
 

18.92% 

 

18.92% 

 

28.38% 

Λάθη Ταξινόμησης 

Τύπου I 

 

14.86% 

 

24.32% 

 

27.03% 

 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα Z-Score Πτωχευμένων επιχειρήσεων 

Διακρίνουμε ότι στο δείγμα των 74 πτωχευμένων επιχειρήσεων, το υπόδειγμα           

Z-Score του Altman παρουσιάζει  χαμηλή ακρίβεια ταξινόμησης 66,22% ένα έτος 

πριν από το γεγονός της πτώχευσης και Λάθη ταξινόμησης Τύπου I 14,86%. Επίσης, 

το 18,92 % των επιχειρήσεων εντοπίζεται στην περιοχή άγνοιας (gray area). Η 

ακρίβεια του υποδείγματος  μειώνεται σημαντικά στα επόμενα έτη, ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρείται αύξηση των Λαθών Ταξινόμησης. Ο υψηλός αυτός αριθμός λαθών 

ταξινόμησης επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα πρόβλεψης του εν λόγω 

υποδείγματος στα δεδομένα. Συνεπώς, το Μοντέλο Z-Score παρουσιάζει χαμηλή 

προβλεπτική ικανότητα για το συγκεκριμένο δείγμα Ιαπωνικών επιχειρήσεων, ακόμα 

και ένα έτος πριν την υπαγωγή σε πτώχευση, δηλαδή  οι ήδη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις δεν κατατάσσονται με μεγάλη ακρίβεια ως μελλοντικά αποτυχημένες. 

Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις, τα  

αποτελέσματα της οποίας για παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Στον Πίνακα 9 

απεικονίζεται η απόδοση της εφαρμογής του υποδείγματος στις υγιείς επιχειρήσεις: 
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Έτος εξέτασης έτος 1 έτος 2 έτος 3 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

 

58.11% 

 

60.81% 

 

62.16% 

Περιοχή άγνοιας 
 

16.22% 

 

16.22% 

 

18.92% 

Λάθη Ταξινόμησης 

Τύπου IΙ 

 

25.67% 

 

22.97% 

 

18.92% 

 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα Z-Score Υγιών επιχειρήσεων 

Για τις αντίστοιχες μη πτωχευμένες επιχειρήσεις ως έτος αναφοράς («έτος 0») 

ορίστηκε το έτος πτώχευσης της αντιστοιχισμένης πτωχευμένης επιχείρησης. Στο 

δείγμα των 74 υγιών ή μη πτωχευμένων επιχειρήσεων το υπόδειγμα Z-Score του 

Altman παρουσιάζει ακρίβεια ταξινόμησης 58,11% ένα έτος πριν από το έτος 

αναφοράς πτώχευσης , η οποία αυξάνεται σε 60,81%  και 62,16% δύο και τρία χρόνια 

πριν αντίστοιχα. Παράλληλα, τα Λάθη ταξινόμησης Τύπου II είναι 25,67% ένα έτος  

πριν από το «έτος 0» ( 19 από τις 74 επιχειρήσεις) ενώ μειώνεται σε 22,97%  δύο έτη 

πριν και  18,92% τρία έτη πριν από το έτος αναφοράς. Παρόλο που ο αριθμός των 

Λαθών Ταξινόμησης μειώνεται, ο υψηλός αριθμός τους επηρεάζει αρνητικά την 

ικανότητα πρόβλεψης του εν λόγω υποδείγματος στα δεδομένα. Διακρίνουμε ότι και 

σε αυτή τη κατηγορία το Μοντέλο Z-Score παρουσιάζει χαμηλή προβλεπτική 

ικανότητα για το συγκεκριμένο δείγμα  υγιών Ιαπωνικών επιχειρήσεων, ακόμα και 

ένα έτος πριν το έτος αναφοράς. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων είτε 

εμπίπτει σε περιοχή άγνοιας είτε έχει ταξινομηθεί εσφαλμένα ως πτωχευμένη 

επιχείρηση ενώ εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα. Συνεπώς, λόγω της μη 

ικανοποιητικής ακρίβειας πρόβλεψης δε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις 

επιχειρήσεις με βεβαιότητα ως οικονομικά εύρωστες αλλά τις κατατάσσουμε ως μη 

πτωχευμένες. 

Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των  148 πτωχευμένων και μη πτωχευμένων 

επιχειρήσεων, μπορούμε να εξετάσουμε τη συνολική ικανότητα πρόβλεψης του 

Υποδείγματος Z-Score. Ο Πίνακας 10 που ακολουθεί απεικονίζει τη απόδοση του 

υποδείγματος  στο συνολικό δείγμα της μελέτης. 
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Έτη πριν 
το έτος 

αναφοράς 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Περιοχή 

Άγνοιας 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Ακρίβεια 

Υποδείγματος 

Z-Score 

Έτος 1 92 26 30 148 62.16% 

Έτος 2 87 26 35 148 58.78% 

Έτος 3 79 35 34 148 53.38% 

 

Πίνακας 10:  Απόδοση Z-Score Συνολικού Δείγματος  

Συνολικά,  παρατηρούμε ότι η ακρίβεια του Υποδείγματος είναι αρκετά χαμηλή ένα 

έτος πριν το έτος αναφοράς στη μελέτη, μόλις 62,16% και ακολουθεί φθίνουσα 

πορεία. Παράλληλα,  το ίδιο έτος σημαντικός είναι και ο αριθμός εσφαλμένων 

ταξινομήσεων και επιχειρήσεων στην περιοχή άγνοιας, αφού 56 από τις 148 

επιχειρήσεις εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές, δηλαδή παρατηρείται αποτυχία 

κατάταξης του 37,84% του δείγματος. Η αποτελεσματικότητα συνεπώς του 

Μοντέλου Z-Score στο συνολικό δείγμα τα δύο πρώτα κρίσιμα έτη δεν είναι 

ικανοποιητική διότι αποκλίνει σημαντικά από τα αρχικά ευρήματα της μελέτης του 

Altman (1968), όπου η ακρίβεια έφτανε το 95%  ένα έτος πριν την πτώχευση και 72% 

δύο έτη πριν. Βέβαια, τρία έτη πριν το έτος αναφοράς  η προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγματος στα δεδομένα μας είναι σαφώς μεγαλύτερη 53,38% από την αντίστοιχη 

αρχική μελέτη του Altman όπου έφτανε το 48%. 

4.4.2 Νευρωνικά Δίκτυα 

Η επιλογή της μεθόδου των νευρωνικών δικτύων βασίστηκε στην σημαντική επιτυχία 

που παρουσιάζει η εφαρμογή τους σε μοντελοποίηση για ταξινόμηση και πρόβλεψη. 

