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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εταιρική πτώχευση ως φαινόμενο επηρεάζει ένα πλήθος ενδιαφερόμενων
μερών όπως οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, οι επενδυτές, οι πιστωτές – τράπεζες, οι
διοικήσεις, οι ελεγκτές και η κοινωνία ως σύνολο. Τα τελευταία χρόνια, τα τραπεζικά
ιδρύματα καταγράφουν υπερβολικές επισφάλειες από τις εταιρικές και όχι μόνο
χρηματοδοτήσεις τους εξαιτίας της περιορισμένης ικανότητας πρόβλεψης των
υποδειγμάτων που υιοθετούν.
Ως αποτέλεσμα λιγότερα κεφάλαια είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση
των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας εν γένει και αυτά είναι
διαθέσιμα με υψηλότερο κόστος ήτοι αυξημένο επιτόκιο χορήγησης. Αρκετές
τράπεζες για να καλύψουν αυτή την αδυναμία τους, ζητούν από τους πελάτες τους,
ανεξαρτήτως της φερεγγυότητας τους, υπερβολικές εγγυήσεις για να καλύψουν την
ενδεχόμενη ζημία από την αυξημένη πιθανότητα αθέτησης πληρωμών.
Οι ερευνητές έχουν εντείνει τις προσπάθειες για την κατασκευή νέων
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών. Ωστόσο, όταν αυτά τα υποδείγματα δοκιμάζονται σε διαφορετικό
περιβάλλον ήτοι κλάδο, αγορά, οικονομία, εποχή, αποτυγχάνουν πολύ συχνά.
Η αποτυχία αυτή εδράζεται στην ενσωμάτωση ενός ενδογενούς περιορισμού
που σχετίζεται με την ποιότητα των χρηματοοικονομικών μεταβλητών που
αντλούνται από πληροφορίες των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των
εταιριών.
Στην παρούσα διατριβή διερευνάται η σχέση της επιλογής λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών με το φαινόμενο της εταιρικής πτώχευσης και στο βαθμό που
αυτή γίνεται καιροσκοπικά, την επίδραση που έχει αυτή η επιλογή στην
αποτελεσματικότητα των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.

Κοσμάς Κοσμίδης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο κύριος σκοπός της διατριβής είναι να διερευνηθεί η σχέση της εταιρικής
πτώχευσης με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών καθώς και η επίδραση
μιας τέτοιας διοικητικής απόφασης στην αποτελεσματικότητα των υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση
και η λογαριθμική ανάλυση για την κατασκευή υποδειγμάτων πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης με τη συμμετοχή χρηματοοικονομικών και λογιστικών
μεταβλητών.
Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ εταιρικής
πτώχευσης και επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Επιπλέον, η ενσωμάτωση
ενός χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών στα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης οδηγεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους με όρους ορθής
ταξινόμησης και των δύο τύπων σφαλμάτων.
Οι επιπτώσεις της παρούσας έρευνας συνίστανται στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης που θα οδηγήσει σε ορθότερη αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου των
τραπεζών και τελικά θα μειώσει τις επισφάλειες του τραπεζικού συστήματος. Οι
ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν νέα στοιχεία για την αναθεώρηση του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου (Βασιλεία ΙΙΙ, επιλογή λογιστικών μεθόδων).
Τα αποτελέσματα της διατριβής παρέχουν επίσης στήριξη στη Θεωρία του
Κόστους Πρακτορείας και στην καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών
στελεχών, τουλάχιστον για ορισμένες λογιστικές μεταβλητές τις οποίες ονομάζουμε
«πρόδρομους» δείκτες καθώς σηματοδοτούν έγκαιρα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τη
μελλοντική πορεία της εταιρείας.
Λέξεις Κλειδιά: Επιλογή λογιστικών μεθόδων, εταιρική πτώχευση, υποδείγματα
πρόβλεψης
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ABSTRACT
The main objective of this thesis is to explore the relation between corporate
bankruptcy the choice of accounting methods and techniques as well as the impact of
such managerial decision on the efficiency of the corporate bankruptcy prediction
models.
In this study, multivariate discriminant analysis and logit analysis are
employed for the construction of corporate bankruptcy prediction models with the
incorporation of financial and accounting variables.
The findings of the study provide evidence of significant relation between
corporate bankruptcy and the choice of accounting methods and techniques.
Moreover, the incorporation of an accounting choices portfolio in the corporate
bankruptcy prediction models enhances their efficiency in terms of correct
classification and both types of errors.
The implications of the current study consist in the enhancement of the
efficiency of the existing corporate bankruptcy prediction models which will lead to
more accurate credit risk assessment of the banks and finally it will mitigate the bad
debts of the banking system. Regulatory authorities should reconsider the current
framework in the light of new evidence (Basel III, choice of accounting methods).
The results of this thesis also provide evidence in support of Contracting Cost
Theory and opportunistic behavior of managers, at least for certain accounting
variables which we define as “prodrome” indices since they are signaling the future
course of the corporation more timely and more accurately.

Keywords: Choice of accounting methods, corporate bankruptcy, prediction models
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στο θέμα της διατριβής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1.1 Εισαγωγή
Η πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης αποτελεί πεδίο σύγκρουσης και
προβληματισμού για τους ερευνητές, τους επαγγελματίες και την ακαδημαϊκή
κοινότητα για σχεδόν μισό αιώνα. Προφανώς, ο προβληματισμός αυξάνεται την
περίοδο αυτή εξαιτίας της χρηματοοικονομικής αστάθειας που παρατηρείται
παγκοσμίως. Η εταιρική πτώχευση ως φαινόμενο επηρεάζει ένα πλήθος
ενδιαφερόμενων μερών όπως οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι – επενδυτές, οι πιστωτές, οι
διοικήσεις, οι ελεγκτές και στο βαθμό που διαρρηγνύεται η οικονομική και κοινωνική
αλληλεπίδραση της εταιρείας με το περιβάλλον της, η κοινωνία ως σύνολο.
Σημαντική ώθηση στην έρευνα δόθηκε από την ανάπτυξη της επιστήμης των
υπολογιστών και με την εφαρμογή νέων μεθοδολογιών για την επίλυση ενός παλιού
προβλήματος. Ωστόσο, τα υφιστάμενα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης απέτυχαν να προβλέψουν την απαρχή αλλά και τη ραγδαία εξέλιξη της
τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η οποία ξεκίνησε ως κρίση στην αγορά στεγαστικών
δανείων των Η.Π.Α., εξελίχθηκε σε τραπεζική κρίση η οποία πέρασε και στην
Ευρώπη, μετεξελίχθηκε σε χρηματοοικονομική κρίση και κατέληξε σε οικονομική
κρίση.
Με σημείο αφετηρίας αυτήν την αποτυχία των υφιστάμενων υποδειγμάτων
πρόβλεψης αλλά και του θεσμικού πλαισίου που τα διέπει, θα αιτιολογήσουμε το
θέμα της διατριβής στην επόμενη ενότητα. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ο σκοπός
της διατριβής και θα διατυπωθούν οι ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής. Η
απάντηση των ερευνητικών ερωτήσεων αποτελούν τους επιμέρους στόχους της
διατριβής. Θα ακολουθήσει σύντομη περιγραφή της ερευνητικής μεθοδολογίας βάσει
της οποίας επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι και θα εκπληρωθεί ο σκοπός της
παρούσας διατριβής. Τέλος, θα γίνει αναφορά στη συνολική διάρθρωση της διατριβής
προκειμένου ο αναγνώστης να αποκομίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της
συγκεκριμένης έρευνας.
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1.2 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος
Η τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη υποδειγμάτων για την
πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης αναλώνεται πολύ συχνά στην ανάπτυξη νέων
μεθοδολογιών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, ένα από τα βασικά
προβλήματα αυτών των υποδειγμάτων είναι το γεγονός ότι ενώ έχουν ικανοποιητικές
επιδόσεις στα δείγματα εκπαίδευσης, όταν εφαρμόζονται σε διαφορετικούς κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας, σε διαφορετικές οικονομίες και σε διαφορετικές εποχές
αποτυγχάνουν και μάλιστα ορισμένες φορές παταγωδώς. Η τρέχουσα οικονομική
κρίση βεβαιώνει με τον πιο κυνικό τρόπο του λόγου το αληθές.
Ως αποτέλεσμα αυτής της αποτυχίας των υποδειγμάτων πρόβλεψης, το
τραπεζικό σύστημα καταγράφει υπερβολικές επισφάλειες από τις χρηματοδοτήσεις
στις οποίες έχει προβεί λόγω της περιορισμένης ικανότητας πρόβλεψης των
υποδειγμάτων που υιοθετούν και της λανθασμένης αποτίμησης του πιστωτικού
κινδύνου του κάθε δανειολήπτη. Με τον τρόπο αυτό λιγότερα κεφάλαια είναι
διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων και
της ελληνικής οικονομίας εν γένει εξαιτίας της αναποτελεσματικής κατανομής
κεφαλαιακών πόρων.
Ως παράπλευρο αποτέλεσμα παρατηρείται η σταδιακή αύξηση των επιτοκίων
χορήγησης

εξαιτίας

των

υψηλότερων

επισφαλειών

των

τραπεζών.

Στην

πραγματικότητα, υγιείς επιχειρήσεις στερούνται χρηματοδότησης ή λαμβάνουν
χρηματοδότηση με υψηλότερο κόστος εξαιτίας της αδυναμίας των υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης να αποτιμήσουν ορθά τον πιστωτικό κίνδυνο της
εκάστοτε χρηματοδότησης.
Αρκετά τραπεζικά ιδρύματα που έχουν επίγνωση αυτού του περιορισμού,
ζητούν από τους πελάτες τους, καλούς και κακούς, υπερβολικές εγγυήσεις για να
καλύψουν την ενδεχόμενη ζημία από την αυξημένη πιθανότητα αθέτησης πληρωμών.
Ακόμα και σε περιπτώσεις χρηματοδότησης, η απαίτηση υψηλότερων καλύψεων εκ
μέρους των τραπεζών, δημιουργεί έμμεσο πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις
καθώς στερεί από αυτές ένα βασικό κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (αξιόγραφα
εισπρακτέα). Το φαινόμενο δεν αναμένεται να περιοριστεί αν δεν βελτιωθούν οι
επιδόσεις των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
Προφανώς, η αποτυχία αυτή των υποδειγμάτων πρόβλεψης δεν οφείλεται
μόνο στις αδυναμίες των μεθοδολογιών που υιοθετούνται και στην έλλειψη
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κατάλληλου θεωρητικού πλαισίου αλλά και στις μεταβλητές που επιλέγονται. Τα
υφιστάμενα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης ενσωματώνουν ένα
μειονέκτημα το οποίο προέρχεται από την περιορισμένη ικανότητα διαχωρισμού των
μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Στο βαθμό που αυτές οι μεταβλητές αντλούν
στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, ενσωματώνουν έναν
ενδογενή περιορισμό που οφείλεται στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών
πληροφοριών που παρέχονται από αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Αποτελεί συχνό φαινόμενο η διαμάχη στους κόλπους της λογιστικής
κοινότητας για την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών
και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτής και της επιλογής λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών. Μάλιστα έχουν γίνει έρευνες για τα χαρακτηριστικά των εταιρειών που
οδηγούνται σε συγκεκριμένες λογιστικές επιλογές. Ωστόσο παρατηρείται αρκετά
συχνά ένα χάσμα ανάμεσα στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική καθώς τα
ευρήματα των ερευνών της μιας επιστήμης αγνοούνται ορισμένες φορές από την
άλλη επιστήμη. Τη γεφύρωση αυτού του χάσματος καλείται να επιτελέσει μεταξύ
άλλων η παρούσα διατριβή.
Το πρόβλημα της ποιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των
εταιρειών παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
επηρεάζει σημαντικά το τραπεζικό σύστημα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους και
του αντίκτυπου που έχουν στην πραγματική οικονομία. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα η
οποία έχει πολλές ομοιότητες με άλλες χώρες τις Νότιας Ευρώπης, η συχνότητα και η
ένταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία είναι πολύ υψηλή
(Commission of the European Union, 2007).

1.3 Σκοπός και ερευνητικές ερωτήσεις της διατριβής
Το φαινόμενο της εταιρικής πτώχευσης και η κατασκευή υποδειγμάτων
πρόβλεψης της, αντιμετωπίστηκε αρχικά με τη υιοθέτηση της διακριτής ανάλυσης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν τα υποδείγματα δεσμευμένης πιθανότητας ως μια
εναλλακτική μεθοδολογία η οποία είναι απαλλαγμένη από τους περιορισμούς της
διακριτής ανάλυσης. Ενώ τελευταία, επιστρατεύτηκαν διάφορες μέθοδοι τεχνητής
νοημοσύνης για την κατασκευή υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
Ωστόσο ελλείψει κατάλληλου θεωρητικού πλαισίου, οι ερευνητές αδυνατούν να
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καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με την άριστη μέθοδο ή τις άριστες
μεταβλητές για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης.
Όσον αφορά την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, οι ερευνητές
προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις διοικητικές επιλογές υπό το πρίσμα δύο βασικών
σχολών σκέψης που αναπτύχθηκαν ήτοι της Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και της
Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών μιας διοίκησης έχουν σχέση με το κόστος
πρακτορείας, με την ασύμμετρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών και με τις
σχέσεις της εταιρείας με τρίτους ήτοι την κυβέρνηση και τις κανονιστικές αρχές.
Η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών είναι μια απόφαση που καλείται
να λάβει η διοίκηση μιας εταιρείας ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται. Ωστόσο, το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν η οικονομική
κατάσταση της εταιρείας επηρεάζει την απόφαση της διοίκησης σχετικά με την
επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Στο βαθμό που τα κίνητρα μιας τέτοιας
διοικητικής απόφασης είναι καιροσκοπικά, επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό την
ποιότητα

των

χρηματοοικονομικών

μεταβλητών

και

κατ’

επέκταση

την

αποτελεσματικότητα των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης που
χρησιμοποιούν αυτές τις μεταβλητές;
Βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η απάντηση στα ανωτέρω
ερωτήματα. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, θα πρέπει να απαντήσουμε στο
ερώτημα με ποιο τρόπο η επίγνωση αυτής της κατάστασης μπορεί να οδηγήσει στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων υποδειγμάτων πρόβλεψης ή
στην κατασκευή νέων υποδειγμάτων με επαυξημένη ικανότητα διαχωρισμού. Η
παρούσα διατριβή θα πρέπει όχι απλώς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα αλλά να
παρουσιάσει υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης με αυξημένη
ικανότητα διαχωρισμού που δεν επηρεάζονται από την καιροσκοπική διοικητική
επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών.
Προς επίτευξη αυτού του σκοπού, θα πρέπει να διερευνήσουμε ,να ελέγξουμε
και να υλοποιήσουμε τα παρακάτω, που αποτελούν και τους επιμέρους στόχους της
παρούσας διατριβής:
α) Ποιες χρηματοοικονομικές μεταβλητές είναι σημαντικές για τη
βιωσιμότητα των ελληνικών εταιρειών ή αντίστροφα ποιες μεταβλητές
έχουν υψηλή ικανότητα διαχωρισμού μεταξύ πτωχευμένων και μη
πτωχευμένων εταιρειών;
4

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στο θέμα της διατριβής

β) Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας επηρεάζει την απόφαση της
διοίκησης σχετικά με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών;
γ) Σε ποιες επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών προβαίνουν οι
διοικήσεις των εταιρειών τα έτη πριν την πτώχευση τους;
δ) Η ενσωμάτωση μιας επιλογής λογιστικής μεθόδου στα υποδείγματα
πρόβλεψης της διακριτής ανάλυσης και της λογαριθμικής ανάλυσης, οδηγεί
στην αύξηση της προβλεπτικής τους ικανότητας;
ε) Η ενσωμάτωση ενός χαρτοφυλακίου επιλογών λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών στα υποδείγματα πρόβλεψης της διακριτής ανάλυσης και της
λογαριθμικής ανάλυσης, οδηγεί στην αύξηση της προβλεπτικής τους
ικανότητας;
στ) Είναι αξιόπιστα τα νέα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
που θα κατασκευαστούν μα βάση τη διακριτή ανάλυση και τη λογαριθμική
ανάλυση;

1.4 Μεθοδολογία της έρευνας
Σε αυτή την ενότητα θα γίνει σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας που θα
υιοθετηθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας προκειμένου να επιτύχουμε το βασικό
σκοπό της αλλά και τους επιμέρους στόχους της. Όσον αφορά τη συλλογή των
δεδομένων του ερευνητικού δείγματος, μία εταιρεία θα πρέπει να εκπληρώνει βασικές
προϋποθέσεις για να συμμετέχει στο δείγμα. Αυτές οι προϋποθέσεις αφορούν το
μέγεθος των εταιρειών, τη νομική μορφή τους, την πληρότητα των στοιχείων τους, τη
διάρκεια ζωής τους, τον κλάδο δραστηριότητας τους, τα λογιστικά πρότυπα που
ακολουθούν, εννοιολογικές διευκρινήσεις περί της «εταιρικής πτώχευσης» και τη
χρονική διάρκεια της έρευνας.
Οι στατιστικές μέθοδοι που θα υιοθετηθούν για την κατασκευή των
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, είναι η πολυμεταβλητή διακριτή
ανάλυση και η λογαριθμική ανάλυση.
Αρχικά θα πρέπει να διερευνηθούν και να εντοπιστούν οι χρηματοοικονομικοί
αριθμοδείκτες οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις πτωχευμένες εταιρείες
και στις μη πτωχευμένες εταιρείες. Αυτός ο εντοπισμός θα γίνει με τη διεξαγωγή
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ελέγχων μέσης τιμής και σε περίπτωση μη κανονικής κατανομής του δείγματος που
θα διερευνηθεί, με τη χρήση μη παραμετρικών ελέγχων.
Επίσης, θα διερευνήσουμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ επιλογής λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών και της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών, με τη
διεξαγωγή ελέγχων υποθέσεων Χ2 που θα κάνουμε με βάση την υφιστάμενη
βιβλιογραφία για την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών.
Με βάση τα πορίσματα της έρευνας από τους ανωτέρω ελέγχους, θα
κατασκευάσουμε δύο υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης υιοθετώντας
τη διακριτή ανάλυση και τη λογαριθμική ανάλυση με τη χρήση χρηματοοικονομικών
αριθμοδεικτών ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Στη συνέχεια, θα ενσωματώσουμε στα
δύο υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, ένα χαρτοφυλάκιο λογιστικών
επιλογών που θα αποδειχθούν σημαντικές με βάση τους προηγούμενους ελέγχους, με
στόχο τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας πρόβλεψης των υποδειγμάτων. Τέλος θα γίνει
έλεγχος της αξιοπιστίας των υποδειγμάτων πρόβλεψης.

1.5 Διάρθρωση της διατριβής
Η μεθοδολογία που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα ότι θα υιοθετηθεί
προκειμένου να επιτύχουμε το βασικό σκοπό αλλά και τους επιμέρους στόχους της
παρούσας έρευνας, είναι αυτή που καθορίζει και τη διάρθρωση της διατριβής. Πιο
αναλυτικά, η διατριβή αποτελείται από 12 κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν τα
παρακάτω:
α) το Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο θέμα της διατριβής, όπου γίνεται μια
σύντομη εισαγωγή στο θέμα, αιτιολογείται η επιλογή του, παρουσιάζεται ο
σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας και περιγράφεται η
μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί για την επίτευξη αυτών.
β) το Κεφάλαιο 2 – Εννοιολογική προσέγγιση του θέματος, όπου γίνεται
εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «εταιρική πτώχευση» ως έννοια
νομική και χρηματοοικονομική, αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες
της εταιρικής πτώχευσης, ο αντίκτυπος της και παρουσιάζονται εμπειρικά
στοιχεία των εταιρικών πτωχεύσεων. Επίσης, αποσαφηνίζεται η έννοια της
επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και διακρίνεται από τη
δημιουργική λογιστική.
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γ) το Κεφάλαιο 3 – Επισκόπηση της βιβλιογραφίας της εταιρικής πτώχευσης,
όπου παρατίθεται κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας της διακριτής
ανάλυσης, των υποδειγμάτων δεσμευμένης πιθανότητας και των μεθόδων
τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, προβαίνουμε σε συγκριτική ανάλυση
αυτών των μεθόδων και αναλύουμε με ποιο τρόπο επηρεάζεται το τραπεζικό
σύστημα από τις επιδόσεις των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης.
δ) το Κεφάλαιο 4 – Επισκόπηση της βιβλιογραφίας της επιλογής λογιστικών
μεθόδων, όπου παρουσιάζονται βασικές πτυχές της Θετικής Λογιστικής
Θεωρίας και της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας, γίνεται κριτική
επισκόπηση της βιβλιογραφίας της επιλογής λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών, των προσδιοριστικών παραγόντων αυτής της επιλογής και
αναλύεται η σχέση της επιλογής λογιστικών μεθόδων με την εταιρική
πτώχευση.
ε) το Κεφάλαιο 5 – Συλλογή δεδομένων και στατιστικές μέθοδοι –
Εξειδίκευση του υποδείγματος πρόβλεψης, όπου αναλύεται η μεθοδολογία
συλλογής των δεδομένων αλλά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του
δείγματος, παρουσιάζονται οι στατιστικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν,
η μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας και η εξειδίκευση των
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
στ) το Κεφάλαιο 6 – Επιλογή και ανάλυση των μεταβλητών του υποδείγματος
πρόβλεψης,

όπου

παρουσιάζονται

και

αναλύονται

ενδελεχώς

οι

χρηματοοικονομικές μεταβλητές και οι μεταβλητές επιλογής λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών που θα συμμετέχουν στο υπόδειγμα πρόβλεψης.
ζ) το Κεφάλαιο 7 – Σχέση της εταιρικής πτώχευσης και των βασικών
χρηματοοικονομικών μεταβλητών, όπου παρατίθενται και αναλύονται τα
αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής, των ελέγχων μέσης τιμής, των
ελέγχων των Kolmogorov-Smirnov, των ελέγχων των Mann-Whitney και
της μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης των βασικών χρηματοοικονομικών
μεταβλητών.
η) το Κεφάλαιο 8 - Σχέση της εταιρικής πτώχευσης και της επιλογής
λογιστικών

μεθόδων

και

τεχνικών,

όπου

διενεργούνται

έλεγχοι

2

ανεξαρτησίας Χ της εταιρικής πτώχευσης και της επιλογής λογιστικών
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μεθόδων και τεχνικών και αναλύονται τα αποτελέσματα αυτών των
ελέγχων.
θ) το Κεφάλαιο 9 – Αποτελέσματα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης,
όπου παρατίθενται και αναλύονται τα αποτελέσματα του βασικού
υποδείγματος της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης, της ενσωμάτωσης
μιας λογιστικής μεθόδου στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης και της
ενσωμάτωσης ενός χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών.
ι) το Κεφάλαιο 10 – Αποτελέσματα της λογαριθμικής ανάλυσης, όπου
παρατίθενται και αναλύονται τα αποτελέσματα του βασικού υποδείγματος
της λογαριθμικής ανάλυσης, της ενσωμάτωσης μιας λογιστικής μεθόδου στο
βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης και της ενσωμάτωσης ενός χαρτοφυλακίου
λογιστικών επιλογών.
ια) το Κεφάλαιο 11 – Έλεγχος αξιοπιστίας – Επικύρωση των υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, όπου παρουσιάζονται και αναλύονται
τα αποτελέσματα επικύρωσης των βασικών και των τελικών υποδειγμάτων
πρόβλεψης της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης και της λογαριθμικής
ανάλυσης και
ιβ) το Κεφάλαιο 12 – Συμπεράσματα, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα
συμπεράσματα της διατριβής, τα βασικά ευρήματα της, οι περιορισμοί της,
η συμβολή της στην επιστήμη, η πρακτική χρησιμότητα της καθώς επίσης
διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

2.1 Εισαγωγή στην έννοια της εταιρικής πτώχευσης
Η έννοια της εταιρικής πτώχευσης αποτελεί μέχρι και σήμερα αντικείμενο
διαμάχης για πολλούς ερευνητές καθώς υπάρχει πληθώρα ερμηνειών και ορισμών για
το τι συνιστά εταιρική πτώχευση. Αντίστοιχα παρατηρείται μία πανσπερμία όρων που
καλούνται να περιγράψουν την έννοια της εταιρικής πτώχευσης στην Ελλάδα αλλά
και διεθνώς. Οπότε, σε αυτή την ενότητα κρίνεται σκόπιμο να διακρίνουμε την
εταιρική πτώχευση ως μία νομική έννοια από την εταιρική πτώχευση ως
χρηματοοικονομική έννοια. Η διάκριση αυτή βοηθά στην κατανόηση του
διαφορετικού περιεχομένου που δύναται να αποδοθεί κάθε φορά στην έννοια της
εταιρικής πτώχευσης αλλά να επιλύσει και μεθοδολογικά προβλήματα που μπορεί να
ανακύψουν κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.

2.1.1 Η εταιρική πτώχευση ως νομική έννοια
Ο όρος πτώχευση υπό τη στενή του έννοια περιλαμβάνει τη νομική
προσέγγιση του όρου η οποία διατυπώνεται ως η κατάσταση στην οποία περιέρχεται
ένας οφειλέτης ο οποίος υπάγεται στις προβλέψεις των διατάξεων του Πτωχευτικού
Κώδικα ήτοι του Ν.3588/2007 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.4013/2011.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, σκοπός της πτώχευσης είναι η
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη που δύναται να συμβεί με τη
ρευστοποίηση της περιουσίας του ή την αναδιοργάνωση της επιχείρησης του.
Προκειμένου κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος να υπαχθεί στις κείμενες διατάξεις πρέπει
αν ισχύουν ορισμένες υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις. Οι
υποκειμενικές προϋποθέσεις αφορούν την ιδιότητα του οφειλέτη ήτοι πρέπει να έχει
τη εμπορική ιδιότητα ή να έχει νομική προσωπικότητα αλλά παράλληλα αποκλείονται
δημόσιοι οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου. Οι αντικειμενικές προϋποθέσεις αφορούν την παύση πληρωμών ή
την επαπειλούμενη παύση πληρωμών η οποία ορίζεται ως η αδυναμία του οφειλέτη
«να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό
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και μόνιμο» (άρθρο3, παρ.1), αποκλείοντας όμως τις περιπτώσεις που η εκπλήρωση
αυτή γίνεται με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα.
Αίτηση για κήρυξη της πτώχευσης υποβάλλεται από τους πιστωτές που έχουν
έννομο συμφέρον, από τον οφειλέτη αλλά και από τον εισαγγελέα πρωτοδικών για
λόγους δημόσιου συμφέροντος. Τα όργανα της πτώχευσης είναι τα παρακάτω:
α) το πτωχευτικό δικαστήριο, που είναι το πολυμελές πρωτοδικείο στην
περιφέρεια του οφειλέτη και είναι αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση
πτώχευσης,
β) ο εισηγητής, που είναι πρωτοδίκης που υπηρετεί στο πρωτοδικείο και έχει
συγκεκριμένα καθήκοντα (ανακριτικά, κυρωτικά, επί της διοικήσεως κ.α.),
γ) ο σύνδικος, που είναι δικηγόρος με πενταετή προϋπηρεσία και ο οποίος δεν
συνδέεται με τον οφειλέτη και αναλαμβάνει τη διοίκηση της πτωχευτικής
περιουσίας και
δ) η συνέλευση των πιστωτών που σκοπό έχει να προασπίσει τα συμφέροντα
των πιστωτών επί της πτωχευτικής περιουσίας.
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει διάκριση της πτωχευτικής
διαδικασίας από τη χρεοκοπία. Η κήρυξη πτώχευσης, αν και μη ευχάριστη
διαδικασία, προβλέπεται από το νόμο για λόγους προστασίας των πιστωτών ή του
δημόσιου συμφέροντος. Αντίθετα, η χρεοκοπία συνίσταται στη δόλια και
καιροσκοπική συμπεριφορά οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους που κατά την
περίοδο έξι μηνών πριν και μετά την πτώχευση προβαίνει στα παρακάτω:
α) εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην
πτωχευτική περιουσία,
β) προβαίνει σε πράξεις οι οποίες αντιβαίνουν στους κανόνες της συνετής
οικονομικής διαχείρισης (πχ. πώληση περιουσιακών στοιχείων σε τιμές
ουσιωδώς χαμηλότερες της αξίας τους),
γ) δεν τηρεί ή αποκρύπτει τα υποχρεωτικά από τον νόμο εμπορικά βιβλία,
δ) δεν καταρτίζει καθόλου ή καταρτίζει ψευδείς ισολογισμούς και απογραφή
της περιουσίας και
ε) ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του (άρθρο 171, παρ.1).
Όπως προαναφέρθηκε, ο Ν.3588/2007 έχει τροποποιηθεί από το Ν.4013/2011
ο οποίος προέβηκε σε αντικατάσταση του κεφαλαίου 6 που προέβλεπε τη διαδικασία
της συνδιαλλαγής μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών καθώς αυτή η διαδικασία στη πράξη
αποδείχθηκε ως αναποτελεσματική. Η αντικατάσταση της διαδικασίας της
10
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συνδιαλλαγής έγινε με τη προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης η οποία επιτυγχάνει
μέσω ενός σχεδίου εξυγίανσης, να καθορίσει ξανά τις σχέσεις του οφειλέτη με τους
πιστωτές του με τρόπο που θα διατηρεί, θα αξιοποιεί, θα αναδιαρθρώνει και θα
ανορθώνει την επιχείρηση χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των
πιστωτών (άρθρο 99, παρ.2).

2.1.2 Η εταιρική πτώχευση ως χρηματοοικονομική έννοια
Ο όρος πτώχευση (bankruptcy) συχνά συγχέεται με όρους όπως η αποτυχία
(failure), η δυσκολία (distress), η αθέτηση πληρωμών (default), η αφερεγγυότητα
(insolvency),

ρευστοποίηση

(liquidation),

εξαγορά

(acquisition)

και

η

παραβατικότητα (delinquency). Αν και οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην
άποψη της στενής ερμηνείας του όρου εταιρική πτώχευση ήτοι υιοθετούν τη νομική
ερμηνεία του όρου και την υποβολή αίτησης για κήρυξη πτώχευσης στο αρμόδιο
δικαστήριο (ενδεικτικά αναφέρονται Altman, 1968; Altman et al., 1977; Ohlson,
1980; Johnsen and Melicher, 1994; Sandin and Porporato, 2007; Alfaro et al., 2008),
υπάρχουν αρκετοί ερευνητές οι οποίοι υιοθετούν μια πιο διασταλτική ερμηνεία του
όρου και η οποία δύναται να περιλαμβάνει ορισμένες από τις ανωτέρω έννοιες.
Σύμφωνα με τους Baldwin and Mason (1983) μια εταιρεία βρίσκεται σε
οικονομική δυσκολία όταν οι εργασίες της επιδεινώνονται σε τέτοιο βαθμό που δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Τα πρώτα σημάδια
οικονομικής δυσκολίας είναι συνήθως οι παραβιάσεις δανειακών ρητρών και οι
μειώσεις των μερισμάτων. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές αντιλαμβάνονται την
οικονομική δυσκολία ως την επιχειρηματική δυσπραγία στην οποία περιέρχεται μια
εταιρεία.
Άλλοι ερευνητές επικεντρώνονται στον τομέα της ρευστότητας και στα
αντίστοιχα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει η εταιρεία. Σύμφωνα με τον
Whitaker (1999) μια εταιρεία εισέρχεται σε περίοδο οικονομικής δυσκολίας όταν οι
ταμιακές ροές της υπολείπονται των βραχυχρονίων υποχρεώσεων της. Τα
συμπτώματα της οικονομικής δυσκολίας δεν περιορίζονται στην αθέτηση πληρωμών
αλλά προηγούνται πολύ καιρό πριν από αυτήν. Σε αυτή τη διάσταση της ταμιακής
αφερεγγυότητας εστιάζει και ο Laitinen (1994).
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Ενώ κατά τον Wruck (1990) μια εταιρεία περιέρχεται σε χρηματοοικονομική
δυσκολία ως αποτέλεσμα της οικονομικής δυσκολίας, της μείωσης των επιδόσεων της
και της κακής διοίκησης της. Ενώ οι Platt and Platt (2008) υιοθετούν μια
πολυδιάστατη ερμηνεία του όρου καθώς θεωρούν ότι οι εταιρείες που παρουσιάζουν
ζημίες εκμετάλλευσης, αρνητικά κέρδη προ τόκων και φόρων και αρνητικό δείκτη
κάλυψης τόκων αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία.

2.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες της εταιρικής πτώχευσης
Σε μία συγκριτική ανάλυση των ερευνών για την πρόβλεψη της εταιρικής
πτώχευσης που διεξήγαγε ο Altman (1984) σε δέκα διαφορετικές χώρες, κατέληξε
μεταξύ άλλων στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που οδηγούν στη εταιρική
πτώχευση δύναται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στις Η.Π.Α., οι κυριότεροι
παράγοντες που οδηγούν στην εταιρική πτώχευση είναι η ανικανότητα της διοίκησης,
η έλλειψη διοικητικής εμπειρίας, η μη ισορροπημένη εμπειρία, η αδιαφορία και η
απάτη. Αντίθετα, οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν τις Ιαπωνικές εταιρείες σε
πτώχευση είναι η επιβράδυνση των πωλήσεων, η ανεύθυνη διοίκηση, η πτώχευση
άλλων εταιρειών (το φαινόμενο του ντόμινο), η υποκεφαλαιοποίηση (χαμηλά ίδια
κεφάλαια), τα ληξιπρόθεσμα δάνεια και η υπερπαγιοποίηση.
Η ανικανότητα της διοίκησης μιας εταιρείας είναι η πιο συχνή αιτία για την
πτώχευση των εταιρειών στις Η.Π.Α. αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Η
ανικανότητα της διοίκησης αφορά κυρίως το εσωτερικό περιβάλλον της και στο
βαθμό που μπορεί να το ελέγξει. Μια ανίκανη διοίκηση αποτυγχάνει σε όλες τις
βασικές λειτουργίες του management ήτοι να σχεδιάσει τη στρατηγική κατεύθυνση
της εταιρείας και να προγραμματίσει τις δράσεις που θα την υποστηρίξουν, να
οργανώσει και να συντονίσει τις λειτουργίες, τους πόρους και τους συντελεστές της
εταιρείας με τρόπο αρμονικό προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, να
στελεχώσει την εταιρεία με το κατάλληλο προσωπικό και να εγκαταστήσει και να
λειτουργήσει αξιόπιστα συστήματα διοικητικού ελέγχου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα, η αδυναμία της εταιρείας να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού είναι η βασικότερη αιτία πτώχευσης των εταιρειών
στην Ιαπωνία. Η αδυναμία αυτή δύναται να λάβει δύο μορφές. Η εταιρεία την βιώνει
ως μείωση των πωλήσεων καθώς παράγει μη ανταγωνιστικά προϊόντα ή για να μείνει
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στην αγορά πουλάει τα ανωτέρω προϊόντα σε πολύ χαμηλότερες τιμές γεγονός που
μεταφράζεται για την εταιρεία σε καταγραφή οργανικών ζημιών. Σε κάθε περίπτωση,
μια τέτοια κατάσταση δεν επιτρέπει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της εταιρείας.
Τα προβλήματα ρευστότητας οδηγούν συχνά μια εταιρεία σε πτώχευση καθώς
η αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων της έγκαιρα, σε χρόνο που θα την εμποδίσει
να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, μπορεί να οδηγήσουν τους
πιστωτές της σε λήψη αναγκαστικών μέτρων. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να
προκύψουν και από την ύπαρξη μεγάλου παραγωγικού κυκλώματος (κυκλοφοριακή
ταχύτητα αποθεμάτων) της εταιρείας το οποίο αδυνατεί να χρηματοδοτήσει λόγω
έλλειψης των απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης.
Στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει ο υπέρμετρος δανεισμός
της εταιρείας και η εξάρτηση της από δανειακά κεφάλαια. Αυτό συνεπάγεται
συνήθως μεγαλύτερο κόστος κεφαλαίου και καθιστά την εταιρεία περισσότερο
ευάλωτη στις διακυμάνσεις των κερδών. Αν δε αυτή η πολιτική συνδυαστεί και με
υπερβολική επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, δημιουργούνται προβλήματα
χρονικού εναρμονισμού χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων που αναπόφευκτα
οδηγούν στην εταιρική πτώχευση.
Η καιροσκοπική συμπεριφορά της διοίκησης και η εμπλοκή της σε πράξεις
που συνιστούν απάτη είναι μια αρκετά συχνή αιτία για την πτώχευση της εταιρείας.
Οι περιπτώσεις μεγάλων εταιρειών που πτώχευσαν εξαιτίας τυχοδιωκτικής
συμπεριφοράς των διοικήσεων τους είναι σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία έτη. Στην
περίπτωση της Imarbank, η αιτία της κατάρρευσης ήταν εκτός των κενών του
θεσμικού πλαισίου, η προσωπική απληστία ιδιοκτητών και ανώτατων διοικητικών
στελεχών (Omurgonulsen and Omurgonulsen, 2008). Στην περίπτωση της Enron, η
ασυμμετρία της πληροφόρησης και η καιροσκοπική συμπεριφορά της διοίκησης, των
ελεγκτών και των νομικών εταιρειών έκαναν την πτώχευση ακόμα πιο καταστροφική
(Arnold and De Lange, 2004). Ανάλογα φαινόμενα παρατηρήθηκαν κατά την πτώση
εταιρειών όπως η Worldcom και η Barings Bank.

2.3 Ο αντίκτυπος της εταιρικής πτώχευσης
Η εταιρική πτώχευση είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί μια σειρά από
ομάδες συμφερόντων (stakeholders) οι οποίες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη
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λειτουργία της εταιρείας. Αυτές οι διαφορετικές ομάδες συμφερόντων περιλαμβάνουν
τους:
α) πιστωτές της εταιρείας καθώς έχουν άμεσο κίνητρο για την πορεία της
εταιρείας που έχουν δανείσει καθώς επιθυμούν την είσπραξη της απαίτησης
τους,
β) επενδυτές που έχουν καταβάλει κεφάλαια στην εταιρεία και φροντίζουν να
προστατεύσουν την επένδυση τους ή την αποδοτική χρησιμοποίηση τους,
γ) ρυθμιστικές αρχές που έχουν ταχθεί στην προάσπιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς που απειλείται από το φαινόμενο της εταιρικής
πτώχευσης,
δ) κρατικούς λειτουργούς που φροντίζουν να εφαρμόσουν την υφιστάμενη
νομοθεσία και να προστατεύσουν τα συμφέροντα του Κράτους σε
περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας,
ε) ελεγκτές της εταιρείας που καλούνται να διατυπώσουν γνώμη για την
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας (going
concern judgment) και τη
στ) διοίκηση της εταιρείας η οποία έχει έννομο συμφέρον για τη βιωσιμότητα
της (Foster, 1986).

2.3.1 Οι οικονομικές επιπτώσεις της εταιρικής πτώχευσης
Οι οικονομικές επιπτώσεις μιας εταιρικής πτώχευσης είναι προφανείς καθώς
όλα τα ανωτέρω ενδιαφερόμενα μέρη υφίστανται άμεσα αυτές τις επιπτώσεις. Οι
πιστωτές της εταιρείας είναι αυτοί που κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν τμήμα ή το
σύνολο των κεφαλαίων που έχουν δανείσει στην εταιρεία καθώς τη στιγμή που
επέρχεται η πτώχευση, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπολείπονται των
οφειλών της και συνήθως δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των πιστωτών στο
ακέραιο.
Μια άλλη κατηγορία ενδιαφερόμενων μερών που δεν αναφέρθηκε
προηγουμένως, είναι οι εργαζόμενοι της εταιρείας καθώς άμεσα θα βιώσουν τη
μείωση του εισοδήματος τους από την απώλεια της εργασίας τους. Πολλές φορές
μάλιστα, χάνουν και τμήμα των δεδουλευμένων τους καθώς η πτώχευση ως νομική
έννοια μπορεί να είναι ένα στιγμιαίο γεγονός αλλά ως χρηματοοικονομική έννοια
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αναφέρεται στη σταδιακή επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας η
οποία μεταξύ άλλων δύναται να περιλαμβάνει την αδυναμία καταβολής των
δεδουλευμένων ημερομισθίων στους εργαζόμενους της εταιρείας.
Οι επενδυτές – μέτοχοι της εταιρείας που επένδυσαν τα κεφάλαια τους και
επιδίωκαν ικανοποιητικές αποδόσεις, θα βιώσουν άμεσα και με τον πιο βίαιο τρόπο
απώλεια της περιουσίας τους καθώς από την πτωχευτική περιουσία θα λάβουν
μέρισμα εκκαθάρισης μόνο σε περίπτωση ικανοποίησης των πιστωτών στο ακέραιο.
Το κράτος και εν γένει η κοινωνία θα βιώσει τελικά τις οικονομικές συνέπειες
της εταιρικής πτώχευσης καθώς η προστιθέμενη αξία που δημιουργούσε η εταιρεία
στην οικονομία θα εκλείψει και μαζί με αυτή θα εκλείψουν οι εισφορές της σε
ασφαλιστικά ταμεία, σε φόρους συναλλαγών και σε φόρους εισοδήματος.

2.3.2 Οι κοινωνικές επιπτώσεις της εταιρικής πτώχευσης
Οι κοινωνικές επιπτώσεις της εταιρικής πτώχευσης είναι πολλές φορές πιο
σημαντικές και από τις οικονομικές καθώς οδηγούνται μεγάλα τμήματα της
κοινωνίας σε κατάσταση πτώχευσης και κοινωνικού αποκλεισμού. Το αίσθημα της
αδικίας ενισχύεται όσο διευρύνονται και οι κοινωνικές ανισότητες που συνοδεύουν το
φαινόμενο της εταιρικής πτώχευσης. Επιδεινώνονται βασικοί κοινωνικοί δείκτες
όπως ο αριθμός των άστεγων ανθρώπων, ο αριθμός των αυτοκτονιών κ.α.
Παράλληλα, σε περιοχές όπου η εταιρική πτώχευση είναι συχνή και μαζική
παρατηρείται έξαρση του φαινόμενου της εγκληματικότητας, της χρήσης και της
διακίνησης παράνομων ουσιών, της αντικομφορμιστικής συμπεριφοράς και της
υποκουλτούρας.

2.3.3 Οι πολιτικές επιπτώσεις της εταιρικής πτώχευσης
Οι πολιτικές επιπτώσεις της εταιρικής πτώχευση αφορούν πρωτίστως την
κυβέρνηση η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο της βίαιης φτωχοποίησης
μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού εξαιτίας της ανεργίας στην οποία έχουν
περιπέσει. Η μαζικότητα του φαινόμενου της εταιρικής πτώχευσης διχάζει το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχετικά με την ορθότητα της εφαρμοζόμενης
οικονομικής πολιτικής.
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Επιπλέον, η εταιρική πτώχευση επηρεάζει τις εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές
καθώς κάθε εταιρική πτώχευση αποκαλύπτει αδυναμίες και κενά του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου αλλά και παραλείψεις καθώς και αστοχίες των ελεγκτικών
μηχανισμών. Για παράδειγμα, η κατάρρευση της Lehman Brothers και η εξάπλωση
της τραπεζικής κρίσης οδήγησε στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των
τραπεζικών ιδρυμάτων γνωστό ως Βασιλεία III (BCBS, 2011).
Μία από τις βασικές πολιτικές επιπτώσεις της εταιρικής πτώχευσης είναι η
συζήτηση που διεξάγεται κάθε φορά μετά την κατάρρευση ενός κολοσσού όπως η
Enron, για τον ρόλο και την ανεξαρτησία του επαγγέλματος του ελεγκτή. Η άνοδος
του θεσμοθετημένου (regulatory) καπιταλισμού που απαιτεί εκχώρηση εξουσίας από
την πολιτική τάξη στους ειδικούς ήταν ταυτόχρονη με την μείωση της ανεξαρτησίας
των ελεγκτών καθώς οι τελευταίοι κλήθηκαν να διαπραγματευτούν τις αμοιβές τους
με τις διοικήσεις των ελεγχόμενων εταιρειών. Οι ελεγκτές δεν είναι ανεξάρτητοι των
πελατών τους γεγονός που εγείρει ένα ηθικό ζήτημα στη διαχείριση της πελατείας
των ελεγκτικών εταιρειών (Windsor and Warming-Rasmussen, 2009).

2.4 Εμπειρικά στοιχεία των πτωχεύσεων
Μετά την κατανόηση της σημασίας και των διαφορετικών διαστάσεων της
εταιρικής πτώχευσης, θα προβούμε σε διαστρωματική και διαχρονική ανάλυση του
φαινόμενου στην Ελλάδα. Με τον όρο διαστρωματική ανάλυση εννοούμε την
ανάλυση της εταιρικής πτώχευσης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ενώ με
τον όρο διαχρονική εξέλιξη εννοούμε τη μελέτη του φαινόμενου για όλη τη χρονική
περίοδο 2000 ως 2008. Τα στοιχεία αυτά των πτωχεύσεων στην Ελλάδα παρατίθενται
αναλυτικά στον Πίνακα 2.1.
Παρατηρούμε ότι ο συνολικός αριθμός των πτωχεύσεων αποκλιμακώνεται
καθ’ όλη την περίοδο 2000-2003 ενώ την περίοδο 2004-2005 το φαινόμενο βρίσκεται
σε έξαρση. Ακολουθεί μια περίοδος σταδιακής μείωσης του αριθμού των
πτωχεύσεων, η οποία ελαχιστοποιείται το 2008 με μόνο 342 πτωχεύσεις. Παρόμοια
διαχρονική

εξέλιξη

παρατηρείται

σε

όλους

τους

κλάδους

οικονομικής

δραστηριότητας με εξαίρεση τον κλάδο της οικοδομής οποίος βιώνει υψηλό αριθμό
πτωχεύσεων καθ’ όλη την περίοδο από το 2004 και μετά. Επίσης, παρατηρείται ότι ο
υψηλότερος αριθμός των πτωχεύσεων ανήκει στον κλάδο του εμπορίου, των
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εστιατορίων και των ξενοδοχείων. Ακολουθεί ο κλάδος της μεταποίησης και έπονται
οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η οικοδομή.

Πίνακας 2.1 Πτωχεύσεις κατά κλάδο δραστηριότητας
Κηρυχθείσες πτωχεύσεις κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας: 2000 - 2008
Σύνολο
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Σύνολο
805
700
576
516
569
612
532
524
Γεωργία-Κτηνοτ.-Δάση-Ορυχεία κλπ.
7
4
5
13
15
2
3
1
Βιομηχανία - Βιοτεχνία
195
175
106
93
107
140
120
116
Οικοδομήσεις και δημόσια έργα
34
40
17
20
29
32
30
33
Εμπόριο - Εστιατόρια - Ξενοδοχεία
462
411
387
328
340
351
314
311
Μεταφορές - Αποθηκεύσεις
31
13
22
15
22
24
20
20
Χρημ.Οργαν.-Ασφ.-Διαχ.Ακίν.Περ.
32
26
14
22
30
39
32
27
Εκπαίδευση - Υγεία
4
6
7
4
4
1
2
4
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
14
7
12
8
13
17
9
9
Δε δήλωσαν
26
18
6
13
9
6
2
3
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

2008
342
2
69
20
204
19
18
2
5
3

Η ποσοστιαία διαστρωματική και διαχρονική εξέλιξη των πτωχεύσεων στην
Ελλάδα, παρουσιάζεται παραστατικά στο Σχεδιάγραμμα 2.1. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των πτωχεύσεων προέρχεται από τον κλάδο του εμπορίου, των εστιατορίων και των
ξενοδοχείων, έπεται η μεταποίηση και ακολουθούν οι υπόλοιποι κλάδοι.
Σχεδιάγραμμα 2.1 Ποσοστά πτωχεύσεων κατά κλάδο δραστηριότητας
80%

Γεωργία-ΚτηνοτροφίαΔάση-Ορυχεία κλπ .

70%

Βιομηχανία - Βιοτεχνία

60%

Οικοδομήσεις και
δημόσια έργα

50%

Εμπ όριο - Εστιατόρια Ξενοδοχεία

40%

Μεταφορές Απ οθηκεύσεις
Χρημ.Οργαν.ΑσφάλειεςΔιαχ.Ακίν.Περ.

30%

Εκπ αίδευση - Υγεία

20%
Δραστηριότητες
π αροχής υπ ηρεσιών

10%

Δε δήλωσαν

0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Πηγή: Προσαρμοσμένο από στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.
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Η ποσοστιαία ανάλυση των πτωχεύσεων αποκαλύπτει τη διαστρωματική
κατανομή των πτωχεύσεων αλλά και τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Η
ανισόρροπη ανάπτυξη και αντίστοιχα η παρακμή της ελληνικής οικονομίας
αποκαλύπτεται στο Σχεδιάγραμμα 2.1 καθώς το 60% περίπου των συνολικών
πτωχεύσεων ανά έτος προέρχεται από τον κλάδο του εμπορίου, των εστιατορίων και
των ξενοδοχείων. Μάλιστα την περίοδο 2002-2003 το ποσοστό πλησιάζει το 70% των
συνολικών πτωχεύσεων.
Ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας που βίωσε το δεύτερο μεγαλύτερο
ποσοστό πτωχεύσεων κατά την ίδια περίοδο ήταν η μεταποίηση ήτοι η βιομηχανία
και η βιοτεχνία. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται πέριξ του 20% για όλη αυτή την
περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2002-2004 παρατηρείται ύφεση
του ποσοστού των πτωχεύσεων στη μεταποίηση ενώ αντίθετα παρατηρείται έξαρση
του αντίστοιχου ποσοστού στον κλάδο του εμπορίου, των εστιατορίων και των
ξενοδοχείων. Τα ποσοστά πτωχεύσεων των υπόλοιπων κλάδων είναι κάτω του 10%
των συνολικών πτωχεύσεων.

Πίνακας 2.2 Πτωχεύσεις απρόσωπων εταιρειών κατά κλάδο δραστηριότητας
Κηρυχθείσες πτωχεύσεις απρόσωπων εταιρειών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας: 2000 - 2008
Απρόσωπων εταιρειών

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας
Σύνολο

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

312

259

221

217

244

274

224

227

157

4

3

2

5

13

2

1

0

2

102

87

57

49

47

87

66

66

41

Γεωργία-Κτηνοτρ.-Δάση-Ορυχεία κλπ.
Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Οικοδομήσεις και δημόσια έργα

10

10

12

9

16

14

11

18

14

139

126

120

116

120

118

105

101

69

Μεταφορές - Αποθηκεύσεις

21

7

14

11

14

15

9

12

14

Χρημ.Οργαν.-Ασφ.-Διαχ.Ακίν.Περ.

17

13

5

16

19

24

24

20

12

Εκπαίδευση - Υγεία

2

5

4

4

3

1

2

4

2

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

6

4

5

4

9

8

6

4

3

11

4

2

3

3

5

0

2

0

Εμπόριο - Εστιατόρια - Ξενοδοχεία

Δε δήλωσαν
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Τα στοιχεία των πτωχεύσεων απρόσωπων εταιρειών κατά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας
18

στην

Ελλάδα,
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Παρατηρούμε ότι και σε αυτόν τον πίνακα, την πρωτοκαθεδρία των πτωχεύσεων τη
διατηρεί ο κλάδος του εμπορίου, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων και έπεται ο
κλάδος της μεταποίησης. Ο λόγος που εστιάζουμε στις απρόσωπες εταιρείες είναι το
μέγεθος τους καθώς ο αντίκτυπος από την πτώχευση μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας
είναι σαφώς μεγαλύτερος σε σχέση με μία ατομική επιχείρηση.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην τρίτη θέση με τις περισσότερες πτωχεύσεις
δεν είναι ο κλάδος της οικοδομής αλλά ο κλάδος των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες του κλάδου της οικοδομής
επλήγησαν λιγότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου (προσωπικές
εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις). Κατά τα λοιπά, η διαχρονική εξέλιξη των
πτωχεύσεων των απρόσωπων εταιρειών είναι παρόμοια με αυτή των συνολικών
πτωχεύσεων.
Σχεδιάγραμμα 2.2 Ποσοστά πτωχεύσεων απρόσωπων εταιρειών κατά κλάδο
δραστηριότητας
Γεωργία-ΚτηνοτροφίαΔάση-Ορυχεία κλπ .

60%

Βιομηχανία - Βιοτεχνία

50%
Οικοδομήσεις και
δημόσια έργα

40%

Εμπ όριο - Εστιατόρια Ξενοδοχεία

30%

Μεταφορές Απ οθηκεύσεις

20%

Χρημ.Οργαν.ΑσφάλειεςΔιαχ.Ακίν.Περ.
Εκπ αίδευση - Υγεία

10%

Δραστηριότητες
π αροχής υπ ηρεσιών
Δε δήλωσαν

0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Πηγή: Προσαρμοσμένο από στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.

Η ποσοστιαία διαστρωματική και διαχρονική εξέλιξη των πτωχεύσεων των
απρόσωπων εταιρειών στην Ελλάδα, παρουσιάζεται ανάγλυφα στο Σχεδιάγραμμα
2.2. Όπως και στο Σχεδιάγραμμα 2.1, το μεγαλύτερο ποσοστό των πτωχεύσεων
προέρχεται από τον κλάδο του εμπορίου, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων,
Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη
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έπεται η μεταποίηση. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κλάδων δεν είναι
τόσο μεγάλη καθώς τα ποσοστά των πτωχεύσεων του πρώτου κλάδου κυμαίνονται
κοντά στο 50% ενώ του δεύτερου κλάδου κοντά στο 30% των συνολικών
πτωχεύσεων των απρόσωπων εταιρειών.
Παρατηρούμε επίσης, ότι η διαχρονική πορεία του ποσοστού των πτωχεύσεων
των δύο πρώτων ομάδων είναι διαμετρικά αντίθετη καθώς για την περίοδο 2000-2004
το ποσοστό των πτωχεύσεων στη μεταποίηση μειώνεται ενώ στο εμπόριο αυξάνεται.
Για την περίοδο 2004-2005 παρατηρείται η ακριβώς αντίθετη πορεία. Από τη
συγκριτική ανάλυση των Σχεδιαγραμμάτων 2.1 και 2.2 συμπεραίνουμε ότι στον
κλάδο του εμπορίου, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων τα υψηλότερα ποσοστά
πτωχεύσεων τα βίωσαν οι μικρές εταιρείες (προσωπικές εταιρείες και ατομικές
επιχειρήσεις) ενώ αντίθετα στον κλάδο της μεταποίησης τα υψηλότερα ποσοστά
πτωχεύσεων τα βίωσαν οι απρόσωπες εταιρείες.

Πίνακας 2.3 Πτωχεύσεις κατά ιδιότητα πτωχευμένων
Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, κατά ιδιότητα πτωχευμένων: 2000-2008
Σύνολο
Ιδιότητα Πτωχευμένου
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Σύνολο
805
700
576
516
569
612
532
Ατομικές επιχειρήσεις
394
336
277
233
275
280
256
Προσωπικές εταιρείες
99
105
78
66
50
58
52
Απρόσωπες εταιρείες
312
259
221
217
244
274
224
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

2007
524
254
43
227

2008
342
152
33
157

Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των πτωχεύσεων κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα με βάση την ιδιότητα των πτωχευμένων ήτοι τη νομική
μορφή της επιχείρησης. Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των πτωχεύσεων
αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, έπονται οι απρόσωπες εταιρείες και τελευταίες είναι
οι προσωπικές εταιρείες. Η σταδιακή μείωση των συνολικών πτωχεύσεων που
παρατηρήσαμε, με εξαίρεση τα έτη 2004 και 2005, ακολουθείται και στις τρεις
επιμέρους ομάδες εταιρειών.
Τα ποσοστά των πτωχεύσεων με βάση την ιδιότητα των πτωχευμένων
παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα 2.3. Αυτό που καθίσταται ευκρινές σε αυτό, είναι
η διαχρονικά αυξητική πορεία του ποσοστού των πτωχεύσεων των απρόσωπων
εταιρειών σε αντίθεση με τη σταδιακή αποκλιμάκωση του ποσοστού των πτωχεύσεων
των προσωπικών εταιρειών και των ατομικών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό είναι
20
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ότι στο έτος 2008 παρατηρείται μεταβολή της κατάταξης καθώς την πρώτη θέση
καταλαμβάνουν οι απρόσωπες εταιρείες.
Σχεδιάγραμμα 2.3 Ποσοστά πτωχεύσεων κατά ιδιότητα πτωχευμένων
60%

50%

Ατομικές
επ ιχειρήσεις

40%

30%
Προσωπ ικές
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Πηγή: Προσαρμοσμένο από στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.

Πίνακας 2.4 Πτωχεύσεις έτους 2010 στη Δυτ.Ευρώπη
Χώρα
Ελλάδα
Ισπανία
Ιταλία
Πορτογαλία
Ην.Βασίλειο
Σουηδία
Ιρλανδία
Ολλανδία
Γερμανία
Φινλανδία
Νορβηγία
Γαλλία
Ελβετία
Βέλγιο
Αυστρία
Δανία
Λουξεμβούργο
Μέσος όρος

Αρ.Πτωχεύσεων/
10000 εταιρείες
7
14
24
47
69
72
75
87
89
89
93
102
123
160
163
207
321
68

Πηγή: Creditreform Economic Research Unit
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Προκειμένου να κατανοήσουμε την έκταση του φαινόμενου της εταιρικής
πτώχευσης στην Ελλάδα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, παραθέτουμε τον Πίνακα
2.4 όπου παρουσιάζεται ο αριθμός των πτωχεύσεων ανά 10.000 εταιρείες σε 17 χώρες
μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με
τις λιγότερες πτωχεύσεις (7) και σίγουρα βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο
που υπολογίστηκε σε 0,68% όταν στην Ελλάδα είναι 0,07% και στο Λουξεμβούργο
είναι 3,21%.

2.5 Η έννοια της επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
ο λογιστής και κατ’ επέκταση η διοίκηση καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις οι
οποίες θα επηρεάσουν την εικόνα της εταιρείας προς τρίτους. Για παράδειγμα, θα
πρέπει να κρίνει από το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας, ποιες
αναμένονται να εισπραχθούν, ποιες είναι επισφαλείς και ποιες είναι ανεπίδεκτες
είσπραξης. Η κρίση του θα επηρεάσει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας καθώς επίσης
την καθαρή θέση της. Τα κίνητρα του όμως είναι αυτά που θα διακρίνουν αν η κρίση
του επηρεάστηκε από ιδιοτελή συμφέροντα με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε
καιροσκοπική συμπεριφορά και δράση ή από τα συμφέροντα της εταιρείας εν γένει.
Οι τεχνικοί όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να εκφράσουν τον τρόπο
άσκησης αυτής της κρίσης είναι πάρα πολλοί. Ενδεικτικά αναφέρουμε όρους όπως η
επιλογή λογιστικών μεθόδων (choice of accounting methods), λογιστική επιλογή
(accounting choice), λογιστικές βάσεις (accounting bases), επιλογή διαδικασίας
(procedure choice), λογιστική ευελιξία (accounting agility), επιλογή λογιστικής
πολιτικής (accounting policy choice), λογιστικές τεχνικές (accounting techniques),
διοικητική ευχέρεια (managerial discretion), εξομάλυνση εισοδήματος (income
smoothing),

χειραγώγηση

εισοδήματος

(income

manipulation),

δημιουργική

λογιστική (creative accounting) και διαχείριση κερδών (earnings management).
Με βάση τα ανωτέρω κίνητρα της διοίκησης ως κριτήριο, μπορούμε να
διακρίνουμε όλες αυτές τις έννοιες σε δύο μεγάλες κατηγορίες που αφορούν:
α) την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και
β) τη δημιουργική λογιστική
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2.5.1 Η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
Η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών είναι ο όρος που είναι αποδεκτός
από τους περισσότερους ερευνητές (Dhaliwal et al., 1982; Daley and Vigeland, 1983;
Malmquist, 1990; Holthausen, 1990; Craycraft et al., 1998) ο οποίος έχει πιο στενή
έννοια από την ευρύτερη ερμηνεία του όρου λογιστική επιλογή (Zmijewski and
Hagerman, 1981; Holthausen and Leftwich, 1983; DeAngelo et al., 1994).
Ο όρος λογιστική επιλογή χρησιμοποιείται για να εκφράσει οποιαδήποτε
απόφαση η οποία έχει ως κύριο σκοπό να επηρεάσει (τον τύπο ή την ουσία) των
εκροών του λογιστικού συστήματος με συγκεκριμένο τρόπο που περιλαμβάνει όχι
μόνο τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις γενικά
παραδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) αλλά και την επιστροφή φόρων και την
κάλυψη νομικών προϋποθέσεων (Fields et al., 2001).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του SSAP 2 (Statement of Standard Accounting
Practice), λογιστικές βάσεις είναι οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν για να εκφράσουν ή
να εφαρμόσουν θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές
και στοιχεία. Με ανάλογο περιεχόμενο αλλά διαφορετική ορολογία πολλοί ερευνητές
προσπάθησαν να εκφράσουν την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
χρησιμοποιώντας όρους όπως η επιλογή διαδικασίας (Watts and Zimmerman, 1986),
η επιλογή λογιστικής πολιτικής (Hagerman and Zmijewski, 1979; Archambault and
Archambault, 1994; Astami and Tower, 2006), η λογιστική ευελιξία (Kosmidis et al.,
2013) και διοικητική ευχέρεια (Charitou et al., 2007).

2.5.2 Η δημιουργική λογιστική
Η δημιουργική λογιστική ορίζεται ως τα βήματα που γίνονται για να παιχτεί
το παιχνίδι των χρηματοοικονομικών αριθμών, συμπεριλαμβανομένου της επιθετικής
επιλογής και εφαρμογής λογιστικών αρχών, της παράνομης χρηματοοικονομικής
αναφοράς και οποιοδήποτε βήμα γίνεται προς τη διαχείριση των κερδών ή την
εξομάλυνση του εισοδήματος. Η δημιουργική λογιστική εκμεταλλεύεται σκόπιμα τα
κενά (loopholes) στα λογιστικά πρότυπα και στις διαδικασίες αποτίμησης με σκοπό
να παρέχει πιο ελκυστικές οικονομικές καταστάσεις (Mulford and Comiskey, 2002).
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Εδώ όταν χρησιμοποιείται ο όρος «διαχείριση κερδών» νοείται η σκόπιμη
αλλαγή των δημοσιευμένων οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας από εσωτερικά
στελέχη με σκοπό να παραπλανήσουν τις διάφορες ομάδες συμφερόντων ή να
επηρεάσουν συμβολαιακά αποτελέσματα (Healy and Wahlen, 1999). Τον ίδιο όρο
ακριβώς χρησιμοποιούν και οι Watts and Zimmerman (1990) και οι Chong et al.
(2012). Ενώ ο όρος «εξομάλυνση εισοδήματος» περιγράφει τις λογιστικές επιλογές
που γίνονται για να μειώσουν τη διακύμανση των κερδών παρά να τα αυξήσουν ή να
τα μειώσουν (Moses, 1987; Atik, 2009).
Σαφέστατα, η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών σύμφωνα με τις
γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο της
δημιουργικής λογιστικής αλλά δεν είναι το μοναδικό. Η δημιουργική λογιστική έχει
νόμιμες ρίζες αλλά πολλές φορές παράνομες προεκτάσεις καθώς υιοθετεί πρακτικές
παράνομης χρηματοοικονομικής αναφοράς (fraudulent financial reporting) οι οποίες
έρχονται σε αντίθεση με τα εκάστοτε λογιστικά πρότυπα (Liou and Yang, 2008).
Επιπλέον, η δημιουργική λογιστική δεν περιορίζεται στις επιχειρήσεις αλλά έχει πεδίο
εφαρμογής σε τράπεζες, οργανισμούς ακόμα και σε κράτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
3.1 Διακριτή ανάλυση
Η διακριτή ανάλυση ως μεθοδολογία διαχωρισμού μεταξύ πτωχευμένων και
μη πτωχευμένων εταιρειών ήταν η πρώτη που υιοθετήθηκε χρονικά, για την επίλυση
του συγκεκριμένου τύπου προβλήματος, πριν από περίπου μισό αιώνα. Ουσιαστικά,
με αυτή τη μέθοδο αναζητείται το ιδανικό σημείο διαχωρισμού (cut-off point) μιας
σειράς μεταβλητών βάσει του οποίου γίνεται η κατάταξη μιας εταιρείας ως
πτωχευμένης ή μη πτωχευμένης. Σε αυτή την προσπάθεια, υπήρξε διαχρονικά μια
μαζικότητα όσον αφορά τη χρήση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ως
μεταβλητές διαχωρισμού.

3.1.1 Μονομεταβλητή διακριτή ανάλυση
Ο πρώτος ερευνητής που προσέγγισε επιστημονικά το θέμα της πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης ήταν ο Beaver (1966), ο οποίος υιοθέτησε μια διασταλτική
ερμηνεία της πτώχευσης υπό τον όρο «corporate failure» ήτοι «εταιρική αποτυχία».
Σύμφωνα με τον Beaver εταιρική αποτυχία καλείται η αδυναμία μιας εταιρείας να
ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Κατ’ επέκταση θεώρησε ως
αποτυχημένες εταιρείες όσες αντιμετώπιζαν προβλήματα φερεγγυότητας και
πληρωμής των βραχυχρονίων υποχρεώσεων τους, γεγονός που συμπεριέλαβε εκτός
από τις νομικά πτωχευμένες εταιρείες και όσες αθέτησαν πληρωμές ομολογιακών
δανείων,

εξέδωσαν

ακάλυπτες

επιταγές

και

δεν

κατέβαλαν

μέρισμα

σε

προνομιούχους μετόχους.
Η έρευνα του Beaver στηρίχθηκε σε ένα δείγμα 79 πτωχευμένων εταιρειών,
οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε 38 διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους της
αμερικάνικης οικονομίας κατά την περίοδο 1954-1964. Η μεθοδολογία που
ακολούθησε για τη συγκέντρωση του ερευνητικού δείγματος είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα καθώς αντιστοίχισε κατά ζεύγη (pair sample design) τις 79
πτωχευμένες εταιρείες με 79 υγιείς εταιρείες του ιδίου κλάδου και μεγέθους (σύνολο
ενεργητικού). Με αυτό τον τρόπο προσπάθησε να απομειώσει την βαρύτητα των
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παραγόντων που επηρέαζαν αρνητικά την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος
του. Στο συνολικό δείγμα των 158 εταιρειών εφάρμοσε μονομεταβλητή διακριτή
ανάλυση (univariate discriminant analysis - UDA) με σκοπό να ανακαλύψει τη
μεταβλητή που διαχωρίζει αποτελεσματικότερα τις πτωχευμένες εταιρείες από τις
υγιείς. Η επίλυση του εν λόγω προβλήματος έγινε με τη χρήση χρηματοοικονομικών
αριθμοδεικτών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές του
υποδείγματος.
Η επιλογή των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών έγινε με βάση τις
παραδοχές ότι:
α) όσο μεγαλύτερο είναι το κυκλοφορούν ενεργητικό μιας εταιρείας, τόσο
μικρότερη είναι η πιθανότητα μιας πτώχευσης. Η παραδοχή αυτή είναι συμβατή με
τον ορισμό της πτώχευσης από τον Beaver η οποία γειτνιάζει εννοιολογικά με τη
ρευστότητα. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής
ρευστότητας ισούται με το κλάσμα κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις.
β) όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης μιας
εταιρείας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μιας πτώχευσης.
γ) όσο μεγαλύτερα είναι τα λειτουργικά έξοδα μιας εταιρείας, τόσο
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μιας πτώχευσης.
Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Beaver
στη μονομεταβλητή διακριτή ανάλυση είναι οι εξής:
α) δανειακή επιβάρυνση,
β) αποδοτικότητα ενεργητικού,
γ) γενική ή κυκλοφοριακή ρευστότητα,
δ) καθαρό κεφάλαιο κίνησης,
ε) αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και
στ) ταμιακή ροή προς συνολικές υποχρεώσεις.
Με κριτήριο την μέση τιμή διαχωρισμού (cut-off score) που ελαχιστοποιεί τον
αριθμό των λαθών διαχωρισμού των εταιρειών σε πτωχευμένες και υγιείς σε βάθος
πενταετίας πριν το έτος της πτώχευσης, ο Beaver κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
δείκτης ταμιακών ροών προς συνολικές υποχρεώσεις είναι η μεταβλητή με την
μεγαλύτερη προβλεπτική ισχύ ενώ αξιόλογη είναι η επίδοση της αποδοτικότητας
ενεργητικού. Ωστόσο, το υπόδειγμα του Beaver είχε ένα ενδογενές μειονέκτημα διότι
στηρίζονταν στην υπόθεση ότι ένας δείκτης είναι αρκετός για να προβλέψει τη
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βιωσιμότητα μιας εταιρείας. Η εργασία του Beaver, παρά την πρωτοτυπία της, έτυχε
σκληρής κριτικής από μεταγενέστερους ερευνητές γιατί ένα υπόδειγμα με έναν
αριθμοδείκτη δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει σε προβλεπτική ικανότητα ένα άλλο
υπόδειγμα (πολυμεταβλητό) που στηρίζεται σε ένα σύνολο αριθμοδεικτών, υπό την
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αριθμοδείκτες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους (Edmister,
1972).

3.1.2 Πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση
Η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση (multivariate discriminant analysis MDA) ως μεθοδολογία πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά από τον Altman (1968), παρά το

γεγονός ότι η συγκεκριμένη

μεθοδολογία υπήρχε για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες (Fisher, 1936), ως εργαλείο
κατηγοριοποίησης ποιοτικών μεταβλητών. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης
μεθόδου, όπως υποδηλώνεται από τον τίτλο της, είναι η ταυτόχρονη χρήση πολλών
αριθμοδεικτών ως ανεξάρτητες μεταβλητές στο υπόδειγμα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης. Σε ένα δείγμα 33 εταιρειών του ιδίου κλάδου και μεγέθους που
πτώχευσαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου είκοσι ετών (1946-1965), ο Altman
αντιστοίχισε ένα τυχαίο δείγμα 33 υγειών εταιρειών με τα ίδια κριτήρια με σκοπό να
ανακαλύψει τη συνάρτηση διαχωρισμού (discriminant function) που θα παρήγαγε την
τιμή διαχωρισμού (z-score) των υγειών εταιρειών από τις πτωχευμένες.
Η

συνάρτηση

διαχωρισμού

με

τις

ανεξάρτητες

μεταβλητές

(χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες) που την απαρτίζουν, η οποία μεγιστοποιούσε
την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος του Altman είναι η εξής:

Z = 1,20X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,99X5

(3.1)

όπου
X1 = κεφάλαιο κίνησης προς σύνολο ενεργητικού,
X2 = αποθεματικά κεφάλαια προς σύνολο ενεργητικού,
X3 = κέρδη προ τόκων και φόρων προς σύνολο ενεργητικού,
X4 = χρηματιστηριακή αξία ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων και
X5 = πωλήσεις προς σύνολο ενεργητικού.

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

27

Επισκόπηση της βιβλιογραφίας της εταιρικής πτώχευσης

Κεφάλαιο 3

Με βάση την ανωτέρω συνάρτηση διαχωρισμού, ο Altman όρισε ως τιμή
διαχωρισμού 2,675 με βάση την οποία όποια εταιρεία είχε μικρότερη (μεγαλύτερη)
τιμή

κατατάσσονταν

ως

πτωχευμένη

(υγιής)

και

το

αντίστροφο.

Η

αποτελεσματικότητα του εν λόγω υποδείγματος άγγιξε το 95% ενώ η αμφιλεγόμενη
περιοχή από την οποία προήλθαν τα λάθη ταξινόμησης ήταν μεταξύ των τιμών
διαχωρισμού 1,81<Z-score<2,99. Ωστόσο, το εν λόγω υπόδειγμα (3.1) περιλαμβάνει
μια μεταβλητή (X4) η οποία αποκλείει από την αξιολόγηση όλες τις μη εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρείες, οι οποίες αποτελούν σε πολλές χώρες σημαντικό
τμήμα της εταιρικής δραστηριότητας, γεγονός που οδήγησε τον Altman σε βελτίωση
του (Foster, 1986). Η βελτιωμένη έκδοση του υποδείγματος Z-score (Altman, 1983)
είναι η εξής:

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5

(3.2)

όπου
X4 = λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων.
Το συγκεκριμένο υπόδειγμα (3.2) έχει ένα βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με
το προηγούμενο (3.1) γιατί δύναται η χρησιμοποίηση του σε όλες τις εταιρείες,
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών και μη. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα του
υποδείγματος 3.2 μειώθηκε ελαφρά από 95% σε 94% ενώ η αμφιλεγόμενη περιοχή
από την οποία προήλθαν τα λάθη ταξινόμησης διευρύνθηκε μεταξύ των τιμών
διαχωρισμού 1,2<Z-score<2,9.
Ο Deakin (1972) στηρίχθηκε στην προγενέστερη έρευνα του Beaver κάνοντας
χρήση των ίδιων αριθμοδεικτών αλλά εφαρμόζοντας την πολυμεταβλητή διακριτή
ανάλυση σε βάθος πενταετίας από το έτος της πτώχευσης. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι οι εταιρείες που πραγματοποίησαν επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν με ξένα κεφάλαια ή προνομιούχο
κεφάλαιο, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να πτωχεύσουν. Μολονότι το συμπέρασμα
αυτό ήταν σχετικά ασφαλές σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, η προβλεπτική ικανότητα του
υποδείγματος επιδεινώνονταν όσο απομακρύνονταν η πρόβλεψη από το έτος της
πτώχευσης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Blum (1974) αντιστοίχισε κατά ζεύγη 115

πτωχευμένες εταιρείες με 115 υγιείς εταιρείες του ιδίου κλάδου, πωλήσεων και
αριθμού εργαζομένων την περίοδο 1954-1968, υιοθετώντας την πολυμεταβλητή
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διακριτή ανάλυση για την κατασκευή 21 υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης με ικανότητα σωστών προβλέψεων ταξινόμησης υψηλότερη του 70% σε
βάθος έξι ετών πριν το έτος της πτώχευσης. Σημαντικότερη μεταβλητή σε όλα τα
υποδείγματα εμφανίστηκε ο αριθμοδείκτης ταμιακή ροή προς σύνολο υποχρεώσεων.
Εξαιτίας της αλλαγής που επήλθε στο μέγεθος των πτωχευμένων εταιρειών
αλλά και η εστίαση όλων των προγενέστερων ερευνών στις βιομηχανικές εταιρείες,
οδήγησε τους Altman et al. (1977) στην κατασκευή του υποδείγματος ZETA το οποίο
θεωρείται εξέλιξη του υποδείγματος Ζ-score. Στο δείγμα συμμετείχαν 53
μεταποιητικές και εμπορικές εταιρείες που πτώχευσαν την περίοδο 1969-1975 και 58
μη πτωχευμένες εταιρείες του ιδίου κλάδου κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η
μεθοδολογική διαφοροποίηση του εν λόγω υποδείγματος έγκειται στην χρήση της
τετραγωνικής (quadratic) αντί της γραμμικής διακριτής ανάλυσης προκειμένου να
ικανοποιήσουν

την

υπόθεση

της

ισότητας

των

μητρών

διακυμάνσεων

-

συνδιακυμάνσεων. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών αυξήθηκε
από πέντε στις εξής επτά:
X1 = αποδοτικότητα ενεργητικού,
X2 = σταθερότητα κερδών,
X3 = δείκτης κάλυψης τόκων,
X4 = μη διανεμηθέντα κέρδη προς σύνολο ενεργητικού,
X5 = κυκλοφοριακή ρευστότητα,
X6 = κεφαλαιοποίηση και
X7 = σύνολο ενεργητικού.
Οι επιδόσεις του υποδείγματος ZETA ήταν ικανοποιητικές ένα έτος πριν την
πτώχευση ήτοι 96% σωστή ταξινόμηση έναντι 95% του Z-score ενώ για δύο ως πέντε
έτη πριν την πτώχευση η βελτίωση ήταν εντυπωσιακή ήτοι 70% σωστή ταξινόμηση
έναντι 36% του Z-score.
Τη μέθοδο της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης εφάρμοσαν οι Norton
and Smith (1979) σε ένα δείγμα με αντιστοίχηση κατά ζεύγη πτωχευμένων και μη
εταιρειών του ιδίου κλάδου και μεγέθους σε βάθος τετραετίας πριν το έτος της
πτώχευσης. Η συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας εντοπίζεται στην αναγνώριση
ως σημαντικών μεταβλητών πέραν των παραδοσιακών αριθμοδεικτών (ταμιακών
ροών), μεταβλητές όπως το γενικό επίπεδο τιμών και το ιστορικό κόστος. Οι
επιδόσεις του υποδείγματος ήταν ικανοποιητικές μέχρι τρία έτη πριν το έτος της
πτώχευσης. Η πρώτη σημαντική έρευνα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης στον
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κλάδο των αερογραμμών δημοσιεύθηκε από τους Espahbodi and Espahbodi (1984),
οι οποίοι στηρίχθηκαν σε ένα δείγμα έξι πτωχευμένων και δεκαεννιά μη
πτωχευμένων αεροπορικών εταιρειών, για να εφαρμόσουν πολυμεταβλητή διακριτή
ανάλυση σε βάθος τριετίας πριν το έτος της πτώχευσης. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι
εξαιτίας του δυναμικού περιβάλλοντος του κλάδου των αερογραμμών, οι μεταβλητές
που θεωρούνται σημαντικές στην κατασκευή του υποδείγματος αλλάζουν καθώς
μεταβάλλεται ο χρονικός ορίζοντας της πρόβλεψης. Για παράδειγμα, ενώ η
μεταβλητή «μέγεθος» είναι σημαντική για χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης μέχρι δύο
έτη, σε βάθος τριετίας πριν το έτος της πτώχευσης αξιολογείται ως ελάχιστης
σημασίας.

Σε

κάθε

περίπτωση,

η

αποτελεσματικότητα

του

υποδείγματος

αποδεικνύεται από την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης καλύτερα και νωρίτερα
από τις εκθέσεις των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων των εταιρειών.
Την αποτελεσματικότητα του υποδείγματος Z-score του Altman θέλησαν να
ελέγξουν οι Sandin and Porporato (2007), σε μια αναδυόμενη αγορά όπως αυτή της
Αργεντινής σε βάθος 4ετίας από το έτος της πτώχευσης. Το δείγμα αποτελούσαν 22
εταιρείες (11 πτωχευμένες και 11 μη πτωχευμένες) εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών του Μπουένος Άιρες κατά την περίοδο 1991-1998. Οι ερευνητές συμπέραναν
ότι η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση καθώς και το υπόδειγμα Z-score του Altman
μπορούν να εφαρμοστούν με μεγάλη επιτυχία σε αναδυόμενες αγορές γιατί δίνουν
βαρύτητα σε αριθμοδείκτες βιωσιμότητας ενώ σε ταχέως μεταβαλλόμενα
περιβάλλοντα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα των εταιρειών.

3.1.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διακριτής ανάλυσης
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της διακριτής ανάλυσης και ουσιαστικά οι
λόγοι που την κατέστησαν από τις δημοφιλέστερες μεθόδους πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης, συνοψίζονται στα εξής:
α) η απλότητα και ευκολία εφαρμογής της,
β) η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων,
γ) η καθολικότητα εφαρμογής της μεθόδου σε όλες τις εταιρείες,
δ) η χρησιμότητα της στην λήψη αποφάσεων και
ε) η δυνατότητα βελτίωσης των υποδειγμάτων από μελλοντικούς ερευνητές.
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Ωστόσο, η καθολική εφαρμογή της διακριτής ανάλυσης σε διαφορετικούς
κλάδους, οικονομίες και χρονικές περιόδους αλλά κυρίως η εισαγωγή νέων
μεθοδολογιών επίλυσης του προβλήματος της έγκαιρης πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης και η συγκριτική ανάλυση αυτών, ανέδειξε τα μειονεκτήματα και τους
περιορισμούς της διακριτής ανάλυσης έναντι άλλων μεθόδων. Ορισμένα από αυτά τα
μειονεκτήματα διατυπώθηκαν αρκετά νωρίς από τον Eisenbeis (1977) και
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) ο περιορισμός από την στατιστική υπόθεση για την κανονική κατανομή των
ανεξάρτητων μεταβλητών,
β) η ακαταλληλότητα της μεθόδου σε περίπτωση άνισων μητρών
συνδιακύμανσης (το πρόβλημα αυτό επιλύεται με τη χρήση της
τετραγωνικής διακριτής ανάλυσης),
γ) το φαινόμενο του μη ακριβή διαχωρισμού των ομάδων (πτωχευμένων και
μη πτωχευμένων εταιρειών) και
δ) η μη παροχή εκτίμησης του κινδύνου πτώχευσης (εργαλείο διχοτομικής
ταξινόμησης εταιρειών).
Παρά τα ανωτέρω μειονεκτήματα και περιορισμούς της διακριτής ανάλυσης,
η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελεί μέχρι και σήμερα έναν πυλώνα στην
ερευνητική βιβλιογραφία, ένα κοινά αποδεκτό εργαλείο για την πρόβλεψη της
εταιρικής πτώχευσης και μέτρο σύγκρισης (benchmark) για τις επιδόσεις
εναλλακτικών υποδειγμάτων και μεθόδων.

