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                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η οικονομία μιας χώρας, παρουσιάζεται και από την ανάπτυξή της μέσω του 

εμπορίου, των αγοραπωλησιών, των εκάστοτε συναλλαγών της με άλλες χώρες του 

εξωτερικού καθώς και με την πορεία της βιομηχανίας και των υπηρεσιών εντός 

συνόρων. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα αριθμούν πρωταρχική θέση 

αναφορικά με την οικονομία της χώρας. Έτσι, ακαδημαϊκοί ερευνητές, στην 

προσπάθεια τους να καταγράψουν στατιστικώς τα επίπεδα βιωσιμότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και μη επιτυχημένων, ανέπτυξαν μοντέλα πρόβλεψης 

πτώχευσης των επιχειρήσεων. Η πτώχευση των επιχειρήσεων μπορεί να αποφευχθεί 

σύμφωνα με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία εφόσον τα μέτρα που θα 

λάβουν θα είναι έγκαιρα και κατόπιν μελέτης. 

Στην παρούσα εργασία, περιλαμβάνονται τέσσερα βασικά κεφάλαια. Αρχικά, 

περιγράφεται η έννοια της πτώχευσης μίας επιχείρησης. Για την καλύτερη κατανόηση 

αυτού αναφέρονται άρθρα του Πτωχευτικού Κώδικα. Η καταγραφή των κλασικών και 

σύγχρονων υποδειγμάτων πρόβλεψης της πτώχευσης μπορούν να δώσουν λύσεις σε 

επιχειρήσεις που τείνουν να πτωχεύσουν. Έτσι μέσω της καταγραφής αυτών που 

ακολουθεί, αναφέρονται και οι κυριότερες αιτίες σύμφωνα με τις οποίες μία 

επιχείρηση οδηγείται σε πτώχευση. Η συγκεκριμένη εργασία είναι βιβλιογραφική και 

για αυτό τον λόγο αναφέρει αρκετά αποτελέσματα ερευνών που έγιναν στα 

προηγούμενα χρόνια της πορείας της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Πτώχευση Επιχειρήσεων, Εταιρική Πτώχευση, Αιτίες 

Πτώχευσης, Υποδείγματα Πρόβλεψης της Πτώχευσης, Χρηματοοικονομικοί Δείκτες.  
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ABSTRACT 

 

The economy of a country is shown by its development through trade, through 

the transaction with other countries and the progress of industry and services within 

borders. Companies located in Greece numbering prime position for the country's 

economy. Thus, academic researchers, in their effort to capture statistically the levels 

of sustainability of Greek enterprises which may be unsuccessful, developed business 

bankruptcy prediction models. The bankruptcy of enterprises can be avoided 

according to the Greek and foreign bibliography if the measures taken early. 

This dissertation contains four main chapters. Initially, is describing the 

concept of bankruptcy of a company. For better understanding are mentioned articles 

of the Greek Bankruptcy Code. The recording of classical and modern bankruptcy 

prediction models can provide solutions to businesses that tend to fail. So, by 

recording those below, also this dissertation refers to the main reasons according to 

which a company is driven into bankruptcy. This paper is based in literature and for 

this reason is reporting numerous results of investigations carried out in previous years 

which refers to Greek and international economy. 

Keywords: Corporate Bankruptcy, Causes of Bankruptcy, Bankruptcy 

Prediction Models, Financial Ratios. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η έννοια της πτώχευσης έχει αποδοθεί στη βιβλιογραφία με διάφορες έννοιες. Οι 

διεθνείς ερευνητικές μελέτες περιλαμβάνουν όρους όπως αποτυχία (failure), 

δυσχέρεια στην χρηματοοικονομική (financial distress), αφερεγγυότητα (insolvency) 

κ.ά. (Γαγάνης κ. συν., 2006). 

Για άλλους ερευνητές η έννοια της πτώχευσης μίας επιχείρησης έχει νομική 

χροιά, δηλαδή η επιχείρηση κηρύττει πτώχευση μετά την απόφαση των δικαστικών 

αρχών της εκάστοτε χώρας όπου και βρίσκεται αυτή η επιχείρηση (Altman et al., 1977 

& Ohlosn, 1980). Γενικότερα, η έννοια της πτώχευσης καταγράφεται στην ερευνητική 

βιβλιογραφία ως επηρεαζόμενο γεγονός που περιλαμβάνει και οικονομική και υπό τη 

νομική σκοπιά χρηματοοικονομική αποτυχία. 

Ο Beaver (1966) μίλησε για την αποτυχία ότι περιλαμβάνει έστω ένα από τα 

εξής: «μη καταβολή μερίσματος προνομιούχων μετοχών, αδυναμία εξόφλησης 

ομολογιακού δανείου και το τραπεζικό άνοιγμα». Επιπροσθέτως, στην Ελλάδα, 

λειτουργεί ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Με το άρθρο 1 του νόμου 3588/ 2007, 

σκοπός της πτώχευσης είναι: «η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με 

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

αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη διατήρηση της επιχείρησής του». 

Ουσιαστικά η πτώχευση είναι μια μορφή "πραγμάτωσης ευθύνης". Ο σκοπός 

είναι να ικανοποιηθούν οι δανειστές και αυτό σύμφωνα με την «αρχή της ισότητας». 

Ο πυρήνας του πτωχευτικού δικαίου είναι η "σύμμετρη ικανοποίηση των δανειστών" 

από εκείνον που πτώχευσε. Εκτός από κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, οι 

δανειστές που πλήττονται, πολύ συχνά έχουν την ίδια τύχη και αυτό επειδή 

συμμετέχουν στην ίδια "κοινωνία", η οποία σε εκείνη την περίπτωση αποτελεί επίσης 

"κοινωνία ζημιάς". Αυτή η αρχή επηρεάζει το πτωχευτικό δίκαιο στο σύνολό της. Για 

να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η αρχή, επέρχεται με την πτώχευση, αναστολή 

των καταδιωκτικών μέτρων που έχουν οι μεμονωμένοι δανειστές, όπου σαν μοναδικός 

δρόμος ικανοποίησης για αυτούς, είναι να συμμετέχουν στην πτωχευτική διαδικασία. 

Η περιουσία του κοινού οφειλέτη, στο σύνολό της καταλαμβάνεται και έπειτα 
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χρησιμοποιείται ως αντικείμενο ικανοποίησης προς το σύνολο των δανειστών της 

πτώχευσης. Άλλωστε η πτωχευτική διαδικασία, αποτελεί διαδικασία εκτέλεσης.  

Είναι ουσιαστικά μια αναγκαστική εκκαθάριση κάποιας περιουσίας, όπου η 

εκκαθάριση γίνεται με πράξη της Πολιτείας και έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των 

δανειστών της πτώχευσης. Έτσι, αποτελώντας θεσμό αναγκαστικής εκτέλεσης η 

πτώχευση, επιδιώκεται μέσω αυτής η εξασφάλιση της αρχής της ισότητας των 

δανειστών. (Κοτσίρης, 1998)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
 

 

1.1 Ιστορική Αναδρομή του Πτωχευτικού Κώδικα στην Ελλάδα 

 

 

Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες υπάρχει πτωχευτικός κώδικας και με το πέρασμα των 

χρόνων, ο κώδικας αυτός, αναμορφώνεται, εξελίσσεται και προσαρμόζεται συνεχώς 

ανάλογα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες. Η πτώχευση, όπως και οι 

διαδικασίες της, κηρύσσονται με δικαστική απόφαση, όπως επίσης οι επιπτώσεις της 

διέπονται από τον πτωχευτική κώδικα, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

νομοθετικά έργα.  

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα έως και το 1878, η περίπτωση της πτώχευσης 

μιας επιχείρησης, ρυθμιζόταν από τις διατάξεις που υπήρχαν στο τρίτο βιβλίο του 

Γαλλικού Εμπορικού Νόμου (Code de Commerce), όπου αργότερα αντικαταστάθηκε 

από το νόμο  ΛΣΤ  /1878 ο οποίος είναι «περί πτωχεύσεως και χρεοκοπίας». 

Επιπροσθέτως, ήταν σημαντική η επίδραση που υπήρξε σε όλο το φάσμα του 

πτωχευτικού δικαίου, οι τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν με τον νόμο 635/1937 που 

είναι «περί διατάξεων τινών του πτωχευτικού δικαίου».  

Επίσης, επέφερε ουσιώδης διατάξεις ο νόμος ΓΦΟΔ΄/1910 της 22/24 

Φεβρουαρίου όπως επίσης και ο νόμος 1189/38, ιδιαίτερα δε επέφερε ουσιώδης 

διατάξεις ο αναγκαστικός νόμος 635/1937 που προαναφέρθηκε και αφορά «περί 

διατάξεων τινών πτωχευτικού δικαίου». Διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου υπάρχουν 

επίσης και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον Αστικό Κώδικα καθώς και σε 

νεότερους νόμους. Ωστόσο, η ανάγκη για αναθεώρηση της πτωχευτικής νομοθεσίας 
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διαπιστώθηκε νωρίς. Κατά καιρούς, έχουν καταρτιστεί δύο σχέδια πτωχευτικών 

κωδικών και είναι αυτός του έτους 1924 όπως επίσης και του έτους 1970. 

Ο νόμος 1386/1983, ο οποίος αναφερόταν στην εξυγίανση των επιχειρήσεων 

που θεωρούνταν «προβληματικές» δεν δημιούργησε μεταβολές ως προς το 

πτωχευτικό δίκαιο, αφού, προέβλεπε σε μια συγκεκριμένη διαδικασία για 

ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων. Επειδή όμως παρουσίαζε ατέλειες, καταργήθηκε 

και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το νόμο 1892/1990. Έπειτα ακολούθησε μια 

σειρά τροποποιήσεων από διάφορους νόμους, οι οποίοι αφορούσαν συγκεκριμένα τις 

«προβληματικές» επιχειρήσεις, όπου εισήχθησαν καινούργιες και σημαντικές μέθοδοι 

που σχετίζονταν με την εξυγίανση των επιχειρήσεων. Επειδή όμως σε διεθνές επίπεδο 

τα αποτελέσματα που είχε η πράξη της εξυγίανσης, δεν ήταν επαρκή, καθώς επίσης το 

μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που ήταν αφερέγγυες πτώχευαν, τέθηκε ως βάση 

στις σύγχρονες νομοθεσίες, ένα σύστημα πτώχευσης και αναδιοργάνωσης, το οποίο 

ήταν ενιαίο και είχε ως σκοπό την εμπορική διερεύνηση και την ικανοποίηση των 

πιστωτών. Αυτό μπορούσε να γίνει είτε μέσα την πράξη της ρευστοποίησης της 

περιουσίας που κατείχε ο οφειλέτης, ή μέσα από τη μη παύση της λειτουργίας της 

επιχείρησής.  

 

 

1.2 Ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας 

 

 

Για να μπορέσει μία επιχείρηση να πτωχεύσει ακολουθεί ρυθμίσεις της νομοθεσίας 

που επικρατούν στη χώρα όπου και βρίσκεται η επιχείρηση. Η κήρυξή της 

πραγματοποιείται με δικαστική απόφαση. Ο Πτωχευτικός Κώδικας είναι ένα 

νομοθετικό έργο που περιλαμβάνει το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο και κάθε 

διαδικασία πτώχευσης μίας επιχείρησης οφείλει να τον ακολουθεί κατά γράμμα. 
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Από το έτος 2001 ξεκίνησαν διαδικασίες εισαγωγής του νέου Πτωχευτικού 

Κώδικα στην χώρα μας. Έτσι με επικρατών τον νόμο 3588/2007 ισχύει μέχρι και 

σήμερα. Ο κώδικας είναι αρκετά απλοποιημένος και εύκολα κατανοητός από όλους 

του ενδιαφερόμενους. 

 

 

1.3 Προϋποθέσεις Κήρυξης Πτώχευσης 

 

 

Η πτώχευση μίας επιχείρησης δεν είναι μία διαδικασία από την οποία μπορεί κάθε 

επιχείρηση να περάσει με εύκολο τρόπο. Η ικανοποίηση προϋποθέσεων είναι 

σημαντικό να συμβαίνει, διαφορετικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πτώχευση. 

Έτσι ο νόμος 3588/2007 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, αναφέρεται στις 

υποκειμενικές προϋποθέσεις. Αρχικά τονίζεται το γεγονός της ύπαρξης πτωχευτικής 

ικανότητας του οφειλέτη. Οφειλέτης μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό 

πρόσωπο, οπωσδήποτε με εμπορική ιδιότητα. Παράλληλα, μπορεί οφειλέτης να είναι 

ένωση προσώπων όμως η νομική προσωπικότητα της ένωσης πρέπει να επιδιώκει 

οικονομικό σκοπό. Καθώς παύεται η εμπορία ή η οικονομική δραστηριότητα (π.χ. 

περίπτωση θανάτου) η πτώχευση συνεχίζεται. Παύουν οι πληρωμές του οφειλέτη. 

Νομικά πρόσωπα που δεν μπορούν να κηρυχτούν σε πτώχευση είναι τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι οργανισμοί. 

Εν συνεχεία, με το 3
ο
 άρθρο του ίδιου κώδικα, αναφέρονται οι αντικειμενικές 

προϋποθέσεις. Αυτές είναι η παύση πληρωμών  ληξιπρόθεσμων χρηματικών 

υποχρεώσεων μόνιμα καθώς και η επαπειλούμενη αδυναμία που αφορά την 

περίπτωση ζήτησης κήρυξης σε πτώχευσης χωρίς να έχει προηγηθεί παύση 

πληρωμών.  
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Επιπροσθέτως, ο Πτωχευτικός Κώδικας αναφέρει προϋποθέσεις και στο 4
ο
 

άρθρο του νόμου 3588/2007. Εδώ περιγράφεται η τυπική προϋπόθεση όπου αναφέρει 

ως αναγκαία την έκδοση αντίστοιχης απόφασης  από το Πτωχευτικό Δικαστήριο, 

ώστε μία επιχείρηση να μπορέσει να προχωρήσει σε πτώχευση. 

 
 

1.4 Τρόποι Κήρυξης της Πτώχευσης 

 

 

Ο Πτωχευτικός Κώδικας αναφέρει στο άρθρο 5 του νόμου 3588/2007 ότι αν και η 

κήρυξη της πτώχευσης πραγματοποιείται με δικαστική απόφαση, μπορεί να 

ακολουθήσει τρεις οδούς: 

-κατάθεση αιτήσεως από τον πιστωτή 

Το αναφαίρετο δικαίωμα του πτωχευτικού πιστωτή αιτήσεως κήρυξης 

πτώχευσης του οφειλέτη είναι η πρώτη οδός, στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνει της 

ανάλογες πληρωμές από τον οφειλέτη. Ο πιστωτής πρέπει να έχει έννομο συμφέρον 

και σε καμία των περιπτώσεων να μην προχωρά σε τέτοιου είδους αίτηση με 

καταχρηστικό σκοπό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ακολουθείται ότι γράφει ο 

νόμος  3588/2007 στο 6
ο
 άρθρο και έτσι η αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται από το 

δικαστήριο. Επιπροσθέτως, η προθεσμία υποβολής της αίτησης δεν έχει συγκεκριμένη 

προθεσμία. 

-κατάθεση αιτήσεως από τον οφειλέτη 

Εφόσον ο οφειλέτης μπορεί να παρουσιάσει νόμιμα στοιχεία στο δικαστήριο 

που θα τον κατοχυρώνουν στην περίπτωση της επαπειλούμενης αδυναμίας 

εκπλήρωσης, έχει το δικαίωμα ο ίδιος να καταθέσει αίτηση πτώχευσης στο 

δικαστήριο. Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης, δεν ισχύει ότι και 

στην περίπτωση του πιστωτή. Ο οφειλέτης εφόσον παύσει τις πληρωμές οφείλει να 

υποβάλλει την αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης μέσα σε 30 μέρες. Το χρονικό 
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περιθώριο παρουσιάζεται στο άρθρο 19 του νόμου 4013/2011, που είναι 

τροποποιητικό. 

-κατάθεση αιτήσεως του εισαγγελέα πρωτοδικών 

Το δημόσιο συμφέρον είναι ο μόνος λόγος κατάθεσης αιτήσεως κήρυξης 

πτώχευσης μίας επιχείρησης.  

Η αίτηση κήρυξης πτώχευσης μίας επιχείρησης πρέπει να έχει συγκεκριμένη 

μορφή για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο, είτε προέρχεται από 

πιστωτή, είτε από οφειλέτη, είτε από την εισαγγελία πρωτοδικών. Τα βασικά σημεία 

και στοιχεία που πρέπει να αναγράφει είναι το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η 

επωνυμία, ο αριθμός του Εμπορικού Μητρώου καθώς και η διεύθυνση κατοικίας και 

έδρας του οφειλέτη. 

 
 

1.5 Απορριπτική Απάντηση Αιτήσεως Κήρυξης Πτωχεύσεως 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, δεν γίνεται πάντα δεκτή η αίτηση κήρυξης 

πτώχευσης μίας επιχείρησης. Στον Πτωχευτικό Κώδικα και συγκεκριμένα στο άρθρο 

6 του νόμου 3588/2007 αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες απορρίπτεται η 

αντίστοιχη αίτηση ανεξαρτήτως του ποιος την έχει υποβάλλει. Το αρμόδιο δικαστήριο 

ελέγχει τα παρακάτω ώστε να αποδειχθεί εκ των προτέρων της εκδίκασης της 

υποθέσεως ότι δεν υπάρχει κώλυμα. Οι περιπτώσεις λοιπόν είναι τρεις και είναι οι 

εξής: 

-όταν δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις 

Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις επιγραμματικά είναι το να μην έχει ο οφειλέτης 

πτωχευτική ικανότητα, η παύση πληρωμών καθώς και η επαπειλούμενη αδυναμία, 

προϋποθέσεις που αναλύονται σε προηγούμενο υποκεφάλαιο. Εάν έστω και μία από 
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τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει, το αρμόδιο δικαστήριο απορρίπτει εξ αρχής 

την αίτηση πτώχευσης.  

-όταν αποδειχθεί ανεπάρκεια περιουσίας 

Για τους λόγους της πρώτης περίπτωσης της μη παρουσίας των ουσιαστικών 

προϋποθέσεων, θα πρέπει συγχρόνως ο οφειλέτης να μην έχει αρκετή άμεση 

ρευστοποιήσιμη περιουσία. Αυτή η περιουσία πρέπει να είναι αρκετή ώστε να 

καλύπτονται τα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

πτώχευσης της επιχείρησης. 

-όταν αποδειχτεί καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος 

Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος αίτησης πτώχευσης μπορεί να 

εφαρμοστεί από τον πιστωτή όταν αποδειχθεί ότι ο ίδιος αποσκοπεί σε ατομικό του 

συμφέρον όπως η απόσπαση χρημάτων για ίδιο όφελος ή για άσχετους σκοπούς με 

την πτώχευση. Εφόσον η αίτηση γίνει από τον οφειλέτη και αποδειχθεί ότι γίνεται 

χρήση δόλιου τρόπου λόγω του ότι αδυνατεί να πληρώσει τα όποια χρέη της 

επιχείρησης ή τα προσωπικά του. Εκτός από την απόρριψη του αιτήματος από το 

δικαστήριο, υπάρχει νόμιμη διαδικασία που επιδικάζει αποζημίωση κατά του 

υποβάλλοντα την αίτηση. 

 
 

1.6 Τα Όργανα της Πτώχευσης 

 

 

Ο Πτωχευτικό Κώδικας αναφέρει στο Τρίτο Κεφάλαιο του νόμου 2588/2007 ότι τα 

όργανα της πτώχευσης που ορίζονται είναι τα εξής: 

- το Πτωχευτικό Δικαστήριο 
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Το Πτωχευτικό Δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο που κήρυξε την 

πτώχευση. Αυτό είναι και το δικαστήριο που εποπτεύει τη διεύθυνση εργασιών της 

πτώχευσης.  

Κατά τη διάρκεια της εκούσιας δικαιοδοσίας του, χωρίς αίρεση, δικάζει 

οποιαδήποτε υπόθεση υπάγεται σε αυτό. Κάθε παρέμβασή του ασκείται και με 

δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Πτωχευτικού 

Κώδικα, ο χρόνος που προσδιορίζεται για τις υποθέσεις ενώπιον του Πτωχευτικού 

Δικαστηρίου αναφέρεται σε 20 μέρες. Παράλληλα η κλήτευση γίνεται 10 μέρες πριν. 

Τέλος, η έκδοση της απόφασης εκδίδεται εντός 15 ημερών. 

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου υπόκεινται σε ανακοπή. Αυτό ισούται με 

ανακοπή κατά του συνδίκου, ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου και ο χρόνος είναι 

εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών 

Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (τα παραπάνω αναφέρονται στο άρθρο 56 του 

Πτωχευτικού Κώδικα. 

Ο οφειλέτης παράλληλα, μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση που κηρύσσει 

την πτώχευση εφόσον επέλθει ικανοποίηση των πιστωτών. Για την ικανοποίηση των 

πιστωτών οφείλεται έγγραφη κατάθεση δεδομένων με το γνήσιο της υπογραφής τους 

από δημόσια αρχή. Το έννομο συμφέρον επίσης μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση 

της πτώχευσης με έκθεση του εισηγητή δικαστή προς το δικαστήριο με ημερομηνία 

υποβολής έως την περάτωση της πτώχευσης. 

Επιπροσθέτως, το Πτωχευτικό Δικαστήριο δύναται να προσδιορίσει άλλα 

όργανα της πτώχευσης καθώς και να συμμετέχει στα διάφορα στάδια της πτώχευσης.  

- ο Εισηγητής 

Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται κάποιο μέλος του Πτωχευτικού 

δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις που η πτώχευση αναφέρεται σε ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη εταιρία, εισηγητής είναι ο ίδιος και για την εταιρία και τα ομόρρυθμα 

μέλη της. Στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ο εισηγητής ορίζεται 

για δύο δικαστικά έτη ένας ή δύο από τους προέδρους πρωτοδικών με αποκλειστική 
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απασχόληση. Αναφορικά με τα υπόλοιπα πρωτοδικεία, η απόφαση ορισμού του 

εισηγητή λαμβάνεται με την απόφαση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου. 

Οι αρμοδιότητές του είναι να ειδοποιήσει αρχικά τον σύνδικο για τον διορισμό 

του. Επιτηρώντας πράττει τα μέγιστα για την επιτάχυνση της διαδικασίας. 

Παράλληλα, διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα μέτρα προς διασφάλιση της πτωχευτικής 

περιουσίας. Λειτουργεί ως πρόεδρος της συνελεύσεως των πιστωτών. Επιβλέπει το 

έργο του συνδίκου και έχει την δυνατότητα υποβολής αίτησης αντικατάστασής του. 

Εντός τριών ημερών, έχει την άδεια να αποφασίζει επί όλων των διενέξεων. Η 

κάθε προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεση των 

διατάξεων του εισηγητή. Υποβάλει πάντοτε σχετική έκθεση για τις διενέξεις που 

φτάνουν ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου. 

Τέλος, η εξέταση του οφειλέτη από τον εισηγητή μπορεί να γίνει ανωμοτί ενώ 

ενόρκως των αντιπροσώπων και υπαλλήλους του αναφορικά με ισολογισμό και αιτίες 

πτώχευσης. Τις καταθέσεις των, τις διαβιβάζει στον αρμόδιο εισαγγελέα στην 

περίπτωση που συντρέχει ποινική ευθύνη κάποιου προσώπου. 

-Ο σύνδικος 

Ως σύνδικος είναι ένας δικηγόρος πενταετούς εμπειρίας, κάτοικος της έδρας 

του Πτωχευτικού Δικαστηρίου, χωρίς καμία συγγένεια με τον οφειλέτη. Ο διορισμός 

του έρχεται με ειδοποίηση από τον γραμματέα των πτωχεύσεων και δύναται να 

αποποιηθεί διορισμό εντός δύο επόμενων ημερών. Ο εισηγητής πρέπει να λάβει από 

τον σύνδικο έγγραφη δήλωση αποποίησης του διορισμού. Εκτελεί όμως τα καθήκοντά 

του μέχρι το διορισμό νέου και με ευθύνη κάθε ζημίας. Παράλληλα, εφόσον 

αποποιηθεί το διορισμό, δεν επιτρέπεται να διοριστεί και πάλι για τα επόμενα τρία 

έτη. Σε περίπτωση διορισμού και πιθανής ανάγκης αντικατάστασης του συνδίκου, το 

πτωχευτικό Δικαστήρια μπορεί να εκτελέσει αυτή την αντικατάσταση μετά από 

σπουδαίο λόγο όπως η πρόταση του εισηγητή, πιστωτή, επιτροπής πιστωτών ή του 

οφειλέτη. 

Οι υποχρεώσεις του είναι: δημοσίευση και περίληψη της απόφαση κήρυξης 

της πτώχευσης, πρόσκληση των πιστωτών ενώπιων του εισηγητή, σύνταξη πίνακα 
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εικαζόμενων πιστωτών, ορισμό επιτροπής πιστωτών, καταγραφή υποθηκών 

προσημειώσεων κατά των οφειλετών, εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας με 

αίτηση από το πτωχευτικό Δικαστήριο λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου (άρθρο 66 του 

Πτωχευτικού Κώδικα). 