Στη παρούσα μελέτη, η ανάπτυξη του νευρωνικού δικτύου πάνω σε πραγματικά 

δεδομένα βασίζεται στη μεθοδολογία των [Zapranis & Refenes ,1999], οι οποίοι 

πρότειναν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την επιλογή του νευρωνικού υποδείγματος. 

Βασικό μέλημα στη μελέτη μας είναι ο προσδιορισμός του νευρωνικού δικτύου. Για 

να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόσαμε αρχικά τη συνήθη πρακτική για τις εφαρμογές 

νευρωνικών δικτύων χωρίζοντας τα αρχικά δεδομένα σε δείγμα εκπαίδευσης 

(training set) και δείγμα ελέγχου (test set) με αναλογίες 70% και 30% αντίστοιχα, 

χρησιμοποιώντας τους χρηματοοικονομικούς δείκτες ενός έτους πριν την πτώχευση 

(έτος 1). Τα δύο δείγματα επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία από το συνολικό 
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δείγμα των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγματος ελέγχου δεν περιλαμβάνονται στο το δείγμα  εκπαίδευσης ώστε να 

διασφαλιστεί μία αντικειμενική αξιολόγηση της ικανότητας γενίκευσης του δικτύου. 

Για τον ίδιο λόγο, το δείγμα ελέγχου περιορίστηκε σε 30%, καθώς ένα μεγαλύτερο 

δείγμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεροληπτική αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα η 

έκταση του δείγματος εκπαίδευσης του δικτύου είναι αρκετά μεγάλο ώστε να 

αποφευχθεί τυχόν επίπλαστη προσαρμογή στα δεδομένα. Τυπικά, το δείγμα 

εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση  του δικτύου και την επιλογή της 

τοπολογίας του, ενώ το δείγμα ελέγχου για την αξιολόγηση της ικανότητας του 

δικτύου, και αποτελείται από παρατηρήσεις που δε χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

εκπαίδευση του δικτύου. [Ζαπράνη Α., 2005] 

Ιδιαίτερα σημαντικό στη διαδικασία διαμόρφωσης του νευρωνικού δικτύου  

αναφερόμαστε στην επιλογή της αρχιτεκτονικής ή αλλιώς της τοπολογίας του 

νευρωνικού δικτύου μέσω του δείγματος εκπαίδευσης. Η επιλογή τοπολογίας 

συνίσταται στην επιλογή του αριθμού των μονάδων εισόδου m, του αριθμού μονάδων 

εξόδου και του αριθμού των μονάδων του κρυφού στρώματος λ. Ο βέλτιστος αριθμός 

κρυφών μονάδων (λ)  επιλέγεται με βάση την αρχή της ελαχιστοποίησης του 

κινδύνου πρόβλεψης [Ζαπράνη Α., 2005]. Ο κίνδυνος πρόβλεψης P(λ) αποτελεί  την 

αναμενόμενη απόδοση του δικτύου σε μελλοντικά δεδομένα. Ο αριθμός λ που 

αντιστοιχεί στην minimum τιμή του κινδύνου πρόβλεψης είναι αυτός που επιλέγεται 

τελικά. Να σημειώσουμε ότι η σωστή επιλογή του αριθμού των κρυφών μονάδων  

διασφαλίζει ότι τελικά το μοντέλο θα συλλάβει  όλες τις υφιστάμενες μη 

γραμμικότητες, χωρίς τη χρήση άσχετων κρυφών δικτύων. 

Στη πράξη το νευρωνικό μας δίκτυο συνίσταται από το στρώμα εισόδου, το 

ενδιάμεσο ή κρυφό στρώμα και το στρώμα εξόδου. Ως μονάδες εισόδου για τη 

διαμόρφωση του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν οι 5 αριθμοδείκτες (ανεξάρτητες 

μεταβλητές) του Altman με δεδομένα ενός έτους πριν από τη καταγραφή της 

πτώχευσης (έτος 1), οι οποίοι επιλέχθηκαν παραπάνω. Αντίστοιχα, έξοδος στο 

πρόβλημα ταξινόμησης που εξετάζουμε ορίζεται η εξαρτημένη μεταβλητή Y , η 

οποία παίρνει τιμές 1 για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις και 0  για τις μη πτωχευμένες. 

Η σημαντικότερη, όμως, παράμετρος που πρέπει να επιλεγεί στη διαδικασία 

κατασκευής του νευρωνικού υποδείγματος είναι ο αριθμός των μονάδων του κρυφού 

στρώματος  λ. Με τη βοήθεια του προγράμματος Bpsim αντλήσαμε τα στατιστικά 
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στοιχεία  του νευρωνικού δικτύου  για τιμές του λ από 1 έως 8, τα οποία 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο βέλτιστος 

αριθμός κρυφών μονάδων. 

λ 1 2 3 4 5 6 7 8 

ASE 0.1590
5 

0.08398 0.08024 0.08162
1 

0.08198
7 

0.08089
3 

0.08201
9 

0.08101
8 

SE 0.3988
1 

0.28979
3 

0.28326
6 

0.28569
4 

0.28633
3 

0.28441
7 

0.28639 0.28463
6 

MAE 0.3976
2 

0.21861
6 

0.21240
7 

0.21748 0.21696
5 

0.21317
2 

0.21832
3 

0.21482 

Ln 0.0795
2 

0.04199 0.04012 0.04081 0.04099
3 

0.04044
6 

0.04101 0.04050
9 

E[L] 0.0847
1 

0.06013
4 

0.05623
7 

0.07760
8 

0.07470
7 

0.07475
2 

0.08041
9 

0.09662
7 

E[L] SD 0.0017
2 

0.00544
2 

0.00312
2 

0.00551
8 

0.00497
7 

0.00453
3 

0.00473 0.00663 

GCV 0.1866
6 

0.11467
4 

0.12907
1 

0.15694
4 

0.19177
5 

0.23513
5 

0.30422
4 

0.39669 

FPE 0.1855
5 

0.11228
8 

0.12329
5 

0.14474
1 

0.16879
6 

0.19493
9 

0.23390
6 

0.27752
9 

R2 (%) 0.0069
2 

47.676.
137 

50.324.
160 

49.333.
373 

49.173.1
73 

50.019.0
20 

49.393.7
85 

49.958.2
17 

R2 adj. 
(%) 

0 24.860.
729 

30.057.
862 

3.063.2
41 

6.780.11
0 

6.882.08
3 

0 0 

R2 
LR(%) 

0.0058
7 

47.218.
752 

49.556.
416 

48.713.
613 

48.478.6
75 

49.156.1
65 

48.456.4
33 

49.114.9
69 

 

Πίνακας 11: Στατιστικά του νευρωνικού δικτύου ως συνάρτηση του αριθμού των 

κρυφών μονάδων λ 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον ανωτέρω πίνακα, παρατηρούμε ότι ο κίνδυνος πρόβλεψης 