3.2 Υποδείγματα δεσμευμένης πιθανότητας
Τα υποδείγματα δεσμευμένης πιθανότητας έπονται χρονικά των υποδειγμάτων
της διακριτής ανάλυσης και θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι, τουλάχιστον εν
μέρει, οφείλουν σε αυτά την ύπαρξη τους. Τα υποδείγματα δεσμευμένης πιθανότητας
εμφανίστηκαν ως μια εναλλακτική μεθοδολογία για την πρόβλεψη της εταιρικής
πτώχευσης, η οποία είναι απαλλαγμένη από συγκεκριμένους περιορισμούς της
διακριτής ανάλυσης. Τα εν λόγω υποδείγματα θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε
τρεις επιμέρους κατηγορίες:
α) τα γραμμικά υποδείγματα πιθανότητας (Linear Probability Models-LPM)
β) τη λογαριθμική ανάλυση (Logit/Logistic Analysis-LA) και
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γ) την ανάλυση Probit (Probit Analysis-PA).

3.2.1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

3.2.1.1 Το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας
Το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας αποτελεί προέκταση του υποδείγματος
της πολλαπλής παλινδρόμησης με τη διαφορά ότι η εξαρτημένη μεταβλητή είναι μια
ποιοτική μεταβλητή και κατά συνέπεια η κατανομή της είναι διακριτή (discrete). Η
πρώτη ευρέως γνωστή έρευνα που υιοθέτησε τη συγκεκριμένη μεθοδολογία για την
επίλυση του προβλήματος της έγκαιρης πρόβλεψης της τραπεζικής πτώχευσης,
δημοσιεύθηκε από τους Meyer and Pifer (1970). Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν τη γραμμική παλινδρόμηση των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) με
τους παραδοσιακούς αριθμοδείκτες ως ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος και
εξαρτημένη μεταβλητή μια ψευδομεταβλητή (dummy variable) με τιμή 0 για τις μη
πτωχευμένες τράπεζες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες τράπεζες. Η εκάστοτε
προσαρμοσμένη τιμή της ψευδομεταβλητής ερμηνεύτηκε ως η εκτιμώμενη
πιθανότητα
μεθοδολογίας

πτώχευσης
και

της

της

εκάστοτε

τράπεζας.

αποτελεσματικότητας

Συγκριτική
των

ανάλυση

υποδειγμάτων

της
που

χρησιμοποιήθηκαν από τους Meyer and Pifer (1970) και τον Altman (1968)
δημοσιεύθηκε μεταγενέστερα από τον Collins (1980).
Σε μια έρευνα παρακολούθησης των μεταβολών των χρηματοοικονομικών
ακολουθιών (financial pattern) των εταιρειών κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι
Pinches et al. (1973) διερεύνησαν τη σταθερότητα 48 χρηματοοικονομικών
αριθμοδεικτών σε ένα δείγμα 221 εταιρειών και συμπέραναν ότι είναι εφικτή
εμπειρικά, η ταξινόμηση των αριθμοδεικτών σε ομάδες και η σύνθεση αυτών των
ομάδων παραμένει σχετικά σταθερή σε διαφορετικούς κλάδους, χώρες και χρονικές
περιόδους. Ωστόσο, υποδείγματα γραμμικής παλινδρόμησης είχαν χρησιμοποιηθεί
προγενέστερα, για να επιλύσουν παρόμοια προβλήματα ταξινόμησης ομολογιακών
δανείων που πραγματοποιούν διεθνείς οίκοι αξιολόγησης (Horrigan, 1966) και
ομολόγων των κατηγοριών Aaa και Baa (Pogue and Soldofsky, 1969)
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3.2.1.2 Η λογαριθμική ανάλυση
Η λογαριθμική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για την πρόβλεψη της
τραπεζικής πτώχευσης από τον Martin (1977), αλλά ως μεθοδολογία είχε
εγκαινιαστεί από τον Chesser (1974) για την επίλυση ενός ανάλογου προβλήματος
πρόβλεψης αθέτησης πληρωμών από λήπτες εμπορικών δανείων. Σε ένα δείγμα 5.700
αμερικάνικων τραπεζών, εκ των οποίων 58 ορίστηκαν ως πτωχευμένες κατά την
περίοδο 1969-1974, ο Martin διερεύνησε το φαινόμενο της τραπεζικής πτώχευσης και
την πρόβλεψη αυτής, με την χρήση της λογαριθμικής ανάλυσης. Οι ανεξάρτητες
μεταβλητές που χρησιμοποίησε για την κατασκευή του υποδείγματος πρόβλεψης
προέρχονταν

από

τέσσερεις

κατηγορίες

αριθμοδεικτών

ήτοι

κινδύνου

κεφαλαιουχικών στοιχείων (asset risk), ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας και
αποδοτικότητας. Παράλληλα, με τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές προσπάθησε να
προβλέψει την τραπεζική πτώχευση, με τη γραμμική και την τετραγωνική διακριτή
ανάλυση για κάθε έτος από το 1969 ως το 1974. Τα τελικά συμπεράσματα της
έρευνας ήταν ενθαρρυντικά καθώς η αποτελεσματικότητα του λογαριθμικού
υποδείγματος πλησίασε τα αντίστοιχα υποδείγματα της διακριτής ανάλυσης και
μάλιστα σε δύο έτη τα ξεπέρασε.
Η μελέτη που καθιέρωσε ως γενικά αποδεκτή μεθοδολογία για την επίλυση
προβλημάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης δημοσιεύθηκε από τον Ohlson
(1980). Σε ένα δείγμα 2164 εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών, εκ των
οποίων 105 πτώχευσαν από το 1970 ως το 1976, εφάρμοσε τη λογαριθμική ανάλυση
με σκοπό την κατασκευή τριών υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
σε βάθος 1-3 ετών από το έτος της πτώχευσης αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι
από τις συνολικά εννέα ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν, οι δύο εξ
αυτών ήταν χρηματοοικονομικές ψευδομεταβλητές. Το ποσοστό των σωστών
προβλέψεων των ανωτέρω τριών υποδειγμάτων ήταν εντυπωσιακό ήτοι 96%, 95%
και 93% αντίστοιχα.
Μια βελτιωμένη εκδοχή της λογαριθμικής ανάλυσης προσαρμοσμένη για
προβλήματα ταξινόμησης όπου η εξαρτημένη μεταβλητή έχει περισσότερες από δύο
τάξεις, η πολυωνυμική λογαριθμική ανάλυση (multinomial logit analysis)
υιοθετήθηκε από τους Peel and Peel (1988) για να προβλέψουν ταυτόχρονα όχι μόνο
την πιθανότητα πτώχευσης αλλά και τον χρόνο πραγματοποίησης της. Επομένως, η
εξαρτημένη μεταβλητή είχε τέσσερεις τάξεις ήτοι μη πτωχευμένες εταιρείες και
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πτωχευμένες πριν από ένα, δύο και τρία έτη. Το δείγμα εκπαίδευσης του
υποδείγματος αποτελούσαν 79 βιομηχανικές εταιρείες (35 πτωχευμένες και 44 υγιείς)
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου ενώ το δείγμα επικύρωσης του
υποδείγματος αποτελούσαν 27 βιομηχανικές εταιρείες (12 πτωχευμένες και 15
υγιείς). Το ποσοστό των σωστών προβλέψεων του εν λόγω υποδείγματος και στις
τέσσερεις τάξεις του δείγματος επικύρωσης ήταν 76,5%. Η συγκεκριμένη έρευνα
στηρίχθηκε σε προγενέστερη εργασία των Peel et al. (1986) και θεωρείται εύλογα,
συνέχεια και επέκταση αυτής.
Αναπαραγωγή της έρευνας των Peel and Peel (1988) επιχείρησαν σε
διαφορετικό δείγμα και χρόνο οι Keasey et al. (1990), υιοθετώντας την ίδια
μεθοδολογία και υποδείγματα (Logit & Multilogit Analysis). Τα αποτελέσματα της
έρευνας τους ήταν παρόμοια, ενώ το ποσοστό των σωστών προβλέψεων στο δείγμα
εκμάθησης ανήλθε σε 86%, 81,5% και 76,5% για ένα, δύο και τρία έτη πριν το έτος
της πτώχευσης αντίστοιχα. Η ίδια μεθοδολογία με τους Peel and Peel (1988)
εφαρμόστηκε σε δείγμα 660 εταιρειών κατά την περίοδο 1970-1983 από τους Johnsen
and Melicher (1994) για την ταξινόμηση 112 πτωχευμένων εταιρειών, 255
οικονομικά αδύνατων εταιρειών και 293 μη πτωχευμένων εταιρειών σε βάθος
πενταετίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν την μείωση του ποσοστού
των λανθασμένων ταξινομήσεων σε σχέση με προγενέστερες έρευνες λόγω
προστιθέμενης αξίας της πληροφόρησης που παρέχεται από την πολυωνυμική
λογαριθμική ανάλυση.
Μια από τις πρώτες εργασίες που δημοσιεύθηκαν και αφορούσαν την
πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης στην Ελλάδα, ήταν του Vranas (1990a) ο οποίος
κατασκεύασε 5 γραμμικά υποδείγματα πιθανότητας και 5 λογαριθμικά υποδείγματα
για την πρόβλεψη σε βάθος 5ετίας. Το δείγμα εκπαίδευσης των υποδειγμάτων
αποτελούσαν 70 βιομηχανικές εταιρείες (35 πτωχευμένες και 35 υγιείς) ενώ το δείγμα
επικύρωσης των υποδειγμάτων αποτελούσαν 58 βιομηχανικές εταιρείες (30
πτωχευμένες και 28 υγιείς) κατά την περίοδο 1979-1984. Διαπιστώθηκε ότι η
προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων είναι σημαντική μέχρι και τέσσερα έτη
πριν το έτος της αποτυχίας ενώ η συγκριτική ανάλυση εμφάνισε οριακή υπεροχή του
λογαριθμικού υποδείγματος έναντι του γραμμικού υποδείγματος πιθανότητας.
Σε ανάλογα συμπεράσματα με τον Deakin (1972) οδηγήθηκαν και οι
Richardson et al. (1998), με την χρήση ενός λογαριθμικού υποδείγματος, οι οποίοι
μελέτησαν την επίδραση της ύφεσης στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης.
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Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι διαφορετικές μεταβλητές είναι σημαντικές για τη
βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σε σχέση με τη φάση του οικονομικού κύκλου που
διέρχεται η οικονομία. Όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, σημαντικό ρόλο για τη
βιωσιμότητα μιας εταιρείας διαδραματίζει η κυκλοφοριακή ρευστότητα και η
μόχλευση, ενώ σε περίοδο άνθησης η αποδοτικότητα ενεργητικού και η ταμιακή
ρευστότητα.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην έρευνα των Barniv et
al. (2002) οι οποίοι υιοθέτησαν την πολυωνυμική λογαριθμική ανάλυση για να
ταξινομήσουν σε τρεις τάξεις 237 εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών,
που υπέβαλλαν φάκελο πτώχευσης κατά την περίοδο 1980-1992. Από αυτές, 49
εξαγοράστηκαν (acquired), 119 αναδιαρθρώθηκαν και αναδύθηκαν (emerged) και οι
υπόλοιπες 69 προχώρησαν σε εκκαθάριση (liquidated). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δέκα ήτοι πέντε λογιστικές μεταβλητές και πέντε μη
λογιστικές μεταβλητές, για την κατασκευή τριών υποδειγμάτων με την χρήση α) των
πέντε λογιστικών μεταβλητών, β) των πέντε μη λογιστικών μεταβλητών και γ) των
δέκα μεταβλητών. Το ποσοστό των σωστών προβλέψεων στο συνολικό δείγμα
ανήλθε σε 48,2% για το πρώτο υπόδειγμα, 55,3% για το δεύτερο υπόδειγμα και
61,6% για το τρίτο υπόδειγμα. Με μια πρώτη ματιά, οι ερευνητές συμπέραναν ότι το
υπόδειγμα με τις μη λογιστικές μεταβλητές επιδεικνύει μεγαλύτερη προβλεπτική
ικανότητα από το υπόδειγμα με τις λογιστικές μεταβλητές, γεγονός που έρχεται σε
αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Agarwal and Taffler, 2008). Ωστόσο,
διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός λογιστικών και μη λογιστικών μεταβλητών προσδίδει
επιπρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο στο υπόδειγμα, που μεταφράζεται σε
αυξημένα ποσοστά σωστών προβλέψεων.
Μια καινοτομία που εισήγαγαν στο υπόδειγμα οι ερευνητές ήταν η μη
λογιστική ψευδομεταβλητή «παράνομη δραστηριότητα» (fraudulent activity) και
υπέθεσαν

ότι

όσο

περισσότερο

μια

εταιρεία

εμπλέκεται

σε

παράνομες

δραστηριότητες, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εκκαθάρισης. Κατά το
παρελθόν

υπήρξαν

έρευνες

οι

οποίες

επεσήμαναν

ότι

η

ποιότητα

των

χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχονται μέσω των δημοσιευμένων
λογιστικών καταστάσεων των εταιρειών, επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης (Gadenne and Iselin, 2000) αλλά
είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια πληροφορία εισάγεται σε ένα υπόδειγμα
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πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Η μεθοδολογία αυτή είναι συμβατή με τη
μεθοδολογία και τους στόχους της παρούσας διατριβής.
Οι Kosmidis et al. (2011) κατασκεύασαν ένα υπόδειγμα για την πρόβλεψη της
εταιρικής πτώχευσης στην Ελλάδα, υιοθετώντας τη λογαριθμική ανάλυση και
προέβησαν σε συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων του εν λόγω υποδείγματος με το
υπόδειγμα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης. Το δείγμα αποτελούσαν 27
πτωχευμένες εταιρείες και 27 μη πτωχευμένες εταιρείες κατά τη χρονική περίοδο
2003-2009. Η επιλογή των μεταβλητών των υποδειγμάτων έγινε με βάση τη
στατιστική ανάλυση (T-tests & UDA) και από τις συνολικά 41 ανεξάρτητες
μεταβλητές επιλέχθηκαν πέντε ήτοι ταμιακή ροή προς συνολικές υποχρεώσεις, η
εξέλιξη πωλήσεων, ο λογάριθμος των κερδών ανά εργαζόμενο, η οικονομική
αυτοτέλεια και η μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Το πιο αποτελεσματικό
υπόδειγμα με όρους ορθής πρόβλεψης, αποδείχθηκε το υπόδειγμα LA με ποσοστό
79,6% έναντι 77,8% του υποδείγματος MDA. Η συνεισφορά της εν λόγω έρευνας
είναι διττή. Πρώτον, ανατρέπει το μύθο περί ευελιξίας των ελληνικών εταιρειών, που
στην πλειονότητα τους είναι μικρομεσαίες καθώς αυτές που βιώνουν μείωση των
πωλήσεων τους, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πτωχεύσουν. Δεύτερον,
αναδεικνύει τη συμβολή των εργαζομένων στη βιωσιμότητα των ελληνικών
εταιρειών καθώς αυτές που επιδεικνύουν μεγαλύτερη κερδοφορία ανά εργαζόμενο,
έχουν μικρότερη πιθανότητα να πτωχεύσουν.

3.2.1.3 Η Probit ανάλυση
H Probit ανάλυση υιοθετεί τις βασικές παραδοχές της λογαριθμικής ανάλυσης
με εξαίρεση ότι, για τον υπολογισμό της πιθανότητας πτώχευσης, υποθέτει ότι η
αθροιστική κατανομή της πιθανότητας είναι ίδια με εκείνη της τυπικής κανονικής
κατανομής ενώ στην περίπτωση της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογαριθμική
κατανομή. Γι’ αυτό ακριβώς, η Probit ανάλυση θεωρείται ανταγωνιστική
περισσότερο της διακριτής ανάλυσης παρά της λογαριθμικής ανάλυσης. Ίσως σε αυτό
το σημείο να εδράζεται η αιτία μη ευρείας αποδοχής της μεθόδου από τους ερευνητές
διότι σε περίπτωση δεδομένων που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή
προτιμάται η λογαριθμική ανάλυση ενός σε περίπτωση κανονικής κατανομής των
δεδομένων προτιμάται η διακριτή ανάλυση λόγω ευκολίας των υπολογισμών.
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Η πρώτη έρευνα που εφάρμοσε την Probit ανάλυση δημοσιεύθηκε από τον
Zmijewski (1984) για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης σε ένα δείγμα 40
πτωχευμένων εταιρειών και 800 μη πτωχευμένων για την περίοδο 1972-1978. Το
υπόδειγμα Probit είχε ως ανεξάρτητες μεταβλητές τρεις αριθμοδείκτες και πιο
συγκεκριμένα, την αποδοτικότητα ενεργητικού, τη δανειακή κάλυψη και τη γενική ή
κυκλοφοριακή ρευστότητα. Ο Zmijewski κατέδειξε τη μεροληψία πολλών
υποδειγμάτων πρόβλεψης όσον αφορά την «υπερ-εκπαίδευση» αυτών σε δείγματα με
υψηλό ποσοστό πτωχευμένων εταιρειών (over-sampling), ενώ αντίθετα η συχνότητα
τους στον πραγματικό κόσμο είναι πολύ χαμηλότερη. Παρά την εμφανή μεροληψία
του υποδείγματος, ο ερευνητής συμπέρανε ότι τα συνολικά ποσοστά ορθής
ταξινόμησης δεν αλλοιώθηκαν παρά μόνο αυτά των επιμέρους ομάδων.

3.2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υποδειγμάτων πιθανότητας
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των υποδειγμάτων πιθανότητας που οδηγούν
ερευνητές ακόμα και σήμερα, να τα επιλέγουν για την επίλυση προβλημάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, συνοψίζονται στα εξής:
α) η απλότητα και ευκολία εφαρμογής τους (με εξαίρεση την Probit ανάλυση),
β) η μεγάλη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων,
γ) η καθολικότητα εφαρμογής τους σε όλες τις εταιρείες,
δ) η χρησιμότητα τους στην λήψη αποφάσεων,
ε) η δυνατότητα βελτίωσης των υποδειγμάτων από μελλοντικούς ερευνητές
(βλέπε την εξέλιξη της Logit σε Multilogit) και
στ) η παροχή εκτίμησης του κινδύνου πτώχευσης (πιθανότητας πτώχευσης).
Όπως και στην περίπτωση της διακριτής ανάλυσης, η καθολική εφαρμογή των
υποδειγμάτων πιθανότητας (κυρίως της λογαριθμικής ανάλυσης) σε διαφορετικούς
κλάδους, αγορές και εποχές και η εισαγωγή νέων μεθοδολογιών πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης (μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης), ανέδειξαν τους περιορισμούς
των υποδειγμάτων πιθανότητας. Ορισμένα από αυτά τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:
α) ο περιορισμός από την στατιστική υπόθεση για την κανονική κατανομή των
ανεξάρτητων μεταβλητών (δεν ισχύει για τη Logit ανάλυση),
β) το φαινόμενο του μη ακριβή διαχωρισμού των ομάδων (πτωχευμένων και
μη πτωχευμένων εταιρειών) και
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δ) η ευαισθησία των υποδειγμάτων σε πολυσυγγραμικότητα, ακραίες τιμές και
ελλιπείς τιμές (ισχύει κυρίως για τη Logit ανάλυση) (Balcaen and Ooghe,
2006).

3.3 Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης
Τα παραδοσιακά στατιστικά υποδείγματα στηρίζονται σε υποθέσεις όπως η
γραμμικότητα και η κανονικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών η οποία σπάνια
υπάρχει στον πραγματικό κόσμο. Η εξέλιξη της επιστήμης των υπολογιστών και η
εμπλοκή της στη πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, έδωσε μια νέα ώθηση στην
έρευνα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Διάφορες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης
επιστρατεύτηκαν για να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, με δημοφιλέστερη
μέθοδο τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Networks - ANN). Τα
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι μη παραμετρικοί ταξινομητές οι οποίοι μαθαίνουν
και γενικεύουν από την εμπειρία τους σε πολύπλοκα και μη γραμμικά δεδομένα,
προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν εμπειρικά το ποσοστό της λανθασμένης
ταξινόμησης.

3.3.1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας
Οι πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν για την πρόβλεψη της εταιρικής
πτώχευσης με τη χρήση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων ήταν σημαντικές όχι μόνο
για τα αποτελέσματα τους αλλά κυρίως γιατί άνοιξαν τον δρόμο σε μελλοντικούς
ερευνητές να εφαρμόσουν και άλλες μη παραμετρικές μεθόδους για την επίλυση του
προβλήματος της πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Μια από αυτές τις έρευνες
δημοσιεύθηκε από τους Odom and Sharda (1990), οι οποίοι πρώτοι εφάρμοσαν τα
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Οι
επιδόσεις του υποδείγματος τους θεωρήθηκαν ικανοποιητικές αφού ξεπέρασαν τις
επιδόσεις του υποδείγματος που κατασκεύασαν με τη διακριτή ανάλυση και στα δύο
δείγματα (εκπαίδευσης και επικύρωσης).
Παρόμοια αποτελέσματα είχαν στην έρευνα τους οι Salchenberger et al.
(1992) όταν κλήθηκαν σε δείγμα 862 εταιρειών, να επιλύσουν ανάλογο πρόβλημα με
τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων και λογαριθμικής ανάλυσης. Το υπόδειγμα
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των τεχνητών νευρωνικών δικτύων αποδείχθηκε αποτελεσματικότερο από το
αντίστοιχο της λογαριθμικής ανάλυσης. Την ίδια μεθοδολογία επιστράτευσαν και οι
Tam and Kiang (1992) για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης σε ένα δείγμα 202
τραπεζών. Στη συγκριτική ανάλυση που διεξήγαν, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
υπερείχαν της γραμμικής διακριτής ανάλυσης και της λογαριθμικής ανάλυσης.
Οι Altman et al. (1994) χρησιμοποίησαν τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα για την
πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης σε ένα δείγμα χιλίων ιταλικών βιομηχανικών
επιχειρήσεων κατά τη χρονική περίοδο 1982-1992. Έπειτα, προέβησαν σε συγκριτική
ανάλυση των επιδόσεων του υποδείγματος με το υπόδειγμα της διακριτής ανάλυσης.
Και τα δύο υποδείγματα θεωρήθηκαν αποτελεσματικά αφού το υπόδειγμα των
νευρωνικών δικτύων προέβλεψε ορθά στο δείγμα επικύρωσης, το 91,8% των μη
πτωχευμένων εταιρειών και το 95,3% των πτωχευμένων εταιρειών και το υπόδειγμα
της διακριτής ανάλυσης προέβλεψε ορθά στο δείγμα επικύρωσης, το 92,8% των μη
πτωχευμένων εταιρειών και το 96,5% των πτωχευμένων εταιρειών. Οι ερευνητές
συμπέραναν ότι περαιτέρω έρευνα απαιτείται με σκοπό τον συνδυασμό των δύο
μεθοδολογιών που θα οδηγήσει σε ενίσχυση της προβλεπτικής ικανότητας του
υποδείγματος. Ουσιαστικά, αυτή η έρευνα ήταν προάγγελος για την ανάπτυξη των
υβριδικών νευρωνικών δικτύων.
Οι Tsukuda and Baba (1994) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των
νευρωνικών δικτύων για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης στην Ιαπωνία. Το
δείγμα αποτελούσαν 29 ζεύγη πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εισηγμένων
εταιρειών στο Χρηματιστήριο κατά την περίοδο 1970-1990 και 56 ζεύγη
πτωχευμένων και μη πτωχευμένων μη εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο
κατά την περίοδο 1986-1991. Στη συνέχεια, προέβησαν σε συγκριτική ανάλυση των
επιδόσεων του υποδείγματος με το υπόδειγμα της διακριτής ανάλυσης. Στο δείγμα
των εισηγμένων εταιρειών, οι επιδόσεις των δύο υποδειγμάτων ήταν το ίδιο
αποτελεσματικές ενώ στο δείγμα των μη εισηγμένων εταιρειών το υπόδειγμα των
νευρωνικών δικτύων αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικό από το αντίστοιχο της
διακριτής ανάλυσης.
Οι Anandarajan et al. (2001) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα τριών
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Η καινοτομία τους ήταν ότι τα
δύο υποδείγματα που βασίζονταν στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, είχαν διαφορετικό
αλγόριθμο εκμάθησης (backpropagation-BP και γενετικό αλγόριθμο-GA). Το
συνολικό δείγμα αποτελούσαν 522 αμερικάνικες εταιρείες (418 δείγμα εκπαίδευσης
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Η

αποτελεσματικότητα των τριών υποδειγμάτων σε ποσοστά λανθασμένης ταξινόμησης
στο δείγμα επικύρωσης, ήταν για το ANN-GA 5%, για το ANN-BP 11% και για την
MDA 44%.
Η πρόβλεψη της τραπεζικής πτώχευσης στις αναδυόμενες αγορές απασχόλησε
τους Ozkan-Gunay and Ozkan (2007) και η τραπεζική κρίση που συνοδεύει συνήθως
ένα τέτοιο φαινόμενο. Κίνητρο για την εργασία των ερευνητών αποτέλεσαν οι
τραπεζικές κρίσεις στην Τουρκία το 1994, το 2000 και το 2001, παρά τις
διαρθρωτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις που προηγήθηκαν την δεκαετία του 1980.
Σε ένα δείγμα 59 τουρκικών τραπεζών εκ των οποίων 36 ήταν μη πτωχευμένες ενώ
23 πτώχευσαν κατά την περίοδο 1989-2000, προσπάθησαν να κατασκευάσουν ένα
υπόδειγμα πρόβλεψης της τραπεζικής πτώχευσης με τη χρήση των τεχνητών
νευρωνικών δικτύων όπου οι μεταβλητές εισαγωγής (input variables) ήταν 20
αριθμοδείκτες. Το δείγμα εκπαίδευσης αποτελούσαν 30 τράπεζες (18 μη πτωχευμένες
και 12 πτωχευμένες) ενώ το δείγμα επικύρωσης αποτελούσαν 29 τράπεζες (18 μη
πτωχευμένες και 11 πτωχευμένες). Το τελικό συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι τα
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την κατασκευή
υποδειγμάτων πρόβλεψης της τραπεζικής πτώχευσης καθώς η αποτελεσματικότητα
του υποδείγματος τους ήταν ικανοποιητική ήτοι 90% ορθή ταξινόμηση για τις μη
πτωχευμένες τράπεζες και 76% αντίστοιχα για τις πτωχευμένες τράπεζες.
Οι Yim and Mitchell (2007) στηριζόμενοι στα συμπεράσματα των Altman et
al. (1994) ότι περαιτέρω έρευνα απαιτείται με σκοπό τον συνδυασμό των δύο
μεθοδολογιών (τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και διακριτή ανάλυση) που θα οδηγήσει σε
ενίσχυση της προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος, εφάρμοσαν έναν πλήθος
υβριδικών τεχνητών νευρωνικών δικτύων (Hybrid ANNs), τα οποία προήλθαν από
συνδυασμό των παραδοσιακών στατιστικών μεθόδων (MDA, Logit, Probit) με τα
συμβατικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Το δείγμα εκπαίδευσης των υποδειγμάτων
αποτελούσαν

70

εταιρείες

του

χρηματοπιστωτικού

τομέα

εισηγμένες

στο

Χρηματιστήριο Αξιών της Αυστραλίας, εκ των οποίων 11 πτώχευσαν κατά τη
χρονική περίοδο 1996-2000 ενώ το δείγμα επικύρωσης αποτελούσαν 3 εταιρείες που
πτώχευσαν κατά τη χρονική περίοδο 1999-2001 και 11 μη πτωχευμένες εταιρείες. Οι
ερευνητές υιοθέτησαν δύο διαφορετικά είδη υβριδικών ANNs, όπου το πρώτο
χρησιμοποιεί τα στατιστικά υποδείγματα για την προεπιλογή των ανεξάρτητων
μεταβλητών (13 αριθμοδείκτες) και το δεύτερο χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των
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στατιστικών υποδειγμάτων σαν μεταβλητές εισαγωγής στα τεχνητά νευρωνικά
δίκτυα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα υβριδικά τεχνητά νευρωνικά
δίκτυα είναι πιο αποτελεσματικά, με όρους ορθής ταξινόμησης, από τις παραδοσιακές
στατιστικές μεθόδους και από τα συμβατικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
Συγκριτική ανάλυση δύο υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
πραγματοποίησαν οι Hua et al. (2007) σε δείγμα 120 (60 πτωχευμένων και 60 μη
πτωχευμένων) εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Σαγκάης για το
χρονικό διάστημα 1999-2004. Οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν ήταν οι μηχανές
υποστηρικτικών διανυσμάτων (Support Vector Machines-SVM) και ένα υβριδικό
υπόδειγμα που στηρίζεται στην ολοκλήρωση SVM και LA. Οι μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν επτά αριθμοδείκτες όπως η κυκλοφοριακή ταχύτητα
ενεργητικού, ο δείκτης ταμιακής ροής, η εξέλιξη πωλήσεων, η εξέλιξη ενεργητικού, η
αποδοτικότητα ενεργητικού, μικτό κέρδος προς κόστος πωλήσεων και η ταμιακή
ρευστότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα
του υβριδικού υποδείγματος υπερέχει έναντι του συμβατικού SVM υποδείγματος.
Οι Alfaro et al. (2008) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των τεχνητών
νευρωνικών δικτύων που εκπαιδεύτηκαν με αλγόριθμο backpropagation και των
δένδρων αποφάσεων (decision trees) που εκπαιδεύτηκαν με αλγόριθμο adaboost
(Freund and Schapire, 1996), για την κατασκευή υποδειγμάτων πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης στην Ισπανία και προέβησαν σε συγκριτική ανάλυση με το
υπόδειγμα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης και τα συμβατικά δέντρα
αποφάσεων. Το συνολικό δείγμα αποτελούσαν 1180 εταιρείες (590 πτωχευμένες και
590 μη πτωχευμένες), εκ των οποίων το δείγμα εκπαίδευσης ήταν το 80% του
συνολικού δείγματος ήτοι 944 εταιρείες (472 πτωχευμένες και 472 μη πτωχευμένες)
και το δείγμα επικύρωσης ήταν το 20% του συνολικού δείγματος ήτοι 236 εταιρείες
(118 πτωχευμένες και 118 μη πτωχευμένες). Η χρονική περίοδος συλλογής του
δείγματος αφορούσε εταιρείες που πτώχευσαν μεταξύ των ετών 2000 και 2003 ενώ
χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των μη πτωχευμένων εταιρειών για τα
έτη 2002 και 2003. Για την κατασκευή των υποδειγμάτων υπολογίστηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν 16 μεταβλητές (αριθμοδείκτες) αλλά πιο σημαντικοί από αυτούς
εμφανίστηκαν η αποδοτικότητα ενεργητικού, ο λόγος βραχυχρονίων υποχρεώσεων
προς συνολικές υποχρεώσεις, η κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού ενεργητικού και
ο λογάριθμος του συνολικού ενεργητικού. Στο δείγμα επικύρωσης, οι επιδόσεις του
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υποδείγματος Adaboost ήταν αποτελεσματικότερες καθώς το συνολικό ποσοστό της
λανθασμένης ταξινόμησης περιορίστηκε στο 9%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό του
υποδείγματος ANN-BP ήταν 13%, το ποσοστό του υποδείγματος των συμβατικών
δέντρων αποφάσεων ήταν 13% και το ποσοστό του υποδείγματος MDA 20%.
Οι Chen and Du (2009) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των τεχνητών
νευρωνικών δικτύων που εκπαιδεύτηκαν με αλγόριθμο backpropagation και των
τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining techniques-DMT) που εκπαιδεύτηκαν με
αλγόριθμο συστάδων (clustering algorithm-CA), για την κατασκευή υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης στην Ταϊβάν. Το συνολικό δείγμα αποτελούσαν
34 ζεύγη πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών, εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο της Ταϊβάν ενώ η χρονική περίοδος συλλογής του δείγματος
αφορούσε εταιρείες που πτώχευσαν μεταξύ των ετών 1999 και 2006. Για την
κατασκευή των υποδειγμάτων υπολογίστηκαν 37 μεταβλητές (αριθμοδείκτες) αλλά
χρησιμοποιήθηκαν

18

εξ

αυτών

ύστερα

από

παραγοντική

ανάλυση.

Τα

σημαντικότερα συμπεράσματα των ερευνητών συνοψίζονται στα εξής:
α) οι επιδόσεις του υποδείγματος ANN-BP υπερείχαν έναντι του
υποδείγματος DMT-CA,
β) η ακρίβεια και των δύο υποδειγμάτων μειώνονταν όσο περισσότερο
παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιούσαν,
γ) η παραγοντική ανάλυση αύξανε το σφάλμα Τύπου Ι (την ταξινόμηση μιας
πτωχευμένης εταιρείας ως μη πτωχευμένης) και
δ) οι επιδόσεις των υποδειγμάτων επιδεινώνονταν όσο μεγάλωνε ο χρονικός
ορίζοντας της πρόβλεψης.
Το πρόβλημα της πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης στον ξενοδοχειακό
κλάδο, διερεύνησε ο Kim (2011) με τη χρήση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και
των μηχανών υποστηρικτικών διανυσμάτων (SVM). Το δείγμα αποτελούσαν 33
ζεύγη πτωχευμένων και μη πτωχευμένων Κορεάτικων ξενοδοχειακών εταιρειών κατά
την περίοδο 1995-2002. Το υπόδειγμα ANN εκπαιδεύτηκε με πέντε διαφορετικές
μεθόδους ενώ το υπόδειγμα SVM με τέσσερεις διαφορετικές συναρτήσεις kernel. Για
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δύο υποδειγμάτων προέβησαν σε
συγκριτική ανάλυσης αυτών με τις παραδοσιακές μεθόδους της πολυμεταβλητής
διακριτής ανάλυσης και της λογαριθμικής ανάλυσης. . Για την κατασκευή των
υποδειγμάτων

υπολογίστηκαν

17

μεταβλητές

(αριθμοδείκτες)

αλλά

χρησιμοποιήθηκαν τελικά 5 παραδοσιακοί ήτοι ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης, το
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καθαρού

κέρδους,

η

αποδοτικότητα

των

ιδίων

κεφαλαίων,

η

κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων και η κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίου
ενεργητικού. Ο Kim συμπέρανε ότι οι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να
εφαρμοστούν για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης στον ξενοδοχειακό κλάδο
καθώς η αποτελεσματικότητα των υποδειγμάτων ANN και SVM υπερείχαν των
παραδοσιακών μεθόδων MDA και LA. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των
λανθασμένων ταξινομήσεων ανήλθε στο 7% για το υπόδειγμα SVM, 8% για το
υπόδειγμα ANN, 20% για το υπόδειγμα LA και 27% για το υπόδειγμα MDA.

3.3.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, που
οδηγούν πολλούς ερευνητές να τα προτιμούν για την πρόβλεψη της εταιρικής
πτώχευσης, συνοψίζονται στα εξής:
α) η σχετική ευκολία και η καθολικότητα εφαρμογής τους,
β) η μη ύπαρξη υποθέσεων για την κατανομή πιθανότητας των μεταβλητών
του δείγματος,
γ) η χρησιμότητα τους στην λήψη αποφάσεων,
δ) η δυνατότητα βελτίωσης των υποδειγμάτων σε συνδυασμό με άλλες
μεθόδους (βλέπε την εξέλιξη των υβριδικών ANNs) και
ε) η σχετική υπεροχή τους έναντι άλλων εναλλακτικών μεθόδων.
Η μαζική εφαρμογή των μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης από πολλούς
ερευνητές και επαγγελματίες, οδήγησαν στην εξέλιξη τους αλλά ταυτόχρονα
ανέδειξαν και τα μειονεκτήματα τους. Ορισμένα από αυτά τα μειονεκτήματα είναι τα
εξής:
α) οι υψηλές απαιτήσεις σε υπολογιστικό φόρτο εργασίας, κυρίως στο δείγμα
εκπαίδευσης,
β) η ευαισθησία των υποδειγμάτων σε υπερ-προσαρμογή (over-fitting),
γ) η απαίτηση για μεγάλο δείγμα εκπαίδευσης (όσο μεγαλύτερο είναι το
δείγμα εκπαίδευσης, τόσο πιο αξιόπιστο το υπόδειγμα) και
δ) η δυσκολία ερμηνείας του τελικού αποτελέσματος αλλά και των σχέσεων
μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών και του αποτελέσματος (Black Box). Το
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φαινόμενο του «μαύρου κουτιού», όπου κανένας δεν μπορεί να δει μέσα και
να κατανοήσει τι συμβαίνει, ισχύει κυρίως για τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.

3.4 Συγκριτική ανάλυση των μεθόδων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης

3.4.1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

Οι Papoulias and Theodossiou (1992) προέβησαν σε συγκριτική ανάλυση των
υποδειγμάτων που κατασκεύασαν για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης στην
Ελλάδα, υιοθετώντας τη λογαριθμική ανάλυση, την Probit ανάλυση, τη γραμμική
διακριτή ανάλυση και το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας. Το δείγμα εκπαίδευσης
αποτελούσαν 33 εταιρείες που πτώχευσαν κατά τη χρονική περίοδο 1982-1985 και 68
μη πτωχευμένες εταιρείες. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές των υποδειγμάτων ήταν
τέσσερεις γνωστοί αριθμοδείκτες ήτοι κυκλοφοριακή ρευστότητα, αποδοτικότητα
ενεργητικού, δανειακή κάλυψη και μικτά κέρδη προς σύνολο ενεργητικού. Η
αποτελεσματικότητα των τεσσάρων υποδειγμάτων επικυρώθηκε σε ένα δείγμα 25
εταιρειών που πτώχευσαν κατά τη χρονική περίοδο 1986-1987 και 36 μη
πτωχευμένων εταιρειών. Το πιο αποτελεσματικό υπόδειγμα με όρους ορθής
πρόβλεψης στο δείγμα επικύρωσης, αποδείχθηκε το Logit με ποσοστό 91,8%, έπειτα
το Probit με ποσοστό 90,2% και τέλος το LPM και το DA με ποσοστό 88,5%.
Συγκριτική ανάλυση τεσσάρων μεθόδων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
πραγματοποίησαν οι Lin and McClean (2001) σε δείγμα 1133 εταιρειών για το
χρονικό διάστημα 1980-1999. Το δείγμα εκπαίδευσης αποτελούσαν συνολικά 796
εταιρείες (690 μη πτωχευμένες και 106 πτωχευμένες) για την περίοδο 1980-1990 ενώ
το δείγμα επικύρωσης αποτελούσαν 337 εταιρείες (289 μη πτωχευμένες και 48
πτωχευμένες) για την περίοδο 1991-1999. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η
διακριτή ανάλυση, η λογαριθμική ανάλυση, τα νευρωνικά δίκτυα και τα δένδρα
αποφάσεων. Η επιλογή των μεταβλητών (αριθμοδεικτών) έγινε με δύο κριτήρια:
α) την ανθρώπινη κρίση που στηρίζεται στην χρηματοοικονομική θεωρία και
β) τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA).
Σε δεύτερο στάδιο, οι ερευνητές προχώρησαν στην κατασκευή έξι υβριδικών
υποδειγμάτων, τα οποία προέκυψαν από διαφορετικούς συνδυασμούς μεθόδων και
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κριτηρίων. Τα συμπεράσματα από την εν λόγω έρευνα μπορούν να διατυπωθούν στα
παρακάτω:
α) τα νευρωνικά δίκτυα και τα δένδρα αποφάσεων υπερείχαν των
παραδοσιακών στατιστικών μεθόδων,
β) τα υποδείγματα που χρησιμοποίησαν την ανάλυση διακύμανσης για την
επιλογή των μεταβλητών, υπερείχαν των αντίστοιχων που χρησιμοποίησαν
την ανθρώπινη κρίση (με εξαίρεση την DA),
γ)

τα υβριδικά υποδείγματα υπερείχαν όλων των υποδειγμάτων που

στηρίχθηκαν σε μία μέθοδο και
δ) τα υβριδικά υποδείγματα που χρησιμοποίησαν την ανάλυση διακύμανσης
για την επιλογή των μεταβλητών, υπερείχαν των αντίστοιχων υβριδικών που
χρησιμοποίησαν την ανθρώπινη κρίση. Μάλιστα το αποτελεσματικότερο
υβριδικό υπόδειγμα ήταν αυτό που συνδύασε και τις τέσσερεις μεθοδολογίες
ταξινόμησης.
Οι Aziz and Dar (2006) πραγματοποίησαν συγκριτική ανάλυση μεταξύ 89
ερευνητικών εργασιών πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης σε 10 διαφορετικές
χώρες. Ορισμένα από τα συμπεράσματα του είναι πολύ ενδιαφέροντα και αξίζει να
επισημανθούν. Διέκριναν τρεις μεγάλες κατηγορίες μεθοδολογιών για την κατασκευή
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, α) τα στατιστικά υποδείγματα, β)
τα υποδείγματα έμπειρων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (Artificially Intelligent
Expert System - AIES) και γ) τα θεωρητικά υποδείγματα. Τα πιο δημοφιλή για τους
ερευνητές υποδείγματα είναι τα στατιστικά με ποσοστό 64%, έπονται τα AIES με
ποσοστό 25% και τα θεωρητικά με ποσοστό 11%. Πιο συγκεκριμένα, οι πιο
δημοφιλείς μέθοδοι είναι η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση με ποσοστό 30,3%, η
λογαριθμική ανάλυση με ποσοστό 21,3%, τα νευρωνικά δίκτυα με ποσοστό 9%, ο
αναδρομικός αλγόριθμος διαφοροποίησης (recursive partitioning algorithm) με
ποσοστό 5,6% και οι γενετικοί αλγόριθμοι με ποσοστό 4,5%. Τα πιο αποτελεσματικά
υποδείγματα, με όρους ορθής ταξινόμησης, είναι τα AIES με ποσοστό 88% έπονται
τα θεωρητικά με ποσοστό 85% και τα στατιστικά με ποσοστό 84%,. Πιο
συγκεκριμένα, τα πιο αποτελεσματικά υποδείγματα είναι η «καταστροφή του
τζογαδόρου» (Gambler’s Ruin Model) με ποσοστό 94%, η θεωρία των ομάδων
δοκιμασίας (Rough Sets Theory) και πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk) με ποσοστό
90,8%, η Probit ανάλυση με ποσοστό 88,9%, οι γενετικοί αλγόριθμοι με ποσοστό
88,4%, τα νευρωνικά δίκτυα με ποσοστό 87,4%, η λογαριθμική ανάλυση με ποσοστό
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86,7%, ο αναδρομικός αλγόριθμος διαφοροποίησης με ποσοστό 86,4% και η
πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση με ποσοστό 85,1%.
Πίνακας 3.1 Περιληπτικά στατιστικά ερευνών ανά χώρα
Χώρα
Αριθμός Ερευνών
ΗΠΑ
42
Ην.Βασίλειο
16
Φινλανδία
7
Κορέα
7
Ελλάδα
6
Ιταλία
3
Βέλγιο
3
Αυστραλία
2
Νορβηγία
2
Σουηδία
1
Σύνολο
89

MO % Πρόβλεψης
83,46%
90,02%
85,94%
82,44%
93,03%
95,00%
70,99%
85,00%
97,30%
84,00%

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Aziz and Dar (2006), p. 29

Το πλήθος των ερευνών και ο μέσος όρος των ποσοστών ορθών προβλέψεων
ανά χώρα εμφανίζεται στον Πίνακα 3.1. Οι περισσότερες έρευνες, όπως είναι
αναμενόμενο, διεξήχθησαν στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η
αποτελεσματικότητα των ερευνών σε όλες τις χώρες ξεπερνάει το 80% ως ποσοστό
ορθών προβλέψεων, με εξαίρεση τις μελέτες που έγιναν στο Βέλγιο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στην Ελλάδα διεξήχθησαν 6 ανάλογες έρευνες με μέση τιμή ποσοστών
ορθών προβλέψεων 93%, που είναι ένα από τα υψηλότερα του δείγματος.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
χρησιμοποιεί μεταβλητές (χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες) που προέρχονται από
τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών (accounting based models), δίχως να
επιδέχεται αμφισβήτηση η αξιοπιστία τους. Οι πιο σημαντικές έρευνες που
αμφισβήτησαν την υπεροχή των εν λόγω υποδειγμάτων και στηρίχθηκαν σε αγοραίες
πληροφορίες (market based models), δημοσιεύθηκαν από τους Hillegeist et al. (2004)
και Bharath and Shumway (2004). Οι ερευνητές υιοθέτησαν το υπόδειγμα των
ενδεχόμενων απαιτήσεων (contingent claims) των Black and Scholes (1973) και
Merton (1974) θεωρώντας τα ίδια κεφάλαια μιας εταιρείας ως ένα δικαίωμα
προαίρεσης αγοράς (call option) του ενεργητικού της με τιμή άσκησης (strike price)
του δικαιώματος ίση με την τρέχουσα αξία (face value) των υποχρεώσεων της.
Οπότε, όρισαν την πιθανότητα πτώχευσης μιας εταιρείας ως την πιθανότητα μη
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άσκησης του δικαιώματος αγοράς στη λήξη του, προφανώς γιατί η αξία του
ενεργητικού υπολείπεται των υποχρεώσεων.
Tη διαμάχη που προέκυψε μεταξύ ερευνητών οι οποίοι πρότειναν την επιλογή
λογιστικών ή αγοραίων μεταβλητών, διερεύνησαν οι Agarwal and Taffler (2008). Οι
ερευνητές κατασκεύασαν τρία υποδείγματα με βάση τη μεθοδολογία των Hillegeist et
al. (2004), Bharath and Shumway (2004) και Altman (1968) αντίστοιχα. Το συνολικό
δείγμα των ερευνητών αποτελούσαν 2006 εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών του Λονδίνου για τη χρονική περίοδο 1985-2001 ήτοι 15.384 εταιρικές
χρήσεις με 106 χρήσεις πτωχεύσεων (ποσοστό 0,67%). Τα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης έρευνας συνοψίζονται στα εξής:
α) τα δύο υποδείγματα που στηρίζονται σε αγοραίες πληροφορίες δεν έχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά το ποσοστό των ορθών
ταξινομήσεων και
β) το υπόδειγμα (Z-score) που στηρίζεται σε λογιστικές πληροφορίες είναι πιο
αποτελεσματικό από τα αντίστοιχα που στηρίζονται σε αγοραίες
πληροφορίες, με όρους ορθής ταξινόμησης και κόστους λανθασμένης
απόφασης.
Οι Etemadi et al. (2008) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα του γενετικού
προγραμματισμού (Genetic Programming - GP) ο οποίος είναι μία παραλλαγή των
γενετικών αλγόριθμων, στην κατασκευή υποδείγματος για την πρόβλεψη της
εταιρικής πτώχευσης στο Ιράν και προέβησαν σε συγκριτική ανάλυση με το
υπόδειγμα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης. Το συνολικό δείγμα
αποτελούσαν 72 ζεύγη πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών, εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο της Τεχεράνης εκ των οποίων το δείγμα εκπαίδευσης ήταν 104
εταιρείες (51 πτωχευμένες και 53 μη πτωχευμένες) και το δείγμα επικύρωσης ήταν 40
εταιρείες (21 πτωχευμένες και 19 μη πτωχευμένες). Από τους συνολικά 43
αριθμοδείκτες που υπολογίστηκαν, το τελικό GP υπόδειγμα ενσωμάτωσε μόνο 4 από
αυτούς ενώ το υπόδειγμα MDA ενσωμάτωσε 5 αριθμοδείκτες. Στο δείγμα
επικύρωσης, οι επιδόσεις του υποδείγματος GP ήταν αποτελεσματικότερες από
εκείνες του υποδείγματος MDA καθώς το ποσοστό ορθής ταξινόμησης του πρώτου
ήταν 90% ενώ του δεύτερου 73%.
Συγκριτική ανάλυση τεσσάρων μεθόδων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
πραγματοποίησε ο Lin (2009) σε δείγμα 96 πτωχευμένων και 158 μη πτωχευμένων
βιομηχανικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ταϊβάν για το
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χρονικό διάστημα 1998-2005. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η διακριτή
ανάλυση, η λογαριθμική ανάλυση, η Probit ανάλυση και τα νευρωνικά δίκτυα. Η
επιλογή των μεταβλητών (αριθμοδεικτών) έγινε με δύο κριτήρια:
α) τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης (20 μεταβλητές) και
β) υιοθετήθηκαν οι μεταβλητές των Altman (1968), Ohlson (1980) και
Zmijewski (1984).
Τα υποδείγματα που κατασκευάστηκαν με το πρώτο κριτήριο, κατέδειξαν ότι οι
επιδόσεις των υποδειγμάτων LA και PA υπερέχουν των επιδόσεων των MDA και
ANN για ένα έτος πριν την πτώχευση ενώ το αντίστροφο παρατηρείται για τρία έτη
πριν την πτώχευση. Τα υποδείγματα που κατασκευάστηκαν με το δεύτερο κριτήριο,
κατέδειξαν ότι οι επιδόσεις του υποδείγματος PA υπερέχουν σταθερά των επιδόσεων
των MDA, LA και ANN για ένα και τρία έτη πριν την πτώχευση.
Η έρευνα που δημοσίευσαν οι Wu et al. (2010) θεωρείται ως πρόσθετη
συνεισφορά προγενέστερης έρευνας των Agarwal and Taffler (2008) σχετικά με την
υπεροχή των λογιστικών υποδειγμάτων έναντι των αγοραίων. Η συγκριτική ανάλυση
που διεξήγαγαν αφορούσε τα υποδείγματα των Altman (1968), Ohlson (1980),
Zmijewski (1984), Shumway (2001) και Hillegeist et al. (2004). Το συνολικό δείγμα
αποτελούσαν 49.724 μη πτωχευμένες οικονομικές χρήσεις και 887 πτωχευμένες
οικονομικές χρήσεις εισηγμένων εταιρειών σε NYSE και AMEX, κατά τη χρονική
περίοδο 1980-2006. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι ο υπόδειγμα του
Shumway (2001), που χρησιμοποιεί λογιστικές και αγοραίες μεταβλητές υπερτερεί
έναντι των υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν μόνο λογιστικές μεταβλητές (Altman,
Ohlson και Zmijewski) ή μόνο αγοραίες μεταβλητές (Hillegeist et al.). Επιπλέον,
πρότειναν μια νέα μεταβλητή για την μέτρηση της επιχειρηματικής διαφοροποίησης
(business diversification) των εταιριών, την οποία ενσωμάτωσαν στο υβριδικό
υπόδειγμα τους που προήλθε από τον συνδυασμό των ανωτέρω πέντε υποδειγμάτων.
Οι επιδόσεις του υβριδικού υποδείγματος υπερείχαν των υπολοίπων, με όρους
ελαχιστοποίησης

των

λανθασμένων

ταξινομήσεων.

Επίσης,

οι

ερευνητές

παρατήρησαν ότι ο βαθμός επιχειρηματικής διαφοροποίησης σχετίζεται αρνητικά με
τον

κίνδυνο

της

πτώχευσης,

δηλαδή

όσο

περισσότερο

διαφοροποιείται

επιχειρηματικά μια εταιρεία τόσο μικρότερη πιθανότητα πτώχευσης έχει.
Οι Kosmidis and Stavropoulos (2014) προέβησαν σε συγκριτική ανάλυση των
υποδειγμάτων που κατασκεύασαν για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης στην
Ελλάδα, με εστίαση στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, υιοθετώντας τη
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πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση, τη λογαριθμική ανάλυση και την Probit ανάλυση.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές (αριθμοδείκτες) που επιλέχθηκαν, βάσει στατιστικής
ανάλυσης (T-tests, UDA και Cluster analysis), να χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή των υποδειγμάτων ήταν ο λογάριθμος των κερδών ανά εργαζόμενο, η
κυκλοφοριακή ταχύτητα ιδίων κεφαλαίων, η αυτοχρηματοδότηση και ο λογάριθμος
της κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών. Το πιο αποτελεσματικό υπόδειγμα με
όρους ορθής πρόβλεψης, αποδείχθηκε το MDA με ποσοστό 84,5% και ακολουθούν
τα υποδείγματα LA και PA με ποσοστό 81%. Τα συμπεράσματα των ερευνητών
μπορούν να διατυπωθούν στα παρακάτω:
α) η συνεισφορά του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι υψηλότερη στις μη
πτωχευμένες εταιρείες γεγονός που οφείλεται στο ενδιαφέρον των εταιρειών
για την κατάσταση (well-being) των εργαζομένων τους. Εταιρείες με
υψηλότερη βαθμολογία σε θέματα ανάμιξης εργαζομένων (employee
involvement), πολιτικές υγιεινής και ασφάλειας και μειώσεις προσωπικού
επιδεικνύουν

μικρότερο

κίνδυνο

πτώχευσης

και

υπερδανεισμού

(Verwijmeren and Derwall, 2010).
β) τα υφιστάμενα υποδείγματα αγνοούν στην συμβολή του ανθρώπινου
κεφαλαίου και στο βαθμό που αυτό μετριέται με την αγοραία αξία των ιδίων
κεφαλαίων, έχει δύο μειονεκτήματα γιατί αποδίδει την υπεραξία της
εταιρείας ολόκληρη στο ανθρώπινο κεφάλαιο και όχι στην υιοθέτηση
λογιστικών αρχών όπως η αρχή της συντηρητικότητας και υποθέτει ότι ο
υπολογισμός της αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων είναι εφικτός όταν η
πλειονότητα των μικρομεσαίων εταιρειών δεν έχουν πρόσβαση σε αγορές
κεφαλαίου.
γ) οι πτωχευμένες εταιρείες λαμβάνουν συνήθως μεγαλύτερη πίστωση
(κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών) από προμηθευτές γιατί έχουν
περιορισμένη πρόσβαση σε τυπικές μορφές χρηματοδότησης όπως είναι η
τραπεζική χρηματοδότηση λόγω χαμηλότερων εγγυήσεων (collateral) που
διαθέτουν. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις σε σχέση με πολύ μεγάλες εταιρείες (Bech and DemirgucKunt, 2006).
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3.4.2 Μεθοδολογικοί περιορισμοί της εταιρικής πτώχευσης

Τα υφιστάμενα υποδείγματα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης, υφίστανται μια σειρά από περιορισμούς και προβλήματα,
τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερεις κατηγορίες, σύμφωνα με τους
Balcaen and Ooghe (2006):
α) προβλήματα σχετικά με την υφιστάμενη βιβλιογραφία,
β) προβλήματα σχετικά με την άγνοια της διάστασης του χρόνου πτώχευσης,
γ) προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή των υποδειγμάτων και
δ) λοιπά προβλήματα.
Στην πρώτη κατηγορία προβλημάτων εμπίπτουν προβλήματα σχετικά με τον
αμφιλεγόμενο ορισμό της πτώχευσης. Ποια επιχείρηση θεωρείται πτωχευμένη και
ποια όχι; Ο όρος πτώχευση χρησιμοποιείται από αρκετούς ερευνητές διασταλτικά υπό
την

ευρεία

του

έννοια,

περιλαμβάνοντας

εταιρείες

που

συγχωνεύθηκαν,

εξαγοράστηκαν, αναδιαρθρώθηκαν, ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή απλά
καθυστέρησαν να αποπληρώσουν συμβατικές τους υποχρεώσεις ενώ από άλλους
ερευνητές όχι. Στη ίδια κατηγορία ανήκουν προβλήματα σχετικά με τη μη
στασιμότητα των δεδομένων τα οποία δύναται να αλλάζουν λόγω μεταβολών του
εξωτερικού περιβάλλοντος πχ. οι φάσεις του οικονομικού κύκλου (Richardson et al.,
1998). Η μη τυχαία δειγματοληψία είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
πολλές έρευνες (ενδεικτικά αναφέρονται οι Altman, 1968; Deakin, 1972; Blum, 1974;
Ohlson, 1980) ενώ είναι συχνό το φαινόμενο της υπερ-δειγματοληψίας (oversampling) πτωχευμένων εταιρειών λόγω του χαμηλού ποσοστού τους σε μια
οικονομία. Η επιλογή κριτηρίου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των
υποδειγμάτων είναι ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα. Τι θεωρείται κατάλληλο; Το μη
σταθμισμένο ποσοστό ορθών προβλέψεων, το σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, ο δείκτης R2 ή
η καμπύλη ROC;
Πολλά υφιστάμενα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης αγνοούν
τη διάσταση του χρόνου της πτώχευσης. Οπότε, λαμβάνουν στατικά μία παρατήρηση
για κάθε εταιρεία ή εταιρική χρήση αγνοώντας τη δυναμική συμπεριφορά των
εταιρειών στο χρόνο καθώς η πτώχευση εκτός των περιπτώσεων των «ξαφνικών
πτωχεύσεων» (Hill et al., 1996), πολλές φορές αποτελεί στρατηγική επιλογή (Balcaen
and Ooghe, 2006). Επίσης, το πρόβλημα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης είναι
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ένα ex ante πρόβλημα το οποίο μεθοδολογικά αντιμετωπίζεται ως ex post πρόβλημα
καθώς τα υφιστάμενα υποδείγματα προσπαθούν να προβλέψουν την πτώχευση ήδη
πτωχευμένων εταιρειών.
Τα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των υποδειγμάτων έχουν
διπλή υπόσταση καθώς αυτά αφορούν την επιλογή τόσο των μεταβλητών όσο και της
μεθόδου. Η επιλογή των μεταβλητών έχει ένα βασικό περιορισμό διότι γίνεται
εμπειρικά ελλείψει επαρκώς διατυπωμένου θεωρητικού πλαισίου (Scott, 1981). Αυτό
συχνά οδηγεί σε υποδείγματα με ικανοποιητικά αποτελέσματα στο δείγμα
εκπαίδευσης ή ακόμα και στο δείγμα επικύρωσης αλλά όταν εφαρμόζονται σε
διαφορετικό περιβάλλον (κλάδο, αγορά, οικονομία, περίοδο) αποτυγχάνουν
παταγωδώς. Όσον αφορά την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου, στην παρούσα
φάση κάτι τέτοιο μοιάζει με ουτοπία καθώς η προαναφερθείσα βιβλιογραφική
επισκόπηση καταδεικνύει ότι ίσως να μην υπάρχει ιδανική μέθοδος.
Υπάρχει και μια σειρά άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την
παραβίαση της υπόθεσης της γραμμικότητας των σχέσεων και με τις πληροφορίες
που παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Πολλές εταιρείες
δεν έχουν υποχρέωση δημοσίευσης τέτοιων καταστάσεων, όταν το κάνουν συχνά
ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα (πχ. I.F.R.S. ή Ελληνικά) και συνήθως δεν
δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις τα τελευταία έτη πριν την πτώχευση. Δεν
πρέπει να λησμονείται ότι οι αριθμοδείκτες διατηρούν πολλές φορές τις ιδιότητες των
οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλούν στοιχεία άρα είναι στατικοί και
δεν δείχνουν τη συνολική εικόνα μιας εταιρείας.

3.5 Πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης και τραπεζικό σύστημα
Η πτώχευση μιας εταιρείας είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο
επηρεάζει μια πληθώρα από ενδιαφερόμενα μέρη όπως είναι οι ιδιοκτήτες-μέτοχοι, η
διοίκηση, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι πιστωτές-τράπεζες, το κράτος και η
εντέλει ολόκληρη η κοινωνία. Κατ’ επέκταση, είναι πολύ σημαντικό θέμα η έγκαιρη
πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, προκειμένου να ληφθούν μέτρα α) αποτροπής
του φαινόμενου, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό ή/και β) αποφυγής
περαιτέρω έκθεσης στον κίνδυνο ή/και γ) αντιμετώπισης του κινδύνου-ζημίας. Παρά
το γεγονός ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την
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θωράκιση του τραπεζικού συστήματος από το φαινόμενο της «πτώχευσης», είτε αυτό
αφορά φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά πρόσωπα είτε ακόμα και κράτη, η τρέχουσα
οικονομική κρίση αναδεικνύει ότι δεν έχουν γίνει αρκετά ή τουλάχιστον υπάρχει
ανάγκη να γίνουν περισσότερα τόσο σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου όσο και σε
επίπεδο υποδειγμάτων πρόβλεψης.

3.5.1 Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένα τραπεζικό ίδρυμα είναι πολλοί αλλά
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε α) κίνδυνο αγοράς (επιτοκίου, συναλλαγματικής
ισοτιμίας και επενδυτικός), β) κίνδυνο ρευστότητας (σχέση ληκτότητας στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού), γ) λειτουργικό κίνδυνο και δ) πιστωτικό κίνδυνο. Ο
κίνδυνος που αντιμετωπίζει μια τράπεζα από την πτώχευση μιας εταιρείας, στο βαθμό
που την έχει χρηματοδοτήσει, είναι ο πιστωτικός κίνδυνος ήτοι η πιθανότητα να μην
ανακτήσει το σύνολο ή τμήμα του κεφαλαίου που έχει χορηγήσει με την μορφή
δανείου.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική
Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision) πρότεινε και αρχικά
υιοθετήθηκε το 1988 από δέκα χώρες, ένα Σύμφωνο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια
(Basel Capital Accord ή Βασιλεία Ι) το οποίο πρόσφερε ένα πλαίσιο για τη μέτρηση
του πιστωτικού κινδύνου και οριοθετούσε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των
τραπεζικών ιδρυμάτων σε ποσοστό 8% σε σχέση με το σύνολο των σταθμισμένων σε
κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το ελάχιστα αποδεκτό ποσοστό είναι γνωστό
σαν δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (capital adequacy ratio) ο οποίος ισούται με το
εποπτικό κεφάλαιο (regulatory capital) μιας τράπεζας προς τα σταθμισμένα σε
κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία της (risk-weighted assets). Το εποπτικό κεφάλαιο
περιλαμβάνει τα βασικά ίδια κεφάλαια (tier 1 capital - 4% κατ’ ελάχιστο) και τα
συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (tier 2 capital - 4% κατ’ ελάχιστο) (BCBS, 1988).
Αργότερα το 2004, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία
αναθεώρησε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών με ένα
Σύμφωνο που έγινε γνωστό ως Βασιλεία II. Η Βασιλεία II εισήγαγε σημαντικές
αλλαγές στη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτές που αφορούν το
αντικείμενο της παρούσας διατριβής, θα μπορούσαν να διατυπωθούν στα παρακάτω:
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α) θεσμοθετήθηκαν οι τρεις πυλώνες (Pillars) λειτουργίας του τραπεζικού
συστήματος ήτοι οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (minimum capital
requirements), η διαδικασία της εποπτείας (Supervisory Review Process) και
η πειθαρχεία της αγοράς (Market Discipline),
β) θεσμοθετήθηκε η στάθμιση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζικών
ιδρυμάτων έναντι του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς (η
στάθμιση έναντι του πιστωτικού κινδύνου έγινε στη Βασιλεία Ι) και
παρασχέθηκαν ανάλογα εργαλεία και μέθοδοι,
γ) άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου και παραχωρήθηκε
η δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να επιλέξουν την προσέγγιση που
επιθυμούν με βάση κριτήρια που θεσπίστηκαν. Οι δύο βασικές προσεγγίσεις
είναι η Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach - SA) και η
Προσέγγιση των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Rating Based
Approach - IRB). Η IRB προσέγγιση έχει δύο παραλλαγές, τη Θεμελειώδη
(Foundation) και την Προηγμένη (Advanced) IRB μέθοδο (BCBS, 2004).
Έπειτα από την κατάρρευση της Lehman Brothers και τη διασπορά
(contagion) της τραπεζικής κρίσης σε όλο τον κόσμο, τέθηκαν ερωτηματικά σχετικά
με την επάρκεια του θεσμικού πλαισίου για την προστασία του τραπεζικού
συστήματος. Μετά από σχεδόν δύο έτη η Επιτροπή της Βασιλείας διατύπωσε τις
προτάσεις της για την αναθεώρηση του τραπεζικού συστήματος, προς διαβούλευση
(BCBS, 2009), οι οποίες δεν θεωρήθηκαν και ιδιαιτέρως τολμηρές (Kosmidis and
Terzidis, 2011).
Αργότερα το 2011, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία
αναθεώρησε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών με ένα
Σύμφωνο που έγινε γνωστό ως Βασιλεία III. Η Βασιλεία III δεν εισήγαγε σημαντικές
αλλαγές στον τρόπο μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου (που ήταν και η
γενεσιουργός αιτία της κρίσης) αλλά κυρίως στον τρόπο μέτρησης του κινδύνου της
αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο,
ασχολήθηκε κυρίως με τα παράγωγα και με άλλα σύνθετα χρηματοοικονομικά
προϊόντα καθώς με τους τρόπους μετάδοσης του κινδύνου μέσω τιτλοποιήσεων
(securitization). Ωστόσο, μια καινοτομία της Βασιλείας ΙΙΙ ήταν ότι διακρίνει τα
βασικά ίδια κεφάλαια (tier 1 going-concern capital – κατ’ ελάχιστο 6%) σε μετοχικό
κεφάλαιο (common equity tier 1 – κατ’ ελάχιστο 4,5%) και πρόσθετο (additional tier
1). Όσον αφορά τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αυτός παραμένει στο 8% (BCBS,
Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη
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2011). Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.
και μετέπειτα στην Ο.Ν.Ε., ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας έχει
ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις πολυάριθμες κατά καιρούς Πράξεις του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στη δυνατότητα που παρέχεται
από τη Βασιλεία ΙΙ στα τραπεζικά ιδρύματα, να υπολογίσουν τον πιστωτικό τους
κίνδυνο με βάση την A-IRB μέθοδο. Η Αναμενόμενη Ζημία (Expected Loss - EL) ως
ποσοστό της Έκθεσης Σε Αθέτηση (Exposure At Default - EAD) μπορεί να
διατυπωθεί ως εξής:
EL = PD x LGD όπου

(3.3)

PD η Πιθανότητα Αθέτησης Πληρωμών (Probability of Default) και
LGD η Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (Loss Given Default)
ή ως ποσό

EL = PD x EAD x LGD (BCBS, 2005)

(3.4)

και η LGD ως ποσοστό της EAD υπολογίζεται ως:
LGD = 1 – (RV / EAD) όπου

(3.5)

RV η Ανακτηθείσα Αξία (Recovery Value)
Σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ για τις τράπεζες που υιοθετούν την
A-IRB μέθοδο, ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμών των
αντισυμβαλλομένων (PD) πχ. δανειολήπτριες εταιρείες, μπορεί να στηρίζεται στην
εσωτερική εμπειρία αθέτησης των τραπεζών (internal default experience) ή/και σε
εξωτερικά δεδομένα (mapping to external data) ή/και σε στατιστικά υποδείγματα
αθέτησης πληρωμών (statistical default models) (BCBS, 2004, par.461). Η εκτίμηση
της Ζημίας σε περίπτωση Αθέτησης Πληρωμών (LGD) θα πρέπει να στηρίζεται τόσο
στην αγοραία αξία των εγγυήσεων όσο και στα ιστορικά ποσοστά ανάκτησης (BCBS,
2004, par.470). Ενώ, η Έκθεση Σε Αθέτηση (EAD) στοιχείων του ισολογισμού όπως
τα δάνεια, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το τρέχον ληφθέν ποσό (BCBS, 2004,
par.473). Επιπλέον, σε περίπτωση που η Αναμενόμενη Ζημία ξεπερνάει τις
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προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, τότε η αξία αυτή θα πρέπει να αφαιρείται κατά τον
υπολογισμό του εποπτικού κεφαλαίου.

3.5.2 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Προσέγγισης IRB είναι ότι προσφέρει
μεγαλύτερη ευαισθησία στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου έναντι της
Τυποποιημένης Προσέγγισης (SA). Κατ’ επέκταση, οι μεγάλες τράπεζες που
εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις, κατά τη Βασιλεία ΙΙ, για την υιοθέτηση της IRB,
έχουν κίνητρο να το πράξουν αφήνοντας τις μικρές τράπεζες να αποκομίσουν τα
όποια οφέλη από την υιοθέτηση της SA.
Τραπεζικοί πελάτες χαμηλού κινδύνου απολαμβάνουν χαμηλότερα επιτόκια
δανεισμού σε μεγάλες τράπεζες παρά σε μικρές τράπεζες. Ενώ, τραπεζικοί πελάτες
υψηλότερου κινδύνου απολαμβάνουν σχετικά χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού σε
μικρές τράπεζες παρά σε μεγάλες τράπεζες. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι
Ruthenberg and Landskroner (2008) και μάλιστα υπολόγισαν το PD διαχωρισμού σε
9,4% ήτοι πελάτες με PD>9,4% θεωρούνται υψηλού κινδύνου και έχουν κίνητρο να
λάβουν δάνεια από μικρότερες τράπεζες ενώ πελάτες με PD<9,4% θεωρούνται
χαμηλού κινδύνου και έχουν κίνητρο να λάβουν δάνεια από μεγαλύτερες τράπεζες.
Οι ερευνητές σαφώς υποστηρίζουν ότι η SA, επειδή είναι λιγότερο ευαίσθητη στη
μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με την IRB, υπερτιμά τον κίνδυνο των
«καλών» πελατών και υποτιμά τον κίνδυνο των «κακών» πελατών. Για το λόγο αυτό,
η SA υπερτιμολoγεί τα δάνεια των «καλών» πελατών και υποτιμολογεί τα δάνεια των
«κακών» πελατών.
Τα συμπεράσματα των ερευνητών είναι σε συμφωνία με προγενέστερη
εργασία των Altman et al. (2002), που διερεύνησαν την ακρίβεια των συντελεστών
κινδύνου του υποδείγματος SA στην αμερικάνικη αγορά των εταιρικών ομολόγων
κατά τη χρονική περίοδο 1981-1999. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι
τρεις υψηλότερες βαθμίδες του υποδείγματος SA, υπερτιμολογούνται σύμφωνα με τη
Βασιλεία ΙΙ ενώ η τιμολόγηση για την κατηγορία κάτω του ΒΒ- είναι
δικαιολογημένη. Με τη χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo, υπολόγισαν τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις των τριών υψηλότερων βαθμίδων σε 0% για την ΑΑΑ/ΑΑ-,
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σε 1% για την Α+/Α- και 2,5% για την ΒΒΒ+/ΒΒ- όταν οι αντίστοιχες κεφαλαιακές
απαιτήσεις σύμφωνα με την SA της Βασιλείας ΙΙ είναι 1,6%, 4% και 8%.
Με βάση το θεσμικό πλαίσιο της Βασιλειας ΙΙ για τη μέτρηση του πιστωτικού
κινδύνου, είναι αυτονόητο γιατί οι ερευνητές υιοθέτησαν μαζικά τη μεθοδολογία που
προγενέστερα είχε χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, στο
βαθμό που αν αυτή γίνει συνοδεύεται από αθέτηση πληρωμών ή συνήθως έπεται
αυτής. Σε μια έρευνα των Altman and Saunders (1998) εφαρμόστηκε το υπόδειγμα Zscore για την αξιολόγηση 750 αμερικάνικων εταιρικών ομολόγων. Οι ερευνητές
διαπίστωσαν ότι τα εταιρικά ομόλογα τα οποία λάμβαναν καλύτερη διαβάθμιση από
οίκους αξιολόγησης, είναι εκείνα τα οποία είχαν μεγαλύτερο Z-score.
Οι Angelini et al. (2008) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα των
νευρωνικών δικτύων για την αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στην Ιταλία. Το
δείγμα αποτελούσαν 76 μικρομεσαίες επιχειρήσεις – πελάτες μιας τράπεζας από την
οποία έλαβαν δάνειο κατά την περίοδο 2001-2003. Για την εκπαίδευση του
υποδείγματος τους χρησιμοποίησαν 11 μεταβλητές εκ των οποίων 8 ήταν
αριθμοδείκτες και τρεις δείκτες αφορούσαν την προγενέστερη συναλλακτική
συνεργασία των επιχειρήσεων με την τράπεζα. Το υπόδειγμα προέβλεψε λανθασμένα
ως αφερέγγυες το 6,1% των επιχειρήσεων που αποπλήρωσαν το δάνειο στη λήξη του
(σφάλμα τύπου ΙΙ) και ταξινόμησε ως φερέγγυες το 9,5% των επιχειρήσεων που δεν
αποπλήρωσαν το δάνειο στη λήξη του (σφάλμα τύπου Ι). Το συνολικό ποσοστό
λανθασμένων ταξινομήσεων ανήλθε σε 7,3% ή αλλιώς το υπόδειγμα ταξινόμησε
ορθά το 92,7% των πιστούχων. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι τα ΑΝΝ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της αθέτησης πληρωμών.
Ωστόσο, η αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου δεν αφορά μόνο νομικά
πρόσωπα αλλά και φυσικά πρόσωπα. Η πρόβλεψη αθέτησης πληρωμών φυσικών
προσώπων σε προϊόντα κυρίως στεγαστικών δανείων και πιστωτικών καρτών
επιλύθηκε από τους ερευνητές με την χρήση της ίδιας μεθοδολογίας. Αξίζει να
αναφέρουμε ότι οι Gabriel and Rosenthal (1991) βρήκαν ότι ο πλούτος, η ανεργία, ο
τόπος κατοικίας και η φυλή είναι σημαντικές μεταβλητές για την αθέτηση πληρωμών
στεγαστικών δανείων, οι Lambrecht et al. (1997) υποστήριξαν ότι σημαντικές
μεταβλητές είναι ο μισθός και το επιτόκιο δανεισμού και λιγότερο το ύψος του
δανείου για την αγορά στεγαστικών δανείων του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ αντίθετα
οι Deng et al. (1996) βρήκαν συσχέτιση του ύψους του δανείου, της ανεργίας και της
οικογενειακής κατάστασης (διαζύγιο) με την αθέτηση πληρωμών. Στο ίδιο
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συμπέρασμα κατέληξαν και οι Liu and Lee (1997) που βρήκαν σημαντική συσχέτιση
του ύψους του δανείου, της οικογενειακής κατάστασης και του επιπέδου μόρφωσης
με τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών. Ο Diaz-Serrano (2005) σε μια έρευνα σε οκτώ
ευρωπαϊκές χώρες, υποστήριξε ότι η διακύμανση του εισοδήματος και η αποταμίευση
είναι σημαντικές μεταβλητές για την πρόβλεψη της αθέτησης πληρωμών των
στεγαστικών δανείων.
Σε αυτή την ενότητα αναφέρθηκαν ενδεικτικά ορισμένες έρευνες για την
πρόβλεψη της αθέτησης πληρωμών δίχως να γίνει εκτενής αναφορά διότι
αξιολογείται ότι κάτι τέτοιο είναι πέρα από το αντικείμενο και τους στόχους της
παρούσας διατριβής.

3.6 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό προβήκαμε σε κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας
σχετικά με το θέμα της πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, των μεθοδολογιών που
έχουν υιοθετηθεί και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων υποδειγμάτων. Η
κατηγοριοποίηση

των

μεθόδων

που

υιοθετήθηκαν

για

την

επίλυση

του

συγκεκριμένου προβλήματος περιλαμβάνει α) τη διακριτή ανάλυση, β) τα
υποδείγματα δεσμευμένης πιθανότητας και γ) μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.
Ιστορικά, η μονομεταβλητή διακριτή ανάλυση ήταν η πρώτη μέθοδος που
υιοθετήθηκε από τον Beaver (1966) και έπειτα η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση
από τον Altman (1968) για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Τα υποδείγματα
δεσμευμένης πιθανότητας έπονται χρονικά των υποδειγμάτων της διακριτής
ανάλυσης και εμφανίστηκαν ως μια εναλλακτική μεθοδολογία η οποία είναι
απαλλαγμένη από συγκεκριμένους περιορισμούς της διακριτής ανάλυσης. Τα εν λόγω
υποδείγματα περιλαμβάνουν τα γραμμικά υποδείγματα, τη λογαριθμική ανάλυση και
την Probit ανάλυση. Οι διάφορες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης που επιστρατεύτηκαν
για την κατασκευή υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, έδωσαν νέα
ώθηση στην ερευνητική βιβλιογραφία. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος τεχνητής
νοημοσύνης είναι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.
Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε συγκριτική ανάλυση των ανωτέρω
μεθοδολογιών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει άριστη μέθοδος ή
άριστες μεταβλητές αλλά φαίνεται να υποστηρίζεται από την υφιστάμενη
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βιβλιογραφία ότι τα υβριδικά υποδείγματα είναι αυτά που επιδεικνύουν μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Παρουσιάσαμε
κριτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος όπως αυτό
περιγράφεται από το πλαίσιο της Βασιλείας I, II και III και πως τα τραπεζικά
ιδρύματα επηρεάζονται από το φαινόμενο της εταιρικής πτώχευσης και τον πιστωτικό
κίνδυνο εν γένει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

4.1 Εισαγωγή
Η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών είναι ένα θέμα το οποίο έχει
απασχολήσει τους ερευνητές εδώ και σχεδόν μισό αιώνα και έχει αποτελέσει πεδίο
αντιπαράθεσης και αφορμή για τη διατύπωση συγκρουόμενων θεωριών. Τα
ερωτήματα που τίθενται στους ερευνητές να απαντήσουν αφορούν το ρόλο που
καλείται να διαδραματίσει η λογιστική θεωρία, αν θα «πρέπει» να παρέχεται στους
λογιστές ή στη διοίκηση μιας εταιρείας, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ εναλλακτικών
μεθόδων και τεχνικών, αν θα πρέπει να υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο και εποπτεία της
παρεχόμενης λογιστικής πληροφορίας και σε τι εύρος και αν υπάρχει ιδανικό μέγεθος
λογιστικής τυποποίησης. Οι δύο βασικές σχολές σκέψης που αναπτύχθηκαν για να
απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα είναι η Θετική Λογιστική Θεωρία (Positive
Accounting Theory) και η Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας (Contracting Cost
Theory).
4.1.1 Θετική Λογιστική Θεωρία

Θεμελιωτές της Θετικής Λογιστικής Θεωρίας στην λογιστική βιβλιογραφία
θεωρούνται οι Watts and Zimmerman (1986). Σύμφωνα με τους ερευνητές, μια από
τις βασικές παραδοχές αλλά και αντικείμενο της λογιστικής θεωρίας είναι να εξηγεί
(explain) και να προβλέπει (predict) τη λογιστική πρακτική. Εξήγηση σημαίνει
αιτιολόγηση για παρατηρούμενες πρακτικές ενώ πρόβλεψη της λογιστικής πρακτικής
σημαίνει ότι η θεωρία προβλέπει μη παρατηρούμενα λογιστικά φαινόμενα. Στην
πραγματικότητα η λογιστική θεωρία δεν καθορίζει τη λογιστική πρακτική ούτε της
επιβάλλει τίποτε παρά μόνο την εξηγεί και την προβλέπει. Οι ερευνητές
παρατήρησαν ότι με το πέρασμα των χρόνων, η λογιστική βιβλιογραφία γίνεται
ολοένα και περισσότερο κανονιστική (normative) υπό την έννοια ότι προσπαθεί να
καθορίσει το περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων και εκθέσεων χωρίς να
υπάρχει η αντίστοιχη θεωρία που να υποστηρίζει την καταλληλότητα τέτοιων
επιταγών.
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Μια δεύτερη βασική παραδοχή της Θετικής Λογιστικής Θεωρίας είναι η
υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών (Efficient Market Hypothesis - EMH) όπως
αυτή διατυπώθηκε και αναθεωρήθηκε από τον Fama (1970, 1991) με τις τρεις μορφές
αποτελεσματικότητας των αγορών ήτοι την ασθενή, την ημι-ισχυρή και την ισχυρή
μορφή. Μια αγορά θεωρείται αποτελεσματική σε σχέση με ένα σύνολο πληροφοριών
σε χρόνο t, όταν είναι αδύνατον κάποιος να έχει οικονομικό κέρδος από συναλλαγές
με βάση αυτές τις πληροφορίες σε χρόνο t (Jensen, 1978). Η Θετική Λογιστική
Θεωρία υιοθετεί την υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών (EMH).
Ωστόσο, η EMH έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση ότι οι λογιστικές
καταστάσεις και εκθέσεις των εταιρειών είναι η μοναδική πηγή πληροφόρησης και
υποστηρίζει ότι τα λογιστικά κέρδη δεν δύναται να παραπλανήσουν συστηματικά μια
αγορά. Ακόμα και στην περίπτωση που όλες οι εταιρείες δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες
λογιστικές διαδικασίες (μεθόδους και τεχνικές), στο τέλος οι αγορές μαθαίνουν ποιες
εταιρείες έχουν οικονομικά προβλήματα και ποιες είναι οικονομικά υγιείς (Watts and
Zimmerman, 1986).
Επομένως, η Θετική Λογιστική Θεωρία σε αντίθεση με την κανονιστική
προσέγγιση, υποστηρίζει ότι εφόσον οι αγορές είναι αποτελεσματικές και μπορούν να
διακρίνουν τις υγιείς εταιρείες από τις «προβληματικές», η λογιστική θεωρία δεν
είναι αρμόδια για να καθορίσει το περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων και να
περιορίσει τις επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών των επιχειρήσεων. Κατ’
επέκταση, η λογιστική πληροφορία ως οικονομικό αγαθό προσφέρεται πιο
αποτελεσματικά χωρίς κρατική παρέμβαση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την
οικιοθελή υιοθέτηση των Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (Generally
Accepted Accounting Principles - GAAP) παρά με κρατική παρέμβαση που καθιστά
τη λογιστική πληροφορία δημόσιο αγαθό και κατ’ επέκταση τη λαμβάνουν και
ενδιαφερόμενοι που την επιθυμούν αλλά δεν έχουν τη διάθεση να πληρώσουν γι’
αυτή (free riders).
Η Θετική Λογιστική Θεωρία δέχθηκε σκληρότατη κριτική από τον
Whittington (1987) διότι όπως υποστήριξε αγνοεί σημαντικό τμήμα της
βιβλιογραφίας το οποίο αμφισβητεί την υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών.
Επιπλέον, η Θετική Λογιστική Θεωρία έχει μια εσωτερική αντίφαση καθώς ενώ
διατείνεται ότι η λογιστική θεωρία δεν έχει ως ρόλο τον καθορισμό κανονισμών ενώ
ταυτόχρονα υποστηρίζει την μη θεσμοθέτηση κανονισμών. Στο ίδιο μήκος κύματος
ήταν και οι επικρίσεις του Sterling (1990) ότι η Θετική Λογιστική Θεωρία μπερδεύει
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το χάρτη (λογιστικές καταστάσεις) με το έδαφος (οικονομικά αγαθά) όπως τους
λογιστές με τη λογιστική αλλά το χειρότερο είναι ο περιορισμός στη θετική μελέτη
των πρακτικών γεγονός που στερεί γνώση από τους ερευνητές.