Στις πρώτες επόμενες μέρες του διορισμού του συνδίκου, ακολουθεί η 

αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και η απογραφή της από τον ίδιο. Ο 

οφειλέτης ή οι κληρονόμοι του καλούνται δυο μέρες νωρίτερα ώστε να 

παρευρίσκονται. Συντάσσεται η έκθεση τν αποτελεσμάτων απογραφής και 

υπογράφουν ο σύνδικος, ο ειρηνοδίκης και τα άλλα παρόντα πρόσωπα. Εν συνεχεία, 

την επόμενη μέρα της απογραφής καταθέτει στον εισηγητή την έκθεση και λαμβάνουν 

όσοι έχουν έννομο συμφέρον και από ένα αντίγραφο. Παραλαμβάνει τα βιβλία, 

έγγραφα, χρεόγραφα, εμπορεύματα, χρήματα και όσα αφορούν την πτώχευση και 

υποβάλλει στον εισηγητή ειδική αναφορά για την κατάσταση της πτωχευτικής 

περιουσίας και για το τι θα ακολουθήσει αναφορικά με τη συνέχιση των εργασιών της 

πτώχευσης (άρθρο 68 του Πτωχευτικού Κώδικα). Αφού ολοκληρωθεί η απογραφή, ο 

σύνδικος απευθύνεται προς τον εισηγητή ώστε να του επιτραπεί η πώληση των 

εμπορευμάτων και των κινητών εν γένει της πτώχευσης. Η πιθανή πώληση γίνεται 

ενώπιον του εισηγητή και με ανοικτές προσφορές και μόνο την τελική απόφαση για 

πώληση την έχει ο εισηγητής. 

Επιπροσθέτως, είναι υπεύθυνος και για την είσπραξη των απαιτήσεων της 

πτώχευσης όπου σε ειδικό έντοκο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας που 

ανοίγει στο όνομα του οφειλέτη κατατίθενται τα χρήματα του ταμείου, οποιουδήποτε 

λογαριασμού του οφειλέτη κ.ά. Η πιθανότητα υπεξαίρεσης διώκεται και τιμωρείται 

σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. Ο εισηγητής είναι ο μόνος που δίνει εντολή 

κίνησης του ειδικού λογαριασμού. 

-η συνέλευση των πιστωτών 

Είναι το πιο σημαντικό αυτοτελές όργανο της πτωχευτικής διαδικασίας. 

Αποτελείται από το σύνολο των πιστωτών της πτώχευσης. Στη συνέλευση των 

πιστωτών παρίστανται και ο εισηγητής, ο γραμματέας των πτωχεύσεων, ο σύνδικος 

και ο οφειλέτης ή οι κληρονόμοι του (Αγγελάκης, 1994). Κάθε απόφαση λαμβάνεται 

κατά πλειοψηφία των παρόντων πιστωτών. 
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Αρμοδιότητες της συνέλευσης των πιστωτών είναι η εκλογή της επιτροπής 

πιστωτών, η σύνταξη του πίνακα εικαζόμενων πιστωτών, οι αποφάσεις για τις 

προοπτικές της επιχείρησης, η απόφαση για τη συνέχιση ή μη της επιχειρηματικής και 

εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης κ.ά. 

- η επιτροπή των πιστωτών 

Είναι το όργανο της πτώχευσης που είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο, 

εκλεγόμενο από τη συνέλευση των πιστωτών και που περιλαμβάνει τρία τακτικά και 

τρία αναπληρωματικά μέλη.  

Υποχρέωση της επιτροπής των πιστωτών είναι να παρακολουθεί ενδελεχώς τις 

εργασίες της πτώχευσης, να ενημερώνει για θέματα όπως εισπράξεις και έξοδα καθώς 

συνδράμει τον σύνδικο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του χωρίς να την καθιστά 

βοηθητικό όργανο του συνδίκου. 

 
 

1.7 Πτωχευτική Ικανότητα Εταιρειών  

 

 

Οι εταιρείες για να μπορέσουν να κηρυχθούν σε πτώχευση, υπάρχουν δύο 

προϋποθέσεις. Η μια αφορά στο να έχει νομική προσωπικότητα και η άλλη είναι να 

έχει την εμπορική ιδιότητα. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατό να πτωχεύσει η 

συμμετοχική ή αφανής εταιρεία ως εσωτερική εταιρεία, καθώς επίσης και η 

συμπλοιοκτησία και ο λόγος είναι ότι δεν έχουν νομική προσωπικότητα.  

Ωστόσο, είναι δυνατό να έχει ο διαχειριστής της αφανούς εταιρείας και μόνο, 

πτωχευτική ικανότητα. Σε περίπτωση που ο αφανής εταίρος μετέχει στην πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων κατά τρόπο αποφασιστικό, η λύση της είναι αυστηρή και 

επιπροσθέτως, η εμφάνιση του αφανούς εταίρου προς τρίτους πρέπει να συνεπιφέρει 

ίδια μεταχείριση του όπως ακριβώς συμβαίνει στον εμφανή εταίρο. Σε αυτήν την 
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περίπτωση, πρέπει να εξαφανιστεί ο αφανής χαρακτήρας της εταιρείας και να 

μεταβληθεί σε πραγματική εταιρεία.  

Στην περίπτωση Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας, όπως 

επίσης και οι αδημοσίευτες, που επιδιώκουν εμπορικό σκοπό, Εταιρεία 

Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμης Εταιρείας, Συνεταιρισμού, Ετερόρρυθμη 

Εταιρεία κατά μετοχές, καθώς επίσης και Ναυτικής Εταιρεία, υπάρχει η δυνατότητα 

για πτώχευση. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, κηρύσσεται σε πτώχευση, 

παρόλο που κατά την ελληνική νομοθεσία αποτελεί αστική εταιρεία που έχει νομική 

προσωπικότητα. Ωστόσο, δεν συμβαίνει να έχει σαν συνέπεια την αυτόματη 

συμπτώχευση των μελών που την αποτελούν, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάριν 

στην ομόρρυθμη εταιρεία (Ευθύμογλου, 1999). 

Δεν θεωρείται ωστόσο εμπορική εταιρεία, η αστική εταιρεία, οπότε δεν έχει 

και την πτωχευτική ικανότητα. Μπορεί να θεωρηθεί εμπορική, μόνο στην περίπτωση 

που έχει ως αντικείμενο της την άσκηση εμπορικών πράξεων ως βασικό επάγγελμα 

και επιπροσθέτως, έχει νομική προσωπικότητα, οπότε και επιδιώκει οικονομικό 

σκοπό. Τότε, ακολουθώντας το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα, δύναται να έχει 

πτωχευτική ικανότητα. Επίσης, δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα τα νομικά πρόσωπα 

του δημοσίου δικαίου. Σύμφωνα με το Σχέδιο του Εμπορικού Κώδικα και η 

Ομόρρυθμη καθώς και η Ετερόρρυθμη Εταιρεία, είναι εμπορικές σύμφωνα με το 

τυπικό κριτήριο, ακόμη και αν δεν έχουν εμπορικό σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, η 

πτώχευση μιας Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης, φέρει και την λύση της εταιρείας, 

έχοντας ως αποτέλεσμα την "παράλληλη" πτώχευση των εταίρων που είναι 

ομόρρυθμοι. Αυτό συνεπάγεται στο ότι με την κήρυξη της πτώχευσης, συγχρόνως 

συμπτωχεύουν μαζί με την εταιρεία και οι ίδιοι οι ομόρρυθμοι εταίροι και το 

δικαστήριο αρκείται απλά στον έλεγχο της συνδρομής εκείνων των βασικών 

προϋποθέσεων που οδηγούν στην πτώχευση όχι ως προς τους ίδιους, αλλά ως προς 

την εταιρεία. Σε περίπτωση που ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει καταφέρει να 

καταβάλει την εισφορά του, τότε αποκτάει θέση οφειλέτη της εταιρείας της οποίας 

πτώχευσε. Ωστόσο, η πτώχευση του ομόρρυθμου εταίρου, δεν συνεπάγεται με 

αυτόματη πτώχευση της εταιρείας, αλλά μόνο ως λύση αυτής. Υπάρχει δε και η 

περίπτωση της συμφωνίας της συνέχισης της εταιρείας από τους υπόλοιπους εταίρους.  
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Σε περίπτωση πτώχευσης μιας Ανώνυμης Εταιρείας, προκαλείται αυτόματα 

και η λύση της, χωρίς ωστόσο να επέλθει πτώχευση στους μετόχους, ή τους διοικητές, 

καθώς επίσης δεν υπάρχει διάλυση των οργάνων της, που μπορούν να 

εξακολουθήσουν να λειτουργούν σε εσω-εταιρικές υποθέσεις, περιορισμένα όμως. 

Υπάρχει δυνατότητα αναβίωσης μιας Ανώνυμης Εταιρείας μετά από την πτώχευσή 

της, αφού εξακολουθεί να συνεχίζεται η νομική της προσωπικότητά. Παρ’ όλα αυτά, η 

λύση της Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και η ειδική απόφαση που την κηρύσσει σε 

πτώχευση, πρέπει να υποβληθούν στην δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7α § 1 κ.ν. 

2190/20. 

Όταν πτωχεύσει μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, προκαλείται η λύση 

αυτής, χωρίς όμως να πτωχεύσουν οι εταίροι ή οι διαχειριστές της. Όπως 

προαναφέρθηκε και για την Ανώνυμη Εταιρία, έτσι και για την Ε.Π.Ε., με την 

πτώχευση της, επέρχεται και η λύση της, ωστόσο δεν εκλείπει το νομικό της 

πρόσωπο, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται κατά πλάσμα δικαίου και αυτό με 

σκοπό την συνέχιση της πτωχευτικής της διαδικασίας.  

Οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας, δεν αποκτάνε αυτόματα επειδή είναι 

μέτοχοι εταιρείας, την εμπορική ιδιότητα. Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας πρόσφατης 

νομολογίας, μπορεί να αποδοθεί σε έναν μέτοχο Ανώνυμης Εταιρείας η εμπορική 

ιδιότητα, αν αυτός κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της Εταιρείας. Αυτό 

συμβαίνει επειδή, εξαρτάται από τη συμμετοχή του η ύπαρξη της Εταιρείας και η 

εξακολούθηση των εργασιών της. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο και εσφαλμένο να 

αποδίδεται η εμπορική ιδιότητα στο μέτοχο ο οποίος έχει αποκτήσει το σύνολο των 

μετοχών ή τουλάχιστον την πλειοψηφία αυτών από μια ανώνυμη εταιρεία. Αυτό είναι 

επικίνδυνο για τον θεσμό της ανώνυμης εταιρείας, επειδή μπορεί να υπάρξει 

παραγνώριση των οικονομικοδικαϊκών στόχων που έχει ο εταιρικός τύπος, όπως 

επίσης και η οργανωτική αυτονομία του.  

Ο μέτοχος ο οποίος κατέχει πλειοψηφικά τις μετοχές, έχει απέναντι στην 

Εταιρία αυξημένο καθήκον πίστης. Ανεξάρτητα από τα μερίδια που κατέχει ο 

διαχειριστής μιας Ε.Π.Ε., οι ενέργειες του, είναι στο όνομα της Εταιρείας και για 

λογαριασμό αυτής. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν καθίσταται έμπορος.  
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Στην περίπτωση πτώχευσης κάποιου Συνεταιρισμού, προκαλείται η λύση 

αυτού και συγχρόνως καταχωρείται στο μητρώο συνεταιρισμών και συγκεκριμένα στο 

ειρηνοδικείο που βρίσκεται στην περιφέρεια όπου εδρεύει αυτός ο Συνεταιρισμός. Η 

πράξη αυτή, είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 § 1 του ν. 1667/1986. Στην περίπτωσης 

πτώχευσης Ναυτικής Εταιρείας, επέρχεται και η λύση αυτής, καταχωρείται στο 

μητρώο των Εταιρειών και πιο συγκεκριμένα στη μερίδα που κατέχει η Εταιρεία. Σε 

περίπτωση ανήθικου ή παράνομου χαρακτήρα μιας επιχείρησης και πάλι δεν 

αποκλείεται η πτώχευση αυτής. Ένα παράδειγμα αποτελεί μια επιχείρηση που κάνει 

αγοροπωλησίες απαγορευμένων ναρκωτικών.  

 
 

1.8 Συνέπειες της Πτώχευσης 

 

 

Οι συνέπειες της πτώχευσης αφορούν αρχικά τις στερήσεις των δικαιωμάτων του 

οφειλέτη που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις. Οι συνέπειες αναφέρονται 

αναλυτικά στον Πτωχευτικό Κώδικα από το άρθρο 15 έως και το άρθρο 51. Στερείται 

αυτοδικαίως της διοίκησης της περιουσίας του και κινείται μόνο με τη σύμπραξη του 

συνδίκου. Παράλληλα, παύουν οι εναντίων αυτού ατομικές διώξεις. Κατά την έκδοση 

διαταγής πληρωμής προς τον υπό πτώχευση οφειλέτη, επέρχεται ακύρωση αυτής 

ενώπιον του Αρμόδιου Δικαστηρίου. 

Οι δανειστές οφείλουν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Η αναγγελία 

κοινοποιείται ενώπιον του συνδίκου και της γραμματείας του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου. Επίσης, οι απαιτήσεις κατά του πτωχεύσαντος, που δεν περιλαμβάνουν 

προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα παύουν την παραγωγή τόκων. Οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές παράλληλα κατά του πτωχού θεωρούνται ότι έχουν παύσει. 

Ο πτωχός δεν μπορεί να ασκήσει λειτούργημα δημοσίου δημοτικού ή 

κοινοτικού υπαλλήλου, να ασκήσει δημόσιο λειτούργημα, επάγγελμα υπαλλήλου 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, να διοικεί την περιουσία των παιδιών του, να 



Πτώχευση επιχειρήσεων: θεωρητική ανάλυση και εμπειρκή διερεύνηση 

 

 

 
16 

ασκήσει εμπορικό επάγγελμα καθώς και γνωστοποιείται το όνομά του σε δημόσιο 

βιβλίο του μητρώου του Πρωτοδικείου. Παράλληλα, δεν μπορεί να ασκήσει το 

επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συμβούλου, του μεσίτη 

ασφαλίσεων, του γενικού διευθυντή ή διευθύνοντα συμβούλου, του αναπληρωτή 

διευθυντή ελληνικής ασφαλιστικής επιχειρήσεως σε κράτη μέλη της ΕΕ. 

Επιβάλλεται να εμφανίζεται (ο πτωχός) έγκαιρα, κάθε που καλέιται από τον 

σύνδικο ή τον εισηγητή στο δικαστήριο αναφορά με την εξέταση και το κλείσιμο των 

βιβλίων του. Κάθε επιστολή προς αυτόν παραδίδεται και αποσφραγίζεται από τον 

σύνδικο. Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης προσωπικής του πτωχού μετά από την μη 

κατάθεση του ισολογισμού της επιχείρησης που πτώχευσε.  

 
 

1.9 Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης 

 

 

Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης αντικατέστησε με το άρθρο 12 του νόμου 

4013/2011 και στη συνέχεια με το άρθρο 234 του νόμου 4072/2012, το Έκτο 

Κεφάλαιο «Διαδικασία Συνδιαλλαγής» του Πτωχευτικού Κώδικα. Το νέο άρθρο 99 

αφορά «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων 

συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία 

εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό». 

Η διαδικασία αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και ύψους 

οφειλών. Οι τροποποιήσεις του νόμου 4013/2011 καθιέρωσε αυτή τη διαδικασία που 

προηγείται της πτωχεύσεως των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρές 

οικονομικές δυσκολίες ή βρίσκονται σε παύση πληρωμών και αφορά. Η ύπαρξη και 

εφαρμογή αυτής της διαδικασίας εξυγίανσης είναι η διατήρηση, αξιοποίηση, 

αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με προϋπόθεση τη συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών. 

Αρχικώς, κατατίθεται η αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας προς το 

πτωχευτικό δικαστήριο. Η συγκεκριμένη αίτηση περιγράφει την οικονομική 
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κατάσταση του οφειλέτη με παράθεση των όσο το δυνατόν πιο πρόσφατων στοιχείων 

και τα αίτια που οδήγησαν στην αδυναμία του. Πιθανά επισυνάπτονται και οι 

διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει με τους πιστωτές. Επίσης, περιγράφονται στην 

αίτηση διάφορα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση όπως το μέγεθός της, κάθε 

περιουσιακό στοιχείο της, η δραστηριότητά της, ο κύκλος εργασιών και η εμπορική 

της κατάσταση, γίνεται αναφορά στον αριθμό των εργαζομένων και των πιστωτών της 

και καταγράφει παράλληλα τα οικονομικά της δεδομένα καθώς και συγκεκριμένες 

προτάσεις αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. 

Η αίτηση συνοδεύεται από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης που 

αναφέρονται στην τελευταία χρήση, τη βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για τα χρέη του 

οφειλέτη προς το Δημόσιο, το παράβολο για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα ή 

κάποιου άλλου διαμεσολαβητή και την έκθεση του εμπειρογνώμονα. 

Η δικάσιμος ώστε να συζητηθεί η αίτηση, ορίζεται εντός διμήνου από την 

ημερομηνία που υποβάλλεται. Έως τότε, την ημερομηνία δηλαδή που θα οριστεί η 

δικάσιμος, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα βρίσκεται υπό αναστολή.  Η διαδικασία 

της εξυγίανσης της επιχείρησης θα ξεκινήσει με εντολή του πτωχευτικού δικαστηρίου 

εφόσον αποφασισθεί ότι μπορεί να οδηγηθεί σε επιτυχία και ικανοποίηση των 

πιστωτών της. Εάν αυτό επιτευχθεί, δηλαδή αποφασιστεί το άνοιγμα της διαδικασίας 

εξυγίανσης ακολουθεί η διαδικασία όπου ο οφειλέτης ζητά τη σύγκληση συνέλευσης 

των πιστωτών. Έτσι, διορίζεται ένας μεσολαβητής μεταξύ του οφειλέτη και των 

πιστωτών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Στην περίπτωση που έχει υπογραφεί 

από το 60% του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών συμπεριλαμβανομένου και 

το 40% των ενυπόθηκων δανειστών δύναται να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του 

οφειλέτη και των πιστωτών πριν το άνοιγμα της διαδικασία εξυγίανσης 

(Σωτηρόπουλος, 2008). Τα παρακάτω αφορούν το πιθανό περιεχόμενο της συμφωνίας 

εξυγίανσης:  

-ρυθμίσεις του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη, 

-μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, 

-κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, 

-εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 

-ανάθεση διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο πρόσωπο κλπ. 
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Η διαδικασία της εξυγίανσης φέρει πλεονεκτήματα για τον οφειλέτη, όπως: 

-αναστολή και όχι εξάλειψη όλων των διωκτικών μέτρων προς το πρόσωπό              

του, καθώς και της περιουσίας του, 

-διατήρηση του δικαιώματός τους στην έκδοση επιταγών, 

-διατήρηση του δικαιώματος συνέχειας της εμπορικής του δραστηριότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

2.1 Ορισμός Προβληματικότητας 

 

 

Μια επιχείρηση, θεωρείται ότι είναι «προβληματική» όταν δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στις υποχρεώσεις της και οι λόγοι για 

αυτό είναι δύο ειδών. Ο ένας είναι γιατί δεν επαρκούν οι εισπράξεις που έχει έτσι 

ώστε να καλύψει τις υποχρεώσεις της, ή ο δεύτερος λόγος είναι ότι αντιμετωπίζει 

προβλήματα δανεισμού. Αυτές είναι οι δύο συνιστώσες που μπορεί να υπάρχουν 

μονομερώς ή να συντρέχουν συνδυαστικά και μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση 

στην πτώχευσή της και έπειτα στη ρευστοποίηση των επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων της, με σκοπό την εξόφληση των δανειστών της. Επιπροσθέτως, μπορεί να 

θεωρηθεί «προβληματική» και η επιχείρηση της οποίας, παρόλο που έχει μειωθεί η 

ρευστότητα της σε σημαντικό βαθμό, μπορεί να εκπληρώνει μόνο ένα μικρό μέρος 

των υποχρεώσεων που τρέχουν (Κάτσου, 1988). 

 
 

2.2 Αιτίες Δημιουργίας Προβληματικών Επιχειρήσεων 

 

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται πλέον «προβληματικές». Οι 

βασικότερες αιτίες που οδηγούν μια επιχείρηση στο να δυσλειτουργήσει, να θεωρηθεί 

«προβληματική» και τελικά να καταλήξει στην πτώχευση, βρίσκονται στο 

δυσλειτουργικό μοντέλο λειτουργίας της, δηλαδή προέρχεται από το εσωτερικό της, ή 

οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες. Οι δύο λόγοι λοιπόν για τους οποίους μια 

επιχείρηση δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, είτε είναι 

ενδοεπιχειρησιακοί, με βάση τους εσωτερικούς παράγοντες, είτε εξωεπιχειρησιακοί 
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και οφείλονται σε παράγοντες εξωτερικούς για τους οποίους δεν ευθύνεται η ίδια η 

επιχείρηση. 

  
 

2.2.1 Αιτίες Ενδοεπιχειρησιακές 

 

 

Μία από τις συχνότερες αιτίες που αφορούν την ενδοεπιχειρησιακή λειτουργική 

ανεπάρκεια, είναι η ανεπαρκής διοίκηση. Μάλιστα, θεωρείται ως μια από τις πιο 

συχνές και σημαντικότερες αιτίες που είναι δυνατόν να οδηγήσουν μια επιχείρηση 

άμεσα στην πτώχευση. Ο Argenti το 1976, διατύπωσε την θεωρία ότι η «κακή» και 

ανεπαρκής διοίκηση, δύναται να «καταστρέψουν» μια επιχείρηση (όπ. αναφ. στο 

Κάτσου, 1988). 

Συνήθως με την έννοια «ανεπαρκής διοίκηση», είναι η διοίκηση μιας 

επιχείρησης που δεν έχει βάθος και αυτό γίνεται πιο συχνά όταν διοικείται μόνο από 

ένα άτομο. Έτσι, οι αποφάσεις που αφορούν επιχειρησιακές δραστηριότητες και 

σχετίζονται με σημαντικά θέματα, όταν λαμβάνονται μόνο από ένα άτομο, στερούνται 

διαφορετικής οπτικής, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που το άτομο είναι δυνατό να 

χάνει τον έλεγχο, μη μπορώντας να διοικήσει σωστά και πιο αντικειμενικά.  

Ένας ακόμη λόγος, είναι όταν δεν υπάρχει ειλικρινής συνεργασία και σωστή 

και αποδοτική επικοινωνία ανάμεσα στα ανώτερα και στα κατώτερα στρώματα της 

επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο 

δημιουργίας σοβαρών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα να μην φτάνουν τα 

μηνύματα του προσωπικού στη διοίκηση και ανάποδα να μην φτάνουν στο προσωπικό 

σωστά οι εντολές της διοίκησης. 

Η νωθρότητα όπως και η κακή διάρθρωση που έχει το διοικητικό συμβούλιο, 

είναι ακόμη μια περίπτωση κακής διοίκησης. Πρέπει η επιχείρηση να έχει ενεργά 

μέλη και να μην προβαίνει μόνο ένα ή λιγοστά άτομα στη λήψη σοβαρών αποφάσεων 



Πτώχευση επιχειρήσεων: θεωρητική ανάλυση και εμπειρκή διερεύνηση 

 

 

 
21 

που αφορούν την επιχείρηση. Επίσης, πρέπει να αποτελείται το διοικητικό συμβούλιο 

από άτομα, τα οποία να έχουν τις απαιτούμενες διοικητικές ικανότητες, όπως για 

παράδειγμα, να υπάρχουν άτομα που έχουν διάφορες ειδικότητες, για να μπορούν να 

συζητούνται ολοκληρωμένα τα θέματα που αφορούν όλες τις δραστηριότητες που έχει 

η επιχείρηση. 

Η μη αντιπροσώπευση της χρηματοδοτικής λειτουργίας, είναι ακόμη μία αιτία 

«προβληματικότητας». Σε πολλές επιχειρήσεις που δεν αντιπροσωπεύεται η 

χρηματοδοτική λειτουργία από το διοικητικό συμβούλιο, άρα δεν υπήρχε και ο 

απαιτούμενος έλεγχος βασικών δεικτών, η κακή οικονομική διαχείριση οδήγησε την 

επιχείρηση σε οικονομικές δυσφορίες και τελικά αφερεγγυότητα.  

Ο διευθύνοντας σύμβουλος παίζει καθοριστικό ρόλο καμιά φορά στην ροή της 

σωστής διοίκησης της επιχείρησης, πάντα ανάλογα το μέγεθος και το είδος της 

επιχείρησης. Για αυτούς τους λόγους, είναι σημαντικό να είναι ο διευθύνων 

σύμβουλος και ο πρόεδρος να μην είναι το ίδιο πρόσωπο, έτσι ώστε να μπορεί να 

λογοδοτεί ο διευθύνων σύμβουλος σε κάποιον άλλο και να υπάρχει ισορροπία, 

έλεγχος και διαφάνεια. 

Ένας σημαντικός επίσης λόγος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση 

σε «καταστροφικό» δρόμο, είναι η ανεπαρκής λογιστική πληροφόρηση. Αυτός είναι 

ένα άμεσος λόγος και αίτιο που μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση στην πτώχευση. 