(Prediction Risk: E[L]) ελαχιστοποιείται για λ=3. Για τον ίδιο αριθμό κρυφών 

μονάδων, ελαχιστοποιείται επίσης και το εμπειρικό σφάλμα (Empirical Loss: Ln) ενώ 

ταυτόχρονα μεγιστοποιείται ο συντελεστής προσδιορισμού R
2
. Αρκετά χρήσιμη στην 

επιλογή του λ, είναι η γραφική απεικόνιση του εμπειρικού σφάλματος και του 

κινδύνου πρόβλεψης του δείγματος εκπαίδευσης ως συνάρτηση του αριθμού των 

κρυφών μονάδων λ  με βάση τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία. Η Γραφική αυτή 

παράσταση απεικονίζεται στο Διάγραμμα 6. 
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Διάγραμμα 6 : Το εμπειρικό σφάλμα και ο κίνδυνος πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου 

ως συνάρτηση των κρυφών μονάδων λ 

Η οπτική εξέταση του Διαγράμματος, μαρτυρά μία πτώση του εμπειρικού σφάλματος 

για λ=3, ενώ έπειτα κινείται οριακά στα ίδια χαμηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, το 

σφάλμα πρόβλεψης για το δείγμα εκπαίδευσης, παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή του 

για λ=3 και έπειτα αυξάνεται σημαντικά και ακολουθεί ανοδική πορεία με μία οριακή 

καμπή. Με βάση λοιπόν την αρχή της ελαχιστοποίησης του κινδύνου πρόβλεψης, ο 

βέλτιστος αριθμός κρυφών μονάδων είναι λ=3. Επομένως, προκύπτει πως η 

τοπολογία ή αρχιτεκτονική του νευρωνικού δικτύου που θα εφαρμόσουμε στα 

δεδομένα του δείγματος εκπαίδευσης και ελέγχου, είναι το “ 5-3-1 ”. 

Έχοντας ως εργαλείο ανάλυσης το Bpsim, εφαρμόσαμε το νευρωνικό δίκτυο “5-3-1” 

τόσο στο δείγμα εκπαίδευσης όσο και στο δείγμα ελέγχου πάνω σε οικονομικά 

στοιχεία ενός έτους πριν από το γεγονός της πτώχευσης. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης, και συγκεκριμένα  η εξαρτημένη μεταβλητή Υ παίρνει τις τιμές 0 και 1 ως 

εξής: 

 1 – Πτωχευμένη, όταν η τιμή πρόβλεψης (forecast value) είναι μεγαλύτερη από 

την τιμή 0,5 

 0  –  Μη πτωχευμένη, όταν η τιμή πρόβλεψης (forecast value) είναι μικρότερη 

από την τιμή 0,5 αντίστοιχα. 
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4.4.2.1  Αποτελέσματα Νευρωνικών Δικτύων 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα Bpsim για το εκάστοτε δείγμα 

μελέτης, εκπαίδευσης και ελέγχου, αναλύθηκαν περαιτέρω με τη χρήση Excel και 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα. Στη διαδικασία που εφαρμόστηκε για τη 

ταξινόμηση των επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν Λάθη Ταξινόμησης Τύπου I  όπου 

μία πτωχευμένη επιχείρηση ταξινομήθηκε ως υγιής, καθώς και Λάθη Ταξινόμησης 

Τύπου II όπου μία μη πτωχευμένη επιχείρηση ταξινομήθηκε ως πτωχευμένη.  

Αρχικά, τα αποτελέσματα του νευρωνικού δικτύου με 3  κρυφές μονάδες για τις 

επιχειρήσεις του δείγματος εκπαίδευση  παρουσιάζονται στον Πίνακα 12 που 

ακολουθεί: 

 
Πτωχευμένες 

Μη 
Πτωχευμένες 

Σύνολο 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

56 48 104 

Ακρίβεια 
Ταξινόμησης 

50 (89.29%) 39 (81.25%) 89 (85.58%) 

Λάθη Τύπου Ι 6 (10.71%) - 

15 (14.42%) 

Λάθη τύπου ΙΙ - 9 (18.75%) 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα Νευρωνικού Δικτύου Δείγματος Εκπαίδευσης 

Διακρίνουμε ότι στο δείγμα των 104  τυχαίων επιχειρήσεων του δείγματος 

εκπαίδευσης, η εφαρμογή του Νευρωνικού Υποδείγματος “5-3-1”  οδηγεί σε υψηλή 

απόδοση της τάξης του 85,58% ένα έτος πριν από το γεγονός της πτώχευσης.  Αξίζει 

να σημειώσουμε, πως η ακρίβεια πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου κινείται σε 

περίπου ίδια επίπεδα τόσο στις πτωχευμένες όσο και στις υγιείς επιχειρήσεις. 

Ταυτόχρονα, τα  Λάθη ταξινόμησης Τύπου I και ΙΙ είναι  συνολικά 14,42%.  Ο 

αριθμός αυτός λαθών ταξινόμησης δεν επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα πρόβλεψης 

του νευρωνικού δικτύου στα δεδομένα, καθώς το δίκτυο παρουσιάζει υψηλή 

προβλεπτική ικανότητα για το συγκεκριμένο δείγμα Ιαπωνικών επιχειρήσεων. 

Αντίστοιχα, το νευρωνικό δίκτυο εφαρμόστηκε με τη χρήση του προγράμματος 

Bpsim  και στο δείγμα ελέγχου, τα αποτελέσματα του οποίου για 3 κρυφές μονάδες 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 13 : 
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Πτωχευμένες 

Μη 
Πτωχευμένες 

Σύνολο 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

18 26 44 

Ακρίβεια 
Ταξινόμησης 

15 (83.33%) 18 (69.23%) 33 (75%) 

Λάθη Τύπου Ι 3 (16.67%) - 

11 (25%) 

Λάθη τύπου ΙΙ - 8 (30.77%) 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα Νευρωνικού Δικτύου Δείγματος Ελέγχου 

Στο δείγμα ελέγχου, το οποίο συνίσταται από 44 συνολικά επιχειρήσεις, το 

νευρωνικό δίκτυο παρουσιάζει ακρίβεια ταξινόμησης 75% ένα έτος πριν από το έτος 

αναφοράς πτώχευσης. Στο δείγμα αυτό, διακρίνουμε πως  η απόδοση του δικτύου 

είναι αρκετά υψηλότερη στις πτωχευμένες επιχειρήσεις. Παράλληλα,  παρόλο που τα 

Λάθη ταξινόμησης Τύπου II είναι σχετικά υψηλά 25% , το νευρωνικό δίκτυο 

εμφανίζει μία ιδιαίτερα ικανοποιητική συνολική απόδοση. Ο υψηλός αυτός αριθμός 

Λαθών δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα 

πρόβλεψης του εν λόγω δικτύου στα δεδομένα.  