4.1.2 Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας

Η Θεωρία της Πρακτορείας, όπως διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τους
Jensen and Meckling (1976), μελετά τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της
διοίκησης μιας εταιρείας και των ομάδων που έχουν αξιώσεις πάνω στα περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας και τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η λογιστική
πληροφορία για τη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας μέσω της μείωσης του
κόστους πρακτορείας. Μια σχέση πρακτορείας είναι ένα συμβόλαιο με το οποίο ένα
κύριο μέρος (principal) εξουσιοδοτεί έναν αντιπρόσωπο (agent) να εκτελέσει για
λογαριασμό του κάποια υπηρεσία, η οποία ενέχει μεταβίβαση εξουσίας για την λήψη
αποφάσεων. Ωστόσο, ο αντιπρόσωπος δεν λειτουργεί πάντα προς το συμφέρον του
κύριου μέρους αλλά το κύριο μέρος μπορεί να περιορίσει τις αποκλίσεις με τη
θέσπιση κατάλληλων κινήτρων αλλά και μηχανισμών ελέγχου του αντιπροσώπου.
Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη συμβολαίων α) μεταξύ
μετόχων και διοίκησης, β) μεταξύ μετόχων και πιστωτών και γ) μεταξύ εταιρείας και
κυβέρνησης ή άλλων θεσμικών-κανονιστικών οργάνων. Το κόστος πρακτορείας στο
πρώτο συμβόλαιο προκύπτει από τη μείωση που επέρχεται στην αξία της εταιρείας
διότι η διοίκηση της εταιρείας (agent) δεν λειτουργεί πάντα προς το συμφέρον των
μετόχων της (principal). Το κόστος πρακτορείας στο δεύτερο συμβόλαιο προκύπτει
από την έκδοση επισφαλών δανείων με την οποία η διοίκηση της εταιρείας ως
αντιπρόσωπος των μετόχων, μεταφέρει πλούτο από τους δανειστές στους μετόχους με
την πραγματοποίηση ριψοκίνδυνων επενδύσεων. Σε περίπτωση ευνοϊκής κατάληξης
της επένδυσης η διοίκηση και οι μέτοχοι απολαμβάνουν τα περισσότερα οφέλη ενώ
σε περίπτωση δυσμενής κατάληξης οι δανειστές αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο
κόστος. Το κόστος πρακτορείας στο τρίτο συμβόλαιο σχετίζεται μη την ασύμμετρη
πληροφόρηση, το πολιτικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
(Jensen and Meckling, 1976).
Η Θετική Λογιστική θεωρία αιτιολόγησε το φαινόμενο της πρακτορείας
προσπαθώντας μάλιστα να το ενσωματώσει στην ανάλυση της υποστηρίζοντας ότι αν
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η διοίκηση μιας εταιρείας έχει τη δυνατότητα λογιστικών επιλογών μπορεί να λάβει
αποφάσεις οι οποίες θα μεγιστοποιούν την αξία της εταιρείας (Watts and
Zimmerman, 1986; 1990). Για παράδειγμα, σε αποκεντρωμένες εταιρείες για λόγους
αξιολόγησης των τμημάτων της, στον καθορισμό της διατμηματικής τιμολόγησης
(transfer pricing) που ελαχιστοποιεί τα φορολογικά βάρη, στην επίτευξη
χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών που αποτελούν ρήτρες δανείων κ.α. Η παροχή
μια τέτοιας δυνατότητας οδηγεί σε αποτελεσματική πρακτορεία (efficient
contracting).
Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο στην περίπτωση που η επιλογή των
λογιστικών μεθόδων γίνεται ex ante υπό την έννοια ότι η λήψη της απόφασης γίνεται
κατά τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου. Όταν όμως η επιλογή των λογιστικών
μεθόδων γίνεται ex post ήτοι μετά την υπογραφή των συμβολαίων κυρίως για λόγους
καιροσκοπικούς (opportunistic), οδηγεί σε αυξημένα κόστη πρακτορείας (Whittred
and Zimmer, 1992). Για παράδειγμα, στο πρώτο συμβόλαιο μεταξύ διοίκησης και
μετόχων, η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών είναι αντικείμενο
διαπραγμάτευσης και ενσωματώνεται στο συμβόλαιο. Αλλά πολλές φορές κάτι τέτοιο
αποδεικνύεται απαγορευτικά δαπανηρό, οπότε η απόφαση για την επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών παραχωρείται στη διοίκηση της εταιρείας. Στο
βαθμό που οι αμοιβές της διοίκησης συνδέονται με τα λογιστικά κέρδη (bonus
schemes), η διοίκηση έχει κίνητρο να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της με την ex post καιροσκοπική επιλογή λογιστικών μεθόδων που αυξάνουν τα λογιστικά κέρδη της
εταιρείας (Θεωρία Κόστους Πρακτορείας).
Αποδείξεις για την ύπαρξη αυξημένου κόστους πρακτορείας στο πρώτο
συμβόλαιο (σχέση διοίκησης - μετόχων) παρέχεται από τον Healy (1985). Εμπειρικές
έρευνες που παρέχουν στοιχεία υποστηρικτικά της Θεωρίας Κόστους Πρακτορείας
όσον αφορά το δεύτερο συμβόλαιο (σχέση μετόχων - πιστωτών), έγιναν από τους
Holthausen and Leftwich (1983), Smith and Warner (1979), Bowen et al. (1981),
Dhaliwal et al. (1982), Zmijewski and Hagerman (1981) και Dhaliwal (1980, 1988).
Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες που δεν επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία και έρχονται
σε αντίθεση με τα ανωτέρω όπως οι εργασίες των Holthausen (1981) και Malmquist
(1990). Στην περίπτωση του τρίτου συμβολαίου (σχέση εταιρείας – κυβέρνησης), η
Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας διατείνεται ότι η διοίκηση έχει κίνητρο να
επιλέξει τις λογιστικές μεθόδους που μεγιστοποιούν την περιουσία της εταιρείας
έναντι της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, οι Holthausen and Leftwich (1983)
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διαπίστωσαν ότι οι μεγάλες εταιρείες υιοθετούν λογιστικές μεθόδους και τεχνικές που
μειώνουν τα λογιστικά κέρδη διότι δεν επιθυμούν να προσελκύσουν την προσοχή των
πολιτικών και της κυβέρνησης. Υπάρχουν δε περιπτώσεις όπου η αποτελεσματική
πρακτορεία και η καιροσκοπική συμπεριφορά να αποτελούν εναλλακτικούς, αλλά όχι
αμοιβαία αποκλειόμενους, λόγους για την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
(Holthausen, 1990).

4.1.3 Λογιστική θεωρία και εποπτεία των αγορών

Οι Watts and Zimmerman (1986) ως κύριοι εκφραστές της Θετικής
Λογιστικής Θεωρίας υποστηρίζουν ότι η θέσπιση κανόνων για τη δημοσίευση
λογιστικών πληροφοριών δεν είναι θεμιτή πρακτική γιατί η ελεύθερη αγορά παρέχει
την ιδανική λύση για την προσφορά λογιστικών πληροφοριών. Η πρόταση τους
στηρίζεται στην υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών και στην πεποίθηση ότι η
πρακτορεία της ελεύθερης αγοράς είναι φθηνότερη από την θέσπιση κανόνων.
Επίσης, αμφισβητούν ότι οι νομοθέτες και οι πολιτικοί έχουν πάντα ως στόχο την
προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά πολλές φορές παρακινούνται από
προσωπικά τους συμφέροντα.
Οι υπέρμαχοι της κανονιστικής προσέγγισης θεωρούν αναγκαία τη θέσπιση
κανόνων επειδή μεταξύ άλλων:
α) η διοίκηση της εταιρείας έχει μονοπώλιο ελέγχου των λογιστικών
πληροφοριών,
β) οι επενδυτές είναι αφελείς (mechanistic hypothesis),
γ) η λογιστική πληροφορία, χωρίς τυποποίηση, είναι ένας αριθμός δίχως
νόημα,
δ) η διαφοροποίηση των λογιστικών διαδικασιών εμποδίζει τη συγκριτική
ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων,
ε) δίχως κανόνες, η λογιστική πληροφορία στερείται αντικειμενικότητας.
Οι Watts and Zimmerman (1986) υποστηρίζουν ότι στον βαθμό που ισχύει η υπόθεση
των αποτελεσματικών αγορών, επιχειρήματα όπως τα ανωτέρω δεν πείθουν κανένα
για την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων (no effects hypothesis).
Ο Leftwich (1983) βρήκε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η επιλογή
λογιστικών μεθόδων είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ιδιωτικές συμβάσεις
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εταιρικών δανείων, το οποίο συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης των αποτελεσματικών
αγορών καθώς η λογιστική πληροφορία καθίσταται οικονομικό αγαθό σε αντίθεση με
την κανονιστική προσέγγιση που θεωρεί τη λογιστική πληροφορία ως δημόσιο
(ελεύθερο) αγαθό. Όταν όμως ένα αγαθό είναι ελεύθερο, η παραγωγή υπολείπεται της
πραγματικής αγοραίας ζήτησης και ο μόνος τρόπος να επιλυθεί αυτή η ανισορροπία
στην αγορά είναι μέσω κανονιστικής παρέμβασης (Wolk et al., 1989).
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι πολλοί ερευνητές και επαγγελματίες
πιστεύουν ότι οι αγορές δεν είναι αποτελεσματικές, ειδικά μετά την κατάρρευση της
Lehman Brothers, και είναι απαραίτητη η θέσπιση κανόνων για την προστασία των
μετόχων, πιστωτών, ομολογιούχων και εν γένει της αγοράς από την καιροσκοπική
συμπεριφορά των διοικήσεων των εταιρειών.

4.2 Η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανάλυση, η βιβλιογραφική επισκόπηση των
εμπειρικών ερευνών για την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που θα
ακολουθήσει, θα γίνει υπό το πρίσμα των δύο συγκρουόμενων θεωριών. Υπάρχουν
μελέτες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των αγορών ενώ υπάρχει
πληθώρα μελετών που επιβεβαιώνει τη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας. Η
πλειονότητα των ερευνών απαντούν στο ερώτημα επιλογής μιας λογιστικής μεθόδου
κάθε φορά και διερεύνησης των παραγόντων που καθορίζουν αυτή την επιλογή. Για
παράδειγμα, ποια μέθοδο επιλέγει η διοίκηση μιας εταιρίας, για την απόσβεση των
πάγιων περιουσιακών της στοιχείων, την σταθερή ή τη φθίνουσα; Επιπλέον, ποιοι
είναι οι προσδιοριστικοί που οδηγούν σε αυτή την επιλογή; Μήπως η επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών είναι ένα μικρό τμήμα της συνολικής στρατηγικής
μιας εταιρείας; Ωστόσο, πολλές φορές οι απώτεροι στόχοι μιας εταιρείας
εξυπηρετούνται από ένα πλέγμα λογιστικών επιλογών. Δυστυχώς, η έρευνα σε αυτό
το πεδίο είναι σχετικά περιορισμένη, γεγονός που αποτέλεσε κίνητρο αλλά και έναν
από τους στόχους για την παρούσα διατριβή.

4.2.1 Αποτίμηση αποθεμάτων
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Μια από τις βασικές λογιστικές επιλογές που πρέπει να κάνει η διοίκηση μιας
εταιρείας αφορά τη μέθοδο με την οποία θα αποτιμήσει τα αποθέματα της. Στο βαθμό
που υπάρχουν διακυμάνσεις στις τιμές των αποθεμάτων (πχ. αστάθεια αγοράς,
πληθωρισμός κ.α.), η επιλογή λογιστικής μεθόδου επηρεάζει την αξία των τελικών
αποθεμάτων, άρα και το κόστος πωλήσεων και κατ’ επέκταση τα μικτά και καθαρά
κέρδη της εταιρείας. Όπως είναι φυσικό το μεγαλύτερο μέρος των εμπειρικών
ερευνών αναλώθηκε στην λογιστική επιλογή μεταξύ των μεθόδων πρώτη εισαγωγή –
πρώτη εξαγωγή (FIFO) και τελευταία εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (LIFO).
Οι Hagerman and Zmijewski (1979) προσπάθησαν να σκιαγραφήσουν την
επίδραση που έχουν ο συστημικός κίνδυνος, η ένταση κεφαλαίου, τα συμβόλαια
ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών, ο δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου, το
μέγεθος και ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής, στην επιλογή λογιστικών
μεθόδων. Το δείγμα αποτελούσαν 300 εταιρείες για τη χρήση 1975. Οι επιλογές
λογιστικών μεθόδων που εξετάστηκαν αφορούσαν την απόσβεση των παγίων, την
αποτίμηση των αποθεμάτων, την απόσβεση του κόστους συνταξιοδότησης του
προσωπικού και τη φορολογία. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντική σχέση μεταξύ
συστημικού κινδύνου, συμβολαίων ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών, του
μεγέθους και της επιλογής μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων. Αντίθετα, όσο
μεγαλύτερος είναι ο δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου και η ένταση κεφαλαίου,
τόσο πιθανότερο είναι να επιλέξει μια εταιρεία τη μέθοδο LIFO για την αποτίμηση
των αποθεμάτων της, διότι η LIFO είναι η μέθοδος που μειώνει τα τρέχοντα
λογιστικά κέρδη. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη υπόθεση του πολιτικού
κόστους ότι οι εταιρείες αυτών των κλάδων μειώνουν τα λογιστικά κέρδη τους για να
αποφύγουν την εισαγωγή νέου ανταγωνισμού και τη θέσπιση αντιμονοπωλιακής
νομοθεσίας.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Archambault and Archambault (1994)
διερεύνησαν την επίδραση που έχουν μια σειρά μεταβλητών στην επιλογή λογιστικών
μεθόδων και πιο συγκεκριμένα στην υιοθέτηση της FIFO ή του μέσου κόστους για
την αποτίμηση των αποθεμάτων. Το δείγμα αποτελούσαν 125 εταιρείες του Καναδά
που προχώρησαν σε υιοθέτηση της FIFO (80) και του μέσου κόστους (45) κατά τη
χρονική περίοδο 1991-1992. Υπήρχαν βέβαια και 4 εταιρείες που υιοθέτησαν την
LIFO αλλά λόγω μικρού αριθμού εξαιρέθηκαν από το δείγμα. Οι ερευνητές
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που επιλέγουν τη μέθοδο του μέσου
κόστους βιώνουν χαμηλότερο πληθωρισμό, μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα
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λειτουργιών,

μεγαλύτερη δανειακή κάλυψη, περισσότερους περιορισμούς στη μερισματική
πολιτική και είναι μεγαλύτερου μεγέθους από τις αντίστοιχες εταιρείες που επιλέγουν
τη FIFO.
Οι Craycraft et al. (1998) διερεύνησαν την επίδραση που έχουν οι εξεχώριες
δραστηριότητες, το μέγεθος, η δανειακή επιβάρυνση, η ένταση του κεφαλαίου και η
ύπαρξη ζημιών εις νέο, στην επιλογή λογιστικών μεθόδων και πιο συγκεκριμένα στην
υιοθέτηση της LIFO ή άλλων εναλλακτικών μεθόδων για την αποτίμηση των
αποθεμάτων. Το δείγμα αποτελούσαν 962 αμερικάνικες εταιρείες εκ των οποίων 327
υιοθέτησαν τη LIFO και 635 υιοθέτησαν εναλλακτικές μεθόδους. Οι ερευνητές
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που επιλέγουν τη μέθοδο LIFO έχουν
μικρότερο ποσοστό εξεχώριων δραστηριοτήτων,

μεγαλύτερο μέγεθος, μικρότερη

δανειακή επιβάρυνση, μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου και μικρότερες ζημιές εις νέο.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι εταιρείες με μεγάλο ποσοστό εξεχώριων
δραστηριοτήτων αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν LIFO στην ημεδαπή διότι αυτή η
μέθοδος δεν χρησιμοποιείται συχνά ή δεν επιτρέπεται σε πολλές ξένες χώρες. Σε κάθε
περίπτωση, η εν λόγω μελέτη παρέχει υποστήριξη στη Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας και στην υπόθεση του πολιτικού κόστους.

4.2.2 Φορολογία

Μια από τις βασικές λογιστικές επιλογές που πρέπει να κάνει η διοίκηση μιας
εταιρείας αφορά τη μέθοδο με την οποία θα υπολογίσει το φόρο εισοδήματος της. Στο
βαθμό που η εύλογη αξία είναι μεγαλύτερη της λογιστικής (σε περίπτωση εφαρμογής
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - ΔΛΠ) ή σε περίπτωση διαφοράς λογιστικών και
φορολογικών αποσβέσεων, η επιλογή λογιστικής μεθόδου επηρεάζει το ύψος των
βραχυχρόνιων φορολογικών υποχρεώσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλά
λογιστικά πρότυπα (μεταξύ αυτών και τα Ελληνικά) μια τέτοια δυνατότητα επιλογής
δεν παρέχεται. Όπως είναι φυσικό το μεγαλύτερο μέρος των εμπειρικών ερευνών
αναλώθηκε στην λογιστική επιλογή μεταξύ των μεθόδων της τρέχουσας φορολογίας
(flow-through method) και της αναβαλλόμενης φορολογίας (deferral method).
Στην προαναφερθείσα μελέτη των Hagerman and Zmijewski (1979)
διερευνήθηκε μεταξύ άλλων η επίδραση που έχουν ο συστημικός κίνδυνος, η ένταση
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κεφαλαίου, τα συμβόλαια ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών, ο δείκτης
συγκέντρωσης του κλάδου και το μέγεθος, στην επιλογή μεθόδου φορολογίας μεταξύ
τρέχουσας και αναβαλλόμενης. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντική σχέση μεταξύ
συστημικού κινδύνου, συμβολαίων ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών, έντασης
κεφαλαίου και της επιλογής μεθόδου φορολογίας. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερος είναι ο
δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου και του μεγέθους της εταιρείας, τόσο πιθανότερο
είναι να επιλέξει μια εταιρεία τη μέθοδο της αναβαλλόμενης φορολογίας, διότι με
αυτή τη μέθοδο μειώνονται τα τρέχοντα λογιστικά κέρδη. Τα αποτελέσματα
επιβεβαιώνουν τη υπόθεση του πολιτικού κόστους ότι οι εταιρείες αυτών των κλάδων
μειώνουν τα λογιστικά κέρδη τους για να αποφύγουν την εισαγωγή νέου
ανταγωνισμού και τη θέσπιση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

4.2.3 Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Μια από τις σημαντικότερες λογιστικές επιλογές που καλείται να λάβει η
διοίκηση μιας εταιρείας αφορά τη μέθοδο με την οποία θα αποσβέσει τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία της. Η επιλογή λογιστικής μεθόδου απόσβεσης των παγίων
στοιχείων επηρεάζει το ύψος των αποσβέσεων ως λογαριασμός (66) των οργανικών
εξόδων κατ’ είδος, άρα τα μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και κατ’ επέκταση
τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως και το ύψος των βραχυχρόνιων φορολογικών
υποχρεώσεων. Επιπλέον, η επιλογή μεθόδου αποσβέσεων επηρεάζει εκτός από τα
κέρδη, το ύψος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Όπως είναι φυσικό το
μεγαλύτερο μέρος των εμπειρικών ερευνών αναλώθηκε στην λογιστική επιλογή
μεταξύ της σταθερής μεθόδου (straight-line method) και της φθίνουσας μεθόδου
(accelerated method). Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλά λογιστικά πρότυπα μια
τέτοια δυνατότητα επιλογής δεν παρέχεται. Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, αυτή η
δυνατότητα επιλογής παραχωρήθηκε με το Π.Δ. 299/2003 αλλά καταργήθηκε (η
φθίνουσα μέθοδος), με ορισμένες μεταβατικές διατάξεις, από το Ν.4110/2013.
Στην προαναφερθείσα μελέτη των Hagerman and Zmijewski (1979)
διερευνήθηκε μεταξύ άλλων η επίδραση που έχουν ο συστημικός κίνδυνος, η ένταση
κεφαλαίου, τα συμβόλαια ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών, ο δείκτης
συγκέντρωσης του κλάδου και το μέγεθος, στην επιλογή μεθόδου απόσβεσης των
παγίων στοιχείων. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντική σχέση μεταξύ δείκτη
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συγκέντρωσης του κλάδου και της επιλογή μεθόδου απόσβεσης. Αντίθετα, όσο
μεγαλύτερος είναι ο συστημικός κίνδυνος και το μέγεθος μιας εταιρείας, τόσο
πιθανότερο να επιλέξει μια εταιρεία την φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης που μειώνει τα
τρέχοντα λογιστικά κέρδη, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση κεφαλαίου και η
ύπαρξη συμβολαίων ανταμοιβής των στελεχών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα
επιλογής της σταθερής μεθόδου απόσβεσης που αυξάνει τα τρέχοντα λογιστικά
κέρδη. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας και
την υπόθεση του πολιτικού κόστους.
Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Holthausen (1981) διερεύνησε την επίδραση
που έχουν οι ρήτρες των ομολόγων και τα συμβόλαια ανταμοιβής των διοικητικών
στελεχών στην επιλογή λογιστικών μεθόδων και πιο συγκεκριμένα στην αλλαγή από
φθίνουσα μέθοδο σε σταθερή μέθοδο απόσβεσης των παγίων στοιχείων. Το δείγμα
αποτελούσαν 139 αμερικάνικες εταιρείες που προχώρησαν σε υιοθέτηση στης
σταθερής μεθόδου κατά τη χρονική περίοδο 1955-1978. Ο ερευνητής κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ επιλογής μεθόδου
απόσβεσης και συμβολαίων ανταμοιβής στελεχών, περιορισμών από ρήτρες
ομολόγων και υπερ-κανονικών αποδόσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορεί να
απορρίψει την υπόθεση no effects και κατ’ επέκταση παρέχει υποστήριξη στην
υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών.
Οι Dhaliwal et al. (1982) διερεύνησαν την επίδραση της δανειακής
επιβάρυνσης, του μεγέθους και του είδους του εταιρικού ελέγχου (στελέχη Vs
ιδιοκτήτες) στην επιλογή μεθόδου απόσβεσης των παγίων στοιχείων μιας εταιρείας.
Το δείγμα αποτελούσαν 42 εταιρείες, ελεγχόμενες από στελέχη και 41 εταιρείες,
ελεγχόμενες από ιδιοκτήτες, για την οικονομική χρήση 1962. Οι ερευνητές βρήκαν
στατιστικά σημαντική σχέση και για τις τρεις μεταβλητές. Συγκεκριμένα, όσο
αυξάνεται το μέγεθος μιας εταιρείας, αυξάνεται η πιθανότητα επιλογής μεθόδου που
μειώνει τα λογιστικά κέρδη (φθίνουσα μέθοδος). Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με
την υπόθεση του πολιτικού κόστους. Επίσης, όσο αυξάνεται η δανειακή επιβάρυνση
και ο έλεγχος από στελέχη, αυξάνεται η πιθανότητα επιλογής μεθόδου που αυξάνει τα
λογιστικά κέρδη (σταθερή μέθοδος). Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την Θεωρία
Κόστους Πρακτορείας.
Αργότερα, ο Dhaliwal (1988) δημοσίευσε μια έρευνα επιθυμώντας να
διερευνήσει την επίδραση του επιχειρηματικού κινδύνου που οφείλεται στην
δανειακή επιβάρυνση και στο μέγεθος, στην επιλογή μεθόδου απόσβεσης των παγίων
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στοιχείων μιας εταιρείας. Το δείγμα αποτελούσαν 183 εταιρείες, εκ των οποίων 133
χρησιμοποιούσαν τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και 50 τη φθίνουσα μέθοδο
απόσβεσης για τη χρονική περίοδο 1975-1981. Ο ερευνητής συμπέρανε ότι όσο
αυξάνεται η δανειακή επιβάρυνση μιας εταιρείας, μια αύξηση του επιχειρηματικού
κινδύνου της εταιρείας αυξάνει την πιθανότητα υιοθέτησης της σταθερής μεθόδου
απόσβεσης. Όσον αφορά την επίδραση του μεγέθους και του επιχειρηματικού
κινδύνου στην επιλογή μεθόδου απόσβεσης, ο ερευνητής δεν βρήκε κάποια
στατιστικά σημαντική σχέση.
Οι Jackson et al. (2010) ανέδειξαν μια άλλη πτυχή της επιλογής μεθόδου
απόσβεσης που σχετίζεται με την αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων
από τα στελέχη της εταιρείας. Οι ερευνητές διεξήγαγαν ένα πείραμα σε 78 στελέχη
εταιρειών οι οποίοι φοιτούσαν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σχετικό με
διοίκηση επιχειρήσεων, με σκοπό να διερευνήσουν την επίδραση της επιλογής
λογιστικής μεθόδου απόσβεσης των παγίων στις τιμές πώλησης αυτών των παγίων σε
περίπτωση πώλησης τους ως μεταχειρισμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι
ερευνητές υπέθεσαν ότι οι τιμές πώλησης που επιδιώκουν τα στελέχη της διοίκησης
θα πρέπει να είναι τα υψηλότερα δυνατά ανεξάρτητα από την μέθοδο απόσβεσης των
παγίων διότι η μέθοδος απόσβεσης επηρεάζει τη λογιστική αξία των παγίων
στοιχείων, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τρέχουσα εμπορική αξία αυτών.
Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι η διοίκηση μιας εταιρείας πουλάει τα μεταχειρισμένα πάγια
που έχουν αποσβεστεί με τη φθίνουσα μέθοδο σε τιμή χαμηλότερη από αντίστοιχα
πάγια που έχουν αποσβεστεί με τη σταθερή μέθοδο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται
ακόμα και στην περίπτωση που η εταιρεία χρησιμοποιεί λογιστική της εύλογης αξίας
(fair value accounting). Συμπέραναν ότι τα στελέχη υποσυνείδητα πολλές φορές
υιοθετούν διαδικασίες απόφασης για κεφαλαιουχικά στοιχεία πανομοιότυπες με
εκείνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια συμπεριφορά
μόνο αποτελεσματική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

4.2.4 Τόκοι δανείων

Μια ακόμη επιλογή λογιστικής μεθόδου που καλείται να λάβει η διοίκηση
μιας εταιρείας αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τους τόκους των
μακροχρονίων δανείων που έλαβε η εταιρεία για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
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της σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι δυνατότητες που προσφέρονται συνήθως είναι
οι τόκοι να καταγραφούν ως έξοδο στην χρήση που λογίζονται και αφορούν, ή οι
τόκοι να κεφαλαιοποιηθούν και να αποσβεστούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Είναι προφανές ότι η πρώτη μέθοδος αυξάνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα της
τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχα μειώνει τα κέρδη της εταιρείας ενώ η δεύτερη
μέθοδος αυξάνει το ενεργητικό της εταιρείας και τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης
αλλά μειώνει τα κέρδη των επόμενων χρήσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλά
λογιστικά πρότυπα μια τέτοια δυνατότητα επιλογής δεν παρέχεται. Στα ελληνικά
λογιστικά πρότυπα, αυτή η δυνατότητα επιλογής παραχωρείτε με τη χρέωση του
λογαριασμού 65 Τόκοι και

συναφή έξοδα του ΕΓΛΣ ή με τη χρέωση του

λογαριασμού 16.18 τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και απόσβεση του το
πολύ σε μία πενταετία.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Bowen et al. (1981) διερεύνησαν την
επίδραση που έχουν οι ρήτρες δανείων, τα συμβόλαια ανταμοιβής των διοικητικών
στελεχών και το πολιτικό κόστος δημοσίευσης υψηλών κερδών στην επιλογή
λογιστικών μεθόδων και πιο συγκεκριμένα στην κεφαλαιοποίηση ή μη των τόκων. Το
δείγμα αποτελούσαν 91 ζεύγη εταιρειών που κεφαλαιοποίησαν του τόκους των
δανείων και εταιρειών που κατέγραψαν τους τόκους ως έξοδα στη χρήση που
πραγματοποιήθηκαν, μέχρι το 1974. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της επιλογής κεφαλαιοποίησης των τόκων και
των συμβολαίων ανταμοιβής στελεχών. Αντίθετα, οι περιορισμοί από ρήτρες δανείων
αλλά και το πολιτικό κόστος επηρεάζουν την απόφαση μιας διοίκησης για την
κεφαλαιοποίηση ή μη των τόκων. Συγκεκριμένα, εταιρείες που έχουν αριθμοδείκτες
διανομής μερισμάτων, κάλυψης τόκων και δανειακής επιβάρυνσης ως ρήτρες
δανείων, επιλέγουν να κεφαλαιοποιήσουν τους τόκους όπως και οι μεγαλύτερες
εταιρείες με εξαίρεση τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον «πολιτικά
ευαίσθητο» κλάδο της διύλισης πετρελαίου.

4.2.5 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Μια σημαντική επιλογή λογιστικής μεθόδου που καλείται να λάβει η διοίκηση
μιας εταιρείας αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τυχόν έξοδα ερευνών και
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ανάπτυξης που έχει πραγματοποιήσει η εταιρία κατά τη διάρκεια μιας χρήσης. Οι
δυνατότητες που προσφέρονται συνήθως είναι τα έξοδα να καταγραφούν στην χρήση
που έγιναν και να επηρεάσουν τα αποτελέσματα εκείνης της χρήσης, ή τα έξοδα να
κεφαλαιοποιηθούν και να αποσβεστούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Είναι
προφανές ότι η πρώτη μέθοδος αυξάνει τα έξοδα της τρέχουσας χρήσης και
αντίστοιχα μειώνει τα κέρδη της εταιρείας ενώ η δεύτερη μέθοδος αυξάνει το
ενεργητικό της εταιρείας και τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης αλλά μειώνει τα κέρδη
των επόμενων χρήσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλά λογιστικά πρότυπα μια
τέτοια δυνατότητα επιλογής δεν παρέχεται. Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, αυτή η
δυνατότητα επιλογής παραχωρείτε με τη χρέωση του λογαριασμού 80.02.01 έξοδα
λειτουργίας ερευνών – ανάπτυξης της Γενικής Λογιστικής και 92.02 σε περίπτωση
εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής ή με τη χρέωση των λογαριασμών 16.11, 16.12
και απόσβεση τους το πολύ σε μία πενταετία.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Daley and Vigeland (1983) προσπάθησαν
να διαγνώσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση της διοίκησης μιας
εταιρείας να κεφαλαιοποιήσει ή όχι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Διερεύνησαν
την επίδραση που έχουν οι ρήτρες δανείων, η δανειακή κάλυψη, η ύπαρξη
περιορισμών στη μερισματική πολιτική της εταιρείας, ο δείκτης κάλυψης τόκων και
το μέγεθος στην επιλογή λογιστικών μεθόδων που αφορούν την κεφαλαιοποίηση ή μη
των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Το δείγμα αποτελούσαν 135 εταιρείες που
επέλεξαν την κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης (capitalizers) και
178 εταιρείες που κατέγραψαν τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης ως έξοδα στη χρήση
που πραγματοποιήθηκαν (expensers) ήτοι το 1972. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι:
α) οι εταιρείες που κεφαλαιοποιούν τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης έχουν
υψηλότερο δείκτη δανειακής κάλυψης,
β) οι εταιρείες που κεφαλαιοποιούν τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης έχουν
χαμηλότερο δείκτη κάλυψης τόκων,
γ) οι εταιρείες που κεφαλαιοποιούν τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης έχουν
μεγαλύτερους περιορισμούς στην μερισματική πολιτική τους,
δ) οι εταιρείες που κεφαλαιοποιούν τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης έχουν
μεγαλύτερο δημόσιο δανεισμό (public debt) στην κεφαλαιακή τους
διάρθρωση και
ε) οι εταιρείες που κεφαλαιοποιούν τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης έχουν
μικρότερο μέγεθος.
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Οι ερευνητές βρήκαν στατιστικά σημαντική σχέση και αποδέχτηκαν όλες τις
υποθέσεις με εξαίρεση την δεύτερη. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στήριξη
στη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας και επιβεβαιώνουν την υπόθεση του
πολιτικού κόστους.

4.2.6 Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Στο τέλος κάθε χρήσης, η διοίκηση μιας εταιρείας πρέπει να λάβει απόφαση
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αποτιμήσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της.
Η επιλογή λογιστικής μεθόδου αποτίμησης των παγίων στοιχείων επηρεάζει το ύψος
του ενεργητικού, των αποσβέσεων και τα ίδια κεφάλαια μιας εταιρείας. Επιπλέον, η
επιλογή μεθόδου αλλά και του χρόνου αποτίμησης επηρεάζει και τα κέρδη της
εταιρείας. Όπως είναι φυσικό το μεγαλύτερο μέρος των εμπειρικών ερευνών
αναλώθηκε στην απόφαση της εταιρείας για την αναπροσαρμογή ή μη της αξίας των
παγίων περιουσιακών στοιχείων της. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλά λογιστικά
πρότυπα μια τέτοια δυνατότητα επιλογής δεν παρέχεται. Στα ΔΛΠ η αποτίμηση των
παγίων στοιχείων γίνεται κάθε χρόνο στην εύλογη αξία (fair value) ενώ στα ελληνικά
λογιστικά πρότυπα η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων γίνεται
υποχρεωτικά κάθε τέσσερα έτη, με διετή περίοδο χάριτος για την εφαρμογή της
διάταξης (Ν.2065/1992), με συγκεκριμένους συντελεστές για τα γήπεδα και τα κτίρια
των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού περιοχών. Σε κάθε περίπτωση, ελέω GAAP,
ισχύει η αρχή της συντηρητικότητας, ήτοι για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως, η
αποτίμηση γίνεται στην αντικειμενική αξία τους ενώ για ακίνητα εκτός σχεδίου
πόλεως, σε περίπτωση που η αναπροσαρμοσμένη αξία είναι μεγαλύτερη της
πραγματικής αξία τους σύμφωνα με το Ν.1249/1982, αυτή περιορίζεται στη
χαμηλότερη.
Οι Ghicas et al. (1996) μελέτησαν την επίδραση της αναπροσαρμογής της
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων βιομηχανικών εισηγμένων εταιρειών στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Όπως προαναφέρθηκε, η αναπροσαρμογή στην
Ελλάδα είναι υποχρεωτική, γι’ αυτό και η επιλογή του δείγματος αφορούσε 59
εταιρείες το 1982, 46 εταιρείες το 1988 και 58 εταιρείες το 1992, έτη κατά τα οποία
έγινε δια νόμου η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων των εταιρειών. Οι
ερευνητές βρήκαν στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στο ποσό της
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αναπροσαρμογής και τις ετήσιες αποδόσεις των μετοχών και συμπέραναν ότι η δια
νόμου αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων κάθε τετραετία, αποτυπώνει τις
μεταβολές των τιμών με χρονική καθυστέρηση. Οι ερευνητές δυσκολεύτηκαν να
καταγράψουν την επίδραση που έχουν τα δυνητικά μελλοντικά φορολογικά οφέλη
από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στις αποδόσεις των μετοχών.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Cheng and Lin (2009) προσπάθησαν να
εξηγήσουν το χρονισμό της απόφασης για αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων
στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δείγμα αποτελούσαν 563 βιομηχανικές
εταιρείες που προχώρησαν σε αναπροσαρμογή και 6159 εταιρείες που δεν
προχώρησαν σε αναπροσαρμογή κατά την περίοδο 1994-1998. Οι ερευνητές
συμπέραναν ότι οι εταιρείες που προχωρούν σε ανοδική αναπροσαρμογή της αξίας
των παγίων στοιχείων έχουν υψηλότερο δείκτη δανειακής κάλυψης, μεγαλύτερο
μέγεθος και μεγαλύτερη ένταση παγίων σε σχέση με τις εταιρείες που δεν
αναπροσαρμόζουν την αξία των παγίων τους. Επιπλέον, οι εταιρείες που
αναπροσαρμόζουν τα πάγια τους, έχουν μεγαλύτερες κεφαλαιακές αποδόσεις τα έτη
πριν, κατά και μετά την αναπροσαρμογή σε σχέση με τις εταιρείες που δεν
αναπροσαρμόζουν την αξία των παγίων τους. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι
διοικήσεις των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου καθυστερούν να αναγνωρίσουν
την αύξηση στην αξία των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών μέχρι αυτή να
επιβεβαιωθεί

από

αντίστοιχη

επίδοση

στην

κεφαλαιαγορά

(υπόθεση

της

συντηρητικότητας).

4.2.7 Συνενώσεις επιχειρήσεων

Η «επιλογή λογιστικής μεθόδου» υπό την στενή του όρου έννοια δεν
υφίσταται στις περιπτώσεις συνενώσεων επιχειρήσεων (business combinations). Αυτό
συμβαίνει διότι υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες σε κάθε χώρα που διακρίνουν τις
συγχωνεύσεις (mergers/pooling of interests) από τις εξαγορές (acquisitions/purchase).
Άρα εδώ υπάρχει μία διασταλτική ερμηνεία του όρου «επιλογή λογιστικής μεθόδου»
υπό την ευρεία του έννοια με το σκεπτικό ότι η διοίκηση μιας εταιρείας έχει κίνητρο
να εμφανίσει στα βιβλία της την μία ή την άλλη μορφή συνένωσης κατά παράβαση
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Είναι προφανές ότι η διοίκηση μιας εταιρείας
έχει κίνητρο να παρουσιάσει μια εξαγορά ως συγχώνευση διότι με αυτόν τον τρόπο
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«αγοράζονται» τα κέρδη της αποκτώμενης εταιρείας όχι από την ημερομηνία της
εξαγοράς αλλά για ολόκληρη τη χρήση καθώς επίσης και η διάθεση αυτών. Επιπλέον,
δεν δημιουργείται υπεραξία λόγω συγχώνευσης και κατ’ επέκταση δεν επηρεάζονται
τα μελλοντικά κέρδη (πχ. στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η απόσβεση
της υπεραξίας) ή τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας (πχ. στο Ηνωμένο Βασίλειο
δίδεται η δυνατότητα απόσβεσης της υπεραξίας ή διαγραφής-write-off σε βάρος των
αποθεματικών-reserves).
Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών υποστηρίζει ότι οι ανωτέρω
διαφορές στη λογιστική πρακτική ακόμα και η χειραγώγηση των λογιστικών μεγεθών
είναι «διακοσμητική» και στο βαθμό που οι αγορές είναι αποτελεσματικές, κατ’
ελάχιστο στην ημι-ισχυρή μορφή, μπορούν να διακρίνουν ποια κέρδη είναι
διακοσμητικά αφού προέρχονται από λογιστικές επιλογές και ποια κέρδη οφείλονται
σε πραγματικά οικονομικά γεγονότα (Taylor, 1995).
Υποστήριξη σε αυτή την υπόθεση παρέχει η εργασία των Hong et al. (1978) οι
οποίοι διερεύνησαν την επίδραση της επιλογής λογιστικής μεθόδου συνένωσης
επιχειρήσεων στις τιμές των μετοχών του αποκτώντος. Το δείγμα της έρευνας
αποτελούσαν 205 συνενώσεις επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών
της Νέας Υόρκης κατά τη χρονική περίοδο 1954-1964. Από το συνολικό δείγμα, 138
εταιρείες χρησιμοποίησαν λογιστική συγχωνεύσεων (merger accounting), 62
εταιρείες χρησιμοποίησαν λογιστική εξαγορών (acquisition accounting) και 5
χρησιμοποίησαν μέθοδο που δυσκολεύτηκαν οι ερευνητές να ταξινομήσουν.
Προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια υπόθεση ισχύει, αυτή των αποτελεσματικών
αγορών ή η μηχανιστική υπόθεση ότι δηλαδή οι εταιρείες που χρησιμοποιούν
λογιστική συγχωνεύσεων απολαμβάνουν υπερ-κανονικές αποδόσεις λόγω των
υψηλών κερδών που δημοσιεύουν ελέω λογιστικής πρακτικής. Προέβησαν σε μελέτη
γεγονότος (event study) διερευνώντας την ύπαρξη υπερ-κανονικών αποδόσεων στις
μετοχές του αποκτώντος, για τη χρονική περίοδο πριν και μετά τη συγχώνευση. Δεν
κατέγραψαν την ύπαρξη τέτοιων υπερ-κανονικών αποδόσεων και τελικά συμπέραναν
ότι αυτό οφείλεται στην ικανότητα των επενδυτών να διακρίνουν τα πραγματικά
κέρδη από τα λογιστικά.
O Davis (1990) προσπάθησε να επαναλάβει την εργασία των Hong et al.
(1978), υιοθετώντας διαφορετική μεθοδολογία, για να διερευνήσει την επίδραση της
επιλογής λογιστικής μεθόδου συνένωσης επιχειρήσεων στα σωρευτικά μέσα
κατάλοιπα (cumulative average residuals) του αποκτώντος. Το δείγμα της έρευνας
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αποτελούσαν 177 συνενώσεις επιχειρήσεων κατά τη χρονική περίοδο 1971-1982.
Από το συνολικό δείγμα, 108 εταιρείες χρησιμοποίησαν λογιστική συγχωνεύσεων
(merger accounting) και 69 εταιρείες χρησιμοποίησαν λογιστική εξαγορών
(acquisition accounting). Δεν βρήκε στατιστικά σημαντική σχέση στα σωρευτικά
μέσα κατάλοιπα των εταιρειών που χρησιμοποίησαν λογιστική συγχωνεύσεων αλλά
αντίθετα βρήκε στατιστικά σημαντικά θετικά σωρευτικά μέσα κατάλοιπα για
εταιρείες που χρησιμοποίησαν λογιστική εξαγορών. Ο Davis οδηγήθηκε στο
συμπέρασμα ότι η επιλογή λογιστικής μεθόδου συνένωσης επιχειρήσεων μπορεί να
προσφέρει μερική εξήγηση για παρατηρούμενες υπερ-κανονικές αποδόσεις καθώς
διαπίστωσε σχέση μεταξύ δυνητικών έμμεσων ταμιακών μεταβλητών (χειραγώγηση
λογιστικών κερδών, φορολογία και διαπραγματευτική δύναμη) και υπερ-κανονικών
αποδόσεων.
Οι Copeland and Wojdak (1969) στηριζόμενοι σε προγενέστερη εργασία του
Gagnon (1967), μελέτησαν 118 συνενώσεις επιχειρήσεων εισηγμένων στο NYSE για
τη χρονική περίοδο 1966-1967, με σκοπό να διερευνήσουν τους λόγους που ωθούν
την διοίκηση μιας εταιρείας στην επιλογή συγκεκριμένης λογιστικής μεθόδου. Τα
αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι ο αποκτών καταγράφει μια συνένωση
επιχειρήσεων με τη μέθοδο που μεγιστοποιεί τα λογιστικά κέρδη

του,

επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη μηχανιστική υπόθεση και παρέχοντας
υποστήριξη στη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας. Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα
των Anderson and Louderback (1975)

που επιβεβαιώνουν επίσης την υπόθεση

μεγιστοποίησης του εισοδήματος.
Οι Lewellen et al. (1985) μελέτησαν 266 συνενώσεις επιχειρήσεων
εισηγμένων στο NYSE και στο AMEX για την περίοδο 1963-1981, με σκοπό να
διερευνήσουν την επίδραση της κατοχής μετοχών από τα στελέχη του αποκτώντος,
στην επιλογή συγκεκριμένης λογιστικής μεθόδου συνένωσης επιχειρήσεων. Οι
ερευνητές βρήκαν στατιστικά σημαντική θετική σχέση του ποσοστού μετοχών που
κατέχουν τα στελέχη του αποκτώντος και υπερ-κανονικών αποδόσεων της
συνένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η διοίκηση του
αποκτώντος ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα των μετόχων του και αποθαρρύνεται
από καιροσκοπικές συμπεριφορές όταν η ίδια διοίκηση κατέχει ποσοστό μετοχών του
αποκτώντος.
Οι Tehranian et al. (1987) διερεύνησαν την επίδραση της ύπαρξης
μακροχρόνιων σχεδίων ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών, στην αποδοτικότητα
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των μετοχών κατά την ανακοίνωση μιας συνένωσης επιχειρήσεων. Μελέτησαν 164
συνενώσεις επιχειρήσεων εισηγμένων στο NYSE και στο AMEX για την περίοδο
1972-1981 και βρήκαν ότι εταιρείες που έχουν μακροχρόνια σχέδια ανταμοιβής
στελεχών απολαμβάνουν θετικές κεφαλαιακές αποδόσεις πέριξ της ημερομηνίας
ανακοίνωσης της συνένωσης ενώ εταιρείες που έχουν βραχυχρόνια σχέδια
ανταμοιβής στελεχών απολαμβάνουν αρνητικές κεφαλαιακές αποδόσεις πέριξ της
ημερομηνίας ανακοίνωσης της συνένωσης. Οι ερευνητές συμπέραναν, προς
επιβεβαίωση της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας, ότι η διοίκηση του αποκτώντος
ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα των μετόχων του και αποθαρρύνεται από
καιροσκοπικές συμπεριφορές όταν υπάρχουν μακροχρόνια σχέδια ανταμοιβής των
διοικητικών στελεχών.
Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Dunne (1990) διερεύνησε τους
προσδιοριστικούς παράγοντες για την επιλογή της λογιστικής συγχωνεύσεων σε μια
συνένωση επιχειρήσεων. Το δείγμα έρευνας αποτελούσαν 158 συνενώσεις
επιχειρήσεων για την περίοδο 1983-1985 και βρήκε ότι οι εταιρείες που υιοθετούν τη
λογιστική συγχωνεύσεων έχουν σχέδια ανταμοιβής στελεχών βάσει λογιστικών
κερδών, μικρό ποσοστό συμμετοχής της διοίκησης στο κεφάλαιο, υψηλή δανειακή
επιβάρυνση, χαμηλή κάλυψη τόκων και χαμηλά ROI και EPS την προηγούμενη
χρήση. Υπενθυμίζεται ότι η αποδοτικότητα επενδύσεων (ROI) και τα κέρδη ανά
μετοχή (EPS) χρησιμοποιούνται συχνά ως δείκτες - στόχοι σε σχέδια ανταμοιβής
στελεχών. Επιπλέον, η Dunne διαπίστωσε ότι μεγάλες εταιρείες υιοθετούν συνήθως
τη λογιστική εξαγορών. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την υπόθεση
του πολιτικού κόστους και της καιροσκοπικής συμπεριφοράς των διοικητικών
στελεχών.
Μια επιπλέον έρευνα που αμφισβητεί την υπόθεση των αποτελεσματικών
αγορών δημοσιεύθηκε από τους Robinson and Shane (1990). Σε δείγμα 95
συνενώσεων επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστημα 1972-1982, οι ερευνητές
βρήκαν υψηλότερο ασφάλιστρο τιμήματος (bid premia) όταν επιλέγεται η λογιστική
συγχωνεύσεων σε σχέση με τις περιπτώσεις που επιλέγεται η λογιστική εξαγορών.
Συμπέραναν ότι ο αποκτών είναι διατεθειμένος να πληρώσει υψηλότερο ασφάλιστρο
τιμήματος στην περίπτωση που επιλεγεί η λογιστική συγχωνεύσεων εξαιτίας της
επιπρόσθετης ωφέλειας που προκύπτει από την επιλογή της εν λόγω λογιστικής
μεθόδου.
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Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και ο Higson (1990) που μελέτησε 373
συνενώσεις επιχειρήσεων κατά τη χρονική περίοδο 1976-1987 στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Η συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας εντοπίζεται στο γεγονός ότι στις
περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε η λογιστική συγχωνεύσεων, οι αποκτώμενες
εταιρείες ήταν μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες από τους αποκτώντες. Το φαινόμενο
αυτό ερμηνεύθηκε ως κατάχρηση (abuse) της λογιστικής συγχωνεύσεων στο
Ηνωμένο Βασίλειο με τρόπο ώστε να «αγοράζονται» κέρδη.

4.2.8 Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων

Όπως και στην περίπτωση των συνενώσεων επιχειρήσεων, η «επιλογή
λογιστικής μεθόδου» υπό την στενή του όρου έννοια δεν υφίσταται στις περιπτώσεις
ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων (consolidation). Αυτό συμβαίνει διότι
υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες (πχ. IFRS 10, ΔΛΠ 27-28, Ν. 2190/1920, άρθρο
42ε) που διακρίνουν τις συγγενείς (associated) επιχειρήσεις από τις θυγατρικές
(subsidiaries). Άρα και εδώ υπάρχει μία διασταλτική ερμηνεία του όρου «επιλογή
λογιστικής μεθόδου» υπό την ευρεία του έννοια. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση
συγγενούς επιχείρησης είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης (equity accounting) ενώ σε περίπτωση θυγατρικής είναι υποχρεωτική η
εφαρμογή της μεθόδου της ολικής ενοποίησης (full consolidation). Είναι προφανές
ότι η διοίκηση μιας εταιρείας έχει κίνητρο να εμφανίσει μια θυγατρική ως συγγενή
επιχείρηση όταν για παράδειγμα αυτή είναι υπερδανεισμένη ή το αντίστροφο σε
περίπτωση που η συγγενής επιχείρηση έχει ικανοποιητική αποδοτικότητα και
κεφαλαιακή διάρθρωση.
Ο Francis (1986) εξέτασε 1.064 εισηγμένες εταιρείες στο NYSE, εκ των
οποίων όμως μόνο οι 77 δημοσίευαν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και
καταστάσεις των μητρικών εταιρειών. Όταν τα στοιχεία των θυγατρικών
ενοποιούνται με τις μητρικές εταιρείες, οι επενδυτές έχουν απώλεια πληροφορίας
διότι τις περισσότερες φορές ενοποιείται ένα δανειακό βάρος στην μητρική εταιρεία
για το οποίο δεν έχει αυτή εγγυηθεί. Ο ερευνητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι
επενδυτές δεν μπορούν να δουν την οικονομική πραγματικότητα λόγω των
λογιστικών μεθόδων που επιλέγονται καθώς η αγορά δεν είναι αποτελεσματική.
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Τα αποτελέσματα των Copeland and McKinnon (1987) ήταν κάπως
διαφορετικά. Οι ερευνητές συνέκριναν τέσσερεις αριθμοδείκτες (κυκλοφοριακή
ρευστότητα, αποδοτικότητα ενεργητικού, δανειακή επιβάρυνση και κυκλοφοριακή
ταχύτητα απαιτήσεων) 51 εμπορικών εισηγμένων εταιρειών στο NYSE κατά τη
χρήση 1981. Διαπίστωσαν ότι οι αριθμοδείκτες των εταιρειών που υιοθέτησαν τη
μέθοδο της καθαρής θέσης υπερτερούσαν από τους αντίστοιχους αριθμοδεικτες σε
περίπτωση υιοθέτησης της ολικής ενοποίησης. Ωστόσο, βρήκαν στατιστικά
σημαντική σχέση μεταξύ επιλογής μεθόδου ενοποίησης και επιχειρησιακών
μεταβλητών όπως η οργανωσιακή συνεκτικότητα, οι οικονομίες κλίμακας και ο
διοικητικός έλεγχος. Τέλος, συμπέραναν ότι η μέθοδος της καθαρής θέσης δεν
χρησιμοποιείται πάντα για την βελτίωση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών
και τέτοιες εκτιμήσεις οφείλονται πολλές φορές στην ελλιπή κατανόηση του
πολύπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Whittred (1987) διερεύνησε τα οικονομικά
κίνητρα που έχουν οι εταιρείες της Αυστραλίας να επιλέξουν τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων τους. Το δείγμα
έρευνας αποτελούσαν 10 εταιρείες που χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης πριν αυτή γίνει υποχρεωτική το 1962 και 44 εταιρείες που
χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης αφού αυτή έγινε υποχρεωτική. Ο
ερευνητής υπέθεσε ότι:
α) όταν υπάρχουν αντεγγυήσεις μεταξύ θυγατρικών και μητρικής, η διοίκηση
της μητρικής επιλέγει τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης για λόγους
παρακολούθησης,
β) όσο μικρότερο είναι το ποσοστό ιδιοκτησίας της διοίκησης της μητρικής
στο μετοχικό της κεφάλαιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ολικής
ενοποίησης για λόγους χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
γ) όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των θυγατρικών, τόσο μεγαλύτερη είναι η
πιθανότητα

ολικής

ενοποίησης

για

λόγους

χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης και
δ) οι εταιρείες που είναι κοντά σε ρήτρες δανείων, έχουν μεγαλύτερο κίνητρο
να υιοθετήσουν επιλογές λογιστικών μεθόδων που αυξάνουν το εισόδημα ή
μειώνουν τη δανειακή επιβάρυνση
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τις τρεις πρώτες υποθέσεις ενώ δεν
μπορεί να υποστηριχθεί η τέταρτη υπόθεση της καιροσκοπικής συμπεριφοράς. Ο
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ερευνητής συμπέρανε ότι εφόσον η ενοποιημένη δανειακή επιβάρυνση είναι ο μέσος
σταθμικός όρος των επιμέρους εταιρικών δανειακών επιβαρύνσεων, αν η ολική
ενοποίηση αυξάνει τη δανειακή επιβάρυνση της μητρικής εταιρείας, τότε
αναγκαστικά μειώνει τη δανειακή επιβάρυνση τουλάχιστον μιας θυγατρικής.
Ο Mohr (1991) εξέτασε 87 εισηγμένες μητρικές εταιρείες στο NYSE, οι
οποίες είχαν θυγατρικές εταιρείες αλλά δεν είχαν υποχρέωση δημοσίευσης
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Όταν τα στοιχεία των θυγατρικών
ενοποιήθηκαν με τις μητρικές εταιρείες (λόγω αλλαγής της νομοθεσίας - SFAS
No.94), η δανειακή επιβάρυνση των εταιρειών αυξήθηκε εξαιτίας της ολικής
ενοποίησης των υποχρεώσεων των θυγατρικών.
Ο Khurana (1991) χρησιμοποίησε ένα δείγμα 72 αμερικάνικων εταιρειών για
να μετρήσει την αντίδραση της κεφαλαιαγοράς στην εφαρμογή υποχρεωτικών
λογιστικών αλλαγών (SFAS No.94). Οι εταιρείες που υποχρεώθηκαν να
δημοσιεύσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις λόγω SFAS No.94, βίωσαν
σημαντικές αρνητικές υπερ-κανονικές αποδόσεις. Αυτό σχετίζεται με την υπόθεση
ότι οι υποχρεωτικές λογιστικές αλλαγές μιας εταιρείας οδηγούν σε μείωση των
αναμενόμενων ταμιακών ροών λόγω υψηλότερου κόστους συναλλαγών, κόστους
πρακτορείας και περιορισμένου φάσματος λογιστικών, επενδυτικών, χρηματοδοτικών
και παραγωγικών επιλογών.

4.2.9 Λοιπές λογιστικές μέθοδοι

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Malmquist (1990) διερεύνησε την επίδραση
που έχουν η δανειακή επιβάρυνση, η χρήση ομολογιακών δανείων (public debt) και
το μέγεθος των εταιρειών στην επιλογή λογιστικών μεθόδων και πιο συγκεκριμένα
στην επιλογή της πλήρους κοστολόγησης (full cost) ή της μεθόδου των επιτυχημένων
προσπαθειών (successful efforts) στον κλάδο των πετρελαιοειδών (oil and gas
industry). Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μέθοδος επιτρέπει την κεφαλαιοποίηση και
απόσβεση όλων των εξόδων εξόρυξης πετρελαίου ενώ η δεύτερη επιτρέπει αυτή την
πρακτική μόνο στις περιπτώσεις επιτυχούς εξόρυξης σε αντίθετη περίπτωση το
κόστος εξόρυξης βαραίνει την τρέχουσα χρήση. Το δείγμα αποτελούσαν 316
εταιρείες εκ των οποίων για τη χρήση 1985 οι 197 υιοθέτησαν την πλήρη
κοστολόγηση ενώ 119 τη μέθοδο των επιτυχημένων προσπαθειών. Ο ερευνητής
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κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ
επιλογής μεθόδου κοστολόγησης και χρήσης ομολογιακών δανείων. Αντίθετα,
εταιρείες με υψηλή δανειακή επιβάρυνση και μικρό μέγεθος υιοθετούν την πλήρη
κοστολόγηση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορεί να αποδεχθεί την υπόθεση
της καιροσκοπικής συμπεριφοράς των διοικητικών στελεχών αλλά συντείνει στην
υπόθεση της αποτελεσματικής πρακτορείας σύμφωνα και με προγενέστερες έρευνες
του Deakin (1979), του Dhaliwal (1980) και των Lilien and Pastena (1982).
Σε προηγούμενες ενότητες, αναφέρθηκε η μελέτη των Hagerman and
Zmijewski (1979) η οποία διερεύνησε μεταξύ άλλων την επίδραση που έχουν ο
συστημικός κίνδυνος, η ένταση κεφαλαίου, τα συμβόλαια ανταμοιβής των
διοικητικών στελεχών, ο δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου και το μέγεθος, στην
επιλογή μεθόδου απόσβεσης των δαπανών συνταξιοδότησης του προσωπικού μιας
εταιρείας. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν καμία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ
επιλογής μεθόδου απόσβεσης και κάποιας ανεξάρτητης μεταβλητής με εξαίρεση την
ύπαρξη συμβολαίων ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών. Όταν υπάρχουν τέτοια
συμβόλαια μεταξύ διοίκησης και μετόχων, είναι πιθανότερη η επιλογή μεθόδου
απόσβεσης σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει τα τρέχοντα
λογιστικά κέρδη. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας.

4.2.10 Χαρτοφυλάκιο λογιστικών μεθόδων

Οι Zmijewski and Hagerman (1981) διερεύνησαν την επίδραση που έχουν τα
συμβόλαια ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών, ο δείκτης συγκέντρωσης του
κλάδου, ο συστημικός κίνδυνος, το μέγεθος, η ένταση κεφαλαίου και η δανειακή
κάλυψη στην επιλογή λογιστικών μεθόδων. Το δείγμα αποτελούσαν 300 εταιρείες για
τη χρήση 1975. Οι επιλογές λογιστικών μεθόδων που εξετάστηκαν αφορούσαν την
απόσβεση των παγίων, την αποτίμηση των αποθεμάτων, την απόσβεση του κόστους
συνταξιοδότησης του προσωπικού και τη φορολογία. Οι συνδυασμοί από τις
ανωτέρω επιλογές είναι 16 με τη στρατηγική που μεγιστοποιεί το εισόδημα να είναι ο
συνδυασμός της σταθερής μεθόδου απόσβεσης, FIFO, απόσβεση κόστους
συνταξιοδότησης πάνω από 30 έτη και τρέχουσας φορολογίας ενώ αντίθετα η
στρατηγική που ελαχιστοποιεί το εισόδημα να είναι ο συνδυασμός της φθίνουσας
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μεθόδου απόσβεσης, LIFO, απόσβεση κόστους συνταξιοδότησης κάτω από 30 έτη
και αναβαλλόμενης φορολογίας. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντική σχέση
μεταξύ συστημικού κινδύνου και έντασης κεφαλαίου με την επιλογή λογιστικών
μεθόδων. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου και
όσο μεγαλύτερο το μέγεθος μιας εταιρείας, τόσο πιθανότερο να επιλέξει μια εταιρεία
λογιστικές μεθόδους που μειώνουν τα κέρδη, ενώ όσο μεγαλύτερη η δανειακή
κάλυψη και η ύπαρξη συμβολαίων ανταμοιβής τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα
για επιλογή λογιστικών μεθόδων που αυξάνουν τα κέρδη. Οι ερευνητές συμπέραναν
ότι οι επιμέρους επιλογές λογιστικών μεθόδων θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένα
τμήμα της συνολικής εταιρικής στρατηγικής.
Σε έρευνα που δημοσίευσε ο Healy (1985) διερεύνησε την επίδραση που
έχουν τα σχέδια αμοιβών (bonus schemes) της διοίκησης στην επιλογή λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 94 εταιρείες με γνωστά
σχέδια αμοιβών της διοίκησης κατά τη χρονική περίοδο 1964-1980, το οποίο
αντιστοιχεί σε 1527 παρατηρήσεις – εταιρικές χρήσεις. Ο ερευνητής οδηγήθηκε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της επιλογής
λογιστικών μεθόδων και των σχεδίων αμοιβών των διοικητικών στελεχών.

Στο

βαθμό που συνδέονται οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών με τα λογιστικά κέρδη
των εταιρειών, τα στελέχη έχουν κίνητρο να επιλέξουν εκείνες τις λογιστικές
μεθόδους που μεγιστοποιούν τον πλούτο τους. Επιπλέον, ο Healy απέδειξε ότι
αλλαγές στο σύστημα αμοιβής των στελεχών οδηγεί σε αλλαγές στις επιλογές
λογιστικών μεθόδων τα επόμενα έτη. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν την αποτίμηση
των αποθεμάτων, την μέθοδο απόσβεσης των παγίων στοιχείων, την αναγνώριση
εσόδων, την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, την αναγνώριση λοιπών
δαπανών και την πρόβλεψη για συνταξιοδότηση προσωπικού. Η έρευνα του Healy
(1985)

παρέχει

στοιχεία

καιροσκοπικής

συμπεριφοράς

των

στελεχών

και

υποστήριξης της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας.
Ο Moses (1987) διερεύνησε την επίδραση μιας σειράς παραγόντων στην
επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που οδηγούν σε εξομάλυνση του
εισοδήματος (income smoothing). Από το συνολικό δείγμα των 212 εταιρειών που
είχαν αλλαγές σε λογιστικές μεθόδους τους, για τη χρονική περίοδο 1975-1980, οι
137 ταξινομήθηκαν ως εταιρείες με ομαλοποιημένο εισόδημα ενώ οι υπόλοιπες 75 με
μη ομαλοποιημένο εισόδημα. Οι επιλογές λογιστικών μεθόδων που εξετάστηκαν
αφορούσαν την απόσβεση των παγίων, την αποτίμηση των αποθεμάτων, την
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απόσβεση του κόστους συνταξιοδότησης του προσωπικού, τη φορολογία, την
κεφαλαιοποίηση εξόδων κ.α.. Ο ερευνητής εντόπισε στατιστικά σημαντική θετική
σχέση μεταξύ λογιστικών αλλαγών που οδηγούν σε εξομάλυνση εισοδήματος και
μεγέθους, ύπαρξης συμβολαίων ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών και ύπαρξης
μεγάλων αποκλίσεων αναμενόμενων-δημοσιευμένων κερδών. Αντίθετα, ο Moses
παρατήρησε στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ λογιστικών αλλαγών που
οδηγούν σε εξομάλυνση εισοδήματος και εταιρειών που τα προηγούμενα έτη είχαν
υιοθετήσει λογιστικές επιλογές που μείωναν τα κέρδη.
Ο Begley (1990) διερεύνησε την επίδραση που έχουν οι ρήτρες των δανείων
(debt covenants) στην επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Το δείγμα
αποτελούσαν 118 εταιρείες που εξέδωσαν μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια τη
χρονική περίοδο 1975-1979. Οι περιορισμοί από τις ρήτρες που τέθηκαν αφορούσαν,
τη

διανομή

μερισμάτων,

την

επιπρόσθετη

δανειοδότηση,

την

ενυπόθηκη

δανειοδότηση, περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease back), συμβάσεις
θυγατρικών και το κεφάλαιο κίνησης των εταιρειών. Ο ερευνητής οδηγήθηκε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της επιλογής
λογιστικών μεθόδων και της απόστασης (closeness) από περιορισμούς που τίθενται
από ρήτρες δανείων. Όσο πιο κοντά βρίσκονται οι αριθμοδείκτες μιας εταιρείας σε
περιορισμούς που τίθενται από ρήτρες δανείων τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα
για υιοθέτηση από τη διοίκηση της, λογιστικών μεθόδων που αυξάνουν τα λογιστικά
κέρδη (income increasing accounting methods).
Οι Astami and Tower (2006) προσπάθησαν σα σκιαγραφήσουν τον αντίκτυπο
που έχει το περιθώριο καθαρού κέρδους, η δανειακή επιβάρυνση, το μέγεθος, ο
δείκτης συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας και η ένταση του κεφαλαίου (φάσμα
επενδυτικών ευκαιριών) στην επιλογή λογιστικών μεθόδων. Το δείγμα αποτελούσαν
442 εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια πέντε χωρών ήτοι της Αυστραλίας, του
Χονγκ Κονγκ, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης, για τη χρήση
2000. Οι επιλογές λογιστικών μεθόδων που εξετάστηκαν αφορούσαν την απόσβεση
των παγίων, την αποτίμηση των αποθεμάτων, την απόσβεση της υπεραξίας και την
αποτίμηση των παγίων στοιχείων. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντική σχέση
μεταξύ περιθωρίου καθαρού κέρδους, δανειακής επιβάρυνσης, μεγέθους και της
επιλογή λογιστικών μεθόδων που αυξάνουν τα λογιστικά κέρδη. Αντίθετα, όσο
μεγαλύτερος είναι ο δείκτης συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας τόσο μικρότερη είναι η
πιθανότητα να επιλέξει μια εταιρεία λογιστικές μεθόδους που αυξάνουν τα κέρδη,
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ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση κεφαλαίου (φάσμα επενδυτικών ευκαιριών) τόσο
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για επιλογή λογιστικών μεθόδων που αυξάνουν τα
κέρδη.
Ο Atik (2009) υιοθετώντας τη μεθοδολογία του Moses (1987) διερεύνησε την
επίδραση μιας σειράς παραγόντων στην επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
που οδηγούν σε εξομάλυνση του εισοδήματος των εταιρειών στην Τουρκία. Το
συνολικό δείγμα αποτελούσαν 75 εταιρείες που είχαν αλλαγές σε λογιστικές
μεθόδους τους, για τη χρονική περίοδο 1998-2003 εκ των οποίων οι 46
ταξινομήθηκαν ως εταιρείες με ομαλοποιημένο εισόδημα ενώ οι υπόλοιπες 28 με μη
ομαλοποιημένο εισόδημα. Οι επιλογές λογιστικών μεθόδων που εξετάστηκαν ήταν
παρόμοιες με αυτές του Moses. Ο ερευνητής εντόπισε στατιστικά σημαντική σχέση
μεταξύ λογιστικών αλλαγών που οδηγούν σε εξομάλυνση εισοδήματος και δανειακής
κάλυψης, ύπαρξης μεγάλων αποκλίσεων αναμενόμενων-δημοσιευμένων κερδών και
λογιστικών επιλογών προηγούμενων ετών που μείωναν τα κέρδη. Επιπλέον, ο
ερευνητής οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι εταιρείες με κέρδη επιλέγουν λογιστικές
μεθόδους που μειώνουν το εισόδημα για φορολογικούς λόγους ενώ εταιρείες με
οριακές ζημίες

επιλέγουν λογιστικές μεθόδους που αυξάνουν το εισόδημα

προκειμένου να «σώσουν» τη χρονιά (saving the day).

4.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες επιλογής λογιστικών μεθόδων
Από την κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας μπορούμε να κατανοήσουμε
ότι η απόφαση μιας διοίκησης για την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
είναι σημαντική και αποτελεί ένα τμήμα της συνολικής στρατηγικής της εταιρείας
(Zmijewski and Hagerman, 1981). Ωστόσο, δεν υπάρχει ανάλογη ομοθυμία όσον
αφορά τον ρόλο της λογιστικής θεωρίας (θετική εναντίον κανονιστικής προσέγγισης)
και την αποτελεσματικότητα της αγοράς (αποτελεσματική πρακτορεία εναντίον
Θεωρία Κόστους Πρακτορείας). Τα αποτελέσματα της υφιστάμενης βιβλιογραφίας
παρέχουν συγκρουόμενα μηνύματα σχετικά με την επικύρωση της μιας θεωρίας ή της
άλλης αν και η πλειονότητα των εμπειρικών ερευνών συντείνουν στην άποψη
επικύρωσης της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας.
Ωστόσο, υπάρχει ένα μωσαϊκό όσον αφορά τους προσδιοριστικούς
παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή συγκεκριμένων λογιστικών μεθόδων και
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τεχνικών. Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να ομαδοποιήσουμε και να
παρουσιάσουμε τους παράγοντες που κρίνουν τις αποφάσεις των διοικήσεων σχετικά
με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Η μεθοδολογία ομαδοποίησης των
παραγόντων αυτών, που υιοθετείται σε αυτή την ενότητα είναι ανάλογη με αυτή των
Fields et al. (2001) που διακρίνουν τους παράγοντες ανάλογα με τις ατέλειες των
αγορών. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών έχουν σχέση με:
α) το κόστος πρακτορείας,
β) την ασύμμετρη πληροφόρηση και
γ) τις σχέσεις με τρίτους

4.3.1 Κόστος πρακτορείας

Το κόστος πρακτορείας, υπό την στενή του όρου έννοια, αφορά τις
περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει συμβατική σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών
και όχι απλώς σύγκρουση συμφερόντων όπως διασταλτικά ερμήνευσαν οι Jensen and
Meckling (1976) την πρακτορεία. Υπό το πρίσμα αυτό και έχοντας υπόψη τη
βιβλιογραφική επισκόπηση, τα συμβόλαια που διακρίνουμε να υπάρχουν αφορούν το
εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας ή κατά τους ανωτέρω
ερευνητές, το πρώτο και το δεύτερο είδος συμβολαίου. Το πρώτο είδος συμβολαίου,
που αφορά το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, διέπει τη σχέση εμπλεκομένων
μερών που δραστηριοποιούνται εντός της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα τους
μετόχους και τη διοίκηση της εταιρείας. Αντίθετα, το δεύτερο είδος συμβολαίου, που
αφορά το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, διέπει τη σχέση εμπλεκομένων μερών
που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα τους
μετόχους και τους πιστωτές της εταιρείας.
Η πλειονότητα των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν, μελέτησαν
την ύπαρξη συμβολαίων που υπογράφηκαν μεταξύ διοίκησης της εταιρείας και
μετόχων της με αντικείμενο την αμοιβή της διοίκησης ανάλογα με τις επιδόσεις της
καθώς και την επίδραση αυτών των συμβολαίων στις αποφάσεις της διοίκησης που
σχετίζονται με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Οι απόψεις που
διατυπώθηκαν σχετικά με αυτό το συμβόλαιο αθροίζονται σε δύο σχολές σκέψης. Η
πρώτη σχολή, κύριοι εκφραστές της οποίας είναι οι Watts and Zimmerman (1986),
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θεωρεί ότι καλώς υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια γιατί βοηθούν να ευθυγραμμιστούν
τα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών. Οπότε, είναι θεμιτό να επιθυμεί η
διοίκηση μιας εταιρείας να μεγιστοποιήσει τις προσωπικές αμοιβές της μέσω αύξησης
των κερδών της εταιρείας διότι με αυτό τον τρόπο θα μεγιστοποιηθεί ταυτόχρονα η
περιουσία

της

εταιρείας

και

κατ’

επέκταση

η

περιουσία

των

μετόχων

(αποτελεσματική πρακτορεία).
Η δεύτερη σχολή σκέψης θεωρεί ότι η συνεισφορά αυτών των συμβολαίων,
αν και θετική, δεν αρκεί για να αποτρέψει τη διοίκηση μιας εταιρείας από
καιροσκοπικές συμπεριφορές οι οποίες αντιβαίνουν το πνεύμα αλλά όχι τον τύπο
αυτών των συμβολαίων, στο βαθμό που οι αποφάσεις της διοίκησης λαμβάνονται εκ
των υστέρων μετά την υπογραφή των συμβολαίων. Πολλές φορές μάλιστα κρίνεται
ως εξαιρετικά δαπανηρή η ενσωμάτωση τέτοιων αποφάσεων στα συμβόλαια ώστε να
αποφεύγεται μια τέτοια πρακτική (Whittred and Zimmer, 1992). Άρα, σε περιπτώσεις
που η διοίκηση της εταιρείας δεν λειτουργεί προς το συμφέρον των μετόχων της αλλά
καθοδηγείται από προσωπικές επιδιώξεις, επέρχεται μείωση στην αξία της εταιρείας
και στην περιουσία των μετόχων της (κόστος πρακτορείας).
Σημαντικό τμήμα των ερευνών που μελέτησαν την ύπαρξη συμβολαίων που
υπογράφηκαν μεταξύ εταιρείας και πιστωτών της, αφορούσε τις ρήτρες που έχουν
εισαχθεί ως όροι δανεισμού ή έκδοσης ομολογιακών δανείων καθώς και την επίδραση
που έχουν αυτές οι ρήτρες, στις αποφάσεις της διοίκησης που σχετίζονται με την
επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Η πρώτη σχολή θεωρεί ότι καλώς
υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια γιατί βοηθούν να εναρμονιστούν τα συμφέροντα των
εμπλεκομένων μερών. Προφανώς, όταν η διοίκηση μιας εταιρείας αποτρέπεται από
ριψοκίνδυνες στρατηγικές επιλογές, προασπίζεται τα συμφέροντα των μετόχων αλλά
και των πιστωτών.
Η δεύτερη σχολή σκέψης θεωρεί, όπως και στην περίπτωση του πρώτου
συμβολαίου, ότι αυτές οι ρήτρες δεν μπορούν να αποτρέψουν τη διοίκηση μιας
εταιρείας από καιροσκοπικές συμπεριφορές οι οποίες αντιβαίνουν το πνεύμα αλλά όχι
τον τύπο αυτών των ρητρών, στο βαθμό που οι αποφάσεις της διοίκησης λαμβάνονται
ex post μετά την υπογραφή των συμβάσεων. Η διοίκηση μιας εταιρείας, ορμόμενη
από προσωπικές επιδιώξεις που στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίζονται με αυτές
των μετόχων, δύναται να εμπλακεί σε ριψοκίνδυνες στρατηγικές οι οποίες οδηγούν σε
παράβαση αυτών ρητρών γεγονός όμως το οποίο δεν αποτυπώνεται καθώς με την ex
post καιροσκοπική επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, οι οικονομικές
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καταστάσεις που δημοσιεύονται δεν παραβαίνουν τις εν λόγω ρήτρες. Η υφιστάμενη
βιβλιογραφική επισκόπηση κατέδειξε ότι αυτές οι ρήτρες των δανείων αφορούν
συνήθως δείκτες από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών όπως η δανειακή
επιβάρυνση, η κάλυψη των τόκων, η μερισματική πολιτική κ.α. Το κόστος
πρακτορείας σε αυτή την περίπτωση αφορά την μεταφορά κινδύνου από τους
μετόχους στους πιστωτές και την αντίστροφη μεταφορά πλούτου από τους πιστωτές
στους μετόχους.

4.3.2 Ασύμμετρη πληροφόρηση

Το φαινόμενο της ασύμμετρης πληροφόρησης υπάρχει και επιβεβαιώνεται
από την κατάρρευση κολοσσών όπως η Barings Bank, η Enron και η Lehman
Brothers, παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου, των θιασωτών της
αποτελεσματικότητας των αγορών. Η ασύμμετρη πληροφόρηση αφορά τόσο την
ποσότητα όσο και την ποιότητα της πληροφορίας που κατέχεται από τη διοίκηση της
εταιρείας και από τους επενδυτές. Προφανώς, οι επενδυτές είναι σε μειονεκτική θέση,
στο βαθμό που μεγάλο μέρος της πληροφορίας κατέχεται από τη διοίκηση της
εταιρείας και οι αποφάσεις τους επηρεάζονται από:
α) την ποσότητα της πληροφορίας που θα λάβουν,
β) την ποιότητα της πληροφορίας που θα λάβουν και
γ) την αποτελεσματικότητα των αγορών.
Από την προαναφερθείσα βιβλιογραφική επισκόπηση, υπάρχει πλειάδα
ερευνητικών εργασιών που ασχολούνται με την επίδραση της επιλογής λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών στις τιμές των μετοχών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
των μεταβολών που επήλθαν στις τιμές των μετοχών έπειτα από μεταβολές που
επήλθαν στην ποσότητα της πληροφορίας που παρέχεται από τη διοίκηση των
εταιρειών λόγω αλλαγής της νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες που
υποχρεώθηκαν να δημοσιεύσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις λόγω SFAS
Νο.94, βίωσαν σημαντικές αρνητικές υπερ-κανονικές αποδόσεις (Khurana, 1991).
Σαφώς, η ποιότητα της πληροφορίας που επηρεάζεται από την επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, καθορίζει τις αποφάσεις των επενδυτών. Η
βιβλιογραφία που προηγήθηκε παρέχει αποδείξεις ότι πολλές φορές, οι διοικήσεις
των εταιρειών λειτουργούν και συμπεριφέρνονται καιροσκοπικά, παρέχοντας κακή
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ποιότητα λογιστικών πληροφοριών στους επενδυτές οι οποίες προκύπτουν μέσα από
χειραγωγημένες οικονομικές καταστάσεις, προς επίτευξη προσωπικών τους
επιδιώξεων που στηρίζονται σε βραχυχρόνια σχέδια ανταμοιβής, σε βάρος των
συμφερόντων των επενδυτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες που έχουν
μακροχρόνια σχέδια ανταμοιβής στελεχών ήτοι αποθαρρύνουν την καιροσκοπική
συμπεριφορά τους, απολαμβάνουν θετικές κεφαλαιακές αποδόσεις πέριξ της
ημερομηνίας ανακοίνωσης της συνένωσης επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι εταιρείες που
έχουν

βραχυχρόνια

σχέδια

ανταμοιβής

στελεχών

απολαμβάνουν

αρνητικές

κεφαλαιακές αποδόσεις πέριξ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της συνένωσης διότι οι
επενδυτές έχουν αμφιβολία για την ποιότητα των πληροφοριών και τα κίνητρα της
συνένωσης (Tehranian et al., 1987).
Η αποτελεσματικότητα των αγορών επηρεάζει την επιλογή λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών. Αν η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών ισχύει στην
ισχυρή μορφή της (Fama, 1991), δεν τίθεται θέμα ασύμμετρης πληροφόρησης στο
βαθμό που η αγορά και οι επενδυτές μπορούν να διακρίνουν την λογιστική
πληροφορία που προκύπτει από πραγματικά γεγονότα και την λογιστική πληροφορία
που προκύπτει καιροσκοπικές κρίσεις της διοίκησης και από επιλογές λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών. Ωστόσο, η ασύμμετρη πληροφόρηση υπάρχει και κατ’
επέκταση καιροσκοπική συμπεριφορά της διοίκησης στο βαθμό που δεν ισχύει η
αποτελεσματικότητα των αγορών τουλάχιστον ως προς την ισχυρή τους μορφή.