Είναι σημαντικό μια επιχείρηση να μπορεί να συντάξει τον προϋπολογισμό της, όπως 

επίσης και να παρακολουθεί το κατά πόσο εκτελείται σωστά, εφαρμόζοντας 

παράλληλα ένα σύστημα κοστολόγησης και παρακολουθώντας μεταβολές στην αξία 

που έχουν τα περιουσιακά της στοιχεία. Υπάρχουν και άλλα πολλά ακόμα βασικά 

θέματα που σχετίζονται με την λογιστική, μέσα από τα οποία μπορούν να λυθούν τα 

οικονομικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει η επιχείρηση, αρκεί να 

ελεγχθούν έγκαιρα. Στην αντίστοιχη περίπτωση καθυστέρησης, ή ανεπάλληλων 

λογιστικών λαθών, μπορεί η επιχείρηση να οδηγηθεί στην χρεοκοπία. 

Μια ακόμη αιτία, ενδοεπιχειρησιακής δυσλειτουργίας, είναι το δυσανάλογο 

εξάπλωμα της εμπορικής δραστηριότητας. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, μια 

επιχείρηση να θέλει να κυριαρχήσει στην αγορά, οπότε να επεκτείνεται συνεχόμενα. 
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν λαμβάνει κάποιο δάνειο η επιχείρηση για να 

προβεί σε αυτήν την ενέργεια, χρησιμοποιεί τα κέρδη της, κάτι που έχει ως 

αποτέλεσμα να γίνει ο τζίρος δυσανάλογα μεγάλος, συγκριτικά με το ενεργητικό τους.  

Ωστόσο, για να μπορέσει ο τζίρος αυτός, να εξυπηρετηθεί, οι μέτοχοι πρέπει 

να συνεισφέρουν συνέχεια. Σε περίπτωση που θελήσει η επιχείρηση να δανειστεί, 

επειδή έχει χαμηλό περιθώριο κέρδους, οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν εύκολα, όπως 

επίσης και οι μέτοχοι δεν είναι δυνατό σε αρκετές περιπτώσεις να καλύψουν όλο το 

κεφάλαιο που απαιτείται από μόνοι τους. Το αποτέλεσμα είναι, η επιχείρηση συχνά να 

καταλήγει σε ταμειακή δυσχέρεια (Κάτσου, 1988). 

Επιπροσθέτως, ένας ακόμη λόγος, ενδοεπιχειρησιακής δυσφορίας, είναι το 

υψηλό ποσοστό δανειακών κεφαλαίων. Είναι φυσικό ο υπερβολικός δανεισμός, να 

αποτελεί μια από τις σοβαρότερες αιτίες που είναι δυνατό να οδηγήσει την επιχείρηση 

σε πτώχευση. Πολλές φορές, το αποτέλεσμα μιας οικονομικής δραστηριότητας ή 

επενδυτικής, είναι διαφορικό από το προσδοκούμενο, οπότε η επιχείρηση δεν μπορεί 

αλλιώς από το να αναγκαστεί να δανειστεί ξανά και ξανά, προκειμένου να επιβιώσει. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, η επιχείρηση δανείζεται ακόμη από την στιγμή που ιδρύεται 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των δανειακών 

κεφαλαίων και έτσι, η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία ήδη βρίσκεται να 

επιδεινώνεται και άλλο (Κάτσου, 1988) 

Όταν μια επιχείρηση έχει περισσότερα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια, από ότι 

της αρμόζει, τότε, μπορεί να πραγματοποιεί επενδυτικές δραστηριότητες που δεν είναι 

εντός του δυναμικού της. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι υποεκτιμάται αρκετά συχνά το 

κόστος, ενώ αντίθετα, υπερεκτιμούνται τα έσοδα. Αυτός είναι και ο λόγος που οδηγεί 

την επιχείρηση στο να καταφεύγει συνεχώς σε δανεισμό, έτσι ώστε να μπορέσει να 

συνεχίσει τη λειτουργία της και να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της. Μια λάθος 

επένδυση, μπορεί να αποτελέσει σοβαρή αιτία που θα οδηγήσει την επιχείρηση σε 

«προβληματικότητα» (Κάτσου, 1988) . 

Τέλος, δεν είναι σπάνιες οι φορές που υπάρχουν λάθη στη διοίκηση. Οι Charan 

και Useem (2002), διατύπωσαν ως ακόμη μια ενδοεπιχειρησιακή αιτία που οδηγεί 

στην «προβληματικότητα» τα διοικητικά λάθη. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
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μεγάλη διοικητική επιτυχία, οπότε η επιχείρηση έχει μια σημαντική άνοδο, τότε είναι 

που γίνονται σημαντικότερα λάθη, όπως είναι ο εφησυχασμός. Η επιχείρηση είναι 

ένας ζωντανός οργανισμός που έχει ανάγκες παγίωσης και συντήρησης της 

λειτουργίας της, αλλά έχει και ανάγκη από εξέλιξη και ενσωμάτωση αυτής στις 

τρέχουσες συνθήκες του παρόντος, όπως επίσης και μελλοντικού οραματισμού. Έτσι, 

όταν μένει στάσιμη και επικρατεί η συντηρητική κατάσταση, είναι δυνατό να μην 

λαμβάνονται ορθές αποφάσεις που θα την βοηθήσουν στο μέλλον.  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν λαμβάνονται πάντα ορθές 

αποφάσεις, είναι η ελλιπής πληροφόρηση που λαμβάνει από τα κατώτερα στελέχη ο 

διευθύνοντας σύμβουλος. Για να συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν έχει δημιουργηθεί 

το κατάλληλο κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Επιπροσθέτως, αρκετές 

επιχειρήσεις, εξαιτίας της εμμονής που έχουν για γρήγορη και συνεχή ανάπτυξη 

αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο από ότι τους συνιστάται και έτσι η δόση κινδύνου 

είναι υπερβολική. Όλα τα προαναφερθέντα, αποτελούν σημαντικά λάθη και σε 

συνδυασμό με τα μη ικανά άτομα στις κατάλληλες θέσεις της διοίκησης είναι δυνατό 

να οδηγήσουν την επιχείρηση σε κατάσταση πτώχευσης. 

  
 

2.2.2 Αιτίες Εξωεπιχειρησιακές 

 

 

Σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 

πτώχευση μια επιχείρηση, είναι αυτοί που συνήθως προκύπτουν από μεταβολές που 

συμβαίνουν στο κοινωνικό- οικονομικό περιβάλλον, όπως επίσης και στο πολιτικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον. 

 

Όσον αφορά το οικονομικό περιβάλλον, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που 

είναι δυνατό να επηρεάσουν μια επιχείρηση και την πορεία αυτής, είναι πρώτον η 

ύφεση που καμιά φορά μπορεί να προκύψει και μέσα σε μια χώρα αλλά και εκτός 

αυτής. Η ύφεση αυτή, κυρίως μπορεί να εκδηλωθεί ως μείωση του ρυθμού της 
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αύξησης του ΑΕΠ. Επιπροσθέτως, πρέπει για τους παραπάνω λόγους μια επιχείρηση 

να παρακολουθεί συχνά την πορεία που έχει ο πληθωρισμός, όπως επίσης είναι πιθανό 

μια αλλαγή του, να επηρεάσει την ικανότητα για πρόβλεψη του επενδυτικού κόστους, 

καθώς επίσης και τη σημασία που έχουν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες.  

 

Επίσης, σημαντικός οικονομικός παράγοντας, ο οποίος αν δεν αντιμετωπιστεί 

έγκαιρα από την πλευρά της διοίκησης μιας επιχείρησης, είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

οικονομική δυσχέρεια, είναι ο ανταγωνισμός ο οποίος επικρατεί στον κλάδο τον οποίο 

ανήκει και η επιχείρηση. Επίσης σημαντικός παράγοντας θεωρείται και η διεθνή 

πορεία που έχουν τα επιτόκια, όπως επίσης και οι υποτιμήσεις των νομισμάτων, 

καθώς και η είσοδος των καινούργιων επιχειρήσεων στον κλάδο. Τέλος, σημαντικοί 

παράγοντες είναι και το πώς διαμορφώνονται τα εισοδήματα όπως επίσης και οι τυχόν 

αλλαγές στις προτιμήσεις που έχουν οι καταναλωτές, δηλαδή στον τρόπο ζωής και 

διαμόρφωσης της αγοράς κ.α. (Argenti, 1976). 

 

Κάποια ακόμη κοινωνικά θέματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει με 

προσοχή η κάθε επιχείρηση, είναι η επιθυμία που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι στο 

να μειώσουν τις ώρες τις εργασίας τους, όπως επίσης και η επιθυμία στο να 

συμμετάσχουν σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες. Αυτά μπορεί να είναι ζητήματα 

και θέματα τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την επιχείρηση άμεσα και για αυτόν τον 

λόγο, πρέπει να διευθετούνται άμεσα, όπως επίσης είναι βασική προϋπόθεση το να 

υπάρχει η κατάλληλη συνεργασία και ορθή επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους 

και τους εργοδότες, έτσι ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης 

(Κάτσου, 1988). 

 

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση, ή το 

αντίθετο να την τραβήξει πίσω, είναι και η εξέλιξη της τεχνολογίας, κάτι που αποτελεί 

έναν σημαντικότατο εξωτερικό παράγοντα, αφού επηρεάζει την πορεία αυτής. Ένα 

από τα πιο απλά παραδείγματα αποτελεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός της που έχει η 

επιχείρηση, ο οποίος πρέπει να μπορεί να ακολουθεί τη εξέλιξη της τεχνολογίας, η 

οποία είναι ραγδαία και να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς. 
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Παράλληλα, εκτός από τον τεχνολογικό εξοπλισμό, πρέπει να εκσυγχρονίζεται 

και ολόκληρη η βιομηχανική πολιτική που έχει η επιχείρηση. Είναι απαραίτητες αυτές 

οι ενέργειες, αφού ο ξεπερασμένος τεχνολογικός εξοπλισμός δεν δίδει τη δυνατότητα 

παραγωγής προϊόντων, τα οποία απαιτεί η αγορά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να 

μην είναι ανταγωνιστικά. Η τεχνολογία ωστόσο, εξελίσσεται με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και σε αρκετές περιπτώσεις είναι φυσικό να μην μπορεί 

μια επιχείρηση να την ακολουθήσει. Για αυτούς τους λόγους, πρέπει να προσέχει σε 

μεγάλο βαθμό την οικονομική και λογιστική της διαχείριση, έτσι ώστε να μπορεί να 

επενδύσει έξυπνα και σωστά την κατάλληλη στιγμή (Τσόλκα, 1987). 

 

Ο Argenti το 1976, διατύπωσε την θεωρία ότι παρ’ όλες τις μεταβολές που 

συμβαίνουν στο περιβάλλον και είναι δυνατόν να είναι αντιμετωπίσιμες, υπάρχουν 

κάποιες φορές και κάποιες άλλες μεταβολές, οι οποίες ακόμη και οι πιο σωστές και 

οργανωμένες διοικήσεις δεν μπορούν να προσπεράσουν. Τέτοιες σχετικές μεταβολές, 

είναι οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι των τιμών των προϊόντων. Δεν έχει τη 

δυνατότητα μια επιχείρηση να εμποδίσει την περίπτωση της ανόδου των τιμών που 

αφορούν τις πρώτες ύλες, τα ημερομίσθια, καθώς επίσης, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

σε υψηλά κόστη που μπορεί να επιβληθούν και αφορούν τη μείωση της ρύπανσης. 

Έτσι, σε περίπτωση ελέγχων από τη μεριά του κράτους, οι οποίοι μπορούν να είναι 

πραγματικά αυστηροί, είναι δυνατό να δημιουργηθεί «προβληματικότητα» σε μια 

επιχείρηση που βρίσκεται σε κάποια περιοχή που αντιμετωπίζει κάποιο σχετικό 

πρόβλημα και είναι πιθανό να οδηγηθεί η επιχείρηση ακόμη και σε πτώχευση.  
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2.3 Εμφάνιση Προβληματικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

 

 

Προβληματικές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν στην χώρα μας από τις αρχές  1977 

και τα προβλήματα αυτών ήταν οικονομικής φύσεως. Η βιομηχανική και οικονομική 

πολιτική της δεκαετίας του ’50 διαμόρφωσαν κατά πολύ αυτό το γεγονός. Μετά τον 

Β’ Παγκόσμιο, η ελληνική αγορά περνούσε κρίση, τα δάνεια από την Αμερική για την 

ελληνική βιομηχανία ήταν μεγάλα όμως η προσπάθεια για ανάπτυξη δεν βοηθήθηκε 

μέσω επενδύσεων.  

 

Τα επιτόκια των δανείων ήταν πολύ υψηλά κατά τη δεκαετία του ΄70. 

Προβλήματα όπως η ελληνική γραφειοκρατία, η παραοικονομία και η έλλειψη 

οργάνωσης χώλαιναν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων και πόσο μάλλον της βιομηχανίας. Τα προβλήματα αυτά είχαν ως 

αποτέλεσμα να μην συμβαδίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις με αντίστοιχες άλλων 

αναπτυγμένων χωρών λόγω του μη εκσυγχρονισμού τους και όχι μόνο (Τσόλκα, 

1987). 

 

Στο τέλος της δεκαετίας του ’70, το πιστωτικό σύστημα αντιμετώπισε έντονο 

πρόβλημα μιας και η αποπληρωμή των οφειλών των βιομηχανικών μονάδων δεν ήταν 

σύνηθες φαινόμενο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Κάτσος (1988), στα 

τέλη του 1985, 140 μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις παρουσίαζαν δηλωμένο 

οικονομικό πρόβλημα και ακολουθούσαν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

αδυνατούσαν να αποπληρώσουν την εκάστοτε χρηματοδότησή τους, ακόμη και τις 

υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις τους.  
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Παράλληλα, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης (1983) 

τον οποίο και ίδρυσε η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της 

οικονομικής δυσχέρειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Δυστυχώς, η γραφειοκρατία 

δεν βοήθησε και αυτόν τον οργανισμό και μη έχοντας ξεκάθαρους στόχους τα 

προβλήματα συνέχισαν να αυξάνονται (Τσόλκα, 1987). Μέχρι το 1996 που 

εφαρμόστηκε η συνθήκη του Μάαστριχτ και επήλθε σχετική εξυγίανση της ελληνικής 

οικονομίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις πτώχευαν με αυξητικό ρυθμό. Στις αρχές της 

πρώτης πενταετίας του 2000, άρχισε εκ νέου η αύξηση των επιχειρήσεων που πτώχευαν και η 

οικονομική κρίση της Ελλάδας από το 2007 και μετά ήταν καταλυτική για την υπερβολική 

εμφάνιση επιχειρήσεων υπό καθεστώς πτώχευσης (Γαγάνης, κ. συν, 2006).  

 

 

2.4 Παράγοντες που Οδήγησαν τις Ελληνικές Επιχειρήσεις στην 

Πτώχευση 

 

 

Σύμφωνα με τον Σακελλαρόπουλο (1992), οι παράγοντες που ήταν οι σημαντικότεροι 

για την μαζική πτώχευση επιχειρήσεων του ελληνικού κράτους ήταν οι παρακάτω: 

-Μείωση του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Η αντιστοιχία επέρχεται από την 

μείωση του έυ ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα και την αύξηση των 

πτωχευμένων ελληνικών επιχειρήσεων.  

-Μείωση της παραγωγικότητας. 

-Η αποβιομηχάνιση της οικονομίας. Αυξήθηκε ο τομέας των υπηρεσιών και μειώθηκε 

η βιομηχανία ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης. 

-Μείωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας. 

 

Επιπλέον παράγοντες είναι φυσικά η οικονομική κρίση της Ελλάδας και η 

γενικότερη ύφεση που υπέστη η χώρα. Τα προβλήματα ρευστότητας είναι αποτέλεσμα 

της δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις πλέον στην ανεύρεση κεφαλαίου. 
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Οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια δεν παρέχουν με ευκολία χρήματα σε επιχειρήσεις 

και παράλληλα, το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών έχει μειωθεί σε μεγάλο 

βαθμό. Η συνεχείς αυξήσεις στον φορολογικό τομέα επιφέρουν μείωση κέρδους και οι 

αναπτυγμένες οικονομικά χώρες κάνουν τον ανταγωνισμό ακόμη πιο ισχυρό. Όλα τα 

παραπάνω συνέβαλαν αποτελεσματικά στην αύξηση του ρυθμού κατά τον οποίο 

ελληνικές επιχειρήσεις καταθέτουν αίτηση πτώχευσης. 

 

Σημαντική καταγραφή επιχειρήσεων που καταθέτουν αιτήσεις πτώχευσης 

είναι και αυτή των επιχειρήσεων που εκτός των παραπάνω, αντιμετωπίζουν και 

εσωτερικά προβλήματα. Προσπάθεια εφαρμογής επεκτατικής πολιτικής, φιλόδοξες 

επενδύσεις, ελλείψεις στην εσωτερική διοίκηση κάποιων υπό πτώχευση επιχειρήσεων, 

λάθος χειρισμοί γενικότερα είναι επίσης παράγοντες που είχαν αρνητικά 

αποτελέσματα για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

 

2.5 Στοιχεία Ελληνικών Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

 

 

Από έρευνα που έγινε σε άρθρα ελληνικών εφημερίδων, πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις δήλωσαν πτώχευση. Άλλες ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο και 

άλλες όχι. Το μεγαλύτερο λάθος των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής 

στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ήταν ότι δεν έλαβαν άμεσα υπόψη τους τις 

δυσμενείς επιχειρηματικές συνθήκες που τους παρουσιάζονταν. Λόγος πιθανά η 

έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεών τους. Παρακάτω 

καταγράφονται σε τυχαία σειρά, οι περιπτώσεις μερικών από αυτές καθώς 

αναφέρονται και σχόλια των επιχειρηματιών που πτώχευσαν: 
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-   ... 

Τα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, κατέθεσαν πτώχευση το έτος 2011. Η αλυσίδα 

μετά από την αποτυχημένη προσπάθειά της για ένταξη στο άρθρο 99 του νόμου 

ό 3588/2007, κήρυξε πτώχευση που επέφερε την καταστροφή στην αλυσίδα 

αλλά και οικονομική καταστροφή στους προμηθευτές αυτής. Βασικότερος λόγος 

εκτός της οικονομικής κρίσης της χώρας ήταν η των επί σειρά ετών κακή διαχείριση 

της διοίκησης (www.protothema.gr).  

 

-SPRIDER STORES .... 

H «μεγαλύτερη ελληνική πολυεθνική αλυσίδα οικονομικής μόδας», όπως 

αναφερόταν στα δελτία τύπου, κατέρρευσε σαν «χάρτινος πύργος» μέσα σε μερικούς 

μήνες. Η Sprider ξεκίνησε με ένα κατάστημα λιανικής το 1992 και στο απόγειο της 

έφτασε να μετρά περισσότερα από 110 καταστήματα. Την 1η Οκτωβρίου 2013, 

ανακοίνωσε ότι διακόπτει την λειτουργία των 45 εναπομεινάντων καταστημάτων, 

οδηγώντας στο ταμείο ανεργίας περίπου 900 εργαζομένους από τους συνολικά 2.000 

που απασχολούσε μέχρι την έλευση της κρίσης, το 2009. Η Sprider υπολογίζεται ότι 

οφείλει περίπου 96 εκατ. ευρώ από τα οποία περίπου 60 εκατ. ευρώ είναι τραπεζικός 

δανεισμός. Μάλιστα, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους ισολογισμούς, τα ίδια 

κεφάλαια της εταιρείας ήταν αρνητικά κατά 43 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2009 η Sprider 

εμφάνιζε αλματωδώς ζημιές, οι οποίες συνολικά διαμορφώθηκαν τα 100 εκατ. ευρώ 

τα τελευταία χρόνια. Η επεκτατική πολιτική του δικτύου καταστημάτων εντός και 

εκτός της Ελλάδας με εύκολο δανειακό χρήμα που ακολούθησε η εταιρεία σε μια 

περίοδο που ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα έκλειναν, 

ήταν ένας από τους βασικός λόγους που οδήγησε την εταιρεία στην χρεοκοπία. Η 

εταιρεία Sprider Stores σε ανακοίνωσή της υποστήριξε πως «η παρατεταμένη ύφεση 

της ελληνικής οικονομίας, ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των 

καταναλωτών, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, οι καταστροφικές συνέπειες 

της πυρκαγιάς στις κεντρικές αποθήκες και εγκαταστάσεις της εταιρείας, η άρνηση 

των ασφαλιστικών εταιρειών να την αποζημιώσουν έστω και μερικώς, αλλά και η 

αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε ο προμηθευτής της  Sprider Stores, επιδείνωσαν 

επιπρόσθετα την κατάσταση και οδήγησαν την εταιρεία στην πτώχευση»  

(www.tovima.gr ∙ www.fimes.gr). 
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-ΓΕΝΕΡ Α.Ε. 

Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς παρουσίασε επιστολή της εταιρείας ΓΕΝΕΡ Α.Ε. 

κατά την οποία οι λόγοι που οδήγησαν σε πτώχευση ήταν το μεγάλο ύψος των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Παράλληλα, παράγοντας ήταν τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζε η επιχείρηση κατά την είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από 

τρίτους αναφερόμενη σε μεγάλα ποσά (www.euro2day.gr). 

 

-ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. 

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Ημερησία», οι κυριότεροι λόγοι της 

άλλοτε εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας «Εικόνα Ήχος Α.Ε.Ε.» ήταν η 

έλλειψη ρευστού και κατ’ επέκταση η μη ομαλή τροφοδοσία με εμπορεύματα. 

Παράλληλα, ακολούθησε και επίσχεση εργασίας από το προσωπικό της εταιρίας λόγω 

του ότι ήταν απλήρωτο για πολλούς μήνες.  

 

-SATO 

Το «Πρώτο Θέμα» σε άρθρο της αναφέρει την εταιρία ειδών επίπλωσης  

SATO και καταγράφει σειρά από παράγοντες που την οδήγησαν στην πτώχευση. Ο 

βασικότερος παράγοντας ήταν οι κακές επενδύσεις της επιχείρησης στο εμπορικό 

κέντρο Athens Heart αλλά και σε real estate. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο 

ιδιοκτήτης συνέχιζε τις επενδύσεις ενώ είχε ήδη επέλθει πτώση στις πωλήσεις επίπλων 

στην Ελλάδα. 

 

-NEOSET 

Μία ακόμη επιχείρηση που κύρια ενασχόλησή της ήταν η πώληση επίπλων 

πτώχευσε και σύμφωνα με άρθρο της Prismanews ηλεκτρονικής εφημερίδας 

οδηγήθηκε στην πτώχευση λόγω των μειωμένων πωλήσεων, του ανταγωνισμού με 

ξένες αλυσίδες επίπλων όπως ΙΚΕΑ καθώς και στην κρίση που βίωνε η χώρα. 

 

http://www.euro2day.gr/
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           -NUTRIART ΑΒΕΕ 

Η εταιρεία Nutriart ΑΒΕΕ σε μια ανακοίνωσή της προς την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ανέφερε ότι «ο σημαντικότερος λόγος που την οδήγησε στην 

υποβολή αίτησης πτώχευσης, ήταν η σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της 

χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Ετσι, παρά τον όγκο των διατεθέντων 

κεφαλαίων, το γεγονός ότι τα κεφάλαια αυτά δόθηκαν σταδιακά και με καθυστερήσεις 

και σε συνδυασμό με τη διεθνή κρίση (μεγάλη αύξηση τιμών σίτου/αλεύρων) και την 

παρατεταμένη ύφεση στην ελληνική αγορά, είχαν ως αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί 

η συρρίκνωση της παραγωγής, που, με τη σειρά της, οδήγησε σε μη εφοδιασμό της 

αγοράς με προϊόντα της εταιρείας και απώλεια πωλήσεων. Αποτέλεσμα ήταν η 

εταιρεία να στερηθεί του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης και να μην είναι σε θέση 

πλέον να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της» (www.tovima.gr). 

 

           -ΕΔΡΑΣΗ-Χ.  ΑΛΛΙΔΑΣ 

Ο βασικότερος λόγος που οδήγησε την εταιρεία στην αίτηση πτώχευσης ήταν 

τα προβλήματα ρευστότητας που προέκυψαν από τη μείωση του κατασκευαστικού 

αντικειμένου αλλά κυρίως η αδυναμία του κράτους και των ιδιωτών πελατών να 

ανταποκριθούν στις οφειλές τους προς την εταιρεία (www.tovima.gr). 

 

        -ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 

Μια σειρά ατυχών επενδύσεων από το 2005, ήταν η βασική αιτία δημιουργίας 

προβλημάτων στην επιχείρηση. Με τη διεθνή κρίση του 2008, η απροθυμία των 

τραπεζών για χρηματοδότηση, ανάγκασε την επιχείρηση να απευθυνθεί στην ελβετική 

Javes. Η κίνηση αυτή όμως είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ιδρυτή του ομίλου 

σε πρόεδρο με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι Ελβετοί από την άλλη δεν έβαλαν 

ούτε ένα ευρώ στην εταιρεία, αφήνοντας τεράστιες εκκρεμότητες ως προς τις 

πληρωμές του προσωπικού και την οφειλή προς το Δημόσιο (www.prismanews.gr). 