Ενδιαφέρουσα είναι και η εξέταση της απόδοσης του νευρωνικού δικτύου στο 

σύνολο των επιχειρήσεων. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των  148 επιχειρήσεων 

των δειγμάτων εκπαίδευσης και ελέγχου παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 
Πτωχευμένες 

Μη 
Πτωχευμένες 

Σύνολο 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

74 74 148 

Ακρίβεια 
Ταξινόμησης 

65 (87.84%) 57 (77.03%) 122 (82.43%) 

Λάθη Τύπου Ι 9 (12.16%) - 

26 (17.57%) 

Λάθη τύπου ΙΙ - 17 (22.97%) 

Πίνακας 14: Συνολική Απόδοση Νευρωνικού Δικτύου 

Συνολικά,  παρατηρούμε ότι η ακρίβεια του Νευρωνικού Δικτύου είναι αρκετά 

υψηλή  στα δεδομένα ενός έτους πριν τη πτώχευση, και συγκεκριμένα 82,43%. 

Παράλληλα, ο αριθμός εσφαλμένων ταξινομήσεων των επιχειρήσεων είναι σχετικά 

χαμηλός, καθώς μόλις  στις 26 από τις 148 επιχειρήσεις παρατηρείται αποτυχία 

κατάταξης και οι οποίες αποτελούν το 17,57% του συνολικού δείγματος.  
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4.4.3 Σύγκριση των Αποτελεσμάτων  των Υποδειγμάτων  Πρόβλεψης της 

Πτώχευσης των επιχειρήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων που εφαρμόστηκαν στα 

δεδομένα της μελέτης ένα έτος πριν το γεγονός της πτώχευσης, ο αριθμός των 

επιτυχών ταξινομήσεων, ο αριθμός των λανθασμένων ταξινομήσεων και τα 

αντίστοιχα ποσοστά στο συνολικό δείγμα των επιχειρήσεων παρουσιάζονται στο 

Διάγραμμα 7. 

 

Διάγραμμα 7: Σύγκριση  Αποδόσεων των Μεθόδων Πρόβλεψης  

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

συγκεντρωτικά, η ακρίβεια του Νευρωνικού Δικτύου είναι καλύτερη από την 

αντίστοιχη του Υποδείγματος Z-Score, αφού μόλις 26 από τις 148 επιχειρήσεις έχουν 

ταξινομηθεί λάθος. Διακρίνουμε επίσης, ότι  το Νευρωνικό Δίκτυο “5-3-1” στην 

παρούσα μελέτη εμφανίζει υψηλή προβλεπτική ικανότητα ένα έτος πριν την 

πτώχευση 82,43%, υπερέχοντας σημαντικά έναντι της αποτελεσματικότητας του 

Υποδείγματος Z-Score κατά 20,27%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η αναγνώριση προειδοποιητικών σημείων χρηματοοικονομικής δυσπραγίας μίας 

οικονομικής οντότητας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή μίας ενδεχόμενης 

εταιρικής αποτυχίας. Για το λόγο αυτό, η πρόβλεψη μίας ενδεχόμενης μελλοντικής 

πτώχευσης συνιστά ένα κύριο ερευνητικό πεδίο στην παγκόσμια οικονομία.  Στη 

παρούσα μελέτη, θέσαμε ως αντικειμενικό στόχο την εφαρμογή του Υποδείγματος Z-

Score και τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης με την χρήση Νευρωνικών 

Δικτύων πάνω σε πραγματικά δεδομένα στη χώρα της Ιαπωνίας. Χρησιμοποιώντας 

ένα δείγμα  148 επιχειρήσεων της περιόδου 1997-2013 , ισάριθμα χωρισμένο σε 74 

πτωχευμένες και 74 μη πτωχευμένες επιχειρήσεις, εξετάσαμε την προβλεπτική 

ικανότητα του Z-Score μέχρι τρία έτη πριν την πτώχευση και την αντίστοιχη 

ικανότητα του Νευρωνικού δικτύου “5-3-1” που επιλέχθηκε ένα έτος πριν την 

πτώχευση. Τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου Z-Score στην παρούσα μελέτη  δεν 

είναι πολύ ικανοποιητικά, καθώς ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ταξινομείται 

εσφαλμένα στις κατηγορίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα έτος πριν την 

πτώχευση 56 από τις 148 επιχειρήσεις ταξινομούνται είτε στη γκρίζα περιοχή είτε 

στην περιοχή άγνοιας, νούμερο που αντιστοιχεί σε υψηλή αποτυχία κατάταξης της 

τάξης του 37,84% . Διακρίναμε συνεπώς πως η ακρίβεια του υποδείγματος ήταν 

αρκετά χαμηλή ακόμα και ένα έτος πριν το έτος αναφοράς, μόλις 62,16%. Αντίθετα, 

τα αποτελέσματα του Νευρωνικού Δικτύου έδειξαν μία αρκετά ικανοποιητική 

ακρίβεια ταξινόμησης στα δεδομένα ενός έτους πριν την πτώχευση της τάξης του 

82,43%. Το αντίστοιχο ποσοστό αποτυχίας κατάταξης είναι σχετικά χαμηλό, μόλις 

17,57% του συνολικού δείγματος, το οποίο αντιστοιχεί σε 26 από τις 148 

επιχειρήσεις. 

Συγκεντρωτικά, επικεντρώνοντας στο έτος πριν την καταγραφή της πτώχευσης, 

διαπιστώσαμε ότι η συνολική αποτελεσματικότητα πρόβλεψης του Νευρωνικού 

Δικτύου υπερισχύει σημαντικά  έναντι της αποτελεσματικότητας του Υποδείγματος 

Z-Score κατά 20,27%. Η υψηλή αυτή επίδοση εντοπίζεται ως επί το πλείστον στη 

ταξινόμηση των πτωχευμένων επιχειρήσεων. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα του 

υποδείγματος Z-Score δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, λόγω της χαμηλής ακρίβειας 

ταξινόμησης των επιχειρήσεων τα δύο πρώτα κρίσιμα έτη πριν την πτώχευση  και 

των σημαντικών αποκλίσεων από τα αρχικά ευρήματα της μελέτης του Altman 
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(1968). Συνεπώς, με βάση την παραπάνω έρευνα, το υπόδειγμα των Νευρωνικών 

Δικτύων μπορεί να εφαρμοστεί για την πρόβλεψη του κινδύνου πτώχευσης στις 

επιχειρήσεις της Ιαπωνίας πετυχαίνοντας υψηλή ακρίβεια για προβλέψεις ένα έτος 

πριν την οικονομική αποτυχία. 