4.3.3 Σχέσεις με τρίτους

Όπως προαναφέρθηκε το κόστος πρακτορείας, υπό την ευρεία του όρου
έννοια, δύναται να υπάρχει ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει
άμεση συμβατική σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών όπως στις σχέσεις της
εταιρείας με τρίτους όπως η κυβέρνηση και θεσμικές αρχές που ρυθμίζουν το πλαίσιο
λειτουργίας της εταιρείας. Αυτή η σχέση περιγράφεται από το τρίτο είδος
συμβολαίου του Jensen and Meckling (1976). Οι παράγοντες που ωθούν τη διοίκηση
μιας εταιρείας στην επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, στο πλαίσιο αυτής
της σχέσης, αφορούν:
α) τη φορολογία,
β) το πολιτικό κόστος και
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γ) την ρυθμιστική παρέμβαση.
Στην πρώτη περίπτωση είναι εμφανές ότι στο βαθμό που δεν υπάρχει
αποτελεσματικότητα των αγορών, η διοίκηση της εταιρείας έχει κίνητρο να επιλέξει
εκείνες τις λογιστικές μεθόδους που μεγιστοποιούν την αξία της εταιρείας, άρα και
των προσωπικών τους απολαβών, μέσω της ελαχιστοποίησης των φορολογικών
βαρών. Υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι εταιρείες με υψηλό εισόδημα
επιλέγουν λογιστικές μεθόδους που μειώνουν τα λογιστικά και φορολογικά κέρδη για
λόγους απομείωσης των φορολογικών υποχρεώσεων τους (Atik, 2009).
Στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνεται η υπόθεση του πολιτικού κόστους.
Μεγάλες εταιρείες τείνουν να επιλέγουν λογιστικές μεθόδους και τεχνικές που
μειώνουν τα λογιστικά κέρδη και τα περιθώρια καθαρού κέρδους που δημοσιεύουν
διότι δεν επιθυμούν να προσελκύσουν το πολιτικό ενδιαφέρον τόσο της κυβέρνησης
όσο και δυνητικών επενδυτών. Η προσέλκυση του πολιτικού ενδιαφέροντος της
κυβέρνησης συνήθως μεταφράζεται σε μεταφορά πλούτου από την εταιρεία σε άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη διαμέσου της κυβέρνησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιβολή
αυξημένης φορολογίας με τη μορφή έκτακτης εισφοράς. Επιπλέον, τα υψηλά
περιθώρια κέρδους προσελκύουν το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και οδηγούν σε
αύξηση του ανταγωνισμού (Hagerman and Zmijewski, 1979).
Στην τρίτη περίπτωση περιλαμβάνονται οι παράγοντες που αφορούν την
κανονιστική προσέγγιση. Μεγάλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε
κλάδους με υψηλό δείκτη συγκέντρωσης, τείνουν να επιλέγουν λογιστικές μεθόδους
και τεχνικές που μειώνουν τα λογιστικά κέρδη που δημοσιεύουν διότι επιθυμούν να
αποφύγουν την κανονιστική παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών. Αυτή η παρέμβαση
πολλές φορές μεταφράζεται σε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, άρση ή επιβολή
περιορισμών και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία η οποία συνεπάγεται σημαντικό
κόστος συμμόρφωσης για την εταιρεία (Zmijewski and Hagerman, 1981).

4.4 Επιλογή λογιστικών μεθόδων και πτώχευση εταιρειών
Η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών είναι μια απόφαση που καλείται
να λάβει η διοίκηση μιας εταιρείας ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας έχει αναλωθεί
στην μελέτη εταιρειών που βρίσκονται σε οικονομική ευφορία παραγνωρίζοντας τη
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διάσταση της χρηματοοικονομικής δυσφορίας. Το ερώτημα που προκύπτει σε αυτό το
σημείο είναι αν η απόφαση μιας διοίκησης σχετικά με την επιλογή λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών επηρεάζεται από την οικονομική της κατάσταση, σε ποιο
βαθμό και προς ποια κατεύθυνση.
Σε κατάσταση ισορροπίας, η διοίκηση μιας εταιρείας θα επιλέξει εκείνες τις
λογιστικές μεθόδους και τεχνικές για τις οποίες το οριακό όφελος ξεπερνάει το
οριακό κόστος (Chen et al., 2010). Ωστόσο, όταν μια εταιρεία είναι σε οικονομική
δυσπραγία, αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, έχει υψηλό κόστος κεφαλαίου,
έχει αποκλειστεί από κλασικές πηγές χρηματοδότησης (τραπεζικός δανεισμός) και
αντιμετωπίζει άμεσα τον κίνδυνο της πτώχευσης. Το οριακό κόστος μιας επιθετικής
λογιστικής επιλογής μιας τέτοιας εταιρείας δεν είναι το ίδιο με το οριακό κόστος μιας
βιώσιμης εταιρείας καθώς η βιώσιμη εταιρεία διακυβεύει την φήμη της ενώ η
πτωχευμένη δεν διακυβεύει σχεδόν τίποτα αφού ούτως ή άλλως θα πτωχεύσει.
Επιπλέον, το οριακό όφελος μιας τέτοιας επιλογής μπορεί να είναι πενιχρό για μια
βιώσιμη εταιρεία, ενώ αντίθετα να είναι πολύ υψηλό για την πτωχευμένη διότι θα της
δώσει παράταση ζωής. Κατ’ επέκταση, μια επιθετική λογιστική επιλογή που είναι
επιθυμητή για μια πτωχευμένη εταιρεία, μπορεί να μην είναι επιθυμητή για μια
βιώσιμη εταιρεία. Συμπερασματικά, η διοίκηση μιας εταιρίας που βρίσκεται σε
οικονομική δυσπραγία, είναι ικανή να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο και
επιθετικότερες λογιστικές επιλογές λόγω της ανισορροπίας μεταξύ οριακού οφέλους
και οριακού κόστους (Edwards et al., 2012).
Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής και ερμηνείας της επιλογής λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών από προβληματικές επιχειρήσεις, έγινε από τους DeAngelo et
al. (1994). Οι ερευνητές διερεύνησαν την επίδραση που έχει η οικονομική δυσπραγία
στην απόφαση της διοίκησης μιας προβληματικής εταιρείας σχετικά με την επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Το δείγμα αποτελούσαν 76 εταιρείες εισηγμένες
στο NYSE, οι οποίες για πρώτη φορά κατέγραψαν ζημίες κατά την περίοδο 19801985. Οι ερευνητές μελέτησαν την πορεία τριών μεταβλητών ήτοι των κερδών, της
ταμιακής ροής και των πωλήσεων για περίοδο 10 ετών πριν την πρώτη ζημιογόνα
χρήση και μέχρι 3 έτη μετά από αυτήν για εταιρείες που δεσμεύονταν και για
εταιρείες που δεν δεσμεύονταν από ρήτρες δανείων. Οι ερευνητές εντόπισαν
σημαντική σχέση μεταξύ ύπαρξης δανειακών ρητρών και λογιστικών επιλογών που
αυξάνουν τα κέρδη. Το έτος πριν την καταγραφή ζημίας, οι εταιρείες που
δεσμεύονται από ρήτρες δανείων καταγράφουν υψηλότερα έσοδα και κέρδη σε σχέση
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με τις εταιρείες που δεν δεσμεύονται από αντίστοιχες ρήτρες, γεγονός που συνδέεται
με τη βούληση της διοίκησης να μην παραβιάσουν αυτές τις ρήτρες. Μετά την
καταγραφή της πρώτης ζημίας, όλες οι εταιρείες έχουν μεγάλη μείωση στις πωλήσεις
και υψηλές ζημίες τα επόμενα τρία έτη, το οποίο συνδέεται με επιλογές λογιστικών
μεθόδων που μειώνουν τα κέρδη όπως καθοδική αναπροσαρμογή της αξίας των
παγίων στοιχείων και δημιουργία προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα.
Μια πιο κοντινή ματιά αποκάλυψε ότι κατά την περίοδο αυτή οι εταιρείες
προχώρησαν σε:
α) επαναδιαπραγμάτευση των όρων δανεισμού με τους δανειστές τους,
β) διαπραγμάτευση των αμοιβών των εργαζομένων με τα σωματεία,
γ) αλλαγές στην διοίκηση τους και
δ) αίτηση κρατικής βοήθειας και επιχορήγησης.
Είναι προφανές ότι μια εταιρεία με κέρδη και πολιτική διανομής μερισμάτων δεν έχει
το ηθικό έρεισμα να προβεί σε καμία από τις ανωτέρω διαπραγματεύσεις και
αξιώσεις. Η μείωση των πωλήσεων, η καταγραφή υψηλών ζημιών και η μη διανομή
μερισμάτων, βοηθά τη διοίκηση της εταιρείας να πείσει τους τρίτους, ότι η εταιρεία
αντιμετωπίζει πραγματικό πρόβλημα και δικαιούται να έχει καλύτερους όρους
δανεισμού, να πληρώνει μικρότερους μισθούς και να λάβει κρατική βοήθεια.
Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας που δημοσίευσαν οι Sharma and
Stevenson (1997) σχετικά με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών από
εταιρείες που κινδυνεύουν με πτώχευση. Οι ερευνητές διερεύνησαν τον αντίκτυπο
μιας επικείμενης εταιρικής αποτυχίας στο μέγεθος αλλά και στο χρονισμό των
αλλαγών σχετικά με την επιλογή λογιστικών μεθόδων. Το δείγμα της έρευνας
αποτελούσαν 22 εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αυστραλίας, οι
οποίες πτώχευσαν κατά την περίοδο 1988-1991 και 22 μη πτωχευμένες εισηγμένες
εταιρείες κατά την ίδια περίοδο. Οι αλλαγές στην επιλογή λογιστικών μεθόδων στις
οποίες προέβησαν, αφορούσαν την μέθοδο απόσβεσης, την αναγνώριση εσόδων και
εξόδων, την κατηγοριοποίηση εσόδων και εξόδων και την αποτίμηση των παγίων
περιουσιακών στοιχείων. Οι ερευνητές στηρίχθηκαν στη Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας και στην καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών
υποθέτοντας ότι η διοίκηση μιας πτωχευμένης εταιρείας έχει μεγαλύτερο κίνητρο από
τη διοίκηση μιας μη πτωχευμένης εταιρείας, να υιοθετήσει λογιστικές μεθόδους και
τεχνικές που αυξάνουν το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο
πριν την πτώχευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρείχαν υποστήριξη στην
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ανωτέρω υπόθεση και την αποδέχτηκαν οι ερευνητές οι οποίοι συμπέραναν ότι η
ακρίβεια των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης επηρεάζεται από τη
συχνότητα και το μέγεθος των αλλαγών στις διοικητικές επιλογές λογιστικών
μεθόδων. Αυτό ακριβώς το συμπέρασμα, αποτέλεσε κίνητρο αλλά και στόχο για την
εκπόνηση της παρούσας διατριβής.
Οι Charitou et al. (2007) μελέτησαν τις επιλογές λογιστικών μεθόδων σχετικές
με τη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών 455 αμερικάνικων εταιρειών που
υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης κατά την περίοδο 1986-2001. Οι ερευνητές εξέτασαν
πιθανή χειραγώγηση αποτελεσμάτων πριν το έτος της πτώχευσης, την επίδραση της
έκθεσης των ελεγκτών στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων και τυχόν διαφορές
χειραγώγησης αποτελεσμάτων μεταξύ των εταιρειών που επιβίωσαν και των
εταιρειών που εκκαθαρίστηκαν. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προγενέστερη
έρευνα των DeAngelo et al. (1994) καθώς οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση
πτώχευσης υιοθετούν λογιστικές επιλογές που μειώνουν τα κέρδη τους ένα έτος πριν
την υποβολή της αίτησης. Επιπλέον, οι εταιρείες που λαμβάνουν εκθέσεις ελεγκτών
με επιφύλαξη 4-5 έτη πριν την πτώχευση, τα επόμενα έτη επιλέγουν λογιστικές
μεθόδους που αυξάνουν τα κέρδη ενώ εταιρείες που έλαβαν εκθέσεις ελεγκτών χωρίς
επιφύλαξη, τα επόμενα έτη είναι συντηρητικές ως προς την χειραγώγηση των
αποτελεσμάτων τους διότι δεν επιθυμούν να διακυβεύσουν τη γνώμη στην έκθεση
των ελεγκτών του επόμενου έτους.
Οι Kosmidis et al. (2013) διερεύνησαν την επίδραση μιας επικείμενης
πτώχευσης στην απόφαση της διοίκησης της εταιρείας σχετικά με την επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Το δείγμα αποτελούσαν 54 μεταποιητικές
εταιρείες στην Ελλάδα (27 πτωχευμένες και 27 μη πτωχευμένες) οι οποίες
εκπλήρωναν τις προϋποθέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την περίοδο
2003-2009. Οι ερευνητές θέλοντας να ελέγξουν την υπόθεση της καιροσκοπικής
συμπεριφορά της διοίκησης, εξέτασαν πιθανή χειραγώγηση αποτελεσμάτων και
περιουσίας μέχρι τρία έτη πριν την πτώχευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας
υποστηρίζουν την υπόθεση ότι κατά τα έτη πριν την πτώχευση, οι διοικήσεις των
πτωχευμένων εταιρειών υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό, λογιστικές μεθόδους και
τεχνικές που αυξάνουν τα λογιστικά κέρδη σε σχέση με τις μη πτωχευμένες εταιρείες.
Όσον αφορά την περίπτωση υιοθέτησης λογιστικών μεθόδων που αυξάνουν την
περιουσία, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πτωχευμένων και
μη πτωχευμένων. Η συγκεκριμένη έρευνα παρέχει αποδείξεις υποστηρικτικές της
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Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας και της καιροσκοπικής συμπεριφοράς της
διοίκησης η οποία επιθυμεί να αποκρύψει την πραγματική εικόνα της εταιρείας από
τρίτους κατά τα έτη πριν την πτώχευση.
Οι Richardson et al. (2015) διερεύνησαν την επίδραση της οικονομικής
δυσφορίας στην απόφαση της διοίκησης της εταιρείας σχετικά με την επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που ενισχύουν τη φοροαποφυγή (tax avoidance).
Το δείγμα αποτελούσαν 203 μεταποιητικές εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών της Αυστραλίας κατά την χρονική περίοδο 2006-2010. Οι ερευνητές θέλοντας
να ελέγξουν την υπόθεση ότι η διοίκηση μιας εταιρίας που βρίσκεται σε οικονομική
δυσφορία αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο και επιθετικότερες λογιστικές επιλογές
λόγω ανισορροπίας μεταξύ οριακού οφέλους και οριακού κόστους (Edwards et al.,
2012), διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ οικονομικής δυσφορίας και επιλογής
λογιστικών μεθόδων που ενισχύουν τη φοροαποφυγή. Τα αποτελέσματα της έρευνας
υποστηρίζουν την υπόθεση και μάλιστα επιβεβαιώνεται στατιστικά σημαντική θετική
σχέση. Επίσης, διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στη
επιλογή λογιστικών μεθόδων και δανειακής επιβάρυνσης και παγιοποίησης. Εταιρείες
με υψηλά πάγια χρησιμοποιούν φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης για λόγους
φοροαποφυγής. Η συγκεκριμένη έρευνα παρέχει αποδείξεις υποστηρικτικές της
Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας στις σχέσεις εταιρείας και κυβέρνησης.

4.5 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό προβήκαμε σε κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας
σχετικά με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών από τη διοίκηση της
εταιρείας. Οι δύο βασικές σχολές σκέψης που αναπτύχθηκαν είναι η Θετική
Λογιστική Θεωρία (Positive Accounting Theory) και η Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας (Contracting Cost Theory). Έγινε αναλυτική και κριτική παρουσίαση
των θέσεων της κάθε σχολής. Παρουσιάστηκαν διεξοδικά τα επιχειρήματα της
κανονιστικής προσέγγισης υπέρ της εποπτείας των αγορών και της θετικής
προσέγγισης η οποία τάσσεται κατά της εποπτείας των αγορών.
Στην επόμενη ενότητα παρατέθηκε κριτικά, η βιβλιογραφική επισκόπηση των
εμπειρικών ερευνών σχετικά με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που
αφορούν την αποτίμηση των αποθεμάτων, τη φορολογία, την απόσβεση των παγίων
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περιουσιακών στοιχείων, τους τόκους δανείων, τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, την
αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, τις συνενώσεις επιχειρήσεων, την
ενοποίηση

των

οικονομικών

καταστάσεων,

λογιστικές

μεθόδους

και

ένα

χαρτοφυλάκιο λογιστικών επιλογών. Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες παρέχουν
υποστήριξη στη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας. Παράλληλα επιβεβαιώνουν τη
μηχανιστική υπόθεση και την υπόθεση του πολιτικού κόστους.
Στη συνέχεια προβήκαμε σε κατηγοριοποίηση των προσδιοριστικών
παραγόντων της επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Αυτοί οι παράγοντες
έχουν σχέση με το κόστος πρακτορείας, με την ασύμμετρη πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων μερών και με τις σχέσεις της εταιρείας με τρίτους ήτοι την
κυβέρνηση και τις κανονιστικές αρχές. Τέλος, σκιαγραφήσαμε την επίδραση της
δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της εταιρείας στην επιλογή λογιστικών μεθόδων
και τεχνικών, αναφέροντας κριτικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Και σε αυτή την
περίπτωση υπάρχουν αποδείξεις υποστηρικτικές της Θεωρίας του Κόστους
Πρακτορείας και της καιροσκοπικής συμπεριφοράς των διοικητικών στελεχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

5.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που
υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Στην έναρξη του κεφαλαίου θα γίνει
αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των
δεδομένων του δείγματος. Θα ακολουθήσει διεξοδική παρουσίαση των στατιστικών
μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας. Αυτές οι μέθοδοι είναι η
πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση και η λογαριθμική ανάλυση. Θα ακολουθήσει
εκτενής παρουσίαση της μεθοδολογίας κατασκευής των υποδειγμάτων πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης και ελέγχου της επίδρασης των λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών στην αποτελεσματικότητας των υποδειγμάτων πρόβλεψης. Τέλος, θα γίνει
εξειδίκευση των υποδειγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της
εταιρικής πτώχευσης.

5.2 Συλλογή δεδομένων

5.2.1 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας ήταν μια επίπονη και χρονοβόρα
διαδικασία διότι περιλάμβανε μεγάλο φόρτο εργασίας σε έρευνα πεδίου. Ωστόσο, η
μεγαλύτερη δυσκολία της παρούσας έρευνας δεν ήταν ο φόρτος εργασίας αλλά η
εύρεση δεδομένων και προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την γραφειοκρατία του
ελληνικού δικαστικού συστήματος. Το πρώτο βήμα για τη συλλογή των δεδομένων
του δείγματος ήταν η εύρεση εταιρειών που πτώχευσαν. Η άντληση των δεδομένων
των πτωχεύσεων έγινε από τα βιβλία πτωχεύσεων που βρίσκονται στα Πρωτοδικεία
των πόλεων της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της πόλης των Αθηνών.
Τα προαπαιτούμενα για τη συλλογή των δεδομένων του δείγματος μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν και να συνοψιστούν στα παρακάτω:
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α) Το δείγμα αποτελείται από εταιρείες που συμμορφώνονται με τον ορισμό
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχει εκδοθεί από
την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003). Τα τρία κριτήρια που έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή αφορούν τον αριθμό των εργαζομένων, το ύψος
του ετήσιου κύκλου εργασιών και το ύψος της περιουσίας της επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελείται αποκλειστικά από εταιρείες που
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. € ή το σύνολο του ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. €.
β) Η νομική μορφή των εταιρειών που συνθέτουν το δείγμα αποτελείται από
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και από ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.). Αυτή η συγκεκριμένη μεθοδολογική επιλογή έγινε με σκοπό να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των δημόσια διαθέσιμων λογιστικών
πληροφοριών, ιδίως αυτών των εταιρειών που έχουν πτωχεύσει.
Υπενθυμίζεται ότι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες όπως οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε.
είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κατ’ επέκταση να
δημοσιεύουν

οικονομικές

καταστάσεις

όπως

ο

Ισολογισμός,

τα

Αποτελέσματα Χρήσεως και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
γ) Παρά το προηγούμενο περιορισμό, είναι σύνηθες το φαινόμενο εταιρείες
που οδηγούνται σε πτώχευση, τα τελευταία έτη πριν από αυτή, να μην
δημοσιεύουν

οικονομικά

στοιχεία.

Το

συγκεκριμένο

πρόβλημα

αντιμετωπίστηκε και στην παρούσα έρευνα. Εταιρείες με καθόλου ή ελλιπή
στοιχεία δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα.
δ) Επίσης, εταιρείες με διάρκεια ζωής μικρότερη των τριών ετών δεν
συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Αυτή η επιλογή έγινε για να μπορέσουμε να
ελέγξουμε την επίδραση των επιλογών των λογιστικών μεθόδων σε βάθος
τριετίας.
ε) Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με το εμπόριο, την
παροχή

υπηρεσιών,

και

τις

χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες

δεν

συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Το δείγμα αποτελείται κυρίως από
βιοτεχνικές και βιομηχανικές εταιρείες.
στ) Εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ή
θυγατρικές τους καθώς και εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
96
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Αναφοράς (IFRS) δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Η επιλογή αυτή έγινε
για λόγους συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων και των
αριθμοδεικτών που θα προέλθουν από αυτές. Υπενθυμίζεται ότι από το
τέλος της χρήσης 2004 και μετά, οι εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες
υποχρεούνται να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
IFRS.
ζ) Ο χρονικός ορίζοντας της έρευνας εκτείνεται από το 2003-2009. Αυτό
σημαίνει ότι το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες που πτώχευσαν κατά την
περίοδο 2004-2009 οπότε και τα οικονομικά στοιχεία αυτών των εταιρειών
αφορούν την περίοδο 2003-2008. Κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, η
ελληνική οικονομία βίωνε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης οπότε ο αντίκτυπος
της οικονομικής κρίσης δεν επηρέασε τη διαδικασία επιλογής μεταβλητών.
η) Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται ο όρος «πτώχευση» υπό την ευρεία
του έννοια καθώς στο δείγμα περιλαμβάνονται εταιρείες που έχουν
πτωχεύσει ή έχουν λυθεί ή/και εκκαθαριστεί ή τελούν σε αδράνεια.
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 61 πτωχευμένες εταιρείες που
εκπληρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Το δείγμα της έρευνας θεωρείται
αντιπροσωπευτικό καθώς για τη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας
το στατιστικό δείγμα συμπίπτει με ολόκληρο τον πληθυσμό ενώ για την πόλη της
Αθήνας το στατιστικό δείγμα συμπίπτει με ολόκληρο τον πληθυσμό που αφορά τις
Α.Ε.. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1, το δείγμα μας αποτελεί το 4,7% του
πληθυσμού των πτωχεύσεων των απρόσωπων εταιρειών στην Ελλάδα για την περίοδο
2004-2009 και το 13,7% του πληθυσμού των πτωχεύσεων των απρόσωπων εταιρειών
στη μεταποίηση στην Ελλάδα για την περίοδο 2004-2008.
Η επιλογή των μη πτωχευμένων εταιρειών έγινε με τη μέθοδο της
στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας. Σε συμφωνία με την υφιστάμενη
βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε, οι 61 πτωχευμένες εταιρείες αντιστοιχήθηκαν (όχι
κατά ζεύγη) με 61 μη πτωχευμένες εταιρείες από τους ίδιους υπερκλάδους και οι
οποίες εκπληρώνουν τις επτά πρώτες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Το συνολικό
δείγμα της έρευνας αποτελείται από 122 εταιρείες.
Η «υπερ-εκπαίδευση» του δείγματος με υψηλό ποσοστό πτωχευμένων
εταιρειών (over-sampling) μπορεί λόγω μεροληψίας, να οδηγήσει σε μη-τυχαίο
δείγμα (Zmijewski, 1984), όμως η μεγάλη πλειονότητα των υφιστάμενων
υποδειγμάτων ενσωματώνουν αυτόν το συμβιβασμό εξ αιτίας της χαμηλότερης
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συχνότητας τους στον πραγματικό κόσμο (Balcaen and Ooghe, 2006). Όπως είδαμε
στον Πίνακα 2.4, η συχνότητα τους στην Ελλάδα για το 2010 είναι 0,07% επί του
συνόλου των εταιρειών που είναι και το χαμηλότερο ποσοστό στη Δυτική Ευρώπη.
Ειδικά για την τέταρτη προϋπόθεση πρέπει να μνημονευθεί ότι, οι μη
πτωχευμένες εταιρείες που επιλέχθηκαν στο δείγμα έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη
των πέντε ετών. Όσον αφορά την έβδομη προϋπόθεση, ο χρονικός ορίζοντας της
έρευνας εκτείνεται σε βάθος έξι ετών ήτοι την περίοδο 2003-2008. Αυτό σημαίνει ότι
για τις πτωχευμένες εταιρείες χρησιμοποιούνται οι τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές
καταστάσεις της περιόδου 2003-2008 ενώ για τις μη πτωχευμένες εταιρείες
υιοθετείται μια πολύ-περιοδική προσέγγιση. Αυτό μεταφράζεται σε χρήση της μέσης
τιμής των αριθμοδεικτών που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις
ολόκληρης της περιόδου 2003-2008. Αυτή η εξειδίκευση βελτιώνει την επίδοση του
υποδείγματος (Wu et al., 2010) καθώς απομειώνει την επίδραση των εκτάκτων
γεγονότων στην οικονομική κατάσταση των εταιρειών. Οι οικονομικές καταστάσεις
των πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών αντλήθηκαν από τη βάση
δεδομένων της ICAP και του Εθνικού Τυπογραφείου.

5.2.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά
του δείγματος, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε βασικές παραμέτρους
του φαινόμενου που καλείται «εταιρική πτώχευση». Αυτή η ανάλυση θα γίνει με τη
βοήθεια του Πίνακα 5.1 όπου παρατίθεται η διαχρονική κατανομή των πτωχεύσεων
του δείγματος καθ’ όλη την περίοδο της έρευνας.

Πίνακας 5.1 Διαχρονική κατανομή των πτωχευμένων εταιριών
Έτος

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Σύνολο

Πτωχ.δείγματος
Ποσοστό

1
1,6%

8
13,1%

7
11,5%

12
19,7%

14
23,0%

19
31,1%

61
100%

Πτωχ.Απρ.εταιρ.

244

274

224

227

157

174

1300

Ποσοστό

0,4%

2,9%

3,1%

5,3%

8,9%

Πτωχ.απρ.ετ.μεταπ.

47
2,1%

87
9,2%

66
10,6%

66
18,2%

41
34,1%

Ποσοστό

98

10,9%
n.a.
n.a.

4,7%
307
13,7%
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Όπως φαίνεται από τον εν λόγω πίνακα, παρατηρείται μια χρονική κλιμάκωση
του αριθμού των πτωχεύσεων, οι οποίες ξεκινούν με 1 πτώχευση το 2004, 8
πτωχεύσεις το 2005, και καταλήγουν σε 14 πτωχεύσεις το 2008 και κορυφώνονται με
19 πτωχεύσεις το 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 31% των πτωχεύσεων του
δείγματος έχουν γίνει μόνο το έτος 2009, ενώ το 54% των πτωχεύσεων του δείγματος
έχουν πραγματοποιηθεί τα έτη 2008-2009 ήτοι στο 1/3 του χρονικού διαστήματος της
έρευνας έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από τις μισές πτωχεύσεις του
δείγματος.
Μια καλύτερη ανάγνωση του Πίνακα 5.1 αποκαλύπτει ότι το έτος καμπή για
την αύξηση των πτωχεύσεων, αριθμητικά και ποσοστιαία, είναι το 2007, όπου οι
πτωχεύσεις σχεδόν διπλασιάζονται σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από το 11,5%
του δείγματος σε 19,7%. Αν θεωρήσουμε ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων είναι ένας
δείκτης από τους πολλούς δείκτες μέτρησης οικονομικής ευημερίας μιας κοινωνίας,
τότε ο Πίνακας 5.1 μας αποκαλύπτει ότι η οικονομική κρίση δεν έφτασε στην Ελλάδα
την περίοδο 2009-2010 αλλά αρκετά νωρίτερα. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται
και από το Σχεδιάγραμμα 2.3, όπου παρατηρήσαμε τη σταδιακή κλιμάκωση του
ποσοστού των πτωχεύσεων των απρόσωπων εταιρειών ενώ κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα υπήρξε αντίστοιχα αποκλιμάκωση στις προσωπικές εταιρείες και στις
ατομικές επιχειρήσεις.
Πέραν των χρήσιμων συμπερασμάτων που μπορούμε να εξάγουμε από τη
διαχρονική ανάλυση των πτωχεύσεων του δείγματος, εξίσου σημαντικές πληροφορίες
παρέχονται από την διαστρωματική ανάλυση των πτωχεύσεων του δείγματος. Αυτή η
ανάλυση θα γίνει με τη βοήθεια του Πίνακα 5.2 όπου παρουσιάζεται η
διαστρωματική κατανομή των πτωχευμένων εταιριών του δείγματος στους 7 υπέρκλάδους. Η κατηγοριοποίηση των υπέρ-κλάδων παρατίθεται στον Πίνακα Α.1 του
Παραρτήματος Α.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.2, ο υπέρ-κλάδος ο οποίος υπέφερε τα
μέγιστα κατά τη χρονική περίοδο της έρευνας, είναι ο υπέρ-κλάδος των προσωπικών
και οικιακών προϊόντων. Το 69% των εταιρειών του δείγματος που πτώχευσαν
προήλθε από το συγκεκριμένο υπέρ-κλάδο, γεγονός το οποίο δεν είναι τυχαίο καθώς
σ’ αυτόν τον υπέρ-κλάδο συγκαταλέγεται και ο πολύπαθος κλάδος της
κλωστοϋφαντουργίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που πτώχευσαν
προέρχεται από το συγκεκριμένο κλάδο. Στη δεύτερη θέση με 10% ανέρχεται ο υπέρκλάδος των κατασκευών και τα υλικά κατασκευών ενώ στην τρίτη θέση με 8% είναι
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ο υπέρ-κλάδος των βιομηχανικών προϊόντων. Σαφώς, οι υπόλοιποι υπέρ-κλάδοι όπως
τα τρόφιμα – ποτά, οι πρώτες ύλες, τα χημικά και οι τεχνολογία, βίωσαν μικρότερα
ποσοστά πτωχεύσεων.

Πίνακας 5.2 Διαστρωματική κατανομή των πτωχευμένων εταιρειών
Κλάδος
Πτωχεύσεις
Ποσοστό

1
2
3,3%

2
2
3,3%

3
4
6
42
9,8% 68,9%

5
5
8,2%

6
2
3,3%

7
Σύνολο
2
61
3,3% 100,0%

Πολύ σημαντικές πληροφορίες παρέχονται από τον Πίνακα 5.3 όπου
παρατίθεται η διαστρωματική και διαχρονική κατανομή των πτωχευμένων εταιρειών.
Η ανάγνωση των δύο προηγούμενων πινάκων μπορεί να καταστεί παραπλανητική
καθώς κανείς μπορεί να εικάσει ότι ο υπέρ-κλάδος που υπέστη τις μεγαλύτερες
απώλειες από την κρίση είναι αυτός των προσωπικών και οικιακών προϊόντων, το
οποίο είναι εν μέρει μόνο ορθό. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3, ο συγκεκριμένος
υπέρ-κλάδος βιώνει αυξημένο αριθμό πτωχεύσεων από το 2005, γεγονός που είναι
ενδεικτικό του έντονου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει από χώρες όπως η
Βουλγαρία, η Τουρκία και η Κίνα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους υπέρ-κλάδους που
η εμφάνιση των πτωχεύσεων γίνεται το 2008. Αξίζει να αναφερθεί ότι για τον υπέρκλάδο των κατασκευών και τα υλικά κατασκευών, οι 5 από τις συνολικά 6 εταιρείες
πτώχευσαν το 2009.

Πίνακας 5.3 Διαστρωματική και διαχρονική κατανομή των πτωχεύσεων
Κλάδος\Έτος
1
2
3
4
5
6
7
Σύνολο

2004

2005

2006

2007

1

8

7

1
10
1

1

8

7

12

2008
1
1
6
2
2
2
14

2009
1
1
5
10
2

19

Σύνολο
2
2
6
42
5
2
2
61

Βασική μεθοδολογική επιλογή σχετικά με τη δειγματοληψία, αποτελεί η
αντιστοίχηση των 61 πτωχευμένων εταιρειών με 61 μη πτωχευμένες εταιρείες από
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τους ίδιους υπερκλάδους και οι οποίες εκπληρώνουν τις επτά προϋποθέσεις που
αναφέρθηκαν. Η τελική σύνθεση του δείγματος της έρευνας που αποτελείται από 122
εταιρείες, παρατίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 5.4.

Πίνακας 5.4 Τελική σύνθεση του δείγματος της έρευνας
Κλάδος
Πτωχευμένες
Μη Πτωχευμένες
Σύνολο
Ποσοστό

1
2
3
5
4,1%

2
3
4
2
6
42
1
9
36
3
15
78
2,5% 12,3% 63,9%

5
5
6
11
9,0%

6
2
4
6
4,9%

7
Σύνολο
2
61
2
61
4
122
3,3% 100,0%

5.3 Στατιστικές μέθοδοι
Όπως αναφέρθηκε οι δύο στατιστικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν στην
παρούσα διατριβή, για την κατασκευή υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης, είναι η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση και η λογαριθμική ανάλυση.
Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε ενδελεχής βιβλιογραφική επισκόπηση των εμπειρικών
ερευνών που υιοθέτησαν τις δύο μεθοδολογίες για την κατασκευή υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν
αναλυτικά οι δύο μεθοδολογίες, η χρησιμότητα τους και οι βασικές υποθέσεις τους.

5.3.1 Πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση

Η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από
τον Fisher (1936) ως εργαλείο κατηγοριοποίησης ποιοτικών μεταβλητών και πιο
συγκεκριμένα για την ταξινόμηση φυτών. Ως μεθοδολογία για την επίλυση
προβλημάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης υιοθετήθηκε πολύ αργότερα από
τον Altman (1968). Η διακριτή ανάλυση είναι μια στατιστική τεχνική που
χρησιμοποιείται για επίλυση προβλημάτων όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι
κατηγορική (categorical) και δεν μπορεί για το λόγο αυτό να χρησιμοποιηθεί η
παραδοσιακή

πολυμεταβλητή

παλινδρόμηση

που

ενδείκνυται

για

συνεχής

εξαρτημένες μεταβλητές. Η διακριτή ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε
περιπτώσεις όπου η εξαρτημένη μεταβλητή αφορά αμοιβαία αποκλειόμενες ομάδες
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όπως στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, θα πρέπει ο ασθενής να πάρει το
φάρμακο ή όχι; Θα πρέπει να δώσει η τράπεζα ένα δάνειο ή όχι. Θα πτωχεύσει μια
εταιρεία ή όχι;
Στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, η εξαρτημένη μεταβλητή έχει δύο
αμοιβαία αποκλειόμενες κατηγορίες, τις πτωχευμένες και τις μη πτωχευμένες
εταιρείες. Κατ’ επέκταση, υπάρχει μόνο μία συνάρτηση διαχωρισμού (discriminant
function) καθώς ο αριθμός των διακριτών συναρτήσεων ισούται με τον αριθμό των
κατηγοριών μείον ένα (Sharma, 1996). Η διακριτή ανάλυση ενδείκνυται για την
επίλυση προβλημάτων όπου η εξαρτημένη μεταβλητή περιλαμβάνει δύο ή
περισσότερες ομάδες. Για παράδειγμα, θα πρέπει ο ασθενής να πάρει δόση φαρμάκου
20ml, 10ml ή καθόλου. Άρα, σε ένα πρόβλημα με τρεις κατηγορίες απαιτούνται δύο
διακριτές συναρτήσεις. Η συνάρτηση διαχωρισμού είναι μία γραμμική συνάρτηση
που έχει την παρακάτω μορφή:
Zi = c + b1x1 + b2x2 + b3x3 …… + bmxm

(5.1)

όπου Zi είναι η τιμή διαχωρισμού της συνάρτησης Z, c είναι ο σταθερός όρος, τα x
αντιπροσωπεύουν m μεταβλητές διαχωρισμού και τα b αντιπροσωπεύουν m
συντελεστές στάθμισης. Στην εργασία του Altman όπως αναφέρθηκε, οι μεταβλητές
διαχωρισμού είναι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες. Βασικός στόχος της διακριτής
ανάλυσης είναι να εντοπίσει τις μεταβλητές διαχωρισμού και να υπολογίσει τους
συντελεστές στάθμισης τους, που διακρίνουν αποτελεσματικότερα τις δύο ομάδες της
εξαρτημένης μεταβλητής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεγιστοποίηση του συντελεστή λ
που είναι ο λόγος του αθροίσματος των τετραγωνικών αποκλίσεων της μέσης τιμής Ζ
της κάθε ομάδας από τη συνολική μέση τιμή της Ζ σταθμισμένη με τον αριθμό των
παρατηρήσεων της κάθε ομάδας προς το άθροισμα των τετραγωνικών αποκλίσεων
των τιμών της Ζ από τη μέση τιμή των ομάδων. Άρα:



Between  group sum of squares
Within  group sum of squares



SS b
SS w

(5.2)

ή αλλιώς
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k



N
g 1

k


g 1

_

g

_

(Z g  Z ) 2

Ng

_

(5.3)

 (Z pg  Z g ) 2
p 1

όπου k ο αριθμός των ομάδων, g η ομάδα 1 ή 2, Ng ο αριθμός των εταιρειών στην
_

_

ομάδα g, Zpg η Ζ σε κάθε εταιρεία p, Z g η μέση τιμή Ζ της ομάδας g και Z η μέση
τιμή Ζ στις δύο ομάδες (Vranas, 1990b).
Μετά τον υπολογισμό της συνάρτησης διαχωρισμού η οποία ονομάζεται και
γραμμική συνάρτηση διαχωρισμού του Fisher, θα πρέπει να γίνει η ταξινόμηση των
εταιρειών στις δύο ομάδες. Αυτό μπορεί να γίνει με την μέση τιμή διαχωρισμού η
οποία υπολογίζεται από τον εξής τύπο:
_

_

Z  Z2
Cutoff  1
2
_

όπου

(5.4)

_

Z1 , Z 2 οι μέσες τιμές διαχωρισμού των δύο ομάδων. Οι εταιρείες που έχουν

τιμή διαχωρισμού μεγαλύτερη της μέσης τιμής διαχωρισμού ταξινομούνται ως μη
πτωχευμένες ενώ οι εταιρείες που έχουν τιμή διαχωρισμού μικρότερη της μέσης τιμής
διαχωρισμού ταξινομούνται ως πτωχευμένες. Για λόγους ευκολίας, πολλές φορές η
μέση τιμή διαχωρισμού ενσωματώνεται στη συνάρτηση διαχωρισμού ως σταθερός
όρος με αντίθετο πρόσημο οπότε οι εταιρείες που έχουν τιμή διαχωρισμού
μεγαλύτερη του μηδενός ταξινομούνται ως μη πτωχευμένες ενώ οι εταιρείες που
έχουν τιμή διαχωρισμού μικρότερη του μηδενός ταξινομούνται ως πτωχευμένες.
Εναλλακτικά, μπορεί να υπολογιστούν ξεχωριστές συναρτήσεις διαχωρισμού για
κάθε ομάδα, οπότε η κάθε εταιρεία ταξινομείται σε εκείνη την ομάδα όπου έχει την
υψηλότερη τιμή διαχωρισμού.
Μετά την ταξινόμηση των εταιρειών, πρέπει να ελεγχθεί ότι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές διακρίνουν ικανοποιητικά τις δύο ομάδες της εξαρτημένης μεταβλητής.
Αυτό γίνεται με τον έλεγχο ισότητας της μέσης τιμής διαχωρισμού Ζ των δύο ομάδων
_

_

ήτοι αν Z1  Z 2 και τη βοήθεια του συντελεστή Wilks’ Lambda (Λ) όπου:
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SS w
SS w

SS t
SS b  SS w
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(5.5)

Σκοπός του ερευνητή είναι να ελαχιστοποιήσει το συντελεστή Λ που σημαίνει
ελαχιστοποίηση του αριθμητή άρα αύξηση της ομοιογένειας της κάθε ομάδας και
μεγιστοποίηση του παρονομαστή άρα αύξηση της ετερογένειας μεταξύ των ομάδων.
Ο συντελεστής Λ μπορεί να προσεγγιστεί – μετασχηματιστεί ως συντελεστής Χ2 με
τον ακόλουθο τύπο:
Χ2 = - [ n – 1 - (p + G) / 2 ] ln Λ

(5.6)

όπου n ο αριθμός των παρατηρήσεων (πχ. εταιρειών), p ο αριθμός των μεταβλητών
και G ο αριθμός των ομάδων (Sharma, 1996).
Οι βασικές υποθέσεις της διακριτής ανάλυσης υπαγορεύουν ότι οι
μεταβλητές διαχωρισμού δεν έχουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης (correlation) μεταξύ
τους και ακολουθούν την κανονική κατανομή και οι μήτρες διακυμάνσεων –
συνδιακυμάνσεων των δύο ομάδων είναι ίσες. Προκειμένου το υπόδειγμα να είναι
αξιόπιστο, θα πρέπει οι ανωτέρω υποθέσεις να πληρούνται. Ο έλεγχος συσχέτισης
των ανεξάρτητων μεταβλητών μπορεί να γίνει με τη μήτρα συσχετίσεων (correlation
matrix) καθώς η ύπαρξη μεγάλου βαθμού συσχέτισης αυξάνει τον κίνδυνο
πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity). Βέβαια , υπάρχουν και ερευνητές που
θεωρούν ότι η πολυσυγγραμμικότητα είναι ένα πρόβλημα που δεν σχετίζεται με τη
διακριτή ανάλυση (Eisenbeis, 1977).

5.3.2 Λογαριθμική ανάλυση

Η λογαριθμική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για την πρόβλεψη της
τραπεζικής πτώχευσης από τον Martin (1977), αλλά ως μεθοδολογία είχε
εγκαινιαστεί από τον Chesser (1974) για την πρόβλεψη αθέτησης πληρωμών από
δανειολήπτες. Όπως και η διακριτή ανάλυση, η λογαριθμική ανάλυση είναι μια
ανάλυση παλινδρόμησης (logistic regression) που χρησιμοποιείται για επίλυση
προβλημάτων όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική (categorical) και δεν
ενδείκνυται η χρήση της πολυμεταβλητής παλινδρόμησης που εφαρμόζεται για
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συνεχής εξαρτημένες μεταβλητές. Η χρησιμότητα της μεθόδου έγκειται στη λήψη
αποφάσεων αλλά και στην επιπρόσθετη δυνατότητα που παρέχει εκτός της
ταξινόμησης, την παροχή ποσοστών πιθανότητας κατάταξης της εξαρτημένης
μεταβλητής σε συγκεκριμένη ομάδα.
Στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, η εξαρτημένη μεταβλητή έχει δύο
αμοιβαία αποκλειόμενες κατηγορίες, τις πτωχευμένες και τις μη πτωχευμένες
εταιρείες. Η λογαριθμική ανάλυση είναι ο λογαριθμικός μετασχηματισμός του
υποδείγματος της κανονικής παλινδρόμησης (ordinary regression model) και
χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της πιθανότητας (π) επιτυχίας (εταιρική
πτώχευση) όταν η εξαρτημένη μεταβλητή είναι δίτιμη. Το υπόδειγμα της
λογαριθμικής παλινδρόμησης έχει την ακόλουθη μορφή:
logit (π) = log [π / (1-π)] = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 …… + bnxn = Z (5.7)
όπου π/(1-π) είναι ο δείκτης πιθανότητας (odds ratio), a είναι ο σταθερός όρος, τα x
αντιπροσωπεύουν n ανεξάρτητες μεταβλητές, και τα b αντιπροσωπεύουν n
συντελεστές παλινδρόμησης. Από την 5.7 μπορούμε εύκολα να φτάσουμε σε:
π / (1-π) = e (a + b1x1 + b2x2 + b3x3 …… + bnxn) = ez

(5.8)

ή αν θέλουμε να εκφράσουμε το υπόδειγμα της λογαριθμικής παλινδρόμησης με
όρους π (πιθανότητα πτώχευσης μιας εταιρείας) τότε:
π = ez / (1 + ez) = 1 / (1 + e-z)

(5.9)

Ενώ στο υπόδειγμα της κανονικής παλινδρόμησης οι τιμές της Ζ κυμαίνονται
από   μέχρι   για όλες τις τιμές των μεταβλητών xn, η πιθανότητα εταιρικής
πτώχευσης (π) στο υπόδειγμα της λογαριθμικής παλινδρόμησης κυμαίνεται από
μηδέν μέχρι ένα. Η σχέση πιθανότητας πτώχευσης (εξαρτημένη μεταβλητή) και
ανεξάρτητων μεταβλητών μπορεί να εκφραστεί ως μια μη γραμμική, ασύμπτωτη
σιγμοειδής συνάρτηση, η οποία τείνει στη μονάδα όταν η Ζ τείνει στο   και στο
μηδέν όταν η Ζ τείνει στο   (Agresti and Finlay, 1997). Η ταξινόμηση των
εταιρειών ως πτωχευμένες ή μη γίνεται με βάση την τιμή διαχωρισμού, που στην
προκειμένη περίπτωση για την λογαριθμική παλινδρόμηση είναι η πιθανότητα 0,50.
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Οι εταιρείες με πιθανότητα πτώχευσης μεγαλύτερη του 0,50 ταξινομούνται ως
πτωχευμένες ενώ οι εταιρείες με πιθανότητα πτώχευσης μικρότερη του 0,50
ταξινομούνται ως μη πτωχευμένες.
Μετά την ταξινόμηση των εταιρειών, πρέπει να ελεγχθεί ότι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές διακρίνουν ικανοποιητικά τις δύο ομάδες της εξαρτημένης μεταβλητής.
Αυτό δύναται να γίνει για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή με το στατιστικό Wald όπως
ακριβώς με το στατιστικό Ζ, ήτοι:
Ζ2 = (b / SEb)2

(5.10)

Στην 5.10 η μηδενική υπόθεση είναι ότι ο συντελεστής b της ανεξάρτητης
μεταβλητής είναι μηδέν ήτοι η πιθανότητα πτώχευσης δεν επηρεάζεται από αυτή τη
μεταβλητή. Ωστόσο, η χρησιμότητα του στατιστικού Wald μειώνεται όταν πρόκειται
για μικρά δείγματα (n<400), οπότε και ενδείκνυνται άλλες μέθοδοι (Agresti, 2007).
Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο καλή προσαρμογής των
Hosmer – Lemeshow (2000) ο οποίος προκύπτει από τον τύπο:

G

H 
g 1

(Og  Eg ) 2
N g g (1   g )

(5.11)

όπου Og τα παρατηρούμενα γεγονότα, Eg τα αναμενόμενα γεγονότα, Ng ο αριθμός
των παρατηρήσεων, πg ο προβλεπόμενος κίνδυνος για τη g δεκατημόρια ομάδα
κινδύνου και G ο αριθμός των ομάδων.

5.4 Μεθοδολογία έρευνας
Σε αυτή την ενότητα της διατριβής θα παρουσιαστεί συνοπτικά η μεθοδολογία
που θα ακολουθηθεί και θα παρατεθεί στα επόμενα κεφάλαια, σχετικά με την
κατασκευή, αξιολόγηση και επικύρωση των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης, είναι ο
υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών από τις
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καταστάσεις των εταιρειών με βάση τα προαπαιτούμενα της ενότητας 5.2.1.
Κατάλογος

των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών που

θα υπολογιστούν

παρατίθεται στον Πίνακα Β.1 του Παραρτήματος Β. Επιπλέον, η στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων θα γίνει με τη χρήση του στατιστικού πακέτου για
κοινωνικές έρευνες SPSS.
Το δεύτερο βήμα αφορά τον εντοπισμό εκείνων των χρηματοοικονομικών
αριθμοδεικτών οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις πτωχευμένες εταιρείες
και στις μη πτωχευμένες εταιρείες. Αυτός ο εντοπισμός θα εφαρμοστεί με την
διεξαγωγή ελέγχων μέσης

τιμής

(T-tests)

όλων των

χρηματοοικονομικών

αριθμοδεικτών ανάμεσα στις δύο ομάδες εταιρειών. Σε αυτό το στάδιο θα
επαληθευτούν ή θα διαψευσθούν υποθέσεις που έγιναν με βάση προγενέστερες
έρευνες σχετικές με την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Προκειμένου να
εκτιμήσουμε σε βάθος την ικανότητα διάκρισης του κάθε αριθμοδείκτη, θα προβούμε
σε μονομεταβλητή διακριτή ανάλυση κατά το παράδειγμα του Beaver (1966).
Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι η οικονομική πορεία
(financial patterns) των πτωχευμένων εταιρειών είναι πιο ασταθής από την αντίστοιχη
πορεία των μη πτωχευμένων (Martikainen and Ankelo, 1991). Αν κάτι ανάλογο έχει
εφαρμογή και στο δείγμα της παρούσας έρευνας, υπάρχει ορατός κίνδυνος οι
χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες ως ανεξάρτητες μεταβλητές να μην ακολουθούν
την κανονική κατανομή. Σε αυτή την περίπτωση, τα αποτελέσματα των ελέγχων
μέσων τιμής των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών δεν θα είναι αξιόπιστα. Για να
υπερκεράσουμε αυτό το πιθανό πρόβλημα, θα διεξάγουμε μη παραμετρικό έλεγχο
των Mann-Whitney για όλους τους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες των δύο
ομάδων.
Στο επόμενο στάδιο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αν υπάρχει σχέση
μεταξύ επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και της οικονομικής κατάστασης
των εταιρειών, όπως αποδείχτηκε από πλείστες έρευνες στην εκτενή βιβλιογραφική
επισκόπηση που παρατέθηκε. Η συγκεκριμένη διερεύνηση θα επιτελεστεί με τον
έλεγχο Χ2. Σε αυτό το στάδιο θα επαληθευτούν ή θα διαψευσθούν υποθέσεις που
έγιναν με βάση προγενέστερες έρευνες σχετικές με την επιλογή λογιστικών μεθόδων
και τεχνικών των πτωχευμένων εταιρειών. Παράλληλα, θα εντοπίσουμε εκείνες τις
επιλογές της διοίκησης σχετικές με λογιστικές μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων.
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Στη συνέχεια και με βάση τα πορίσματα της έρευνας, θα κατασκευάσουμε δύο
υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης υιοθετώντας τη διακριτή ανάλυση
και τη λογαριθμική ανάλυση με τη χρήση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ως
ανεξάρτητες μεταβλητές. Θα προβούμε σε συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων
των δύο υποδειγμάτων μεταξύ τους καθώς και με την υφιστάμενη βιβλιογραφία.
Έπειτα, θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε στα δύο υποδείγματα πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης, τις επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών των διοικήσεων,
με τη μορφή ψευδομεταβλητών. Το πληροφοριακό περιεχόμενο και η συνεισφορά της
κάθε επιλογής – ψευδομεταβλητής θα διερευνηθεί ξεχωριστά στο κάθε υπόδειγμα
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
Μετά την αξιολόγηση της συνεισφοράς της κάθε μεταβλητής, θα επιχειρηθεί
η ενσωμάτωση στα τελικά υποδείγματα πρόβλεψης όλων των σημαντικών
ψευδομεταβλητών με στόχο τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας πρόβλεψης των
υποδειγμάτων. Τέλος, θα αξιολογηθεί η επίδραση της επιλογής λογιστικών μεθόδων
και τεχνικών στην αποτελεσματικότητα των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης, η οποία αποτελεί το βασικό στόχο της παρούσας έρευνας.
Προς επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των υποδειγμάτων πρόβλεψης καθώς και
των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν, θα γίνει έλεγχος συσχέτισης των
χρηματοοικονομικών

μεταβλητών,

προς

αποφυγή

προβλημάτων

πολυσυγγραμμικότητας στα υποδείγματα. Τέλος, η αξιοπιστία των δύο υποδειγμάτων
πρόβλεψης θα ελεγχθεί για τυχόν μεροληπτική αντιμετώπιση των παρατηρήσεων
λόγω υπέρ-εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτευχθεί με την εκπαίδευση των υποδειγμάτων σε
ένα τυχαίο τμήμα του συνολικού δείγματος (training set) που θα αποτελείται από το
70% των παρατηρήσεων ανά ομάδα του συνολικού δείγματος. Η επικύρωση των
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης θα γίνει στο υπόλοιπο 30% των
παρατηρήσεων ανά ομάδα του συνολικού δείγματος. Τα αποτελέσματα της
επικύρωσης θα παρουσιαστούν, θα αξιολογηθούν και θα αναλυθούν.

5.5 Εξειδίκευση των υποδειγμάτων πρόβλεψης
Τα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης που θα κατασκευαστούν
στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, θα στηριχθούν στην πολυμεταβλητή διακριτή
ανάλυση και στη λογαριθμική ανάλυση. Σε πρώτη φάση, θα κατασκευαστούν τα
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βασικά υποδείγματα με τη χρήση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ως
ανεξάρτητες μεταβλητές και εξαρτημένη μεταβλητή την κατάσταση των εταιρειών
(πτωχευμένες και μη πτωχευμένες). Το βασικό υπόδειγμα της πολυμεταβλητής
διακριτής ανάλυσης σύμφωνα με την 5.1, θα έχει την εξής μορφή:
n

Z  a   b ji FR ji

(5.12)

j 1

όπου Zi είναι η τιμή διαχωρισμού της συνάρτησης Z, α είναι ο σταθερός όρος, το FR
(financial ratios) αντιπροσωπεύει n μεταβλητές διαχωρισμού (χρηματοοικονομικούς
αριθμοδείκτες) και το b αντιπροσωπεύει n συντελεστές στάθμισης για i εταιρείες.
Το βασικό υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης σύμφωνα με την 5.7, θα
έχει την εξής μορφή:
n

logit (π) = log [π / (1-π)] = c   b ji FR ji = Zi

(5.13)

j 1

όπου c είναι ο σταθερός όρος, το FR (financial ratios) αντιπροσωπεύει n ανεξάρτητες
μεταβλητές (χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες) και το b αντιπροσωπεύει n
συντελεστές παλινδρόμησης για i εταιρείες.
Μετά την κατασκευή των βασικών υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης, θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε στα δύο υποδείγματα, στην αρχή
σταδιακά και μετά όλες τις σημαντικές ψευδομεταβλητές - επιλογές λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών των διοικήσεων των εταιρειών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της
ακρίβειας πρόβλεψης των δύο υποδειγμάτων. Η χρησιμοποίηση ψευδομεταβλητών
έχει αποδειχθεί ότι παρέχει ικανοποιητική προσέγγιση των μη γραμμικών
χαρακτηριστικών των δεδομένων του δείγματος (Fox, 2000). Το τελικό υπόδειγμα
πρόβλεψης της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης σύμφωνα με την 5.12, θα έχει
την εξής μορφή:
n

m

j 1

k 1

Z i  a   b ji FR ji   cki AM ki
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όπου Zi είναι η τιμή διαχωρισμού της συνάρτησης Z, α είναι ο σταθερός όρος, το FR
(financial ratios) αντιπροσωπεύει n μεταβλητές διαχωρισμού (χρηματοοικονομικούς
αριθμοδείκτες), το AM αντιπροσωπεύσει m ψευδομεταβλητές (επιλογές λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών) και τα b, c αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα n, m συντελεστές
στάθμισης για i εταιρείες.
Κατά την ίδια μεθοδολογία, το τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης της λογαριθμικής
ανάλυσης σύμφωνα με την 5.13, θα έχει την εξής μορφή:
n

m

j 1

k 1

logit (π) = log [π / (1-π)] = c   b ji FR ji   cki AM ki = Zi

(5.15)

όπου c είναι ο σταθερός όρος, το FR (financial ratios) αντιπροσωπεύει n ανεξάρτητες
μεταβλητές (χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες), το AM αντιπροσωπεύσει m
ψευδομεταβλητές (επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών) και τα b, c
αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα n, m συντελεστές παλινδρόμησης για i εταιρείες.

5.6 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε εκτενής παρουσίαση της μεθοδολογίας που
υιοθετήθηκε σχετικά με τη συλλογή των δεδομένων του δείγματος, τις στατιστικές
μεθόδους που εφαρμόστηκαν και την κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
Όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων του δείγματος, παρουσιάστηκε διεξοδικά η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για να συμμετέχει μια πτωχευμένη εταιρεία στο δείγμα. Αυτές οι
προϋποθέσεις αφορούν το μέγεθος των εταιρειών, τη νομική μορφή τους, την
πληρότητα των στοιχείων τους, τη διάρκεια ζωής τους, τον κλάδο δραστηριότητας
τους, τα λογιστικά πρότυπα που ακολουθούν, εννοιολογικές διευκρινήσεις περί της
«πτώχευσης» και τη χρονική διάρκεια της έρευνας.
Στη συνέχεια εκτέθηκαν ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
δεδομένων του δείγματος σχετικά με τη διαστρωματική ανάλυση των πτωχευμένων
εταιρειών, τη διαχρονική ανάλυση των πτωχευμένων εταιρειών και την τελική
σύνθεση του δείγματος ανά κλάδο και είδος εταιρείας (πτωχευμένη και μη
πτωχευμένη). Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στατιστικές
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μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για την κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης, οι βασικές υποθέσεις αυτών καθώς και οι περιορισμοί τους.
Αυτές οι μέθοδοι είναι η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση (multivariate discriminant
analysis) και η λογαριθμική ανάλυση (logit analysis).
Μετά, έγινε ενδελεχής αναφορά στη μεθοδολογία και τα βήματα που
ακολουθήθηκαν για την κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης και ελέγχου της επίδρασης των λογιστικών μεθόδων και τεχνικών στην
αποτελεσματικότητας των υποδειγμάτων πρόβλεψης. Τέλος, έγινε εξειδίκευση των
βασικών υποδειγμάτων και των τελικών υποδειγμάτων, μετά την ενσωμάτωση των
λογιστικών ψευδομεταβλητών, που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της
εταιρικής πτώχευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
6.1 Εισαγωγή
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών για την πρόβλεψη
της εταιρικής πτώχευσης, κεφαλαιώδους σημασίας είναι το ζήτημα επιλογής των
κατάλληλων μεταβλητών οι οποίες έχουν αυξημένο πληροφοριακό περιεχόμενο
(incremental informational content) και σχετική αξία (value-relevant) στο διαχωρισμό
των πτωχευμένων εταιρειών από τις μη πτωχευμένες. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει
κριτική παρουσίαση και ανάλυση των μεταβλητών που θα επιλεγούν για την
κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε από την ανάλυση μας, τον όγκο της
υφιστάμενης βιβλιογραφίας που υιοθετεί χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες ως
ανεξάρτητες μεταβλητές. Η χρησιμότητα αυτών των μεταβλητών θα διερευνηθεί και
θα αξιολογηθεί για την κατασκευή των βασικών υποδειγμάτων πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης. Ένα σημαντικό προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή
των υποδειγμάτων πρόβλεψης αφορά την επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Πολλές φορές, η επιλογή των μεταβλητών γίνεται από αλλοιωμένες οικονομικές
καταστάσεις λόγω κατάχρησης, από πλευράς διοικητικών στελεχών, στην επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Αυτή η δυνητική κατάχρηση των διοικητικών
στελεχών, θα εξεταστεί με τη χρήση ψευδομεταβλητών που θα αποτυπώνουν τις
αποφάσεις τους σχετικά με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών.
Τέλος, η χρησιμότητα αυτών των ψευδομεταβλητών θα διερευνηθεί και θα
αξιολογηθεί για την σταδιακή ενσωμάτωσης τους στα βασικά υποδείγματα και την
κατασκευή των τελικών υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.

6.2 Χρηματοοικονομικές μεταβλητές
Η

επιλογή

χρηματοοικονομικών

αριθμοδεικτών

για

την

κατασκευή

υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης χρησιμοποιήθηκε αρχικά από
τους Beaver (1966) και Altman (1968) και υιοθετήθηκε ως μεθοδολογική προσέγγιση
από όλους τους μεταγενέστερους ερευνητές. Η επιλογή χρηματοοικονομικών
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αριθμοδεικτών είναι μία προσφιλής στους ερευνητές, πρακτική διότι παρέχει
μεταβλητές οι οποίες προσφέρονται για διαστρωματική ανάλυση με δεδομένο ότι οι
χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες σχεδιαστικά, αγνοούν το μέγεθος των εταιρειών
με σκοπό να τους καταστήσουν συγκρίσιμους μεταξύ εταιρειών διαφορετικού
μεγέθους.
Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που θα επιστρατευθούν στο πλαίσιο
της παρούσας έρευνας είναι συνολικά 39, όπως φαίνεται από τον Πίνακα Β.1 του
Παραρτήματος Β. Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες διακρίνονται σε
πέντε επιμέρους κατηγορίες προκειμένου να διερευνηθούν οι διαφορετικές πτυχές της
κάθε εταιρείας ήτοι η ρευστότητα, η δραστηριότητα, η αποδοτικότητα, η κεφαλαιακή
διάρθρωση και η επενδυτική καταλληλότητα. Στο στάδιο αυτό, θα διατυπωθούν οι
βασικές υποθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω μεταβλητών στην
κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι υποθέσεις
που θα διατυπωθούν και θα ελεγχθούν θα είναι ενδελεχής, ο προσανατολισμός της
παρουσίασης αυτών θα έχει ως στόχο την αναγνώριση των σχετικών μεταβλητών με
αυξημένο πληροφοριακό περιεχόμενο και ικανότητα διάκρισης μεταξύ πτωχευμένων
και μη πτωχευμένων εταιρειών. Θα αποφευχθεί σκόπιμα η ενδελεχής παρουσίαση
των

περιγραφικών

στατιστικών

των

μεταβλητών

αυτών

για

να

μην

αποπροσανατολιστεί ό αναγνώστης από τους κύριος στόχους της παρούσας
διατριβής.

6.2.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Η

πρώτη

κατηγορία

χρηματοοικονομικών

αριθμοδεικτών

που

θα

διερευνηθούν σχετικά με την ικανότητα τους να διακρίνουν τις πτωχευμένες από τις
μη πτωχευμένες εταιρείες, είναι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας. Θα μπορούσαμε να
ορίσουμε ως ρευστότητα τη σχέση ανάμεσα στα κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία μιας επιχείρησης και τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Μια εταιρεία η
οποία καταφέρνει να εναρμονίσει χρονικά την είσπραξη – ρευστοποίηση των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της με την ημερομηνία λήξης των
βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της, διαθέτει επαρκή ρευστότητα. Μια τέτοια εταιρεία
κατέχει επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για να αποπληρώσει τις βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις της όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι καταγραφής αυτής της σχέσης και εξ αυτού
πολλοί αριθμοδείκτες ρευστότητας προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί αυτή η σχέση. Ο
λόγος ύπαρξης διαφορετικών αριθμοδεικτών οφείλεται κυρίως στους διαφορετικούς
κανόνες επιμέτρησης αυτής της σχέσης αλλά και στο διαφορετικό χρονικό ορίζοντα
της επιμέτρησης. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας που θα υπολογιστούν με βάση τις
οικονομικές

καταστάσεις

των

εταιρειών

του

δείγματος

είναι

οκτώ

και

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.1. Οι αλγεβρικοί τύποι των ανωτέρω
αριθμοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό τους, παρατίθενται στον
Πίνακα Γ.1 του Παραρτήματος Γ.

Πίνακας 6.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Κωδικός
FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

Αριθμοδείκτης
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα
Άμεση/Ταχεία Ρευστότητα
Δείκτης Χρονικής Προστασίας
Λογάριθμος Δείκτη Χρονικής Προστασίας
Ταμιακή Ροή
Λογάριθμος Ταμιακής Ροής
Ταμιακή Ροή προς Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
Ταμιακή Ροή προς Συνολικές Υποχρεώσεις

Είναι προφανές ότι μία ευημερούσα εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστότητα
ώστε να μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές καθίστανται
ληξιπρόθεσμες. Αντίθετα, μια δυνητικά πτωχευμένη εταιρεία δεν διαθέτει επαρκή
ρευστότητα με αποτέλεσμα να καθίσταται αφερέγγυα στην αποπληρωμή των
υποχρεώσεων της είτε με την καθυστέρηση αυτών είτε με την αθέτηση τους. Βέβαια,
σε αυτό το σημείο υπάρχει μια διάσταση που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Όλες οι μη
πτωχευμένες εταιρείες δεν είναι αναγκαστικά και ευημερούσες ή αντίθετα όλες οι
εταιρείες που δεν έχουν επαρκή ρευστότητα δεν είναι δυνητικά πτωχευμένες
εταιρείες.
Κατ’ επέκταση, η πρώτη υπόθεση που διατυπώνεται αφορά τη ρευστότητα και
θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στη ρευστότητα των πτωχευμένων και των μη
πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει διαφορά
ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει, ή αλλιώς:
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Η10: μ1FR1-8 = μ2FR1-8
Η1A: μ1FR1-8 ≠ μ2FR1-8
Ο έλεγχος που θα διεξάγουμε είναι δίπλευρος διότι μας ενδιαφέρει κυρίως να
εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στη μέση τιμή των δύο ομάδων και όχι να
προσδιορίσουμε το πρόσημο της σχέσης μεταξύ ρευστότητας και πτώχευσης.

6.2.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Η

δεύτερη

κατηγορία

χρηματοοικονομικών

αριθμοδεικτών

που

θα

διερευνηθούν σχετικά με την ικανότητα τους να διακρίνουν τις πτωχευμένες από τις
μη πτωχευμένες εταιρείες, είναι οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας. Μπορούμε να
ορίσουμε την δραστηριότητα ως το βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων (Brigham and Gapenski, 1994). Η αποτελεσματικότητα
νοείται ως ο βαθμός μετατροπής των περιουσιακών στοιχείων σε ρευστά διαθέσιμα ή
αλλιώς η σχέση πωλήσεων (turnover) και περιουσιακών στοιχείων.

Πίνακας 6.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας
Κωδικός
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
FR15
FR16
FR17
FR18
FR19
FR20

Αριθμοδείκτης
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων
Λογάριθμος Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
Λογάριθμος Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών
Λογάριθμος Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών
Κύκλος Ρευστότητας
Λογάριθμος Κύκλου Ρευστότητας
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Ενεργητικού
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού
Εξέλιξη Πωλήσεων

Υπάρχουν

πολλοί

αριθμοδείκτες

δραστηριότητας

που

μπορούν

να

υπολογιστούν. Ο λόγος ύπαρξης διαφορετικών αριθμοδεικτών οφείλεται στους
διαφορετικούς κανόνες επιμέτρησης αλλά κυρίως στην ποικιλία των περιουσιακών
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στοιχείων, την αποτελεσματικότητα των οποίων επιθυμούμε να υπολογίσουμε. Οι
αριθμοδείκτες δραστηριότητας που θα υπολογιστούν με βάση τις οικονομικές
καταστάσεις των εταιρειών του δείγματος είναι δώδεκα και παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 6.2. Οι αλγεβρικοί τύποι των ανωτέρω αριθμοδεικτών που θα
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό τους, παρατίθενται στον Πίνακα Γ.1 του
Παραρτήματος Γ.
Μία ευημερούσα εταιρεία διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιουσιακά
στοιχεία της και έχει ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων σε σχέση με τις επενδύσεις
της.

Αντίθετα,

μια

δυνητικά

πτωχευμένη

εταιρεία

βιώνει

μείωση

στην

αποτελεσματικότητα της και υποαπασχολεί παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει.
Παρόμοια με τη ρευστότητα, υπενθυμίζεται ότι όλες οι μη πτωχευμένες εταιρείες δεν
είναι αναγκαστικά και αποτελεσματικές όπως και όλες οι εταιρείες που δεν είναι
αποτελεσματικές δεν είναι δυνητικά πτωχευμένες εταιρείες. Ομοίως, η δεύτερη
υπόθεση που διατυπώνεται αφορά τη δραστηριότητα και θα διερευνηθεί αν υπάρχει
διαφορά στην αποτελεσματικότητα των πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων
εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει διαφορά ενώ η
εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει, ή αλλιώς:
Η20: μ1FR9-20 = μ2FR9-20
Η2A: μ1FR9-20 ≠ μ2FR9-20
Ο έλεγχος που θα διεξάγουμε είναι δίπλευρος διότι μας ενδιαφέρει κυρίως να
εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στη μέση τιμή των δύο ομάδων και όχι να
προσδιορίσουμε το πρόσημο της σχέσης μεταξύ αποτελεσματικότητας και
πτώχευσης. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι, μια αποτελεσματική εταιρεία έχει
χαμηλότερους αριθμοδείκτες FR9-16 (σε ημέρες) και υψηλότερους αριθμοδείκτες
FR17-20 σε σχέση μια λιγότερο αποτελεσματική εταιρεία.

6.2.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Η τρίτη κατηγορία χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών που θα διερευνηθούν
σχετικά με την ικανότητα τους να διακρίνουν τις πτωχευμένες από τις μη
πτωχευμένες εταιρείες, είναι οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας. Αποδοτικότητα είναι
Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη
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η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί έσοδα που υπερβαίνουν τα έξοδα (Foster,
1986). Άρα, η αποδοτικότητα αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ των κερδών μιας
εταιρείας και των επενδύσεων της.
Υπάρχει σημαντική μάζα αριθμοδεικτών αποδοτικότητας που μπορούν να
υπολογιστούν και οφείλεται κυρίως στην ποικιλία των επενδύσεων μιας εταιρείας
αλλά και στην πληθώρα ενδιαφερομένων μερών που επιθυμούν να αξιολογήσουν την
αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας που θα
υπολογιστούν με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του δείγματος
είναι δέκα και παρουσιάζονται επαρκώς στον Πίνακα 6.3. Οι αλγεβρικοί τύποι των
ανωτέρω αριθμοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό τους,
παρατίθενται στον Πίνακα Γ.1 του Παραρτήματος Γ.

Πίνακας 6.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
Κωδικός
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR27
FR28
FR29
FR30

Αριθμοδείκτης
Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Ενεργητικού
Οικονομική Μόχλευση
Δείκτης Κάλυψης Τόκων
Εξέλιξη Κόστους Πωλήσεων
Εξέλιξη Μικτών Κερδών
Εξέλιξη Καθαρών Κερδών

Μία βιώσιμη εταιρεία διαχειρίζεται αποδοτικά τα κεφάλαια της και έχει την
ικανότητα να δημιουργεί ικανοποιητικά κέρδη σε σχέση με τις επενδύσεις της.
Αντίθετα, μια μη βιώσιμη εταιρεία έχει προβλήματα αποδοτικότητας και πιθανόν να
δημιουργεί μεγάλες ή μικρές ζημιές οι οποίες οδηγούν σε συρρίκνωση της περιουσίας
της. Όπως και στις δύο προηγούμενες κατηγορίες αριθμοδεικτών, υπενθυμίζεται ότι
όλες οι μη πτωχευμένες εταιρείες δεν είναι αναγκαστικά και ζημιογόνες όπως και
όλες οι εταιρείες που δεν έχουν ικανοποιητική απόδοση, δεν είναι δυνητικά
πτωχευμένες εταιρείες. Επομένως, η τρίτη υπόθεση που διατυπώνεται αφορά την
αποδοτικότητα και θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στην αποδοτικότητα των
πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται
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ότι δεν υπάρχει διαφορά ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει, ή
αλλιώς:
Η30: μ1FR21-30 = μ2FR21-30
Η3A: μ1FR21-30 ≠ μ2FR21-30
Ο έλεγχος που θα διεξάγουμε και σε αυτή την κατηγορία, θα είναι δίπλευρος διότι
μας ενδιαφέρει κυρίως να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στη μέση τιμή των δύο
ομάδων και όχι να προσδιορίσουμε το πρόσημο της σχέσης μεταξύ αποδοτικότητας
και πτώχευσης. Πάντως, αναμένεται ότι οι μη πτωχευμένες εταιρείες να έχουν
υψηλότερη αποδοτικότητα από τις πτωχευμένες.

6.2.4 Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης

Η

τέταρτη

κατηγορία

χρηματοοικονομικών

αριθμοδεικτών

που

θα

διερευνηθούν σχετικά με την ικανότητα τους να διακρίνουν τις πτωχευμένες από τις
μη πτωχευμένες εταιρείες, είναι οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης. Αυτοί οι
αριθμοδείκτες

καλούνται

συχνά

και

αριθμοδείκτες

βιωσιμότητας

καθώς

αντικατοπτρίζουν την μακροχρόνια ικανότητα επιβίωσης μιας εταιρείας. Πολλοί
ερευνητές τους ονομάζουν αριθμοδείκτες μόχλευσης (gearing or leverage ratios),
διότι αξιολογούν το μέγεθος των ξένων κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν από την
εταιρεία, για τη χρηματοδότηση της αγοράς των περιουσιακών στοιχείων της. Σε
κάθε περίπτωση, αποτυπώνεται η σχέση μεταξύ δανειακών κεφαλαίων και
μακροχρόνιας βιωσιμότητας της εταιρείας.

Πίνακας 6.4 Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης
Κωδικός
FR31
FR32
FR33
FR34
FR35
FR36
FR37

Αριθμοδείκτης
Δανειακή Κάλυψη
Δανειακή Επιβάρυνση
Μακροχρόνια Δανειακή Επιβάρυνση
Οικονομική Αυτοτέλεια
Βαθμός Παγιοποίησης
Κάλυψη Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια
Αυτοχρηματοδότηση
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Υπάρχουν πολλοί αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης που μπορούν να
υπολογιστούν ανάλογα με το είδος της χρηματοδότησης (πηγή των κεφαλαίων) αλλά
και το χρονικό ορίζοντα της χρηματοδότησης (βραχυχρόνιος ή μακροχρόνιος). Οι
σημαντικότεροι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης που θα υπολογιστούν με
βάση τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του δείγματος είναι επτά και
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.4. Οι αλγεβρικοί τύποι των ανωτέρω αριθμοδεικτών
που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό τους, παρατίθενται στον Πίνακα Γ.1 του
Παραρτήματος Γ.
Μία βιώσιμη εταιρεία διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια και έχει τη δυνατότητα
να αυτοχρηματοδοτεί την ανάπτυξη των εργασιών της ενώ μια μη βιώσιμη εταιρεία
έχει σημαντικές κεφαλαιακές εξαρτήσεις από ξένους χρηματοδότες οι οποίες
αποτελούν

τροχοπέδη

για

τη

μακροχρόνια

βιωσιμότητα

της.

Αξίζει

να

μνημονεύσουμε ότι όλες οι μη πτωχευμένες εταιρείες δεν είναι αναγκαστικά και
κεφαλαιακά αυτοτελείς και το αντίστροφο. Συνεπώς, η τέταρτη κατά σειρά υπόθεση
που διατυπώνεται αφορά την κεφαλαιακή διάρθρωση και θα διερευνηθεί αν υπάρχει
διαφορά στη χρήση δανειακών κεφαλαίων μεταξύ πτωχευμένων και των μη
πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει διαφορά
ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει, ή αλλιώς:
Η40: μ1FR31-37 = μ2FR31-37
Η4A: μ1FR31-37 ≠ μ2FR31-37
Ο έλεγχος που θα διεξάγουμε και σε αυτή την κατηγορία, θα είναι δίπλευρος διότι
μας ενδιαφέρει κυρίως να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στη μέση τιμή των δύο
ομάδων και όχι να προσδιορίσουμε το πρόσημο της σχέσης μεταξύ κεφαλαιακής
διάρθρωσης και πτώχευσης. Πάντως, αναμένεται ότι οι πτωχευμένες εταιρείες να
έχουν υψηλότερη δανειακή επιβάρυνση από τις μη πτωχευμένες.

6.2.5 Αριθμοδείκτες επενδύσεων

Η τελευταία κατηγορία χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών που θα
διερευνηθούν σχετικά με την ικανότητα τους να διακρίνουν τις πτωχευμένες από τις
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μη πτωχευμένες εταιρείες, είναι οι αριθμοδείκτες επενδύσεων. Οι αριθμοδείκτες
επενδύσεων βοηθούν τον υποψήφιο επενδυτή στη λήψη απόφασης επένδυσης ή
αποεπένδυσης, ήτοι να αγοράσει, να διατηρήσει ή να πουλήσει ένα χρεόγραφο
(μετοχή).
Υπάρχουν πολλοί αριθμοδείκτες επενδύσεων να υπολογιστούν για εταιρείες
των οποίων οι τίτλοι είναι σε διαπραγμάτευση (πχ. εισηγμένες σε κεφαλαιαγορές).
Ωστόσο, για τις εταιρείες του δείγματος της έρευνας υπάρχει ένας περιορισμός διότι
απέχουν από τις κεφαλαιαγορές (μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.) και το πλήθος των
αριθμοδεικτών που δύναται να υπολογιστούν αφορά κυρίως τη μερισματική πολιτική
της εταιρείας. Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες επενδύσεων που θα υπολογιστούν με
βάση τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του δείγματος είναι μόλις δύο και
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5. Οι αλγεβρικοί τύποι των ανωτέρω αριθμοδεικτών
που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό τους, παρατίθενται στον Πίνακα Γ.1 του
Παραρτήματος Γ.

Πίνακας 6.5 Αριθμοδείκτες επενδύσεων
Κωδικός
FR38
FR39

Αριθμοδείκτης
Βαθμός Πληρωμής Μερισμάτων
Μερισματική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

Έχοντα υπόψη τις αντικρουόμενες θεωρίες περί άσκησης μερισματικής
πολιτικής ήτοι τη θεωρία «μη σχετικότητας των μερισμάτων» των Miller and
Modigliani (1961), τη θεωρία «καλύτερα πέντε και στο χέρι» των Gordon (1963) και
Lintner (1962) και τη θεωρία της «φορολογικής διαφοροποίησης» των Litzenberger
and Ramaswamy (1979), μία ευημερούσα εταιρεία διαθέτει την καθαρή θέση και έχει
τη δυνατότητα να ασκήσει την μερισματική πολιτική που επιθυμεί είτε αυτή αφορά
τη διανομή υψηλών μερισμάτων είτε χαμηλών μερισμάτων. Αντίθετα, μια μη βιώσιμη
εταιρεία έχει σημαντικούς περιορισμούς από την κερδοφορία της, στη διανομή
υψηλών μερισμάτων ή πολύ συχνά έστω και ισχνών μερισμάτων. Προφανώς, όλες οι
μη πτωχευμένες εταιρείες δεν διανέμουν υψηλά μερίσματα ενώ όλες οι δυνητικά
πτωχευμένες δεν έχουν συντηρητική μερισματική πολιτική.
Συνεπώς, η πέμπτη κατά σειρά υπόθεση που διατυπώνεται αφορά τη
μερισματική πολιτική των εταιρειών και θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στους
αριθμοδείκτες επενδύσεων μεταξύ πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών.
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Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει διαφορά ενώ η εναλλακτική
υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει, ή αλλιώς:
Η50: μ1FR38-39 = μ2FR38-39
Η5A: μ1FR38-39 ≠ μ2FR38-39
Ο έλεγχος που θα διεξάγουμε και σε αυτή την κατηγορία, θα είναι δίπλευρος διότι
μας ενδιαφέρει κυρίως να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στη μέση τιμή των δύο
ομάδων και όχι να προσδιορίσουμε το πρόσημο της σχέσης μεταξύ μερισματικής
πολιτικής και πτώχευσης. Πάντως, αναμένεται ότι οι πτωχευμένες εταιρείες να έχουν
πιο συντηρητική μερισματική πολιτική από τις μη πτωχευμένες καθώς η ύπαρξη
κερδών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διανομή μερισμάτων.