 

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.prismanews.gr/
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2.6 Κρίση και Πτώχευση 

 

Ο αριθμός της αφερεγγυότητας στις επιχειρήσεις αυξάνει όλο και περισσότερο - από 

τότε που ξεκίνησε η κρίση - και οι πτωχεύσεις έχουν διπλασιαστεί, ενώ η τάση αυτή 

αναμένεται να συνεχιστεί. 

Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρηματίες που έχουν αποτύχει 

διδάσκονται από τα λάθη τους και, σε γενικές γραμμές, είναι περισσότερο 

επιτυχημένοι στη δεύτερη προσπάθειά τους. Έως και ποσοστό 18% όλων των 

μετέπειτα επιτυχημένων επιχειρηματιών είχαν αποτύχει στην πρώτη τους προσπάθεια. 

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρήσεων 

αναφέρει ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων 

αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην Ευρώπη: περίπου οι μισές επιχειρήσεις 

επιβιώνουν για διάστημα κάτω των πέντε ετών και περίπου 200.000 επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο διαδικασία αφερεγγυότητας. Αυτό σημαίνει ότι 600 

περίπου επιχειρήσεις κηρύσσουν κάθε μέρα πτώχευση στην ΕΕ. Ένα τέταρτο αυτών 

των πτωχεύσεων έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. 

Ειδικότερα για την τη χώρα μας, όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ, αποκαλυπτικά για το 

πόσο χρονοβόρα, δαπανηρή και αναποτελεσματική είναι η διαδικασία πτώχευσης 

στην Ελλάδα, είναι τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης «Doing Business 2014» που 

καταρτίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 87η θέση μεταξύ 

189 χωρών σε ότι αφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πτώχευσης. Βάσει της 

έκθεσης, για την ολοκλήρωση της πτώχευσης μιας μεσαίας επιχείρησης απαιτούνται 

κατά μέσο όρο 3,5 χρόνια (σε χώρες όπως η Ιρλανδία μόλις τρεις μήνες), ενώ ο 

βαθμός ανάκαμψης είναι πολύ χαμηλός. 
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Όπως υπογραμμίζεται, το πλαίσιο που διέπει τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας 

σε πολλές χώρες της ΕΕ οδηγεί, βιώσιμες κατά τα άλλα, επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες στην εκκαθάριση αντί για την αναδιάρθρωση. 

Η πείρα δείχνει ότι όσο νωρίτερα προβούν σε αναδιάρθρωση οι επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε δυσχερή θέση, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας έχουν. Όμως, η 

αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο (προτού ξεκινήσουν οι επίσημες διαδικασίες 

αφερεγγυότητας) δεν είναι δυνατή σε αρκετές χώρες (π.χ. Βουλγαρία, Ουγγαρία, 

Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Σλοβακία, Δανία) και όπου υπάρχουν επιλογές, οι 

διαδικασίες είναι αναποτελεσματικές και δαπανηρές, μειώνοντας τις δυνατότητες 

επιβίωσης των επιχειρήσεων. Τέλος, σε ορισμένες χώρες μπορεί να περάσουν πολλά 

χρόνια έως ότου γίνει απαλλαγή έντιμων επιχειρηματιών που πτώχευσαν από παλαιά 

χρέη, ώστε να μπορέσουν να προβούν σε νέο επιχειρηματικό εγχείρημα (Αυστρία, 

Βέλγιο, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Κροατία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία). Στην περίπτωση ενός έντιμου 

επιχειρηματία, η συντόμευση της περιόδου απαλλαγής από τα χρέη θα διασφάλιζε ότι 

η πτώχευση μιας επιχείρησης δεν θα κατέληγε σε «θανατική καταδίκη» του. 

Υπενθυμίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, το Μάρτιο του 2014, 

μια σειρά κοινών αρχών για τις εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, στην σύνταξη 

των οποίων η ΕΣΕΕ είχε καταθέσει τις θέσεις της. Τελικός στόχος είναι να 

μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από την εκκαθάριση στην ενθάρρυνση των βιώσιμων 

επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση έγκαιρα ώστε να αποφεύγουν την 

πτώχευση. Πάντως, η γενικότερη κατεύθυνση περιγράφεται στην εισηγητική μελέτη 

της Γενικής Διεύθυνσης για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία της Επιτροπής 

«Πτώχευση και δεύτερη ευκαιρία για ειλικρινείς επιχειρηματίες που έχουν 

πτωχεύσει», τα κυριότερα σημεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. 

Όσον αφορά στην πρόληψη της πτώχευσης: 

- Οι επιχειρηματίες πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση σε πολύ πρώιμο 

στάδιο των οικονομικών προβλημάτων. Για να συμβεί αυτό πρέπει να δημιουργηθεί 

το σωστό περιβάλλον. 
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- Η εκπαίδευση των μικρών επιχειρηματιών σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού 

και διαχείρισης θα βελτιώσει επίσης την διαχείριση των οικονομικών προβλημάτων 

σε πρώιμο στάδιο. 

- Η θέσπιση αυτόματων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης αξίζει περαιτέρω 

μελέτης, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τις καθυστερημένες πληρωμές φόρου. 

- Τα προληπτικά φορολογικά μέτρα στήριξης μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις 

να ξεπεράσουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες. 

- Η εισαγωγή του «επιχειρείν» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα αλλάξει τη 

νοοτροπία ότι ο επιχειρηματίας που πτωχεύει είναι ηττημένος και τίθεται εκτός 

αγοράς. 

- Μία ενιαία/εναρμονισμένη νομοθεσία περί πτωχεύσεων, η οποία μπορεί να συμβάλει 

στην ίση αντιμετώπιση των έντιμων επιχειρηματιών σε ολόκληρη την ΕΕ και η 

αναγνώριση των εξωδικαστικών και υβριδικών διαδικασιών θα συμβάλλουν στην 

μείωση των πτωχεύσεων. 

Για μία ομαλότερη δεύτερη ευκαιρία: 

- Οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν τους διαθέσιμους τρόπους για να 

προχωρήσουν μπροστά μετά την πτώχευση, καθώς επίσης να γνωρίζουν και την 

πτωχευτική διαδικασία, το κάθε βήμα και το περιεχόμενό της. 

- Εξάλειψη των μέτρων που εμποδίζουν όσους επιχειρούν για δεύτερη φορά να έχουν 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την επανέναρξη της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας. Να διασφαλίζεται ότι θα αίρεται σχεδόν άμεσα η πιστωτική 

αφερεγγυότητα των έντιμων επιχειρηματιών μετά την απαλλαγή τους. 

- Να πειστούν οι χώρες στις οποίες δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ της έντιμης και 

της δόλιας συμπεριφοράς του επιχειρηματία ότι πρέπει να αλλάξουν την πτωχευτική 

νομοθεσία και να εισάγουν διάκριση στη μεταχείριση των επιχειρηματιών. 
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- Η διαδικασία απαλλαγής ενός επιχειρηματία που αποτυγχάνει θα πρέπει να είναι η 

συντομότερη δυνατή, ώστε να εξοικονομούνται οι απαραίτητοι πόροι για την 

επανεκκίνησή του. 

Για τις Ιδιωτικές Βάσεις Πιστωτικών Δεδομένων υποστηρίζεται η εισαγωγή 

ελάχιστων κριτηρίων και ελέγχου ποιότητας για τη λειτουργία των βάσεων 

πιστωτικών δεδομένων (σαν τον «Τειρεσία») προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

νομιμότητά τους. Προτείνονται επίσης: 

- Παρακολούθηση ή/και περιορισμός του χρόνου διατήρησης των αρνητικών 

δεδομένων για τους έντιμους επιχειρηματίες στις Βάσεις Δεδομένων. 

- Να υπάρχει πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των Βάσεων Δεδομένων σε όλη την 

ΕΕ. 

 

 

2.7 Στοιχεία Πτωχευμένων Επιχειρήσεων ανά τον Κόσμο 

 

 

Η οικονομική κρίση δεν έβλαψε μόνο τη χώρα μας αλλά σχεδόν όλη την Ευρώπη. Η 

ένταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει αυξανόμενο ρυθμό. Η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων κλονίζεται συνεχώς. Το κόστος 

αναχρηματοδότησης αυξάνονται συνεχώς. Η δυνατότητα εύρεσης κεφαλαίων 

μειώνεται αντίστοιχα. Οι εταιρικές πτωχεύσεις της Δυτικής Ευρώπης παρουσιάζουν 

χρόνο με το χρόνο αύξηση. Στοιχεία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1 που 

παρουσίασε σε έκθεσή της η Creditreform. 
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Πίνακας 1: Πτωχεύσεις εταιριών στη Δυτική Ευρώπη (πηγή: Creditreform Economic 

Research Unit) 

 

 
2011 2010 2009 2008 2007 

Μεταβολή 

(%) 2010/11 

Αυστρία 6.194 6.657 7.076 6.500 6.362 -7,0 

Βέλγιο 10.182 9.570 9.382 8.476 7.678 +6,4 

Δανία 5.447 6.461 5.710 3.709 2.401 -15,7 

Φινλανδία 3.005 2.864 3.275 2.612 2.254 +4,9 

Γαλλία 49.506 51.060 53.547 49.723 42.532 -3,0 

Γερμανία 30.200 32.060 32.930 29.580 29.150 -5,8 

Ελλάδα 452 355 355 359 524 +27,3 

Ιρλανδία 1.631 1.525 1.406 773 363 +7,0 

Ιταλία 11.792 10.089 8.354 6.498 5.518 +16,9 

Λουξεμβούργο 961 918 698 590 680 +4,7 

Ολλανδία 7.000 7.211 8.040 4.635 4.602 -2,9 

Νορβηγία 4.361 4.435 5.013 3.637 2.845 -1,7 

Πορτογαλία 6.025 5.144 4.450 3.267 2.123 +17,1 

Ισπανία 5.752 4.845 4.984 2.528 880 +18,7 

Σουηδία 7.177 7.546 7.892 6.298 5.791 -4,9 

Ελβετία 6.661 6.255 5.215 4.222 4.314 +6,5 

Ηνωμένο Βασίλειο 18.571 17.468 19.908 16.268 12.893 +6,3 

Σύνολο 174.917 174.463 178.235 149.675 130.910 +0,3 

 

 
Όπως καταγράφεται στον παραπάνω πίνακα, το 2011 παρατηρείται αύξηση 

του ρυθμού πτωχεύσεων των ελληνικών εταιριών (+27,3%). Αυτή η καταγραφή 

σημειώνεται και σε άλλες χώρες όπως στην Ισπανία (+18,7%) και στην Πορτογαλία 

(+17,1%). Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στην Δανία που αγγίζει το 15,7%. 

Ακολουθεί η Γερμανία (-5,8%) και η Αυστρία (-7,0%). Στο σύνολο των καταγραφών 

όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μία ποσοτική αναλογία με τις χώρες που 

παρουσιάζουν μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων που πτώχευσαν με τις χώρες 

των οποίων αυξήθηκαν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις. Αυτό μεταφράζεται ως γενική 

στασιμότητα στη διαδικασία πτωχεύσεων κατά το έτος 2011. 

Στον παρακάτω πίνακα 2, καταγράφεται το ποσοστό συμμετοχής που έχει 

καθένας από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά τα έτη 2008-2010. Μέσω 

των ετήσιων εκθέσεων της Creditreform, εξετάστηκε η κατανομή των εταιρικών 
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πτωχεύσεων στους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας που είναι η 

βιομηχανία και μεταποίηση, οι κατασκευές, το εμπόριο που περιλαμβάνει τα 

ξενοδοχεία και τον επισιτισμό και τέλος τον τομέα των γενικότερων υπηρεσιών.  

 

 

 
Πίνακας 2: Συμμετοχή (%) βασικών οικονομικών τομέων οικονομιάς στο συνολικό αριθμό 

πτωχεύσεων στη Δυτική Ευρώπη: 2008-2010 

 

 

 

 

Η ανάγνωση αυτού του πίνακα παρουσιάζει ότι κατά την τριετία 2008-2010, 

το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετώπισε ο τομέας των υπηρεσιών και ακολούθησε ο 

τομέας του εμπορίου και των κατασκευών.  

Από την Creditreform Economic Research Unit επίσης κάνουμε χρήση ενός 

πίνακα κατά τον οποίο παρουσιάζεται ο δείκτης πτωχεύσεων στις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης για το έτος 2011. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, η Ελλάδα παρουσιάζει 

τις λιγότερες πτωχεύσεις ανά 10.000 επιχειρήσεις και αυτό μεταφράζεται σε μόνο 5 

ελληνικές επιχειρήσεις που πτώχευσαν στις 10.000. 
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Πίνακας 1: Δείκτης πτωχεύσεων στι χώρες της Δυτικής Ευρώπης για το έτος 2011 (πηγή: 

Creditreform Economic Research Unit). 

 

 Πτωχεύσεις ανά 

10.000 επιχειρήσεις 

Ελλάδα 5 

Ισπανία 18 

Ιταλία 26 

Πορτογαλία 57 

Σουηδία 68 

Ηνωμένο Βασίλειο 81 

Ολλανδία 81 

Ιρλανδία 82 

Γερμανία 84 

Νορβηγία 90 

Φινλανδία 94 

Γαλλία 94 

Ελβετία 118 

Βέλγιο 132 

Αυστρία 152 

Δανία 182 

Λουξεμβούργο 316 

Μέσος όρος 68 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δίνουν αποτελέσματα που με την πρώτη 

ανάγνωση κατανοούμε ότι οι περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης παρουσιάζουν 

μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων που ακολούθησαν την διαδικασία της πτώχευσης εν 

συγκρίσει με τις κεντρικές χώρες. Το αποτέλεσμα αυτό όμως δεν είναι σίγουρο ότι 

περιέχει ακριβείς καταγραφές όλων των επιχειρήσεων που έκλεισαν μέσα στο 2011 

αλλά δεν ακολούθησαν την νομική πτωχευτική διαδικασία.  

Αναφορικά με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υπάρχει ανάλογος 

πίνακας με τον πίνακα 1 που καταγράφει τις πτωχεύσεις των εταιρειών. Σε αυτόν τον 

πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι η γενική αύξηση των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων από το 2010 στο 2011 αγγίζει το 6,1%, με τη Βουλγαρία να 

πρωτοστατεί ποσοστιαία με +114,3% και την Σλοβενία με +32,4%. Καταγράφονται 



Πτώχευση επιχειρήσεων: θεωρητική ανάλυση και εμπειρκή διερεύνηση 

 

 

 
39 

αντίστοιχα και μειώσεις όπως στην περίπτωση της Λετονίας (-66,8%), η Εσθονία (-

49,2%) και η Ρουμανία (-16,4%).  

 

Πίνακας 4: Δείκτης πτωχεύσεων στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης για το έτος 2011 (πηγή: 

Creditreform Economic Research Unit). 

 

 2011 2010 
Μεταβολή  (%) 

2010/11 

Βουλγαρία 1.500 700 +114,3 

Κροατία 1.450 1.501 -3,4 

Τσεχική 

Δημοκρατία 
6.753 5.559 +21,5 

Εσθονία 256 504 -49,2 

Ουγγαρία 20.322 17.487 +16,2 

Λετονία 800 2.407 -66,8 

Λιθουανία 1.512 1.496 +1,1 

Πολωνία 705 665 +6,0 

Ρουμανία 4.580 5.480 -16,4 

Σλοβακία 870 830 +4,8 

Σλοβενία 675 510 +32,4 

Σύνολο 39.423 37.139 +6,1 

 

 

Σε υψηλό επίπεδο προβλέπει ότι θα κινηθούν και το 2015 οι πτωχεύσεις 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα ο παγκόσμιος ασφαλιστής πιστώσεων Atradius. Πάντως, η 

έρευνα προβλέπει ότι για τη φετινή χρονιά θα σημειωθεί για πρώτη φορά από το 2007, 

ελαφρά μείωση των πτωχεύσεων, της τάξης του 1%. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δείκτη αφερεγγυότητας της εταιρείας, η χώρα 

μας ήταν το 2014 στην πρώτη θέση με 463 περιστατικά πτωχεύσεων επιχειρήσεων, ενώ η 

πρόβλεψη για το 2015 είναι 459 περιστατικά. Ωστόσο, η έστω και οριακή μείωση, στην 
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πραγματικότητα δεν αντανακλά τόσο κάποια βελτίωση της οικονομίας, όσο κυρίως το 

γεγονός ότι οι πτωχεύσεις «έπιασαν ταβάνι» τα προηγούμενα χρόνια. 

Παράλληλα, χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που το 2013 αντιμετώπισαν 

ανάλογα υψηλό αριθμό πτωχεύσεων το 2013, σημειώνουν ελαφρά αποκλιμάκωση. Στην 

Ισπανία, οι πτωχεύσεις μειώθηκαν στις 358 το 2014, ενώ η πρόβλεψη για το 2015 είναι 286. 

Στην Πορτογαλία, οι πτωχεύσεις περιορίστηκαν στις 398 πέρυσι, ενώ για φέτος η 

πρόβλεψη είναι 354. 

Η Ελλάδα, πάντως, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πτωχεύσεων σε όλες τις χώρες που 

παρακολουθεί η Atradius. Η έρευνα που βασίζεται σε στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου, 

αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πτώχευσης, η οποία 

στη χώρα μας είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Να σημειωθεί ότι οι δείκτες της πραγματικής 

οικονομίας, όπως ο δείκτης οικονομικού κλίματος, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη 

βιομηχανία και ο δείκτης εμπιστοσύνης στο λιανεμπόριο δείχνουν επιδείνωση της 

κατάστασης σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, γεγονός που παραπέμπει σε ακόμα 

δυσμενέστερες προβλέψεις. 

Γενικά για την Ευρωζώνη, οι πτωχεύσεις για το 2015 εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε 

υψηλά επίπεδα, δηλαδή κατά 70% αυξημένες σε σχέση με το 2007, παρά την 

πρόβλεψη της Atradius για πτώση 7% κι αυτό λόγω της αβεβαιότητας που 

εξακολουθεί να επικρατεί στην οικονομία, αφού, παρά τη χαλάρωση των πιστώσεων, 

οι τράπεζες υιοθετούν πολύ αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης, καθιστώντας δύσκολη 

την αναχρηματοδότηση δανείων και την επέκταση των εργασιών. 
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Διαγραμμα 1 : Δείκτης πτωχεύσεων  (θέμα.gr) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  

 

3.1 Κλασικά Υποδείγματα Πρόβλεψης της Πτώχευσης 

 

 

Η ανίχνευση όλων εκείνων των χρηματοοικονομικών αλλά και γενικότερα των 

λειτουργικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση, είναι ένα θέμα που ακόμη 

και στην σύγχρονη εποχή, απασχολεί αρκετούς μελετητές. Όσον αφορά την 

αξιολόγηση που σχετίζεται με την απόδοση την οποία έχει μία επιχείρηση και πριν 

από την ανάπτυξη των ποσοτικών μέτρων που έγιναν αργότερα, αρκετοί οργανισμοί 

είχαν ιδρυθεί για να παρέχουν αυτές τις ποιοτικές πληροφορίες. Έτσι, από το 1930 και 

έπειτα, χρονολογούνται οι διάφορες έ οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και 

σχετίζονται με την πρόβλεψη της πτώχευσης μια επιχείρησης. Αρκετοί ακαδημαϊκοί 

ερευνητές που προέρχονται από όλο τον κόσμο, ανέπτυξαν μοντέλα πρόβλεψης για 

την πράξη της πτώχευσης, τα οποία είναι βασισμένα επάνω σε ποικιλία μεθόδων και 

τεχνικών. 

 πιο βασικές κατηγορίες μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, ήταν δύο και 

ήταν η πολυμεταβλητή και η μονομεταβλητή στατιστική μέθοδος. Μέσα από αυτές τις 

ύ μεθόδους, για να γίνει εφικτή η αντιμετώπιση του τόσο σημαντικού προβλήματος 

της πτώχευσης, τέθηκε ως βάση η έ της ταξινόμησης των επιχειρήσεων σε δύο 

κατηγορίες –ομάδες οι οποίες είναι οι πτωχευμένες και οι μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις. Επίσης, έγινε η χρήση κάποιων χρηματοοικονομικών δεικτών.  

Πιο συγκεκριμένα, η μονομεταβλητή μέθοδος σχετίζεται με τη χρήση ενός 
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αριθμού δεικτών που ωστόσο είναι μικρός και στη συνέχεια εξετάζονται ξεχωριστά 

για να μπορέσει να γίνει η πρόβλεψη έτσι ώστε να καταταχθούν οι επιχειρήσεις σε 

κάποια από τις δύο ομάδες.  πιο σημαντικοί μελετητές οι οποίοι χρησιμοποίησαν 

αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο ήταν οι εξής: ο Edmister που χρησιμοποίησε αυτή τη 

μέθοδο το 1972,  Beaver το 1966, ακόμη παλαιότερα  Merwin το 1942, πρωτύτερα 

 Smith  Winakor το 1935 και τέλος το 1932 οι Fitzpatrick .  

Σχετικά με την πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδο, οι μελετητές που 

ασχολήθηκαν με αυτήν έτσι ώστε να αναπτύξουν τα υποδείγματά τους, είναι αρκετοί, 

αλλά ο πιο σπουδαίος αντιπρόσωπος αυτής της μεθόδου ήταν το 1968 ο Altman, ο 

οποίος κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέλο που προορίζεται για την πρόβλεψη της 

πτώχευσης. Αυτό το μοντέλο, χρησιμοποιεί τη γραμμική διακριτική ανάλυση καθώς 

και χρηματοοικονομικούς δείκτες.  

Ο Altman το 1968, εξέφρασε αρκετές κριτικές για την μονομεταβλητή 

στατιστική μέθοδο, όπως επίσης η μέθοδος αυτή είχε αρκετές ακόμη αρνητικές 

κριτικές και από άλλους ερευνητές. Εξαιτίας λοιπόν, αυτών των επικρίσεων και των 

αντιθέσεων, δημιουργήθηκε η πολυμεταβλητή μέθοδος. Αυτή η μέθοδος, στηρίζεται 

στην πολυδιάστατη στατιστική και πιο συγκεκριμένα στη διακριτική ανάλυση. 

Επίσης, η μέθοδος αυτή, στηρίζεται στην ταυτόχρονη χρήση πολλών δεικτών, 

συγκριτικά με τη μονοδιάστατη στατιστική.  

Στη συνέχεια, έγιναν καινούργιες έ, οι οποίες στηρίχθηκαν σε 

οικονομετρικά υποδείγματα ταξινόμησης. Μερικά ήταν «Το γραμμικό υπόδειγμα 

πιθανότητας ή αλλιώς LPM», ένα ακόμη ήταν «Το λογιστικό υπόδειγμα πιθανότητας 

ή αλλιώς Logit Probability Model», καθώς επίσης υπήρξε και «Το κανονικό 

υπόδειγμα πιθανότητας ή Probit Model». Οι μελέτες οι οποίες ασχολήθηκαν και με 

οικονομετρικά και με στατιστικά υποδείγματα ταξινόμησης ανήκαν στον Altman, 

καθώς επίσης και στους Haldeman  Narayanan το 1977.  

Ωστόσο, εκτός από τις παραπάνω παραμετρικές προσεγγίσεις, τα τελευταία 

χρόνια εμφανίστηκαν καινούργιες μη παραμετρικές προσεγγίσεις, οι οποίες 

προέρχονται από τον επιστημονικό χώρο της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και της 

γενικότερης επιχειρησιακής έρευνας. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι τα έμπειρα 

συστήματα, τα νευρωνικά δίκτυα, η μηχανική μάθηση κ.ά. 
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Με την χρήση των στατιστικών μεθόδων, δημιουργήθηκαν αρκετά 

προβλήματα κυρίως όσον αφορά την προσπάθεια πρόβλεψης της πτώχευσης και αυτό 

έγινε εξαιτίας στατιστικών περιορισμών οι οποίοι τίθενται στη μορφή των 

μεταβλητών. Έτσι, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό και για να μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν οι ποιοτικές μεταβλητές στα υποδείγματα της πρόβλεψης 

πτώχευσης, έκαναν την εμφάνισή τους οι «Πολυκριτήριες μέθοδοι». Εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά που έχουν οι μέθοδοι αυτοί, λαμβάνουν επίσης 

υπόψη τους και αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάριν, την θέση που 

έχει η επιχείρηση στην αγορά, το μάνατζμεντ που χρησιμοποιεί, την χρήση 

τεχνολογίας και ενημέρωσης για αυτή, καθώς επίσης και το επίπεδο της εκπαίδευσης 

του προσωπικού κ.ά.(Γαγάνης, κ. συν., 2006). 

Τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα μοντέλα ωστόσο, τα οποία αφορούν την 

πρόβλεψη της πτώχευσης, είναι τα κλασικά στατιστικά μοντέλα. Για να γίνει εφικτή η 

ταξινόμηση των επιχειρήσεων, χρησιμοποιείται συγκεκριμένη διαδικασία με την 

οποία γίνεται η κατάταξή των επιχειρήσεων αυτών σε δύο ομάδες. Αυτές οι δύο 

ομάδες είναι η πτωχευμένες επιχειρήσεις και αυτές που είναι υγιείς. Αυτό φυσικά 

γίνεται με κάποιο συγκεκριμένο βαθμό ακρίβειας ή ακόμη και με ποσοστό 

εσφαλμένης ταξινόμησης. Μπορεί να προκύψουν ωστόσο, δύο διαφορετικοί τύποι 

λαθών κατά την ταξινόμηση, εξαιτίας της εφαρμογής κάποιου μοντέλου πρόβλεψης 

της πτώχευσης και μπορεί να είναι το σφάλμα τύπου Ι καθώς επίσης και το σφάλμα 

τύπου ΙΙ. 