Με βάση λοιπόν τα ευρήματα της μελέτης μας, θεωρούμε πως η χαμηλή 

αποτελεσματικότητα του Z-Score θα μπορούσε να βελτιωθεί ενσωματώνοντας στο 

υπόδειγμα ποιοτικά στοιχεία, όπως ορισμένους μακροοικονομικούς παράγοντες. 

Επίσης, μία μελλοντική αναπροσαρμογή τόσο του Υποδείγματος Ζ-Score όσο και του 

Νευρωνικού δικτύου, μέσω της εισαγωγής περισσότερων χρηματοοικονομικών 

δεικτών, θα μπορούσε να ενισχύσει και να βελτιώσει ενδεχομένως την ικανότητα 

πρόβλεψης της πτώχευσης. Τέλος, η εφαρμογή ενός άλλου υποδείγματος πρόβλεψης 

στα δεδομένα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο επαλήθευσης των αποτελεσμάτων των μεθόδων που εφαρμόστηκαν στη 

παρούσα μελέτη. 
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A. Z-Score Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
Περίοδος 

Εξέτασης 

Έτος 

Αναφοράς  

(έτος 0)  

Z-Score 

έτος 3 έτος 2 έτος 1 

55 STATION INC 2002-2004 2005 5.456991 3.57531 4.004886 

AKAI ELECTRIC CO LTD 1998-2000 2001 1.877955 1.640399 1.015835 

AOKI CORP 1999-2001 2002 0.683361 0.619851 0.495499 

AOMI CONSTRUCTION CO LTD 2006-2008 2009 2.433008 2.562336 1.91641 

AZEL CORP 2006-2008 2009 2.944117 3.416753 0.927078 

CATS INC 2001-2003 2004 46.58505 6.532178 2.527444 

COLIN CORP 2000-2002 2003 70.10361 85.19584 30.68093 

CREST INVESTMENTS CO LTD 2009-2011 2012 2.353902 2.599879 2.647095 

DAI-ICHI KATEI DENKI CO LTD 1999-2001 2002 1.841625 1.449956 1.428924 

DAIWA CONSTRUCTION CO LTD 2000-2002 2003 1.113899 0.622931 1.539206 

DANTANI CORP 1999-2001 2002 2.585489 1.788039 1.438489 

ELPIDA MEMORY INC 2009-2011 2012 2.16601 2.347664 1.46724 

ERGOTECH CO LTD 1999-2001 2002 1.552467 1.238107 1.197023 

FOOTWORK INTL CORP 1998-2000 2001 1.698468 1.690782 1.177558 

FUJI CAR MFG CO LTD 1998-2000 2001 1.571583 1.532737 1.345383 

FUJII & CO LTD 1997-1999 2000 2.623531 2.323249 1.023326 

FUJIKI KOMUTEN CO LTD 1999-2001 2002 1.613384 1.437303 1.341288 

FUJIKO CO LTD 1998-2000 2001 1.427531 1.20356 0.966463 

FUKUSUKE CORP 2000-2002 2003 1.960854 1.510814 1.462098 

HAKUSUI TEC CO LTD 1999-2001 2002 2.346018 1.201381 1.010341 

HARUYAMA CHAIN CO LTD 1999-2001 2002 1.407007 1.097029 0.681573 

HITACHI SEIKI CO LTD 1999-2001 2002 1.793399 1.433544 0.888983 

HITACHI ZOSEN TOMIOKA 

MACHY 2002-2004 
2005 

1.800526 3.640524 7.656097 

HOKKAIDO SHINKO CO LTD 2000-2002 2003 0.460852 0.341462 0.245589 

HOKO FISHING CO LTD 1999-2001 2002 3.223149 2.56354 2.263422 

HOKUBU COMMUNICATION & 

INDL 1999-2001 
2002 

2.721078 1.927212 3.583437 

HONMA GOLF CO LTD 2002-2004 2005 0.847777 1.004176 1.171124 

IKEGAI CORP 1998-2000 2001 2.458024 2.166836 1.992217 

INNEXT CO LTD 2008-2010 2011 6.440168 4.977656 3.790634 

ITARIYARD CO LTD 1999-2001 2002 2.799621 1.503916 2.22901 

IZUMI INDUSTRIES LTD 1999-2001 2002 1.237406 0.984305 0.810291 

KB CO LTD 1999-2001 2002 8.294006 6.193773 0.747696 

KEISHIN WAREHOUSE CO LTD 1999-2001 2002 2.453715 1.910828 0.722252 

KITANOKAZOKU CO LTD 1999-2001 2002 4.916245 2.943779 1.098065 

KOBE KIITO CO LTD 2000-2002 2003 1.579713 1.380032 1.063096 

KOKUNE CORP 1999-2001 2002 1.313043 0.969638 0.909359 

KOTOBUKIYA CO LTD 1999-2001 2002 1.72517 1.670638 1.48178 

L KAKUEI CORP 1997-1999 2000 0.473308 0.401594 0.384941 
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LA PARLER CO LTD 2007-2009 2010 5.996231 3.519993 6.505841 