6.3 Μεταβλητές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
Δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, αν και
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διατηρούν πολλά
μειονεκτήματα και περιορισμούς των οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες
αντλούν στοιχεία. Όπως προαναφέρθηκε, τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με
την εφαρμογή των υποδειγμάτων πρόβλεψης αφορούν την επιλογή των μεταβλητών.
Η επιλογή των μεταβλητών έχει ένα βασικό περιορισμό διότι γίνεται εμπειρικά
ελλείψει επαρκώς διατυπωμένου θεωρητικού πλαισίου (Scott, 1981). Αυτό συχνά
οδηγεί σε υποδείγματα με ικανοποιητικά αποτελέσματα στο δείγμα εκπαίδευσης ή
ακόμα και στο δείγμα επικύρωσης αλλά η ακρίβεια τους μειώνεται όταν
εφαρμόζονται σε διαφορετικό περιβάλλον.
Μια πρόσθετη ερμηνεία του φαινόμενου αυτού, είναι η ενσωμάτωση στα
υφιστάμενα υποδείγματα ενός ενδογενούς περιορισμού που σχετίζεται με την
ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις που
κατ’ επέκταση, επηρεάζει την ποιότητα και το πληροφοριακό περιεχόμενο των
αριθμοδεικτών που προκύπτουν από αυτές. Στο βαθμό που ισχύει η Θεωρία του
Κόστους Πρακτορείας, τα διοικητικά στελέχη των δυνητικά πτωχευμένων εταιρειών,
έχουν κίνητρο να επιλέξουν εκείνες τις λογιστικές μεθόδους και τεχνικές που θα
αποκρύψουν από τρίτους (πιστωτές, προμηθευτές, κυβέρνηση κ.α.) την πραγματική
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οικονομική κατάσταση της εταιρείας (Bryan et al., 2014). Αυτή η κατάχρηση στην
επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών αλλοιώνει την εικόνα των οικονομικών
καταστάσεων και το πληροφοριακό περιεχόμενο των αριθμοδεικτών.
Η ακρίβεια των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
επηρεάζεται από τη συχνότητα και το μέγεθος των αλλαγών, στις διοικητικές
επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Οι ερευνητές δεν πρέπει να υποθέτουν
ότι η επίδραση αυτών των αλλαγών είναι αμελητέα ή ακολουθεί την κανονική
κατανομή (Sharma and Stevenson, 1997). Αυτή η υπόθεση, θα εξεταστεί με τη χρήση
ψευδομεταβλητών που αποτυπώνουν τις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών
σχετικά με την επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών.

6.3.1 Έξοδα πρώτης εγκατάστασης

Η πρώτη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική

σχέση με

την οικονομική

κατάσταση

της

εταιρείας

είναι

η

κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης. Οι επιλογές που
προσφέρονται στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένων των τόκων κατασκευαστικής περιόδου, να καταγραφούν ως
έξοδο στην χρήση που λογίζονται και αφορούν, ή οι τόκοι να κεφαλαιοποιηθούν και
να αποσβεστούν σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η πρώτη
μέθοδος αυξάνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα της τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχα
μειώνει τα κέρδη της εταιρείας ενώ η δεύτερη μέθοδος αυξάνει το ενεργητικό της
εταιρείας και τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης αλλά μειώνει τα κέρδη των επόμενων
χρήσεων.
Η Θετική Λογιστική Θεωρία υποστηρίζει τη μη επίδραση της επιλογής
λογιστικών μεθόδων στην οικονομική θέση των εταιρειών (no effects hypothesis)
διότι οι αγορές, όντας αποτελεσματικές, μπορούν να διακρίνουν τα πραγματικά
γεγονότα από τις «κοσμητικές» παρεμβάσεις της διοίκησης. Αντίθετα, η Θεωρία του
Κόστους Πρακτορείας υποστηρίζει τη μηχανιστική υπόθεση ότι η επιλογή λογιστικών
μεθόδων επηρεάζει την οικονομική θέση των εταιρειών διότι οι αγορές δεν είναι
αποτελεσματικές. Συνεπώς, η έκτη υπόθεση που διατυπώνεται αφορά την επιλογή
λογιστικής μεθόδου για τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και θα διερευνηθεί αν
υπάρχει διαφορά στην επιλογή αυτή, μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων
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εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η επιλογή λογιστικής μεθόδου για τα
έξοδα πρώτης εγκατάστασης είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η60: π και ΑΜ1 είναι ανεξάρτητες
Η6A: π και ΑΜ1 δεν είναι ανεξάρτητες
Η κατηγοριοποίηση των λογιστικών μεθόδων και τεχνικών παρατίθεται στον Πίνακα
Δ.1 του Παραρτήματος Δ.

6.3.2 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Η δεύτερη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική

σχέση με

την οικονομική

κατάσταση

της

εταιρείας

είναι

η

κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης. Οι επιλογές που
προσφέρονται στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι τα έξοδα να καταγραφούν και
να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της χρήσης που αφορούν, ή τα έξοδα να
κεφαλαιοποιηθούν και να αποσβεστούν σε πέντε έτη. Είναι προφανές ότι η πρώτη
μέθοδος αυξάνει τα έξοδα της τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχα μειώνει τα κέρδη της
εταιρείας ενώ η δεύτερη μέθοδος αυξάνει το ενεργητικό της εταιρείας (ασώματες
ακινητοποιήσεις) και τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης αλλά μειώνει τα κέρδη των
επόμενων χρήσεων.
Έχοντας υπόψη την πολεμική μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας
(efficiency) και Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας (contracting cost), διατυπώνεται
η έβδομη υπόθεση που αφορά την επιλογή λογιστικής μεθόδου για τα έξοδα ερευνών
και ανάπτυξης και θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στην επιλογή αυτή, μεταξύ
πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η
επιλογή λογιστικής μεθόδου για τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης είναι ανεξάρτητη
της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική
υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών
μεταβλητών, ή αλλιώς:
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Η70: π και ΑΜ2 είναι ανεξάρτητες
Η7A: π και ΑΜ2 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.3 Ασώματες ακινητοποιήσεις

Η τρίτη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική

σχέση με

την οικονομική

κατάσταση

της

εταιρείας

είναι

η

κεφαλαιοποίηση ή μη των λοιπών δαπανών οι οποίες εμφανίζονται στον ισολογισμό
ως στοιχεία των ασώματων ακινητοποιήσεων ήτοι οι παραχωρήσεις και τα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η υπεραξία της επιχείρησης και οι
προκαταβολές κτήσης ασώματων ακινητοποιήσεων. Οι επιλογές που προσφέρονται
στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι τα έξοδα να καταγραφούν και να επηρεάσουν
τα αποτελέσματα της χρήσης που αφορούν, ή τα έξοδα να κεφαλαιοποιηθούν και να
αποσβεστούν σε πέντε έτη. Είναι προφανές ότι η πρώτη μέθοδος αυξάνει τα έξοδα
της τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχα μειώνει τα κέρδη της εταιρείας ενώ η δεύτερη
μέθοδος αυξάνει το ενεργητικό της εταιρείας και τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης
αλλά μειώνει τα κέρδη των επόμενων χρήσεων.
Έχοντας υπόψη την πολεμική μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας που
υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα των αγορών και Θεωρίας του Κόστους
Πρακτορείας που υποστηρίζει την ύπαρξη κόστους πρακτορείας που προκύπτει από
την καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών, διατυπώνεται η όγδοη
υπόθεση που αφορά την επιλογή λογιστικής μεθόδου για τις ασώματες
ακινητοποιήσεις και θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στην επιλογή αυτή, μεταξύ
πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η
επιλογή λογιστικής μεθόδου για τις ασώματες ακινητοποιήσεις είναι ανεξάρτητη της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική
υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών
μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η80: π και ΑΜ3 είναι ανεξάρτητες
Η8A: π και ΑΜ3 δεν είναι ανεξάρτητες
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6.3.4 Συμμετοχές σε επιχειρήσεις

Η τέταρτη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η ενοποίηση ή μη
των οικονομικών καταστάσεων. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση συγγενούς
επιχείρησης είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης (equity
accounting) ενώ σε περίπτωση θυγατρικής είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της
μεθόδου της ολικής ενοποίησης (full consolidation). Είναι προφανές ότι η διοίκηση
μιας εταιρείας έχει κίνητρο να εμφανίσει μια θυγατρική ως συγγενή επιχείρηση όταν
για παράδειγμα αυτή είναι υπερδανεισμένη ή το αντίστροφο σε περίπτωση που η
συγγενής επιχείρηση έχει ικανοποιητική αποδοτικότητα και κεφαλαιακή διάρθρωση.
Έχοντας υπόψη την πολεμική μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και
Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας, διατυπώνεται η ένατη υπόθεση που αφορά την
επιλογή λογιστικής μεθόδου για την συμμετοχή σε επιχειρήσεις και θα διερευνηθεί αν
υπάρχει διαφορά στην επιλογή αυτή, μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων
εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η επιλογή λογιστικής μεθόδου για τις
συμμετοχές σε επιχειρήσεις είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η90: π και ΑΜ4 είναι ανεξάρτητες
Η9A: π και ΑΜ4 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.5 Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων

Η πέμπτη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική

σχέση με

την οικονομική

κατάσταση

της

εταιρείας

είναι

η

αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Υπενθυμίζεται ότι η
επιλογή λογιστικής μεθόδου αποτίμησης των παγίων στοιχείων επηρεάζει το ύψος
του ενεργητικού, των αποσβέσεων και τα ίδια κεφάλαια μιας εταιρείας. Όμως στα
ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων
γίνεται υποχρεωτικά κάθε τέσσερα έτη, με διετή περίοδο χάριτος για την εφαρμογή
της διάταξης (Ν.2065/1992), με συγκεκριμένους συντελεστές για τα γήπεδα και τα
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κτίρια των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού περιοχών. Σε κάθε περίπτωση,
ισχύει η αρχή της συντηρητικότητας, ήτοι για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως, η
αποτίμηση γίνεται στην αντικειμενική αξία τους ενώ για ακίνητα εκτός σχεδίου
πόλεως, σε περίπτωση που η αναπροσαρμοσμένη αξία είναι μεγαλύτερη πραγματικής
αξία τους σύμφωνα με το Ν.1249/1982, αυτή περιορίζεται στη χαμηλότερη. Άρα, σε
αυτή την περίπτωση δεν τίθεται θέμα επιλογής μεθόδου αλλά μέτρησης της
επίδρασης της υποχρεωτικής λογιστικής επιλογής (mandated accounting choice) στην
οικονομική κατάσταση των εταιρειών.
Έχοντας υπόψη την πολεμική μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και
Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας, διατυπώνεται η δέκατη υπόθεση που αφορά την
υποχρεωτική λογιστική επιλογή για την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων
στοιχείων. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η δημιουργία διαφορών
αναπροσαρμογής (τμήμα των ιδίων κεφαλαίων) ως αποτέλεσμα της υποχρεωτικής
λογιστικής επιλογής, είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας
(πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η100: π και ΑΜ5 είναι ανεξάρτητες
Η10A: π και ΑΜ5 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.6 Επιχορήγηση επενδύσεων

Η έκτη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η επιχορήγηση
επενδύσεων. Κατά την περίοδο κατάρτισης του επενδυτικού προγράμματος της
εταιρείας, πρέπει να αποφασιστεί το χρηματοδοτικό σχήμα αυτού καθώς η επιλογή
αυτή καθορίζει και τη λογιστική αποτύπωση του σχήματος. Η λογιστική επιλογή
λήψης ή μη επιχορήγησης επενδύσεων, υπό την ευρεία του όρου έννοια, επηρεάζει
την κεφαλαιακή διάρθρωση και τις μελλοντικές αποσβέσεις και κέρδη της εταιρείας.
Η λήψη επιχορήγησης επενδύσεων, ως λογιστική τεχνική, βελτιώνει τη δανειακή
επιβάρυνση της εταιρείας, μειώνει τις μελλοντικές αποσβέσεις και αυξάνει τα
μελλοντικά κέρδη της εταιρείας.
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Με βάση την πολεμική μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και Θεωρίας του
Κόστους Πρακτορείας, διατυπώνεται η ενδέκατη υπόθεση που αφορά τη λήψη ή μη
επιχορήγησης επενδύσεων. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η λήψη ή μη
επιχορήγησης επενδύσεων είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η110: π και ΑΜ6 είναι ανεξάρτητες
Η11A: π και ΑΜ6 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.7 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

Η έβδομη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η δημιουργία
προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αυτή η
μεταβλητή θεωρείται ως πληρεξούσιος (proxy) μεταβλητή για την επιλογή λογιστικής
μεθόδου απόσβεσης των δαπανών συνταξιοδότησης του προσωπικού μιας εταιρείας.
Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν προβλέπεται η απόσβεση των δαπανών
συνταξιοδότησης αλλά η δημιουργία προβλέψεων για συνταξιοδότηση, οι οποίες
μπορούν να θεωρηθούν ως ex ante αποσβέσεις δαπανών συνταξιοδότησης. Οπότε, οι
εταιρείες που επιλέγουν τη δημιουργία προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία αντιστοιχούν σε εταιρείες που στην έρευνα των
Hagerman and Zmijewski (1979) επιλέγουν μεγάλο χρονικό διάστημα απόσβεση ενώ
αυτές που δεν δημιουργούν προβλέψεις επιλέγουν μικρότερο χρονικό διάστημα.
Προφανώς υπάρχει μια ασυμφωνία σε αυτή την αντιστοιχία καθώς οι αποσβέσεις
γίνονται ex post ενώ οι προβλέψεις ex ante, γεγονός που δύναται να επηρεάσει την
καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών. Είναι εύλογο ότι η διοίκηση
μιας εταιρείας έχει κίνητρο να δημιουργήσει προβλέψεις για την αποζημίωση του
προσωπικού όταν επιθυμεί την εξομάλυνση του εισοδήματος της (income smoothing)
ενώ δεν δημιουργεί προβλέψεις όταν θέλει να αποσιωπήσει ενδεχόμενες υποχρεώσεις
της.
Έχοντας υπόψη τις θέσεις της Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και της Θεωρίας
του Κόστους Πρακτορείας, διατυπώνεται η δωδέκατη υπόθεση που αφορά την
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επιλογή λογιστικής μεθόδου για τη δημιουργία προβλέψεων για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά
στην επιλογή αυτή, μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική
υπόθεση ισχυρίζεται ότι η επιλογή λογιστικής μεθόδου για τη δημιουργία
προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού είναι ανεξάρτητη της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική υπόθεση
ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών, ή
αλλιώς:
Η120: π και ΑΜ7 είναι ανεξάρτητες
Η12A: π και ΑΜ7 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.8 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Η όγδοη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η δημιουργία
προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους. Αυτή η μεταβλητή θεωρείται ως πληρεξούσιος
(proxy) μεταβλητή για την επιλογή λογιστικής μεθόδου αποτίμησης των
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν
προβλέπεται η αυξητική αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας (εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις του Ν.2065/1992) εξαιτίας της αρχής της
συντηρητικότητας. Αντίθετα, προβλέπεται η υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών
στοιχείων που αφορούν γήπεδα, επισφαλείς απαιτήσεις, έξοδα προηγούμενων
χρήσεων και εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα. Αυτή η υποτίμηση
καταγράφεται με τη δημιουργία προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους. Οπότε, οι
εταιρείες που επιλέγουν τη δημιουργία προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους
μειώνουν τα κέρδη άρα και τα φορολογικά βάρη της τρέχουσας χρήσης αλλά
αυξάνουν τα μελλοντικά κέρδη. Ενώ οι εταιρείες που δεν δημιουργούν προβλέψεις
προτιμούν να κρύβουν τα προβλήματα τους λόγω καιροσκοπικής συμπεριφοράς των
στελεχών τους, αποσιωπώντας τοιουτοτρόπως μελλοντικές υποχρεώσεις τους.
Έχοντας υπόψη τη διαμάχη μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και της
Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας, διατυπώνεται η δέκατη τρίτη υπόθεση που
αφορά την επιλογή λογιστικής μεθόδου για τη δημιουργία εκτάκτων προβλέψεων και
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θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στην επιλογή αυτή, μεταξύ πτωχευμένων και μη
πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η επιλογή λογιστικής
μεθόδου για τη δημιουργία προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους είναι ανεξάρτητη
της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική
υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών
μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η130: π και ΑΜ8 είναι ανεξάρτητες
Η13A: π και ΑΜ8 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.9 Διενέργεια αποσβέσεων

Η ένατη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η διενέργεια
αποσβέσεων. Αυτή η μεταβλητή θεωρείται ως πληρεξούσιος (proxy) μεταβλητή για
την επιλογή λογιστικής μεθόδου απόσβεσης παγίων στοιχείων καθώς δεν ήταν
δυνατή η πληροφόρηση της μεθόδου απόσβεσης (σταθερή ή φθίνουσα μέθοδος) για
όλες τις πτωχευμένες εταιρείες του δείγματος. Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα
προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας τακτικών αποσβέσεων και μάλιστα σε
περίπτωση που δεν διενεργηθούν αποσβέσεις σε κάποια χρήση, αυτές δεν δύναται να
μεταφερθούν στην επόμενη. Οπότε, οι εταιρείες που επιλέγουν τη διενέργεια
αποσβέσεων μειώνουν τα πάγια, τα κέρδη άρα και τα φορολογικά βάρη της
τρέχουσας χρήσης αλλά αυξάνουν τα μελλοντικά κέρδη. Ενώ οι εταιρείες που δεν
διενεργούν αποσβέσεις προτιμούν να κρύβουν τα προβλήματα τους (ισχνή
κερδοφορία, υψηλή δανειακή επιβάρυνση) λόγω καιροσκοπικής συμπεριφοράς των
στελεχών τους που προσπαθούν να «σώσουν τη χρήση».
Ενθυμούμενοι τη διαμάχη μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και της
Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας, διατυπώνεται η δέκατη τέταρτη υπόθεση που
αφορά τη διενέργεια τακτικών αποσβέσεων και θα εξεταστεί αν υπάρχει διαφορά
στην επιλογή αυτή, μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική
υπόθεση ισχυρίζεται ότι η λογιστική επιλογή για τη διενέργεια ή μη τακτικών
αποσβέσεων είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση
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ή μη - π) ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ
αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η140: π και ΑΜ9 είναι ανεξάρτητες
Η14A: π και ΑΜ9 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.10 Διενέργεια πρόσθετων αποσβέσεων

Η δέκατη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει στατιστικά
σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η διενέργεια
πρόσθετων αποσβέσεων. Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα προβλέπεται η δυνατότητα
διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων σε εταιρείες που υπήχθησαν στις ευεργετικές
διατάξεις των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και τους χορηγήθηκε αυτή η
δυνατότητα, ως φορολογικό κίνητρο για πραγματοποίηση επενδύσεων. Κατ’
επέκταση, οι εταιρείες που επιλέγουν τη διενέργεια πρόσθετων αποσβέσεων μειώνουν
με ταχύτερο ρυθμό τα πάγια, τα κέρδη άρα και τα φορολογικά βάρη των αρχικών
χρήσεων αλλά αυξάνουν τα κέρδη των μεταγενέστερων χρήσεων. Ενώ οι εταιρείες
που δεν διενεργούν πρόσθετες αποσβέσεις έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα.
Με βάση την πολεμική μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και της Θεωρίας
του Κόστους Πρακτορείας, διατυπώνεται η δέκατη πέμπτη υπόθεση που αφορά τη
διενέργεια πρόσθετων αποσβέσεων και θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στην
επιλογή αυτή, μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική
υπόθεση ισχυρίζεται ότι η λογιστική επιλογή για τη διενέργεια ή μη πρόσθετων
αποσβέσεων είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση
ή μη - π) ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ
αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η150: π και ΑΜ10 είναι ανεξάρτητες
Η15A: π και ΑΜ10 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.11 Αφορολόγητα αποθεματικά κεφάλαια

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

131

Επιλογή και ανάλυση των μεταβλητών του υποδείγματος πρόβλεψης

Κεφάλαιο 6

Η ενδέκατη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει
στατιστικά σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η
δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων. Στα ελληνικά λογιστικά
πρότυπα προβλέπεται η δυνατότητα παρακράτησης κερδών και δημιουργίας
αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων σε εταιρείες που κατά τη σύνταξη του
επενδυτικού προγράμματος τους, υπήχθησαν στις ευεργετικές διατάξεις των εκάστοτε
αναπτυξιακών νόμων και τους χορηγήθηκε αυτή η δυνατότητα ως φορολογικό
κίνητρο για πραγματοποίηση επενδύσεων. Συνεπώς, οι εταιρείες που επιλέγουν τη
δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων βελτιώνουν τη ρευστότητα τους
και μειώνουν τη δανειακή επιβάρυνση τους, τα φορολογικά βάρη τους αλλά και τη
διανομή μερισμάτων. Ενώ τα αντίθετα αποτελέσματα αναμένονται για τις εταιρείες
που δεν δημιουργούν αφορολόγητα αποθεματικά κεφάλαια.
Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνεται η δέκατη έκτη υπόθεση που αφορά τη
δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων, με βάση την πολεμική μεταξύ
Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας.
Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στην επιλογή αυτή, μεταξύ
πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η
λογιστική επιλογή για τη δημιουργία ή μη αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων
είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ
η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο
ποιοτικών μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η160: π και ΑΜ11 είναι ανεξάρτητες
Η16A: π και ΑΜ11 δεν είναι ανεξάρτητες

6.3.12 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

Η δωδέκατη και τελευταία επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν
έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η
παροχή αμοιβών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα
προβλέπεται η δυνατότητα παροχής επιπρόσθετων αμοιβών (ποσοστά) στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης λογιστικών
κερδών. Αυτή η μεταβλητή θεωρείται ως πληρεξούσιος (proxy) μεταβλητή για την

132

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

Κεφάλαιο 6

Επιλογή και ανάλυση των μεταβλητών του υποδείγματος πρόβλεψης

επιλογή λογιστικής μεθόδου παροχής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. αλλά και της
ύπαρξης ανάλογων συμβολαίων. Συνεπώς, οι εταιρείες που επιλέγουν την παροχή
αμοιβών στο Δ.Σ., διαθέτουν ανάλογα σχέδια και τα στελέχη τους έχουν κίνητρο για
μεγιστοποίηση των λογιστικών κερδών των εταιρειών και το αντίστροφο.
Στο πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και της
Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας, διατυπώνεται η δέκατη έβδομη υπόθεση που
αφορά την παροχή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και θα διερευνηθεί αν
υπάρχει διαφορά στην επιλογή αυτή, μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων
εταιρειών. Η μηδενική υπόθεση ισχυρίζεται ότι η λογιστική επιλογή παροχής
αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας (πτώχευση ή μη - π) ενώ η εναλλακτική υπόθεση ισχυρίζεται ότι υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών, ή αλλιώς:
Η170: π και ΑΜ12 είναι ανεξάρτητες
Η17A: π και ΑΜ12 δεν είναι ανεξάρτητες

6.4 Συμπεράσματα
Στο παρών κεφάλαιο έγινε εκτενής παρουσίαση της μεθοδολογίας επιλογής
των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφική
επισκόπηση των ερευνών για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, η επιλογή
κατάλληλων μεταβλητών με αυξημένο πληροφοριακό περιεχόμενο και ικανότητα
διάκρισης επηρεάζει καταλυτικά την ακρίβεια των υποδειγμάτων πρόβλεψης. Στο
κεφάλαιο αυτό έγινε αναλυτική παρουσίαση αυτών των μεταβλητών που επιλέχθηκαν
για την κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
Οι χρηματοοικονομικές μεταβλητές (αριθμοδείκτες) που επιλέχθηκαν στο
πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι συνολικά 39 και προέρχονται από τις πέντε
επιμέρους κατηγορίες της ρευστότητας, της δραστηριότητας, της αποδοτικότητας, της
κεφαλαιακής διάρθρωσης και των επενδύσεων. Παράλληλα, διατυπώθηκαν οι
βασικές υποθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω μεταβλητών στην
κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
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Όμως η ακρίβεια των υποδειγμάτων πρόβλεψης επηρεάζεται από τη
συχνότητα και το μέγεθος των αλλαγών στις διοικητικές επιλογές λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών. Οι λογιστικές ψευδομεταβλητές (επιλογές λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών) που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, για να
ελέγξουν την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τις οικονομικές
καταστάσεις, είναι συνολικά 12. Στο στάδιο αυτό, διατυπώθηκαν οι βασικές
υποθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω μεταβλητών στην κατασκευή
των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

7.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, θα διερευνήσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της
εταιρικής πτώχευσης και των βασικών χρηματοοικονομικών μεταβλητών όπως
παρουσιάστηκαν

αυτές

στο

προηγούμενο

κεφάλαιο.

Ο

εντοπισμός

των

χρηματοοικονομικών μεταβλητών που έχουν αυξημένο πληροφοριακό περιεχόμενο
και ικανότητα διάκρισης μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών,
αποτελεί ζητούμενο και είναι το επόμενο βήμα για την κατασκευή των υποδειγμάτων
πρόβλεψης.
Ο εντοπισμός θα υλοποιηθεί σε τέσσερα στάδιο. Στο πρώτο στάδιο, θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής των εταιρειών του
δείγματος με σκοπό να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά τους και μάλιστα στο
πλαίσιο των ομάδων στις οποίες συμμετέχουν ήτοι των πτωχευμένων και των μη
πτωχευμένων εταιρειών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου θα διεξαχθεί
έλεγχος μέσης τιμής για όλους τους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες.
Ουσιαστικά, θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στη μέση τιμή των αριθμοδεικτών
μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών.
Για να ελέγξουμε αν το δείγμα ακολουθεί την κανονική κατανομή θα
διεξάγουμε έλεγχο των Kolmogorov-Smirnov. Προς επικύρωση της αξιοπιστίας των
αποτελεσμάτων του ελέγχου μέσης τιμής, θα διεξάγουμε έλεγχο Mann-Whitney, ο
οποίος είναι ένας ισχυρός μη παραμετρικός έλεγχος για τη θέση δύο κατανομών
πληθυσμού. Τέλος, θα εξετασθεί η ικανότητα διαχωρισμού των χρηματοοικονομικών
μεταβλητών στο πλαίσιο της διακριτής ανάλυσης και κατά το πρότυπο του Beaver
(1966), με τη διεξαγωγή μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης.

7.2 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής
Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής, χωρίς να είναι ένα
εξειδικευμένο εργαλείο στατιστικής ανάλυσης, βοηθούν τον ερευνητή να αναγνώσει
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μακροσκοπικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δείγματος και μάλιστα στο
πλαίσιο της διάκρισης μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Για το
λόγο αυτό, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής με σκοπό
την καταγραφή και κατανόηση των χαρακτηριστικών του δείγματος και σύγκριση
αυτών με τις θέσεις της θεμελιώδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
Στην έναρξη αυτής της ενότητας κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα
ευρήματα του Πίνακα 7.1, ο οποίος αποτυπώνει τα αποτελέσματα της περιγραφικής
στατιστικής σχετικά με το χρόνο που μεσολαβεί από τη δημοσίευση των τελευταίων
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και τη χρονική στιγμή της πτώχευσης (lead
time). Παρατηρούμε ότι το μέσο lead time του δείγματος υπερβαίνει τα δύο έτη και
μάλιστα στην περίπτωση των κλάδων των πρώτων υλών και των τροφίμων – ποτών
υπερβαίνει τα τρία έτη. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στον κλάδο των πρώτων υλών,
η μέση τιμή lead time είναι 3,5 έτη με τυπική απόκλιση 2,12 έτη. Υπάρχουν εταιρείες
του συγκεκριμένου κλάδου, οι οποίες έπαψαν να δημοσιοποιούν οικονομικά στοιχεία
της δραστηριότητας τους τουλάχιστον έξι έτη πριν την πτώχευση τους. Κατ’
επέκταση, η πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης με βάση στοιχεία από τις τελευταίες
διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις, μεταφράζεται σε πρόβλεψη σε βάθος τριετίας
και μερικές φορές σε βάθος εξαετίας.

Πίνακας 7.1 Χρονική απόκλιση δημοσιευμένων στοιχείων και πτώχευσης
Κλάδος
1
2
3
4
5
6
7
Σύνολο

Lead Time (σε Έτη)
Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση
2,000
1,410
3,500
2,120
2,167
0,408
2,119
1,017
2,600
0,894
3,000
0,000
2,500
2,120
2,246
1,027

Στον Πίνακα 7.2 παρατίθενται τα αποτελέσματα της περιγραφικής
στατιστικής των αριθμοδεικτών ρευστότητας για τις πτωχευμένες και τις μη
πτωχευμένες εταιρείες. Όπως αναμενόταν, οι πτωχευμένες εταιρείες αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα ρευστότητας τα τελευταία έτη πριν την πτώχευση τους. Για
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παράδειγμα, η κυκλοφοριακή ρευστότητα (FR1) των μη πτωχευμένων εταιρειών είναι
σχεδόν διπλάσια (2,1) σε σχέση με αυτή των πτωχευμένων εταιρειών (1,1).
Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η θεμελιώδης χρηματοοικονομική ανάλυση που
διατείνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 για τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την άμεση ρευστότητα (FR2), αυτή
θεωρείται ικανοποιητική όταν υπερβαίνει τη μονάδα γεγονός που ισχύει για τις μη
πτωχευμένες εταιρείες (1,56) αλλά δεν ισχύει για τις πτωχευμένες εταιρείες (0,78) οι
οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Η έντονη διαφορά στα
επίπεδα ρευστότητας μεταξύ των πτωχευμένων και μη εταιρειών αποτυπώνεται
γλαφυρά στους αριθμοδείκτες ταμιακής ροής (FR5-8). Οι πτωχευμένες εταιρείες
έχουν αρνητική ταμιακή ροή, ενδεικτικό των προβλημάτων ρευστότητας που
αντιμετωπίζουν, ενώ οι μη πτωχευμένες εταιρείες έχουν θετική ταμιακή ροή. Η
παρατήρηση αυτή υποστηρίζεται και από την υφιστάμενη βιβλιογραφική επισκόπηση
(Beaver, 1966; Blum, 1974; Hua et al., 2007; Kosmidis et al. 2011). Αξίζει να
σημειωθεί ότι παρατηρούνται υψηλές τιμές στις τυπικές αποκλίσεις των
αριθμοδεικτών γεγονός που γεννά ερωτηματικά για τη διασπορά των παρατηρήσεων
και την κατανομή του πληθυσμού.

Πίνακας 7.2 Περιγραφική στατιστική αριθμοδεικτών ρευστότητας
Δείκτης
FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

Μέση Τιμή
2,1030
1,1086
1,5650
0,7841
291
342
2,3498
2,3225
392159
-168701
3,6780
0,5660
0,2243
-0,1713
0,1592
-0,1571

Τυπ.Απόκλιση
2,6180
0,4863
2,3080
0,4600
287
520
0,2939
0,4178
1410664
1368798
3,8340
5,1430
0,6103
0,6287
0,3970
0,6125
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Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής
στατιστικής των αριθμοδεικτών δραστηριότητας για τις πτωχευμένες και τις μη
πτωχευμένες εταιρείες. Παρατηρούμε ότι η μέση διάρκεια του παραγωγικού
κυκλώματος, όπως αυτή αποτυπώνεται από την κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων
(FR9), των μη πτωχευμένων εταιρειών είναι πολύ χαμηλότερη (144 ημέρες) σε σχέση
με την αντίστοιχη των πτωχευμένων (625 ημέρες). Είναι ενδεικτικό και καταγράφεται
σε αυτόν τον αριθμοδείκτη αφενός η αναποτελεσματικότητα των πτωχευμένων
εταιρειών να πουλήσουν να αποθέματα που παράγουν και αφετέρου της μεθόδου
αποτίμησης αποθεμάτων που έχουν επιλέξει (Archambault and Archambault, 1994).

Πίνακας 7.3 Περιγραφική στατιστική αριθμοδεικτών δραστηριότητας
Δείκτης
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
FR15
FR16
FR17
FR18
FR19
FR20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
144,3
625,0
1,9502
1,9950
202,3
892,0
2,2048
2,2611
159,7
524,0
2,0780
2,2302
185,1
992,0
1,8780
1,6830
4,9640
7,8100
16,2500
28,7000
1,1006
1,0800
0,3330
-0,0251

Τυπ.Απόκλιση
153,5
3422,0
0,4809
0,6814
148,6
4788,0
0,3189
0,5353
154,1
2285,0
0,3247
0,5306
163,7
5915,0
1,1120
1,5410
5,5600
11,0400
23,6600
91,7000
0,5779
1,0710
1,1670
0,4469

Όσον αφορά το συναλλακτικό κύκλωμα, όπως αυτό αποτυπώνεται από την
κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (FR11), παρατηρείται ότι η μέση διάρκεια του
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είναι πολύ χαμηλότερη (202 ημέρες) στις μη πτωχευμένες εταιρείες σε σχέση με την
αντίστοιχη διάρκεια στις πτωχευμένες εταιρείες (892 ημέρες). Σε αυτόν τον
αριθμοδείκτη αποτυπώνεται η αναποτελεσματικότητα των πτωχευμένων εταιρειών να
εισπράξουν τις απαιτήσεις τους έναντι των πελατών – χρεωστών τους. Κατ’
επέκταση, οι πτωχευμένες εταιρείες καθυστερούν να πληρώσουν τους προμηθευτές
τους (FR13) σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (524 ημέρες) από τις μη πτωχευμένες
εταιρείες (159 ημέρες). Οι ανάγκες χρηματοδότησης των πτωχευμένων εταιρειών σε
κεφάλαια κίνησης, όπως αποτυπώνεται από τον κύκλο ρευστότητας (FR15), είναι
πολύ μεγαλύτερες (992 ημέρες) σε σχέση με τις μη πτωχευμένες εταιρείες (185
ημέρες).
Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι οι πτωχευμένες εταιρείες έχουν
απρόσμενα αποτελεσματικότερη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων τους (FR17) και
του παγίου ενεργητικού τους (FR18), σε σχέση με τις μη πτωχευμένες εταιρείες. Το
γεγονός αυτό οφείλεται όχι στην αποτελεσματικότητα αυτών των εταιρειών
(ικανότητα πωλήσεων) αλλά στην ισχνή παρουσία ιδίων κεφαλαίων και παγίων
στοιχείων σε αυτές τις εταιρείες. Επιπρόσθετα, οι πτωχευμένες εταιρείες βιώνουν
μείωση του κύκλου εργασιών τους (-2,5%) ενώ οι μη πτωχευμένες εταιρείες
απολαμβάνουν σημαντική αύξηση (33%), γεγονός που δεν είναι ενθαρρυντικό για την
υποτιθέμενη ευελιξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πρέπει να
σημειωθεί ότι και σε αυτήν την κατηγορία αριθμοδεικτών, παρατηρούνται υψηλές
τιμές στις τυπικές αποκλίσεις τους.
Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής των αριθμοδεικτών
αποδοτικότητας

για

τις

πτωχευμένες

και

τις

μη

πτωχευμένες

εταιρείες

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7.4. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μη
πτωχευμένες εταιρείες έχουν υψηλότερο περιθώριο μικτού κέρδους (27%) σε σχέση
με τις πτωχευμένες εταιρείες (22%). Ο αριθμοδείκτης που προκαλεί εντύπωση είναι
το περιθώριο καθαρού κέρδους (FR22) όχι για το πρόσημο του αλλά για το ύψος της
μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης. Ενώ οι μη πτωχευμένες εταιρείες έχουν
περιθώριο 9,8%, οι πτωχευμένες έχουν περιθώριο -101,9% με τυπική απόκλιση 7,28.
Αυτό σημαίνει ότι οι πτωχευμένες εταιρείες στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις
που δημοσιεύουν, καταγράφουν ζημίες ίσες με το ύψος του κύκλου εργασιών τους
ενώ υπάρχουν πολλές πτωχευμένες εταιρείες που καταγράφουν κέρδη.
Το

γεγονός

αυτό

αντικατοπτρίζεται

ξεκάθαρα

στους

αριθμοδείκτες

αποδοτικότητας ενεργητικού, ιδίων και συνολικών κεφαλαίων (FR23-25) όπου οι
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πτωχευμένες εταιρείες καταγράφουν αρνητική αποδοτικότητα ενώ οι μη πτωχευμένες
εταιρείες θετική. Επίσης, οι πτωχευμένες εταιρείες αδυνατούν (-18 φορές) να
αποπληρώσουν τους τόκους των δανείων που έχουν λάβει (FR27) ενώ οι μη
πτωχευμένες εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν ανάλογη δυσκολία (37 φορές).

Πίνακας 7.4 Περιγραφική στατιστική αριθμοδεικτών αποδοτικότητας
Δείκτης
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR27
FR28
FR29
FR30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
0,2741
0,2217
0,0984
-1,0190
0,0805
-0,0180
0,2338
-0,2450
0,0587
-0,0467
1,73
1,31
37,60
-18,40
0,3610
-0,0178
0,2520
-0,0462
-0,0476
-0,0681

Τυπ.Απόκλιση
0,1326
0,1676
0,4451
7,2860
0,0811
0,2081
0,4392
2,3450
0,0848
0,2079
10,57
33,29
109,90
102,80
1,2080
0,4651
1,3410
1,0560
2,7550
2,4030

Εντύπωση προκαλεί ο αριθμοδείκτης εξέλιξης καθαρών κερδών (FR30)
καθώς είναι αρνητικός και για τις δύο ομάδες εταιρειών. Οι πτωχευμένες εταιρείες
βιώνουν μείωση των αποτελεσμάτων τους κατά μέσο όρο -6,8% ενώ οι μη
πτωχευμένες εταιρείες βιώνουν μικρότερη μείωση της τάξης του -4,7%, γεγονός που
είναι ενδεικτικό της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία τη
συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών
των μη πτωχευμένων εταιρειών αυξάνεται κατά 33% τη στιγμή που το κόστος
πωλήσεων αυξάνεται με γοργότερο ρυθμό που υπερβαίνει το 36%. Επίσης, πρέπει να
τονίσουμε ότι σε αυτήν την κατηγορία αριθμοδεικτών, παρατηρούνται υψηλές τιμές
στις τυπικές αποκλίσεις των πτωχευμένων εταιρειών ενώ στις μη πτωχευμένες
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εταιρείες εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς τυπικές αποκλίσεις (Martikainen and
Ankelo, 1991).
Στον Πίνακα 7.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής
στατιστικής των αριθμοδεικτών κεφαλαιακή διάρθρωσης για τις πτωχευμένες και τις
μη πτωχευμένες εταιρείες. Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφική επισκόπηση,
οι πτωχευμένες εταιρείες έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από δανειακά κεφάλαια
γεγονός που επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα καθώς η δανειακή κάλυψη
(FR31) των πτωχευμένων εταιρειών είναι 93% σε σχέση με το 63% των μη
πτωχευμένων εταιρειών. Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα από τους υπόλοιπους
αριθμοδείκτες της δανειακής επιβάρυνσης, της μακροχρόνιας δανειακής επιβάρυνσης
και της οικονομικής αυτοτέλειας (FR32-34). Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός
ότι πέραν των πτωχευμένων εταιρειών και οι μη πτωχευμένες εταιρείες επιδεικνύουν
υψηλή εξάρτηση από ξένα κεφάλαια.

Πίνακας 7.5 Περιγραφική στατιστική αριθμοδεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης
Δείκτης
FR31
FR32
FR33
FR34
FR35
FR36
FR37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
0,6334
0,9230
2,7110
7,1300
0,1720
0,2983
1,1700
0,2983
0,2169
0,2074
4,9100
3,1700
0,4757
0,4824

Τυπ.Απόκλιση
0,2218
0,7840
6,3810
10,2200
1,8880
0,4647
1,8880
0,4647
0,1730
0,1958
8,1200
10,8900
0,6321
0,7132

Ως μη αναμενόμενα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα αποτελέσματα της
περιγραφικής στατιστικής όσον αφορά τους αριθμοδείκτες παγιοποίησης (FR37) και
αυτοχρηματοδότησης (FR37). Και για τους δύο αριθμοδείκτες εμφανίζεται να μην
υπάρχει διαφορά μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών ενώ θα
αναμέναμε οι μη πτωχευμένες εταιρείες να έχουν υψηλότερο βαθμό παγιοποίησης
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(πιο σύγχρονο εξοπλισμό) και υψηλότερο δείκτη αυτοχρηματοδότησης.

Σε κάθε

περίπτωση, η ανωτέρω ανάλυση γίνεται με την επιφύλαξη των υψηλών τιμών των
τυπικών αποκλίσεων που παρατηρούνται και στις δύο ομάδες του πληθυσμού.
Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής των αριθμοδεικτών
επενδύσεων για τις πτωχευμένες και τις μη πτωχευμένες εταιρείες παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 7.6. Τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τον εν λόγω
πίνακα είναι σημαντικά καθώς παρατηρούμε ότι ο βαθμός πληρωμής μερισμάτων
(FR38) των μη πτωχευμένων εταιρειών είναι υψηλότερος (31%) σε σχέση με τις μη
πτωχευμένες εταιρείες (17,5%). Αξιοσημείωτο είναι ότι εταιρείες, στις τελευταίες
οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν πριν την πτώχευση τους, διανέμουν με τη
μορφή μερίσματος το 17,5% των καθαρών κερδών τους ενώ θα μπορούσαν να
επανεπενδύσουν αυτά τα κεφάλαια προς αποφυγή της πτώχευσης.

Πίνακας 7.6 Περιγραφική στατιστική αριθμοδεικτών επενδύσεων
Δείκτης
FR38
FR39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
0,3110
0,1752
0,1029
0,1480

Τυπ.Απόκλιση
0,3322
0,6795
0,1886
0,9460

Τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο έντονα στην μερισματική απόδοση των
ιδίων κεφαλαίων (FR39). Οι πτωχευμένες εταιρείες έχουν μεγαλύτερη μερισματική
απόδοση που μάλιστα αγγίζει το 15% σε σχέση με τις μη πτωχευμένες που έχουν
απόδοση 10%. Τα ποσοστά αυτά είναι εξωφρενικά υψηλά ακόμα και για τις μη
πτωχευμένες εταιρείες πόσο δε μάλλον για τις πτωχευμένες. Προφανώς, για κάποιες
εταιρείες η πτώχευση αποτελεί στρατηγική απόφαση (Balcaen and Ooghe, 2006) σε
αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου η πτώχευση είναι ένα ξαφνικό γεγονός (Hill et
al., 1996) ή οφείλεται σε κάποιο ατύχημα (Davis and Huang, 2004). Το φαινόμενο
αυτό πρέπει να διερευνηθεί υπό το πρίσμα της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας,
αν δηλαδή η πτώχευση αποτελεί στρατηγική επιλογή η οποία καθορίζει και τις
υπόλοιπες λογιστικές επιλογές. Όπως και στην περίπτωση των αριθμοδεικτών
αποδοτικότητας, παρατηρούνται υψηλές τιμές στις τυπικές αποκλίσεις των
πτωχευμένων εταιρειών ενώ στις μη πτωχευμένες εταιρείες εμφανίζονται πιο
μετριοπαθείς τυπικές αποκλίσεις.
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7.3 Έλεγχος μέσης τιμής
Ο έλεγχος της μέσης τιμής είναι μία σχετικά αξιόπιστη στατιστική μέθοδος αν
επιθυμούμε να ελέγξουμε την ύπαρξη τυχόν διαφορών στη μέση τιμή δύο δειγμάτων.
Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, σκοπός είναι ο εντοπισμός των χρηματοοικονομικών
μεταβλητών που έχουν αυξημένο πληροφοριακό περιεχόμενο και ικανότητα
διάκρισης

μεταξύ

πτωχευμένων

και

μη

πτωχευμένων

εταιρειών

που

θα

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης. Ο εντοπισμός
αυτών των χρηματοοικονομικών μεταβλητών θα γίνει με τον έλεγχο διαφοράς στη
μέση τιμή όλων των αριθμοδεικτών μεταξύ των δύο ομάδων ήτοι των πτωχευμένων
και των μη πτωχευμένων εταιρειών.
Ο έλεγχος που θα διεξάγουμε είναι δίπλευρος διότι μας ενδιαφέρει κυρίως να
εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στη μέση τιμή των δύο ομάδων και όχι να
προσδιορίσουμε το πρόσημο της σχέσης μεταξύ των αριθμοδεικτών και της
πτώχευσης. Ωστόσο, είναι εύκολο να κατανοήσουμε το πρόσημο αυτής της σχέσης
από το πρόσημο του στατιστικού t.

7.3.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της μέσης τιμής των αριθμοδεικτών
ρευστότητας μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών, παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 7.7. Η πρώτη μηδενική υπόθεση Η10 που διατυπώσαμε
ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει διαφορά στη μέση τιμή των αριθμοδεικτών των δύο
ομάδων ενώ η πρώτη εναλλακτική υπόθεση Η1A ισχυρίζεται ότι υπάρχει. Σχετικά με
τους πρώτους οκτώ αριθμοδείκτες ρευστότητας, δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη
Η10 της ισότητας των μέσων τιμών για τους αριθμοδείκτες FR3-4 που αφορούν το
δείκτη χρονικής προστασίας.
Αντίθετα, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η1A ότι υπάρχει διαφορά
στη μέση τιμή των υπόλοιπων αριθμοδεικτών ανάμεσα στις πτωχευμένες και τις μη
πτωχευμένες εταιρείες, σε διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας (α). Άρα, υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή των αριθμοδεικτών FR1, FR2, FR5,
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FR6, FR7 και FR8 μεταξύ των πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών.
Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω αριθμοδείκτες διαθέτουν ικανότητα διαχωρισμού των
πτωχευμένων εταιρειών από τις μη πτωχευμένες και θεωρούνται υποψήφιοι για να
συμμετέχουν στην κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
Επιπλέον, το πρόσημο της τιμής του στατιστικού t είναι θετικό για όλους τους
αριθμοδείκτες, γεγονός που υποδηλώνει τη θετική σχέση αυτών των αριθμοδεικτών
με την επιβίωση (μη πτώχευση) μιας εταιρείας. Άρα, όσο μεγαλύτερη κυκλοφοριακή
και άμεση ρευστότητα και ταμιακή ροή διαθέτει μια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη
πιθανότητα έχει να μην πτωχεύσει. Τέλος, διατηρούμε μια μικρή επιφύλαξη σχετικά
με την κατανομή του δείγματος ειδικά των πτωχευμένων εταιρειών.

Πίνακας 7.7 Έλεγχος μέσης τιμής αριθμοδεικτών ρευστότητας
Δείκτης
FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
2,1030
1,1086
1,5650
0,7841
291
342
2,3498
2,3225
392159
-168701
3,6780
0,5660
0,2243
-0,1713
0,1592
-0,1571

T Value
2,920

P Value
***
0,005

2,590

0,012

-0,680

0,500

0,677

0,677

2,230

0,028

3,790

0,000

3,530

0,001

3,380

0,001

**

**
***
***
***

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

7.3.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της μέσης τιμής των αριθμοδεικτών
δραστηριότητας μεταξύ των δύο ομάδων εταιρειών, παρουσιάζονται αναλυτικά στον
Πίνακα 7.8. Η δεύτερη μηδενική υπόθεση Η20 που διατυπώσαμε ισχυρίζεται ότι δεν
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υπάρχει διαφορά στη μέση τιμή των αριθμοδεικτών των δύο ομάδων ενώ η δεύτερη
εναλλακτική υπόθεση Η2A ισχυρίζεται ότι υπάρχει. Όσον αφορά τους αριθμοδείκτες
δραστηριότητας, δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η20 της
ισότητας των μέσων τιμών για τους αριθμοδείκτες FR9, FR10, FR11, FR12, FR13,
FR15, FR16, FR18 και FR19.

Πίνακας 7.8 Έλεγχος μέσης τιμής αριθμοδεικτών δραστηριότητας
Δείκτης
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
FR15
FR16
FR17
FR18
FR19
FR20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
144,3
625,0
1,9502
1,9950
202,3
892,0
2,2048
2,2611
159,7
524,0
2,0780
2,2302
185,1
992,0
1,8780
1,6830
4,9640
7,8100
16,2500
28,7000
1,1006
1,0800
0,3330
-0,0251

T Value

P Value

-1,090

0,278

-0,420

0,675

-1,120

0,266

-0,710

0,482

-1,240

0,218

-1,910

0,059

-1,060

0,291

0,800

0,425

-1,800

0,076

-1,030

0,309

0,140

0,893

2,240

0,028

*

*

**

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

Αντίθετα, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η2A ότι υπάρχει διαφορά
στη μέση τιμή των υπόλοιπων αριθμοδεικτών ανάμεσα στις πτωχευμένες και τις μη
πτωχευμένες εταιρείες, σε διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας (α). Άρα, υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή των αριθμοδεικτών FR14, FR17 και
FR20 μεταξύ των πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών. Αυτό σημαίνει
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ότι οι εν λόγω αριθμοδείκτες διαθέτουν ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων
εταιρειών από τις μη πτωχευμένες και θεωρούνται υποψήφιοι για την κατασκευή των
υποδειγμάτων πρόβλεψης.
Το πρόσημο της τιμής του στατιστικού t είναι θετικό για τον FR20 και
αρνητικό για τους αριθμοδείκτες FR14, FR17. Άρα, όσο μεγαλύτερη εξέλιξη
(αύξηση) πωλήσεων (FR20) έχει μια εταιρεία τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να
μην πτωχεύσει και το αντίστροφο. Αντίθετα, όσο μικρότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα
προμηθευτών (FR14) και κυκλοφοριακή ταχύτητα ιδίων κεφαλαίων (FR17) έχει μια
εταιρεία τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να μην πτωχεύσει και το αντίστροφο. Σε
κάθε περίπτωση, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την κατανομή του
δείγματος.

7.3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Στον Πίνακα 7.9 παρουσιάζονται ενδελεχώς τα αποτελέσματα των ελέγχων
της μέσης τιμής των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας ανάμεσα στις πτωχευμένες και
στις μη πτωχευμένες εταιρείες. Γι’ αυτή την κατηγορία αριθμοδεικτών, διατυπώθηκε
η τρίτη μηδενική υπόθεση Η30 ότι δεν υπάρχει διαφορά στη μέση τιμή των
αριθμοδεικτών των δύο ομάδων ενώ η τρίτη εναλλακτική υπόθεση Η3A ισχυρίζεται
ότι υπάρχει. Όπως είναι εμφανές από τον Πίνακα 7.9, δεν μπορούμε να απορρίψουμε
τη μηδενική υπόθεση Η30 της ισότητας των μέσων τιμών για τους αριθμοδείκτες
FR22, FR24, FR26, FR29 και FR30. Με την επιφύλαξη σχετικά με την κατανομή του
δείγματος, αυτοί οι αριθμοδείκτες δεν θα είναι υποψήφιοι για συμμετοχή στην
κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
Κατ’ επέκταση για τους υπόλοιπους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας,
αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η3A ότι υπάρχει διαφορά στη μέση τιμή
τους ανάμεσα στις πτωχευμένες και τις μη πτωχευμένες εταιρείες, σε διαφορετικά
επίπεδα σημαντικότητας (α). Άρα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση
τιμή των αριθμοδεικτών FR21, FR23, FR25, FR27 και FR28 μεταξύ των δύο ομάδων
ήτοι πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω
αριθμοδείκτες διαθέτουν ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από τις
μη πτωχευμένες και θεωρούνται υποψήφιοι για την κατασκευή των υποδειγμάτων
πρόβλεψης. Αυτοί οι αριθμοδείκτες είναι το περιθώριο μικτού κέρδους, η
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αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων, η αποδοτικότητα ενεργητικού, η κάλυψη των
τόκων και η εξέλιξη του κόστους πωλήσεων.
Όσον αφορά το πρόσημο της τιμής του στατιστικού t, αυτό είναι θετικό για
όλους τους αριθμοδείκτες που έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση τιμή.
Άρα, όσο μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους, μεγαλύτερη αποδοτικότητα
συνολικών κεφαλαίων, μεγαλύτερη αποδοτικότητα ενεργητικού, μεγαλύτερη κάλυψη
των τόκων και ταχύτερη εξέλιξη του κόστους πωλήσεων επιδεικνύει μια εταιρεία
τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να μην πτωχεύσει και το αντίστροφο.

Πίνακας 7.9 Έλεγχος μέσης τιμής αριθμοδεικτών αποδοτικότητας
Δείκτης
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR27
FR28
FR29
FR30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
0,2741
0,2217
0,0984
-1,0190
0,0805
-0,0180
0,2338
-0,2450
0,0587
-0,0467
1,73
1,31
37,60
-18,40
0,3610
-0,0178
0,2520
-0,0462
-0,0476
-0,0681

T Value
1,920

P Value
*
0,058

1,200

0,237

3,440

0,001

1,570

0,122

3,670

0,000

0,100

0,924

2,910

0,004

2,280

0,025

1,370

0,175

0,040

0,965

***

***

***
**

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

7.3.4 Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της μέσης τιμής των αριθμοδεικτών
κεφαλαιακής διάρθρωσης μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών
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παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 7.10. Γι’ αυτούς τους αριθμοδείκτες,
διατυπώθηκε η τέταρτη μηδενική υπόθεση Η40 ότι δεν υπάρχει διαφορά στη μέση
τιμή των αριθμοδεικτών των δύο ομάδων ενώ η τέταρτη εναλλακτική υπόθεση Η4A
ισχυρίζεται ότι υπάρχει. Είναι προφανές ότι δε δύναται να απορριφθεί η μηδενική
υπόθεση Η40 της ισότητας των μέσων τιμών για τους αριθμοδείκτες FR33, FR35,
FR36, και FR37.

Πίνακας 7.10 Έλεγχος μέσης τιμής αριθμοδεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης
Δείκτης
FR31
FR32
FR33
FR34
FR35
FR36
FR37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
0,6334
0,9230
2,7110
7,1300
0,1720
0,2983
1,1700
0,2983
0,2169
0,2074
4,9100
3,1700
0,4757
0,4824

T Value
-2,780

P Value
***
0,007

-2,870

0,005

-1,100

0,276

3,500

0,001

0,290

0,775

1,000

0,319

-0,060

0,956

***

***

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

Για τους υπόλοιπους αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης ήτοι FR31,
FR32 και FR34, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η4A ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά στη μέση τιμή τους ανάμεσα στις πτωχευμένες και τις μη
πτωχευμένες εταιρείες, σε διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας (α). Αυτό σημαίνει
ότι οι εν λόγω αριθμοδείκτες διαθέτουν ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων
εταιρειών από τις μη πτωχευμένες και θεωρούνται υποψήφιοι για την κατασκευή των
υποδειγμάτων πρόβλεψης. Αυτοί οι αριθμοδείκτες είναι η δανειακή κάλυψη, η
δανειακή επιβάρυνση και η οικονομική αυτοτέλεια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους αριθμοδείκτες δανειακής κάλυψης και
δανειακής επιβάρυνσης, το πρόσημο της τιμής του στατιστικού t είναι αρνητικό,
γεγονός που υποδηλώνει την αρνητική σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς τους
αριθμοδείκτες και στην πιθανότητα μη πτώχευσης της εταιρείας. Είναι λογικό αφού
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όσο λιγότερο δανείζεται μια εταιρεία τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να μην
πτωχεύσει. Αντίθετα, για την οικονομική αυτοτέλεια το πρόσημο της τιμής του
στατιστικού t είναι θετικό, γεγονός που υποδηλώνει την θετική σχέση που υπάρχει
ανάμεσα σε αυτή και στην πιθανότητα μη πτώχευσης της εταιρείας. Όσο πιο
οικονομικά ανεξάρτητη είναι μια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να μην
πτωχεύσει και το αντίστροφο.

7.3.5 Αριθμοδείκτες επενδύσεων

Όσον αφορά τους αριθμοδείκτες επενδύσεων, τα αποτελέσματα των ελέγχων
της μέσης τιμής τους μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών
παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στον Πίνακα 7.11. Για τους επενδυτικούς
αριθμοδείκτες, διατυπώθηκε η πέμπτη μηδενική υπόθεση Η50 ότι δεν υπάρχει
διαφορά στη μέση τιμή των αριθμοδεικτών των δύο ομάδων ενώ η πέμπτη
εναλλακτική υπόθεση Η5A ισχυρίζεται ότι υπάρχει. Είναι προφανές ότι δε δύναται να
απορριφθεί η μηδενική υπόθεση Η50 της ισότητας των μέσων τιμών και για τους δύο
αριθμοδείκτες που απαρτίζουν αυτήν την κατηγορία.

Πίνακας 7.11 Έλεγχος μέσης τιμής αριθμοδεικτών επενδύσεων
Δείκτης
FR38
FR39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση Τιμή
0,3110
0,1752
0,1029
0,1480

T Value

P Value

1,400

0,164

-0,370

0,716

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω αριθμοδείκτες επενδύσεων δεν διαθέτουν
σημαντική ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από τις μη
πτωχευμένες και δεν θεωρούνται υποψήφιοι για την κατασκευή των υποδειγμάτων
πρόβλεψης. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για την κατανομή
του δείγματος.
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7.4 Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov
Για να ελέγξουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του ελέγχου της μέσης
τιμής πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι η κατανομή του συνολικού δείγματος αλλά και
των επιμέρους ομάδων (πτωχευμένες και μη πτωχευμένες εταιρείες) είναι κανονική.
Αυτό θα γίνει με τον έλεγχο ενός δείγματος (one sample test) των KolmogorovSmirnov. Ο έλεγχος συγκρίνει την παρατηρούμενη συχνότητα της αθροιστικής
κατανομής του δείγματος με την αναμενόμενη συχνότητα της αθροιστικής κατανομής
του πληθυσμού.
Στην περίπτωση μας, η μηδενική υπόθεση είναι ότι η κατανομή του δείγματος
είναι ίδια με την κατανομή του πληθυσμού που είναι κανονική. Ενώ η εναλλακτική
υπόθεση είναι ότι η κατανομή του δείγματος είναι διαφορετική από την κατανομή του
πληθυσμού που είναι κανονική. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των KolmogorovSmirnov για την κανονικότητα της κατανομής του συνολικού δείγματος αλλά και των
επιμέρους δειγμάτων ήτοι το δείγμα των πτωχευμένων εταιρειών και το δείγμα των
μη πτωχευμένων εταιρειών, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7.12.
Παρατηρούμε ότι από τους αριθμοδείκτες ρευστότητας κανένας δεν
ακολουθεί την κανονική κατανομή (απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση) με εξαίρεση
τον μετασχηματισμένο (λογάριθμο) δείκτη χρονικής προστασίας (FR4) τόσο στο
συνολικό όσο και στα επιμέρους δείγματα. Το ίδιο ακριβώς παρατηρούμε και για
τους αριθμοδείκτες δραστηριότητας με εξαίρεση τους μετασχηματισμένους
(λογάριθμους) αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας Αποθεμάτων (FR10) και
προμηθευτών (FR14). Όσον αφορά τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, ο μοναδικός
αριθμοδείκτης που ακολουθεί την κανονική κατανομή και στα τρία δείγματα είναι το
περιθώριο μικτού κέρδους (FR21). Ενώ στους αριθμοδείκτες κεφαλαιακής
διάρθρωσης και επενδύσεων, κανένας αριθμοδείκτης δεν ακολουθεί την κανονική
κατανομή στο συνολικό δείγμα.
Είναι εντυπωσιακό πως ούτε το δείγμα των μη πτωχευμένων εταιρειών στους
περισσότερους αριθμοδείκτες δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή, γεγονός που
τορπιλίζει την προγενέστερη ανάλυση και επιλογή χρηματοοικονομικών μεταβλητών
με βάση τον έλεγχο της μέσης τιμής, η οποία υποθέτει την κανονική κατανομή του
δείγματος.
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Πίνακας 7.12 Έλεγχος ενός δείγματος των Kolmogorov - Smirnov
Δείκτης
FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
FR15
FR16
FR17
FR18
FR19
FR20
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR27
FR28
FR29
FR30
FR31
FR32
FR33
FR34
FR35
FR36
FR37
FR38
FR39

Συνολικό Δείγμα
K-S Z
Sig.(2t)
3,323
0,000
3,350
0,000
3,249
0,000
1,143
0,147
2,947
0,000
3,440
0,000
2,777
0,000
2,841
0,000
4,827
0,000
1,189
0,118
5,105
0,000
1,347
0,053
4,601
0,000
1,197
0,114
5,088
0,000
3,088
0,000
2,563
0,000
4,072
0,000
1,638
0,009
3,504
0,000
0,938
0,342
4,976
0,000
3,157
0,000
4,108
0,000
3,468
0,000
4,700
0,000
4,145
0,000
3,544
0,000
3,509
0,000
2,994
0,000
3,673
0,000
2,773
0,000
4,436
0,000
3,054
0,000
1,611
0,011
3,455
0,000
2,625
0,000
3,594
0,000
4,713
0,000

***
***
***
***
***
***
***
***
***
*
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
***

Μη Πτωχευμένες
K-S Z
Sig.(2t)
2,690
0,000
2,609
0,000
2,067
0,000
0,854
0,459
2,236
0,000
2,605
0,000
2,017
0,001
1,814
0,003
1,490
0,024
0,812
0,524
1,293
0,070
0,918
0,368
1,669
0,008
0,538
0,934
1,053
0,218
2,376
0,000
1,749
0,004
1,953
0,001
0,952
0,325
3,096
0,000
0,640
0,807
3,187
0,000
1,472
0,026
1,979
0,001
1,447
0,030
3,356
0,000
2,616
0,000
3,058
0,000
2,731
0,000
2,095
0,000
1,098
0,179
2,546
0,000
3,443
0,000
2,227
0,000
1,219
0,103
2,441
0,000
1,764
0,004
1,364
0,049
2,285
0,000

***
***
***
***
***
***
***
**
*
***

***
***
***
***
***
**
***
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***

Πτωχευμένες
K-S Z
Sig.(2t)
1,559
0,015
1,266
0,081
2,292
0,000
0,733
0,655
2,153
0,000
2,146
0,000
2,290
0,000
2,347
0,000
3,444
0,000
0,914
0,374
3,845
0,000
1,325
0,060
3,277
0,000
1,240
0,092
3,670
0,000
2,113
0,000
1,949
0,001
3,059
0,000
1,623
0,010
1,216
0,104
0,843
0,475
3,624
0,000
2,399
0,000
2,849
0,000
2,554
0,000
3,321
0,000
3,421
0,000
1,134
0,153
2,466
0,000
2,274
0,000
3,160
0,000
1,956
0,001
3,042
0,000
2,014
0,001
1,364
0,048
2,662
0,000
1,948
0,001
3,291
0,000
3,688
0,000

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01
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7.5 Έλεγχος Mann-Whitney
Εξαιτίας των αποτελεσμάτων του ελέγχου ενός δείγματος των KolmogorovSmirnov, τόσο στο συνολικό δείγμα όσο και στις επιμέρους ομάδες, δεν μπορούμε να
υποθέσουμε ότι η κατανομή του δείγματος είναι κανονική. Το γεγονός αυτό θέτει σε
αμφισβήτηση τα αποτελέσματα των ελέγχων της μέσης τιμής των αριθμοδεικτών
μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Προς επιβεβαίωση των
αποτελεσμάτων του ελέγχου της μέσης τιμής, πρέπει να διεξαχθεί μη παραμετρικός
έλεγχος διαφοράς στη θέση των δύο κατανομών πληθυσμού.
Αυτό γίνεται με την διεξαγωγή του ελέγχου Kruskal-Wallis σε περίπτωση που
υπάρχουν τρεις ή περισσότερες ομάδες ενώ στην περίπτωση μας που υπάρχουν δύο
ομάδες (πτωχευμένες και μη πτωχευμένες εταιρείες) ενδείκνυται η διεξαγωγή
ελέγχου U των Mann-Whitney. Ο έλεγχος Mann-Whitney είναι ένας ισχυρός μη
παραμετρικός έλεγχος διαφοράς της θέσης των κατανομών δύο πληθυσμών, ο οποίος
χρησιμοποιείται αντί του στατιστικού t σε περίπτωση μη κανονικής κατανομής του
πληθυσμού. Το στατιστικό U των Mann-Whitney υπολογίζεται από τον ακόλουθο
τύπο:

U  nA nB 

n (n  1 )  W
A

A

(7.1)

2

όπου nA ο αριθμός των εταιρειών στην Α ομάδα, nB ο αριθμός των εταιρειών
στη Β ομάδα και W το άθροισμα των τάξεων (Lapin, 1993).
Σε αυτή την περίπτωση, το στατιστικό Ζ χρησιμοποιείται για να προσεγγίσει
την κατανομή της δειγματοληψίας του U και μπορούμε να το υπολογίσουμε με τον
εξής τρόπο:

Z

U

nn
A

B

2
(
n A nB n A  nB  1)

(7.2)

12
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7.5.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Από την εφαρμογή των (7.1) και (7.2) στα δείγματα των πτωχευμένων και μη
πτωχευμένων εταιρειών λαμβάνουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων Mann-Whitney
των αριθμοδεικτών ρευστότητας, οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα
7.13. Η μηδενική υπόθεση Η10 εδώ είναι ότι οι κατανομές των δύο δειγμάτων
(πτωχευμένων και μη εταιρειών) είναι όμοιες (identical), ενώ η εναλλακτική υπόθεση
Η1A ισχυρίζεται ότι οι δύο κατανομές δεν είναι όμοιες. Τα αποτελέσματα των
ελέγχων Mann-Whitney και της μέσης τιμής συμφωνούν απόλυτα καθώς δεν
μπορούμε να απορρίψουμε τη Η10 για τους αριθμοδείκτες FR3 και FR4 που αφορούν
το δείκτη χρονικής προστασίας.

Πίνακας 7.13 Έλεγχος Mann-Whitney U αριθμοδεικτών ρευστότητας
Δείκτης
FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση
Τάξη
76,11
46,89
74,16
48,84
61,09
61,91
61,09
61,91
74,61
48,39
74,61
48,39
78,41
44,59
78,24
44,76

Άθροισμα
Τάξεων
4642,5
2860,5
4523,5
2979,5
3726,5
3776,5
3726,5
3776,5
4551,0
2952,0
4551,0
2952,0
4783,0
2720,0
4772,5
2730,5

U-Test

Z

969 -4,562

sig.(2t)
***
0,000

1088 -3,953

0,000

1836 -0,128

0,898

1836 -0,128

0,898

1061 -4,094

0,000

1061 -4,094

0,000

829 -5,282

0,000

839 -5,228

0,000

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

Αντίθετα, και στους δύο ελέγχους αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση
Η1A για τους υπόλοιπους αριθμοδείκτες FR1, FR2, FR5, FR6, FR7 και FR8 μεταξύ
των πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω
αριθμοδείκτες διαθέτουν ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από τις
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μη πτωχευμένες και θεωρούνται σίγουρα υποψήφιοι για να συμμετέχουν στην
κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης καθώς επιβεβαιώνεται η σημασία τους και
με τους δύο ελέγχους.
Επιπλέον, η θετική σχέση αυτών των αριθμοδεικτών με την επιβίωση (μη
πτώχευση) μιας εταιρείας επιβεβαιώνεται από το άθροισμα των τάξεων καθώς το
δείγμα των μη πτωχευμένων εταιρειών έχει μεγαλύτερο άθροισμα τάξεων από το
δείγμα των πτωχευμένων εταιρειών. Τα συμπεράσματα που εξήγαμε για τους
αριθμοδείκτες ρευστότητας, ενισχύονται μετά τον έλεγχο των Mann-Whitney.

7.5.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Μετά την εφαρμογή των (7.1) και (7.2) στα δείγματα των πτωχευμένων και
μη πτωχευμένων εταιρειών λαμβάνουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων MannWhitney των αριθμοδεικτών δραστηριότητας, οι οποίοι παρουσιάζονται ενδελεχώς
στον Πίνακα 7.14. Η μηδενική υπόθεση Η20 εδώ είναι ότι οι κατανομές των δύο
δειγμάτων (πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών) είναι όμοιες (identical),
ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η2A ισχυρίζεται ότι οι δύο κατανομές δεν είναι όμοιες.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων Mann-Whitney και της μέσης τιμής συμφωνούν για
την πλειονότητα των αριθμοδεικτών. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη Η20 για τους
αριθμοδείκτες FR9, FR10, FR11, FR12, FR15, FR16, FR17 και FR18.
Αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η2A για τους υπόλοιπους
αριθμοδείκτες FR13, FR14, FR19 και FR20. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυκλοφοριακή
ταχύτητα προμηθευτών (FR13) στον έλεγχο μέσης τιμής θεωρήθηκε μη σημαντική
μεταβλητή τη στιγμή που ο λογάριθμος της (FR14) θεωρήθηκε σημαντική
μεταβλητή. Αυτό είναι ενδεικτικό της μη κανονικής κατανομής του εν λόγω
αριθμοδείκτη καθώς επιβεβαιώνεται και στον έλεγχο Mann-Whitney ότι για την FR14
αποδεχόμαστε την Η2A. Το ίδιο ισχύει και για τον FR19 που στον έλεγχο μέσης τιμής
θεωρήθηκε μη σημαντική μεταβλητή τη στιγμή που ο έλεγχος Mann-Whitney
κατέδειξε το ακριβώς αντίθετο. Το αντίστροφο ισχύει και για τον FR17 που στον
έλεγχο μέσης τιμής θεωρήθηκε σημαντική μεταβλητή, τη στιγμή που κατά τον έλεγχο
Mann-Whitney θεωρήθηκε μη σημαντική μεταβλητή. Αυτό σημαίνει ότι οι
αριθμοδείκτες FR13, FR14, FR19 και FR20 διαθέτουν ικανότητα διαχωρισμού των
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πτωχευμένων εταιρειών από τις μη πτωχευμένες και θεωρούνται σίγουρα υποψήφιοι
για να συμμετέχουν στην κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
Η θετική σχέση των αριθμοδεικτών FR19, FR20 και η αρνητική σχέση των
αριθμοδεικτών FR13, FR14 με την επιβίωση (μη πτώχευση) μιας εταιρείας
επιβεβαιώνεται από το άθροισμα των τάξεων. Για τους πρώτους αριθμοδείκτες, το
άθροισμα των τάξεων των πτωχευμένων εταιρειών είναι υψηλότερο, ενώ για τους
δεύτερους ισχύει το αντίστροφο. Τα συμπεράσματα μας ειδικά για τους FR14 και
FR20, ενισχύονται μετά τον έλεγχο των Mann-Whitney.

Πίνακας 7.14 Έλεγχος Mann-Whitney U αριθμοδεικτών δραστηριότητας
Δείκτης
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
FR15
FR16
FR17
FR18
FR19
FR20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση
Τάξη
59,66
63,34
59,66
63,34
58,55
64,45
58,55
64,45
52,60
70,40
52,60
70,40
63,25
59,75
63,25
59,75
58,82
64,18
63,84
59,16
67,75
55,25
72,36
50,64

Άθροισμα
Τάξεων
3639,5
3863,5
3639,0
3864,0
3571,5
3931,5
3571,5
3931,5
3208,5
4294,5
3208,5
4294,5
3858,0
3645,0
3858,0
3645,0
3588,0
3915,0
3894,5
3608,5
4132,5
3370,5
4414,0
3089,0

U-Test

Z

sig.(2t)

1748 -0,574

0,566

1748 -0,576

0,565

1680 -0,922

0,357

1680 -0,922

0,357

1318 -2,781

0,005

1318 -2,781

0,005

1754 -0,545

0,586

1754 -0,545

0,586

1697 -0,837

0,402

1718 -0,732

0,464

1480 -1,951

0,051

1198 -3,392

0,001

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01
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7.5.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Τοιουτοτρόπως, με την εφαρμογή των (7.1) και (7.2) στα δείγματα των
πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών λαμβάνουμε τα αποτελέσματα των
ελέγχων

Mann-Whitney

των

αριθμοδεικτών

αποδοτικότητας,

οι

οποίοι

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.15. Η μηδενική υπόθεση Η30 είναι ότι οι κατανομές
των δύο δειγμάτων είναι όμοιες (identical), ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η3A
ισχυρίζεται ότι οι δύο κατανομές δεν είναι όμοιες. Τα αποτελέσματα των ελέγχων
Mann-Whitney και της μέσης τιμής συμφωνούν σε πολλούς αριθμοδείκτες. Δεν
μπορούμε να απορρίψουμε τη Η30 για τον αριθμοδείκτη οικονομικής μόχλευσης
(FR26).

Πίνακας 7.15 Έλεγχος Mann-Whitney U αριθμοδεικτών αποδοτικότητας
Δείκτης
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR27
FR28
FR29
FR30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση
Τάξη
67,73
55,27
76,85
46,15
74,07
48,93
71,16
51,84
78,57
44,43
64,08
58,92
79,95
43,05
72,01
50,99
75,89
47,11
70,39
52,61

Άθροισμα
Τάξεων
4131,5
3371,5
4688,0
2815,0
4518,0
2985,0
4341,0
3162,0
4792,5
2710,5
3909,0
3594,0
4877,0
2626,0
4392,5
3110,5
4629,5
2873,5
4294,0
3209,0

U-Test

Z

1480 -1,946

sig.(2t)
*
0,052

924 -4,796

0,000

1094 -3,925

0,000

1271 -3,019

0,003

819 -5,331

0,000

1703 -0,806

0,420

735 -5,764

0,000

1220 -3,282

0,001

982 -4,496

0,000

1318 -2,778

0,005

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01
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Στον αντίποδα, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η3A για τους όλους
τους υπόλοιπους αριθμοδείκτες FR21-FR30 πλην του FR26. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι αριθμοδείκτες FR22, FR24, FR29 και FR30 στον έλεγχο μέσης τιμής θεωρήθηκαν
μη σημαντικές μεταβλητές τη στιγμή που ο έλεγχος Mann-Whitney κατέδειξε το
ακριβώς αντίθετο. Αυτό είναι ενδεικτικό της μη κανονικής κατανομής των εν λόγω
αριθμοδεικτών. Γενικά, όλοι οι αριθμοδείκτες πλην του FR26 θεωρείται ότι
διαθέτουν ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από τις μη
πτωχευμένες.
Ειδικότερα, η θετική σχέση όλων των αριθμοδεικτών με την επιβίωση (μη
πτώχευση) μιας εταιρείας επιβεβαιώνεται καθώς το δείγμα των μη πτωχευμένων
εταιρειών έχει μεγαλύτερο άθροισμα τάξεων από το δείγμα των πτωχευμένων
εταιρειών. Τα συμπεράσματα μας ειδικά για τους FR23,FR25 και FR27, ενισχύονται
μετά τον έλεγχο των Mann-Whitney και θεωρούνται σίγουρα υποψήφιοι για να
συμμετέχουν στην κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης.

7.5.4 Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης

Τα

αποτελέσματα

των

ελέγχων

Mann-Whitney

των

αριθμοδεικτών

κεφαλαιακής διάρθρωσης που λάβαμε, μετά την εφαρμογή των (7.1) και (7.2) στα
δείγματα των πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 7.16. Η μηδενική υπόθεση Η40 είναι ότι οι κατανομές των δύο δειγμάτων
είναι όμοιες (identical), ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η4A ισχυρίζεται ότι οι δύο
κατανομές δεν είναι όμοιες. Τα αποτελέσματα των ελέγχων Mann-Whitney και της
μέσης τιμής συμφωνούν σε όλους τους αριθμοδείκτες πλην των FR33 και FR36. Δεν
μπορούμε να απορρίψουμε τη Η40 για τους αριθμοδείκτες FR35 και FR37.
Κατ’ επέκταση, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η4A για τους όλους
τους υπόλοιπους αριθμοδείκτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αριθμοδείκτες FR33 και
FR36 στον έλεγχο μέσης τιμής θεωρήθηκαν μη σημαντικές μεταβλητές τη στιγμή που
ο έλεγχος Mann-Whitney κατέδειξε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό είναι ενδεικτικό της
μη κανονικής κατανομής των εν λόγω αριθμοδεικτών.
Ειδικότερα, η θετική (αρνητική) σχέση των αριθμοδεικτών FR33-FR37
(FR31, FR32) με την μη πτώχευση μιας εταιρείας επιβεβαιώνεται καθώς το δείγμα
των μη πτωχευμένων εταιρειών έχει μεγαλύτερο (μικρότερο) άθροισμα τάξεων από
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το δείγμα των πτωχευμένων εταιρειών. Εντύπωση προκαλεί η αλλαγή στο πρόσημο
της σχέσης μεταξύ των δύο ελέγχων για τους FR33 και FR37. Κατά τον έλεγχο μέσης
τιμής εμφανίζονται να έχουν αρνητική σχέση με τη μη πτώχευση, στον έλεγχο των
Mann-Whitney εμφανίζονται να έχουν θετική σχέση με τη μη πτώχευση.

Πίνακας 7.16 Έλεγχος Mann-Whitney U αριθμοδεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης
Δείκτης
FR31
FR32
FR33
FR34
FR35
FR36
FR37

Μέση
Τάξη
48,60
74,40
52,84
70,16
69,34
53,66
75,30
47,70
64,49
58,51
72,93
50,07
62,43
60,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Άθροισμα
Τάξεων
2964,5
4538,5
3223,0
4280,0
4230,0
3273,0
4593,0
2910,0
3934,0
3569,0
4448,5
3054,5
3808,0
3695,0

U-Test

Z

1074 -4,030

sig.(2t)
***
0,000

1332 -2,706

0,007

1382 -2,694

0,007

1019 -4,309

0,000

1678 -0,935

0,350

1164 -3,569

0,000

1804 -0,289

0,772

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

7.5.5 Αριθμοδείκτες επενδύσεων

Τα

αποτελέσματα

των

ελέγχων

Mann-Whitney

των

επενδυτικών

αριθμοδεικτών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7.17. Η μηδενική υπόθεση
Η50 εδώ είναι ότι οι κατανομές των δύο δειγμάτων (πτωχευμένων και μη
πτωχευμένων εταιρειών) είναι όμοιες (identical), ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η5A
ισχυρίζεται ότι οι δύο κατανομές δεν είναι όμοιες. Τα αποτελέσματα των ελέγχων
Mann-Whitney και της μέσης τιμής διαφωνούν πλήρως και για τους δύο
αριθμοδείκτες αυτής της κατηγορίας.
Αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η5A για όλους τους αριθμοδείκτες
ήτοι FR38 και FR39. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο αριθμοδείκτες στον έλεγχο
μέσης τιμής θεωρήθηκαν μη σημαντικές μεταβλητές τη στιγμή που ο έλεγχος Mann-
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Whitney κατέδειξε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό είναι ενδεικτικό της μη κανονικής
κατανομής των εν λόγω αριθμοδεικτών. Αυτό σημαίνει ότι οι FR38 και FR39
διαθέτουν ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από τις μη
πτωχευμένες και θεωρούνται υποψήφιοι για να συμμετέχουν στην κατασκευή των
υποδειγμάτων πρόβλεψης.

Πίνακας 7.17 Έλεγχος Mann-Whitney U αριθμοδεικτών επενδύσεων
Δείκτης
FR38
FR39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη
Μη Πτωχευμένη
Πτωχευμένη

Μέση
Τάξη
77,17
45,83
78,57
44,43

Άθροισμα
Τάξεων
4707,5
2795,5
4792,5
2710,5

U-Test

Z

904 -5,313

sig.(2t)
***
0,000

819 -5,786

0,000

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

Η θετική σχέση των αριθμοδεικτών FR38 και FR39 με την επιβίωση (μη
πτώχευση) μιας εταιρείας επιβεβαιώνεται από το άθροισμα των τάξεων. Εντύπωση
προκαλεί ότι το φαινόμενο αλλαγής στο πρόσημο της σχέσης εμφανίζεται και στον
FR39 όπως για τους FR33 και FR37.