Το πρώτο αναφέρεται στην λανθασμένη κατάταξη των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων ως μη πτωχευμένες,  όπως επίσης και το σφάλμα τύπου II σχετίζεται με 

την εσφαλμένη κατάταξη των επιχειρήσεων που δεν είναι πτωχευμένες ως 

πτωχευμένες.  

Η βασικότερη κλασική στατιστική μέθοδος, είναι η πολλαπλή διακριτική 

ανάλυση, η οποία ακολουθείται από την logit ανάλυση. Κάποιες ακόμη κλασικές 

μέθοδοι, ί τα γραμμικά μοντέλα πιθανότητας και  ανάλυση probit (Balcaen, et 

al., 2006).  
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3.2 Η Μονομεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 

 

 

Αυτού του τύπου η ανάλυση, θεωρείται ότι είναι μία από τις απλούστερες στατιστικές 

μεθόδους, αφού έχει τη βάση της στη χρήση μόνο ενός μικρού αριθμού 

χρηματοοικονομικών δεικτών. Η διαδικασία με την οποία γίνεται η ταξινόμηση, 

γίνεται ξεχωριστά για τον κάθε δείκτη, μέσα σε ένα μονομεταβλητό μοντέλο που 

σχετίζεται με την πρόβλεψη της πτώχευσης. Έπειτα, συγκρίνεται η τιμή του κάθε 

δείκτη με ένα βέλτιστο όριο και με αυτόν τον τρόπο, ταξινομούνται οι επιχειρήσεις 

στις ομάδες όπως είναι οι πτωχευμένες και οι μη πτωχευμένες.  

Από το ποσοστό του λάθους που είναι τύπου  και , μπορεί να μετρηθεί η 

ακρίβεια της ταξινόμησης αυτής. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα, το οποίο είναι ουσιαστικά η απλότητά της. Αυτό συμβαίνει επειδή  

απαιτείται κάποια στατιστική γνώση. Ωστόσο, η παραπάνω ανάλυση έχει την βάση 

της στο γεγονός ότι η σχέση της κατάστασης αποτυχίας και των χρηματοοικονομικών 

δεικτών, είναι γραμμική. Πρακτικά όμως αυτή η υπόθεση είναι δυνατό να 

παραβιαστεί και με αυτό τον τρόπο, να είναι μη γραμμική η σχέση αυτή. Τα 

αποτελέσματα λοιπόν που μπορεί να προκύπτουν είναι αμφισβητήσιμα.  

Πέρα λοιπόν από το πλεονέκτημα που υπάρχει σε αυτή τη μέθοδο και είναι η 

απλότητα, υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα. Ένα πρόβλημα είναι η ασυνέπεια, 

αφού γίνεται η ταξινόμηση της επιχείρησης έχοντας ως ά απλά έναν δείκτη για 

κάθε φορά, κάτι που είναι δυνατό να οδηγήσει σε αποτελέσματα ταξινόμησης που 

είναι ασυνεπή και αυτό για διαφορετικούς δείκτες που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση.  

Επίσης, είναι αρκετά δύσκολο το να εκτιμηθεί το πόσο σημαντικός είναι 

ατομικά ο κάθε δείκτης, αφού συσχετίζονται μεταξύ τους άμεσα. Η επιλογή του 

«βέλτιστου ορίου» γίνεται τυχαία, κάτι το οποίο σημαίνει πως η ακρίβεια της 

ταξινόμησης είναι δυνατό να είναι μικρότερη στην πραγματικότητα (Balcaen, et al., 

2006).  
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Όσον αφορά τις πρώτες μελέτες που σχετίζονται με την πρόβλεψη της 

πτώχευσης, υπήρχε επικέντρωση σε επιμέρους δείκτες, ήταν δηλαδή μονομεταβλητές 

και κάποιες φορές υπήρχε σύγκριση των αποτυχημένων δεικτών με αυτούς των 

υγειών επιχειρήσεων. Αυτό γίνονταν χωρίς να υπάρχει η χρήση κάποιων στατιστικών 

αναλύσεων ή υποδειγμάτων. Παρ’ όλα αυτά, ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες, 

αφού έθεσαν  μελλοντικές βάσεις για την ανάπτυξη των πολυμεταβλητών 

μοντέλων που σχετίζονται με την πρόβλεψη της πτώχευσης.  

Αναδρομικά, αναφέρουμε τις σημαντικότερες χρονικές στιγμές που 

κατεγράφησαν οι μονομεταβλητές μελές από το 1930 έως και το 1965: 

-1930: Γραφείο Έρευνας Επιχειρήσεων (Bureau of Business Research). Η 

μελέτη περιείχε δείκτες από αποτυχημένες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ο σκοπός ήταν 

να καταγραφούν τα κοινά χαρακτηριστικά που περιελάμβαναν αυτές οι υπό αποτυχία 

επιχειρήσεις. Έτσι μελετήθηκαν 24 δείκτες από 29 επιχειρήσεις, δημιουργήθηκαν 

μέσοι δείκτες και μετά από σύγκριση με τους δείκτες κάθε επιχείρησης έγινε 

προσπάθεια να εμφανιστούν πιθανά ομοειδή χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων 

ή ομοειδείς τάσεις.  

-1932: Fitzpatrick. Σε μελέτη του Fitzpatrick που μετά από καταγραφή 13 

δεικτών προχώρησε στη σύγκρισή τους σε αποτυχημένες και επιτυχημένες 

επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν ότι οι δείκτες των επιτυχημένων 

επιχειρήσεων ήταν ικανοποιητικοί σε αντίθεση με τις αποτυχημένες επιχειρήσεις και 

όλο αυτό μετά από σύγκριση με τους «τυπικούς» (standard) δείκτες. 

-1935: Smith και Winakor. Η μελέτη αυτών κατέγραψε δείκτες για 183 

αποτυχημένες  επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα. Το αποτέλεσμα παρουσίασε ότι 

ο δείκτης Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού ήταν ο ενδεδειγμένος για 

πρόβλεψη κάθε οικονομικού προβλήματος των επιχειρήσεων αυτών. 

-1942: Merwin. Η μελέτη του περιελάμβανε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους του 

κατασκευαστικού τομέα. Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάστηκαν ως σημαντικότεροι 

δείκτες πρόβλεψης πτώχευσης το Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού, ο 

δείκτης Γενικής Ρευστότητας και ο δείκτης Καθαρή Θέση προς Σύνολο υποχρεώσεων. 

-1945: Chudson. Μελετώντας τα μοτίβα χρηματοοικονομικής δομής απεφάνθη 

ότι δεν υπάρχει «κανονικό» μοτίβο. Παράλληλα, κατέγραψε την διαπίστωση ότι 
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υπάρχει ομαδοποίηση των δεικτών ανάμεσα στο τρίπτυχο κλάδος, μέγεθος και 

κερδοφορία. 

-1962: Jackendoff. Τα αποτελέσματα της μελέτης του Jackendoff παρουσίασαν 

μετά από σύγκριση δεικτών επιτυχημένων και μη επιτυχημένων επιχειρήσεων ότι 

επιτυχημένες έχουν υψηλές τιμές στους δείκτες Γενικής Ρευστότητας και Καθαρό 

Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού και χαμηλότερες στους δείκτες Χρέους. 

 γενικότερο συμπέρασμα όπου κατέληγαν όλες οι μελέτες που σχετίζονται 

με αυτή τη μέθοδο, είναι το γεγονός ότι αποδείχτηκε χρήσιμη η ανάλυση των δεικτών 

για το θέμα της πρόβλεψης της πτώχευσης και μάλιστα με σημαντικότερους του 

δείκτες της αποδοτικότητας, της φερεγγυότητας της ρευστότητας. Επιπλέον, τέθηκε 

και η βάση για την μελλοντική ανάπτυξη υποδειγμάτων, καθώς επίσης ήταν κάτι που 

οδήγησε στο να δημιουργηθούν τα πρώτα στατιστικά υποδείγματα. Παρ’ όλα αυτά,  

προσαρμογή τους και σε πρακτικό αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο, ήταν 

αμφισβητήσιμη, αφού ήταν επιρρεπής η ανάλυση των δεικτών ως προς κάποιες 

λανθασμένες ερμηνείες, κάτι που πολύ συχνά οδηγούσε σε σύγχυση.  

 

 

3.3 Το Υπόδειγμα του Beaver (1966) 

 

 

Το 1966, ο William Beaver δημιούργησε το πρώτο μοντέλο που σχετίζεται με την 

πρόβλεψη της πτώχευσης επιχειρήσεων. Για να δημιουργήσει αυτό το μοντέλο, έκανε 

χρήση της εφαρμογής της μονομεταβλητής ανάλυσης, καθώς επίσης χρησιμοποίησε 

και ένα σύνολο δεικτών χρηματοοικονομικής φύσεως ως μεταβλητές. Αυτή η μελέτη, 

διέφερε από τις προηγούμενες, αφού  Beaver εξέτασε την ικανότητα πρόβλεψης 

ξεχωριστά για τον κάθε δείκτη, για να μπορέσει να κάνει τη ταξινόμηση των 

επιχειρήσεων στις ομάδες των πτωχευμένων επιχειρήσεων και των μη πτωχευμένων 

επιχειρήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε μια μονομεταβλητή διακριτική ανάλυση, 

συγκρίνοντας 30 χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι σχετίζονταν με εβδομήντα 
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εννέα επιχειρήσεις που ήταν πτωχευμένες και ακόμη 79 επιχειρήσεις που ήταν μη 

πτωχευμένες και αφορούσαν 38 κλάδους. Η τεχνική την οποία χρησιμοποίησε και 

αφορούσε την επιλογή του δείγματος αυτού, ήταν η τεχνική του «ταιριάσματος» για 

τις επιχειρήσεις,. Δηλαδή για κάθε μία επιχείρηση που ήταν πτωχευμένη, 

αντιστοιχούσε μία που ήταν υγιής. Μετά, υπολόγισε ξεχωριστά κάθε έναν δείκτη, 

σύγκρινε με μια τιμή αναφοράς την τιμή του δείκτη αυτού και στη συνέχεια πέρασε 

στην ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε αυτές τις δύο ομάδες.  

Αφού ολοκλήρωσε τη μελέτη του, κατάλαβε ότι από τους 30 

χρηματοοικονομικούς δείκτες τους οποίους είχε επιλέξει, είχαν καλή προβλεπτική 

ικανότητα μόνο οι 6. Ο πρώτος δείκτης από τους 6 ήταν ο δείκτης που αφορούσε τα 

«Καθαρά Κέρδη προς Συνολικό Χρέος», ενώ αργότερα ακολουθούσαν και τα 

«Καθαρά Κέρδη προς Πωλήσεις, επίσης τα «Καθαρά Κέρδη προς Ίδια Κεφάλαια», 

επιπροσθέτως ήταν ο δείκτης της «Ταμειακής Ροής προς Συνολικό Χρέος» και τέλος, 

η «Ταμειακή Ροή προς Σύνολο Ενεργητικού».  

 

 

3.4 Η Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 

 

 

Αυτή η ανάλυση, αντίθετα με τη μονομεταβλητή, ασχολείται και εξετάζει ένα 

γενικότερο σύνολο χρηματοοικονομικών δεικτών την ίδια στιγμή, έτσι ώστε να εξάγει 

τα συμπεράσματα που αφορούν την πιθανότητα της πρόβλεψης για πτώχευση μιας 

επιχείρησης.  

 πρώτος που ασχολήθηκε με αυτού του είδους τις στατιστικές μεθόδους, 

ήταν ο Fisher  1936 και συγκεκριμένα, δημιούργησε την πολυδιάστατη μέθοδο 

ταξινόμησης η οποία ήταν η πρώτη, ονομάζοντάς την «Γραμμική Διακριτική 

Ανάλυση- LDA». Επιπροσθέτως, το 1947, ο Smith, αφού συνέχισε τη μελέτη του 

Fisher, πρόσθεσε την ανάπτυξή του που αφορούσε την «Τετραγωνική Διακριτική 

Ανάλυση- QDA». Αυτό το έκανε για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια 

προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε περίπτωση που οι πίνακες διακύμανσης και 
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συνδιακύμανσης των κατηγοριών ήταν άνισοι. Ωστόσο, η πιο σημαντική έ, η 

οποία στηρίχθηκε στην πολυμεταβλητή ανάλυση και πιο ειδικά στη «Γραμμική 

Διακριτική Ανάλυση», ήταν η μελέτη του Altman που έγινε το 1968 (Γαγάνης κ. συν., 

2006). 

Όσον αφορά τη «Διακριτική Ανάλυση»και πιο ειδικά τη «Πολυμεταβλητή 

Διακριτική Ανάλυση- MDA», είναι ουσιαστικά μια στατιστική τεχνική η οποία 

χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ταξινόμηση μιας παρατήρησης 

ανάμεσα σε ένα αριθμό «a priori» κάποιων καθορισμένων ομάδων, έχοντας ως βάση 

μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, κατά βάση χρησιμοποιείται έτσι ώστε να 

ταξινομηθούν κάποιες εξαρτημένες μεταβλητές στις δύο ομάδες που είναι των 

πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων. 

Έπειτα από τη δημιουργία των ομάδων, δημιουργείται ένας συνδυασμός 

γραμμικός ανεξάρτητων μεταβλητών, όπου αυτές οι μεταβλητές, είναι δυνατόν να 

ποσοτικοποιηθούν και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ανάλυση. 

Το βασικότερο πλεονέκτημα ωστόσο, που έχει η «Πολυμεταβλητή Διακριτική 

Ανάλυση», είναι το γεγονός ότι μπορεί να εξετάσει την ίδια στιγμή έναν αρκετά 

μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεικτών, οι οποίοι είναι κοινοί στις επιχειρήσεις, 

όπως επίσης και την αλληλεπίδραση που έχουν αυτοί, αντίθετα από τη 

μονομεταβλητή ανάλυση, η οποία εξετάζει έναν δείκτη κάθε φορά.  

Παρ’ όλα αυτά, η χρησιμοποίηση κάποιων χρηματοοικονομικών δεικτών 

σχετικά με την πρόβλεψη της πτώχευσης μιας επιχείρησης, είναι δυνατό να οδηγήσει 

σε αποτελέσματα που είναι παραποιημένα και αυτό επειδή έχουν τη βάση τους σε 

διάφορα στοιχεία τα οποία προέρχονται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων, όπου γενικότερα δεν δίνεται πάντα η σωστή εικόνα μιας επιχείρησης. 

Κάποια ακόμη προβλήματα που προκύπτουν και είναι σχετικά με την μέθοδο αυτή, 

είναι η άγνωστη σημασία των σχετικών δεικτών. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν το 

πρόβλημα της Πολυσυγγραμμικότητας, όπου δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η 

διάσταση του χρόνου καθώς επίσης είναι ένα σημαντικό δεδομένο ότι κάθε 

επιχείρηση αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Μέσα δηλαδή από αυτήν την μέθοδο, 

η πτώχευση θεωρείται ότι είναι μια σταθερή κατάσταση, ενώ ουσιαστικά είναι μια 

κατάσταση η οποία περνάει από διάφορες φάσεις (Balcaen, et al., 2006). 

Σχετικά με το «Υπόδειγμα Z-score» που κατασκεύασε ο Altman το 1968, 
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θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα υποδείγματα της «Διακριτικής Ανάλυσης», 

αφού ήταν η βάση για την κατασκευή των νεότερων υποδειγμάτων. Ακόμη και 

σήμερα απασχολεί αρκετούς ερευνητές. Σε αντίθεση με πολλούς ακαδημαϊκούς οι 

οποίοι προσπάθησαν να παραγκωνίσουν την παραδοσιακή ανάλυση αριθμοδεικτών 

σαν αναλυτική τεχνική και η οποία σχετίζεται με την αξιολόγηση της απόδοσης που 

έχει η επιχείρηση, αντικαθιστώντας τη με πιο δύσκολη στατιστική τεχνική. Ο Altman 

μέσα στη μελέτη του θέλησε να γεφυρώσει το χάσμα που υπήρχε ανάμεσα σε αυτές 

τις δύο τεχνικές. Διερεύνησε λοιπόν ένα σύνολο χρηματοοικονομικών δεικτών ως 

δείκτες που σχετίζονται με την πρόβλεψη της πτώχευσης μας επιχείρησης και 

χρησιμοποίησε σαν μέθοδο την «Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση». 

Αργότερα,  1977 οι Altman, Narayanan και Haldeman μέσα από έ, 

δημιούργησαν ένα μοντέλο πρόβλεψης, το οποίο βασίστηκε στην «Πολυμεταβλητή 

Ανάλυση» και βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό το αρχικό μοντέλο Ζ-score που είχε 

κατασκευάσει ο Altman. Αυτό ονομάστηκε «Υπόδειγμα Zeta» και χρησιμοποιήθηκαν 

σε αυτό διάφορες στατιστικές τεχνικές.  

Το «Γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας» αποτελεί υπόδειγμα ποιοτικής 

επιλογής, αποτελώντας ειδική περίπτωση που σχετίζεται με την παλινδρόμηση 

ελαχίστων τετραγώνων. Ουσιαστικά, ανήκει στην κατηγορία υποδειγμάτων που 

σχετίζονται με την πιθανότητα, οπότε το αποτέλεσμα που δίδεται από τη συνάρτηση 

αποτελεί μία πιθανότητα πτώχευσης. 

Τα «Πολυμεταβλητά υπό Συνθήκη Πιθανοτικά» μοντέλα δεν είναι γραμμικά 

υποδείγματα τα οποία βασίζονται συγκεκριμένα σε μια «Αθροιστική Συνάρτηση 

Πιθανότητας», όπου όπως και πρωτύτερα δίδεται η πιθανότητα για μια επιχείρηση να 

βρεθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Τα πιο σημαντικά υποδείγματα τα οποία ανήκουν 

στην κατηγορία αυτών των μοντέλων, είναι και το «Κανονικό υπόδειγμα 

πιθανότητας» όπως και το «Λογιστικό υπόδειγμα πιθανότητας». 

Το «Κανονικό υπόδειγμα Πιθανότητας» είναι ακόμη μια προσέγγιση, 

περισσότερο εναλλακτική ως προς το «Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας».  

ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο, είναι ότι στο Λογιστικό Υπόδειγμα, 

χρησιμοποιείται η «Αθροιστική Τυπική Κανονική Κατανομή» για να μπορέσει να 

βρεθεί η πιθανότητα της πτώχευσης και δεν χρησιμοποιείται η Λογαριθμική η οποία 

χρησιμοποιείται από την «Λογιστική Ανάλυση». 
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Επιπροσθέτως, το «Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας», καθώς επίσης και το 

«Κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας», εμφανίστηκαν κατά την δεκαετία του 1970 και 

σχετίζονται με την κατηγορία των «Πολυμεταβλητών Υπό Συνθήκη πιθανοτικών 

Υποδειγμάτων». Δεν κατάφεραν ωστόσο να γίνουν αρκετά δημοφιλή, όσο έγινε η 

«Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση». 

 

 

3.5 Τα Σύγχρονα Υποδείγματα που αφορούν την Πρόβλεψη της 

Πτώχευσης  

 

 

Εκτός από αυτές τις κλασικές στατιστικές μεθόδους, οι οποίες προαναφέρθηκαν, 

ανακαλύφτηκαν τα τελευταία χρόνια καινούργιες εναλλακτικές μέθοδοι που 

σχετίζονται με την ανάλυση καθώς και με την πρόβλεψη για την αποτυχία μιας 

επιχείρησης. Τα δεδομένα μιας επιχείρησης παρουσιάζουν πολυπλοκότητα, όπως 

επίσης με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες που έχει μια επιχείρηση μεγαλώνουν, 

άρα και οι απαιτήσεις για πρόβλεψη του μέλλοντος επίσης.  

Έτσι λοιπόν η αναγκαιότητα για την χρήση διαφόρων ποιοτικών μεταβλητών 

εκτός από τις ποσοτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στα κλασικά υποδείγματα της 

πρόβλεψης είναι μεγάλη. Άλλες εναλλακτικές μέθοδοι οι οποίες είναι δημοφιλείς, 

είναι η «Μηχανική Μάθηση, τα «Νευρωνικά Δίκτυα» και η «Ανάλυση Επιβίωσης» 

(Balcaen, et al., 2004). 

  

 

3.5.1 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 

 

Το 1959, ο πρωτοπόρος σχεδιαστής παιχνιδιών Άρθρουρ Σάμουελ (Arthur Samuel) 

όρισε ως μηχανική μάθηση "Το πεδίο μελέτης όπου δίνει στους υπολογιστές την 

δυνατότητα να μαθαίνουν χωρίς να έχουν προγραμματιστεί". To 1997 o Τομ Μ. 
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Μιτσέλ (Tom M. Mitchell) έδωσε ένα πιο επίσημο ορισμό ο οποίος χρησιμοποιείται 

ευρέως: "Ένα πρόγραμμα υπολογιστή λέγεται ότι μαθαίνει από μια εμπειρία E σε 

σχέση μια σειρά από έργα T και μια μέτρηση της απόδοσης P ή οποία βελτιώνεται με 

την εμπειρία Ε" (Στα Αγγλικά "A computer program is said to learn from experience E 

with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at 

tasks in T, as measured by P, improves with experience E". Η μηχανική μάθηση 

(machine learning) είναι μια περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αφορά 

αλγορίθμους και μεθόδους που επιτρέπουν στους υπολογιστές να «μαθαίνουν». Με τη 

μηχανική μάθηση καθίσταται εφικτή η κατασκευή προσαρμόσιμων (adaptable) 

προγραμμάτων υπολογιστών τα οποία λειτουργούν με βάση την αυτοματοποιημένη 

ανάλυση συνόλων δεδομένων και όχι τη διαίσθηση των μηχανικών που τα 

προγραμμάτισαν. Η μηχανική μάθηση εφαρμόζεται σε μια σειρά από 

μηχανογραφικών εργασιών όπου η χρήση αλγορίθμων, τόσο κατά το σχεδιασμό όσο 

και κατά τον προγραμματισμό τους είναι απαραίτητη. Παραδείγματα εφαρμογών 

αποτελούν το spam filtering, η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), οι μηχανές 

αναζήτησης και η υπολογιστική όραση. Η μηχανική μάθηση επικαλύπτεται σημαντικά 

με τη στατιστική, αφού και τα δύο πεδία μελετούν την ανάλυση δεδομένων,όπως 

επίσης και με τη εξόρυξη δεδομένων (data mining), ωστόσο η δεύτερη εστιάζει 

περισσότερο στη διερευνητική ανάλυση δεδομένων. Η Μηχανική Μάθηση και η 

αναγνώριση προτύπων ,μπορούν να θεωρηθούν ως "οι δυο όψεις του ίδιου τομέα". 

 

 

3.5.2 Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Network) 

 

 

Το νευρωνικό δίκτυο είναι ένα δίκτυο από απλούς υπολογιστικούς κόμβους 

(νευρώνες, νευρώνια), διασυνδεδεμένους μεταξύ τους. Είναι εμπνευσμένο από το 

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), το οποίο προσπαθεί να προσομοιώσει. Οι 

νευρώνες είναι τα δομικά στοιχεία του δικτύου. Κάθε τέτοιος κόμβος δέχεται ένα 

σύνολο αριθμητικών εισόδων από διαφορετικές πηγές (είτε από άλλους νευρώνες, είτε 

από το περιβάλλον), επιτελεί έναν υπολογισμό με βάση αυτές τις εισόδους και 
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παράγει μία έξοδο. Η εν λόγω έξοδος είτε κατευθύνεται στο περιβάλλον, είτε 

τροφοδοτείται ως είσοδος σε άλλους νευρώνες του δικτύου. Υπάρχουν τρεις τύποι 

νευρώνων: οι νευρώνες εισόδου, οι νευρώνες εξόδου και οι υπολογιστικοί νευρώνες ή 

κρυμμένοι νευρώνες. Οι νευρώνες εισόδου δεν επιτελούν κανέναν υπολογισμό, 

μεσολαβούν απλώς ανάμεσα στις περιβαλλοντικές εισόδους του δικτύου και στους 

υπολογιστικούς νευρώνες. Οι νευρώνες εξόδου διοχετεύουν στο περιβάλλον τις 

τελικές αριθμητικές εξόδους του δικτύου. Οι υπολογιστικοί νευρώνες 

πολλαπλασιάζουν κάθε είσοδό τους με το αντίστοιχο συναπτικό βάρος και 

υπολογίζουν το ολικό άθροισμα των γινομένων. Το άθροισμα αυτό τροφοδοτείται ως 

όρισμα στη συνάρτηση ενεργοποίησης, την οποία υλοποιεί εσωτερικά κάθε κόμβος. Η 

τιμή που λαμβάνει η συνάρτηση για το εν λόγω όρισμα είναι και η έξοδος του 

νευρώνα για τις τρέχουσες εισόδους και βάρη. α νευρωνικά δίκτυα εισάγονται 

οπουδήποτε τίθεται θέμα πρόβλεψης, ταξινόμησης ή ελέγχου. Η σαρωτική αυτή 

επιτυχία, μπορεί να αποδοθεί σε δύο βασικά στοιχεία: την ισχύ και την ευχρηστία. 