MATSUMOTO KENKO CO LTD 2006-2008 2009 2.078273 1.885811 0.75499 

MATSUYADENKI CO LTD 2000-2002 2003 1.974685 1.575487 1.510295 

MORIMOTO CORP 2000-2002 2003 0.792725 0.7928 0.782856 

MYCAL CORP 1998-2000 2001 1.968261 1.57329 1.311238 

NAGASAKIYA CO LTD (RETAIL) 1997-1999 2000 1.363328 1.351384 1.30293 

NANABOSHI CO LTD 1999-2001 2002 3.975584 4.489863 0.853691 

NIIGATA ENGINEERING CO LTD 1999-2001 2002 1.524563 1.158171 0.677415 

NIKO NIKO DO CO LTD 1999-2001 2002 0.997979 0.93172 0.818727 

NISSAN CONSTRUCTION CO LTD 1999-2001 2002 1.377775 1.092991 1.149496 

NISSO INDUSTRY CO LTD 2001-2003 2004 0.660824 0.591014 0.612255 

OHKI CORP 2001-2003 2004 1.607373 1.58831 1.377037 

OHKURA ELECTRIC CO LTD 1999-2001 2002 2.920432 2.508416 0.717646 

ORIENTAL SHIRAISHI CORP 2005-2007 2008 3.926322 2.652328 2.264165 

OYE KOGYO CO LTD 2000-2002 2003 2.176558 1.067425 0.69422 

SAKAI IRON WORKS CO LTD 2000-2002 2003 1.45194 0.859946 0.857571 

SAKURADA CO LTD 2009-2011 2012 3.198683 2.649995 7.332412 

SAMPEI CONSTRUCTION CO LTD 2005-2007 2008 2.422453 2.223562 1.889336 

SANBISHI CO LTD 2002-2004 2005 0.996677 1.126856 1.101642 

SATO KOGYO CO LTD 1999-2001 2002 0.772489 0.746129 0.837087 

SATOHIDE CORP 2001-2003 2004 0.746734 0.74152 0.771921 

SES CO LTD 2006-2008 2009 5.715217 4.93046 2.05244 

SHOKUSAN JUTAKU SOGO CO 

LTD 1999-2001 
2002 

6.084247 5.341351 3.316147 

SILVER OX INC 2006-2008 2009 3.156005 3.460973 2.600469 

SOGO CO LTD 1997-1999 2000 1.095166 0.915581 0.815995 

SOHKEN HOMES CO LTD 2005-2007 2008 7.819119 7.527363 2.822452 

SUMIKURA INDUSTRIAL CO LTD 1999-2001 2002 14.24162 9.002565 2.225191 

TCB HOLDINGS CORP 2007-2009 2010 13.58702 14.10364 6.324795 

TESAC CORP 1999-2001 2002 1.180071 0.88931 0.697254 

TOHOKU ENTERPRISE CO LTD 2001-2003 2004 4.090577 5.549359 4.669654 

TONE GEO TECH CO LTD 2002-2004 2005 0.846678 1.332168 1.401202 

TOSCO CO LTD 2005-2007 2008 6.118238 8.232867 7.694346 

TOYO STEEL CORP 1997-1999 2000 1.750029 1.478122 2.589365 

WORLD-LOGI CO LTD 2010-2012 2013 0.997759 0.771194 1.637698 

YAMAZAKI CONSTRUCTION CO 

LTD 2005-2007 
2008 

1.863069 1.741351 1.564848 

ZEPHYR CO LTD 2005-2007 2008 9.889265 8.57654 1.931502 

Ακρίβεια Ταξινόμησης 44.59% 56.76% 66.22% 

Περιοχή άγνοιας 28.38% 18.92% 18.92% 

Λάθη Ταξινόμησης Τύπου I 
27.03% 24.32% 14.86% 
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B. Z-Score Μη Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
Περίοδος 

Εξέτασης 

Έτος 

Αναφοράς  

(έτος 0)  

Z-Score 

έτος 3 έτος 2 έτος 1 

PLAZA CREATE CO LTD 2002-2004 2005 2.2886927 2.4193176 3.3064552 

SONY CORP 1998-2000 2001 5.5674234 18.279416 10.356262 

AKATSUKI EAZIMA CO LTD 1999-2001 2002 1.8162097 1.5504082 1.6251158 

BR HOLDINGS CORP 2006-2008 2009 2.2664055 1.8293318 1.5154112 

HOSODA CORP 2006-2008 2009 2.6145777 1.3368966 0.7810823 

JAPAN RELIANCE SERVICE CORP 2001-2003 2004 4.0896759 4.2844065 3.3876258 

JMS CO LTD 2000-2002 2003 5.6102763 4.9431606 4.4332639 

KATO SANGYO CO LTD 2009-2011 2012 6.1877434 5.4500836 5.531442 

KOJIMA CO LTD 1999-2001 2002 8.5992802 6.2256073 3.6689999 

KUDO CORP 2000-2002 2003 1.955019 1.5673746 1.7285284 

NIHON DECOLUXE CO LTD 1999-2001 2002 24.283973 14.096312 11.609761 

NIHON INTER ELECTRONICS CORP 2009-2011 2012 2.8985751 2.4624325 3.3842939 

NIPPON AIR COND SERVICES CO 1999-2001 2002 5.1662722 6.1320144 4.2048107 

NISSEN HOLDINGS CO LTD 1998-2000 2001 1.724113 1.8891186 2.0526441 

THK CO LTD 1998-2000 2001 6.8392941 25.185684 16.600561 

JAPAN PUBLICATIONS TRADING 1997-1999 2000 3.692198 3.5241151 3.5046296 

MITSUI HOME CO LTD 1999-2001 2002 2.507723 2.347809 2.6039903 

LEOPALACE 21 CORP 1998-2000 2001 0.6539316 1.0587574 1.0293612 

NAIGAI CO LTD 2000-2002 2003 3.1214569 2.9833755 2.0124823 

NIHON KAGAKU SANGYO CO LTD 1999-2001 2002 8.3765861 7.3740383 6.508254 

NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD 1999-2001 2002 18.728393 12.062406 13.782808 

NITTOKU ENGINEERING CO LTD 1999-2001 2002 4.4741838 14.647672 6.7317413 

RHEON AUTOMATIC MACHINERY 

CO 2002-2004 
2005 

6.1381813 6.2867513 7.4328889 

ROYAL HOTEL LTD 2000-2002 2003 0.8049592 1.2025035 0.8418538 

NICHIMO CO LTD 1999-2001 2002 2.0120721 1.9831219 1.9461198 

NIHON DEMPA KOGYO CO LTD 1999-2001 2002 10.487304 11.407346 7.4174233 

YONEX CO LTD 2002-2004 2005 6.3729957 9.2261344 11.125384 

ASAHI DIAMOND IND CO 1998-2000 2001 24.755555 27.118446 28.00608 

HIOKI EE CORP 2008-2010 2011 68.69725 64.948889 50.815945 

HIMIKO CO LTD 1999-2001 2002 24.933449 23.899473 34.078373 

PRESS KOGYO CO LTD 1999-2001 2002 1.5878816 1.2437369 1.1562443 

AJINOMOTO CO INC 1999-2001 2002 11.448538 16.282185 12.223425 

KANDA HLDGS CO LTD 1999-2001 2002 2.0524969 1.862333 1.8905067 

KABUKI-ZA CO LTD 1999-2001 2002 113.61154 91.813394 62.875694 

KITANIHON SPINNING CO LTD 2000-2002 2003 1.229328 0.7672049 0.8735431 

NAGAWA CO LTD 1999-2001 2002 7.135895 5.2309198 4.3951698 

AOKI SUPER CO LTD 1999-2001 2002 7.3356703 7.1335083 8.0488416 

ASUNARO AOKI CONSTRUCTION CO 1997-1999 2000 1.2067341 1.2784385 1.1868568 

COTA CO LTD 2007-2009 2010 37.001076 32.960566 30.390116 
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RC CORE CO LTD 2006-2008 2009 5.0409985 5.4390887 2.8971993 