7.6 Αποτελέσματα της μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης
Από την εφαρμογή της (5.12) για μία κάθε φορά μεταβλητή διαχωρισμού
(χρηματοοικονομικό αριθμοδείκτη), λαμβάνουμε τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.18,
όπου παρατίθενται τα ποσοστά των ορθών προβλέψεων της μονομεταβλητής
διακριτής ανάλυσης κατά το παράδειγμα του Beaver (1966). Δεν πρέπει να
λησμονείται ότι βασική υπόθεση της διακριτής ανάλυσης είναι η κανονική κατανομή
των μεταβλητών διαχωρισμού, κάτι που παρατηρήσαμε κατά τον έλεγχο των
Kolmogorov-Smirnov, ότι δεν ισχύει για τις περισσότερες τουλάχιστον μεταβλητές
διαχωρισμού.
Με αυτή την επιφύλαξη, μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του
Πίνακα 7.18. Όσον αφορά τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, αυτοί που παρουσιάζουν
δεινή ικανότητα διαχωρισμού είναι οι αριθμοδείκτες ταμιακής ροής (FR5-8) και η
κυκλοφοριακή και η άμεση ρευστότητα (FR1, FR2). Τα αποτελέσματα της
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μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης (UDA) επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα μας
από τους ελέγχους της μέσης τιμής και των Mann-Whitney.
Σχετικά με τους αριθμοδείκτες δραστηριότητας, τα αποτελέσματα της
μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης καταδεικνύουν ότι οι FR14, FR10, FR17 και
FR20 διαθέτουν σημαντική ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων από τις μη
πτωχευμένες εταιρείες. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της UDA είναι
συμβατά με αυτά του ελέγχου της μέσης τιμής των δύο ομάδων, το οποίο θεωρείται
αναμενόμενο καθώς και οι δύο μεθοδολογίες υποθέτουν την κανονική κατανομή των
μεταβλητών. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της UDA δεν συμφωνούν με αυτά του μη
παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, τουλάχιστον για τους FR13, FR17 και FR19.
Αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονός της μη κανονικής κατανομής των εν λόγω
μεταβλητών.

Πίνακας 7.18 Ποσοστά ορθών προβλέψεων μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης
Ρευστότητα
Δείκτης UDA%

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6
FR7
FR8

61,5%
59,8%
55,7%
49,2%
63,1%
63,1%
68,9%
66,4%

Δραστηριότητα
Δείκτης UDA%

FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
FR15
FR16
FR17
FR18
FR19
FR20

52,5%
58,2%
50,8%
55,7%
54,9%
61,5%
54,9%
54,1%
56,6%
51,6%
54,1%
55,7%

Αποδοτικότητα
Δείκτης UDA%

FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR27
FR28
FR29
FR30

55,7%
55,7%
61,5%
55,7%
66,4%
55,7%
62,3%
54,9%
61,5%
61,5%

Κεφ.Διάρθρωση
Δείκτης UDA%

FR31
FR32
FR33
FR34
FR35
FR36
FR37

61,5%
56,6%
40,2%
62,3%
54,1%
56,6%
50,8%

Επενδύσεων
Δείκτης UDA%

FR38
FR39

66,4%
41,8%

Όσον αφορά τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, τα αποτελέσματα της
μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης καταδεικνύουν ότι οι FR25, FR27, FR23,FR29
και FR30 διαθέτουν σημαντική ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων από τις μη
πτωχευμένες εταιρείες. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της UDA είναι
συμβατά με αυτά του ελέγχου της μέσης τιμής των δύο ομάδων, το οποίο θεωρείται
αναμενόμενο καθώς και οι δύο μεθοδολογίες υποθέτουν την κανονική κατανομή των
μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της UDA δεν συμφωνούν με αυτά του μη
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παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, τουλάχιστον για τους FR21, FR22, FR24 και
FR28. Αυτή η διαφορά δημιουργεί ερωτηματικά για την κατανομή των εν λόγω
μεταβλητών.
Τα αποτελέσματα της UDA για τους αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης
εμφανίζουν τους FR34, FR31, FR32 και FR36 να διαθέτουν σημαντική ικανότητα
διαχωρισμού των πτωχευμένων από τις μη πτωχευμένες εταιρείες. Με εξαίρεση την
FR36, τα αποτελέσματα της UDA είναι συμβατά με αυτά του ελέγχου της μέσης
τιμής των δύο ομάδων για τους λόγους που εξηγήσαμε προηγουμένως. Τα
αποτελέσματα της UDA δεν συμφωνούν με αυτά του μη παραμετρικού ελέγχου
Mann-Whitney, μόνο για τον FR33. Αυτή η διαφορά υποδηλώνει ενστάσεις για την
κανονική κατανομή της εν λόγω μεταβλητής.

7.7 Συμπεράσματα
Ο βασικός στόχος αυτής της ενότητας ήταν να διερευνήσουμε τη σχέση που
υπάρχει μεταξύ της εταιρικής πτώχευσης και των βασικών χρηματοοικονομικών
μεταβλητών (αριθμοδεικτών). Εντοπίσαμε τις χρηματοοικονομικές μεταβλητές που
έχουν αυξημένο πληροφοριακό περιεχόμενο και ικανότητα διαχωρισμού μεταξύ
πτωχευμένων

και

μη

πτωχευμένων

εταιρειών.

Αυτές

οι

μεταβλητές

θα

χρησιμοποιηθούν στα επόμενα βήματα, για την κατασκευή των υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
Από τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής των εταιρειών του
δείγματος, κατανοήσαμε τα χαρακτηριστικά τους στο πλαίσιο των ομάδων που
απαρτίζουν. Παρατηρήσαμε ότι το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη
δημοσίευση των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και τη χρονική
στιγμή της πτώχευσης, υπερβαίνει τα δύο έτη και μάλιστα στην περίπτωση των
κλάδων των πρώτων υλών και των τροφίμων – ποτών υπερβαίνει τα τρία έτη.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος μέσης τιμής για όλους τους
χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν διαφορών στη
μέση τιμή των αριθμοδεικτών μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών.
Για να ελέγξουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του ελέγχου μέσης τιμής,
πραγματοποιήσαμε έλεγχο των Kolmogorov-Smirnov που κατέδειξε τη μη κανονική
κατανομή των περισσότερων μεταβλητών. Προς επικύρωση των αποτελεσμάτων του
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ελέγχου της μέσης τιμής, διεξάχθηκε μη παραμετρικός έλεγχος των Mann-Whitney.
Στο στάδιο αυτό, αποδεχτήκαμε ή απορρίψαμε τις πέντε πρώτες υποθέσεις που
πραγματοποιήσαμε για τις πέντε κατηγορίες αριθμοδεικτών αντίστοιχα.
Έπειτα, η ικανότητα διαχωρισμού των χρηματοοικονομικών μεταβλητών
διερευνήθηκε στο πλαίσιο της μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης. Εν συνεχεία,
προβήκαμε σε συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις τρεις μεθοδολογίες
ήτοι τον έλεγχο της μέσης τιμής, τον έλεγχο Mann-Whitney και την UDA. Οι
χρηματοοικονομικές μεταβλητές που θεωρήθηκαν ικανές να συμμετέχουν στην
κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, αναδείχθηκαν
και από τις τρεις ανωτέρω μεθοδολογίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

8.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, θα διερευνήσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της
εταιρικής πτώχευσης και της διοικητικής επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
όπως παρουσιάστηκαν αυτές στο κεφάλαιο 6. Ο εντοπισμός των λογιστικών
μεταβλητών που έχουν αυξημένο πληροφοριακό περιεχόμενο και ικανότητα
διάκρισης μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών αλλά παράλληλα και
η επιβεβαίωση της Θετικής Λογιστικής Θεωρίας ή της Θεωρίας του Κόστους
Πρακτορείας είναι ορισμένοι από τους στόχους της παρούσας διατριβής, που θα
εκπληρωθούν σε αυτό το κεφάλαιο.
Θα διερευνήσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των
λογιστικών επιλογών μιας διοίκησης και του φαινόμενου της πτώχευσης. Για να το
πετύχουμε αυτό, θα εφαρμόσουμε το κριτήριο Χ2 για τον έλεγχο ανεξαρτησίας
μεταξύ των λογιστικών επιλογών μιας διοίκησης και του φαινόμενου της πτώχευσης,
καθώς και οι δύο μεταβλητές είναι ποιοτικές. Με βάση τα αποτελέσματα του
στατιστικού Χ2, θα αποδεχτούμε ή θα απορρίψουμε τις δώδεκα υποθέσεις που
πραγματοποιήσαμε για τις δώδεκα ποιοτικές μεταβλητές των λογιστικών επιλογών
ήτοι τις υποθέσεις Η6 έως Η17.
Κατόπιν, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα και θα τα συγκρίνουμε με βάση
την υφιστάμενη θεωρία. Θα αξιολογήσουμε αν αυτά παρέχουν υποστήριξη στη
Θετική Λογιστική Θεωρία ή στη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας. Τέλος θα
εξάγουμε τα συμπεράσματα σχετικά με την καταλληλότητα αυτών των μεταβλητών
για να συμμετέχουν στην κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης.

8.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2
Σε αυτή την ενότητα του κεφαλαίου, θα διερευνήσουμε αν το φαινόμενο της
πτώχευσης είναι ανεξάρτητο των λογιστικών επιλογών μιας διοίκησης. Ωστόσο, δεν
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δύναται να εφαρμοστεί ο έλεγχος της μέσης τιμής καθώς οι ανωτέρω μεταβλητές
είναι ποιοτικές και όχι ποσοτικές. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, θα
επιστρατεύσουμε το κριτήριο Χ2 για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ των λογιστικών
επιλογών μιας διοίκησης και του φαινόμενου της πτώχευσης. Ο υπολογισμός του
στατιστικού X2 για έναν πίνακα συνάφειας (contingency table) διαστάσεων nxn θα
γίνει με τη βοήθεια της εξίσωσης (8.1).

X



2

(f

o

f e)

2

(8.1)

fe

όπου f η παρατηρούμενη συχνότητα των παρατηρήσεων για κάθε ενδεχόμενο
o
(κελί) του πίνακα συνάφειας και f η αναμενόμενη συχνότητα των παρατηρήσεων
e
για κάθε ενδεχόμενο του πίνακα συνάφειας (Lapin, 1993).
Στην περίπτωση του προβλήματος που διερευνούμε, ο πίνακας συνάφειας
είναι διαστάσεων 2x2 όπως ο παρακάτω πίνακας, καθώς η μεταβλητή Κ κατάσταση
έχει δύο τιμές (πτώχευση, μη πτώχευση) και η μεταβλητή ΑΜ λογιστική επιλογή έχει
επίσης δύο τιμές (1 μέθοδος, 2 μέθοδος).

Κ\AM

1

2

Σύνολο

1

X11

X12

X13

2

X21

X22

X23

Σύνολο

X31

X32

X33

Σε περιπτώσεις που ο πίνακας συνάφειας είναι διαστάσεων 2x2, όπως ο
ανωτέρω πίνακας που εκφράζει και το πρόβλημα που διερευνούμε (εταιρική
πτώχευση), η τιμή του στατιστικού X2 μπορεί εναλλακτικά να υπολογιστεί από τον
ακόλουθο τύπο ως εξής:

x (x x  x x
X 
x x x x
2
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13
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31
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8.2.1 Έξοδα πρώτης εγκατάστασης

Η πρώτη διοικητική επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν έχει
στατιστικά σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση (Status) της εταιρείας
είναι η κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης. Αυτή η επιλογή
λογιστικής μεθόδου διατυπώθηκε ως η έκτη υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η60
ισχυρίζεται ότι η κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι
ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση ή μη πτώχευση)
ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η6A ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών
των δύο ποιοτικών μεταβλητών.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας X2 των δύο ποιοτικών
μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.1. Μετά την εφαρμογή της (8.2) στο
δείγμα της έρευνας, η τιμή του στατιστικού X2 υπολογίστηκε σε 6,365. Αυτό
σημαίνει ότι οι δύο ποιοτικές μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες για επίπεδο
σημαντικότητας 5%. Προφανώς, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση Η60 καθώς
υπάρχει εξάρτηση της λογιστικής επιλογής κεφαλαιοποίησης ή μη των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Πίνακας 8.1 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ1
Acc.Method
AM1

Pearson X2
6,365

P Value
0,012

**

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

Για να κατανοήσουμε εις βάθος την εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των δύο
ποιοτικών μεταβλητών, παραθέτουμε τον Πίνακα 8.2 που είναι ο πίνακας συνάφειας
των δύο μεταβλητών ήτοι ΑΜ1 και Status. Η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει
τιμή 0 για τις μη πτωχευμένες εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες. Η
ποιοτική μεταβλητή ΑΜ1 λαμβάνει τιμή 0 για την επιλογή κεφαλαιοποίησης των
εξόδων πρώτης εγκατάστασης και τιμή 1 για την επιλογή της μη κεφαλαιοποίησης.
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.2 αποκαλύπτουν ότι οι μη πτωχευμένες
εταιρείες επιλέγουν την κεφαλαιοποίηση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης ενώ οι
πτωχευμένες επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη μη κεφαλαιοποίηση των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης. Τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται αναμενόμενα καθώς η
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επιλογή της μη κεφαλαιοποίησης αυξάνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα της
τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχα μειώνει τα κέρδη της εταιρείας ενώ η επιλογή της
κεφαλαιοποίησης αυξάνει το ενεργητικό της εταιρείας και τα κέρδη της τρέχουσας
χρήσης αλλά μειώνει τα κέρδη των επόμενων χρήσεων.

Πίνακας 8.2 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ1
Status\AM1
0
1
Σύνολο

0
52
40
92

Σύνολο
61
61
122

1
9
21
30

8.2.2 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Η δεύτερη διοικητική επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν
είναι ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η
κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης. Αυτή η επιλογή
λογιστικής μεθόδου διατυπώθηκε ως η έβδομη υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η70
διατείνεται ότι η κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης είναι
ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (πτώχευση ή μη πτώχευση)
ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η7A διατείνεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών των
δύο ποιοτικών μεταβλητών.

Πίνακας 8.3 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ2
Acc.Method
AM2

Pearson X2
0,899

P Value
0,343

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας X2 των δύο ποιοτικών
μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.3. Μετά την εφαρμογή της (8.2) στο
δείγμα της έρευνας, η τιμή του στατιστικού X2 υπολογίστηκε σε 0,899. Αυτό
σημαίνει ότι οι δύο ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Προφανώς, δεν
μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η70 καθώς η λογιστική επιλογή
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κεφαλαιοποίησης ή μη των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης είναι ανεξάρτητη της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.
Για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των δύο
ποιοτικών μεταβλητών, παραθέτουμε τον Πίνακα 8.4 που είναι ο πίνακας συνάφειας
των δύο μεταβλητών ήτοι ΑΜ2 και Status. Η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει
τιμή 0 για τις μη πτωχευμένες εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες. Η
ποιοτική μεταβλητή ΑΜ2 λαμβάνει τιμή 0 για την επιλογή κεφαλαιοποίησης των
εξόδων ερευνών και ανάπτυξης και τιμή 1 για την επιλογή της μη κεφαλαιοποίησης.
Πίνακας 8.4 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ2
Status\AM2
0
1
Σύνολο

0
7
4
11

1
54
57
111

Σύνολο
61
61
122

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.4 αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ των δύο ποιοτικών μεταβλητών καθώς όλες οι εταιρείες, πτωχευμένες και μη,
επιλέγουν τη μη κεφαλαιοποίηση των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης. Τα
αποτελέσματα

δεν

θεωρούνται

αναμενόμενα

καθώς

η

επιλογή

της

μη

κεφαλαιοποίησης αυξάνει τα έξοδα της τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχα μειώνει τα
κέρδη της εταιρείας ενώ η επιλογή της κεφαλαιοποίησης αυξάνει το ενεργητικό της
εταιρείας (ασώματες ακινητοποιήσεις) και τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης αλλά
μειώνει τα κέρδη των επόμενων χρήσεων.

8.2.3 Ασώματες ακινητοποιήσεις

Η τρίτη διοικητική επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνήσουμε αν
είναι ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η
κεφαλαιοποίηση ή μη των λοιπών δαπανών οι οποίες εμφανίζονται στον ισολογισμό
ως στοιχεία των ασώματων ακινητοποιήσεων ήτοι οι παραχωρήσεις και τα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η υπεραξία της επιχείρησης και οι
προκαταβολές κτήσης ασώματων ακινητοποιήσεων. Αυτή η επιλογή λογιστικής
μεθόδου διατυπώθηκε ως η όγδοη υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η80 υποστηρίζει ότι
η κεφαλαιοποίηση ή μη των λοιπών δαπανών είναι ανεξάρτητη της οικονομικής
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κατάστασης της εταιρείας ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η8A διατείνεται ότι υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών.
Πίνακας 8.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ3
Acc.Method

Pearson X2

AM3

P Value

0,942

0,332

Στον Πίνακα 8.5 παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας X2
των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Με την εφαρμογή της (8.2) στο δείγμα της έρευνας,
υπολογίσαμε την τιμή του στατιστικού X2 σε 0,942. Αυτό το αποτέλεσμα είναι
ένδειξη ανεξαρτησίας αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Σαφέστατα, δεν
μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η80 καθώς η λογιστική επιλογή
κεφαλαιοποίησης ή μη των λοιπών δαπανών είναι ανεξάρτητη της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας.
Στον Πίνακα 8.6 παραθέτουμε τον πίνακα συνάφειας των δύο ποιοτικών
μεταβλητών ήτοι ΑΜ3 και Status. Η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει τιμή 0 για
τις μη πτωχευμένες εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες. Η ποιοτική
μεταβλητή ΑΜ3 λαμβάνει τιμή 0 για την επιλογή κεφαλαιοποίησης των λοιπών
δαπανών και τιμή 1 για την επιλογή της μη κεφαλαιοποίησης.

Πίνακας 8.6 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ3
Status\AM3
0
1
Σύνολο

0
22
17
39

1
39
44
83

Σύνολο
61
61
122

Τα αποτελέσματα του εν λόγω πίνακα συνάφειας αποκαλύπτουν ότι δεν
υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των δύο ποιοτικών μεταβλητών καθώς η πλειονότητα των
εταιρειών, πτωχευμένων και μη, επιλέγουν τη μη κεφαλαιοποίηση των λοιπών
δαπανών. Τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται αναμενόμενα, κυρίως για τις
πτωχευμένες,

καθώς η επιλογή της μη κεφαλαιοποίησης των λοιπών δαπανών

αυξάνει τα έξοδα της τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχα μειώνει τα κέρδη της
εταιρείας ενώ η επιλογή της κεφαλαιοποίησης αυξάνει το ενεργητικό της εταιρείας
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(ασώματες ακινητοποιήσεις) και τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης αλλά μειώνει τα
κέρδη των επόμενων χρήσεων.

8.2.4 Συμμετοχές σε επιχειρήσεις

Οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις είναι η τέταρτη επιλογή λογιστικής μεθόδου
που θα διερευνήσουμε αν είναι ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της
εταιρείας. Αυτή η επιλογή λογιστικής μεθόδου διατυπώθηκε ως η ένατη υπόθεση. Η
μηδενική υπόθεση Η90 υποστηρίζει ότι η επιλογή λογιστικής μεθόδου για τις
συμμετοχές σε επιχειρήσεις είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η9A διατείνεται ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ
αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών.

Πίνακας 8.7 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ4
Acc.Method

Pearson X2

AM4

P Value

0,163

0,686

Στον Πίνακα 8.7 παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας X2
των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Η τιμή του στατιστικού X2 υπολογίστηκε σε 0,163
γεγονός που αποδεικνύει την ανεξαρτησίας αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών.
Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η90 καθώς η
λογιστική επιλογή ενοποίησης ή μη των οικονομικών καταστάσεων είναι ανεξάρτητη
της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Πίνακας 8.8 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ4
Status\AM4
0
1
Σύνολο

0
45
43
88

1
16
18
34

Σύνολο
61
61
122

Στον Πίνακα 8.8 παραθέτουμε τον πίνακα συνάφειας των δύο ποιοτικών
μεταβλητών ήτοι ΑΜ4 και Status. Η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει τιμή 0 για
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τις μη πτωχευμένες εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες. Η ποιοτική
μεταβλητή ΑΜ4 λαμβάνει τιμή 0 για την επιλογή της μεθόδου της ολικής ενοποίησης
και τιμή 1 για την επιλογή της μεθόδου της καθαρής θέσης.
Είναι εμφανές από τον πίνακα συνάφειας ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ
των δύο ποιοτικών μεταβλητών καθώς η πλειονότητα των εταιρειών, πτωχευμένων
και μη, επιλέγουν τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Τα αποτελέσματα δεν
θεωρούνται αναμενόμενα, κυρίως για τις πτωχευμένες, καθώς η επιλογή της ολικής
ενοποίησης επιδεινώνει συνήθως τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής.

8.2.5 Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων

Η πέμπτη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα εξετάσουμε αν είναι
ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η αναπροσαρμογή της
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η επιλογή λογιστικής μεθόδου
διατυπώθηκε ως η δέκατη υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η100 υποστηρίζει ότι η
δημιουργία διαφορών αναπροσαρμογής (τμήμα των ιδίων κεφαλαίων) ως αποτέλεσμα
της υποχρεωτικής λογιστικής επιλογής, είναι ανεξάρτητη της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η10A διατείνεται ότι υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών.

Πίνακας 8.9 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ5
Acc.Method

Pearson X2

AM5

10,379

P Value
***
0,001

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

Στον Πίνακα 8.9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας
2

X των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Η τιμή του στατιστικού X2 υπολογίστηκε σε
10,379, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι δύο ποιοτικές μεταβλητές δεν είναι
ανεξάρτητες για επίπεδο σημαντικότητας 1%. Προφανώς, απορρίπτουμε τη μηδενική
υπόθεση Η100 και αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η10A καθώς υπάρχει
σημαντική εξάρτηση.
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Παραθέτουμε τον πίνακα συνάφειας των δύο ποιοτικών μεταβλητών ήτοι
ΑΜ5 και Status, στον Πίνακα 8.10. Η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει τιμή 0 για
τις μη πτωχευμένες εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες ενώ η ποιοτική
μεταβλητή ΑΜ5 λαμβάνει τιμή 0 για τη μη δημιουργία διαφορών αναπροσαρμογής
και τιμή 1 για την δημιουργία διαφορών αναπροσαρμογής που προήλθε από την
υποχρεωτική λογιστική επιλογή της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων
κάθε τέσσερα έτη.

Πίνακας 8.10 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ5
Status\AM5
0
1
Σύνολο

0
31
48
79

1
30
13
43

Σύνολο
61
61
122

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.10 αποκαλύπτουν στατιστικά σημαντική
σχέση ανάμεσα στη δημιουργία διαφορών αναπροσαρμογής και στην οικονομική
κατάσταση της εταιρείας. Οι πτωχευμένες εταιρείες δεν δημιουργούν διαφορές
αναπροσαρμογής ενώ αντίθετα οι μη πτωχευμένες εταιρείες δημιουργούν διαφορές
αναπροσαρμογής.
Τα αποτελέσματα θεωρούνται αναμενόμενα καθώς η δημιουργία διαφορών
αναπροσαρμογής προϋποθέτει ότι τα πάγια αποτιμήθηκαν σε χαμηλή (συντηρητική)
τιμή κατά την ημερομηνία αγοράς τους για να μπορούν αργότερα να αυξάνουν την
αξία τους. Ενώ σε περιπτώσεις που τα πάγια αποτιμήθηκαν σε υψηλή τιμή κατά την
ημερομηνία αγοράς τους, οι μετέπειτα αναπροσαρμογές δεν μετέβαλλαν την αξία
τους εξαιτίας της αρχής της συντηρητικότητας. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνει τη
Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας περί καιροσκοπικής συμπεριφοράς των
διοικητικών στελεχών των πτωχευμένων εταιρειών. Τα αποτελέσματα είναι συμβατά
με προγενέστερη εργασία των Ghicas et al. (1996).

8.2.6 Επιχορήγηση επενδύσεων

Η έκτη κατά σειρά επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα εξετάσουμε αν είναι
ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η λογιστική επιλογή
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λήψης ή μη επιχορήγησης επενδύσεων. Αυτή η επιλογή λογιστικής μεθόδου
διατυπώθηκε ως η ενδέκατη υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η110 υποστηρίζει ότι η
λήψη ή μη επιχορήγησης επενδύσεων είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης
της εταιρείας ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η11A ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών.

Πίνακας 8.11 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ6
Acc.Method

Pearson X2

P Value

3,053

0,081

AM6

*

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας X2 των δύο ποιοτικών
μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.11. Μετά την εφαρμογή της (8.2) στο
δείγμα της έρευνας, η τιμή του στατιστικού X2 υπολογίστηκε σε 3,053. Η σημασία
του στατιστικού, δίχως να είναι εξαιρετικά σημαντική, παρέχει απόδειξη ότι οι δύο
ποιοτικές μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες για επίπεδο σημαντικότητας 10%.
Προφανώς, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση Η110 καθώς υπάρχει εξάρτηση της
λογιστικής επιλογής για λήψη ή μη επιχορήγησης επενδύσεων και της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας.
Στον Πίνακα 8.12, παραθέτουμε τον πίνακα συνάφειας των δύο ποιοτικών
μεταβλητών ήτοι ΑΜ6 και Status. Η ποιοτική μεταβλητή Status, όπως και στους
προηγούμενους πίνακες συνάφειας, λαμβάνει τιμή 0 για τις μη πτωχευμένες εταιρείες
και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες ενώ η ποιοτική μεταβλητή ΑΜ6 λαμβάνει
τιμή 0 για τη λήψη επιχορήγησης επενδύσεων και τιμή 1 για τη μη λήψη
επιχορήγησης επενδύσεων.

Πίνακας 8.12 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ6
Status\AM6
0
1
Σύνολο
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0
24
15
39

1
37
46
83

Σύνολο
61
61
122
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.12 αποκαλύπτουν στατιστικά σημαντική
σχέση ανάμεσα στη λογιστική επιλογή λήψης επιχορήγησης επενδύσεων και στην
οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι μη πτωχευμένες εταιρείες λαμβάνουν σε
μεγαλύτερο βαθμό επιχορήγηση επενδύσεων ενώ αντίθετα οι πτωχευμένες εταιρείες
δεν λαμβάνουν επιχορήγηση επενδύσεων. Υπάρχει σημαντικό ποσοστό μη
πτωχευμένων εταιρειών που επιλέγουν να μην λάβουν επιχορήγηση για τις
επενδύσεις που πραγματοποίησαν.
Η λογιστική επιλογή λήψης επιχορήγησης επενδύσεων ως λογιστική τεχνική,
βελτιώνει τη δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας, μειώνει τις μελλοντικές αποσβέσεις
και αυξάνει τα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας. Τα αποτελέσματα θεωρούνται
αναμενόμενα και επιβεβαιώνουν τη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας περί
καιροσκοπικής συμπεριφοράς των διοικητικών στελεχών καθώς οι πτωχευμένες
εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια όπως η επιχορήγηση επενδύσεων.

8.2.7 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

Η επόμενη επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνήσουμε αν είναι
ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η δημιουργία
προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αυτή η
επιλογή λογιστικής μεθόδου διατυπώθηκε ως η δωδέκατη υπόθεση. Η μηδενική
υπόθεση Η120 υποστηρίζει ότι η επιλογή λογιστικής μεθόδου για τη δημιουργία
προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού είναι ανεξάρτητη της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η12A ισχυρίζεται ότι υπάρχει
εξάρτηση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ποιοτικές μεταβλητές.

Πίνακας 8.13 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ7
Acc.Method

Pearson X2

AM7

Στον

P Value

0,482

Πίνακα

8.13

0,487

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα

του

ελέγχου

ανεξαρτησίας X2 των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Με την εφαρμογή της (8.2) στο
δείγμα της έρευνας, η τιμή του στατιστικού X2 υπολογίστηκε σε 0,482 το οποίο
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αποτελεί ένδειξη ανεξαρτησίας αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Αναμφίβολα,
δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η120 καθώς η λογιστική
επιλογή δημιουργίας προβλέψεων για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Αυτή η
λογιστική μεταβλητή θεωρήθηκε ως πληρεξούσιος μεταβλητή για την επιλογή
λογιστικής μεθόδου απόσβεσης των δαπανών συνταξιοδότησης του προσωπικού μιας
εταιρείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα των
Hagerman and Zmijewski (1979).

Πίνακας 8.14 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ7
Status\AM7
0
1
Σύνολο

0
13
10
23

1
48
51
99

Σύνολο
61
61
122

Στον Πίνακα 8.14, παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας συνάφειας των δύο
ποιοτικών μεταβλητών ήτοι ΑΜ7 και Status. Η ποιοτική μεταβλητή Status, όπως και
στους προηγούμενους πίνακες συνάφειας, λαμβάνει τιμή 0 για τις μη πτωχευμένες
εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες ενώ η ποιοτική μεταβλητή ΑΜ7
λαμβάνει τιμή 0 για τη δημιουργία προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού και τιμή 1
για τη μη δημιουργία προβλέψεων.
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.14 αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ των δύο ποιοτικών μεταβλητών καθώς η πλειονότητα των εταιρειών,
πτωχευμένων και μη, επιλέγουν τη μη δημιουργία προβλέψεων για αποζημίωση
προσωπικού. Τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται αναμενόμενα, τουλάχιστον για τις μη
πτωχευμένες εταιρείες καθώς η επιλογή της δημιουργίας προβλέψεων μειώνει τα
κέρδη της τρέχουσας και των επόμενων χρήσεων αλλά αποτρέπει την καταγραφή
ζημιών στα έτη συνταξιοδότησης του προσωπικού.

8.2.8 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Η όγδοη κατά σειρά επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνήσουμε αν
είναι ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η δημιουργία
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προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους. Αυτή η μεταβλητή θεωρήθηκε ως
πληρεξούσιος μεταβλητή για την επιλογή λογιστικής μεθόδου αποτίμησης των
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας καθώς η δημιουργία προβλέψεων για
κινδύνους που αφορούν γήπεδα, επισφαλείς απαιτήσεις, έξοδα προηγούμενων
χρήσεων και εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα οδηγούν σε υποτίμηση της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η επιλογή λογιστικής μεθόδου διατυπώθηκε
ως η δέκατη τρίτη υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η130 υποστηρίζει ότι η επιλογή
λογιστικής μεθόδου για τη δημιουργία προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους είναι
ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας ενώ η εναλλακτική υπόθεση
Η13A ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ποιοτικές
μεταβλητές.

Πίνακας 8.15 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ8
Acc.Method

Pearson X2

AM8

P Value

0,782

0,377

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας X2 των δύο ποιοτικών
μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.15. Μετά την εφαρμογή της (8.2) στο
δείγμα της έρευνας, η τιμή του στατιστικού X2 υπολογίστηκε σε 0,782 το οποίο
αποτελεί ένδειξη ανεξαρτησίας αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Προφανώς,
δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η130 καθώς η λογιστική
επιλογή δημιουργίας ή μη προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους είναι ανεξάρτητη της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.
Πίνακας 8.16 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ8
Status\AM8
0
1
Σύνολο

0
15
11
26

1
46
50
96

Σύνολο
61
61
122

Ο πίνακας συνάφειας των δύο ποιοτικών μεταβλητών ήτοι ΑΜ8 και Status
παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 8.16. Όπως και στους προηγούμενους πίνακες
συνάφειας, η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει τιμή 0 για τις μη πτωχευμένες
εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες ενώ η ποιοτική μεταβλητή ΑΜ8
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λαμβάνει τιμή 0 για τη δημιουργία προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους και τιμή 1
για τη μη δημιουργία προβλέψεων.
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.16 αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ των δύο ποιοτικών μεταβλητών καθώς η πλειονότητα των εταιρειών,
πτωχευμένων και μη, επιλέγουν τη μη δημιουργία προβλέψεων για έκτακτους
κινδύνους. Τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται αναμενόμενα, τουλάχιστον για τις μη
πτωχευμένες εταιρείες καθώς η επιλογή της δημιουργίας προβλέψεων για έκτακτους
κινδύνους μειώνει τα κέρδη άρα και τα φορολογικά βάρη της τρέχουσας χρήσης αλλά
αυξάνει τα μελλοντικά κέρδη. Ενώ οι εταιρείες που δεν δημιουργούν προβλέψεις
προτιμούν να κρύβουν τα δυνητικά προβλήματα τους λόγω καιροσκοπικής
συμπεριφοράς των στελεχών τους, αποσιωπώντας με αυτόν τον τρόπο μελλοντικές
υποχρεώσεις τους.

8.2.9 Διενέργεια αποσβέσεων

Η ένατη κατά σειρά επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνήσουμε αν
είναι ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η διενέργεια
τακτικών – ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων. Αυτή η μεταβλητή
θεωρείται ως πληρεξούσιος μεταβλητή για την επιλογή λογιστικής μεθόδου
απόσβεσης παγίων στοιχείων καθώς δεν ήταν δυνατή η πληροφόρηση της μεθόδου
απόσβεσης (σταθερή ή φθίνουσα μέθοδος) για όλες τις πτωχευμένες εταιρείες του
δείγματος. Αυτή η επιλογή λογιστικής μεθόδου διατυπώθηκε ως η δέκατη τέταρτη
υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η140 υποστηρίζει ότι η λογιστική επιλογή διενέργειας
τακτικών αποσβέσεων είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας
ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η14A ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα σε
αυτές τις δύο ποιοτικές μεταβλητές.

Πίνακας 8.17 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ9
Acc.Method
AM9

Pearson X2
20,503

P Value
***
0,000

Σημείωση: στατιστικά σημαντικό για α *0,1, **0,05 και ***0,01
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Στον

Πίνακα

8.17

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα

του

ελέγχου

ανεξαρτησίας X2 των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Η τιμή του στατιστικού X2
υπολογίστηκε σε 20,503, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι δύο ποιοτικές μεταβλητές
δεν είναι ανεξάρτητες για επίπεδο σημαντικότητας 1%. Προφανώς, απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση Η140 και αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η14A καθώς η
ΑΜ9 επιδεικνύει στατιστικά, την πιο σημαντική εξάρτηση με την οικονομική
κατάσταση της εταιρείας.
Παραθέτουμε τον πίνακα συνάφειας των δύο ποιοτικών μεταβλητών ήτοι
ΑΜ9 και Status, στον Πίνακα 8.18. Η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει τιμή 0 για
τις μη πτωχευμένες εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες ενώ η ποιοτική
μεταβλητή ΑΜ9 λαμβάνει τιμή 0 για τη λογιστική επιλογή διενέργειας τακτικών
αποσβέσεων και τιμή 1 για τη λογιστική επιλογή μη διενέργειας τακτικών
αποσβέσεων.

Πίνακας 8.18 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ9
Status\AM9
0
1
Σύνολο

0
56
34
90

1
5
27
32

Σύνολο
61
61
122

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.18 διευκρινίζουν το είδος της σχέσης
ανάμεσα στη λογιστική επιλογή διενέργειας τακτικών αποσβέσεων και στην
οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι πτωχευμένες εταιρείες επιλέγουν τα
τελευταία έτη πριν την επικείμενη πτώχευση τους να μη διενεργούν τακτικές
αποσβέσεις ενώ αντίθετα οι μη πτωχευμένες εταιρείες διενεργούν κανονικά τακτικές
αποσβέσεις.
Η λογιστική επιλογή μη διενέργειας τακτικών αποσβέσεων ως λογιστική
τεχνική, βελτιώνει τη δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας και αυξάνει τα κέρδη της
τρέχουσας χρήσης. Τα αποτελέσματα θεωρούνται αναμενόμενα και επιβεβαιώνουν τη
Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας περί καιροσκοπικής συμπεριφοράς των
διοικητικών στελεχών των πτωχευμένων εταιρειών που προσπαθούν «λογιστικά να
σώσουν τη χρήση».

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

177

Σχέση της εταιρικής πτώχευσης και της επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών Κεφάλαιο 8

8.2.10 Διενέργεια πρόσθετων αποσβέσεων

Η

σχέση

της

λογιστικής

επιλογής

διενέργειας

πρόσθετων

–

μη

ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων με την οικονομική κατάσταση
της εταιρείας θα διερευνηθεί σε αυτή την ενότητα. Αυτή η επιλογή λογιστικής
μεθόδου διατυπώθηκε ως η δέκατη πέμπτη υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η150
υποστηρίζει ότι η λογιστική επιλογή διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων είναι
ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας ενώ η εναλλακτική υπόθεση
Η15A ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ποιοτικές
μεταβλητές.

Πίνακας 8.19 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ10
Acc.Method

Pearson X2

AM10

P Value

0,436

0,509

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας X2 των δύο ποιοτικών
μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.19. Από την εφαρμογή της (8.2) στο
δείγμα της έρευνας, υπολογίστηκε η τιμή του στατιστικού X2 σε 0,436 το οποίο
αποτελεί ένδειξη ανεξαρτησίας αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Προφανώς,
δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η150 καθώς η λογιστική
επιλογή διενέργειας ή μη πρόσθετων αποσβέσεων είναι ανεξάρτητη της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας.
Πίνακας 8.20 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ10
Status\AM10
0
1
Σύνολο

0
4
6
10

1
57
55
112

Σύνολο
61
61
122

Στον Πίνακα 8.20 αποτυπώνεται ο πίνακας συνάφειας των δύο ποιοτικών
μεταβλητών, ήτοι ΑΜ10 και Status. Όπως και στους προηγούμενους πίνακες
συνάφειας, η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει τιμή 0 για τις μη πτωχευμένες
εταιρείες και τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες. Η ποιοτική μεταβλητή ΑΜ10
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λαμβάνει τιμή 0 για τη λογιστική επιλογή διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων και
τιμή 1 για τη λογιστική επιλογή μη διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων.
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.20 αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ των δύο ποιοτικών μεταβλητών καθώς η πλειονότητα των εταιρειών,
πτωχευμένων και μη, επιλέγουν τη μη διενέργεια πρόσθετων αποσβέσεων. Τα
αποτελέσματα δεν θεωρούνται αναμενόμενα, τουλάχιστον για τις μη πτωχευμένες
εταιρείες καθώς η λογιστική επιλογή της διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων μειώνει
με ταχύτερο ρυθμό τα πάγια, τα κέρδη άρα και τα φορολογικά βάρη των αρχικών
χρήσεων αλλά αυξάνει τα κέρδη των μεταγενέστερων χρήσεων.

8.2.11 Αφορολόγητα αποθεματικά κεφάλαια

Η ενδέκατη κατά σειρά επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν
έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η
δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων. Αυτή η επιλογή λογιστικής
μεθόδου διατυπώθηκε ως η δέκατη έκτη υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση Η160
υποστηρίζει ότι η λογιστική επιλογή για τη δημιουργία ή μη αφορολόγητων
αποθεματικών κεφαλαίων είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η16A ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση
ανάμεσα σε αυτές τις δύο ποιοτικές μεταβλητές.

Πίνακας 8.21 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ11
Acc.Method
AM11

Pearson X2

P Value

0,942

0,332

Στον Πίνακα 8.21 παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας
2

X των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Από την εφαρμογή της (8.2) στο δείγμα της
έρευνας, υπολογίστηκε η τιμή του στατιστικού X2 σε 0,942 το οποίο αποτελεί ένδειξη
ανεξαρτησίας αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Προφανώς, δεν μπορούμε να
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η160 καθώς η λογιστική επιλογή για τη
δημιουργία ή μη αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων είναι ανεξάρτητη της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.
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Ο πίνακας συνάφειας των δύο ποιοτικών μεταβλητών ΑΜ11 και Status
αποτυπώνεται στον Πίνακα 8.22. Όπως και στους προηγούμενους πίνακες συνάφειας,
η ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει τιμή 0 για τις μη πτωχευμένες εταιρείες και
τιμή 1 για τις πτωχευμένες εταιρείες. Ακολούθως, η ποιοτική μεταβλητή ΑΜ11
λαμβάνει τιμή 0 για τη λογιστική επιλογή δημιουργίας αφορολόγητων αποθεματικών
κεφαλαίων και τιμή 1 για τη λογιστική επιλογή μη δημιουργίας αντίστοιχων
κεφαλαίων.

Πίνακας 8.22 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ11
Status\AM11
0
1
Σύνολο

0
44
39
83

1
17
22
39

Σύνολο
61
61
122

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.22 υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ των δύο ποιοτικών μεταβλητών καθώς η πλειονότητα των εταιρειών,
πτωχευμένων και μη, επιλέγουν τη δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών
κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται αναμενόμενα, τουλάχιστον για τις
πτωχευμένες εταιρείες καθώς η λογιστική επιλογή της δημιουργίας αφορολόγητων
αποθεματικών κεφαλαίων βελτιώνει τη ρευστότητα και μειώνει τη δανειακή
επιβάρυνση, τα φορολογικά βάρη αλλά και τη διανομή μερισμάτων.

8.2.12 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

Η δωδέκατη και τελευταία επιλογή λογιστικής μεθόδου που θα διερευνηθεί αν
έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι η
παροχή αμοιβών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η μεταβλητή θεωρήθηκε ως
πληρεξούσιος μεταβλητή για την επιλογή λογιστικής μεθόδου παροχής αμοιβών στα
μέλη του Δ.Σ. αλλά και της ύπαρξης ανάλογων συμβολαίων. Αυτή η επιλογή
λογιστικής μεθόδου διατυπώθηκε ως η δέκατη έβδομη και τελευταία υπόθεση. Η
μηδενική υπόθεση Η170 υποστηρίζει ότι η λογιστική επιλογή παροχής αμοιβών στα
μέλη του Δ.Σ. είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας ενώ η
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εναλλακτική υπόθεση Η17A ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα σε αυτές τις
δύο ποιοτικές μεταβλητές.

Πίνακας 8.23 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ΑΜ12
Acc.Method

Pearson X2

AM12

P Value

2,140

0,143

Στον Πίνακα 8.23 παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας
2

X των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Από την εφαρμογή της (8.2) στο δείγμα της
έρευνας, υπολογίστηκε η τιμή του στατιστικού X2 σε 2,14 το οποίο αποτελεί ένδειξη
ανεξαρτησίας αυτών των δύο ποιοτικών μεταβλητών. Προφανώς, δεν μπορούμε να
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η170 καθώς η λογιστική επιλογή για την παροχή
αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας. Ωστόσο, δεν υπάρχει σχετική ασφάλεια στην ανωτέρω διαπίστωση καθώς
η τιμή p ισούται με 0,143 και πλησιάζει στο όριο του 0,10.
Στον Πίνακα 8.24 παρατίθεται ο πίνακας συνάφειας των δύο ποιοτικών
μεταβλητών ΑΜ12 και Status. Όπως και στους προηγούμενους πίνακες συνάφειας, η
ποιοτική μεταβλητή Status λαμβάνει τιμή 0 για τις μη πτωχευμένες εταιρείες και τιμή
1 για τις πτωχευμένες εταιρείες. Η ποιοτική μεταβλητή ΑΜ12 λαμβάνει τιμή 0 για τη
λογιστική επιλογή παροχής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. και τιμή 1 για τη λογιστική
επιλογή μη παροχής αντίστοιχων αμοιβών.
Πίνακας 8.24 Πίνακας συνάφειας της ΑΜ12
Status\AM12
0
1
Σύνολο

0
2
6
8

1
59
55
114

Σύνολο
61
61
122

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.24 υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ των δύο ποιοτικών μεταβλητών καθώς η πλειονότητα των εταιρειών,
πτωχευμένων και μη, επιλέγουν τη μη παροχή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. της
εταιρείας. Τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται αναμενόμενα καθώς οι εταιρείες που
επιλέγουν την παροχή αμοιβών στο Δ.Σ., διαθέτουν ανάλογα σχέδια και τα στελέχη
τους έχουν κίνητρο για μεγιστοποίηση των λογιστικών κερδών των εταιρειών και το
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αντίστροφο. Παραδόξως, λαμβάνουμε ένδειξη ότι ορισμένες πτωχευμένες εταιρείες
κατά τα τελευταία έτη πριν την πτώχευση παρέχουν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. πολύ
πιο συχνά σε σχέση με τις μη πτωχευμένες.

8.3 Ανάλυση των αποτελεσμάτων
Στην παρούσα ενότητα θα γίνει εκτενής ανάλυση των αποτελεσμάτων ελέγχου
ανεξαρτησίας της επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και της οικονομικής
κατάστασης της εταιρείας. Κρίνεται σκόπιμο να μην αναλύσουμε εις βάθος τις
περιπτώσεις που δεν μπορέσαμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση Η0 καθώς
κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα αποπροσανατολιστικό από τους στόχους της παρούσας
έρευνας. Αντίθετα, θα εστιάσουμε στις περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε εξάρτηση,
ελάχιστη ή μέγιστη, μεταξύ της επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.
Η πρώτη επιλογή ΑΜ1 λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που μελετήσαμε,
αφορούσε την κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης
συμπεριλαμβανομένου και των τόκων δανείων της κατασκευαστικής περιόδου. Τα
αποτελέσματα που αναμέναμε περί κεφαλαιοποίησης των εξόδων πρώτης
εγκατάστασης μόνο από τις πτωχευμένες εταιρείες, δεν επιβεβαιώθηκαν αν και
εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση. Οι περιορισμοί από ρήτρες δανείων
επηρεάζουν την απόφαση μιας διοίκησης για την κεφαλαιοποίηση των τόκων καθώς
οι εταιρείες που έχουν επιβαρυμένους αριθμοδείκτες διανομής μερισμάτων, κάλυψης
τόκων

και

δανειακής

επιβάρυνσης

(πτωχευμένες

εταιρείες)

επιλέγουν

να

κεφαλαιοποιήσουν τους τόκους των δανείων (Bowen et al., 1981).
Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς οι
περισσότερες εταιρείες (κυρίως μη πτωχευμένες) επιλέγουν να κεφαλαιοποιήσουν τα
έξοδα πρώτης εγκατάστασης. Αντίθετα, οι πτωχευμένες εταιρείες επιλέγουν να μην
κεφαλαιοποιήσουν τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, επιλογή η οποία αυξάνει τα
χρηματοοικονομικά έξοδα της τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχα μειώνει τα κέρδη της
εταιρείας. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προγενέστερες έρευνες καθώς οι
εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης υιοθετούν λογιστικές επιλογές που
μειώνουν τα κέρδη τους. Αυτή η στρατηγική βοηθά τη διοίκηση της εταιρείας να
πείσει τους τρίτους, ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει πραγματικό πρόβλημα και
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δικαιούται να έχει καλύτερους όρους δανεισμού, να πληρώνει μικρότερους μισθούς
και να λάβει κρατική βοήθεια. (DeAngelo et al., 1994; Kosmidis et al., 2013).
Η πέμπτη επιλογή ΑΜ5 λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που μελετήσαμε,
αφορούσε την δημιουργία διαφορών αναπροσαρμογής που προήλθαν από την
υποχρεωτική λογιστική επιλογή για αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων
περιουσιακών στοιχείων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν στατιστικά
σημαντική σχέση ανάμεσα στη δημιουργία διαφορών αναπροσαρμογής και στην
οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι πτωχευμένες εταιρείες δεν δημιουργούν
διαφορές αναπροσαρμογής ενώ αντίθετα οι μη πτωχευμένες εταιρείες δημιουργούν
διαφορές αναπροσαρμογής.
Τα αποτελέσματα θεωρούνται αναμενόμενα καθώς η δημιουργία διαφορών
αναπροσαρμογής προϋποθέτει ότι τα πάγια αποτιμήθηκαν σε χαμηλή (συντηρητική)
τιμή κατά την ημερομηνία αγοράς τους για να μπορούν αργότερα να αυξάνουν την
αξία τους. Ενώ σε περιπτώσεις που τα πάγια αποτιμήθηκαν σε υψηλή (καιροσκοπική)
τιμή κατά την ημερομηνία αγοράς τους, οι μετέπειτα αναπροσαρμογές δεν
μετέβαλλαν την αξία τους εξαιτίας της αρχής της συντηρητικότητας. Η υπόθεση αυτή
επιβεβαιώνει

τη

Θεωρία

του

Κόστους

Πρακτορείας

περί

καιροσκοπικής

συμπεριφοράς των διοικητικών στελεχών των πτωχευμένων εταιρειών καθώς η
διοίκηση μιας δυνητικά πτωχευμένης εταιρείας έχει κίνητρο να υιοθετήσει λογιστικές
μεθόδους και τεχνικές που αυξάνουν το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία
(Sharma and Stevenson, 1997).
Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συμβατά με προγενέστερη
εργασία των Ghicas et al. (1996) . Οι ερευνητές βρήκαν στατιστικά σημαντική θετική
σχέση ανάμεσα στο ποσό της αναπροσαρμογής και τις ετήσιες αποδόσεις των
μετοχών. Παρόμοια είναι τα εμπειρικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καθώς
αποδεικνύεται η θετική σχέση δημιουργίας διαφορών αναπροσαρμογής και μη
πτώχευσης των εταιρειών (εταιρείες με υψηλότερες αποδόσεις).
Η έκτη επιλογή ΑΜ6 λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που μελετήσαμε,
αφορούσε τη λογιστική επιλογή λήψης ή μη επιχορήγησης επενδύσεων. Τα
αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη
λογιστική επιλογή λήψης επιχορήγησης επενδύσεων και στην οικονομική κατάσταση
της εταιρείας. Οι μη πτωχευμένες εταιρείες λαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό
επιχορήγηση επενδύσεων ενώ αντίθετα οι πτωχευμένες εταιρείες δεν λαμβάνουν
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επιχορήγηση επενδύσεων. Υπάρχει σημαντικό ποσοστό μη πτωχευμένων εταιρειών
που επιλέγουν να μην λάβουν επιχορήγηση για τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν.
Η λογιστική επιλογή λήψης επιχορήγησης επενδύσεων ως λογιστική τεχνική,
βελτιώνει τη δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας, μειώνει τις μελλοντικές αποσβέσεις
και αυξάνει τα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας. Τα αποτελέσματα θεωρούνται
αναμενόμενα και επιβεβαιώνουν τη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας περί
καιροσκοπικής συμπεριφοράς των διοικητικών στελεχών καθώς όταν μια εταιρεία
είναι σε οικονομική δυσπραγία, έχει αποκλειστεί από τις κλασικές πηγές
χρηματοδότησης όπως ο τραπεζικός δανεισμός και η επιχορήγηση επενδύσεων,
αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και έχει υψηλό κόστος κεφαλαίου (Chen et
al., 2010).
Όσον αφορά την ένατη επιλογή ΑΜ9 λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που
διερευνήσαμε, αυτή αφορούσε τη λογιστική επιλογή διενέργειας τακτικών
αποσβέσεων και την εξάρτηση της από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Αποδείξαμε ότι οι πτωχευμένες εταιρείες επιλέγουν τα τελευταία έτη πριν την
επικείμενη πτώχευση τους να μη διενεργούν τακτικές αποσβέσεις ενώ αντίθετα οι μη
πτωχευμένες εταιρείες διενεργούν κανονικά τακτικές αποσβέσεις. Αυτή η
καιροσκοπική συμπεριφορά μη διενέργειας τακτικών αποσβέσεων παρατηρήθηκε
πρώτη φορά από τους Kosmidis et al. (2013).
Η λογιστική επιλογή μη διενέργειας τακτικών αποσβέσεων ως λογιστική
τεχνική, βελτιώνει τη δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας και αυξάνει τα κέρδη της
τρέχουσας χρήσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται αναμενόμενα και
επιβεβαιώνουν τη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας περί καιροσκοπικής
συμπεριφοράς των διοικητικών στελεχών των πτωχευμένων εταιρειών που
προσπαθούν να βελτιώσουν τη δανειακή επιβάρυνση (Dhaliwal, 1988), να αυξήσουν
το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, με αλλαγή της μεθόδου
απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων (Sharma and Stevenson, 1997;
Richardson et al., 2015).
Σχετικά με την δωδέκατη επιλογή ΑΜ12 λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
που διερευνήσαμε, αυτή αφορούσε τη λογιστική επιλογή παροχής αμοιβών σε μέλη
του Δ.Σ. και την εξάρτηση της από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τα
αποτελέσματα της έρευνας δεν υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των
δύο ποιοτικών αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες πτωχευμένες εταιρείες κατά τα
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τελευταία έτη πριν την πτώχευση παρέχουν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. πολύ πιο
συχνά σε σχέση με τις μη πτωχευμένες.
Στο βαθμό που συμβαίνει αυτό, παρέχεται στήριξη στη Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας περί καιροσκοπικής συμπεριφοράς ορισμένων διοικητικών στελεχών
πτωχευμένων εταιρειών που προσπαθούν να βελτιώσουν τις προσωπικές τους
απολαβές, μέσω σχεδίων ανταμοιβής, με την υιοθέτηση λογιστικών επιλογών που
αυξάνουν τα λογιστικά κέρδη των εταιρειών (Zmijewski and Hagerman, 1981; Healy,
1985; Moses, 1987).

8.4 Συμπεράσματα
Σε αυτό το κεφάλαιο διερευνήσαμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της
εταιρικής πτώχευσης και της διοικητικής επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών.
Εντοπίσαμε τις λογιστικές μεταβλητές που έχουν αυξημένο πληροφοριακό
περιεχόμενο και ικανότητα διαχωρισμού μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων
εταιρειών. Ωστόσο, υπήρχε ένα αριθμός λογιστικών μεταβλητών για τις οποίες δεν
μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι επηρεάζονται από την οικονομική κατάσταση της
εταιρείας.
Οι επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που αποδείξαμε ότι εξαρτώνται
από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας αφορούν:
α) την κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης,
β) την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων,
γ) τη λήψη ή μη επιχορήγησης επενδύσεων,
δ) τη διενέργεια ή μη τακτικών αποσβέσεων και
ε) την παροχή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. (ένδειξη).
Προβήκαμε σε συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την
υφιστάμενη βιβλιογραφία. Η χρησιμότητα των εν λόγω μεταβλητών θα αξιολογηθεί
καθώς θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα βήματα, για την κατασκευή των
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

9.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής, θα κατασκευάσουμε υποδείγματα
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης με την υιοθέτηση της πολυμεταβλητής διακριτής
ανάλυσης. Σε πρώτη φάση, θα κατασκευάσουμε το βασικό υπόδειγμα με τη χρήση
χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ως μεταβλητές διαχωρισμού και εξαρτημένη
μεταβλητή την οικονομική κατάσταση των εταιρειών (πτωχευμένες και μη
πτωχευμένες). Η επιλογή των χρηματοοικονομικών μεταβλητών θα γίνει με βάση τα
πορίσματα των ελέγχων της μέσης τιμής, των Kolmogorov-Smirnov, των MannWhitney και της μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης.
Μετά

την

κατασκευή

του

βασικού

υποδείγματος

της

MDA,

θα

ενσωματώσουμε σταδιακά σε αυτό όλες τις λογιστικές ψευδομεταβλητές ήτοι τις
διοικητικές επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και θα αξιολογήσουμε την
επίδραση

της

κάθε

μεταβλητής

ξεχωριστά

στην

αποτελεσματικότητα

του

υποδείγματος της MDA.
Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας X2 που
πραγματοποιήσαμε και την εξ αυτών αποδεδειγμένη σχέση της πτώχευσης με
συγκεκριμένες επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, θα κατασκευάσουμε το
τελικό υπόδειγμα της MDA ενσωματώνοντας όλες τις σημαντικές λογιστικές
ψευδομεταβλητές, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας πρόβλεψης του
υποδείγματος.
Τέλος, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων και τις
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. Θα προβούμε σε συγκριτική ανάλυση του
βασικού και του τελικού υποδείγματος της MDA και θα αξιολογήσουμε την επίδραση
της επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών στην αποτελεσματικότητα του
υποδείγματος MDA για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Με αυτό τον τρόπο,
θα επιτευχθεί ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής, τουλάχιστον κατά το σκέλος
που αφορά την MDA.
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9.2 Παρουσίαση του βασικού υποδείγματος της πολυμεταβλητής διακριτής
ανάλυσης
Σε αυτή την ενότητα θα κατασκευάσουμε το βασικό υπόδειγμα της
πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης.
Υπενθυμίζουμε ότι η διακριτή ανάλυση υποθέτει την κανονική κατανομή των
μεταβλητών διαχωρισμού, γεγονός το οποίο αποκλείσαμε μετά τον έλεγχο ενός
δείγματος των Kolmogorov-Smirnov, σχεδόν για όλες τις μεταβλητές πλην των
μετασχηματισμένων.
Για να αποφύγουμε το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας, παρά τα
λεγόμενα του (Eisenbeis, 1977) περί του αντιθέτου, θα πρέπει οι ανεξάρτητες
μεταβλητές που συμμετέχουν στο υπόδειγμα να μην συσχετίζονται. Για να το
πετύχουμε αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε τη μήτρα συσχετίσεων όλων των
χρηματοοικονομικών μεταβλητών ήτοι μια μήτρα διαστάσεων 39x39. Ωστόσο, κάτι
ανάλογο είναι αρκετά δύσχρηστο ως μεθοδολογία κατασκευής οπότε θα επιλέξουμε
ένα αριθμοδείκτη από κάθε κατηγορία αριθμοδεικτών.
Φυσικά, οι ιδανικοί αριθμοδείκτες ανά κατηγορία καθορίστηκαν από τα
πορίσματα

των

ελέγχων

της

μέσης

τιμής,

των

Mann-Whitney

και

της

μονομεταβλητής διακριτής ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, η μήτρα συσχετίσεων
επιβάλλεται να υπολογιστεί προκειμένου να γίνει ο ανάλογος έλεγχος. Αυτό θα γίνει
στο στάδιο ελέγχου της αξιοπιστίας των υποδειγμάτων και η μήτρα θα περιλαμβάνει
μόνο τις μεταβλητές που θα συμμετέχουν στα υποδείγματα. Άρα και οι διαστάσεις
της μήτρας θα είναι προφανώς μικρότερες ήτοι έως 5x5.
Με γνώμονα τα ανωτέρω και μετά την εφαρμογή της (5.12) στο δείγμα της
έρευνας, λαμβάνουμε τα αποτελέσματα του Πίνακα 9.1 που συνθέτουν το βασικό
υπόδειγμα της MDA (DM0) για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Οι
χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που συμμετέχουν ως μεταβλητές διαχωρισμού
στο βασικό υπόδειγμα της MDA είναι η κυκλοφοριακή ρευστότητα (FR1), η εξέλιξη
πωλήσεων (FR20), η αποδοτικότητα ενεργητικού (FR25) και η αυτοχρηματοδότηση
(FR37). Ο πίνακας αποτελείται από τρεις στήλες εκ των οποίων οι δύο πρώτες
περιλαμβάνουν τους συντελεστές στάθμισης των συναρτήσεων διαχωρισμού των μη
πτωχευμένων και των πτωχευμένων εταιρειών και η τρίτη στήλη περιλαμβάνει το
επίπεδο σημαντικότητας του στατιστικού F για κάθε μεταβλητή διαχωρισμού.
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Κατ’ επέκταση οι γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher για τα δύο
δείγματα των πτωχευμένων και μη εταιρειών έχουν ως εξής:
Zπτωχευμένες = -1,311 + 0,353FR1 – 0,061FR20 – 3,658FR25 + 1,39FR37 και
Zμη πτωχευμένες = -1,68 + 0,622FR1 + 0,359FR20 + 0,61FR25 + 1,072FR37
Παρατηρούμε ότι η μέση τιμή διαχωρισμού, που έχει ενσωματωθεί στη συνάρτηση
διαχωρισμού ως σταθερός όρος με αντίθετο πρόσημο, είναι 1,311 για τις πτωχευμένες
εταιρείες και 1,68 για τις μη πτωχευμένες. Αυτό αποτελεί ένδειξη της δυσκολίας του
προβλήματος καθώς οι δύο ομάδες εταιρειών γειτνιάζουν και έχουν δυσδιάκριτα
όρια. Οι ανωτέρω συναρτήσεις εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες και η κάθε
εταιρεία ταξινομείται σε εκείνη την ομάδα όπου έχει την υψηλότερη τιμή
διαχωρισμού.

Πίνακας 9.1 Το βασικό υπόδειγμα της MDA
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072
228,897
0,819

DM0
Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

23,563
0,730

Sig.
(0,004)
(0,027)
(0,000)
(0,956)
(0,000)
(0,000)

0,180
0,361

Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος είναι 73% των
συνολικών παρατηρήσεων ή το 82% των πτωχευμένων εταιρειών και 63,9% των μη
πτωχευμένων εταιρειών. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό σφάλματος τύπου Ι ίσο με
18%, που σημαίνει ότι 18% του δείγματος των πτωχευμένων εταιρειών
ταξινομήθηκαν λανθασμένα ως μη πτωχευμένες εταιρείες. Το ποσοστό σφάλματος
τύπου ΙΙ είναι 36,1% δηλαδή 36,1% των μη πτωχευμένων εταιρειών ταξινομήθηκαν
λανθασμένα ως πτωχευμένες. Το σφάλμα τύπου Ι είναι σαφώς πιο ζημιογόνο από το

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

189

Αποτελέσματα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9

σφάλμα τύπου ΙΙ καθώς το πρώτο αντιπροσωπεύει καθαρή ζημία ενώ το δεύτερο
αντιπροσωπεύει το κόστος ευκαιρίας. Άρα σε μία τράπεζα, το σφάλμα τύπου Ι
αντιπροσωπεύει την πιθανότητα χορήγησης ενός δανείου σε κάποια πτωχευμένη
εταιρεία γεγονός που μεταφράζεται σε ζημία ίση με το LGD όπως καθορίστηκε από
την (3.5), ενώ το σφάλμα τύπου ΙΙ αντιπροσωπεύει το δυνητικό κέρδος από τη
χορήγηση του δανείου, το οποίο σαφώς είναι πολύ μικρότερο.
Από την εφαρμογή της (5.5) στο δείγμα της έρευνας υπολογίσαμε το
συντελεστή Wilks’Λ σε 0,819. Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το
συντελεστή Λ που μεταφράζεται σε αύξηση της ομοιογένειας της κάθε ομάδας και
αύξηση της ετερογένειας μεταξύ των ομάδων. Η τιμή του συντελεστή κρίνεται ως
αρκετά χαμηλή. Με την εφαρμογή του συντελεστή Λ στην (5.6) δύναται αυτός να
μετασχηματιστεί στο στατιστικό Χ2 ίσο με 23,563. Κατ’ επέκταση, για επίπεδο
σημαντικότητας 0,001 απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η μέση τιμή
διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών είναι ίση με τη μέση τιμή διαχωρισμού των
μη πτωχευμένων εταιρειών. Προφανώς, οι γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του
Fisher διαχωρίζουν ικανοποιητικά τις πτωχευμένες εταιρείες από τις μη πτωχευμένες
εταιρείες.
Παρόμοια, μπορούμε να υπολογίσουμε το στατιστικό F για να ελέγξουμε την
ικανότητα διάκρισης-συνεισφοράς της κάθε μεταβλητής διαχωρισμού, στο υπόδειγμα
πρόβλεψης. Σαφώς, όλες οι μεταβλητές έχουν υψηλή ικανότητα διάκρισης με
εξαίρεση την FR37 που εμφανίζει σχετικά περιορισμένη δυνατότητα. Ωστόσο, η
συγκεκριμένη μεταβλητή προτιμήθηκε έναντι άλλων μεταβλητών διότι σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταβλητών, η προσθήκη της FR37 προσέδιδε στο
υπόδειγμα υψηλότερη ακρίβεια ταξινόμησης. Ερμηνεία του φαινόμενου αυτού θα
παρασχεθεί σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου.
Επιπλέον, για να ελέγξουμε την υπόθεση της ισότητας των μητρών
διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων των πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων
εταιρειών, υπολογίσαμε το στατιστικό Box’s M σε 228,897 που είναι ιδιαίτερα υψηλό
και υποδηλώνει διαφορές στις διακυμάνσεις – συνδιακυμάνσεις μεταξύ των δύο
ομάδων εταιρειών. Από την προσέγγιση του στατιστικού F, απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση της ισότητας των μητρών διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων των
πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών, για επίπεδο σημαντικότητας 0,001.
Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη μη κανονική κατανομή των μεταβλητών διαχωρισμού
όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ενός δείγματος των Kolmogorov-Smirnov. Η
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παραβίαση αυτής της υπόθεσης (ισότητας των μητρών) και η επίδραση της στην
αποτελεσματικότητα του υποδείγματος και στην καταλληλότητα της MDA, θα
αξιολογηθεί σε επόμενο κεφάλαιο σχετικό με τον έλεγχο της αξιοπιστίας των
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.

9.3 Ενσωμάτωση των λογιστικών ψευδομεταβλητών στο βασικό υπόδειγμα
Σε αυτή την ενότητα και αφού κατασκευάσαμε το βασικό υπόδειγμα της
MDA, θα ενσωματώσουμε σταδιακά σε αυτό όλες τις λογιστικές ψευδομεταβλητές
ήτοι τις διοικητικές επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και θα
αξιολογήσουμε

την

επίδραση

της

κάθε

μεταβλητής

ξεχωριστά

στην

αποτελεσματικότητα του υποδείγματος της MDA. Προς διευκόλυνση επίτευξης του
στόχου αυτού, σε κάθε περίπτωση υποδείγματος που ενσωματώνει και μια νέα
λογιστική ψευδομεταβλητή, θα αντιπαρατίθεται το βασικό υπόδειγμα της MDA ώστε
να είναι εμφανή και συγκρίσιμα τα αποτελέσματα εισαγωγής της εκάστοτε
λογιστικής μεταβλητής διαχωρισμού στο υπόδειγμα πρόβλεψης.

9.3.1 Ενσωμάτωση μιας λογιστικής μεθόδου

Η πρώτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή κεφαλαιοποίησης ή μη των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης. Τα αποτελέσματα του στατιστικού Χ2 αποκάλυψαν εξάρτηση
της επιλογής αυτής από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας αλλά δεν ήταν η
αναμενόμενη εξάρτηση καθώς οι μη πτωχευμένες εταιρείες επιλέγουν την
κεφαλαιοποίηση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης ενώ οι πτωχευμένες επιλέγουν σε
μεγαλύτερο βαθμό τη μη κεφαλαιοποίηση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης. Για το
λόγο αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία του νέου
υποδείγματος. Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ1 στο βασικό υπόδειγμα
της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα
9.2. Η ενσωμάτωση αυτή οδήγησε στην κατασκευή του πρώτου υποδείγματος
πρόβλεψης (Discriminant Model 1-DM1).
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Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος της MDA και του
DM1, διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της πρώτης επιλογής λογιστικών μεθόδων και
πιο συγκεκριμένα της λογιστικής επιλογής κεφαλαιοποίησης ή μη των εξόδων
πρώτης εγκατάστασης, είναι πενιχρή και δεν προσδίδει στο βασικό υπόδειγμα
πρόβλεψης της MDA επιπρόσθετη ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων
εταιρειών από τις μη πτωχευμένες εταιρείες.

Πίνακας 9.2 Ενσωμάτωση της ΑΜ1 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM1
Non-failed Failed
-1,706 -1,597
0,618
0,342
0,349 -0,095
0,550 -3,854
1,043
1,297
0,551
1,803
245,474 (0,000)
0,774

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

30,030 (0,000)
0,713
0,459
0,115

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από το ποσοστό των ορθών
ταξινομήσεων του υποδείγματος DM1 που εμφανίζεται μειωμένο (71,3%) σε σχέση
με το αντίστοιχο ποσοστό του βασικού υποδείγματος DM0 (73%) στο σύνολο του
δείγματος. Το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος DM1 ισούται με 45,9%
σε σχέση με το 18% του βασικού υποδείγματος, γεγονός που εκλαμβάνεται ως
επιδείνωση της προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος DM1 σε σχέση με το
DM0 παρά τη βελτίωση του ποσοστού του σφάλματος τύπου ΙΙ που μειώνεται από
36,1% σε 11,5% καθώς το σφάλμα τύπου Ι είναι σαφώς πιο ζημιογόνο από το
σφάλμα τύπου ΙΙ αλλά και το συνολικό αποτέλεσμα είναι δυσμενές.
Η βελτίωση του συντελεστή Wilks’ Λ από 0,819 σε 0,774 και του στατιστικού
2

Χ από 23,563 σε 30,03 μπορεί να υποδηλώνουν ικανότητα ορθής ταξινόμησης των
συναρτήσεων διαχωρισμού που παρατίθενται, αλλά σε καμία περίπτωση το

192

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

Κεφάλαιο 9

Αποτελέσματα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης

υπόδειγμα DM1 δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βελτίωση του βασικού υποδείγματος
DM0, με όρους συνολικής ακρίβειας και σφάλματος τύπου Ι.
Η δεύτερη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή κεφαλαιοποίησης ή μη των εξόδων
ερευνών και ανάπτυξης (ΑΜ2). Τα αποτελέσματα του στατιστικού Χ2 δεν απέδειξαν
στατιστικά σημαντική εξάρτηση ανάμεσα σε αυτή τη λογιστική επιλογή και στην
οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Προφανώς, η ικανότητα διαχωρισμού της ΑΜ2
είναι περιορισμένη αφού δεν αποδείχθηκε σημαντική εξάρτηση μεταξύ των δύο
ποιοτικών μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ2 στο βασικό
υπόδειγμα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης, παρουσιάζονται αναλυτικά στον
Πίνακα 9.3. Η εν λόγω ενσωμάτωση δημιούργησε το δεύτερο υπόδειγμα πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης DM2.

Πίνακας 9.3 Ενσωμάτωση της ΑΜ2 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM2
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM2
Non-failed Failed
-6,095 -6,375
0,504
0,227
0,276 -0,150
0,878 -3,371
0,892
1,197
10,366 11,102
234,357 (0,000)
0,811

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

24,547 (0,000)
0,705
0,213
0,377

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Είναι ορατό από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος DM0 και
του DM2 ότι η συνεισφορά της δεύτερης διοικητικής επιλογής λογιστικών μεθόδων
που αφορά την κεφαλαιοποίησης ή μη των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης, είναι
περιορισμένη και δεν προσδίδει στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης της MDA
πρόσθετη ικανότητα διαχωρισμού.
Το βασικό στοιχείο που μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα αφορά το
συνολικό ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος DM2 που εμφανίζεται
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σαφώς μειωμένο ήτοι 70,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του βασικού
υποδείγματος DM0 που είναι 73%. Στην πραγματικότητα η συνεισφορά της ΑΜ2
είναι αρνητική καθώς μειώνει την προβλεπτική ικανότητα των χρηματοοικονομικών
μεταβλητών. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στο ποσοστό σφάλματος τύπου Ι
που αυξάνεται από το 18% του υποδείγματος DM0 σε 21,3% στο υπόδειγμα DM2
αλλά και στο ποσοστό σφάλματος τύπου ΙΙ που αυξάνεται από το 36,1% του
υποδείγματος DM0 σε 37,7% στο υπόδειγμα DM2.
Οι γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher οδηγούν σε ελάχιστη
βελτίωση του συντελεστή Wilks’ Λ από 0,819 σε 0,811 και του στατιστικού Χ2 από
23,563 σε 24,547. Αυτό μεταφράζεται σε επαρκή ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης του εν λόγω υποδείγματος αλλά δεν συνιστά βελτίωση σε σχέση με το
βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης της MDA. Τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν
ως αναμενόμενα καθώς από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 δεν εντοπίσαμε στατιστικά
σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στην ΑΜ2 και στην οικονομική κατάσταση της
εταιρείας.
Η τρίτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή κεφαλαιοποίησης ή μη των λοιπών
δαπανών οι οποίες εμφανίζονται στον ισολογισμό ως στοιχεία των ασώματων
ακινητοποιήσεων ήτοι οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
η

υπεραξία

της

επιχείρησης

και

οι

προκαταβολές

κτήσης

ασώματων

2

ακινητοποιήσεων (ΑΜ3). Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ δεν παρείχε στοιχεία για να
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας της ΑΜ3 από την οικονομική
κατάσταση της εταιρείας. Η ικανότητα διαχωρισμού της ΑΜ3 αλλά και τα συνολικά
αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της στο βασικό υπόδειγμα της πολυμεταβλητής
διακριτής ανάλυσης, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.4. Αυτή η
ενσωμάτωση οδήγησε στην κατασκευή του τρίτου υποδείγματος πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης DM3.
Εμφανέστατα, η συνεισφορά της τρίτης λογιστικής επιλογής σχετικά με την
κεφαλαιοποίηση ή μη των λοιπών δαπανών οι οποίες εμφανίζονται στον ισολογισμό
ως στοιχεία των ασώματων ακινητοποιήσεων, στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης της
MDA είναι περιορισμένη. Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος
DM0 και του DM3 κατανοούμε ότι η ΑΜ3 δεν προσδίδει στο βασικό υπόδειγμα
πρόβλεψης της MDA καμία πρόσθετη ικανότητα διαχωρισμού.
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Αντίθετα, παρατηρούμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος DM3
έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα DM0. Το συνολικό ποσοστό των
ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος DM3 είναι εμφανώς μειωμένο ήτοι 70,5% σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του βασικού υποδείγματος DM0 που είναι 73%.
Όπως και στην περίπτωσης της ΑΜ2, η συνεισφορά της ΑΜ3 είναι αρνητική καθώς
μειώνει την προβλεπτική ικανότητα των χρηματοοικονομικών μεταβλητών.
Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στο ποσοστό σφάλματος τύπου Ι που
αυξάνεται από το 18% του υποδείγματος DM0 σε 24,6% στο υπόδειγμα DM3.

Πίνακας 9.4 Ενσωμάτωση της ΑΜ3 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM3
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

228,897 (0,000)
0,819

DM3
Non-failed Failed
-2,419 -2,269
0,543
0,263
0,185 -0,260
2,073 -1,992
0,876
1,168
2,675
3,045
229,985 (0,000)
0,814

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

24,153 (0,000)
0,705
0,246
0,344

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Η μικρή βελτίωση στο ποσοστό σφάλματος τύπου ΙΙ που μειώνεται από το
36,1% του υποδείγματος DM0 σε 34,4% στο υπόδειγμα DM3, η ελάχιστη βελτίωση
του συντελεστή Wilks’ Λ από 0,819 σε 0,814 και του στατιστικού Χ2 από 23,563 σε
24,153 απλώς υποδηλώνει την επαρκή ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης του εν λόγω υποδείγματος αλλά δεν συνιστά βελτίωση σε σχέση με το
βασικό υπόδειγμα DM0.
Η τέταρτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η διοικητική επιλογή λογιστικής μεθόδου για τις
συμμετοχές σε επιχειρήσεις (ΑΜ4). Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 δεν παρείχε επαρκή
στοιχεία που να αποδεικνύουν κάποια εξάρτηση ανάμεσα στην ΑΜ4 και στην
οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τα συνολικά αποτελέσματα της ενσωμάτωσης
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της ΑΜ4 στο βασικό υπόδειγμα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης,
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.5. Αυτή η ενσωμάτωση οδήγησε στην
κατασκευή του τέταρτου υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης DM4.
Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος DM0 και του DM4
συμπεραίνουμε ότι η ΑΜ4 δεν προσδίδει στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης της MDA
καμία πρόσθετη ικανότητα διαχωρισμού. Είναι ξεκάθαρο ότι η συνεισφορά της
τέταρτης επιλογής σχετικά με την λογιστική μέθοδο ενοποίησης των οικονομικών
καταστάσεων είναι ανεπαίσθητη.

Πίνακας 9.5 Ενσωμάτωση της ΑΜ4 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM4
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM4
Non-failed Failed
-1,876 -1,550
0,656
0,391
0,328 -0,096
0,434 -3,851
1,016
1,329
1,404
1,550
234,554 (0,000)
0,818

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

23,567 (0,000)
0,721
0,230
0,328

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Από τον Πίνακα 9.5 κατανοούμε ότι η ικανότητα διαχωρισμού του
υποδείγματος DM4 έχει ελαφρώς επιδεινωθεί σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα
πρόβλεψης της MDA. Το συνολικό ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του
υποδείγματος DM4 εμφανίζεται ελάχιστα μειωμένο στο 72,1% σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσοστό του DM0 που είναι 73%. Η συνεισφορά της ΑΜ4 είναι
ασήμαντη καθώς δεν μεταβάλλει ουσιαστικά την προβλεπτική ικανότητα του
βασικού υποδείγματος πρόβλεψης DM0. Αντίθετα, παρατηρούμε δυσμενή μεταβολή
στο ποσοστό σφάλματος τύπου Ι (που είναι πιο ζημιογόνο) που αυξάνεται από το
18% του υποδείγματος DM0 σε 23% στο υπόδειγμα DM4 και ευμενή μεταβολή στο
ποσοστό σφάλματος τύπου ΙΙ που μειώνεται από το 36,1% του υποδείγματος DM0 σε
32,8% στο υπόδειγμα DM4.
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Οι νέες γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher δεν επιφέρουν
σημαντικές μεταβολές στο συντελεστή Wilks’ Λ οποίος μειώνεται από 0,819 σε
0,818 και του στατιστικού Χ2 ο οποίος αυξάνεται από 23,563 σε 24,567. Το γενικό
συμπέρασμα από την ενσωμάτωση της ΑΜ4 στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης είναι
ότι παρά την επαρκή ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης του DM4, δεν
υφίσταται κάποια σημαντική μεταβολή στο βασικό υπόδειγμα DM0.
Η πέμπτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η δημιουργία διαφορών αναπροσαρμογής ως αποτέλεσμα
υποχρεωτικής λογιστικής επιλογής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2
είχαν

αποκαλύψει

την

σημαντική

εξάρτηση

της

δημιουργίας

διαφορών

αναπροσαρμογής από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και μάλιστα ήταν
προς την κατεύθυνση που αναμέναμε. Η ενσωμάτωση της ΑΜ5 στο βασικό
υπόδειγμα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης, οδήγησε στην κατασκευή του
πέμπτου υποδείγματος πρόβλεψης DM5. Τα αποτελέσματα αυτής της ενσωμάτωσης
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.6.