 

Ισχύς: Τα νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ εξελιγμένες τεχνικές μη γραμμικής 

μοντελοποίησης, ικανές να μοντελοποιήσουν εξαιρετικά πολύπλοκες λειτουργίες. Η 

γραμμική μοντελοποίηση υπήρξε ευρέως διαδεδομένη για πολύ καιρό, δεδομένου ότι 

στα γραμμικά μοντέλα εφαρμόζονται πολύ γνωστές στρατηγικές βελτιστοποίησης. 

Στις συνήθεις, όμως, περιπτώσεις όπου η γραμμική προσέγγιση δεν ήταν έγκυρη, τα 

μοντέλα αυτά αποτύγχαναν αναλόγως. Τα νευρωνικά δίκτυα βέβαια, αν και 

επιτρέπουν τη μη γραμμικότητα μέσω χρήσης μη γραμμικών συναρτήσεων 

ενεργοποίησης, μεταθέτουν με τη σειρά τους το πρόβλημα στο ζήτημα της διάστασης 

(του πλήθους των διαφορετικών εισόδων και εξόδων), το οποίο αποτελεί αγκάθι στις 

προσπάθειες μοντελοποίησης μη γραμμικών συναρτήσεων με μεγάλο αριθμό 

μεταβλητών.Ευχρηστία: Τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται με παραδείγματα. Ο 

χρήστης συγκεντρώνει αντιπροσωπευτικά δεδομένα και στη συνέχεια, καθώς τα 

τροφοδοτεί συστηματικά στο δίκτυο μέσω των κατάλληλων αλγορίθμων εκπαίδευσης, 

το δίκτυο «αντιλαμβάνεται» αυτομάτως τη δομή των δεδομένων και η «γνώση» αυτή 

εκφράζεται ως κατάλληλες επιλογές συναπτικών βαρών. Επομένως το τελικό 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης με ένα συγκεκριμένο σύνολο παραδειγμάτων είναι ο 

προσδιορισμός των κατάλληλων βαρών του δικτύου. Ο χρήστης χρειάζεται να έχει 
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κάποιες ουσιώδεις γνώσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής και προετοιμασίας των 

δεδομένων, τον τρόπο εκλογής του κατάλληλου νευρωνικού δικτύου και στο πως θα 

ερμηνευτούν τα αποτελέσματα. Παρά ταύτα, το επίπεδο των γνώσεων του χρήστη που 

απαιτούνται για μια επιτυχημένη εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων, είναι πολύ 

χαμηλότερο συγκριτικά με κάποια περίπτωση που θα χρησιμοποιούνταν ορισμένες 

πιο παραδοσιακές, μη γραμμικές στατιστικές μέθοδοι. 

 

 

Διάγραμμα 2: Απεικόνιση ενός νευρωνικού δικτύου 

 

 

Επιπρόσθετα, κάποιες ά εναλλακτικές μέθοδοι είναι το μοντέλο 

«Ταξινόμησης», το οποίο βασίζεται σε κανόνες που δεν είναι εντελώς σαφείς, είναι 

επίσης  «Πολυδιάστατη Κλιμάκωση», η «Δυναμική Ανάλυση Ιστορικών 

Συμβάντων», το μοντέλο «CUSUM», η «Πολυκριτήρια Προσέγγιση Υποστήριξης 

Αποφάσεων», τα «Έμπειρα Συστήματα», η «Θεωρία Προσεγγιστικών Συνόλων», η 

«Θεωρία Καταστροφής» και τέλος η «Θεωρία του Χάους».  
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3.5.3  Έμπειρα συστήματα (Expert systems) 

 

 

Στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα έμπειρο σύστημα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα το 

οποίο μιμείται την ικανότητα ενός εμπειρογνώμονα στη λήψη αποφάσεων. Τα έμπειρα 

συστήματα σχεδιάστηκαν για να λύνουν πολύπλοκα προβλήματα συλλογιζόμενα με 

βάση τη διαθέσιμη γνώση σε ένα πεδίο, όπως κάνει ένας εμπειρογνώμονας, και όχι 

εκτελώντας μία ακριβή διαδικασία επίλυσης την οποία έχει προδιαγράψει ένας 

προγραμματιστής, όπως στην περίπτωση του συμβατικού προγραμματισμού 

υπολογιστών. Τα πρώτα έμπειρα συστήματα δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1970 

και έπειτα αναπτύχθηκαν ραγδαία τη δεκαετία του 1980. Τα έμπειρα συστήματα ήταν 

ανάμεσα στις πρώτες πραγματικά επιτυχημένες μορφές του λογισμικού της ΤΝ. Ένα 

έμπειρο σύστημα έχει μοναδική δομή, διαφορετική από τα παραδοσιακά 

προγράμματα. Διαιρείται σε δύο μέρη, το ένα σταθερό, ανεξάρτητο από το έμπειρο 

σύστημα: η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων, και το άλλο μεταβλητό: η βάση 

γνώσης. Για να τρέξει ένα έμπειρο σύστημα, η μηχανή σκέφτεται λογικά στηριζόμενη 

στη βάση γνώσης όπως ο άνθρωπος.. Τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε ένα τρίτο 

μέρος: ένα περιβάλλον διαλόγου (interface) για να συνδιαλέγεται με τους χρήστες. 

Αυτή η ικανότητα να έρχεται σε επαφή με τους χρήστες ονομάστηκε αργότερα 

επικοινωνιακή. 
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Διάγραμμα 3: Η δομή ενός έμπειρου συστήματος 

 

 

 

 

3.5.4 Η Μέθοδος CUSUM 

 

 

Η μέθοδος CUSUM αποτελεί μια δυναμική επέκταση της διακριτικής ανάλυσης, η 

οποία λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά των χρονοσειρών καθώς και τις μη παροδικές 

αλλαγές των χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει 

την ικανότητα να διακρίνει τις μεταβατικές μεταβολές των χρηματοοικονομικών 

μεταβλητών που προέρχονται από μια σειριακή συσχέτιση, όπως και τις μη 

μεταβατικές που προκύπτουν από μόνιμες αλλαγές στη μέση δομή εξαιτίας 

οικονομικών προβλημάτων. Oι Kahya και Theodossiou το 1996, χρησιμοποίησαν 

αυτό το μοντέλο προκειμένου να προβλέψουν την επιχειρηματική αποτυχία και την 

εταιρική οικονομική δυσχέρεια. Το σημαντικότερο πλεονεκτήματα αυτού του 

μοντέλου σύμφωνα με τον Theodossiou το 1996, είναι ότι μπορεί να αναλύσει την 

χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης με βάση τις αποδόσεις της στο 
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παρελθόν και το παρόν καθώς και ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τις καλές όσο και τις 

κακές επιδόσεις της εταιρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Balcaen et al., 2004). 

 

 

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

 

 

Η θεωρία του Χάους μελετά τη συμπεριφορά ορισμένων μη γραμμικών δυναμικών 

συστημάτων, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αρχικές συνθήκες, ένα αποτέλεσμα 

το οποίο ευρέως αναφέρεται ως το φαινόμενο της πεταλούδας. Μικρές διαφορές στις 

αρχικές συνθήκες (όπως αυτές που οφείλονται σε σφάλματα στρογγυλοποίησης σε 

αριθμητικούς υπολογισμούς) αποδίδουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα για τα 

δυναμικά συστήματα, καθιστώντας τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη αδύνατη σε γενικές 

γραμμές. Αυτό συμβαίνει παρ' όλο που αυτά τα συστήματα είναι αιτιοκρατικά 

("ντετερμινιστικά"), πράγμα που σημαίνει ότι η μελλοντική συμπεριφορά τους 

καθορίζεται πλήρως από τις αρχικές συνθήκες τους, χωρίς να εμπλέκονται τυχαίες 

παράμετροι. Με άλλα λόγια, η ντετερμινιστική φύση αυτών των συστημάτων δεν τα 

κάνει προβλέψιμα. Αυτή η συμπεριφορά είναι γνωστή ως ντετερμινιστικό χάος, ή 

απλά χάος. Αυτό συνοψίζεται από τον Έντουαρντ Λόρεντζ ως εξής: Χάος: Όταν το 

παρόν καθορίζει το μέλλον, αλλά η προσέγγιση του παρόντος δεν προσδιορίζει κατά 

προσέγγιση το μέλλον. Οι Lindsay και Campbell στη μελέτη τους το 1996, μέτρησαν 

την χαοτική συμπεριφορά κάθε επιχείρησης για διάφορες χρονικές περιόδους και στη 

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

που χρησιμοποίησαν για να εκτιμήσουν την χαοτική συμπεριφορά κάθε επιχείρησης 

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

τόσο πιο δύσκολη ήταν η πρόβλεψη της επιχείρησης. 

 

Εάν συγκρίνει κανείς τα κλασικά με τα σύγχρονα υποδείγματα, ό 

 ώ, θα δυσκολευτεί να καταλήξει στο ποια είναι ακριβώς η 

καταλληλότερη μέθοδος. Μέχρι σήμερα, καμία μελέτη από όσες έχουν γίνει δεν είναι 

σε θέση να δώσει την απάντηση για το πώς ακριβώς είναι δυνατό να υπάρχουν τα 

καλύτερα αποτελέσματα.  
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Ωστόσο, μέσα από τις εναλλακτικές μεθόδους, έχει αντιμετωπιστεί το πιο 

μεγάλο μέρος των προβλημάτων καθώς και  περισσότερων ελλείψεων που 

εμφανίζουν  υπόλοιπες στατιστικές μέθοδοι όπως η MDA μέθοδος, η μέθοδος των 

«Γραμμικών Μοντέλων Πιθανότητας», ου «Κανονικού Υποδείγματος Πιθανότητας» 

και «Λογιστικού Υποδείγματος Πιθανότητας». 

Εκτός αυτού, δεν υπάρχει δυστυχώ κάποια συγκεκριμένη μελέτη η οποία να 

έχει  καταφέρει να συγκρίνει όλες τις μεθόδους οι οποίες υπάρχουν μαζί, για να 

μπορεί να δοθεί μια κατάλληλη και σίγουρη απάντηση που σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα που εμφανίζουν αυτές οι μέθοδοι. Διαφαίνεται ωστόσο, από 

ορισμένες μελέτες ότι κάποια μέθοδος μπορεί να είναι λίγο καλύτερη από μια άλλη, ή 

ότι υπάρχει η πιθανότητα να είναι καλύτερη από κάποια άλλη, μόνο σε κάποιες 

συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Μέσα από τις μελέτες οι οποίες έχουν γίνει ανά τα χρόνια, υπάρχει στις 

περισσότερες το συμπέρασμα πως οι μέθοδοι πρόβλεψης που αφορούν την πτώχευση 

μιας επιχείρησης συνήθως οδηγούν σε συμπεράσματα που είναι παρόμοια. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι και αυτό των Laitinen και Kankaanpaa το 1999, 

όπου μέσα από μια έ που έκαναν, σύγκριναν 5 μεθοδους που σχετίζονταν με 

την πρόβλεψη της πτώχευσης και αυτές ήταν η «Πολυμεταβλητή Διακριτική 

ανάλυση- MDA», τα «Νευρωνικά Δίκτυα», το «Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας», 

η «Αά Εί»  η «RPA». Το συμπέρασμά τους ήταν ότι σε καμία από 

τις παραπάνω μεθόδους, δεν μπορούσε να υπάρξει η απόλυτη ικανοποίηση του 

σκοπού. Καμία λοιπόν δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήταν η καλύτερη μέθοδος 

ταξινόμησης. Μόνο η Λογιστική ανάλυση, είχε καλύτερη επίδοση και έγινε ένα χρόνο 

πριν από την πτώχευση, συγκριτικά με την «Ανάλυση Επιβίωσης».  

  Ωστόσο, μία αρκετά μεγάλη πλειοψηφία διαφόρων συγκριτικών μελετών, 

έδωσαν διάφορα συμπεράσματα. Μέσα από αρκετές μελέτες, οι οποίες σύγκριναν τις 

κλασικές στατιστικές μεθόδους, με τα «Νευρωνικά Δίκτυα» φάνηκε ότι η τεχνική που 

χρησιμοποιείται στα «Νευρωνικά Δίκτυα» ήταν καλύτερη ακόμη και από τη 

«Διακριτική Ανάλυση», όπως επίσης το γεγονός του ότι ήταν δυνατό  εντοπιστεί η 

πτώχευση μιας επιχείρησης πιο νωρίς και έτσι να μειωθεί το σφάλμα τύπου Ι.  

Επιπροσθέτως, οι Altman et al. το 1994, χρησιμοποίησαν έ αρκετά μεγάλο δείγμα 

επιχειρήσεων, όπου βρήκαν πως η προβλεπτική ικανότητα που είχαν τα «Νευρωνικά 
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Δίκτυα» ήταν η ίδια  αυτή των παραδοσιακών στατιστικών μοντέλων. 

Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με τα μοντέλα 

πρόβλεψης της πτώχευσης μιας επιχείρησης. Ωστόσο, είναι τεράστια η συνεισφορά 

και των δύο υποδειγμάτων γιατί υπήρξε η βάση για περεταίρω μελέτη. Οι σύγχρονοι 

ερευνητές συνεχίζουν να μελετάνε και να ψάχνουν καινούργια και περισσότερο 

βελτιωμένα μοντέλα που αφορούν την πρόβλεψη της πτώχευσης (Balcaen, et al.  

2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

4.1 Συλλογή και Επεξεργασία Στοιχείων Δείγματος 

 

  

Το πλεόν σημαντικό γεγονός που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και αυτό 

δεν είναι άλλο από την οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις να οδηγούνται στην πτώχευση. Στόχος της παρούσας 

έρευνας είναι να εξετάσει, μέσα από τη χρήση οικονομετρικών και στατιστικών 

προγραμμάτων, κατά πόσο ένα σύνολο αριθμοδεικτών μπορεί να επηρεάσει την 

πτώχευσης μιας επιχείρησης. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, 

αφορά έναν αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών.  

Στην αρχή της έρευνας έγινε διαχωρισμός του δείγματος σε δύο ομάδες. Η  μία 

ομάδα περιλαμβάνει μη πτωχευμένες επιχειρήσεις, ενώ η δεύτερη ομάδα 

περιλαμβάνει πτωχευμένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή 

λόγω της εξέτασης της αίτησής τους για την υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού 

Κώδικα,. 

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει μη πτωχευμένες ελληνικές επιχειρήσεις που είναι  

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε τυχαία 

και προέρχονται από διάφορους κλάδους. Ως περίοδος για τη συλλογή δεδομένων από 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης ορίστηκαν τα πέντε έτη, και 

συγκεκριμένα από το 2010 έως το 2014.  

 

 

Για την επιλογή της δεύτερης ομάδας έγινε αρχικά έρευνα σχετικά με τον 

αριθμό των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αναστολή 
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τα τελευταία χρόνια. Από αυτές τις επιχειρήσεις επιλέχθηκαν εκείνες που ήταν ή είναι 

ακόμα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά βρίσκονται σε αναστολή, και 

επιπλέον υπάρχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους για το έτος της 

πτώχευσης ή της αναστολής, ή ένα έτος πριν την πτώχευση ή την αναστολή τους. Στη 

συνέχεια, ως περίοδος για τη συλλογή των δεδομένων από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις κάθε επιχείρησης ορίστηκαν τα πέντε έτη πριν την πτώχευσή της ή την 

αναστολή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τόσο για 

τις πτωχευμένες όσο και για τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις αντλήθηκαν από την 

ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 

 

4.2 Τελικό Δείγμα 

 

 

Μετά τη διενέργεια της παραπάνω διαδικασίας, το τελικό δείγμα αποτελείται 

συνολικά από 40 επιχειρήσεις από τις οποίες οι 20 είναι μη πτωχευμένες και οι άλλες 

μισές πτωχευμένες ή σε αναστολή επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η 

επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία και οι επιχειρήσεις προέρχονται από διάφορους 

κλάδους. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι επιχείρησεις που επιλέχθηκαν 

καθώς και οι κλάδοι στους οποίους ανήκουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πτώχευση επιχειρήσεων: θεωρητική ανάλυση και εμπειρκή διερεύνηση 

 

 

 
62 

Πίνακας 5: Μη Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 
Πετρέλαιο & Αέριο - Διυλιστήρια 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
Πετρέλαιο & Αέριο - Καθετοποιημένες Εταιρ. 

Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Πρώτες Ύλες - Χάλυβας 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - Οικοδομικά 

Υλικά & Εξαρτήματα 

ΕΛΙΝΟΙΛ Πετρέλαιο & Αέριο 

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - Κατασκευές 

EUROMEDICA Υγεία-Ιατρικές Υπηρεσίες 

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - Οικοδομικά 

Υλικά & Εξαρτήματα 

FOLLI-FOLLIE Εμπόριο - Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 

HELLAS ONLINE Τεχνολογία -Λογισμικό 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 

Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

JUMBO Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά -Παιχνίδια 

ΚΑΡΕΛΙΑ Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά -Καπνός 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 
Ταξίδια & Αναψυχή - Τυχερά Παιχνίδια 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Εμπόριο - Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά -Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ Τρόφιμα & Ποτά -Τρόφιμα 

ΟΤΕ Τηλεπικοινωνίες -Σταθερή Τηλεφωνία 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Τεχνολογία - Υλικό Υπολογιστών 

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Τεχνολογία - Λογισμικό 
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Πίνακας 6: Πτωχευμένες ή σε Αναστολή Επιχειρήσεις 

 

ΕΤΟΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ/

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

2011 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Χημικά - Εξειδικευμένα Χημικά 

2012 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.  ΑΛΛΙΔΑΣ 
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών - 

Κατασκευές 

2013 NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. Τρόφιμα & Ποτά - Τρόφιμα 

2012 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 

2013 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 

2012 ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. Υγεία - Φαρμακευτικά Προϊόντα 

2013 SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων 

2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. Μέσα Ενημέρωσης - Εκδόσεις 

2010 
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

Α.Ε.Ε. 
Τρόφιμα & Ποτά - Τρόφιμα 

2009 
MICROLAND COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε. 
Εμπόριο - Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 

2011 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. Εμπόριο - Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 

2012 ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Υποδήματα 

2012 ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. 
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - 

Υπηρεσίες Μεταφορών 

2011 
ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 

2010 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Διαρκή 

Καταναλωτικά Αγαθά 

2009 
ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 

2012 KOUMBAS SYNERGY GROUP Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

2012 TROPAIA HOLDING S.A Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 

2013 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 

2013 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ Ακίνητη Περιουσία 
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4.2.1 Προφίλ Μη Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

 

 

 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 

 

Η Μότορ Όιλ Ελλάς (ΜΟΕ) είναι μία εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της 

διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα 

αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους 

κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η 

ΜΟΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό 

δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης 

(FTSE/ATHEX LARGE CAP) καθώς και σε επιμέρους κλαδικούς δείκτες. 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

 

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές 

εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η 

σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από 

διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό 

πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς. Ο Όμιλος, την 

τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δις περίπου, στο 

πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής 

βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην 

αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το νέο διυλιστήριο υποστηρίζει ουσιαστικά 

την κερδοφορία του Ομίλου, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το 

περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική οικονομία. 
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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς 

χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και 

ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός 

προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων. Στο 

μισό αιώνα παρουσίας της στον κλάδο, έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρίες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και με τις κορυφαίες εταιρίες κατασκευών. 

 

 

 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, διαθέτει 3 εργοστάσια 

παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα: το Εργοστάσιο Βόλου που είναι το μεγαλύτερο 

εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη, το Εργοστάσιο Μηλακίου και το 

Εργοστάσιο Χαλκίδας. Η συνολική παραγωγική δυνατότητα του Ομίλου φθάνει τα 9,6 

εκατομμύρια τόνους ετησίως, γεγονός που τον καθιστά το μεγαλύτερο παραγωγό 

τσιμέντου στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει μία σειρά θυγατρικών 

εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους παραγωγής και εμπορίας 

σκυροδέματος και αδρανών υλικών (Lafarge Beton), κατασκευής και ανέγερσης 

μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανικών αυτοματισμών και ελέγχου συστημάτων 

παραγωγής και έρευνας και ανάπτυξης. Ο Όμιλος Lafarge κατέχει παγκόσμια ηγετική 

θέση στα Δομικά Υλικά και απασχολεί 77.000 υπαλλήλους σε 75 χώρες. Ο Όμιλος 

κατέχει κυρίαρχες θέσεις και στους 4 Τομείς Δραστηριότητάς του: Τσιμέντο, Αδρανή 

Υλικά & Έτοιμο Σκυρόδεμα, Υλικά Στεγών και Γύψο. Το 2002, η Lafarge 

πραγματοποίησε πωλήσεις 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

 

 

 ΕΛΙΝΟΙΛ 

 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ (ελίν) είναι μια ολοκληρωμένη ιδιωτική εταιρία εμπορίας ενέργειας, 

εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χ.Α.. Διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο πανελλαδικό 

δίκτυο περίπου 430 πρατηρίων, κατέχει σημαίνουσα θέση στην κάλυψη των 
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ενεργειακών αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας με υγρά και στερεά καύσιμα και 

λιπαντικά, δραστηριοποιείται στην θέρμανση οικιών, κατέχει ηγετική θέση στο χώρο 

του θαλάσσιου τουρισμού με την τροφοδοσία σκαφών αναψυχής με καύσιμα και 

λιπαντικά, εφοδιάζει την ναυτιλία με λιπαντικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει 

αναπτύξει και ήδη εφαρμόζει σύστημα συλλογής και διαχείρισης των 

χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, ενώ αναμένεται σύντομα να παράγει και να 

διαθέτει το βιοκαύσιμο biodiesel. Η θυγατρική της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ αναλαμβάνει 

μελέτες, τον σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων. 

 

 

 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 

 

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1959 σαν προσωπική εταιρεία και το 1962 πήρε τη μορφή 

της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Λειτουργεί με τη σημερινή νομική μορφή της 

ανώνυμης εταιρείας από το 1973. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων, όπου 

η Εταιρεία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισής της. Ο σκοπός της 

Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία και ισχύει μέχρι σήμερα είναι: Η ανάληψη και 

εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών 

έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου 

και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών, όπως οικοδομικών, 

οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρομικών, λιμενικών, βιομηχανικών, αεροδρομίων, 

διυλιστηρίων, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, 

περιβαλλοντολογικών, ως και άλλων συναφών έργων. 

 

 

 EUROMEDICA 

 

Ο  Όμιλος Euromedica είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος Υγείας στην Ελλάδα 

(βάσει του αριθμού των κλινών) και παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω του εκτενούς δικτύου της που περιλαμβάνει 

συνολικά 72 μονάδες σε λειτουργία σε 25 πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά 

Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) 
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καθώς και 8 μονάδες υπό κατασκευή. Ξεκινώντας το 1989  με ένα διαγνωστικό 

κέντρο, η Euromedica έχει έκτοτε εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους 

ιατρικούς ομίλους της χώρας, με 10.500 συνεργαζόμενους ιατρούς, πάνω από 2.600 

εργαζόμενους και περισσότερες από 1.670 κλίνες, εξυπηρετώντας περίπου 2.200 

επισκέψεις ασθενών κάθε μέρα. Σήμερα η Euromedica συνεχίζει την επιτυχημένη της 

πορεία, επενδύοντας τόσο στην ισχυροποίηση της παρουσίας της εντός Ελλάδος, όσο 

και στην επέκταση της δραστηριότητάς της στη ΝΑ Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και 

τη Βόρεια Αφρική. 

 

 

 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών, 

με καθετοποιημένη παραγωγή και 113 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με έδρα την 

Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε εννέα χώρες, απασχολεί 

περισσότερους από 5.500 εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων και των 

κοινοπραξιών) και έχει κύκλο εργασιών €1.158.000.000 (2014). Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ 

συμπλήρωσε 113 χρόνια δραστηριότητας, καθώς η μητρική Εταιρία Α.Ε. Τσιμέντων 

ΤΙΤΑΝ ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902. Έχοντας την επιχειρησιακή βάση του στην 

Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής Εταιρίας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

από το 1912, ο Όμιλος αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, 

παραγωγική και εμπορική, σε 13 χώρες. Η δραστηριότητα αυτή ασκείται μέσω 

θυγατρικών εταιριών, στις οποίες ο ΤΙΤΑΝ έχει πλήρη ή πλειοψηφικό (μετοχικό) 

έλεγχο ή κοινοπρακτική συμμετοχή. 

 

 

 FOLLI- FOLLIE 

 

Η Folli Follie είναι ένα διεθνές lifestyle fashion brand που σχεδιάζει, κατασκευάζει 

και διανέμει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ μόδας. Η Folli Follie δημιουργεί μόδα 

σε 30 χώρες με περισσότερα από 650 σημεία πώλησης παγκοσμίως. Φιλοσοφία της 

είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις μόδας. 
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 HELLAS ONLINE 

 

H hellas online είναι ένας από τους ισχυρότερους παρόχους ολοκληρωμένων 

ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Τον Νοέμβριο 2014 η Vodafone Ελλάδας η 

οποία είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτων των 

κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών και των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων ψήφου ολοκληρώθηκε η απόκτηση της hellas online, ενώ τον Μάιο του 

2015 ολοκληρώθηκε η απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά 

δικαιώματος ψήφου μετοχών καθώς και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου από τη 

Vodafone Ελλάδας η οποία είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους ηγέτες 

στο χώρο της κινητής επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο, με στρατηγική παρουσία στην 

τηλεπικοινωνιακή αγορά της χώρας. Η συμφωνία για την εξαγορά της hellas on line 

αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Vodafone 

Ελλάδας και της hellas online από το 2009, όταν η Vodafone απέκτησε ποσοστό 

άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της hellas online. 