GOYO INTEX CO LTD 2000-2002 2003 3.6263845 3.374839 3.501691 

KAJIMA CORP 2000-2002 2003 1.5339547 1.7232187 1.6777229 

MARUEI DEPARTMENT STORE CO 1998-2000 2001 3.6110489 3.1162988 2.767915 

RIGHT ON CO LTD 1997-1999 2000 3.2581813 5.434081 32.934153 

SAITA HOLDINGS 1999-2001 2002 1.620649 1.6647481 1.7463378 

TAIHEI DENGYO KAISHA LTD 1999-2001 2002 3.3238837 3.3024965 3.6069176 

TENMAYA STORE CO LTD 1999-2001 2002 2.3827417 2.172248 2.5547568 

TEKKEN CORP 1999-2001 2002 1.4450435 1.2514775 1.1826739 

ISHIZUKA GLASS CO LTD 2001-2003 2004 1.6323166 1.4861005 1.6491096 

MORI-GUMI CO LTD 2001-2003 2004 0.8945538 0.9599366 1.1962261 

NISSIN ELECTRIC CO LTD 1999-2001 2002 3.5077432 3.4569649 2.8116868 

NISHIMATSU CONSTRUCTION CO 2005-2007 2008 2.1381457 1.8818774 1.6949348 

NIRECO CORP 2000-2002 2003 21.253275 17.829576 18.229677 

NIPPON YAKIN KOGYO CO LTD 2000-2002 2003 0.9636415 0.7625388 0.6443899 

NITTOC CONSTRUCTION CO LTD 2009-2011 2012 2.568854 3.3356268 4.6484707 

PANAHOME CORP 2005-2007 2008 8.7742348 9.9895234 9.258072 

PICKLES CORP 2002-2004 2005 4.9317814 4.2464939 3.1254504 

ASANUMA CORP 1999-2001 2002 1.3360363 1.2870513 1.2468291 

RIBERESUTE CORP 2001-2003 2004 9.9951705 3.9555144 6.3649504 

KUBOTEK CORP 2006-2008 2009 5.4805997 9.0987063 4.7155656 

HASEKO CORP 1999-2001 2002 0.6094012 0.7037245 0.7938567 

WACOAL HOLDINGS CORP 2006-2008 2009 26.826975 23.307263 19.104682 

DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD 1997-1999 2000 42.388853 88.484584 132.22652 

FUKUDA CORP 2005-2007 2008 2.599512 2.3967012 2.0456201 

HAMAI CO LTD 1999-2001 2002 3.2801463 3.8934964 2.909064 

HOCHIKI CORP 2007-2009 2010 5.2221952 5.9049898 4.8191858 

HITACHI METALS TECHNO LTD 1999-2001 2002 5.5216282 5.2979441 4.1081472 

WOOD FRIENDS CO LTD 2001-2003 2004 4.0003605 2.6292929 5.0443929 

YAMATO CORP 2002-2004 2005 6.5561668 9.1543244 11.290004 

YAMATO INTERNATIONAL INC 2005-2007 2008 14.72915 14.606184 11.292812 

TOHO KINZOKU CO LTD 1997-1999 2000 4.6466577 5.6037247 4.8779126 

ACMOS INC 2010-2012 2013 7.3685755 12.137786 11.60418 

DAIHO CORP 2005-2007 2008 1.9189144 1.7072741 1.328623 

MISAWA HOMES CO LTD 2005-2007 2008 3.8271922 5.1265248 2.3735726 

Ακρίβεια Ταξινόμησης 62.16% 60.81% 58.11% 

Περιοχή άγνοιας 
18.92% 16.22% 16.22% 

Λάθη Ταξινόμησης Τύπου I 18.92% 22.97% 25.67% 
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C. Αποτελέσματα Νευρωνικού Δικτύου – Δείγμα Εκπαίδευσης 

A/A Συνολικό Δείγμα Επιχειρήσεων 

Αποτελέσματα για  λ=3 

Τιμή 

στόχος* 

Τιμή 

Πρόβλεψης 

Εξαρτ. 

Μεταβλητή 

Υ* 

1 PLAZA CREATE CO LTD 0 0.58625 1 

2 SONY CORP 0 0.12306 0 

3 HOSODA CORP 0 0.394294 0 

4 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP 0 0.184745 0 

5 KATO SANGYO CO LTD 0 0.112434 0 

6 KOJIMA CO LTD 0 0.272857 0 

7 KUDO CORP 0 0.453206 0 

8 NIHON DECOLUXE CO LTD 0 0.033648 0 

9 NIPPON AIR COND SERVICES CO 0 0.134074 0 

10 NISSEN HOLDINGS CO LTD 0 0.454993 0 

11 THK CO LTD 0 0.063588 0 

12 JAPAN PUBLICATIONS TRADING 0 0.329462 0 

13 LEOPALACE 21 CORP 0 0.911035 1 

14 NIHON KAGAKU SANGYO CO LTD 0 0.023732 0 

15 NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD 0 0.048261 0 

16 NITTOKU ENGINEERING CO LTD 0 0.125672 0 

17 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO 0 0.141855 0 

18 ROYAL HOTEL LTD 0 0.828055 1 

19 NIHON DEMPA KOGYO CO LTD 0 0.064585 0 

20 YONEX CO LTD 0 0.029902 0 

21 ASAHI DIAMOND IND CO 0 0.010461 0 

22 KANDA HLDGS CO LTD 0 0.293501 0 

23 KITANIHON SPINNING CO LTD 0 0.835001 1 

24 AOKI SUPER CO LTD 0 0.059682 0 

25 ASUNARO AOKI CONSTRUCTION CO 0 0.618478 1 

26 COTA CO LTD 0 0.008122 0 

27 RC CORE CO LTD 0 0.127396 0 

28 GOYO INTEX CO LTD 0 0.194621 0 

29 KAJIMA CORP 0 0.607121 1 

30 MARUEI DEPARTMENT STORE CO 0 0.498602 0 

31 RIGHT ON CO LTD 0 0.01911 0 

32 SAITA HOLDINGS 0 0.630589 1 

33 TENMAYA STORE CO LTD 0 0.45816 0 

34 ISHIZUKA GLASS CO LTD 0 0.681887 1 

35 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO 0 0.427484 0 

36 NIRECO CORP 0 0.030696 0 

37 NITTOC CONSTRUCTION CO LTD 0 0.30169 0 

38 PICKLES CORP 0 0.152179 0 

39 ASANUMA CORP 0 0.564979 1 

40 RIBERESUTE CORP 0 0.075089 0 

41 KUBOTEK CORP 0 0.45258 0 

42 WACOAL HOLDINGS CORP 0 0.015043 0 

43 DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD 0 0.010793 0 

44 HOCHIKI CORP 0 0.093517 0 

45 WOOD FRIENDS CO LTD 0 0.158552 0 

46 YAMATO CORP 0 0.106421 0 

47 YAMATO INTERNATIONAL INC 0 0.044374 0 
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48 DAIHO CORP 0 0.452919 0 