Πίνακας 9.6 Ενσωμάτωση της ΑΜ5 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM5
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM5
Non-failed Failed
-2,093 -1,381
0,582
0,337
0,273 -0,097
0,617 -3,655
0,986
1,355
1,991
0,821
235,144 (0,000)
0,773

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

30,256 (0,000)
0,656
0,262
0,426

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Οι επιδόσεις του υποδείγματος DM5 σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα της
MDA είναι απογοητευτικές. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα αποτελέσματα
ήταν τα αναμενόμενα καθώς η αποδεδειγμένη από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2,
σχέση της AM5 με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν μεταφράζεται σε
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επιπρόσθετη ικανότητα του DM5 να διαχωρίζει τις πτωχευμένες εταιρείες από τις μη
πτωχευμένες.
Αντίθετα, το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος DM5
εμφανίζεται αισθητά μειωμένο (65,6%) σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του
βασικού υποδείγματος DM0 (73%) στο σύνολο του δείγματος. Ανάλογη επιδείνωση
εμφανίζεται και στο ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος DM5 που
αυξάνεται σε 26,2% σε σχέση με το 18% του βασικού υποδείγματος αλλά και στο
ποσοστό σφάλματος τύπου ΙΙ που αυξάνεται σε 42,6% σε σχέση με το 36,1%.
Η βελτίωση του συντελεστή Wilks’ Λ από 0,819 σε 0,773 και του στατιστικού
2

Χ

από 23,563 σε 30,256 υποδηλώνουν ικανότητα ορθής ταξινόμησης των

συναρτήσεων διαχωρισμού του Fisher, αλλά δεν βελτιώνουν το υπόδειγμα DM5 σε
σχέση με το βασικό υπόδειγμα DM0, με όρους ακρίβειας πρόβλεψης και σφάλματος
τύπου Ι & II.
Η έκτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή λήψης ή μη επιχορήγησης
επενδύσεων (ΑΜ6). Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 παρείχε επαρκή στοιχεία για να
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ανεξαρτησίας των δύο ποιοτικών μεταβλητών.
Μάλιστα, αποδείξαμε ότι υπάρχει εξάρτηση της πτώχευσης με τη μη λήψη
επιχορήγησης επενδύσεων. Τα συνολικά αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ6
στο βασικό υπόδειγμα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης, παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 9.7. Αυτή η ενσωμάτωση οδήγησε στην κατασκευή
αντίστοιχα του έκτου υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης DM6.
Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος DM0 και του DM6
συμπεραίνουμε ότι η ΑΜ6 δεν προσδίδει στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης της MDA
καμία πρόσθετη ικανότητα διαχωρισμού, παρά τις θετικές προδιαγραφές της
σύμφωνα με τον έλεγχο ανεξαρτησίας που διεξήγαμε. Αντίθετα, η συνεισφορά της
ΑΜ6 στο βασικό υπόδειγμα DM0 είναι αρνητική.
Καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα καθώς το συνολικό ποσοστό των
ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος DM6 μειώνεται σε 68,9% σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσοστό του βασικού υποδείγματος DM0 που είναι 73%. Επιπλέον, το
ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος DM6 επιδεινώνεται σε 27,9% σε
σχέση με το 18% του βασικού υποδείγματος, γεγονός που συνιστά σαφή μείωση της
προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος DM6 σε σχέση με το DM0.
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Πίνακας 9.7 Ενσωμάτωση της ΑΜ6 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM6
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM6
Non-failed Failed
-2,583 -2,899
0,626
0,359
0,142 -0,350
-0,134 -4,644
1,335
1,739
2,949
3,909
233,004 (0,000)
0,788

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

28,059 (0,000)
0,689
0,279
0,344

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Η οριακή βελτίωση του ποσοστού του σφάλματος τύπου ΙΙ που μειώνεται από
36,1% σε 34,4%, του συντελεστή Wilks’ Λ από 0,819 σε 0,788 και του στατιστικού
Χ2 από 23,563 σε 28,059 είναι άνευ ουσίας καθώς διατηρούν το υφιστάμενο
υπόδειγμα σε ένα επίπεδο με επαρκή ικανότητα διαχωρισμού αλλά στην
πραγματικότητα το υπόδειγμα DM6 θεωρείται σαφώς υποδεέστερο του βασικού
υποδείγματος DM0.
Η

έβδομη

λογιστική

ψευδομεταβλητή

που

θα

επιχειρήσουμε

να

ενσωματώσουμε στο βασικό υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή
δημιουργίας προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία (ΑΜ7). Ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 δεν παρείχε επαρκή στοιχεία που να
αποδεικνύουν κάποιου είδους εξάρτηση ανάμεσα στην ΑΜ7 και στην οικονομική
κατάσταση της εταιρείας. Η ενσωμάτωση της ΑΜ7 στο βασικό υπόδειγμα της MDA,
οδήγησε στην κατασκευή του έβδομου υποδείγματος πρόβλεψης DM7. Τα συνολικά
αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ7 στο βασικό υπόδειγμα της MDA,
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.8.
Όπως παρατηρούμε, το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος
DM7 εμφανίζεται βελτιωμένο (74,6%) σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του
βασικού υποδείγματος DM0 (73%) στο σύνολο του δείγματος. Αυτή η βελτίωση
οφείλεται αποκλειστικά στην αντίστοιχη βελτίωση στο ποσοστό σφάλματος τύπου ΙI
του υποδείγματος DM7 που μειώνεται σε 32,8% σε σχέση με το 36,1% του βασικού
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υποδείγματος, τη στιγμή που το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι παραμένει σταθερό στο
18% και στα δύο υποδείγματα.
Η συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος DM0 και του DM7
αποκαλύπτει ότι η ΑΜ7 προσδίδει στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης της MDA,
κάποια περιορισμένη μεν, επιπρόσθετη δε, ικανότητα διαχωρισμού. Είναι ξεκάθαρο
ότι η συνεισφορά της ΑΜ7 σχετικά με τη δημιουργία προβλέψεων για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης είναι
θετική.

Πίνακας 9.8 Ενσωμάτωση της ΑΜ7 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM7
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM7
Non-failed Failed
-4,271 -4,212
0,769
0,509
0,169 -0,262
-0,180 -4,494
1,740
2,098
5,928
6,273
235,319 (0,000)
0,816

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

23,890 (0,000)
0,746
0,180
0,328

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Είναι παράδοξο το γεγονός ότι παρά την βελτίωση της συνολικής ακρίβειας
του υποδείγματος DM7, δεν παρατηρούμε ουσιαστικές μεταβολές στο συντελεστή
Wilks’ Λ ήτοι από 0,819 σε 0,816 και στο στατιστικό Χ2 ήτοι από 23,563 σε 23,890.
Η βελτίωση της ικανότητας διαχωρισμού του υποδείγματος DM7 σε σχέση με το
βασικό υπόδειγμα DM0 δεν ήταν κάτι αναμενόμενο, ούτε υπήρχε προηγούμενη
ένδειξη από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήθηκε.
Η όγδοη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή δημιουργίας προβλέψεων για
έκτακτους κινδύνους που αφορούν γήπεδα, επισφαλείς απαιτήσεις, έξοδα
προηγούμενων χρήσεων και εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα (ΑΜ8). Ο
έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 δεν παρείχε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν κάποιου
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είδους εξάρτηση ανάμεσα στην ΑΜ8 και στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Οπότε και οι προσδοκίες μας από το υπόδειγμα DM8 που κατασκευάστηκε από την
ενσωμάτωση της ΑΜ8 στο βασικό υπόδειγμα της MDA, είναι περιορισμένες. Τα
συνολικά αποτελέσματα του υποδείγματος DM8 σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα
DM0, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.9.
Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος
DM8 εμφανίζεται αισθητά μειωμένο (66,4%) σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του
βασικού υποδείγματος DM0 (73%) στο σύνολο του δείγματος. Αντίστοιχη
επιδείνωση εμφανίζεται και στο ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος DM8
που αυξάνεται σε 24,6% σε σχέση με το 18% του βασικού υποδείγματος αλλά και
στο ποσοστό σφάλματος τύπου II που αυξάνεται σε 42,6% σε σχέση με το 36,1%.

Πίνακας 9.9 Ενσωμάτωση της ΑΜ8 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM8
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM8
Non-failed Failed
-3,351 -3,612
0,535
0,251
0,139 -0,320
-0,459 -4,912
1,554
1,957
4,552
5,341
231,193 (0,000)
0,802

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

25,898 (0,000)
0,664
0,246
0,426

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Παρά την επιδείνωση της συνολικής ακρίβειας και των σφαλμάτων του
υποδείγματος DM8, δεν παρατηρούμε ουσιαστικές μεταβολές στο συντελεστή Wilks’
Λ ήτοι από 0,819 σε 0,802 και στο στατιστικό Χ2 ήτοι από 23,563 σε 25,898. Η μη
συνεισφορά της ΑΜ8 στη βελτίωση της ικανότητας διαχωρισμού του υποδείγματος
DM8 σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα DM0 ήταν κάτι αναμενόμενο καθώς υπήρχε
προηγούμενη ένδειξη από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 που πραγματοποιήσαμε.
Η ένατη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή για διενέργεια ή μη τακτικών
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αποσβέσεων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 είχαν αποκαλύψει την
σημαντική εξάρτηση της διενέργειας αποσβέσεων από την οικονομική κατάσταση της
εταιρείας και μάλιστα ήταν προς την κατεύθυνση που αναμέναμε καθώς εταιρείες που
οδεύουν προς πτώχευση τα τρία τελευταία έτη, δεν διενεργούν τακτικές αποσβέσεις.
Η ενσωμάτωση της ΑΜ9 στο βασικό υπόδειγμα της πολυμεταβλητής διακριτής
ανάλυσης, οδήγησε στην κατασκευή του υποδείγματος DM9 για την πρόβλεψη της
εταιρικής πτώχευσης. Τα αποτελέσματα αυτής της ενσωμάτωσης παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 9.10.
Οι επιδόσεις του υποδείγματος πρόβλεψης DM9 σε σχέση με το βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι βελτιωμένες. Τα αποτελέσματα θεωρούνται αναμενόμενα
όχι όμως στο βαθμό που ελπίζαμε καθώς η αποδεδειγμένα από τον έλεγχο
ανεξαρτησίας Χ2, σημαντική σχέση της AM9 με την πτώχευση μεταφράζεται σε
μικρή μόνο βελτίωση της ικανότητα του υποδείγματος DM9 να διαχωρίζει τις
πτωχευμένες εταιρείες από τις μη πτωχευμένες.

Πίνακας 9.10 Ενσωμάτωση της ΑΜ9 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM9
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM9
Non-failed Failed
-1,781 -2,195
0,634
0,389
0,366 -0,041
0,657 -3,519
1,236
1,875
1,150
3,392
249,984 (0,000)
0,706

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

40,980 (0,000)
0,738
0,410
0,115

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 9.10, το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων
του υποδείγματος DM5 εμφανίζεται βελτιωμένο (73,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο
ποσοστό του βασικού υποδείγματος DM0 (73%) στο σύνολο του δείγματος. Όσον
αφορά τα σφάλματα πρόβλεψης, παρατηρούμε σαφή επιδείνωση στο ποσοστό
σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος DM9 που αυξάνεται σε 41% σε σχέση με το
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18% του βασικού υποδείγματος και σαφή βελτίωση στο ποσοστό σφάλματος τύπου ΙΙ
που μειώνεται σε μόλις 11,5% σε σχέση με το 36,1% του DM0.
Η σημαντική βελτίωση του συντελεστή Wilks’ Λ από 0,819 σε 0,706 και του
στατιστικού Χ2 από 23,563 σε 40,98 υποδηλώνουν την επαυξημένη ικανότητα ορθής
ταξινόμησης των συναρτήσεων διαχωρισμού του Fisher, αλλά δεν βελτιώνουν το
υπόδειγμα DM9 στο βαθμό που αναμένονταν, σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα
DM0 με όρους συνολικής ακρίβειας πρόβλεψης.
Η δέκατη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή για διενέργεια ή μη πρόσθετων
αποσβέσεων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 δεν είχαν αποκαλύψει
καμία στατιστικά σημαντική εξάρτηση της διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων από
την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οπότε και οι προσδοκίες μας για τη
συνεισφορά

αυτής

της

μεταβλητής

(ΑΜ10)

στο

βασικό

υπόδειγμα

της

πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης, είναι περιορισμένες. Τα αποτελέσματα αυτής
της ενσωμάτωσης οδήγησαν στην κατασκευή του υποδείγματος DM10 το οποίο
παρουσιάζεται ενδελεχώς στον Πίνακα 9.11.

Πίνακας 9.11 Ενσωμάτωση της ΑΜ10 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM10
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM10
Non-failed Failed
-7,133 -6,492
0,502
0,236
0,630
0,203
-0,330 -4,574
0,782
1,108
12,053 11,749
239,572 (0,000)
0,818

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

23,633 (0,000)
0,705
0,230
0,361

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Οι επιδόσεις του υποδείγματος πρόβλεψης DM10 υστερούν σε σχέση με το
βασικό υπόδειγμα DM0. Τα αποτελέσματα θεωρούνται αναμενόμενα καθώς από τον
έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2, δεν μπορέσαμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της
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ανεξαρτησίας των δύο ποιοτικών μεταβλητών ήτοι της λογιστικής επιλογής για
διενέργεια ή μη πρόσθετων αποσβέσεων και της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας.
Από τον Πίνακα 9.11 κατανοούμε ότι η ικανότητα διαχωρισμού του
υποδείγματος DM10 έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης
DM0. Το συνολικό ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος DM10
εμφανίζεται μειωμένο στο 70,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του DM0 που
είναι 73%. Η συνεισφορά της ΑΜ10 είναι αρνητική καθώς μεταβάλλει δυσμενώς την
προβλεπτική ικανότητα του βασικού υποδείγματος πρόβλεψης DM0. Επίσης,
παρατηρούμε δυσμενή μεταβολή στο ποσοστό σφάλματος τύπου Ι (που είναι πιο
ζημιογόνο) που αυξάνεται από το 18% του υποδείγματος DM0 σε 23% στο
υπόδειγμα DM10 ενώ το ποσοστό σφάλματος τύπου ΙΙ παραμένει σταθερό στο 36,1%
του βασικού υποδείγματος πρόβλεψης.
Οι νέες γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher δεν επιφέρουν
σημαντικές μεταβολές στο συντελεστή Wilks’ Λ οποίος μειώνεται από 0,819 σε
0,818 και στο στατιστικό Χ2 ο οποίος αυξάνεται από 23,563 σε 23,633. Το τελικό
συμπέρασμα που εξάγουμε από την ενσωμάτωση της ΑΜ10 στο βασικό υπόδειγμα
πρόβλεψης είναι ότι δεν υφίσταται κάποια βελτίωση στο βασικό υπόδειγμα, παρά την
προφανή ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης του DM10.
Η ενδέκατη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή για τη δημιουργία αφορολόγητων
αποθεματικών κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου Χ2 δεν απέδειξαν κάποια
εξάρτηση της ΑΜ11 με την πτώχευση και για το λόγο αυτό οι προσδοκίες μας για τη
συνεισφορά αυτής της μεταβλητής στο βασικό υπόδειγμα της πολυμεταβλητής
διακριτής ανάλυσης, είναι περιορισμένες. Τα αποτελέσματα του υποδείγματος
πρόβλεψης DM11, που κατασκευάστηκε από την ενσωμάτωση της ΑΜ11 στο βασικό
υπόδειγμα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.12.
Παρατηρούμε ότι η ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης του
υποδείγματος DM11, έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης
DM0. Το συνολικό ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος DM11
εμφανίζεται μειωμένο στο 69,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του DM0 που
είναι 73%. Η συνεισφορά της ΑΜ11 είναι αρνητική καθώς μεταβάλλει δυσμενώς την
προβλεπτική ικανότητα του βασικού υποδείγματος πρόβλεψης DM0. Επίσης,
παρατηρούμε σημαντικά δυσμενή μεταβολή στο ποσοστό σφάλματος τύπου Ι που
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αυξάνεται από το 18% του υποδείγματος DM0 σε 34,4% στο υπόδειγμα DM11 ενώ
το ποσοστό σφάλματος τύπου ΙΙ μειώνεται από το 36,1% του υποδείγματος DM0 σε
26,2% στο υπόδειγμα DM11.
Οι νέες γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher δεν επιφέρουν
σημαντικές μεταβολές στο συντελεστή Wilks’ Λ οποίος μειώνεται από 0,819 σε
0,808 και στο στατιστικό Χ2 ο οποίος αυξάνεται από 23,563 σε 25,108. Προφανώς
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η μέση τιμή διαχωρισμού των πτωχευμένων
εταιρειών είναι ίση με τη μέση τιμή διαχωρισμού των μη πτωχευμένων εταιρειών.
Κατ’ επέκταση, οι γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher διαχωρίζουν
ικανοποιητικά τις πτωχευμένες εταιρείες από τις μη πτωχευμένες εταιρείες. Ωστόσο,
το τελικό συμπέρασμα που εξάγουμε από την ενσωμάτωση της ΑΜ11 στο βασικό
υπόδειγμα πρόβλεψης είναι ότι δεν υφίσταται κάποια βελτίωση στην ικανότητα
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης του υποδείγματος DM11.

Πίνακας 9.12 Ενσωμάτωση της ΑΜ11 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM11
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error
Η

δωδέκατη

228,897 (0,000)
0,819

DM11
Non-failed Failed
-2,009 -1,885
0,611
0,339
0,198 -0,274
0,730 -3,499
1,510
1,969
1,863
2,460
231,996 (0,000)
0,808

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

25,108 (0,000)
0,697
0,344
0,262

και

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

τελευταία

λογιστική

ψευδομεταβλητή

που

θα

ενσωματώσουμε στο βασικό υπόδειγμα της MDA είναι η λογιστική επιλογή για την
παροχή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου Χ2
δεν απέδειξαν κάποια εξάρτηση της ΑΜ12 με την πτώχευση, ωστόσο παρείχαν
ένδειξη για ορισμένες εταιρείες ότι πιθανόν να υπάρχει εξάρτηση αλλά όχι σε
σημαντικό βαθμό και για το λόγο αυτό οι προσδοκίες μας για τη συνεισφορά αυτής
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της μεταβλητής στο βασικό υπόδειγμα της MDA, είναι επίσης περιορισμένες. Τα
αποτελέσματα του υποδείγματος πρόβλεψης DM12, που κατασκευάστηκε από την
ενσωμάτωση της ΑΜ12 στο βασικό υπόδειγμα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.13.

Πίνακας 9.13 Ενσωμάτωση της ΑΜ12 στο βασικό υπόδειγμα της MDA
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM12
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda
X2 (Sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed
-1,680
0,622
0,359
0,610
1,072

228,897 (0,000)
0,819

DM12
Non-failed Failed
-9,421 -8,110
0,583
0,316
0,649
0,210
-0,699 -4,884
1,289
1,594
15,966 14,964
249,953 (0,000)
0,809

23,563 (0,000)
0,730
0,180
0,361

24,946 (0,000)
0,754
0,213
0,279

Failed
-1,311
0,353
-0,061
-3,658
1,390

Από την παρατήρηση του εν λόγω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι η ικανότητα
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης του υποδείγματος DM12, έχει βελτιωθεί σε
σχέση με το βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης DM0. Το συνολικό ποσοστό των ορθών
ταξινομήσεων του υποδείγματος DM12 εμφανίζεται αυξημένο στο 75,4% σε σχέση
με το αντίστοιχο ποσοστό του DM0 που είναι 73%. Αντίστοιχα, η συνεισφορά της
ΑΜ12 κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική καθώς μεταβάλλει ευμενώς την προβλεπτική
ικανότητα του βασικού υποδείγματος πρόβλεψης της MDA. Επίσης, παρατηρούμε
δυσμενή μεταβολή στο ποσοστό σφάλματος τύπου Ι που αυξάνεται από το 18% του
υποδείγματος DM0 σε 21,3% στο υπόδειγμα DM12 ενώ το ποσοστό σφάλματος
τύπου ΙΙ μειώνεται από το 36,1% του υποδείγματος DM0 σε 27,9% στο υπόδειγμα
DM12.
Το νέο υπόδειγμα πρόβλεψης δεν βιώνει σημαντικές μεταβολές στο
συντελεστή Wilks’ Λ οποίος μειώνεται από 0,819 σε 0,809 και στο στατιστικό Χ2 ο
οποίος αυξάνεται από 23,563 σε 24,946. Προφανώς, απορρίπτουμε τη μηδενική
υπόθεση ότι η μέση τιμή διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών είναι ίση με τη
μέση τιμή διαχωρισμού των μη πτωχευμένων εταιρειών. Σαφέστατα, οι γραμμικές
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συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher διαχωρίζουν ικανοποιητικά τις πτωχευμένες
εταιρείες από τις μη πτωχευμένες εταιρείες. Το τελικό συμπέρασμα που εξάγουμε
από την ενσωμάτωση της ΑΜ12 στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης είναι ότι
υφίσταται σε κάποιο βαθμό βελτίωση στην ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης του υποδείγματος DM12.

9.3.2 Ενσωμάτωση ενός χαρτοφυλακίου λογιστικών μεθόδων

Μετά την ενσωμάτωση στο βασικό υπόδειγμα της MDA κάθε μίας επιλογής
λογιστικών μεθόδων ξεχωριστά, θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα πρόβλεψης ένα χαρτοφυλάκιο επιλογών λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών. Η αιτία για αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση έγκειται στο συμπέρασμα
ότι οι επιμέρους επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, θα πρέπει να
εκλαμβάνονται ως ένα τμήμα της συνολικής εταιρικής στρατηγικής (Zmijewski and
Hagerman, 1981). Άρα, όταν ενσωματώνουμε μόνο μία λογιστική ψευδομεταβλητή
στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης, ξεχωριστά από τις υπόλοιπες, διαπράττουμε το
λάθος να παραβλέπουμε τη συνολική στρατηγική της εταιρείας, η οποία υλοποιείται
με την εφαρμογή ενός χαρτοφυλακίου επιλογών λογιστικών μεθόδων και τεχνικών.
Όταν μια εταιρεία για παράδειγμα, επιθυμεί να μειώσει τα λογιστικά κέρδη
της για λόγους φοροαποφυγής, έχει στη διάθεση της ένα χαρτοφυλάκιο λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών για να το πετύχει όπως την αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης
αποθεμάτων από FIFO σε LIFO, τη δημιουργία προβλέψεων για αποζημίωση
προσωπικού, τη δημιουργία προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, τη διενέργεια
αποσβέσεων των παγίων της με τη φθίνουσα μέθοδο, τη διενέργεια πρόσθετων
αποσβέσεων, τη μη κεφαλαιοποίηση δαπανών τόκων και εξόδων ερευνών και
ανάπτυξης κ.α.
Παρομοίως, τις ακριβώς αντίθετες επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
καλείται να πραγματοποιήσει η διοίκηση μιας πτωχευμένης εταιρείας καθώς έχει
μεγαλύτερο κίνητρο από τη διοίκηση μιας μη πτωχευμένης εταιρείας, να υιοθετήσει
λογιστικές μεθόδους και τεχνικές που αυξάνουν το εισόδημα και τα περιουσιακά
στοιχεία κατά την περίοδο πριν την πτώχευση (Sharma and Stevenson, 1997).
Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη η υιοθέτηση όλων των ανωτέρω λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών καθώς οι ανάγκες της κάθε εταιρείας είναι διαφορετικές. Η
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έκταση και ο βαθμός υιοθέτησης όλων αυτών των λογιστικών επιλογών εξαρτάται
από τη συνολική εταιρική στρατηγική.
Με γνώμονα τα ανωτέρω και μετά την εφαρμογή της (5.14) στο δείγμα της
έρευνας, λαμβάνουμε τα αποτελέσματα του Πίνακα 9.14 που συνθέτουν το τελικό
υπόδειγμα της MDA (Discriminant Model Final - DMF) για την πρόβλεψη της
εταιρικής πτώχευσης. Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που συμμετέχουν ως
μεταβλητές διαχωρισμού στο DMF είναι οι ίδιες μεταβλητές που συμμετέχουν στο
βασικό υπόδειγμα DM0. Οι λογιστικές ψευδομεταβλητές που συμμετέχουν ως
μεταβλητές διαχωρισμού στο DMF είναι οι διοικητικές επιλογές λογιστικών μεθόδων
και τεχνικών για τις οποίες εντοπίσαμε εξάρτηση από την οικονομική κατάσταση της
εταιρείας, κατά τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 ήτοι οι ΑΜ1, ΑΜ5, ΑΜ6, ΑΜ9 και
ΑΜ12.
Ο Πίνακας 9.14 αποτελείται από τρεις στήλες εκ των οποίων οι δύο πρώτες
περιλαμβάνουν

τους

συντελεστές

στάθμισης

των

γραμμικών

συναρτήσεων

διαχωρισμού του Fisher για τις πτωχευμένες και τις μη πτωχευμένες εταιρείες και η
τρίτη στήλη περιλαμβάνει το επίπεδο σημαντικότητας του στατιστικού F για κάθε
μεταβλητή διαχωρισμού.
Παρατηρούμε ότι η μέση τιμή διαχωρισμού, που έχει ενσωματωθεί στη
συνάρτηση διαχωρισμού ως σταθερός όρος με αντίθετο πρόσημο, είναι 10,811 για τις
πτωχευμένες εταιρείες και 11,402 για τις μη πτωχευμένες. Όπως και στην περίπτωση
της DM0, αυτό είναι ενδεικτικό της δυσκολίας του προβλήματος καθώς οι δύο
ομάδες εταιρειών γειτνιάζουν και έχουν δυσδιάκριτα όρια. Αυτό σημαίνει ότι οι μη
πτωχευμένες εταιρείες δεν είναι σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από τις
πτωχευμένες.
Το συνολικό ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του τελικού υποδείγματος
DMF είναι 77,9% των παρατηρήσεων έναντι 73% του βασικού υποδείγματος DM0.
Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά σαφή βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας του
υποδείγματος κατά 5% περίπου. Το ποσοστό αυτό προέρχεται από τις επιμέρους
ορθές προβλέψεις στο 73,8% των πτωχευμένων εταιρειών και στο 82% των μη
πτωχευμένων εταιρειών. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό σφάλματος τύπου Ι ίσο με
26,2%, που σημαίνει ότι 26,2% του δείγματος των πτωχευμένων εταιρειών
ταξινομήθηκαν λανθασμένα ως μη πτωχευμένες εταιρείες. Σε αυτόν τον τύπο
σφάλματος παρατηρείται αύξηση καθώς το αντίστοιχο ποσοστό του DM0 είναι 18%.
Όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος τύπου ΙI, αυτό ισούται με 18%, που σημαίνει ότι
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18% του δείγματος των μη πτωχευμένων εταιρειών ταξινομήθηκαν λανθασμένα ως
πτωχευμένες εταιρείες. Σε αυτόν τον τύπο σφάλματος παρατηρείται σημαντική
μείωση καθώς το αντίστοιχο ποσοστό του DM0 είναι 36,1%.

Πίνακας 9.14 Παρουσίαση του βασικού και του τελικού υποδείγματος της MDA
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
AM5
AM6
AM9
AM12
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda

DM0
Non-failed Failed
-1,680 -1,311
0,622
0,353
0,359 -0,061
0,610 -3,658
1,072
1,390

Sig.
(0,004)
(0,027)
(0,000)
(0,956)

228,897
0,819

(0,000)

X2 (sign.)

23,563

(0,000)

Overall Accuracy
Type I error
Type II error

0,730

DMFinal
Non-failed
Failed
-11,402 -10,811
0,512
0,285
0,197
-0,233
-1,684
-5,965
1,462
2,110
0,568
1,721
3,814
2,761
3,761
4,093
0,224
2,542
15,942 14,667
310,996
0,629
53,601

(0,004)
(0,027)
(0,000)
(0,956)
(0,011)
(0,001)
(0,082)
(0,000)
(0,146)
(0,000)
(0,000)

0,779
0,180

0,361

Sig.

0,262
0,180

Από την εφαρμογή της (5.5) στο δείγμα της έρευνας υπολογίσαμε για το
υπόδειγμα DMF το συντελεστή Wilks’Λ σε 0,629 έναντι του 0,819 του DM0, το
οποίο επίσης συνιστά σημαντική βελτίωση της ικανότητας διαχωρισμού μεταξύ
πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η τιμή του συντελεστή κρίνεται ως
ιδιαίτερα χαμηλή. Με την εφαρμογή του συντελεστή Λ στην (5.6) δύναται αυτός να
μετασχηματιστεί στο στατιστικό Χ2 ίσο με 53,601. Κατ’ επέκταση, για επίπεδο
σημαντικότητας 0,001 απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η μέση τιμή
διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών είναι ίση με τη μέση τιμή διαχωρισμού των
μη πτωχευμένων εταιρειών. Η σημαντική αύξηση του στατιστικού Χ2 υποδηλώνει ότι
οι γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher διαχωρίζουν αποτελεσματικότερα
τις πτωχευμένες εταιρείες από τις μη πτωχευμένες εταιρείες σε σχέση με το βασικό
υπόδειγμα DM0.
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Επίσης, υπολογίσαμε το στατιστικό F για να ελέγξουμε την ικανότητα
διάκρισης-συνεισφοράς της κάθε μεταβλητής διαχωρισμού, στο υπόδειγμα τελικό
πρόβλεψης DMF. Σαφώς, όλες οι μεταβλητές έχουν υψηλή ικανότητα διάκρισης με
εξαίρεση την FR37 που εμφανίζει σχετικά περιορισμένη δυνατότητα, όπως και στο
DM0.
Επιπλέον, για να ελέγξουμε την υπόθεση της ισότητας των μητρών
διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων των πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων
εταιρειών, υπολογίσαμε το στατιστικό Box’s M σε 310.996 που είναι ιδιαίτερα υψηλό
και υποδηλώνει διαφορές στις διακυμάνσεις – συνδιακυμάνσεις μεταξύ των δύο
ομάδων εταιρειών. Από την προσέγγιση του στατιστικού F, απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση της ισότητας των μητρών διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων των
πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών, για επίπεδο σημαντικότητας 0,001.
Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη μη κανονική κατανομή των μεταβλητών
διαχωρισμού όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ενός δείγματος των KolmogorovSmirnov. Η παραβίαση αυτής της υπόθεσης (ισότητας των μητρών) και η επίδραση
της στην αποτελεσματικότητα των δύο υποδειγμάτων, του βασικού DM0 και του
τελικού DMF, και η καταλληλότητα της MDA, θα αξιολογηθεί σε επόμενο κεφάλαιο
σχετικό με τον έλεγχο της αξιοπιστίας των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης.

9.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων
Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της
πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης. Κατασκευάσαμε δύο υποδείγματα πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης, το βασικό υπόδειγμα DM0 με τη χρήση ποσοτικών
χρηματοοικονομικών μεταβλητών και το τελικό υπόδειγμα DMF με τη χρήση
ποσοτικών χρηματοοικονομικών μεταβλητών και ποιοτικών λογιστικών μεταβλητών.
Διερευνήσαμε τη χρησιμότητα των διοικητικών επιλογών λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης, υπό το πρίσμα της Θετικής
Λογιστικής Θεωρίας και της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας.
Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για
την κατασκευή των δύο υποδειγμάτων της MDA, αυτές είναι η κυκλοφοριακή
ρευστότητα (FR1), η εξέλιξη πωλήσεων (FR20), η αποδοτικότητα ενεργητικού
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(FR25) και η αυτοχρηματοδότηση (FR37). Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής
ρευστότητας (FR1) είναι ένας από τους βασικότερους αριθμοδείκτες μιας επιχείρησης
καθώς απεικονίζει το βαθμό ετοιμότητας μιας εταιρείας να αποπληρώνει τις
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της.
Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα αγαπητός αριθμοδείκτης στους ερευνητές, οι
οποίοι τον χρησιμοποιούν κατά κόρον. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες έρευνες
όπως των Beaver (1966), Altman et al. (1977), Zmijewski (1984), Papoulias and
Theodossiou (1992) και Kosmidis et al. (2013). Ιδιαίτερη χρησιμότητα παρουσιάζει ο
εν λόγω αριθμοδείκτης σε περιόδους ύφεσης (Richardson et al., 1998) και
οικονομικής δυσπραγίας. Το γεγονός αυτό μας προβληματίζει καθώς η περίοδος της
έρευνας 2003-2008 θεωρείται ως περίοδος γενικής ευμάρειας για την ελληνική
οικονομία.
Ο αριθμοδείκτης εξέλιξης πωλήσεων (FR20) είναι ένας χρηματοοικονομικός
αριθμοδείκτης με ιδιαίτερη ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από
τις μη πτωχευμένες. Αντικατοπτρίζει το θετικό ή αρνητικό πρόσημο αλλά και το
μέγεθος της ανάπτυξης των πωλήσεων. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης έχει
υιοθετηθεί σαφώς σε λιγότερες έρευνες σε σχέση με την κυκλοφοριακή ρευστότητα
αλλά αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός σε συγκεκριμένο πλαίσιο (Hua et al., 2007;
Kosmidis et al., 2011).
Σύμφωνα με τον Argenti (1976) οι μοιραίες στρατηγικές αποφάσεις της
εταιρείας και η «ελαττωματική ανταπόκριση στην αλλαγή» (defective response to
change) είναι οι συνήθεις αιτίες που ευθύνονται για την κατάρρευση παλιών
εταιρειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στήριξη σε αυτό το επιχείρημα
καθώς οι πτωχευμένες εταιρείες αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν σε ένα πιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι εταιρείες οι οποίες βιώνουν αρνητική εξέλιξη
πωλήσεων είναι πιο πιθανό να πτωχεύσουν σε σχέση με αυτές που έχουν θετική
εξέλιξη πωλήσεων. Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες που έχουν μείωση πωλήσεων
και αδυνατούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, οδηγούνται στην πτώχευση. Τα
αποτελέσματα της έρευνας καταρρίπτουν το μύθο περί ευελιξίας των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς το δείγμα της έρευνας αποτελείται αποκλειστικά
από ελληνικές μικρομεσαίες μεταποιητικές εταιρείες.
Η αποδοτικότητα ενεργητικού (FR25) είναι η τρίτη χρηματοοικονομική
μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε στα υποδείγματα πρόβλεψης και αποτυπώνει τη
σχέση των κερδών της εταιρείας με το σύνολο της περιουσίας της. Η αποδοτικότητα
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ενεργητικού είναι μια «παραδοσιακή» μεταβλητή η οποία αποδείχθηκε ότι διαθέτει
υψηλή προβλεπτική ικανότητα σε πολλές έρευνες. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες
από αυτές όπως των Beaver (1966), Altman et al. (1977), Zmijewski (1984),
Papoulias and Theodossiou (1992), Hua et al. (2007) και Alfaro et al. (2008).
Ιδιαίτερη ικανότητα διαχωρισμού παρουσιάζει ο εν λόγω αριθμοδείκτης σε περιόδους
άνθησης (Richardson et al., 1998) και οικονομικής ευμάρειας.
Ο αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδότησης (FR37) είναι η τέταρτη και τελευταία
χρηματοοικονομική μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε στα υποδείγματα πρόβλεψης. Ο
αριθμοδείκτης αυτός αποτυπώνει το βαθμό χρηματοδότησης εξ ιδίων πόρων ήτοι τα
κέρδη της εταιρείας. Η συνεισφορά των αποθεματικών κεφαλαίων, με τη μορφή
διάφορων αριθμοδεικτών, στα υποδείγματα πρόβλεψης είναι αναμφισβήτητη.
Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Altman (1968) και από πολλούς
ερευνητές μετέπειτα.
Ωστόσο, η χρησιμότητα του εν λόγω αριθμοδείκτη στα δύο υποδείγματα DM0
και DMF αμφισβητείται από τα αποτελέσματα του στατιστικού F που προσεγγίσαμε
με βάση το συντελεστή Wilks’Λ που υπολογίστηκε για κάθε μεταβλητή. Όμως, αυτός
ο συντελεστής για κάθε μεταβλητή είναι μια παραλλαγή της ανάλυσης διακύμανσης
(one way Anova) η οποία όμως αγνοεί την αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει μια
μεταβλητή με τις υπόλοιπες μεταβλητές διαχωρισμού που συμμετέχουν στα
υποδείγματα. Ενώ ο αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδότησης έχει περιορισμένη
ικανότητα διαχωρισμού από μόνος του, όμως σε κάθε συνδυασμό που δοκιμάστηκε
με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές των υποδειγμάτων, προσέδιδε πρόσθετο
πληροφοριακό περιεχόμενο και αυξημένη ικανότητα διαχωρισμού στα υποδείγματα
πρόβλεψης.
Από το έλεγχο της μέσης τιμής στον Πίνακα 7.10, είχαμε διαπιστώσει ότι οι
πτωχευμένες είχαν υψηλότερη, αλλά όχι στατιστικά σημαντική, αυτοχρηματοδότηση
από τις μη πτωχευμένες εταιρείες. Αυτό είναι δύσκολο να κατανοηθεί καθώς
συντηρητική

μερισματική

πολιτική

και

υψηλή

αυτοχρηματοδότηση

είναι

χαρακτηριστικά των μη πτωχευμένων εταιρειών και μάλιστα αυτών που έχουν
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Φαινομενικά αυτό είναι ανεξήγητο αλλά δυστυχώς
αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα των υποδειγμάτων πρόβλεψης, ότι αγνοούν τη
διάσταση του χρόνου της πτώχευσης (Balcaen and Ooghe, 2006).
Με δεδομένο τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων
εταιρειών (γειτνιάζουσες τιμές διαχωρισμού) και το γεγονός ότι η πτώχευση εκτός
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των περιπτώσεων των «ξαφνικών πτωχεύσεων» (Hill et al., 1996), πολλές φορές
αποτελεί στρατηγική επιλογή (Balcaen and Ooghe, 2006), αν πραγματοποιήσουμε
θεμελιώδη διαχρονική ανάλυση των αριθμοδεικτών θα διαπιστώσουμε ότι:
α) όλες οι εταιρείες του δείγματος είναι υπερχρεωμένες,
β) οι πτωχευμένες εταιρείες δεν διαφέρουν σημαντικά από τις μη πτωχευμένες
εταιρείες σε πολλούς αριθμοδείκτες (επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο της
μέσης τιμής),
γ) η πτωτική διαχρονική πορεία παρατηρείται σε πολλές εταιρείες,
πτωχευμένες και μη αλλά
δ) μόνο οι μέτοχοι των μη πτωχευμένων εταιρειών πραγματοποιούν αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προκειμένου να προστατεύσουν την
επένδυση τους.
Άρα, μέχρι τη στιγμή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι μη
πτωχευμένες έχουν μεγαλύτερη αυτοχρηματοδότηση, η οποία μειώνεται βίαια μετά
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η μεταβλητή αυτή είναι
πληρεξούσιος μεταβλητή για να υπολογιστεί η κρυφή (latent) μεταβλητή της
πρόθεσης των μετόχων να συμμετέχουν σε μία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
προκειμένου να σώσουν την εταιρεία.
Όσον αφορά την επιλογή των λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, αυτές θα
πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένα τμήμα της συνολικής εταιρικής στρατηγικής
(Zmijewski and Hagerman, 1981). Άρα, όταν ενσωματώνουμε μόνο μία λογιστική
επιλογή στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης, ξεχωριστά από τις υπόλοιπες,
παραβλέπουμε τη συνολική στρατηγική της εταιρείας, η οποία υλοποιείται με την
εφαρμογή ενός χαρτοφυλακίου επιλογών λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Αυτό
επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα αυτών των υποδειγμάτων (DM1-DM12) καθώς
υστερούν σε σχέση με το τελικό υπόδειγμα DMF που υιοθετεί ένα χαρτοφυλάκιο
πέντε λογιστικών επιλογών.
Περαιτέρω ανάλυση των λογιστικών ψευδομεταβλητών δεν συνίσταται καθώς
αυτή προηγήθηκε στην ενότητα 8.3. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, παρέχεται
στήριξη στη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας περί καιροσκοπικής συμπεριφοράς
των διοικητικών στελεχών που προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους (πχ.
βελτίωση προσωπικών απολαβών, μη παραβίαση δανειακών ρητρών, απόκρυψη
πραγματικής εικόνας της εταιρείας κ.α.) με την υιοθέτηση ενός χαρτοφυλακίου
λογιστικών επιλογών που βελτιώνουν την εικόνα των εταιρειών όπως αυτή
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εμφανίζεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους (Zmijewski and
Hagerman, 1981; Healy, 1985; Moses, 1987; DeAngelo et al., 1994; Sharma and
Stevenson, 1997; Astami and Tower, 2006; Atik, 2009; Kosmidis et al., 2013; Bryan
et al., 2014).
Αυτή η κατάχρηση στην επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών αλλοιώνει
την

εικόνα

των

οικονομικών

καταστάσεων.

Τα

υφιστάμενα

υποδείγματα

ενσωματώνουν αυτόν τον ενδογενή περιορισμό που σχετίζεται με την ποιότητα και το
πληροφοριακό περιεχόμενο των αριθμοδεικτών που προκύπτουν από αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις. Προσπαθήσαμε να μετρήσουμε αυτή την αλλοίωση και να
ενσωματώσουμε στο υπόδειγμα πρόβλεψης DMF ένα χαρτοφυλάκιο λογιστικών
επιλογών ως μεταβλητές ελέγχου αυτής της αλλοίωσης με σκοπό να βελτιώσουμε την
προβλεπτική ικανότητα του.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το πρόσθετο πληροφοριακό
περιεχόμενο που προσδίδει στο υπόδειγμα πρόβλεψης το χαρτοφυλάκιο των
λογιστικών επιλογών. Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος DM0
και του τελικού υποδείγματος DMF προκύπτει ότι η καιροσκοπική επιλογή
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών επιδεινώνει την αποτελεσματικότητα των
υφιστάμενων υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης (Sharma and
Stevenson, 1997) η οποία όμως δύναται να βελτιωθεί με την ενσωμάτωση τους στο
υπόδειγμα πρόβλεψης ως μεταβλητές ελέγχου. Τα αποτελέσματα της έρευνας
παρέχουν στήριξη στη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας και στην καιροσκοπική
συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών.

9.5 Συμπεράσματα
Σε αυτό το κεφάλαιο κατασκευάσαμε δύο υποδείγματα πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης με την υιοθέτηση της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης. Το
βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης DM0 το οποίο χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικούς
αριθμοδείκτες ως μεταβλητές διαχωρισμού. Η επιλογή των χρηματοοικονομικών
μεταβλητών έγινε με βάση τα πορίσματα των ελέγχων της μέσης τιμής, των
Kolmogorov-Smirnov, των Mann-Whitney και της μονομεταβλητής διακριτής
ανάλυσης.
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Μετά την κατασκευή του βασικού υποδείγματος DM0, ενσωματώσαμε
σταδιακά σε αυτό όλες τις λογιστικές ψευδομεταβλητές και αξιολογήσαμε την
επίδραση της κάθε μεταβλητής στην αποτελεσματικότητα του υποδείγματος. Έχοντας
υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας X2, κατασκευάσαμε το τελικό
υπόδειγμα DMF ενσωματώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο λογιστικών επιλογών, με στόχο
τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας πρόβλεψης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το πρόσθετο πληροφοριακό
περιεχόμενο που προσδίδει στο υπόδειγμα πρόβλεψης το χαρτοφυλάκιο των
λογιστικών επιλογών. Η καιροσκοπική επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
επιδεινώνει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων υποδειγμάτων πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης. Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος DM0
και του τελικού υποδείγματος DMF προκύπτει ότι η αποτελεσματικότητα των
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης δύναται να βελτιωθεί με την
ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου των λογιστικών επιλογών ως μεταβλητές ελέγχου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στήριξη στη Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας και στην καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

10.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής, θα κατασκευάσουμε δύο υποδείγματα
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης με την υιοθέτηση της λογαριθμικής ανάλυσης.
Θα ακολουθήσουμε την ίδια μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήσαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο για την κατασκευή των υποδειγμάτων DM0 και DMF.
Αρχικά, θα δομήσουμε το βασικό υπόδειγμα (Logit Model-LM) με τη χρήση των
χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ως ανεξάρτητες μεταβλητές και εξαρτημένη
μεταβλητή την οικονομική κατάσταση των εταιρειών (πτωχευμένες και μη
πτωχευμένες). Οι χρηματοοικονομικές μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
ίδιες με την MDA που έγιναν με βάση τα πορίσματα των ελέγχων της μέσης τιμής,
των Kolmogorov-Smirnov, των Mann-Whitney και της μονομεταβλητής διακριτής
ανάλυσης.
Μετά την κατασκευή του βασικού υποδείγματος της Logit Analysis, θα
ενσωματώσουμε σταδιακά σε αυτό όλες τις λογιστικές ψευδομεταβλητές ήτοι τις
επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και θα αξιολογήσουμε την επίδραση τους
στην αποτελεσματικότητα του υποδείγματος της Logit Analysis.
Ενθυμούμενοι τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας X2 που
πραγματοποιήσαμε και την εξ αυτών αποδεδειγμένη σχέση της πτώχευσης με
συγκεκριμένες επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, θα κατασκευάσουμε το
τελικό υπόδειγμα της Logit Analysis (Logit Model Final-LMF) ενσωματώνοντας όλες
τις σημαντικές λογιστικές ψευδομεταβλητές, με στόχο τη μεγιστοποίηση της
ακρίβειας πρόβλεψης του υποδείγματος.
Έπειτα, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων και τις
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, θα προβούμε σε συγκριτική ανάλυση του
βασικού και του τελικού υποδείγματος της Logit Analysis και θα αξιολογήσουμε την
επίδραση της επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών στην αποτελεσματικότητα
του υποδείγματος Logit Analysis για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Με
αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής.

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

217

Αποτελέσματα της λογαριθμικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 10

10.2 Παρουσίαση του βασικού υποδείγματος της λογαριθμικής ανάλυσης
Σε αυτή την ενότητα θα κατασκευάσουμε το βασικό υπόδειγμα της
λογαριθμικής ανάλυσης για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Ένα από τα
βασικά πλεονεκτήματα της λογαριθμκής ανάλυσης είναι ότι δεν υποθέτει την
κανονική κατανομή των ανεξάρτητων μεταβλητών, οπότε δεν αναμένουμε να
αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα προβλήματα με την MDA. Για να αποφύγουμε το
πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας, θα πρέπει οι ανεξάρτητες μεταβλητές που
συμμετέχουν στο υπόδειγμα να μην συσχετίζονται. Ως μεθοδολογία κατασκευής των
υποδειγμάτων πρόβλεψης θα ακολουθήσουμε την ίδια με την MDA, οπότε θα
επιλέξουμε ένα αριθμοδείκτη από κάθε κατηγορία αριθμοδεικτών και μάλιστα τους
ίδιους για λόγους συγκρισιμότητας.
Οι ιδανικοί αριθμοδείκτες ανά κατηγορία καθορίστηκαν από τα πορίσματα
των ελέγχων της μέσης τιμής, των Mann-Whitney και της μονομεταβλητής διακριτής
ανάλυσης. Μετά την εφαρμογή της (5.13) στο δείγμα της έρευνας, λαμβάνουμε τα
αποτελέσματα του Πίνακα 10.1 που συνθέτουν το βασικό υπόδειγμα της
λογαριθμικής ανάλυσης (LM0) για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης.
Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που συμμετέχουν ως ανεξάρτητες
μεταβλητές στο βασικό υπόδειγμα της LM0, όπως και στην περίπτωση του DM0,
είναι η κυκλοφοριακή ρευστότητα (FR1), η εξέλιξη πωλήσεων (FR20), η
αποδοτικότητα ενεργητικού (FR25) και η αυτοχρηματοδότηση (FR37). Ο πίνακας
αποτελείται από δύο στήλες εκ των οποίων η πρώτη περιλαμβάνει τους συντελεστές
στάθμισης της λογαριθμικής παλινδρόμησης και η δεύτερη στήλη περιλαμβάνει το
επίπεδο σημαντικότητας του στατιστικού Wald για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή.
Κατ’ επέκταση, το βασικό υπόδειγμα της λογαριθμικής παλινδρόμησης έχει
την παρακάτω μορφή:
Z = 2,0 – 1,568FR1 – 1,308FR20 – 5,748FR25 + 0,516FR37

Από την εφαρμογή του βασικού υποδείγματος της λογαριθμικής παλινδρόμησης στην
(5.9) λαμβάνουμε την πιθανότητα πτώχευσης για κάθε εταιρεία του δείγματος. Η
πιθανότητα πτώχευσης λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Η ταξινόμηση των εταιρειών ως

218

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

Κεφάλαιο 10

Αποτελέσματα της λογαριθμικής ανάλυσης

πτωχευμένες γίνεται με βάση την τιμή διαχωρισμού, που στην προκειμένη περίπτωση
είναι η πιθανότητα 0,50. Οι εταιρείες με πιθανότητα πτώχευσης μεγαλύτερη του 0,50
ταξινομούνται ως πτωχευμένες ενώ οι εταιρείες με πιθανότητα πτώχευσης μικρότερη
του 0,50 ταξινομούνται ως μη πτωχευμένες. Από την εφαρμογή αυτού του κανόνα και
της (5.9) σε ολόκληρο το δείγμα, λαμβάνουμε τα αποτελέσματα ταξινόμησης του
βασικού υποδείγματος πρόβλεψης LM0 που παρατίθενται στον Πίνακα 10.1.

Πίνακας 10.1 Το βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516

Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)
(0,393)

Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος είναι 72,1% των
συνολικών παρατηρήσεων ή το 82% των πτωχευμένων εταιρειών και 62,3% των μη
πτωχευμένων εταιρειών. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό σφάλματος τύπου Ι ίσο με
18%, ήτοι 18% του δείγματος των πτωχευμένων εταιρειών ταξινομήθηκαν
λανθασμένα ως μη πτωχευμένες εταιρείες. Αντίστοιχα, το ποσοστό σφάλματος τύπου
ΙΙ είναι 37,7% ή αλλιώς 37,7% των μη πτωχευμένων εταιρειών ταξινομήθηκαν
λανθασμένα ως πτωχευμένες.
Από τη στιγμή που π είναι η πιθανότητα πτώχευσης της εταιρείας, τα πρόσημα
των συντελεστών στάθμισης του βασικού υποδείγματος LM0 αποτυπώνουν τη θετική
ή αρνητική σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών με την πιθανότητα αυτή. Όπως
παρατηρούμε η κυκλοφοριακή ρευστότητα, η εξέλιξη των πωλήσεων και η
αποδοτικότητα του ενεργητικού έχουν αρνητική σχέση με την πιθανότητα πτώχευσης
της εταιρείας. Άρα, όταν αυξάνεται η κυκλοφοριακή ρευστότητα της εταιρείας, όταν
αυξάνονται οι πωλήσεις της και όταν αυξάνεται η αποδοτικότητα του ενεργητικού
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της, τότε μειώνεται η πιθανότητα πτώχευσης της εταιρείας. Αντίθετα, ο δείκτης
αυτοχρηματοδότησης έχει θετική σχέση με την πιθανότητα πτώχευσης. Άρα, όταν
αυξάνεται η αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας, τότε αυξάνεται και η πιθανότητα
πτώχευσης. Ερμηνεία αυτού του φαινομενικά παράδοξου γεγονότος παρασχέθηκε
στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Από την εφαρμογή της (5.10) σε όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές του
βασικού υποδείγματος υπολογίσαμε το στατιστικό Wald για να ελέγξουμε την
ικανότητα διάκρισης-συνεισφοράς της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής, στο βασικό
υπόδειγμα πρόβλεψης LM0. Όπως και στην περίπτωση της DM0, όλες οι μεταβλητές
έχουν υψηλή ικανότητα διάκρισης με εξαίρεση την αυτοχρηματοδότηση (FR37) που
εμφανίζει σχετικά περιορισμένη δυνατότητα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μεταβλητή
προτιμήθηκε για λόγους που εξηγήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Για να ελέγξουμε την καλή προσαρμογή του υποδείγματος πρόβλεψης στα
δεδομένα, υπολογίσαμε το στατιστικό Η των Hosmer and Lemeshow (2000) από την
εφαρμογή της (5.11) στο δείγμα της έρευνας. Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε
το συντελεστή Η που μεταφράζεται σε μείωση των αποκλίσεων μεταξύ
παρατηρούμενων και αναμενόμενων γεγονότων (συχνοτήτων). Στην πραγματικότητα
ο συντελεστής Η αποτελεί προσέγγιση του στατιστικού Χ2 μόνο που σε αυτή την
περίπτωση ελέγχουμε τη μηδενική υπόθεση ότι το υπόδειγμα προσαρμόζεται καλά
στα δεδομένα. Άρα, υψηλές τιμές Η οδηγούν σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης
που μεταφράζεται σε χαμηλή ικανότητα πρόβλεψης του υποδείγματος. Στο βασικό
υπόδειγμα πρόβλεψης LM0, ο συντελεστής Η υπολογίστηκε σε 8,43 με τιμή p 0,393
που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ότι το βασικό
υπόδειγμα LM0 προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα.
Ακολούθως, μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή R2 του Nagelkerke
(1991) που είναι ένα ψευδό- R2. Όπως στην περίπτωση της γραμμικής παλινδρόμησης
που υπολογίζουμε το συντελεστή R2 για να καταγράψουμε το ποσοστό της
μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την ανεξάρτητη
μεταβλητή, στην περίπτωση που η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική
χρησιμοποιούμε ένα ψευδό- R2. Οι τιμές που λαμβάνει είναι από 0 (καμία
προβλεπτική ικανότητα) έως 1 (άριστη ικανότητα πρόβλεψης). Στο βασικό υπόδειγμα
πρόβλεψης LM0, ο συντελεστής R2 του Nagelkerke υπολογίστηκε σε 0,365 που
αξιολογείται ως επαρκές αλλά όχι ικανοποιητικό.
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10.3 Ενσωμάτωση των λογιστικών ψευδομεταβλητών στο βασικό υπόδειγμα
Μετά την κατασκευή του βασικού υποδείγματος της λογαριθμικής ανάλυσης,
θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε σταδιακά σε αυτό όλες τις λογιστικές
ψευδομεταβλητές ήτοι τις διοικητικές επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών και
θα

αξιολογήσουμε

την

επίδραση

της

κάθε

μεταβλητής

ξεχωριστά

στην

αποτελεσματικότητα του υποδείγματος της λογαριθμικής ανάλυσης. Για να το
πετύχουμε αυτό, σε κάθε νέα περίπτωση υποδείγματος πρόβλεψης που ενσωματώνει
και μια νέα λογιστική ψευδομεταβλητή, θα αντιπαρατίθεται το βασικό υπόδειγμα
LM0 ώστε να είναι εμφανή και συγκρίσιμα τα αποτελέσματα εισαγωγής της εκάστοτε
λογιστικής μεταβλητής υπόδειγμα πρόβλεψης.

10.3.1 Ενσωμάτωση μιας λογιστικής μεθόδου

Η πρώτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή κεφαλαιοποίησης ή
μη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης (ΑΜ1). Τα αποτελέσματα του ελέγχου
ανεξαρτησίας Χ2 αποκάλυψαν εξάρτηση της επιλογής αυτής από την οικονομική
κατάσταση της εταιρείας αν και δεν ήταν η αναμενόμενη εξάρτηση καθώς οι μη
πτωχευμένες εταιρείες επιλέγουν την κεφαλαιοποίηση των εξόδων πρώτης
εγκατάστασης ενώ οι πτωχευμένες επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη μη
κεφαλαιοποίηση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης.
Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ1 στο βασικό υπόδειγμα της
λογαριθμικής ανάλυσης LM0, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.2. Η
ενσωμάτωση αυτή οδήγησε στην κατασκευή του πρώτου υποδείγματος πρόβλεψης
(LM1). Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0 και του LM1,
διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της πρώτης λογιστικής επιλογής ήτοι της
κεφαλαιοποίησης ή μη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης, είναι αμφιλεγόμενη καθώς
αυξάνει την αξιοπιστία του υποδείγματος πρόβλεψης αλλά δεν προσδίδει σε αυτό
επιπρόσθετη ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από τις μη
πτωχευμένες εταιρείες.
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Πίνακας 10.2 Ενσωμάτωση της ΑΜ1 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM1
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

2,848
-1,515
-0,972
-5,909
0,373
-1,088
0,396
5,672
0,713
0,262
0,311

(0,001)
(0,007)
(0,178)
(0,035)
(0,285)
(0,054)
(0,684)

Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος δεν αυξάνεται καθώς το ποσοστό
των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM1 εμφανίζεται μειωμένο (71,3%) σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του βασικού υποδείγματος LM0 (72,1%) στο
σύνολο του δείγματος. Ακολούθως, το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος
LM1 αυξάνεται σε 26,2% σε σχέση με το 18% του βασικού υποδείγματος, γεγονός
που εκλαμβάνεται ως επιδείνωση της προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος
LM1 σε σχέση με το LM0 παρά τη βελτίωση του ποσοστού του σφάλματος τύπου ΙΙ
που μειώνεται από 37,7% σε 31,1%.
Παράδοξο αποτελεί το γεγονός της σημαντικής βελτίωσης κυρίως του
συντελεστή Η από 8,43 σε 5,672 και λιγότερο του συντελεστή R2 του Nagelkerke από
0,365 σε 0,396 που υποδηλώνουν αύξηση της αξιοπιστίας του εν λόγω υποδείγματος.
Επίσης, υπολογίσαμε το στατιστικό Wald για να ελέγξουμε την ικανότητα διάκρισης
της ΑΜ1 στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης, η οποία κρίνεται ως θετική (p=0,054)
αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε αύξηση της ικανότητας ορθής ταξινόμησης του
υποδείγματος LM1 έναντι του LM0 με όρους συνολικής ακρίβειας πρόβλεψης και
σφάλματος τύπου Ι.
Η δεύτερη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή κεφαλαιοποίησης ή
μη των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης (ΑΜ2).

Τα αποτελέσματα του ελέγχου

ανεξαρτησίας Χ2 δεν αποκάλυψαν κάποια εξάρτηση της επιλογής αυτής με την
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πτώχευση ή μη της εταιρείας, οπότε δεν αναμένουμε σημαντική συνεισφορά της
AM2 στην προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος.
Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ2 στο βασικό υπόδειγμα της
λογαριθμικής ανάλυσης LM0, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.3. Με την
ενσωμάτωση αυτή κατασκευάσαμε το δεύτερο υπόδειγμα πρόβλεψης της
λογαριθμικής ανάλυσης (LM2). Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού
υποδείγματος LM0 και του LM2, διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της δεύτερης
λογιστικής επιλογής ήτοι της κεφαλαιοποίησης ή μη των εξόδων ερευνών και
ανάπτυξης, είναι ασήμαντη καθώς δεν επιφέρει καμία σημαντική μεταβολή ούτε στην
αξιοπιστία του υποδείγματος πρόβλεψης αλλά ούτε στην ικανότητα πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης. Η συνεισφορά της ΑΜ2 είναι ασήμαντη σύμφωνα με το
στατιστικό Wald που υπολογίσαμε (p=0,367).

Πίνακας 10.3 Ενσωμάτωση της ΑΜ2 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM2
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM2
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

2,081
-1,517
-1,215
-5,899
0,511
-0,644
0,371
8,416
0,713
0,213
0,361

(0,005)
(0,005)
(0,098)
(0,041)
(0,145)
(0,367)
(0,394)

Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος δεν μεταβάλλεται σημαντικά
καθώς το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM2 μειώνεται σε
71,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του βασικού υποδείγματος LM0 που είναι
72,1%. Επίσης παρατηρούμε ότι το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος
LM2 αυξάνεται σε 21,3% σε σχέση με το 18% του βασικού υποδείγματος, γεγονός
που εκλαμβάνεται ως οριακή επιδείνωση της προβλεπτικής ικανότητας του
υποδείγματος LM2 σε σχέση με το LM0. Η βελτίωση του ποσοστού του σφάλματος
τύπου ΙΙ που μειώνεται από 37,7% σε 36,1% στο LM2 είναι ανεπαίσθητη.
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Δεν παρατηρείται καμία αξιόλογη μεταβολή στην τιμή του συντελεστή Η
καθώς μειώνεται οριακά από 8,43 σε 8,416 ενώ ο συντελεστής R2 του Nagelkerke
αυξάνεται από 0,365 σε 0,371 γεγονός που υποδηλώνει δεν έχει επέλθει καμία
σημαντική μεταβολή τόσο σε επίπεδο αξιοπιστίας του εν λόγω υποδείγματος όσο και
σε επίπεδο ικανότητας ορθής ταξινόμησης.
Η τρίτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή κεφαλαιοποίησης ή
μη των λοιπών δαπανών οι οποίες εμφανίζονται στον ισολογισμό ως στοιχεία των
ασώματων ακινητοποιήσεων ήτοι οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, η υπεραξία της επιχείρησης και οι προκαταβολές κτήσης ασώματων
ακινητοποιήσεων (ΑΜ3). Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 που
διεξήγαμε δεν απέδειξαν κάποια εξάρτηση της επιλογής αυτής με την πτώχευση ή μη
της εταιρείας. Κατά συνέπεια δεν προσδοκούμε σημαντική συνεισφορά της AM3
στην προβλεπτική ικανότητα του βασικού υποδείγματος.

Πίνακας 10.4 Ενσωμάτωση της ΑΜ3 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM3
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM3
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

1,833
-1,561
-1,313
-5,641
0,501
0,250
0,367
8,517
0,713
0,213
0,361

(0,020)
(0,006)
(0,080)
(0,048)
(0,154)
(0,575)
(0,385)

Με την ενσωμάτωση της ΑΜ3 στο βασικό υπόδειγμα της λογαριθμικής
ανάλυσης LM0 κατασκευάσαμε το τρίτο υπόδειγμα πρόβλεψης της λογαριθμικής
ανάλυσης (LM3). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.4.
Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0 και του LM3,
διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της ΑΜ3, όπως και της ΑΜ2, είναι ασήμαντη
καθώς δεν επιφέρει καμία σημαντική μεταβολή στις βασικές παραμέτρους του
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υποδείγματος, ούτε στην ικανότητα πρόβλεψης αλλά ούτε στην αξιοπιστία του. Η
συνεισφορά της ΑΜ3 είναι ασήμαντη σύμφωνα με το στατιστικό Wald που
υπολογίσαμε (p=0,575).
Όσον αφορά την αξιοπιστία του εν λόγω υποδείγματος, δεν παρατηρείται
καμία αξιόλογη μεταβολή στην τιμή του συντελεστή Η καθώς αυξάνεται οριακά από
8,43 σε 8,517 ενώ ο συντελεστής R2 του Nagelkerke αυξάνεται ανεπαίσθητα από
0,365 σε 0,367. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι η αξιοπιστία του βασικού
υποδείγματος δεν έχει βελτιωθεί, χωρίς όμως να θίγεται η υφιστάμενη κατάσταση
του. Επίσης, δεν παρατηρείται καμία αξιόλογη μεταβολή στους συντελεστές
στάθμισης ούτε στα πρόσημα τους.
Παρομοίως, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος δεν μεταβάλλεται
σημαντικά καθώς το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM3
μειώνεται σε 71,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 72,1% του βασικού
υποδείγματος LM0. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του
υποδείγματος LM3 αυξάνεται σε 21,3% σε σχέση με το 18% του βασικού
υποδείγματος, γεγονός που εκλαμβάνεται ως οριακή επιδείνωση της προβλεπτικής
ικανότητας του υποδείγματος LM3 σε σχέση με το LM0. Αντίστοιχα, η οριακή
βελτίωση του ποσοστού του σφάλματος τύπου ΙΙ που μειώνεται από 37,7% σε 36,1%
στο LM3 είναι άνευ σημασίας.
Η τέταρτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή συμμετοχών σε
επιχειρήσεις (ΑΜ4). Οι προσδοκίες μας σχετικά με τη συνεισφορά της AM4 στην
αξιοπιστία και στην προβλεπτική ικανότητα του βασικού υποδείγματος είναι
περιορισμένες καθώς τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 που διεξήγαμε
δεν απέδειξαν κάποια εξάρτηση της επιλογής αυτής με την πτώχευση ή μη της
εταιρείας.
Με την ενσωμάτωση της ΑΜ4 στο βασικό υπόδειγμα της λογαριθμικής
ανάλυσης LM0 προχωρήσαμε στη κατασκευή του τέταρτου κατά σειρά υποδείγματος
πρόβλεψης της λογαριθμικής ανάλυσης (LM4). Τα αποτελέσματα του LM4
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.5. Από τη συγκριτική ανάλυση του
βασικού υποδείγματος LM0 και του LM4, διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της ΑΜ4
είναι απροσδόκητα θετική καθώς επιφέρει οριακά θετική μεταβολή στις βασικές
παραμέτρους του υποδείγματος κυρίως ως προς την ικανότητα πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης. Ωστόσο, το γεγονός θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο καθώς η
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συνεισφορά της ΑΜ4 σύμφωνα με το στατιστικό Wald που υπολογίσαμε (p=0,839)
είναι ασήμαντη.
Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος
LM4 αυξάνεται σε 73% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 72,1% του βασικού
υποδείγματος LM0. Αυτή η βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στο ποσοστό
σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος LM4 που μειώνεται σε 16,4% σε σχέση με το
18% του βασικού υποδείγματος, γεγονός που εκλαμβάνεται ως οριακή μεν, βελτίωση
δε, της προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος LM4 σε σχέση με το LM0.
Αντίστοιχα, το ποσοστό του σφάλματος τύπου ΙΙ παραμένει αμετάβλητο στο 37,7%.

Πίνακας 10.5 Ενσωμάτωση της ΑΜ4 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM4
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516

LM4
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

1,941
-1,576
-1,307
-5,806
0,524
0,095
0,365
8,161
0,730
0,164
0,377

(0,393)

(0,014)
(0,005)
(0,082)
(0,043)
(0,135)
(0,839)
(0,418)

Παράλληλα, δεν παρατηρούμε καμία αξιόλογη μεταβολή στην τιμή του
συντελεστή Η καθώς μειώνεται οριακά από 8,43 σε 8,161 ενώ ο συντελεστής R2 του
Nagelkerke παραμένει αμετάβλητος στο 0,365 που σημαίνει ότι δεν έχει επέλθει
καμία σημαντική μεταβολή στην αξιοπιστία και στην ικανότητα του υποδείγματος
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
Η πέμπτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα

της

λογαριθμικής

ανάλυσης

είναι

η

δημιουργία

διαφορών

αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας (ΑΜ5). Τα
αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 αποκάλυψαν εξάρτηση της επιλογής
αυτής με την πτώχευση ή μη της εταιρείας. Για το λόγο αυτό αναμένουμε θετική
συνεισφορά αυτής της λογιστικής επιλογής στο LM0.
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Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ5 στο βασικό υπόδειγμα της
λογαριθμικής ανάλυσης LM0, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.6. Με τον
τρόπο αυτό οδηγηθήκαμε στην κατασκευή του πέμπτου υποδείγματος πρόβλεψης
(LM5). Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0 και του LM5,
διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της πέμπτης λογιστικής επιλογής είναι θετική καθώς
αυξάνει τόσο την αξιοπιστία όσο και την ικανότητα διαχωρισμού του υποδείγματος
πρόβλεψης. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από το στατιστικό Wald που
υπολογίσαμε (p=0,018).

Πίνακας 10.6 Ενσωμάτωση της ΑΜ5 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM5
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM5
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

1,162
-1,519
-1,407
-6,350
0,612
1,116
0,410
6,468
0,746
0,230
0,279

(0,165)
(0,012)
(0,063)
(0,039)
(0,090)
(0,018)
(0,595)

Το υπόδειγμα LM5 αποτελεί σαφή βελτίωση σε σχέση με το βασικό
υπόδειγμα πρόβλεψης LM0 όσον αφορά, την αξιοπιστία, την καλή προσαρμογή στα
δεδομένα και την επιπρόσθετη ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Το
ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM5 αυξάνεται σε 74,6% σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 72,1% του βασικού υποδείγματος LM0. Αυτή η
βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στο ποσοστό σφάλματος τύπου II του
υποδείγματος LM5 που μειώνεται σε 27,9% σε σχέση με το 37,7% του βασικού
υποδείγματος. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι
από το 18% του βασικού υποδείγματος LM0 σε 23% στο LM5.
Παράλληλα, αυξάνεται η αξιοπιστία και η καλή προσαρμογή του LM5 σε
σχέση με το βασικό υπόδειγμα LM0 καθώς η τιμή του συντελεστή Η μειώνεται από
8,43 σε 6,468 και ο συντελεστής R2 του Nagelkerke αυξάνεται από 0,365 σε 0,41.
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Σαφέστατα, η επίδραση της ΑΜ5 στην αποτελεσματικότητα του βασικού
υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευση είναι σημαντική. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι αυτό το αποτέλεσμα συνιστά επικύρωση της Θεωρίας του Κόστους
Πρακτορείας και επιβεβαίωση της καιροσκοπικής συμπεριφοράς των διοικητικών
στελεχών.
Η έκτη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή λήψης ή μη
επιχορήγησης επενδύσεων (ΑΜ6). Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2
αποκάλυψαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ μη λήψης επιχορήγησης
επενδύσεων και πτώχευσης. Προφανώς, γι’ αυτό αναμένουμε θετική συνεισφορά
αυτής της λογιστικής επιλογής στο LM0.
Με την ενσωμάτωση της ΑΜ6 στο LΜ0 κατασκευάσαμε το έκτο υπόδειγμα
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης (LM6). Τα αποτελέσματα αυτής της
ενσωμάτωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.7. Από τη σύγκριση του
βασικού υποδείγματος LM0 και του LM6, παρατηρούμε ότι η συνεισφορά της έκτης
λογιστικής επιλογής είναι θετική καθώς αυξάνει τόσο την αξιοπιστία όσο και την
ικανότητα πρόβλεψης του βασικού υποδείγματος. Η τιμή του στατιστικού Wald που
υπολογίσαμε (p=0,016) απλώς επιβεβαιώνει το ανωτέρω συμπέρασμα.

Πίνακας 10.7 Ενσωμάτωση της ΑΜ6 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM6
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM6
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

2,324
-1,527
-1,164
-7,197
0,634
-1,150
0,412
6,387
0,746
0,230
0,279

(0,002)
(0,007)
(0,092)
(0,024)
(0,084)
(0,016)
(0,604)

Όπως και στην περίπτωση του LM5, το υπόδειγμα LM6 αποτελεί σαφή
βελτίωση σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης LM0 σε όλες τις πτυχές του
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με εξαίρεση το σφάλμα τύπου I. Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του
υποδείγματος LM6 αυξάνεται σε 74,6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 72,1%
του βασικού υποδείγματος LM0. Αυτή η βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στο
ποσοστό σφάλματος τύπου II του υποδείγματος LM6 που μειώνεται σε 27,9% σε
σχέση με το 37,7% του βασικού υποδείγματος. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση στο
ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι από το 18% του βασικού υποδείγματος LM0 σε 23%
στο LM6.
Όσον αφορά την αξιοπιστία και την καλή προσαρμογή του LM6, αυτές
αυξάνονται σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα LM0 καθώς η τιμή του συντελεστή Η
μειώνεται από 8,43 σε 6,387 και ο συντελεστής R2 του Nagelkerke αυξάνεται από
0,365 σε 0,412. Εμφανέστατα, η επίδραση της ΑΜ6 στην αποτελεσματικότητα του
βασικού υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευση είναι σημαντική. Ωστόσο,
υπάρχουν ερωτηματικά κατά πόσο αυτό το αποτέλεσμα συνιστά επικύρωση της
Θεωρίας της Πρακτορείας.
Η έβδομη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή δημιουργίας
προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (ΑΜ7). Τα
αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 που διεξήγαμε δεν απέδειξαν κάποια
εξάρτηση της επιλογής αυτής με την πτώχευση ή μη της εταιρείας. Κατά συνέπεια,
δεν προσδοκούμε σημαντική συνεισφορά της AM7 στην προβλεπτική ικανότητα του
βασικού υποδείγματος LM0.
Με την ενσωμάτωση της ΑΜ7 στο βασικό υπόδειγμα LM0 κατασκευάσαμε
το έβδομο υπόδειγμα πρόβλεψης (LM7). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 10.8. Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος
LM0 και του LM7, διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της ΑΜ7 είναι ασήμαντη καθώς
δεν επιφέρει καμία σημαντική μεταβολή στις βασικές παραμέτρους του
υποδείγματος, ούτε στην ικανότητα πρόβλεψης αλλά ούτε στην αξιοπιστία του. Το
συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από το στατιστικό Wald που υπολογίσαμε
(p=0,601).
Όσον αφορά την αξιοπιστία του εν λόγω υποδείγματος, δεν παρατηρείται
καμία αξιόλογη μεταβολή στην τιμή του συντελεστή Η καθώς μειώνεται οριακά από
8,43 σε 7,146 ενώ ο συντελεστής R2 του Nagelkerke αυξάνεται ανεπαίσθητα από
0,365 σε 0,367. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι η αξιοπιστία του βασικού
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υποδείγματος πρόβλεψης δεν έχει βελτιωθεί, χωρίς όμως να θίγεται η υφιστάμενη
κατάσταση του.

Πίνακας 10.8 Ενσωμάτωση της ΑΜ7 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM7
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM7
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

2,051
-1,585
-1,294
-5,652
0,557
-0,308
0,367
7,146
0,721
0,180
0,377

(0,393)

(0,006)
(0,005)
(0,084)
(0,042)
(0,125)
(0,601)
(0,521)

Παρομοίως, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος δεν μεταβάλλεται
στο ελάχιστο καθώς το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM7
παραμένει αμετάβλητο στο 72,1% του βασικού υποδείγματος LM0. Παρατηρούμε ότι
το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος LM7 που
είναι ακριβώς το ίδιο (18%) με αυτό του βασικού υποδείγματος. Ομοίως, το ποσοστό
του σφάλματος τύπου ΙΙ παραμένει στο 37,7% του LM0.
Η όγδοη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή δημιουργίας
προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους (ΑΜ8).

Τα αποτελέσματα του ελέγχου

ανεξαρτησίας Χ2 δεν αποκάλυψαν κάποια εξάρτηση της επιλογής αυτής με την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας, οπότε δεν αναμένουμε σημαντική συνεισφορά
της AM8 στην προβλεπτική ικανότητα του βασικού υποδείγματος.
Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ8 στο βασικό υπόδειγμα της
λογαριθμικής ανάλυσης LM0, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.9. Με τον
τρόπο αυτό κατασκευάσαμε το όγδοο υπόδειγμα πρόβλεψης της λογαριθμικής
ανάλυσης (LM8). Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0 και
του LM8, διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της ΑΜ8, είναι ασήμαντη καθώς δεν
επιφέρει καμία σημαντική μεταβολή ούτε στην αξιοπιστία του υποδείγματος
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πρόβλεψης αλλά ούτε στην ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης. Το
ανωτέρω συμπέρασμα επιβεβαιώνεται από το στατιστικό Wald που υπολογίσαμε
(p=0,146).
Πίνακας 10.9 Ενσωμάτωση της ΑΜ8 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM8
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM8
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

2,193
-1,622
-1,329
-5,747
0,609
-0,776
0,382
9,274
0,713
0,246
0,328

(0,004)
(0,006)
(0,075)
(0,039)
(0,091)
(0,146)
(0,320)

Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος πρόβλεψης δεν μεταβάλλεται
σημαντικά καθώς το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM8
μειώνεται σε 71,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του βασικού υποδείγματος
LM0 που είναι 72,1%. Επίσης, παρατηρούμε ότι το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του
υποδείγματος LM8 αυξάνεται σε 24,6% σε σχέση με το 18% του βασικού
υποδείγματος, γεγονός που εκλαμβάνεται ως σημαντική επιδείνωση της προβλεπτικής
ικανότητας του υποδείγματος LM8 σε σχέση με το LM0. Η βελτίωση του ποσοστού
του σφάλματος τύπου ΙΙ που μειώνεται από 37,7% σε 32,8% στο LM8 είναι
σημαντική αλλά εξανεμίζεται από την αύξηση στο σφάλμα τύπου Ι.
Δεν παρατηρείται καμία αξιόλογη μεταβολή στην τιμή του συντελεστή Η
καθώς μειώνεται οριακά από 8,43 σε 8,416 ενώ ο συντελεστής R2 του Nagelkerke
αυξάνεται από 0,365 σε 0,371 γεγονός που υποδηλώνει δεν έχει επέλθει καμία
σημαντική μεταβολή τόσο σε επίπεδο αξιοπιστίας του εν λόγω υποδείγματος όσο και
σε επίπεδο ικανότητας ορθής ταξινόμησης.
Η ένατη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή διενέργειας
τακτικών αποσβέσεων (ΑΜ9). Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2
αποκάλυψαν εξάρτηση αυτής της λογιστικής επιλογής με την πτώχευση ή μη της
Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη
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εταιρείας. Για το λόγο αυτό αναμένουμε θετική συνεισφορά αυτής της λογιστικής
επιλογής στο LM0.
Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της ΑΜ9 στο βασικό υπόδειγμα της
λογαριθμικής ανάλυσης LM0, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.10. Με τον
τρόπο αυτό οδηγηθήκαμε στην κατασκευή του ένατου υποδείγματος πρόβλεψης
(LM9). Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0 και του LM9,
διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της ένατης λογιστικής επιλογής είναι θετική καθώς
αυξάνει την ικανότητα διαχωρισμού του υποδείγματος πρόβλεψης. Το συμπέρασμα
αυτό επιβεβαιώνεται από το στατιστικό Wald που υπολογίσαμε (p=0,001).

Πίνακας 10.10 Ενσωμάτωση της ΑΜ9 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM9
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM9
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

3,270
-1,401
-1,222
-5,487
0,762
-2,085
0,473
18,783
0,811
0,230
0,148

(0,000)
(0,015)
(0,149)
(0,067)
(0,039)
(0,001)
(0,016)

Το υπόδειγμα LM9 αποτελεί σαφή βελτίωση σε σχέση με το βασικό
υπόδειγμα πρόβλεψης LM0 όσον αφορά την επιπρόσθετη ικανότητα πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης. Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM9
αυξάνεται σε 81,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 72,1% του βασικού
υποδείγματος LM0. Αυτή η βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στο ποσοστό
σφάλματος τύπου II του υποδείγματος LM9 που μειώνεται σε 14,8% σε σχέση με το
37,7% του βασικού υποδείγματος. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό του
σφάλματος τύπου Ι από το 18% του βασικού υποδείγματος LM0 σε 23% στο LM9.
Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η καλή προσαρμογή του LM9 στα δεδομένα
απορρίπτεται καθώς η τιμή του συντελεστή Η αυξάνεται από 8,43 σε 18,783
(p=0,016) παρά το γεγονός ότι ο συντελεστής R2 του Nagelkerke αυξάνεται από
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0,365 σε 0,473. Σαφέστατα, η επίδραση της ΑΜ9 στην αποτελεσματικότητα του
βασικού υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευση είναι σημαντική αλλά
ελέγχεται η καλή προσαρμογή του υποδείγματος. Το αποτέλεσμα συνιστά επικύρωση
της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας και επιβεβαίωση της καιροσκοπικής
συμπεριφοράς των διοικητικών στελεχών καθώς επιλέγουν να μην διενεργήσουν
αποσβέσεις τα τελευταία έτη πριν την πτώχευση.
Η δέκατη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή διενέργειας
πρόσθετων αποσβέσεων (ΑΜ10). Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2
που διεξήγαμε δεν απέδειξαν κάποια εξάρτηση της επιλογής αυτής με την πτώχευση
ή μη της εταιρείας. Κατά συνέπεια δεν προσδοκούμε σημαντική συνεισφορά της
AM10 στην προβλεπτική ικανότητα του βασικού υποδείγματος.

Πίνακας 10.11 Ενσωμάτωση της ΑΜ10 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM10
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM10
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

1,949
-1,570
-1,423
-5,705
0,540
0,519
0,368
7,576
0,713
0,197
0,377

(0,008)
(0,005)
(0,062)
(0,043)
(0,124)
(0,506)
(0,476)

Με την ενσωμάτωση της ΑΜ10 στο βασικό υπόδειγμα της λογαριθμικής
ανάλυσης LM0 κατασκευάσαμε το δέκατο υπόδειγμα πρόβλεψης της λογαριθμικής
ανάλυσης (LM10). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 10.11.
Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0 και του LM10,
διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της ΑΜ10 είναι ασήμαντη καθώς δεν επιφέρει
καμία σημαντική μεταβολή στις βασικές παραμέτρους του υποδείγματος, ούτε στην
ικανότητα πρόβλεψης αλλά ούτε στην αξιοπιστία του. Η συνεισφορά της ΑΜ10 είναι
ασήμαντη σύμφωνα με το στατιστικό Wald που υπολογίσαμε (p=0,506).
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Όσον αφορά την αξιοπιστία του εν λόγω υποδείγματος, δεν παρατηρείται
καμία αξιόλογη μεταβολή στην τιμή του συντελεστή Η καθώς μειώνεται οριακά από
8,43 σε 7,576 ενώ ο συντελεστής R2 του Nagelkerke αυξάνεται ανεπαίσθητα από
0,365 σε 0,368. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι η αξιοπιστία του βασικού
υποδείγματος δεν έχει βελτιωθεί, χωρίς όμως να επηρεάζεται η υφιστάμενη
κατάσταση του.
Παρομοίως, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος δεν μεταβάλλεται
σημαντικά καθώς το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM10
μειώνεται σε 71,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 72,1% του βασικού
υποδείγματος LM0. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του
υποδείγματος LM10 αυξάνεται σε 19,7% σε σχέση με το 18% του βασικού
υποδείγματος, γεγονός που εκλαμβάνεται ως οριακή επιδείνωση της προβλεπτικής
ικανότητας του υποδείγματος LM10 σε σχέση με το LM0. Το ποσοστό του
σφάλματος τύπου ΙΙ παραμένει αμετάβλητο στο 37,7%.
Η ενδέκατη λογιστική ψευδομεταβλητή που θα ενσωματώσουμε στο βασικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική επιλογή δημιουργίας
αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΜ11). Τα αποτελέσματα του ελέγχου
ανεξαρτησίας Χ2 που διεξήγαμε δεν απέδειξαν κάποια εξάρτηση της επιλογής αυτής
με την πτώχευση ή μη της εταιρείας. Δεν αναμένεται οποιαδήποτε συνεισφορά της
AM11 στην προβλεπτική ικανότητα του βασικού υποδείγματος.