 

 

 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 

 

Η METKA είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών έργων 

ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης Προμήθειας-

Κατασκευής (EPC), αλλά και ένας όμιλος βιομηχανικής παραγωγής υψηλής 

τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας. Στον 

ενεργειακό τομέα (EPC), η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές και 

δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην 

κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης. Στον τομέα 

της βιομηχανικής παραγωγής, η ΜΕΤΚΑ εξυπηρετεί πληθώρα πελατών παγκοσμίως, 

ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο, διαθέτοντας 50ετή εμπειρία στη 

σύνθετη βιομηχανική παραγωγή προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, στις  βιομηχανικές 

της εγκαταστάσεις κατασκευάζονται εξαρτήματα και εξοπλισμός που 
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χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας, στη βαριά βιομηχανία, σε έργα 

υποδομών και άμυνας. 

 

 

 JUMBO 

 

Το 1986, «γεννιέται» στην Αθήνα ένα νέο κατάστημα παιχνιδιών. Λέγεται Jumbo και 

με βασικό όχημα την αγάπη για παιχνίδι και την ανάγκη για δημιουργικότητα, 

κερδίζει αμέσως την αναγνώριση του κόσμου Τα Jumbo συνιστούν πλέον τα 

μεγαλύτερα καταστήματα παιχνιδιών στη χώρα μας, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, με 72 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 

8 στη Βουλγαρία και 6 στη Ρουμανία καθώς και 3.613 περίπου εργαζομένους ενώ 

διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.  

 

 

 ΚΑΡΕΛΙΑ 

 

Η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1888 και αποτελεί, σήμερα, τη μεγαλύτερη 

καπνοβιομηχανία και πρώτο εξαγωγέα τσιγάρων της Ελλάδας. Φημίζεται για την 

ποιότητα και την καινοτομία της. Εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 65 χώρες 

στον κόσμο. Η Εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1976, με τη 

διαπραγμάτευση των μετοχών της να γίνεται υπό την επωνυμία Αδελφοί ΚΑΡΕΛΙΑ. 

Σήμερα, η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία και ο πρώτος 

εξαγωγέας τσιγάρων της Ελλάδας και, ταυτόχρονα, μία από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες ανεξάρτητες καπνοβιομηχανίες του κόσμου.  Η Εταιρεία κατέχει το 

0,32% της παγκόσμιας κατανάλωσης με παρουσία σε 70 και πλέον χώρες του κόσμου 

(στη Δυτική και στην Ανατολική Ευρώπη, στη Βόρειο Αμερική, στη Μέση Ανατολή, 

στην Αφρική, αλλά και στην Άπω Ανατολή). 
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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 

 

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958, ως 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου,  ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη  για την 

οργάνωση και  τη λειτουργία του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ. Αν το 1958 είναι το έτος 

γέννησης του ΟΠΑΠ, το 1999 είναι το έτος αναγέννησης του, καθώς μετατρέπεται σε 

Ανώνυμη Εταιρεία  με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο και καταρτίζεται 

το καταστατικό λειτουργίας της. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, η 

Ανώνυμη Εταιρεία μετονομάζεται σε «Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων 

Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (σε συντομογραφία «ΟΠΑΠ Α.Ε.»). Σήμερα η ΟΠΑΠ έχει 

εξελιχθεί σε όμιλο εταιρειών. 

 

 

 MOTOΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 

Ιδρύθηκε το 1992 ως YAMAHA MOTOR HELLAS Α.Ε., ενώ το 2001 ο διακριτικός 

τίτλος άλλαξε σε ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ενόψει της εισόδου στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Είναι εισηγμένη στο ΧΑ από τον Ιούνιο του Ιούνιο του 2005 και η μετοχή 

της διαπραγματεύεται με την ονομασία ΜΟΤΟ. Η δραστηριότητα της ΥΑΜΑΗΑ έχει 

μετακινηθεί από το 2009 σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο. H 

δραστηριότητα της PORSCHE διατηρείται στις εγκαταστάσεις της κάθετης μονάδας 

του κτηρίου Porsche Center Athens, στη Μεταμόρφωση Αττικής. Ο Όμιλος διαθέτει 

ένα εκτεταμένο Δίκτυο Συνεργατών που καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα και 

τρεις θυγατρικές : ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. στην Αττική, ΜOTODYNAMICS Srl. στο 

Βουκουρέστι Ρουμανίας, και MOTODYNAMICS Ltd. στη Σόφια Βουλγαρίας. 

 

 

 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 

Η επιχείρηση λειτουργεί αδιάκοπα υπό διάφορες νομικές μορφές από το 1964, ενώ 

από 24.07.2002 φέρει την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε.". Κατά την τελευταία δεκαετία η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μεγάλες 

διαρθρωτικές αλλαγές διακόπτοντας ζημιογόνες δραστηριότητες και επενδύοντας σε 
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νέους τομείς μέσω θυγατρικών. Σήμερα δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

βαμβακερών νημάτων και στην εκκόκκιση βάμβακος. Τα προϊόντα της εξάγονται σε 

ποσοστό άνω του 70%. Διαθέτει επίσης φωτοβολταϊκό σταθμό 1,3 MWp ο οποίος 

παράγει ηλεκτρική ενέργεια και την διαθέτει στο Δίκτυο. Εξακολουθεί να είναι 

οικονομικά ισχυρή και ανεξάρτητη παρά την οικονομική κρίση που έχει πλήξει το 

μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων στην Ελλάδα και όχι μόνο. Διαθέτει χρηστή 

διοίκηση, προσωπικό με τεχνογνωσία και άριστες σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες. 

 

 

 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με δύο υπερσύγχρονες μονάδες 

παραγωγής στη Σούρπη και στο Κερατσίνι, κατέχοντας την 1η θέση στην ελληνική 

αλευροβιομηχανία σε αλέσεις, πωλήσεις και τεχνολογία. Με την βοήθεια της 

υπερσύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους 

πελάτες της πάνω από 120 τύπους αλεύρων, εξασφαλίζοντας έτσι, τη μεγαλύτερη 

γκάμα προϊόντων ιδανική να καλύψει όλες τις ανάγκες του επαγγελματία. Η άριστη 

και σταθερή ποιότητα των προϊόντων διασφαλίζεται μέσω ενός άρτια εξοπλισμένου 

χημείου και του πρότυπου αρτοποιείου όπου γίνεται λεπτομερής παρακολούθηση σε 

όλα τα στάδια παραγωγής κάτω από αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Το άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικό που αποτελείται από μυλωνάδες, έμπειρους τεχνολόγους 

τροφίμων και αρτοποιούς φροντίζει για τη σταθερή ποιότητα της παραγωγής καθώς 

επίσης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που καλύπτουν τις 

ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου αρτοποιού. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει 

το καλύτερο και μεγαλύτερο δίκτυο διανομής πανελλαδικά με ένα μεγάλο στόλο 

ιδιόκτητων φορτηγών και σιλοφόρων καθώς και πλήθος συνεργατών μεταφορέων που 

εξυπηρετούν τους πελάτες από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Η εταιρεία απασχολεί 250 

εργαζόμενους και διαρκώς επενδύει σε νέα τεχνολογικά μέσα και στην αναβάθμιση 

των εργοστασίων της ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική και να κρατάει την πρωτιά 

στην ελληνική αλευροβιομηχανία. Τέλος, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με τον διακριτικό τίτλο "ΛΟΥΛΗ". 
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 ΟΤΕ 

 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) είναι ο μεγαλύτερος 

τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί 

σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Ο ΟΤΕ είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται 

στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ξεκινώντας από το 1996, το Ελληνικό 

Δημόσιο μείωσε σταδιακά τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Στις 

14 Μαΐου 2008 υπεγράφη συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και στην 

Deutsche Telekom σχετικά με τη συμμετοχή της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο 

του ΟΤΕ. Μετά από επιπλέον πωλήσεις μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του 

Ελληνικού Δημοσίου το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανέρχεται, από τις 

11 Ιουλίου 2011, σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10%. Ο Όμιλος ΟΤΕ 

προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επικοινωνία 

δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα με 

τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 

και στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 25.000 άτομα σε 3 χώρες. Ο Όμιλος ΟΤΕ, 

αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ελλάδα και έναν από τους 

κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελείται 

από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της και προσφέρει 

υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, (φωνής, ευρυζωνικότητας, δεδομένων και 

μισθωμένων γραμμών), τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και στην 

Ρουμανία, καθώς και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Παράλληλα με τις 

κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητές, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και 

στους τομείς των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Οι μετοχές της ΟΤΕ ΑΕ 

διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. 
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 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο 

της πληροφορικής και market leader στις άμεσες πωλήσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ειδών γραφείου. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS AEBE ξεκίνησε το 1969 με τη ίδρυση του πρώτου καταστήματος 

ΠΛΑΙΣΙΟ στην οδό Στουρνάρη. Το 1976 η εταιρία επεκτείνεται και στο χώρο των 

ειδών γραφείου, ενώ το 1986 υπήρξε καθοριστικό για την περαιτέρω ανάπτυξή της, 

καθώς πρώτη εισέρχεται στο χώρο της πληροφορικής, με το σύστημα Built To Order, 

με το κατοχυρωμένο brand name H/Y “Turbo-X”, συναρμολογώντας υπολογιστές 

ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σήμεραμ μετά από 35 

χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και πρωτοπόρων ιδεών, η εταιρία για όγδοη συνεχόμενη 

χρονιά κατατάσσεται μέσα στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της 

Ευρώπης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Επιχειρηματιών (The 

association of Europe’s high growth entrepreneurs). 

 

 

 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

Η MLS Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 στη Θεσσαλονίκη με 

σκοπό την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο των multimedia και την μετέπειτα 

εμπορική αξιοποίησή της. Το 1999 η εταιρία κατέκτησε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό 

Βραβείο Τεχνολογίας (European Information Technology Grand Prize) ενώ τον Μάιο 

του 2001 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Σήμερα το όνομα της είναι 

συνυφασμένο με καινοτομικά προϊόντα τεχνολογίας, πολλά από τα οποία είναι 

μοναδικά στο είδος τους, που βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα πεδία όπου 

χρησιμοποιούνται υπολογιστικές συσκευές, από την αυτοκίνηση και την εκπαίδευση 

έως το γραφείο και την ψυχαγωγία. Έχοντας υιοθετήσει αμιγώς πελατοκεντρική 

πολιτική, η εταιρία δημιουργεί πρωτοποριακά προϊόντα που εξασφαλίζουν τη 

μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πελάτες της. Η συνεχής εξέλιξη της πηγάζει από την 

ισχυρή της δέσμευση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Οι επενδύσεις στον τομέα 

του R&D, σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάπτυξης καινοτομικών λύσεων, 

επιτρέπουν στην MLS να προσφέρει συνεχώς προηγμένα και χρήσιμα προϊόντα στις 
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αγορές που ήδη δραστηριοποιείται αλλά και να επεκτείνεται σε νέους τομείς που 

προωθούν την τεχνολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία, αξιοποιώντας την 

τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη των προϊόντων της, αλλά και από 

τη συμμετοχή της σε δεκάδες σχετικά ερευνητικά έργα, παρέχει, επίσης, τις 

εξειδικευμένες υπηρεσίες της σε τρίτους φορείς για την ανάπτυξη και υποστήριξη 

εφαρμογών στους τομείς της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της γλωσσικής τεχνολογίας, 

της τηλεματικής αλλά και των multimedia εφαρμογών. 

 

 

4.3 Επιλογή Μεταβλητών του Δείγματος 

 

 

Μία από τις πλέον χρήσιμες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης αποτελεί η 

χρήση αριθμοδεικτών. Με τον όρο αριθμοδείκτη εννοούμε τη σχέση ενός κονδυλίου 

του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως ως προς ένα άλλο και 

εκφράζεται μέσα από μία άπλη μαθηματική μορφή. Οι αριθμοδείκτες που 

επιλέχθηκαν να εξεταστούν, καλύπτουν όλα τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά 

μιας επιχείρησης, όπως είναι η αποδοτικότητα των κεφαλαίων, η ρευστότητα, η 

κεφαλαιακή διάρθρωση και φερεγγυότητα κλπ. Επιπλέον, τα στοιχεία που 

χρειάστηκαν για τον υπολογισμό αυτών των αριθμοδεικτών, αντλήθηκαν από τους 

ετήσιους Ισολογισμούς καθώς και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης κάθε 

επιχείρησης από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπολογίστηκαν στις 

31/12 κάθε έτους. Οι  αριθμοδείκτες που επιλέχθηκαν αναλύονται παρακάτω: 

 

1. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό με 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αποτελεί το πιο συνηθισμένο μέσο για τη μέτρηση 

της ρευστότητας και της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης, καθώς 

δείχνει κατά πόσο το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της μπορεί να 

καλυφθεί από τα περιουσιακά της στοιχεία και το περιθώριο ασφάλειας που διατηρεί 

προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μία τυχόν ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή 



Πτώχευση επιχειρήσεων: θεωρητική ανάλυση και εμπειρκή διερεύνηση 

 

 

 
75 

κεφαλαίων κίνησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το περιθώριο ασφάλειας των πιστωτών καθώς η επιχείρηση θα είναι σε ευνοϊκή 

θέση από άποψη ρευστότητας και έτσι θα μπορεί να ικανοποιήσει τις βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις τους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τη δυνατότητα ρευστοποίησης των στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού 

και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως είναι το είδος της οικονομικής 

μονάδας, η ποιότητα των κυκλοφοριακών της στοιχείων, ευκαμψία των αναγκών της 

σε κεφάλαια κίνησης κ.α. (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005 ∙ Βασιλάτου, 2001 ∙ 

Weston & Brigham, 1986). 

 

2. Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROA) = ΚΠΦΤ / Σύνολο 

Ενεργητικού   

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά αποτελέσματα 

χρήσης προ φόρων και τόκων με το συνολικό ενεργητικό. Ο αριθμοδείκτης της 

αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων αποτελεί τη βασική ένδειξη 

αποδοτικότητας της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον τρόπο που χρηματοδοτεί τις 

δραστηριότητές της και επομένως αντανακλά την ικανότητά της να παράγει κέρδη. 

Έτσι, μέσα από την χρήση αυτού του δείκτη, φαίνεται πόσο αποτελεσματικά 

χρησιμοποιούνται τα συνολικά κεφάλαια (ίδια και ξένα) της επιχείρησης και πόσο 

κερδοφόρα είναι σε σχέση με το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.. Ένας 

υψηλός δείκτης ROA, δείχνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να παράγει κέρδος 

(Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005 ∙ Ευθύμογλου, 1999). 

 

 

3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρό Κέρδος / Ίδια Κεφάλαια 

(ROE) 

 

Ο αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, υπολογίζεται 

διαιρώντας το καθαρό κέρδος χρήσης, δηλαδή τα κέρδη που προέρχονται τόσο από 

λειτουργικές όσο και από μη λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης, με τα ίδια 

κεφάλαια. Δείχνει την αποδοτικότητα των επενδύσεων των μετόχων και τη 
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κερδοφορία που αναλογούν στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο πιο εύστοχα χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα κεφάλαιά 

της και είναι αποτελεσματική, ενώ χαμηλές τιμές αυτού του δείκτη υποδηλώνουν την 

ύπαρξη αρνητικού κλίματος στο περιβάλλον της (Weston & Brigham, 1986 pdf). 

 

4. Παρακρατηθέντα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

 

Ο δείκτης αυτός μετράει τη σωρευτική κερδοφορία μιας επιχείρησης με την 

πάροδο του χρόνου, ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού. Τα παρακρατηθέντα 

κέρδη ή αλλιώς κέρδη εις νέον, είναι τα κέρδη που δεν διανεμήθηκαν στους μετόχους 

αλλά έμειναν στην επιχείρηση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη 

χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Έτσι, μια υψηλή τιμή αυτού του δείκτη, μας 

δείχνει ότι η χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων καθώς και των νέων 

επενδύσεων έγινε με την χρήση των παρακρατηθέντων κερδών, και έτσι δεν 

χρειάστηκε η επιχείρηση να καταφύγει σε υψηλό δανεισμό. Ωστόσο, αυτό που 

χρειάζεται να προσεχθεί σε αυτόν τον αριθμοδείκτη είναι η ηλικία μιας επιχείρησης, 

καθώς οι νεότερες επιχειρήσεις είναι λογικό να παρουσιάζουν χαμηλότερη τιμή, λόγω 

της μικρής ποσότητας των σωρευμένων τους κερδών (www.stockopedia.com). 

 

5. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού = Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το ύψος των καθαρών 

πωλήσεων μιας οικονομικής μονάδας με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τα 

οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσης για τη 

πραγματοποίηση των πωλήσεών της και δείχνει το βαθμό αποτελεσματικής 

χρησιμοποίησης του συνόλου του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις της. Έτσι, 

μέσα από τη χρήση αυτού του αριθμοδείκτη φαίνεται η αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης μιας επιχείρησης σχετικά με τον προγραμματισμό, την ταχύτητα ανανέωσης 

και χρησιμοποίησης των διαφόρων στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και την 

ικανότητά της να ελέγχει τα έξοδα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της. Επίσης ο 

οικονομικός αναλυτής μπορεί να γνωρίζει αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στη 

επιχείρηση σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επομένως, μία υψηλή τιμή αυτού του 

αριθμοδείκτη δείχνει πως η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά και σε μεγάλο βαθμό τα 



Πτώχευση επιχειρήσεων: θεωρητική ανάλυση και εμπειρκή διερεύνηση 

 

 

 
77 

στοιχεία του ενεργητικού της, προκειμένου να  πραγματοποιήσει πωλήσεις 

(Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005 ∙ Weston & Brigham, 1986). 

 

 

4.4 Διενέργεια Παραμετρικών και Μη Παραμετρικών Ελέγχων των 

Μεταβλητών 

 

 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αριθμοδείκτες που αναλύθηκαν παραπάνω,  

συνδέονται με την πτώχευση μιας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν τόσο 

παραμετρικοί όσο και μη παραμετρικοί έλεγχοι, μέσω της χρήσης του στατιστικού 

προγράμματος ΕVIEWS, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

4.4.1 Παραμετρικός Έλεγχος T-Test 

 

 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο οι μέσες τιμές  των πτωχευμένων και των μη-πτωχευμένων επιχειρήσεων, 

διαφέρουν για κάθε έναν από τους πέντε δείκτες. Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι οι 

εξής: 

 

Η0: μ0 = μ1 

Η1: μ0 ≠μ1 

 

Όπου: 

 μ0  είναι η μέση τιμή του δείκτη για τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις 

 μ1  είναι η μέση τιμή του δείκτη για τις  πτωχευμένες επιχειρήσεις 
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια αυτού του ελέγχου 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Όπου: 

d1:  Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

d2:  Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων 

d3:  Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

d4:  Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού  

d5:  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

 

 

dummy 0: Mη πτωχευμένες επιχειρήσεις 

dummy 1: Πτωχευμένες επιχειρήσεις 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Στατιστικά Στοιχεία Δεικτών 

 

 

Group Statistics 

 dummy N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

d1 
0 100 3.41338 8.579378 .857938 

1 100 1.05275 1.378555 .137855 

d2 
0 100 .03650 .144958 .014496 

1 100 -.21344 .633330 .063333 

d3 
0 100 .02029 1.429052 .142905 

1 100 -.01763 1.164109 .116411 

d4 
0 100 .02458 .338840 .033884 

1 100 -1.45115 7.316411 .731641 

d5 
0 100 1.20949 1.486801 .148680 

1 100 .49397 .614383 .061438 
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 Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα η μέση τιμή του δείκτη 

κυκλοφορικής ρευστότητας (Δείκτης 1) είναι μεγαλύτερη στις μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις (3,413) από ότι στις πτωχευμένες (1,052). Το ίδιο ισχύει και για τον 

δείκτη αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (Δείκτης 2), τον δείκτη 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Δείκτης 3), τον δείκτη των παρακρατηθέντων 

κερδών προς το συνολικό ενεργητικό (Δείκτης 4) και τον δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού (Δείκτης 5).  

 

 
 

Πίνακας 8 : Αποτελέσματα Παραμετρικού Ελέγχου T-Test 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

d1 

Equal variances assumed 8.754 .003 2.717 198 

Equal variances not 

assumed 

  
2.717 104.109 

d2 

Equal variances assumed 15.226 .000 3.847 198 

Equal variances not 

assumed 

  
3.847 109.344 

d3 

Equal variances assumed 1.343 .248 .206 198 

Equal variances not 

assumed 

  
.206 190.221 

d4 

Equal variances assumed 7.229 .008 2.015 198 

Equal variances not 

assumed 

  
2.015 99.425 

d5 

Equal variances assumed 27.320 .000 4.448 198 

Equal variances not 

assumed 

  
4.448 131.852 

 

 

Στο αριστερό μέρος αυτού του πίνακα βρίσκεται το τεστ του Levene , το οποίο 

μας πληροφορεί σχετικά με την ισότητα των διακυμάνσεων. Στη στήλη significance, 

παρατηρούμε ότι για τους τέσσερις δείκτες η πιθανότητα είναι μικρότερη του 5%, έτσι 



Πτώχευση επιχειρήσεων: θεωρητική ανάλυση και εμπειρκή διερεύνηση 

 

 

 
80 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διακυμάνσεις δεν είναι ίσες. Η εξέταση αυτού 

του τεστ έγινε προκειμένου να αποφασίσουμε ποιο από τα δύο t-test, που 

παρουσιάζονται στον πίνακα θα επιλέξουμε. Εφόσον από το τεστ του Levene 

διαπιστώσαμε ότι οι διακυμάνσεις δεν είναι ίσες, θα κοιτάξουμε τη δεύτερη γραμμή 

του πίνακα (Equal variances not assumed) έτσι ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα για 

τον παραμετρικό έλεγχο t-test. 

 

Πίνακας 8.1 : Αποτελέσματα Παραμετρικού Ελέγχου T-Test 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

d1 

Equal variances assumed .007 2.360628 .868943 .647058 

Equal variances not 

assumed 
.008 2.360628 .868943 .637504 

d2 

Equal variances assumed .000 .249935 .064971 .121811 

Equal variances not 

assumed 
.000 .249935 .064971 .121169 

d3 

Equal variances assumed .837 .037920 .184319 -.325559 

Equal variances not 

assumed 
.837 .037920 .184319 -.325651 

d4 

Equal variances assumed .045 1.475731 .732425 .031376 

Equal variances not 

assumed 
.047 1.475731 .732425 .022517 

d5 

Equal variances assumed .000 .715526 .160874 .398280 

Equal variances not 

assumed 
.000 .715526 .160874 .397298 

 

 

Από τη στήλη significance (2-tailed) του t-test, παρατηρούμε ότι οι τιμές 

πιθανότητας (p-value) για τους δείκτες 1, 2, 4 και 5, είναι μικρότερες του 5% , 

επομένως απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες 

τιμές του δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, του δείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυμένων κεφαλαίων, των παρακρατηθέντων κερδών προς το συνολικό ενεργητικό 
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και του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, για τις δύο ομάδες 

επιχειρήσεων δεν είναι ίσες. 