49 AKAI ELECTRIC CO LTD 1 1087376 1 

50 AOKI CORP 1 0.880548 1 

51 AOMI CONSTRUCTION CO LTD 1 0.809535 1 

52 AZEL CORP 1 0.697638 1 

53 CATS INC 1 1079575 1 

54 COLIN CORP 1 0.013139 0 

55 CREST INVESTMENTS CO LTD 1 1075751 1 

56 DAI-ICHI KATEI DENKI CO LTD 1 1080336 1 

57 DANTANI CORP 1 1065024 1 

58 ELPIDA MEMORY INC 1 0.631314 1 

59 ERGOTECH CO LTD 1 0.816965 1 

60 FOOTWORK INTL CORP 1 0.804281 1 

61 FUJI CAR MFG CO LTD 1 0.784256 1 

62 FUJIKI KOMUTEN CO LTD 1 0.696962 1 

63 HAKUSUI TEC CO LTD 1 0.889308 1 

64 HARUYAMA CHAIN CO LTD 1 0.568613 1 

65 HITACHI ZOSEN TOMIOKA MACHY 1 0.731419 1 

66 HOKKAIDO SHINKO CO LTD 1 0.884506 1 

67 HOKO FISHING CO LTD 1 0.596583 1 

68 HOKUBU COMMUNICATION & INDL 1 0.529498 1 

69 HONMA GOLF CO LTD 1 0.65084 1 

70 IKEGAI CORP 1 1006651 1 

71 IZUMI INDUSTRIES LTD 1 0.982116 1 

72 KB CO LTD 1 0.667171 1 

73 KEISHIN WAREHOUSE CO LTD 1 0.846606 1 

74 KITANOKAZOKU CO LTD 1 0.87889 1 

75 KOBE KIITO CO LTD 1 1074524 1 

76 KOKUNE CORP 1 0.692327 1 

77 KOTOBUKIYA CO LTD 1 0.886745 1 

78 L KAKUEI CORP 1 0.884565 1 

79 LA PARLER CO LTD 1 1087377 1 

80 MATSUMOTO KENKO CO LTD 1 0.771072 1 

81 MORIMOTO CORP 1 0.732498 1 

82 MYCAL CORP 1 0.689532 1 

83 NAGASAKIYA CO LTD (RETAIL) 1 0.822714 1 

84 NIIGATA ENGINEERING CO LTD 1 0.978018 1 

85 NIKO NIKO DO CO LTD 1 0.923003 1 

86 NISSAN CONSTRUCTION CO LTD 1 0.624376 1 

87 NISSO INDUSTRY CO LTD 1 0.992526 1 

88 OHKURA ELECTRIC CO LTD 1 1028393 1 

89 ORIENTAL SHIRAISHI CORP 1 0.260241 0 

90 SAKURADA CO LTD 1 0.958446 1 

91 SAMPEI CONSTRUCTION CO LTD 1 0.42421 0 

92 SANBISHI CO LTD 1 0.629794 1 

93 SATOHIDE CORP 1 0.736892 1 

94 SES CO LTD 1 0.542554 1 

95 SHOKUSAN JUTAKU SOGO CO LTD 1 0.694585 1 

96 SILVER OX INC 1 0.691489 1 

97 SOHKEN HOMES CO LTD 1 0.277744 0 

98 TESAC CORP 1 0.851086 1 

99 TOHOKU ENTERPRISE CO LTD 1 0.21296 0 
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100 TONE GEO TECH CO LTD 1 0.795474 1 

101 TOSCO CO LTD 1 1024328 1 

102 TOYO STEEL CORP 1 1080500 1 

103 YAMAZAKI CONSTRUCTION CO LTD 1 0.557949 1 

104 ZEPHYR CO LTD 1 0.330656 0 

Ακρίβεια Ταξινόμησης 85.58% 

Λάθη τύπου I 5.77% 

Λάθη τύπου II  8.65% 

 

 

D. Αποτελέσματα Νευρωνικού Δικτύου – Δείγμα Ελέγχου 

A/A Συνολικό Δείγμα Επιχειρήσεων 

Αποτελέσματα για  λ=3 

Τιμή 
στόχος* 

Τιμή 
Πρόβλεψης 

Εξαρτ. 
Μεταβλητή 

Υ* 

1 AKATSUKI EAZIMA CO LTD 0 0.706989 1 

2 BR HOLDINGS CORP 0 0.939958 1 

3 JMS CO LTD 0 0.134027 0 

4 NIHON INTER ELECTRONICS CORP 0 0.175465 0 

5 MITSUI HOME CO LTD 0 0.127412 0 

6 NAIGAI CO LTD 0 0.337283 0 

7 NICHIMO CO LTD 0 0.202529 0 

8 HIOKI EE CORP 0 0.009057 0 

9 HIMIKO CO LTD 0 0.007531 0 

10 PRESS KOGYO CO LTD 0 0.665976 1 

11 AJINOMOTO CO INC 0 0.022864 0 

12 KABUKI-ZA CO LTD 0 0.01968 0 

13 NAGAWA CO LTD 0 0.038947 0 

14 TAIHEI DENGYO KAISHA LTD 0 0.086902 0 

15 TEKKEN CORP 0 0.518523 1 

16 MORI-GUMI CO LTD 0 0.731425 1 

17 NISSIN ELECTRIC CO LTD 0 0.132899 0 

18 NIPPON YAKIN KOGYO CO LTD 0 0.863371 1 

19 PANAHOME CORP 0 0.026923 0 

20 HASEKO CORP 0 0.786407 1 

21 FUKUDA CORP 0 0.148419 0 

22 HAMAI CO LTD 0 0.886176 1 

23 HITACHI METALS TECHNO LTD 0 0.104435 0 

24 TOHO KINZOKU CO LTD 0 0.29814 0 

25 ACMOS INC 0 0.14158 0 

26 MISAWA HOMES CO LTD 0 0.238025 0 

27 55 STATION INC 1 0.253451 0 

28 DAIWA CONSTRUCTION CO LTD 1 1.068.933 1 

29 FUJII & CO LTD 1 0.967908 1 

30 FUJIKO CO LTD 1 0.906283 1 

31 FUKUSUKE CORP 1 0.707765 1 

32 HITACHI SEIKI CO LTD 1 0.897687 1 

33 INNEXT CO LTD 1 0.143536 0 



 
84 

34 ITARIYARD CO LTD 1 0.854721 1 

35 MATSUYADENKI CO LTD 1 0.729538 1 

36 NANABOSHI CO LTD 1 0.199634 0 

37 OHKI CORP 1 0.582357 1 

38 OYE KOGYO CO LTD 1 0.98609 1 

39 SAKAI IRON WORKS CO LTD 1 0.828443 1 

40 SATO KOGYO CO LTD 1 0.523223 1 

41 SOGO CO LTD 1 0.810228 1 

42 SUMIKURA INDUSTRIAL CO LTD 1 1.058.930 1 

43 TCB HOLDINGS CORP 1 0.60033 1 

44 WORLD-LOGI CO LTD 1 1.089.730 1 

Ακρίβεια Ταξινόμησης 75.00% 

Λάθη τύπου I 6.82% 

Λάθη τύπου II  18.18% 

 

 

 