 

 

Πίνακας 8.2 : Αποτελέσματα Παραμετρικού Ελέγχου T-Test 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Upper 

d1 
Equal variances assumed 4.074199 

Equal variances not assumed 4.083753 

d2 
Equal variances assumed .378058 

Equal variances not assumed .378700 

d3 
Equal variances assumed .401400 

Equal variances not assumed .401491 

d4 
Equal variances assumed 2.920087 

Equal variances not assumed 2.928945 

d5 
Equal variances assumed 1.032772 

Equal variances not assumed 1.033754 

 

 

 Για να είναι όμως αξιόπιστα τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, απαιτείται η 

ικανοποίηση δύο βασικών προϋποθέσεων. Η πρώτη αναφέρεται στην κανονικότητα 

της κατανομής των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων, ενώ η δεύτερη στον έλεγχο 

ύπαρξης ακραίων παρατηρήσεων. Στην περίπτωση που δεν ισχύουν οι δύο αυτές 

προϋποθέσεις, τότε πραγματοποιούνται µη παραμετρικοί έλεγχοι. 
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4.4.2 Έλεγχος Κανονικότητας 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η αξιοπιστία του ελέγχου t-test προϋποθέτει 

την κανονικότητα της κατανομής των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων. Επομένως, 

οι δύο υποθέσεις που θα ελεγχθούν είναι: 

 

Η0: τα δείγματα προέρχονται από κανονική κατανομή 

Η1: τα δείγματα δεν προέρχονται κανονική κατανομή 

 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν υποστηρίζεται η μηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή 

τα δείγματα προέρχονται από κανονική κατανομή, θα χρησιμοποιήσουμε δύο πολύ 

γνωστά στατιστικά τεστ κανονικότητας, τα τεστ των Kolmogorov-Smirnov και 

Shapiro-Wilk. Η διαφορά αυτών των δύο τεστ είναι ότι το κριτήριο των Shapiro-Wilk 

επιλέγεται κυρίως για δείγματα μικρού μεγέθους (n ≤ 50), ενώ  το κριτήριο των 

Kolmogorov-Smirnov για δείγματα μεγάλου μεγέθους (n > 50). Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου κανονικότητας τόσο για τις πτωχευμένες όσο και για τις μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις δίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 9: Έλεγχος Κανονικότητας Μη Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

dummy = 0 
 

 

 

Tests of Normality
a
 

 Kolmogorov-Smirnov
b
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

d1 .356 100 .000 .292 100 .000 
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d2 .166 100 .000 .782 100 .000 

d3 .360 100 .000 .354 100 .000 

d4 .217 100 .000 .881 100 .000 

d5 .229 100 .000 .715 100 .000 

 

a. dummy = 0 

b. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το Sig. (p-value) =0,000 < 0,05 και 

για τους πέντε δείκτες, επομένως απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της 

κανονικότητας για όλες τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

 

 

Πίνακας 10: Έλεγχος Κανονικότητας  Πτωχευμένων Επιχειρήσεων 

  dummy = 1 
 

 

 

Tests of Normality
a
 

 Kolmogorov-Smirnov
b
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

d1 .252 100 .000 .619 100 .000 

d2 .293 100 .000 .501 100 .000 

d3 .231 100 .000 .774 100 .000 

d4 .374 100 .000 .187 100 .000 

d5 .211 100 .000 .771 100 .000 

 

a. dummy = 1 

b. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Και εδώ βλέπουμε πως οι τιμές πιθανότητας και για τους πέντε δείκτες είναι 

μικρότερες του 0,05 (ή 5%) . Επομένως, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα 

κανονικότητας και στις  πτωχευμένες επιχειρήσεις. 
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4.4.3 Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι 

 

 

Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι 

Mann-Whitney U και Wilcoxon W, οι οποίοι θεωρούνται ως εναλλακτικοί του t-test 

στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις του δείγματος δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Τα αποτελέσματα των μη παραμετρικών ελέγχων παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα Μη Παραμετρικών Ελέγχων  

 

Mann-Whitney Test 
 

 

 

Ranks 

 dummy N Mean Rank Sum of Ranks 

d1 

0 100 127.32 12732.00 

1 100 73.68 7368.00 

Total 200   

d2 

0 100 126.41 12641.00 

1 100 74.59 7459.00 

Total 200   

d3 

0 100 113.02 11302.00 

1 100 87.98 8798.00 

Total 200   

d4 

0 100 124.96 12496.00 

1 100 76.04 7604.00 

Total 200   

d5 

0 100 120.32 12032.00 

1 100 80.68 8068.00 

Total 200   
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Test Statistics
a
 

 d1 d2 d3 d4 d5 

Mann-Whitney U 2318.000 2409.000 3748.000 2554.000 3018.000 

Wilcoxon W 7368.000 7459.000 8798.000 7604.000 8068.000 

Z -6.553 -6.331 -3.059 -5.977 -4.843 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .000 

 

a. Grouping Variable: dummy 

 

 

Από τον πίνακα των μη παραμετρικών ελέγχων παρατηρούμε ότι το p-value και 

για τους πέντε δείκτες είναι μικρότερο του 0,05. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες τιμές των 

δεικτών διαφέρουν ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι πτωχευμένη ή μη 

πτωχευμένη.  

 

  

Γενικά, το συμπέρασμα στο οποίο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με βάση 

όλους τους παραπάνω πίνακες είναι ότι όσο πιο μικρή είναι η τιμή των δεικτών 1, 2, 3, 

4 και 5  τόσο αυξάνεται η πιθανότητα πτώχευσης των επιχειρήσεων. Το συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήξαμε είναι λογικό καθώς όσο μειώνεται η ρευστότητα της 

επιχείρησης (η οποία μετράται με τον δείκτη 1), η αποτελεσματικότητα της στη 

διαχείρηση των κεφαλαίων της (δείκτες 2 και 3) και της περιουσίας της (δείκτης 5), 

καθώς και η σωρευτική της κερδοφορία, τόσο δυσχεραίνει η θέση της και η 

πιθανότητα πτώχευσης της επιχείρησης αυξάνεται.  

 

4.5 Εκτίμηση Μοντέλου Παλινδρόμησης 

 

 

Πέρα από την πραγματοποίηση παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων, 

εκτιμήθηκαν και δύο είδη παλινδρόμησης (panel regression και logistic regression)  
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προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι τιμές των δεικτών όντως φέρουν ευθύνη στη 

πτώχευση της επιχείρησης. Η εκτίμηση της παλινδρόμησης έγινε με την χρήση του 

οικονομετρικού προγράμματος EVIEWS και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

 

 

4.6 Θεωρία Πάνελ Δεδομένων (panel data)  

 

 

Τα δεδομένα panel, ή αλλιώς δυναμικά διαστρωματικά στοιχεία, αποτελούν ένα 

σύνολο δεδομένων στο οποίο η συμπεριφορά των εξεταζόμενων οντοτήτων (ή 

στρωμάτων), π.χ. κρατών, εταιρειών, ιδιωτών κλπ, παρατηρείται στο πέρασμα του 

χρόνου. Όταν η χρονική περίοδος αναφοράς των οντοτήτων είναι η ίδια τότε έχουμε 

χρονικά ισορροπημένα (balanced) δυναμικά διαστρωματικά στοιχεία, μπορούμε όμως 

να αναλύσουμε και περιπτώσεις με διαφορετικές χρονικές περιόδους ανά οντότητα. 

Δεδομένα τέτοιας μορφής έχουν πιο πολύπλοκη εφαρμογή σε παλινδρομήσεις για 

οικονομετρικά μοντέλα σε σχέση με τα απλά σύνολα δεδομένων, παρ’ όλα αυτά 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην εφαρμοσμένη έρευνα. Οι Baltagi (2005) 

και Hsiao (1986) ισχυρίστηκαν ότι με τη χρήση της μεθόδου των δεδομένων πίνακα 

ελέγχεται η ετερογένεια μιας μεμονωμένης εταιρείας και μειώνονται οι δυσκολίες που 

συνδέονται με την πολυσυγγραμμικότητα και την προκατάληψη που αφορούν τις 

τιμές των δεδομένων (παρατηρήσεις) και συνήθως οδηγούν σε λανθασμένες 

εκτιμήσεις (Chen, 2009). Επιπλέον, η χρήση των panel data στα μοντέλα 

παλινδρομήσεων βοηθά να προσδιοριστεί εύκολα η χρονικά μεταβαλλόμενη σχέση 

μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής. 

 

Για την εφαρμογή πάνελ δεδομένων σε μια οικονομετρική ανάλυση είναι 

απαραίτητο να έχουν τα στοιχεία συγκεκριμένη δομή, έτσι ώστε η μονάδα 

διαστρωμάτωσης (στην προκειμένη περίπτωση οι επιχειρήσεις) να συνδέεται με τη 

χρονική μονάδα στην οποία αναφέρεται. Είναι σύνηθες σε δεδομένα πάνελ ο αριθμός 

των διαστρωματικών στοιχείων να είναι μεγάλος συγκριτικά με τον αριθμό των 

χρονικών περιόδων κι εστιάζεται το ενδιαφέρον μας στην ετερογένεια που οφείλεται 

στις επιδράσεις μη παρατηρούμενων μεταβλητών. Το βασικό υπόδειγμα είναι το εξής: 
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Υit = β0 + β1Χit,1 + β2Χit,2 + … + βκΧit,k +αi + uit 

 

όπου : 

Υit = η παρατήρηση της μονάδας i της εξαρτημένης μεταβλητής Υ για i=1,2,...,N και 

t=1,2,...,T. 

Χit,j = η t παρατήρηση της μονάδας i της ερμηνευτικής μεταβλητής Χj για i=1,2,...,N, 

t=1,2,...,T και j=1,2,...K. 

αi = η μη παρατηρούμενοι παράγοντες που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή 

και οι οποίοι δε μεταβάλλονται διαχρονικά. 

uit = το σφάλμα ιδιοσυγκρασίας που εκφράζει μη παρατηρούμενους παράγοντες που 

επηρεάζουν διαχρονικά την εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

Η παράσταση αi + uit είναι γνωστή και ως σύνθετο σφάλμα. Οι κύριες υποθέσεις που 

αναφέρονται στην απαρατήρητη επίδραση είναι: 

 

1) Το Υπόδειγμα Aπαρατήρητων ή Σταθερών Επιδράσεων (Fixed Effects Model) 

το οποίο έχει την εξής μορφή : 

 

Υit = β0 + β1Χit,1 + β2Χit,2 + … + βκΧit,k +αi + uit , Cov (αi,Χit) ≠ 0 

 

Το ζήτημα που προκύπτει επομένως, είναι η εκτίμηση του Υποδείγματος 

Απαρατήρητων Επιδράσεων, όταν η συνδιακύμανση των ανεξάρτητων μεταβλητών 

και των μη παρατηρούμενων παραγόντων που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή 

και οι οποίοι παραμένουν σταθεροί στο χρόνο είναι διάφορη του μηδενός. Η πρώτη 

σκέψη είναι να ομαδοποιηθούν χρονικά οι παρατηρήσεις και να χρησιμοποιηθεί 

μέθοδος OLS. Όμως, λόγω του περιορισμού που προαναφέρθηκε δεν είναι εφικτό να 

προκύψουν συνεπείς εκτιμητές των παραμέτρων του υποδείγματος. Σε μια εξίσωση 

δεν είναι πάντα δυνατό να προσδιοριστούν οι ερμηνευτικές μεταβλητές του 

υποδείγματος, είτε επειδή δεν προβλέπονται από τη θεωρία είτε επειδή δεν 

παρατηρούνται. Στην περίπτωση αυτή οι μη παρατηρούμενοι παράγοντες που 

εκφράζονται από την απαρατήρητη επίδραση συσχετίζονται με τις ερμηνευτικές 

μεταβλητές του υποδείγματος. Το υπόδειγμα θα γραφτεί με τη μορφή πρώτων 
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διαφορών και θα απουσιάζει η απαρατήρητη επίδραση. Επιπλέον, αφού η ερμηνευτική 

μεταβλητή δεν περιλαμβάνει την εξαρτημένη με χρονική υστέρηση, η συνδιακύμανση 

του σφάλματος ιδιοσυγκρασίας με τις ερμηνευτικές μεταβλητές είναι μηδέν, άρα είναι 

δυνατό να εφαρμοστεί η μέθοδος OLS. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα του 

εκτιμητή πρώτων διαφορών είναι ότι οι μεταβολές στις ερμηνευτικές μεταβλητές 

πρέπει να παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η 

ακρίβεια των εκτιμητών είναι περιορισμένη καθώς τα τυπικά τους σφάλματα είναι 

μεγάλα. 

 

 

2) Το Υπόδειγμα Τυχαίων Επιδράσεων (Random Effects Model) του οποίου η 

μορφή είναι η εξής : 

 

Υit = β0 + β1Χit,1 + β2Χit,2 + … + βκΧit,k +αi + uit , Cov (αi,Χit) = 0 

 

Η δεύτερη κατηγορία panel υποδειγμάτων είναι αυτά των τυχαίων επιδράσεων 

και είναι αυτά στα οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη παλινδρόμηση όπου ο όρος itα 

είναι τυχαίος (random). Σε αντίθεση με το υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων στο οποίο 

στόχος είναι να εξαλειφθεί η απαρατήρητη επίδραση, το υπόδειγμα τυχαίων 

επιδράσεων δεν προϋποθέτει κάτι τέτοιο αφού η σταθερή επίδραση δε συσχετίζεται με 

τις ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος. Στη μέθοδο τυχαίων επιδράσεων η 

διαφοροποίηση μεταξύ των οντοτήτων θεωρείται ότι είναι τυχαία και δεν σχετίζεται 

με τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή τους παλινδρομητές. Εάν έχουμε λόγο να 

πιστεύουμε ότι οι διαφορές μεταξύ των οντοτήτων έχουν κάποια επίδραση στην 

εξαρτημένη μεταβλητή τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο των τυχαίων 

επιδράσεων. Έτσι, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένας ακόμη όρος στη 

συνάρτησή μας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το σφάλμα μεταξύ των οντοτήτων. 

 

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο 

μοντέλο μας μεταβλητές οι οποίες είναι χρονικά αμετάβλητες (π.χ. το φύλλο). Εν 

αντιθέσει, στη παλινδρόμηση με σταθερές επιδράσεις, τέτοιου είδους μεταβλητές 

απορροφώνται από το σημείο τομής και δεν μπορούν να παλινδρομηθούν. Το μοντέλο 

των random effects προϋποθέτει ότι ο όρος του σφάλματος δεν σχετίζεται με τους 
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προγνωστικούς παράγοντες, δηλαδή τις ανεξάρτητες μεταβλητές, και έτσι επιτρέπει 

στις χρονικά αμετάβλητες μεταβλητές να λειτουργήσουν ως επεξηγηματικές 

μεταβλητές. 

 

Τέλος, η μέθοδος των τυχαίων επιδράσεων είναι σχεδιασμένη ώστε να μας 

επιτρέπει να γενικεύσουμε τα συμπεράσματα και πέρα από το δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

Η συνάρτηση παλινδρόμησης του μοντέλου των τυχαίων επιδράσεων είναι της 

μορφής: 

 

Yit = β1Xit + … + βk Xkt + αi + uit + εit , όπου ισχύει ότι και στο μοντέλο των fixed 

effects με τη διαφορά ότι οι όροι του σφάλματος αντιπροσωπεύουν τα εξής: 

 

uit: σφάλμα μεταξύ των οντοτήτων 

εit: σφάλμα μέσα σε κάθε οντότητα 

 

 

Πίνακας 2: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - Panel Regression  

 
   

Dependent Variable: DUMMY  

Method: Panel EGLS (Period random effects)   

Sample: 2005 2014   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 40   

Total panel (unbalanced) observations: 200  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.661464 0.085985 7.692827 0.0000 

D1 -0.010422 0.003568 -2.920851 0.0039 

D2 -0.239583 0.048793 -4.910200 0.0000 

D3 -0.007410 0.017365 -0.426748 0.6700 

D4 -0.012440 0.004285 -2.903321 0.0041 

D5 -0.074283 0.019133 -3.882448 0.0001 
     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     

Period random  0.251396 0.3980 
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Idiosyncratic random 0.309151 0.6020 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.231601     Mean dependent var 0.138381 

Adjusted R-squared 0.211797     S.D. dependent var 0.366190 

S.E. of regression 0.318327     Sum squared resid 19.65839 

F-statistic 11.69463     Durbin-Watson stat 0.236662 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.142709     Mean dependent var 0.500000 

Sum squared resid 42.86456     Durbin-Watson stat 0.077839 
     
     

 

 

Από το παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι  ο σταθερός όρος C και οι εκτιμητές 

όλων των εξαρτημένων ερμηνευτικών μεταβλητών, εκτός από τον αριθμοδείκτη 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (D3), είναι στατιστικά σημαντικοί επειδή 

εμφανίζουν probability<0.05 (επίπεδο σημαντικότητας 5%). Στη στήλη coefficient 

διαπιστώνεται ότι όλες οι μεταβητές επηρεάζουν αρνητικά επομένως καθώς αυξάνεται 

ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας, η αποδοτικότητα επενδυμένων κεφαλαίων, τα 

παρακρατηθέντα κέρδη / σύνολο ενεργητικού και η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

ενεργητικού, μειώνεται η πιθανότητα πτώχευσης της επιχείρησης.  

 

 

4.7 Θεωρία Λογιστικής Παλινδρόμησης (logistic regression) 

 

 

Η Λογιστική Παλινδρόμηση είναι μία τεχνική σχεδιασμένη για την πραγματοποίηση 

ανάλυσης δεδομένων που αφορούν την μελέτη και την πρόβλεψη τιμών κάποιας 

κατηγορικής εξαρτημένης μεταβλητής και χρησιμοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές 

ανεξάρτητες μεταβλητές . 

Τέτοιες αναλύσεις συναντάμε πχ στους παρακάτω χώρους 

• της υγείας για την μελέτη της θεραπείας ή όχι των ασθενών, 

• του Marketing για την αγορά ή όχι κάποιων προϊόντων, 

• της παιδείας για την επιτυχία ή όχι των μαθητών στις εξετάσεις. 
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Η μελέτη της σχέσης της κατηγορικής εξαρτημένης μεταβλητής δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω του αλγορίθμου της Γραμμικής Παλινδρόμησης για δύο 

βασικούς λόγους. 

• Πρώτον, όταν προβλέπουμε τις τιμές μία κατηγορικής εξαρτημένης μεταβλητής, 

στην ουσία υπολογίζουμε την πιθανότητα με την οποία η εξαρτημένη μεταβλητή θα 

λάβει κάποια συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή της πιθανότητας αυτής θα πρέπει, εξ 

ορισμού, να παίρνει τιμές μεταξύ του 0 και του 1. Με την χρήση της Γραμμικής 

Πολλαπλής Παλινδρόμησης μπορεί να υπολογιστούν τιμές πιθανότητας μεγαλύτερες 

του 1 ή μικρότερες του 0, δηλαδή άτοπο . 

• Δεύτερον, η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση θα πρέπει να ικανοποιεί την 

υπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων. Ωστόσο, στην περίπτωση που η 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι διχοτομική, έχει τυπική απόκλιση (St dev ) √(p)(1−p), 

όπου ρ είναι η μέση τιμή της μεταβλητής. Λόγω της συναρτησιακής σχέσης της 

τυπικής απόκλισης με την μέση τιμή, η ομοιογένεια της διακύμανσης των τιμών της 

εξαρτημένης μεταβλητής δεν είναι δυνατόν να ικανοποιείται. 

 

Η πιο διαδεδομένη, έκφραση της εξίσωσης της Λογιστικής Παλινδρόμησης 

είναι: ln(odds)= a+b1x1+b2x2....+bnxn . Το δεξί μέρος της εξίσωσης δημιουργείται από 

ένα γραμμικό συνδυασμό των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στο 

μοντέλο της παλινδρόμησης. Το αριστερό μέρος περιέχει τις τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής με την μορφή του λογαρίθμου των odd δηλαδή, του λογαρίθμου της 

σχέσης: odds = prob/(1-prob) . Το odds εναλλακτικά ονομάζεται logt και ο όρος Prob 

εκφράζει την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός που έχει ορισθεί σαν επιτυχία του 

πειράματος. Οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξίσωση της 

παλινδρόμησης εκτιμούνται βάση της μεθόδου Μέγιστης Πιθανοφάνειας βάση της 

μεθόδου αυτής η τιμή των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι αυτή που 

κάνει τις παρατηρηθήσες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής πιο πιθανές, βάση του 

σετ των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

 

Τα βήματα κατασκευής του μοντέλου της Λογιστικής Παλινδρόμησης είναι 

ανάλογα αυτών της γραμμικής παλινδρόμησης. 

• Προσδιορίζουμε το μέγεθος του ενδιαφέροντος (εξαρτημένη μεταβλητή) και το σετ 

των ανεξάρτητων μεταβλητών που θα συμμετέχουν στην παλινδρόμηση. 
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• Διερευνούμε τα δεδομένα για τυχόν ύπαρξη ασυνήθιστων κινήσεων όπως, ακραίες 

τιμές, ελλείπουσες τιμές κ. λ. π. 

• Ελέγχουμε την ικανοποίηση των υποθέσεων για την σωστή εφαρμογή της 

Λογιστικής Παλινδρόμησης. 

• Δημιουργούμε την εξίσωσης της παλινδρόμησης. 

• Μελετάμε την επίδραση κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στο μοντέλο. 

• Εξετάζουμε την ικανοποίηση των υποθέσεων της Τεχνικής και διερευνούμε την 

πιθανότητα κάποια συγκεκριμένη τιμή να επηρεάζει υπερβολικά τα αποτελέσματα. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Λογιστική Παλινδρόμηση, για 

την σωστή εφαρμογή της απαιτεί μεγάλο δείγμα, προκειμένου να παράγει αξιόπιστο 

αποτέλεσμα. ‘Ένας εμπειρικός κανόνας αναφέρει ότι το δείγμα θα πρέπει να είναι 30 

φορές μεγαλύτερο από το αριθμό των παραμέτρων που εκτιμά το μοντέλο.     

              

Επιπλέον, σε περίπτωση που ενδιαφερόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο 

για πρόβλεψη θα πρέπει να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά του. Αυτό 

σημαίνει ότι δημιουργούμε την εξίσωση σε ένα μέρος των δεδομένων και σε ένα 

επόμενο βήμα ελέγξουμε την αποτελεσματικότητά της, στο υπόλοιπο δείγμα. 
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Πίνακας 33: Εκτίμηση Παλινδρόμησης - logistic Regression 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι οι εκτιμητές όλων των εξαρτημένων 

ερμηνευτικών μεταβλητών, εκτός από τον αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων 

Κεφαλαίων (D3) αλλά πλέον και του αριθμοδείκτη (D4) που είναι τα παρακρατηθέντα 

κέρδη / σύνολο ενεργητικού, είναι στατιστικά σημαντικοί επειδή εμφανίζουν 

probability<0.05 (επίπεδο σημαντικότητας 5%). Στη στήλη coefficient διαπιστώνεται 

ότι όλες οι μεταβητές, εκτός από τη (D3), επηρεάζουν αρνητικά επομένως καθώς 

αυξάνεται ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας, η αποδοτικότητα επενδυμένων 
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κεφαλαίων και η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού, μειώνεται η πιθανότητα 

πτώχευσης της επιχείρησης.  

 

 Εν κατακλείδι το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από τη χρήση και των δυο 

παλινδρομήσεων, είναι πως αδιαπραγμάτευτα όταν οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής 

ρευστότητας (D1), αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (D2) και κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού (D5) είναι πάνω από το μέσο όρο στις οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις είναι ασφαλέις και δε τίθεται θέμα 

πτώχευσης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

 

 Η παρούσα οικονομετρική έρευνα πραγματοποιήθηκε ώστε να εξεταστεί αν μια 

ομάδα χρηματοοικονομικών δεικτών επηρεάζει την πτώχευση μιας επιχείρησης. Το 

δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται συνολικά από 40 ελληνικές επιχειρήσεις, 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι ισάριθμα χωρισμένο σε 20 μη 

πτωχευμένες και σε 20 πτωχευμένες ή σε αναστολή επιχειρήσεις.  

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του 

παραμετρικού ελέγχου t-test και ειδικότερα από τους μη παραμετρικούς ελέγχους 

Mann-Whitney U και Wilcoxon W, είναι ότι όσο πιο μικρή είναι η τιμή των δεικτών 

1, 2, 3, 4 και 5 τόσο αυξάνεται η πιθανότητα πτώχευσης των επιχειρήσεων. Το 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι λογικό καθώς όσο μειώνεται η ρευστότητα 

της επιχείρησης (η οποία μετράται με τον δείκτη 1), η αποτελεσματικότητα της στη 

διαχείρηση των κεφαλαίων της (δείκτες 2 και 3) και της περιουσίας της (δείκτης 5), 

καθώς και η σωρευτική της κερδοφορία, τόσο δυσχεραίνει η θέση της και η 

πιθανότητα πτώχευσης της επιχείρησης αυξάνεται.  

 Τα παραπάνω αποτελέσμα επιβεβαιώνονται και από τις εκτιμήσεις που 

προέκυψαν με τη μέθοδο της Panel EGLS (Period random effects) καθώς και της ML 

-Binary Logit (Quadratic hill climbing) παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτά, όταν οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ρευστότητας (D1), 

αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (D2) και κυκλοφοριακής ταχύτητας 

ενεργητικού (D5) είναι πάνω από το μέσο όρο στις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις είναι ασφαλέις και δε τίθεται θέμα πτώχευσης. 

. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

H παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε πάνω σε ένα δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εξετάστηκε αν  μια ομάδα 

αριθμοδεικτών συνδέεται με την πτώχευση. Πέρα από τη συγκεκριμένη μελέτη, 

προτείνεται η χρήση διαφορετικών αριθμοδεικτών προκειμένου να διαπιστωθεί αν και 

οι νέοι δείκτες επηρεάζουν την πτώχευση καθώς και αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

αυτών των δεικτών. Επίσης, εκτός από διαφορετικούς δείκτες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και διαφορετικοί οικονομετρικοί έλεγχοι και μέθοδοι, προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν η μελέτη θα καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα. 

 Επιπλέον, προτείνεται η επιλογή ενός διαφορετικού δείγματος το οποίο θα 

αποτελείται από ξένες επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές μπορεί να 

διαπραγματεύονται αλλά και να μην διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. 

 Μια ακόμα πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι η 

χρησιμοποίηση κλασικών καθώς και νεότερων τεχνικών πρόβλεψης της πτώχευσης, 

για να εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα των δεικτών. Τέλος, η εξέταση της 

προγνωστικής ικανότητας μη χρηματοοικονομικών μεταβλητών όπως η τεχνολογία, 

το μερίδιο αγοράς κλπ. και η χρήση υποδειγμάτων που συνδυάζουν ποιοτικά αλλά και 

χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά θα αποτελούσε μια σημαντική προσέγγιση για 

περαιτέρω έρευνα. 
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