Πίνακας 10.12 Ενσωμάτωση της ΑΜ11 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM11
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

234

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM11
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

2,216
-1,479
-1,282
-6,286
0,650
-0,525
0,373
8,056
0,713
0,246
0,328

(0,004)
(0,009)
(0,076)
(0,043)
(0,087)
(0,301)
(0,428)
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Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με την ενσωμάτωση της ΑΜ11 στο
LM0 κατασκευάσαμε το LM11. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον
Πίνακα 10.12. Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0 και του
LM11, διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της ΑΜ11 είναι ασήμαντη καθώς δεν
επιφέρει καμία σημαντική μεταβολή στις βασικές παραμέτρους του υποδείγματος
καθώς το στατιστικό Wald που υπολογίσαμε δείχνει μικρή ικανότητα διάκρισης
(p=0,301).
Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM11 μειώνεται
οριακά σε 71,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 72,1% του βασικού
υποδείγματος LM0. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του
υποδείγματος LM11 αυξάνεται σε 24,6% σε σχέση με το 18% του βασικού
υποδείγματος, γεγονός που εκλαμβάνεται ως σαφής επιδείνωση της προβλεπτικής
ικανότητας του υποδείγματος LM11 σε σχέση με το LM0. Το ποσοστό του
σφάλματος τύπου ΙΙ αντίστοιχα μειώνεται σε 32,8% από το 37,7% του LM0.
Όσον αφορά την αξιοπιστία του εν λόγω υποδείγματος, παραμένει αξιόπιστο
χωρίς ωστόσο να παρατηρείται καμία αξιόλογη μεταβολή στην τιμή του συντελεστή
Η καθώς μειώνεται οριακά από 8,43 σε 8,056 ενώ ο συντελεστής R2 του Nagelkerke
αυξάνεται ελάχιστα από 0,365 σε 0,373. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι η καλή
προσαρμογή του υποδείγματος δεν έχει βελτιωθεί.
Η

δωδέκατη

και

τελευταία

λογιστική

ψευδομεταβλητή

που

θα

ενσωματώσουμε στο βασικό υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης είναι η λογιστική
επιλογή παροχής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας (ΑΜ12). Τα
αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 που διεξήγαμε δεν απέδειξαν κάποια
εξάρτηση της επιλογής αυτής με την πτώχευση ή μη της εταιρείας αλλά παρείχαν
ενδείξεις για ορισμένες εταιρείες. Δεν αναμένεται σημαντική συνεισφορά της AM12
στην προβλεπτική ικανότητα του βασικού υποδείγματος.
Ακολουθώντας την ίδια πρακτική με προηγούμενα, με την ενσωμάτωση της
ΑΜ12 στο LM0 κατασκευάσαμε το LM12. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 10.13. Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού
υποδείγματος LM0 και του LM12, διαπιστώνουμε ότι η συνεισφορά της ΑΜ12 είναι
πενιχρή καθώς δεν επιφέρει καμία σημαντική μεταβολή στις βασικές παραμέτρους
του υποδείγματος. Το στατιστικό Wald που υπολογίσαμε αποκαλύπτει περιορισμένη
ικανότητα διάκρισης (p=0,123).
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Το υπόδειγμα πρόβλεψης LΜ12 παραμένει αξιόπιστο χωρίς ωστόσο να
παρατηρείται καμία αξιόλογη μεταβολή στην τιμή του συντελεστή Η καθώς
αυξάνεται από 8,43 σε 12,895 ενώ ο συντελεστής R2 του Nagelkerke αυξάνεται
ελάχιστα από 0,365 σε 0,387. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι η καλή προσαρμογή
του υποδείγματος έχει ελαφρώς επιδεινωθεί.

Πίνακας 10.13 Ενσωμάτωση της ΑΜ12 στο βασικό υπόδειγμα της Logit Analysis
Υποδείγματα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM12
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LM12
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

(0,393)

2,029
-1,667
-1,536
-5,626
0,517
1,536
0,387
12,895
0,730
0,230
0,311

(0,007)
(0,005)
(0,032)
(0,043)
(0,136)
(0,123)
(0,116)

Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος δεν μεταβάλλεται σημαντικά
καθώς το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του υποδείγματος LM12 αυξάνεται
οριακά σε 73% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 72,1% του βασικού υποδείγματος
LM0. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό σφάλματος τύπου Ι του υποδείγματος LM12
αυξάνεται σε 23% σε σχέση με το 18% του βασικού υποδείγματος ενώ αντίθετα το
ποσοστό του σφάλματος τύπου ΙΙ μειώνεται από 37,7% σε 31,1%.

10.3.2 Ενσωμάτωση ενός χαρτοφυλακίου λογιστικών μεθόδων

Μετά την ενσωμάτωση στο βασικό υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης
κάθε μίας επιλογής λογιστικών μεθόδων ξεχωριστά, θα προσπαθήσουμε να
ενσωματώσουμε σε αυτό ένα χαρτοφυλάκιο επιλογών λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών. Η αιτία για αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση αλλά και η σύνθεση του εν
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λόγω χαρτοφυλακίου αναλύθηκαν ενδελεχώς στο προηγούμενο κεφάλαιο και δεν
κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη τους σε αυτήν την ενότητα.
Με γνώμονα τα ανωτέρω και μετά την εφαρμογή της (5.15) στο δείγμα της
έρευνας, λαμβάνουμε τα αποτελέσματα του Πίνακα 10.14 που συνθέτουν το τελικό
υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης (Logit Model Final - LMF) για την πρόβλεψη
της εταιρικής πτώχευσης. Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που συμμετέχουν ως
μεταβλητές διαχωρισμού στο LMF είναι οι ίδιες μεταβλητές που συμμετέχουν στο
βασικό υπόδειγμα LM0. Οι λογιστικές ψευδομεταβλητές που συμμετέχουν ως
ανεξάρτητες μεταβλητές στο LMF είναι οι διοικητικές επιλογές λογιστικών μεθόδων
και τεχνικών για τις οποίες εντοπίσαμε εξάρτηση από την οικονομική κατάσταση της
εταιρείας, κατά τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 ήτοι οι ΑΜ1, ΑΜ5, ΑΜ6, ΑΜ9 και
ΑΜ12. Οι μεταβλητές (χρηματοοικονομικές και λογιστικές) που συμμετέχουν στο
τελικό υπόδειγμα LMF είναι οι ίδιες με αυτές που συμμετέχουν και στο τελικό
υπόδειγμα DMF.
Ο Πίνακας 10.14 αποτελείται από δύο στήλες εκ των οποίων η πρώτη
περιλαμβάνει τους συντελεστές στάθμισης της λογαριθμικής παλινδρόμησης και η
δεύτερη στήλη περιλαμβάνει το επίπεδο σημαντικότητας του στατιστικού Wald για
κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή.
Το συνολικό ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του τελικού υποδείγματος
LMF είναι 84,4% των παρατηρήσεων έναντι 72,1% του βασικού υποδείγματος LM0.
Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας του
υποδείγματος κατά 12% τουλάχιστον. Παρατηρείται μια γενική μείωση των
σφαλμάτων πρόβλεψης και των δύο τύπων.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι μειώνεται σε 16,4%
σε σχέση με το 18% του LM0. Αυτό σημαίνει ότι 16,4% του δείγματος των
πτωχευμένων εταιρειών ταξινομήθηκαν λανθασμένα ως μη πτωχευμένες εταιρείες.
Όσον αφορά το ποσοστό του σφάλματος τύπου ΙI, αυτό ισούται με 14,8%, που
σημαίνει ότι 14,8% του δείγματος των μη πτωχευμένων εταιρειών ταξινομήθηκαν
λανθασμένα ως πτωχευμένες εταιρείες. Σε αυτόν τον τύπο σφάλματος παρατηρείται
σημαντική μείωση καθώς το αντίστοιχο ποσοστό του LM0 είναι 37,7%.
Από την εφαρμογή της (5.10) σε όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές του τελικού
υποδείγματος πρόβλεψης, υπολογίσαμε το στατιστικό Wald για να ελέγξουμε την
ικανότητα διάκρισης-συνεισφοράς της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής, στο τελικό
υπόδειγμα πρόβλεψης LMF. Όπως παρατηρούμε, όλες οι μεταβλητές έχουν υψηλή
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ικανότητα διάκρισης με εξαίρεση τις ΑΜ1, ΑΜ5 και ΑΜ6 που εμφανίζονται με
σχετικά

περιορισμένη

δυνατότητα.

Ωστόσο,

οι

συγκεκριμένες

μεταβλητές

προτιμήθηκαν για λόγους συνολικής εταιρικής στρατηγικής που εξηγήθηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο.

Πίνακας 10.14 Παρουσίαση βασικού & τελικού υποδείγματος της Logit Analysis
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
AM5
AM6
AM9
AM12
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516

0,365
8,430
0,721
0,180
0,377

LMFinal
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)

3,529
-1,350
-1,312
-6,594
0,786
-0,932
0,762
-0,492
-2,163
2,021
0,557
13,180
0,844
0,164
0,148

(0,393)

(0,005)
(0,038)
(0,098)
(0,047)
(0,044)
(0,144)
(0,213)
(0,416)
(0,001)
(0,058)
(0,106)

Για να ελέγξουμε την καλή προσαρμογή του υποδείγματος πρόβλεψης στα
δεδομένα, υπολογίσαμε το στατιστικό Η των Hosmer and Lemeshow (2000) από την
εφαρμογή της (5.11) στο δείγμα της έρευνας. Ο συντελεστής Η αποτελεί προσέγγιση
του στατιστικού Χ2 μόνο που σε αυτή την περίπτωση ελέγχουμε τη μηδενική υπόθεση
ότι το υπόδειγμα προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα. Στο τελικό υπόδειγμα
πρόβλεψης LMF, ο συντελεστής Η υπολογίστηκε σε 13,18 με τιμή p 0,106 που
σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ότι το τελικό
υπόδειγμα LMF προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα.
Ακολούθως, μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή R2 του Nagelkerke.
Με δεδομένο ότι λαμβάνει τιμές από 0 έως 1, η τιμή που υπολογίστηκε ήτοι 0,557
αξιολογείται ως ικανοποιητική ενώ αποτελεί σίγουρα σημαντική βελτίωση από το
0,365 του βασικού υποδείγματος LM0.
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10.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων
Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της
λογαριθμικής ανάλυσης. Υιοθετώντας την ίδια μεθοδολογία με το προηγούμενο
κεφάλαιο, κατασκευάσαμε δύο υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, το
βασικό υπόδειγμα LM0 με τη χρήση ποσοτικών χρηματοοικονομικών μεταβλητών
και το τελικό υπόδειγμα LMF με τη χρήση ποσοτικών χρηματοοικονομικών
μεταβλητών και ποιοτικών λογιστικών μεταβλητών. Διερευνήσαμε τη χρησιμότητα
των διοικητικών επιλογών λογιστικών μεθόδων και τεχνικών στην πρόβλεψη της
εταιρικής πτώχευσης, υπό το πρίσμα της Θετικής Λογιστικής Θεωρίας και της
Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας.
Περαιτέρω ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεταβλητών αλλά και των
λογιστικών ψευδομεταβλητών δεν συνίσταται καθώς αυτή διεξάχθηκε ενδελεχώς στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα της λογαριθμικής ανάλυσης παρέχουν
στήριξη στη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας περί καιροσκοπικής συμπεριφοράς
των διοικητικών στελεχών που προσπαθούν να πετύχουν τους επιμέρους στόχους
τους, με την υιοθέτηση ενός χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών που βελτιώνει την
εικόνα των εταιρειών όπως αυτή εμφανίζεται στις δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις τους (Zmijewski and Hagerman, 1981; Healy, 1985; Moses, 1987;
DeAngelo et al., 1994; Sharma and Stevenson, 1997; Astami and Tower, 2006; Atik,
2009; Bryan et al., 2014).
Τα αποτελέσματα της λογαριθμικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν σε μεγαλύτερο
βαθμό από την MDA, το πρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο που προσδίδει στο
υπόδειγμα πρόβλεψης το χαρτοφυλάκιο των λογιστικών επιλογών. Από τη συγκριτική
ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0 και του τελικού υποδείγματος LMF,
προκύπτει ότι η ενσωμάτωση στο βασικό υπόδειγμα ενός χαρτοφυλακίου λογιστικών
επιλογών ως μεταβλητές ελέγχου (της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων)
αυξάνει σημαντικά (12,3%) την αποτελεσματικότητα του τελικού υποδείγματος
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης (Kosmidis et al., 2013). Με τον τρόπο αυτό, οι
χρηματοοικονομικοί αναλυτές μπορούν να υπερκεράσουν τα προβλήματα που
δημιουργούνται από την χαμηλή ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών
που παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών εξαιτίας της
καιροσκοπικής επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών από τα διοικητικά
στελέχη.
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Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στήριξη στη Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας και στην καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών,
τουλάχιστον όσον αφορά τις λογιστικές μεταβλητές ΑΜ5, ΑΜ9 και ΑΜ12. Όσον
αφορά τις υπόλοιπες λογιστικές μεταβλητές, αποδείξαμε την εξάρτηση τους από την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας αλλά όχι με τρόπο που να επιβεβαιώνει τη
Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας.
Από τη συγκριτική ανάλυση των υποδειγμάτων DMF και LMF παρατηρούμε
ότι το τελικό υπόδειγμα της λογαριθμικής ανάλυσης έχει καλύτερες επιδόσεις τόσο
ως προς την συνολική ακρίβεια ταξινόμησης όσο και ως προς την αξιοπιστία του.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η λογαριθμική ανάλυση σε αντίθεση με την
διακριτή ανάλυση, δεν υποθέτει την κανονική κατανομή των ανεξάρτητων
μεταβλητών. Από τον έλεγχο των Kolmogorov-Smirnov γνωρίζουμε ότι η κατανομή
των περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών του δείγματος δεν είναι κανονική. Σε
κάθε περίπτωση, η ενσωμάτωση στα βασικά υπόδειγμα DM0 και LM0 ενός
χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών ως μεταβλητές ελέγχου αυξάνει σημαντικά την
αποτελεσματικότητα των τελικών υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
DMF και LMF.

10.5 Συμπεράσματα
Σε αυτό το κεφάλαιο κατασκευάσαμε δύο υποδείγματα πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης με την υιοθέτηση της λογαριθμικής ανάλυσης. Το βασικό
υπόδειγμα

πρόβλεψης

LM0

το

οποίο

χρησιμοποιεί

χρηματοοικονομικούς

αριθμοδείκτες ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Η επιλογή των χρηματοοικονομικών
μεταβλητών έγινε με βάση τα πορίσματα των ελέγχων της μέσης τιμής, των
Kolmogorov-Smirnov, των Mann-Whitney και της μονομεταβλητής διακριτής
ανάλυσης, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του DM0.
Μετά την κατασκευή του βασικού υποδείγματος LM0, ενσωματώσαμε
σταδιακά σε αυτό όλες τις λογιστικές ψευδομεταβλητές και αξιολογήσαμε την
επίδραση της κάθε μεταβλητής στην αποτελεσματικότητα του υποδείγματος. Με
βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας X2, κατασκευάσαμε το τελικό
υπόδειγμα LMF ενσωματώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο λογιστικών επιλογών, με στόχο
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τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του στην πρόβλεψη της εταιρικής
πτώχευσης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το πρόσθετο πληροφοριακό
περιεχόμενο που προσδίδει στο υπόδειγμα πρόβλεψης, το χαρτοφυλάκιο των
λογιστικών επιλογών. Από τη συγκριτική ανάλυση του βασικού υποδείγματος LM0
και του τελικού υποδείγματος LMF, προκύπτει ότι η ενσωμάτωση στο βασικό
υπόδειγμα ενός χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών ως μεταβλητές ελέγχου (της
ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων) αυξάνει σημαντικά (12,3%) την
αποτελεσματικότητα του τελικού υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στήριξη στη Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας και στην καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών,
τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένες λογιστικές μεταβλητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

11.1 Εισαγωγή
Βασικός στόχος στο κεφάλαιο αυτό είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας και η
επικύρωση

των

υποδειγμάτων

πρόβλεψης

της

εταιρικής

πτώχευσης

που

κατασκευάσαμε στα προηγούμενα δύο κεφάλαια ήτοι τα βασικά και τα τελικά
υποδείγματα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης και της λογαριθμικής
ανάλυσης.
Το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνει τον έλεγχο συσχέτισης
των χρηματοοικονομικών μεταβλητών ώστε να ανιχνευθούν τυχόν προβλήματα
πολυσυγγραμικότητας που πιθανόν να αντιμετωπίζουν τα υποδείγματα πρόβλεψης.
Στη συνέχεια, θα επικυρώσουμε τα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης. Αυτό θα γίνει με το διαχωρισμό του
συνολικού δείγματος σε δύο επιμέρους δείγματα. Το πρώτο δείγμα θα αποτελέσει το
δείγμα εκπαίδευσης και το δεύτερο θα αποτελέσει το δείγμα επικύρωσης.
Με βάση τα αποτελέσματα της επικύρωσης των υποδειγμάτων πρόβλεψης της
MDA, θα προβούμε σε συγκριτική ανάλυση αυτών με τα αποτελέσματα της
εκπαίδευσης των υποδειγμάτων πρόβλεψης. Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα
επαναληφθεί για την επικύρωση των δύο υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης της λογαριθμικής ανάλυσης.
Ειδικά για τα δύο υποδείγματα της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης, θα
διεξάγουμε έναν επιπρόσθετο έλεγχο αξιοπιστίας σχετικά με την παραβίαση της
υπόθεσης για την ισότητα των μητρών διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων των
πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών. Η επίδραση της παραβίασης αυτής
στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην καταλληλότητα των υποδειγμάτων της
MDA, θα αξιολογηθεί με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Τέλος, θα αναλύσουμε και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων
αξιοπιστίας και επικύρωσης των βασικών και τελικών υποδειγμάτων πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης που προήλθαν από την υιοθέτησης της πολυμεταβλητής
διακριτής ανάλυσης και της λογαριθμικής ανάλυσης.
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11.2 Επικύρωση του υποδείγματος της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης
Μία από τις βασικές υποθέσεις της διακριτής ανάλυσης είναι ότι οι
μεταβλητές διαχωρισμού ακολουθούν την κανονική κατανομή. Ο έλεγχος αυτής της
υπόθεσης έγινε με τον έλεγχο ενός δείγματος (one sample test) των KolmogorovSmirnov. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των Kolmogorov-Smirnov για την
κανονικότητα της κατανομής του συνολικού δείγματος αλλά και των επιμέρους
δειγμάτων ήτοι το δείγμα των πτωχευμένων εταιρειών και το δείγμα των μη
πτωχευμένων εταιρειών, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στον Πίνακα 7.12. Όσον αφορά
τις χρηματοοικονομικές μεταβλητές που συμμετέχουν στα υποδείγματα πρόβλεψης
ήτοι FR1, FR20, FR25 και FR37, απορρίψαμε τη μηδενική υπόθεση ότι η κατανομή
του δείγματος είναι ίδια με την κατανομή του πληθυσμού που είναι κανονική.
Εξαίρεση αποτελεί η κατανομή της μεταβλητής FR20 για το δείγμα των πτωχευμένων
εταιρειών.
Πολύ σημαντική υπόθεση της διακριτής ανάλυσης είναι ότι οι μεταβλητές
διαχωρισμού δεν έχουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης μεταξύ τους. Ο έλεγχος
συσχέτισης των μεταβλητών διαχωρισμού μπορεί να γίνει με τη μήτρα συσχετίσεων
(correlation matrix) καθώς η ύπαρξη μεγάλου βαθμού συσχέτισης αυξάνει τον
κίνδυνο πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity). Σύμφωνα με τον Eisenbeis
(1977), η πολυσυγγραμμικότητα είναι ένα πρόβλημα που δεν σχετίζεται με τη
διακριτή ανάλυση. Ωστόσο, η ευαισθησία των υποδειγμάτων της λογαριθμικής
ανάλυσης, σε πολυσυγγραμικότητα είναι σημαντική (Balcaen and Ooghe, 2006). Τα
αποτελέσματα των ελέγχων συσχέτισης των χρηματοοικονομικών μεταβλητών που
συμμετέχουν στα υποδείγματα πρόβλεψης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.1.

Πίνακας 11.1 Μήτρα συσχετίσεων των χρηματοοικονομικών μεταβλητών
Μεταβλητές
FR1
FR20
FR25
FR37
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FR1
1,000
0,029
0,104
-0,066

FR20
1,000
0,157
0,104

FR25

1,000
0,277

FR37

1,000
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Οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson λαμβάνουν τιμές από -1 (τέλεια
αρνητική συσχέτιση) έως 1 (τέλεια θετική συσχέτιση) ενώ η τιμή 0 υποδηλώνει ότι
δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Όπως παρατηρούμε στον
Πίνακα 11.1, όλοι οι συντελεστές συσχέτισης είναι πέριξ του μηδενός, γεγονός που
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές διαχωρισμού.
Μικρή συσχέτιση παρατηρούμε μεταξύ της αποδοτικότητας του ενεργητικού (FR25)
και της αυτοχρηματοδότησης (FR37) αλλά δεν θεωρείται σημαντική (0,277 < 0,3)
ώστε να επηρεάζεται η αξιοπιστία των υποδειγμάτων πρόβλεψης.
Μία εξίσου σημαντική υπόθεση της διακριτής ανάλυσης είναι ότι οι μήτρες
διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων των δύο ομάδων είναι ίσες. Για να ελέγξουμε την
υπόθεση της ισότητας των μητρών διακυμάνσεων – συνδιακυμάνσεων των
πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιρειών, υπολογίσαμε το στατιστικό Box’s
M. Από την προσέγγιση του στατιστικού F, απορρίψαμε τη μηδενική υπόθεση της
ισότητας των μητρών διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων των πτωχευμένων και των
μη πτωχευμένων εταιρειών για το βασικό και το τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης της
MDA.
Εφόσον δεν μπορούμε να υποθέσουμε την ύπαρξη αυτής της ισότητας, θα
προχωρήσουμε σε ταξινόμηση των εταιρειών χρησιμοποιώντας τις μήτρες
διακυμάνσεων

–

συνδιακυμάνσεων

των

ομάδων

των

κανονικοποιημένων

συναρτήσεων διαχωρισμού (canonical discriminant functions). Τα αποτελέσματα
αυτής της ταξινόμησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 11.2. Για λόγους
διευκόλυνσης

και

συγκριτικής

ανάλυσης

παρουσιάζονται

επίσης

και

τα

αποτελέσματα ταξινόμησης που έχουν προκύψει από τις γραμμικές συναρτήσεις
διαχωρισμού του Fisher.
Υπολογίσαμε το νεό στατιστικό Box’s M για το βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης
σε 0,314 και για το τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης σε 1,204 που είναι ιδιαίτερα χαμηλά
και δεν υποδηλώνουν διαφορές στις διακυμάνσεις – συνδιακυμάνσεις μεταξύ των δύο
ομάδων εταιρειών. Με τον υπολογισμό του στατιστικού F, δεν μπορούμε να
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της ισότητας των μητρών διακυμάνσεων –
συνδιακυμάνσεων για το βασικό και το τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης.
Επίσης, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στα ποσοστά
ορθών ταξινομήσεων καθώς το συνολικό ποσοστό του βασικού υποδείγματος DM0
παρέμεινε αμετάβλητο στο 73% ενώ το συνολικό ποσοστό του τελικού υποδείγματος
DMF μειώθηκε οριακά από 77,9% στο 77%. Παρόμοιες οριακές μεταβολές
Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη
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παρατηρούνται και στα ποσοστά σφάλματος τύπου Ι & ΙΙ, γεγονός που μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η μη ισότητα των μητρών διακυμάνσεων – συνδιακυμάνσεων
δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των δύο υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.

Πίνακας 11.2 Έλεγχος αξιοπιστίας βασικού και τελικού υποδείγματος της MDA
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
AM5
AM6
AM9
AM12
Box's M (sign.)
Wilks' Lambda

DM0
Non-failed Failed
-1,680 -1,311
0,622
0,353
0,359 -0,061
0,610 -3,658
1,072
1,390

228,897
0,819

(0,000)

X2 (sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

23,563
0,730

(0,000)

Box's M(Separate)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

Sig.
(0,004)
(0,027)
(0,000)
(0,956)

DMFinal
Non-failed
Failed
-11,402 -10,811
0,512
0,285
0,197
-0,233
-1,684
-5,965
1,462
2,110
0,568
1,721
3,814
2,761
3,761
4,093
0,224
2,542
15,942 14,667
310,996
0,629
53,601
0,779

0,180

(0,004)
(0,027)
(0,000)
(0,956)
(0,011)
(0,001)
(0,082)
(0,000)
(0,146)
(0,000)
(0,000)

0,262

0,361

0,180

0,314
0,730

(0,577)

1,204
0,770

0,148
0,393

Sig.

(0,275)
0,279

0,180

Η αξιοπιστία των δύο υποδειγμάτων πρόβλεψης, του βασικού υποδείγματος
DM0 και του τελικού υποδείγματος DMF, πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν μεροληπτική
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων λόγω υπέρ-εκπαίδευσης. Μια συνήθης πρακτική
για τον έλεγχο αυτό, αποτελεί ο διαχωρισμός του συνολικού δείγματος σε δύο
επιμέρους τυχαία δείγματα. Η εκπαίδευση των υποδειγμάτων θα πραγματοποιηθεί
στο ένα τμήμα του συνολικού δείγματος (δείγμα εκπαίδευσης) που θα αποτελείται
από το 70% των παρατηρήσεων ανά ομάδα του συνολικού δείγματος. Η επικύρωση
των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης θα γίνει στο υπόλοιπο 30%
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των παρατηρήσεων ανά ομάδα του συνολικού δείγματος. Αναφέρουμε ενδεικτικά
ορισμένες προγενέστερες έρευνες που έχουν υιοθετήσει τη συγκεκριμένη
μεθοδολογία για την επικύρωση των υποδειγμάτων πρόβλεψης όπως των Peel and
Peel (1988), Vranas (1990a), Odom and Sharda (1990), Papoulias and Theodossiou
(1992), Altman et al. (1994), Lin and McClean (2001), Anandarajan et al. (2001),
Ozkan-Gunay and Ozkan (2007), Yim and Mitchell (2007), Alfaro et al. (2008) και
Etemadi et al. (2008).
Τα αποτελέσματα ταξινόμησης του βασικού υποδείγματος πρόβλεψης DM0
στο δείγμα εκπαίδευσης (70%) και στο δείγμα επικύρωσης (30%), παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 11.3. Για λόγους ευκολίας σύγκρισης παρουσιάζονται επίσης,
τα αντίστοιχα αποτελέσματα του βασικού υποδείγματος DM0 στο συνολικό (100%)
δείγμα εκπαίδευσης.

Πίνακας 11.3 Επικύρωση του βασικού υποδείγματος της MDA
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
Wilks' Lambda
X2 (sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed Failed
-1,680 -1,311
0,622
0,353
0,359 -0,061
0,610 -3,658
1,072
1,390
0,819
23,563
Train
0,730

(0,004)
(0,027)
(0,000)
(0,956)
(0,000)

0,180
0,361

Sig.

DM0
Non-failed Failed
-1,568 -1,272
0,558
0,324
0,360 -0,429
0,373 -3,079
0,943
1,292
0,823
16,773
Train
0,711
0,244
0,333

Sig.
(0,021)
(0,012)
(0,006)
(0,992)
(0,002)

Test
0,719
0,188
0,375

Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του βασικού υποδείγματος στο δείγμα
εκπαίδευσης είναι 71,1% σε σχέση με το 71,9% του δείγματος επικύρωσης. Δεν
παρατηρείται καμία σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά ποσοστά ορθών
ταξινομήσεων. Επιπλέον, τα ποσοστά αυτά είναι πολύ κοντά στο ποσοστό ορθών
ταξινομήσεων στο συνολικό (100%) δείγμα εκπαίδευσης που είναι 73% και
μεταφράζεται ως απόδειξη για την αξιοπιστία του εν λόγω υποδείγματος.
Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα ποσοστά των
σφαλμάτων του βασικού υποδείγματος. Το ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι στο
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δείγμα εκπαίδευσης είναι 24,4% σε σχέση με το 18,8% του δείγματος επικύρωσης.
Παρατηρείται μία μικρή διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά ποσοστά σφαλμάτων αλλά
το τελευταίο δεν απέχει πολύ από το ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι στο συνολικό
(100%) δείγμα εκπαίδευσης που είναι 18%. Αντίστοιχα, το ποσοστό του σφάλματος
τύπου ΙΙ στο δείγμα εκπαίδευσης είναι 33,3% σε σχέση με το 37,5% του δείγματος
επικύρωσης. Και εδώ παρατηρείται μία μικρή διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά
ποσοστά σφαλμάτων αλλά και τα δύο γειτνιάζουν με το ποσοστό του σφάλματος
τύπου ΙΙ στο συνολικό (100%) δείγμα εκπαίδευσης που είναι 36,1%.
Από την εφαρμογή της (5.5) στο δείγμα εκπαίδευσης υπολογίσαμε για το
υπόδειγμα DM0 το συντελεστή Wilks’Λ σε 0,823 έναντι του 0,819 του DM0 στο
συνολικό δείγμα, το οποίο δεν συνιστά σημαντική μεταβολή της ικανότητας
διαχωρισμού μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η τιμή του
συντελεστή κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλή. Με την εφαρμογή του συντελεστή Λ στην
(5.6) δύναται αυτός να μετασχηματιστεί στο στατιστικό Χ2 ίσο με 16,773. Κατ’
επέκταση, για επίπεδο σημαντικότητας 0,01 απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η
μέση τιμή διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών είναι ίση με τη μέση τιμή
διαχωρισμού των μη πτωχευμένων εταιρειών. Η μείωση του στατιστικού Χ2 από
23,563 σε 16,773 είναι αρκετά μεγάλη αλλά δεν συνιστά σημαντική μεταβολή στην
αποτελεσματικότητα του βασικού υποδείγματος πρόβλεψης ανάμεσα στα δύο
δείγματα ήτοι εκπαίδευσης και επικύρωσης.
Επίσης, υπολογίσαμε το στατιστικό F για να ελέγξουμε την ικανότητα
διάκρισης-συνεισφοράς της κάθε μεταβλητής διαχωρισμού, στο δείγμα εκπαίδευσης
και στο δείγμα επικύρωσης. Σαφώς, όλες οι μεταβλητές έχουν υψηλή ικανότητα
διάκρισης με εξαίρεση την FR37 που προαναφέρθηκε. Σε κάθε περίπτωση, οι
γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher διαχωρίζουν ικανοποιητικά τις
πτωχευμένες εταιρείες από τις μη πτωχευμένες εταιρείες και μετά την επικύρωση του
βασικού υποδείγματος πρόβλεψης DM0 αυτό θεωρείται αξιόπιστο με όρους
ποσοστών ορθής ταξινόμησης, ποσοστών σφαλμάτων τύπου Ι & ΙΙ και συντελεστή
Wilks’Λ.
Ακολουθώντας ακριβώς την ίδια μεθοδολογία, θα ελέγξουμε της αξιοπιστία
του

τελικού

υποδείγματος

της

πολυμεταβλητής

διακριτής

ανάλυσης.

Τα

αποτελέσματα ταξινόμησης του τελικού υποδείγματος πρόβλεψης DMF στο δείγμα
εκπαίδευσης (70%) και στο δείγμα επικύρωσης (30%), παρουσιάζονται αναλυτικά
στον Πίνακα 11.4. Για λόγους ευκολίας σύγκρισης παρουσιάζονται επίσης, τα
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αντίστοιχα αποτελέσματα του τελικού υποδείγματος DMF στο συνολικό (100%)
δείγμα εκπαίδευσης.
Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του τελικού υποδείγματος στο δείγμα
εκπαίδευσης είναι 81,1% σε σχέση με το 68,8% του δείγματος επικύρωσης.
Παρατηρείται σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά ποσοστά ορθών
ταξινομήσεων. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι ενώ το ποσοστό ορθών ταξινομήσεων στο
δείγμα εκπαίδευσης αυξάνεται σε 81,1% σε σχέση με το ποσοστό του συνολικού
δείγματος που είναι 77,9%, στο δείγμα επικύρωσης το ποσοστό μειώνεται στο 68,8%.
Δεν είναι σύνηθες, η εκπαίδευση ενός υποδείγματος σε μικρότερο δείγμα να οδηγεί
σε υψηλότερα ποσοστά ορθής ταξινόμησης ενώ αναμένεται η επικύρωση ενός
υποδείγματος να έχει χαμηλότερα ποσοστά ορθής ταξινόμησης σε σχέση με το δείγμα
εκπαίδευσης, αν και οι διαφορές είναι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.

Πίνακας 11.4 Επικύρωση του τελικού υποδείγματος της MDA
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
AM5
AM6
AM9
AM12
Wilks' Lambda
X2 (sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DMFinal
Non-failed
Failed
-11,402 -10,811
0,512
0,285
0,197
-0,233
-1,684
-5,965
1,462
2,110
0,568
1,721
3,814
2,761
3,761
4,093
0,224
2,542
15,942 14,667
0,629
53,601
Train
0,779

(0,004)
(0,027)
(0,000)
(0,956)
(0,011)
(0,001)
(0,082)
(0,000)
(0,146)
(0,000)

0,262
0,180

Sig.

DMFinal
Non-failed
Failed
-22,873 -23,185
0,573
0,377
-0,162
-1,078
-7,635 -11,417
2,606
3,484
2,377
3,005
5,836
5,043
4,319
5,380
2,422
5,273
36,554 35,370
0,584
44,961
Train
Test
0,811
0,688
0,244
0,438
0,133
0,188

Sig.
(0,021)
(0,012)
(0,006)
(0,992)
(0,043)
(0,016)
(0,013)
(0,000)
(0,080)
(0,000)

Ανάλογα συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε από τα ποσοστά των
σφαλμάτων του τελικού υποδείγματος DMF. Το ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι στο
δείγμα εκπαίδευσης είναι 24,4% σε σχέση με το 43,8% του δείγματος επικύρωσης.
Παρατηρείται σαφής επιδείνωση ανάμεσα στα δύο δείγματα αλλά όπως φαίνεται
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έχουμε το ίδιο φαινόμενο και εδώ καθώς το ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι στο
συνολικό (100%) δείγμα εκπαίδευσης είναι 26,2%. Αντίστοιχο φαινόμενο
παρατηρείται και στο ποσοστό του σφάλματος τύπου ΙΙ, που στο δείγμα εκπαίδευσης
είναι 13,3% σε σχέση με το 18,8% του δείγματος επικύρωσης τη στιγμή που το
ποσοστό του σφάλματος τύπου ΙΙ στο συνολικό (100%) δείγμα εκπαίδευσης που είναι
18%. Οι διακυμάνσεις αυτές στα ποσοστά ορθών ταξινομήσεων και σφαλμάτων στο
τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης ανάμεσα στο δείγμα εκπαίδευσης, στο δείγμα
επικύρωσης και στο συνολικό δείγμα μαρτυρούν την αστάθεια του υποδείγματος που
οφείλεται στην παραβίαση της υπόθεσης της κανονικής κατανομής των μεταβλητών
διαχωρισμού.
Υπολογίσαμε για το τελικό υπόδειγμα DMF το συντελεστή Wilks’Λ στο
δείγμα εκπαίδευσης σε 0,584 έναντι του 0,629 του DMF στο συνολικό δείγμα, το
οποίο συνιστά οριακή βελτίωση της ικανότητας διαχωρισμού μεταξύ πτωχευμένων
και μη πτωχευμένων εταιρειών. Η τιμή του συντελεστή κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλή.
Με την εφαρμογή του συντελεστή Λ στην (5.6) δύναται αυτός να μετασχηματιστεί
στο στατιστικό Χ2 ίσο με 44,961. Κατ’ επέκταση, για επίπεδο σημαντικότητας 0,001
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η μέση τιμή διαχωρισμού των πτωχευμένων
εταιρειών είναι ίση με τη μέση τιμή διαχωρισμού των μη πτωχευμένων εταιρειών. Η
μείωση του στατιστικού Χ2 από 53,601 σε 44,961 δεν είναι σημαντική μεταβολή
καθώς δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του τελικού υποδείγματος πρόβλεψης
ανάμεσα στα δύο δείγματα ήτοι εκπαίδευσης και επικύρωσης.
Από το στατιστικό F που υπολογίσαμε για να ελέγξουμε την ικανότητα
διάκρισης της κάθε μεταβλητής διαχωρισμού, στο δείγμα εκπαίδευσης και στο δείγμα
επικύρωσης, παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές έχουν υψηλή ικανότητα διάκρισης
με εξαίρεση την FR37 που προαναφέρθηκε. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι γραμμικές
συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher διαχωρίζουν ικανοποιητικά τις πτωχευμένες
εταιρείες από τις μη πτωχευμένες εταιρείες. Ωστόσο, τα ποσοστά ορθής ταξινόμησης
και σφάλματος τύπου Ι μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το τελικό υπόδειγμα της
DMF είναι σχετικά ασταθές στις επιδόσεις του εξαιτίας της παραβίασης της υπόθεσης
που αφορά την κανονική κατανομή των μεταβλητών διαχωρισμού.
Από τη συγκριτική ανάλυση των επικυρωμένων υποδειγμάτων, βασικού και
τελικού, της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης που παρατίθεται στον Πίνακα 11.5,
παρατηρούμε αυτή την αστάθεια στις επιδόσεις ορθής ταξινόμησης και σφάλματος
τύπου Ι στο τελικό υπόδειγμα τη στιγμή που το βασικό υπόδειγμα εμφανίζεται
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αξιόπιστο και σταθερό. Από τις τιμές του στατιστικού Χ2, παρατηρούμε ότι και τα
δύο επικυρωμένα υποδείγματα είναι αποτελεσματικά και οι γραμμικές συναρτήσεις
διαχωρισμού του Fisher διακρίνουν ικανοποιητικά τις πτωχευμένες εταιρείες από τις
μη πτωχευμένες εταιρείες.

Πίνακας 11.5 Σύγκριση επικυρωμένων υποδειγμάτων της MDA
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
AM5
AM6
AM9
AM12
Wilks' Lambda
2

X (sign.)
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

DM0
Non-failed Failed
-1,568 -1,272
0,558
0,324
0,360 -0,429
0,373 -3,079
0,943
1,292

Sig.
(0,021)
(0,012)
(0,006)
(0,992)

0,823
16,773
Train
0,711
0,244
0,333

(0,002)
Test
0,719
0,188
0,375

DMFinal
Non-failed
Failed
-22,873 -23,185
0,573
0,377
-0,162
-1,078
-7,635 -11,417
2,606
3,484
2,377
3,005
5,836
5,043
4,319
5,380
2,422
5,273
36,554 35,370
0,584
44,961
Train
Test
0,811
0,688
0,244
0,438
0,133
0,188

Sig.
(0,021)
(0,012)
(0,006)
(0,992)
(0,043)
(0,016)
(0,013)
(0,000)
(0,080)
(0,000)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μικρότερο δείγμα επικύρωσης, η συνεισφορά των
λογιστικών ψευδομεταβλητών στο τελικό υπόδειγμα εντοπίζεται μόνο στη μείωση
του ποσοστού του σφάλματος τύπου ΙΙ από 37,5% στο DM0 σε 18,8% στο DMF.
Αντίθετη είναι η πορεία των ποσοστών του σφάλματος τύπου Ι καθώς από 18,8% στο
DM0 αυξάνεται σε 43,8% στο DMF. Συνολικά, το ποσοστό ορθής ταξινόμησης στο
τελικό επικυρωμένο υπόδειγμα εμφανίζει οριακή επιδείνωση στο 68,8% σε σχέση με
το 71,9% του DM0.
Στα μεγαλύτερα πληθυσμιακά, δείγματα εκπαίδευσης, η συνεισφορά των
λογιστικών ψευδομεταβλητών είναι εμφανής καθώς το ποσοστό ορθής ταξινόμησης
στο τελικό υπόδειγμα εμφανίζει σημαντική βελτίωση στο 81,1% σε σχέση με το
71,1% του DM0. Ανάλογη βελτίωση παρουσιάζεται και στο σφάλμα τύπου ΙΙ από
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33,3% στο DM0 σε 13,3% στο DMF τη στιγμή που δεν παρατηρείται καμία μεταβολή
στο ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι που παραμένει στο 24,4%.
Τα δύο επικυρωμένα υποδείγματα DM0 και DMF είναι αποτελεσματικά και οι
γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του Fisher διακρίνουν ικανοποιητικά τις
πτωχευμένες εταιρείες από τις μη πτωχευμένες εταιρείες αλλά ανάμεσα στο δείγμα
εκπαίδευσης και στο δείγμα επικύρωσης παρατηρείται αστάθεια του τελικού
υποδείγματος που οφείλεται στην παραβίαση της υπόθεσης της κανονικής κατανομής
των μεταβλητών διαχωρισμού, στο μικρό δείγμα εκπαίδευσης και στα δυσδιάκριτα
όρια (γειτνιάζοντες σταθεροί όροι) μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων
εταιρειών.

11.3 Επικύρωση του υποδείγματος της λογαριθμικής ανάλυσης
Όπως προαναφέρθηκε, τα υποδείγματα της λογαριθμικής ανάλυσης έχουν
ιδιαίτερη ευαισθησία στην πολυσυγγραμικότητα. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο
αποκλείστηκε

με

βάση

τα

αποτελέσματα

των

ελέγχων

συσχέτισης

των

χρηματοοικονομικών μεταβλητών που διενεργήσαμε και παρουσιάσαμε στον Πίνακα
11.1. Η αξιοπιστία των δύο υποδειγμάτων πρόβλεψης, του βασικού υποδείγματος
LM0 και του τελικού υποδείγματος LMF, θα ελεγχθεί για τυχόν μεροληπτική
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων λόγω υπέρ-εκπαίδευσης, με βάση την ίδια
μεθοδολογία εκπαίδευσης – επικύρωσης που ακολουθήθηκε για τα υποδείγματα της
πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης.
Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης του βασικού υποδείγματος πρόβλεψης της
λογαριθμικής ανάλυσης LM0 στο δείγμα εκπαίδευσης και στο δείγμα επικύρωσης,
παρουσιάζονται ενδελεχώς στον Πίνακα 11.6. Για λόγους ευκολίας σύγκρισης
παρουσιάζονται επίσης, τα αντίστοιχα αποτελέσματα του βασικού υποδείγματος LM0
στο συνολικό (100%) δείγμα εκπαίδευσης.
Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του βασικού υποδείγματος στο δείγμα
εκπαίδευσης είναι 72,2% και παραμένει σταθερό σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό
του συνολικού δείγματος που είναι 72,1%. Παρατηρούμε οριακή μείωση της τάξεως
περίπου του 3% στο ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του βασικού υποδείγματος
στο δείγμα επικύρωσης που αγγίζει το 68,8%, γεγονός που θεωρείται ως
αναμενόμενη διαφορά μεταξύ δείγματος εκπαίδευσης και δείγματος επικύρωσης.
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Το ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι του βασικού υποδείγματος στο δείγμα
εκπαίδευσης είναι 24,4% σημειώνοντας επιδείνωση σε σχέση με το αντίστοιχο
ποσοστό του συνολικού δείγματος που είναι 18%. Παρατηρούμε επίσης επιδείνωση
στο ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι του βασικού υποδείγματος στο δείγμα
επικύρωσης που αγγίζει το 31,2%, γεγονός που θεωρείται ως αξιόλογη διαφορά
μεταξύ δείγματος εκπαίδευσης και δείγματος επικύρωσης. Αντίστοιχα όμως,
παρατηρείται και μείωση στο ποσοστό του σφάλματος τύπου ΙΙ, τόσο στο δείγμα
εκπαίδευσης (31,1%) όσο και στο δείγμα επικύρωσης (31,2%) σε σχέση με το
συνολικό δείγμα που είναι 37,7%.

Πίνακας 11.6 Επικύρωση του βασικού υποδείγματος της Logit Analysis
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
2,000
-1,568
-1,308
-5,748
0,516
0,365
8,430
Train
0,721
0,180
0,377

LM0
(0,006)
(0,005)
(0,083)
(0,042)
(0,139)
(0,393)

1,812
-1,440
-3,116
-2,807
0,539

(0,020)
(0,014)
(0,009)
(0,274)
(0,172)

0,378
18,991
Train
0,722
0,244
0,311

(0,015)
Test
0,688
0,312
0,312

Για να ελέγξουμε την καλή προσαρμογή του υποδείγματος πρόβλεψης στα
δεδομένα, υπολογίσαμε το στατιστικό Η από την εφαρμογή της (5.11) στο δείγμα
εκπαίδευσης. Παρατηρούμε αύξηση στην τιμή του στατιστικού H (18,991) σε σχέση
με το συνολικό δείγμα που είναι 8,43. Η προσέγγιση του στατιστικού Χ2 λόγω των
υψηλών τιμών, μας οδηγεί σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης που μεταφράζεται
σε σχετικά χαμηλή ικανότητα πρόβλεψης του βασικού υποδείγματος στο δείγμα
επικύρωσης, τη στιγμή που στο συνολικό δείγμα το βασικό υπόδειγμα LM0
προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα. Αυτό το φαινόμενο δεν μας ανησυχεί καθώς το
στατιστικό Η είναι σχετικά ευαίσθητο σε μικρά δείγματα όπως το δείγμα εκπαίδευσης
(Hosmer and Lemeshow, 2000).

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

253

Έλεγχος αξιοπιστίας-Επικύρωση των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης Κεφάλαιο 11

Στη συνέχεια, μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή R2 του Nagelkerke.
Στο βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης LM0, ο συντελεστής R2 του Nagelkerke
υπολογίστηκε σε 0,378 στο δείγμα εκπαίδευσης που είναι οριακά υψηλότερο σε
σχέση με το 0,365 του συνολικού δείγματος. Το ποσοστό του ψευδοσυντελεστή
προσδιορισμού θεωρείται ως επαρκές. Από τα συνολικά αποτελέσματα επικύρωσης
του LM0 συμπεραίνουμε ότι το βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης είναι αξιόπιστο και έχει
σχετικά καλή προσαρμογή στα δεδομένα.
Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης του τελικού υποδείγματος πρόβλεψης της
λογαριθμικής ανάλυσης LMF στο δείγμα εκπαίδευσης και στο δείγμα επικύρωσης,
παρουσιάζονται ενδελεχώς στον Πίνακα 11.7. Για λόγους ευκολίας σύγκρισης
παρουσιάζονται επίσης, τα αντίστοιχα αποτελέσματα του τελικού υποδείγματος LMF
στο συνολικό δείγμα.

Πίνακας 11.7 Επικύρωση του τελικού υποδείγματος της Logit Analysis
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
AM5
AM6
AM9
AM12
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LMFinal
3,529
-1,350
-1,312
-6,594
0,786
-0,932
0,762
-0,492
-2,163
2,021
0,557
13,180
Train
0,844
0,164
0,148

LMFinal
(0,005)
(0,038)
(0,098)
(0,047)
(0,044)
(0,144)
(0,213)
(0,416)
(0,001)
(0,058)
(0,106)

3,289
-1,120
-3,220
-2,650
0,818
-0,571
0,869
-0,819
-2,617
20,295

(0,018)
(0,054)
(0,030)
(0,363)
(0,054)
(0,464)
(0,269)
(0,289)
(0,001)
(0,999)

0,616
10,769
Train
0,856
0,156
0,133

(0,215)
Test
0,781
0,188
0,250

Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του τελικού υποδείγματος στο δείγμα
εκπαίδευσης είναι 85,6% και παρουσιάζει οριακή βελτίωση σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού δείγματος που είναι 84,4%. Παρατηρούμε μείωση
της τάξεως περίπου του 7,5% στο ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του τελικού
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υποδείγματος στο δείγμα επικύρωσης που αγγίζει το 78,1%, γεγονός που αξιολογείται
ως αναμενόμενο ειδικά για σχετικά μικρά (σε μέγεθος) δείγματα επικύρωσης.
Κατ’ επέκταση, το ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι του τελικού υποδείγματος
στο δείγμα εκπαίδευσης υπολογίστηκε σε 15,6% σημειώνοντας οριακή βελτίωση σε
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού δείγματος που είναι 16,4%.
Παρατηρούμε όμως οριακή επιδείνωση στο ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι του
τελικού υποδείγματος στο δείγμα επικύρωσης που αγγίζει το 18,8%, γεγονός που
αξιολογείται ως ασήμαντη διαφορά μεταξύ δείγματος εκπαίδευσης και δείγματος
επικύρωσης. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται στο ποσοστό του σφάλματος τύπου
ΙΙ, που υπολογίστηκε σε 13,3% σημειώνοντας οριακή βελτίωση σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού δείγματος που είναι 14,8% ενώ

στο δείγμα

επικύρωσης παρατηρείται αύξηση στο 25%.
Για να ελέγξουμε την καλή προσαρμογή του υποδείγματος πρόβλεψης στα
δεδομένα, υπολογίσαμε το στατιστικό Η στο δείγμα εκπαίδευσης. Παρατηρούμε
μείωση στην τιμή του στατιστικού H (10,769) σε σχέση με το συνολικό δείγμα που
είναι 13,180. Η προσέγγιση του στατιστικού Χ2 μας οδηγεί σε αποδοχή της μηδενικής
υπόθεσης που μεταφράζεται σε υψηλή ικανότητα πρόβλεψης του τελικού
υποδείγματος LMF τόσο στο δείγμα επικύρωσης όσο και στο συνολικό δείγμα.
Προφανώς, η τιμή του συντελεστή R2 του Nagelkerke του τελικού
υποδείγματος που υπολογίστηκε σε 0,616 στο δείγμα εκπαίδευσης είναι οριακά
υψηλότερο σε σχέση με το 0,557 του συνολικού δείγματος. Η τιμή του συντελεστή R2
του Nagelkerke θεωρείται ως ικανοποιητική.
Επιπλέον, παρατηρείται σε ορισμένες ανεξάρτητες μεταβλητές μικρή
συνεισφορά στο τελικό υπόδειγμα, με βάση τις τιμές του στατιστικού Wald. Ωστόσο,
η χρησιμότητα του συγκεκριμένου στατιστικού μειώνεται όταν πρόκειται για μικρά
δείγματα (Agresti, 2007). Από τα συνολικά αποτελέσματα επικύρωσης του LMF
συμπεραίνουμε ότι το τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης είναι αξιόπιστο, έχει καλή
προσαρμογή στα δεδομένα και μεγάλη ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης.
Από τη συγκριτική ανάλυση των επικυρωμένων υποδειγμάτων, βασικού και
τελικού, της λογαριθμικής ανάλυσης που παρατίθεται στον Πίνακα 11.8,
παρατηρούμε ότι και τα δύο υποδείγματα είναι αξιόπιστα και επιδεικνύουν υψηλή
ικανότητα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
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Το ποσοστό των ορθών ταξινομήσεων του βασικού υποδείγματος στο δείγμα
επικύρωσης είναι 68,8% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του τελικού υποδείγματος είναι
78,1%. Παρατηρούμε ότι η συμμετοχή του χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών
προσδίδει στο τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης βελτίωση στο ποσοστό ορθών
προβλέψεων της τάξεως του 10% σε σχέση με το βασικό υπόδειγμα της λογαριθμικής
ανάλυσης στο δείγμα επικύρωσης.
Υπενθυμίζεται ότι η συνεισφορά του χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών
στο συνολικό δείγμα ήταν περίπου 12% (84,4%LMF – 72,1%LM0). Αυτή η μείωση
του ποσοστού των ορθών ταξινομήσεων από το συνολικό δείγμα στο δείγμα
επικύρωσης μόνο κατά 2%, αποδεικνύει ότι τα εν λόγω υποδείγματα είναι αξιόπιστα,
προσαρμόζονται καλά στα δεδομένα, έχουν μεγάλη ικανότητα πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης και κυρίως αποδεικνύει ότι η συνεισφορά του χαρτοφυλακίου
λογιστικών επιλογών είναι σημαντική στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
υποδείγματος της λογαριθμικής ανάλυσης και στο δείγμα επικύρωσης.

Πίνακας 11.8 Σύγκριση επικυρωμένων υποδειγμάτων της Logit Analysis
Υπόδειγμα
Μεταβλητές
Intercept
FR1
FR20
FR25
FR37
AM1
AM5
AM6
AM9
AM12
Nagelkerke R2
H-L Test
Overall Accuracy
Type I error
Type II error

LM0
1,812
-1,440
-3,116
-2,807
0,539

0,378
18,991
Train
0,722
0,244
0,311

LMFinal
(0,020)
(0,014)
(0,009)
(0,274)
(0,172)

(0,015)
Test
0,688
0,312
0,312

3,289
-1,120
-3,220
-2,650
0,818
-0,571
0,869
-0,819
-2,617
20,295

(0,018)
(0,054)
(0,030)
(0,363)
(0,054)
(0,464)
(0,269)
(0,289)
(0,001)
(0,999)

0,616
10,769
Train
0,856
0,156
0,133

(0,215)
Test
0,781
0,188
0,250

Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα καταλήγουμε και από τη συγκριτική ανάλυση
των ποσοστών των σφαλμάτων τύπου Ι & II. Το ποσοστό του σφάλματος τύπου Ι του
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βασικού υποδείγματος στο δείγμα επικύρωσης είναι 31,2% ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό του τελικού υποδείγματος είναι 18,8%, σημειώνοντας βελτίωση της τάξεως
του 12%. Παρόμοια, το ποσοστό του σφάλματος τύπου ΙI του βασικού υποδείγματος
στο δείγμα επικύρωσης είναι 31,2% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του τελικού
υποδείγματος είναι 25%, σημειώνοντας και εδώ βελτίωση της τάξεως του 6%.
Συμπερασματικά, η συνεισφορά του χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών είναι
σημαντική στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υποδείγματος της
λογαριθμικής ανάλυσης και στο δείγμα επικύρωσης με όρους ορθής ταξινόμησης και
των δύο τύπων σφαλμάτων.

11.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων
Η επικύρωση των αποτελεσμάτων των δύο υποδειγμάτων πρόβλεψης, του
βασικού και του τελικού, της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης και της
λογαριθμικής ανάλυσης αποκάλυψε τα πλεονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς
της κάθε μεθόδου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας που αναλύθηκαν στα κεφάλαια
9 και 10, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι τα τελικά υποδείγματα πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης DMF και LMF υπερτερούν σε επιδόσεις από τα αντίστοιχα
βασικά υποδείγματα DM0 και LM0 τόσο με όρους ορθής ταξινόμησης όσο και
ποσοστών σφαλμάτων. Το γεγονός αυτό ερμηνεύθηκε ως συνεισφορά στα τελικά
υποδείγματα του χαρτοφυλακίου των λογιστικών επιλογών που οδηγεί σε αύξηση της
αποτελεσματικότητας των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης.
Από τη συγκριτική ανάλυση των δύο μεθοδολογιών, τα υποδείγματα της
λογαριθμικής ανάλυσης αποδείχτηκαν ότι διαθέτουν μεγαλύτερη ικανότητα
πρόβλεψης σε σχέση με τα αντίστοιχα υποδείγματα της πολυμεταβλητής διακριτής
ανάλυσης. Καθώς όλα τα υποδείγματα είναι απαλλαγμένα από πολυσυγγραμμικότητα
λόγω του ελέγχου συσχέτισης των ανεξάρτητων μεταβλητών που διεξήγαμε,
οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι η βασική αιτία οριακής υπεροχής της
λογαριθμικής ανάλυσης έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς
της διακριτής ανάλυσης σχετικά με την κανονική κατανομή του δείγματος.
Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου ενός δείγματος των
Kolmogorov-Smirnov για την κανονικότητα της κατανομής του συνολικού δείγματος
καθώς και των επιμέρους δειγμάτων, διεξήγαμε ελέγχους επικύρωσης των βασικών
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και τελικών υποδειγμάτων της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης και της
λογαριθμικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων αποκάλυψαν κάποια
πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα γεγονότα.
Όσον αφορά την επικύρωση του βασικού υποδείγματος της πολυμεταβλητής
διακριτής ανάλυσης παρατηρήσαμε ότι οι γραμμικές συναρτήσεις διαχωρισμού του
Fisher διαχωρίζουν ικανοποιητικά τις πτωχευμένες εταιρείες από τις μη πτωχευμένες
εταιρείες και γενικά το υπόδειγμα DM0 θεωρείται αξιόπιστο με όρους ποσοστών
ορθής ταξινόμησης, ποσοστών σφαλμάτων τύπου Ι & ΙΙ και συντελεστή Wilks’Λ.
Σχετικά με την επικύρωση του τελικού υποδείγματος της πολυμεταβλητής
διακριτής ανάλυσης παρατηρήσαμε ότι ενώ το τελικό υπόδειγμα έχει ικανοποιητικές
επιδόσεις με όρους στατιστικού F για κάθε μία μεταβλητή και όρους συντελεστή
Wilks’Λ για το συνολικό υπόδειγμα, ανάμεσα στο δείγμα εκπαίδευσης και στο δείγμα
επικύρωσης παρατηρείται αστάθεια του τελικού υποδείγματος που οφείλεται στην
παραβίαση της υπόθεσης της κανονικής κατανομής των μεταβλητών διαχωρισμού,
στο μικρό δείγμα εκπαίδευσης και στα δυσδιάκριτα όρια (γειτνιάζοντες σταθεροί
όροι) μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών.
Όσον αφορά την επικύρωση του βασικού υποδείγματος της λογαριθμικής
ανάλυσης συμπεραίνουμε ότι το βασικό υπόδειγμα πρόβλεψης είναι αξιόπιστο και
έχει σχετικά καλή προσαρμογή στα δεδομένα. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα
αποτελέσματα των ποσοστών ορθής ταξινόμησης, των ποσοστών σφαλμάτων τύπου Ι
& ΙΙ, του συντελεστή R2 του Nagelkerke και του στατιστικού Η.
Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν κατά την επικύρωση του τελικού
υποδείγματος της λογαριθμικής ανάλυσης. Από τα συνολικά αποτελέσματα
επικύρωσης του LMF συμπεραίνουμε ότι το τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης είναι
αξιόπιστο, έχει καλή προσαρμογή στα δεδομένα και μεγάλη ικανότητα πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης.
Επιπλέον, αποδείξαμε ότι η συνεισφορά του χαρτοφυλακίου λογιστικών
επιλογών είναι σημαντική και οδηγεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
υποδειγμάτων πρόβλεψης, κυρίως της λογαριθμικής ανάλυσης που δεν επηρεάζεται
από την κατανομή του δείγματος, και στο δείγμα επικύρωσης με όρους ορθής
ταξινόμησης και των δύο τύπων σφαλμάτων.
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11.5 Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό επικεντρωθήκαμε στον έλεγχο της αξιοπιστίας αλλά και
στην επικύρωση των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης που
κατασκευάσαμε με την υιοθέτηση της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης και της
λογαριθμικής ανάλυσης.
Διενεργήσαμε έλεγχο συσχέτισης των χρηματοοικονομικών μεταβλητών που
ενσωματώθηκαν στα υποδείγματα πρόβλεψης προκειμένου να αποφύγουμε
προβλήματα πολυσυγγραμικότητας. Μετά, επικυρώσαμε τα υποδείγματα πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης με τον διαχωρισμό
του συνολικού δείγματος σε δύο δείγματα εκπαίδευσης και επικύρωσης. Η ίδια
ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και για την επικύρωση των δύο υποδειγμάτων της
λογαριθμικής ανάλυσης.
Τέλος, αναλύσαμε και συγκρίναμε τα αποτελέσματα των ελέγχων αξιοπιστίας
και επικύρωσης των βασικών και τελικών υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης που προήλθαν από την υιοθέτησης της πολυμεταβλητής διακριτής
ανάλυσης και της λογαριθμικής ανάλυσης. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η
συνεισφορά του χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών είναι σημαντική και οδηγεί στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

12.1 Εισαγωγή
Στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής θα παρουσιαστούν τα συνολικά
συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη έρευνα. Στην αρχή θα παρουσιάσουμε τα
συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των υποδειγμάτων
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης καθώς και τα συμπεράσματα από τη
βιβλιογραφική επισκόπηση της επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε το γενικότερο πλαίσιο με βάση το οποίο
διεξάχθηκε η παρούσα έρευνα συμπεριλαμβανομένου και της μεθοδολογίας που
ακολουθήθηκε για τη συλλογή του δείγματος, για την επιλογή των μεταβλητών, για
την υλοποίηση της έρευνας και την κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης. Τα βασικά ευρήματα της διατριβής θα αποτυπωθούν και θα
αναλυθούν με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία.
Έπειτα, θα καταγράψουμε τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας καθώς
και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την διεξαγωγή της. Η συμβολή της
έρευνας στην επιστήμη θα παρουσιαστεί αναλυτικά καθώς και οι επιπτώσεις –
πρακτική χρησιμότητα των πορισμάτων της. Η διατριβή θα ολοκληρωθεί με την
διατύπωση προτάσεων για μελλοντική έρευνα.

12.2 Παρουσίαση συμπερασμάτων της βιβλιογραφικής επισκόπησης

12.2.1 Εταιρική πτώχευση

Το φαινόμενο της εταιρικής πτώχευσης και η κατασκευή υποδειγμάτων
πρόβλεψης της, απασχολεί τους ερευνητές εδώ και μισό αιώνα. Ιστορικά, η
μονομεταβλητή διακριτή ανάλυση ήταν η πρώτη μέθοδος που υιοθετήθηκε από τον
Beaver (1966) και έπειτα η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση από τον Altman (1968)
για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης.

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

261

Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 12

Τα υποδείγματα δεσμευμένης πιθανότητας έπονται χρονικά των υποδειγμάτων
της διακριτής ανάλυσης και εμφανίστηκαν ως μια εναλλακτική μεθοδολογία η οποία
είναι απαλλαγμένη από συγκεκριμένους περιορισμούς της διακριτής ανάλυσης
κυρίως όσον αφορά την κατανομή του δείγματος. Τα εν λόγω υποδείγματα
περιλαμβάνουν τα γραμμικά υποδείγματα, τη λογαριθμική ανάλυση και την Probit
ανάλυση.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια και με την ανάπτυξη της επιστήμης των
υπολογιστών, διάφορες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης επιστρατεύτηκαν για την
κατασκευή υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, οι οποίες έδωσαν νέα
ώθηση στην ερευνητική βιβλιογραφία. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος τεχνητής
νοημοσύνης είναι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.
Προβήκαμε σε κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, των μεθοδολογιών που έχουν υιοθετηθεί και
την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων υποδειγμάτων. Από τη συγκριτική
ανάλυση των ανωτέρω μεθοδολογιών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει
άριστη μέθοδος ή άριστες μεταβλητές αλλά φαίνεται να υποστηρίζεται από την
υφιστάμενη βιβλιογραφία ότι τα υβριδικά υποδείγματα είναι αυτά που επιδεικνύουν
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης σε
διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας, σε διαφορετικές οικονομίες και εποχές.
Η αποτελεσματικότητα των υποδειγμάτων πρόβλεψης επηρεάζεται από
παράγοντες όπως η φάση του οικονομικού κύκλου που διέρχεται η οικονομία, οι
πληροφορίες ταμιακών ροών, η ποιότητα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών
πληροφοριών και η εξιχνίαση παράνομων χρηματοοικονομικών αναφορών.
Με βάση το υφιστάμενο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού
συστήματος όπως αυτό περιγράφεται από το πλαίσιο της Βασιλείας I, II και III και το
οποίο παρουσιάστηκε κριτικά, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα τραπεζικά
ιδρύματα επηρεάζονται σημαντικά από το φαινόμενο της εταιρικής πτώχευσης και
αναδείξαμε τους τρόπους με τους οποίους επιτελείται αυτό.

12.2.2 Επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών

Η κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επιλογή λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών από τη διοίκηση της εταιρείας, διενεργήθηκε υπό το πρίσμα

262

Διδακτορική Διατριβή: Κοσμά Γ. Κοσμίδη

Κεφάλαιο 12

Συμπεράσματα

των δύο βασικών σχολών σκέψης που αναπτύχθηκαν ήτοι της Θετικής Λογιστικής
Θεωρίας και της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας. Έγινε αναλυτική και κριτική
παρουσίαση των θέσεων της κάθε σχολής και παρουσιάστηκαν διεξοδικά τα
επιχειρήματα της κανονιστικής προσέγγισης υπέρ της εποπτείας των αγορών και της
θετικής προσέγγισης η οποία τάσσεται κατά της εποπτείας των αγορών.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση των εμπειρικών ερευνών σχετικά με την
επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών αφορούν την αποτίμηση των αποθεμάτων,
τη φορολογία, την απόσβεση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, τους τόκους
δανείων, τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, την αποτίμηση των παγίων περιουσιακών
στοιχείων, τις συνενώσεις επιχειρήσεων, την ενοποίηση των οικονομικών
καταστάσεων, λογιστικές μεθόδους και ένα χαρτοφυλάκιο λογιστικών επιλογών.
Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες παρέχουν υποστήριξη στη Θεωρία του
Κόστους Πρακτορείας. Παράλληλα επιβεβαιώνουν τη μηχανιστική υπόθεση και την
υπόθεση του πολιτικού κόστους. Ενώ, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της επιλογής
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών έχουν σχέση με το κόστος πρακτορείας, με την
ασύμμετρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μερών και με τις σχέσεις της
εταιρείας με τρίτους ήτοι την κυβέρνηση και τις κανονιστικές αρχές.
Η επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών είναι μια απόφαση που καλείται
να λάβει η διοίκηση μιας εταιρείας ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται. Το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας έχει αναλωθεί στην μελέτη
εταιρειών που βρίσκονται σε οικονομική ευφορία παραγνωρίζοντας τη διάσταση της
χρηματοοικονομικής δυσφορίας. Η επίδραση της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης
της εταιρείας στην επιλογή λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, δύναται να
επηρεάζεται από κίνητρα της διοίκησης που αφορούν τους όρους δανεισμού, τις
αμοιβές των εργαζόμενων, τη λήψη κρατικής βοήθειας, τις επιπρόσθετες αμοιβές των
διοικητικών στελεχών, τη φοροαποφυγή κ.α.
Παρουσιάστηκαν ευρήματα ερευνών υποστηρικτικά της Θεωρίας του
Κόστους Πρακτορείας και της καιροσκοπικής συμπεριφοράς των διοικητικών
στελεχών. Τα αποτελέσματα των ερευνών μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η
ακρίβεια των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης επηρεάζεται από τη
συχνότητα και το μέγεθος των αλλαγών στις διοικητικές επιλογές λογιστικών
μεθόδων. Αυτό ακριβώς το συμπέρασμα, αποτέλεσε κίνητρο για την εκπόνηση της
παρούσας διατριβής.
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12.3 Παρουσίαση του πλαισίου έρευνας
Σε αυτή την ενότητα θα γίνει σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας που
υιοθετήθηκε σχετικά με το πλαίσιο της παρούσας έρευνας ήτοι τη συλλογή των
δεδομένων του δείγματος, τις στατιστικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν και την
κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης. Όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων
του δείγματος, παρουσιάστηκε διεξοδικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς
και οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για να συμμετέχει μια πτωχευμένη
εταιρεία στο δείγμα. Αυτές οι προϋποθέσεις αφορούν το μέγεθος των εταιρειών, τη
νομική μορφή τους, την πληρότητα των στοιχείων τους, τη διάρκεια ζωής τους, τον
κλάδο δραστηριότητας τους, τα λογιστικά πρότυπα που ακολουθούν, εννοιολογικές
διευκρινήσεις περί της «εταιρικής πτώχευσης» και τη χρονική διάρκεια της έρευνας.
Η συλλογή του συνολικού δείγματος έγινε με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης
τυχαίας δειγματοληψίας.
Οι στατιστικές μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για την κατασκευή των
υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης, οι βασικές υποθέσεις αυτών
καθώς και οι περιορισμοί τους αναλύθηκαν εκτενώς. Αυτές οι μέθοδοι είναι η
πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση (multivariate discriminant analysis) και η
λογαριθμική ανάλυση (logit analysis).
Το πρώτο βήμα για την κατασκευή των υποδειγμάτων πρόβλεψης, ήταν ο
υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών από

τις

οικονομικές

καταστάσεις των εταιρειών με βάση τα προαπαιτούμενα που τέθηκαν. Στη συνέχεια,
εντοπίστηκαν εκείνοι οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες οι οποίοι διαφέρουν
σημαντικά ανάμεσα στις πτωχευμένες εταιρείες και στις μη πτωχευμένες εταιρείες.
Αυτός ο εντοπισμός έγινε με την διεξαγωγή ελέγχων μέσης τιμής (T-tests) όλων των
χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ανάμεσα στις δύο ομάδες εταιρειών.
Επειδή η οικονομική πορεία των πτωχευμένων εταιρειών είναι πιο ασταθής
από την αντίστοιχη πορεία των μη πτωχευμένων, διεξήγαμε έλεγχο ενός δείγματος
των Kolmogorov-Smirnov προκειμένου να ελέγξουμε αν οι ανεξάρτητες μεταβλητές
(αριθμοδείκτες) ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για να υπερκεράσουμε το
πρόβλημα της μη κανονικής κατανομής του δείγματος, διεξήγαμε μη παραμετρικό
έλεγχο των Mann-Whitney για όλους τους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες των
δύο ομάδων.
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Επίσης, διερευνήσαμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ επιλογής λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών και της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών, όπως
αποδείχτηκε από ορισμένες έρευνες στην βιβλιογραφική επισκόπηση που
παρατέθηκε. Η συγκεκριμένη διερεύνηση επιτελέστηκε με τον έλεγχο Χ2 και οδήγησε
σε επαλήθευση σε επαλήθευση ορισμένων υποθέσεων αλλά και σε διάψευση άλλων
σχετικά με την υφιστάμενη βιβλιογραφία για την επιλογή λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών των πτωχευμένων εταιρειών.
Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, κατασκευάσαμε δύο υποδείγματα
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης υιοθετώντας τη διακριτή ανάλυση και τη
λογαριθμική ανάλυση με τη χρήση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ως
ανεξάρτητες μεταβλητές. Έπειτα, ενσωματώσαμε στα δύο υποδείγματα πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης, τις επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών των
διοικήσεων. Το πληροφοριακό περιεχόμενο και η συνεισφορά της κάθε λογιστικής
επιλογής διερευνήθηκε ξεχωριστά στο κάθε υπόδειγμα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης.
Με την αξιολόγηση της συνεισφοράς της κάθε λογιστικής μεταβλητής,
ενσωματώσαμε στα βασικά υποδείγματα πρόβλεψης ένα χαρτοφυλάκιο λογιστικών
επιλογών με στόχο τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας πρόβλεψης των υποδειγμάτων.
Προς επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των υποδειγμάτων πρόβλεψης, έγινε έλεγχος
συσχέτισης των χρηματοοικονομικών μεταβλητών, προς αποφυγή προβλημάτων
πολυσυγγραμμικότητας στα υποδείγματα. Τέλος, η αξιοπιστία των δύο υποδειγμάτων
πρόβλεψης ελέγχθηκε για τυχόν μεροληπτική αντιμετώπιση των παρατηρήσεων λόγω
υπέρ-εκπαίδευσης, σε ξεχωριστό δείγμα επικύρωσης.

12.4 Βασικά ευρήματα της διατριβής
Οι χρηματοοικονομικές μεταβλητές που αποδείχτηκε ότι έχουν επιπρόσθετο
πληροφοριακό περιεχόμενο και εξ αυτού χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των
βασικών υποδειγμάτων πρόβλεψης είναι η κυκλοφοριακή ρευστότητα, η εξέλιξη
πωλήσεων,

η

αποδοτικότητα

ενεργητικού

και

η

αυτοχρηματοδότηση.

Ο

αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι ένας από τους βασικότερους
αριθμοδείκτες μιας εταιρείας και έχει χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες έρευνες όπως
των Beaver (1966), Altman et al. (1977), Zmijewski (1984), Papoulias and
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Theodossiou (1992) και Kosmidis et al. (2013). Ιδιαίτερη χρησιμότητα παρουσιάζει ο
εν λόγω αριθμοδείκτης σε περιόδους ύφεσης (Richardson et al., 1998) και
οικονομικής δυσπραγίας.
Ο αριθμοδείκτης εξέλιξης πωλήσεων είναι ένας χρηματοοικονομικός
αριθμοδείκτης με ιδιαίτερη ικανότητα διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από
τις μη πτωχευμένες. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης έχει υιοθετηθεί σαφώς σε
λιγότερες έρευνες σε σχέση με την κυκλοφοριακή ρευστότητα αλλά αποδεικνύεται
ιδιαίτερα σημαντικός σε συγκεκριμένο πλαίσιο (Hua et al., 2007; Kosmidis et al.,
2011). Οι εταιρείες που έχουν μείωση πωλήσεων και αδυνατούν να προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα, οδηγούνται στην πτώχευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας
καταρρίπτουν το μύθο περί ευελιξίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η αποδοτικότητα ενεργητικού (FR25) είναι η τρίτη χρηματοοικονομική
μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε στα υποδείγματα πρόβλεψης και η οποία
αποδείχθηκε ότι διαθέτει υψηλή προβλεπτική ικανότητα σε πολλές έρευνες.
Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες από αυτές όπως των Beaver (1966), Altman et al.
(1977), Zmijewski (1984), Papoulias and Theodossiou (1992), (Richardson et al.,
1998), Hua et al. (2007) και Alfaro et al. (2008).
Ο αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδότησης (FR37) είναι η τέταρτη και τελευταία
χρηματοοικονομική μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε στα υποδείγματα πρόβλεψης. Η
συνεισφορά των αποθεματικών κεφαλαίων, με τη μορφή διάφορων αριθμοδεικτών,
στα υποδείγματα πρόβλεψης είναι αναμφισβήτητη. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά από τον Altman (1968) και από πολλούς ερευνητές μετέπειτα.
Όσον αφορά τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της εταιρικής πτώχευσης και της
διοικητικής επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών, εντοπίσαμε τις λογιστικές
μεταβλητές που έχουν αυξημένο πληροφοριακό περιεχόμενο και ικανότητα
διαχωρισμού μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών. Ωστόσο, υπήρχε
ένα αριθμός λογιστικών μεταβλητών για τις οποίες δεν μπορέσαμε να αποδείξουμε
ότι επηρεάζονται από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι επιλογές
λογιστικών μεθόδων και τεχνικών που αποδείξαμε ότι εξαρτώνται από την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας (πτώχευση) αφορούν:
α) την κεφαλαιοποίηση ή μη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης,
β) την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων,
γ) τη λήψη ή μη επιχορήγησης επενδύσεων,
δ) τη διενέργεια ή μη τακτικών αποσβέσεων και
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ε) την παροχή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. (ένδειξη).
Μετά την κατασκευή των βασικών υποδειγμάτων της MDA και Logit, ,
κατασκευάσαμε τα τελικά υποδείγματα ενσωματώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο
λογιστικών επιλογών, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας X2 και
με στόχο τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα της έρευνας
επιβεβαιώνουν το πρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο που προσδίδει στα
υποδείγματα

πρόβλεψης

το

χαρτοφυλάκιο

των

λογιστικών

επιλογών.

Τα

αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στήριξη στη Θεωρία του Κόστους Πρακτορείας
και στην καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών.
Τα συμπεράσματα της έρευνας ισχύουν και μετά την επικύρωση των
υποδειγμάτων πρόβλεψης. Αποδείξαμε ότι η συνεισφορά του χαρτοφυλακίου
λογιστικών

επιλογών

είναι

σημαντική

και

οδηγεί

στη

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας των υποδειγμάτων πρόβλεψης, κυρίως της λογαριθμικής
ανάλυσης που δεν επηρεάζεται από την κατανομή του δείγματος, και στο δείγμα
επικύρωσης με όρους ορθής ταξινόμησης και των δύο τύπων σφαλμάτων.

12.5 Περιορισμοί της έρευνας
Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογή των δεδομένων της έρευνας ήταν μια
επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία περιλάμβανε μεγάλο φόρτο εργασίας σε
έρευνα πεδίου. Ωστόσο, η εύρεση δεδομένων ήτοι δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων για τις πτωχευμένες εταιρείες, κατέστη πολλές φορές αδύνατη. Ενώ γι’
αυτές τις εταιρείες που βρέθηκαν στοιχεία, αυτά ήταν τουλάχιστον 2-3 έτη πριν το
έτος της πτώχευσης. Η μη ύπαρξη ψηφιακών δεδομένων, ειδικά για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής αλλά και της
ευρωπαϊκής οικονομίας (Commission of the European Union, 2007), δημιουργεί
ορισμένες φορές ανυπέρβλητα εμπόδια στην διεξαγωγή της έρευνας.
Ακόμα και στις περιπτώσεις που βρέθηκαν δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις πτωχευμένων εταιρειών, ήταν αδύνατη η εύρεση πληροφοριών σχετικά
με τις επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών. Η άντληση των σχετικών
πληροφοριών έγινε με έμμεσο τρόπο απ’ ευθείας από τις οικονομικές καταστάσεις.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό σ όλες τις περιπτώσεις. Ήταν επιθυμητή η
εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη μέθοδο αποτίμησης αποθεμάτων και, τη μέθοδο
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απόσβεσης των παγίων στοιχείων των πτωχευμένων εταιρειών αλλά δυστυχώς όχι
εφικτή.
Η χρησιμότητα και το επιπρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο του
αριθμοδείκτη αυτοχρηματοδότησης αποδείχθηκε στον ex
αποτελεσματικότητας

των

υποδειγμάτων

πρόβλεψης.

post έλεγχο της

Ωστόσο,

υπάρχουν

ερωτηματικά για τη χρησιμότητα του εν λόγω αριθμοδείκτη σε μια ex ante ανάλυση,
πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πιθανόν να «σώσει» μια εταιρεία από
την πτώχευση.
Όλα

τα

υποδείγματα

πρόβλεψης

της

εταιρικής

πτώχευσης

που

παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση αγνοούν τη διάσταση του χρόνου
πτώχευσης. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε στην παρούσα έρευνα με τη χρήση
αρκετών αριθμοδεικτών εξέλιξης, μάλιστα η εξέλιξη πωλήσεων χρησιμοποιήθηκε
στα τελικά υποδείγματα, και με τη χρήση μεσοσταθμικών στοιχείων εξαετίας για τις
μη πτωχευμένες εταιρείες.

12.6 Συμβολή της έρευνας
Τα

αποτελέσματα

«παραδοσιακών»

της

μεταβλητών

έρευνας
όπως

η

επιβεβαίωσαν
κυκλοφοριακή

τη

χρησιμότητα

ρευστότητα

και

η

αποδοτικότητα του ενεργητικού, στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης και
μάλιστα σε ένα δείγμα με ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το επιπρόσθετο
πληροφοριακό περιεχόμενο αυτών των μεταβλητών αποδείχθηκε με ποικίλους
ελέγχους αλλά και με ενσωμάτωση τους στα βασικά και τελικά υποδείγματα
πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης,
Ο αριθμοδείκτης εξέλιξης πωλήσεων, αν και δεν αποτελεί καινούρια
μεταβλητή, είναι ένας χρηματοοικονομικός αριθμοδείκτης με ιδιαίτερη ικανότητα
διαχωρισμού των πτωχευμένων εταιρειών από τις μη πτωχευμένες. Η επιβράδυνση
των πωλήσεων είναι η πρώτη αιτία των πτωχεύσεων στην Ιαπωνία (Altman, 1984)
αλλά δεν αναμέναμε να ήταν σημαντική μεταβλητή για τις ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που βιώνουν μείωση των πωλήσεων τους και αδυνατούν να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, οδηγούνται στην πτώχευση. Τα αποτελέσματα της
έρευνας καταρρίπτουν το μύθο περί ευελιξίας των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
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Παρατηρήσαμε ότι τα όρια μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων
εταιρειών είναι δυσδιάκριτα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τους γειτνιάζοντες
σταθερούς όρους των υποδειγμάτων της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης. Η νέα
μεταβλητή που διαχωρίζει τις εταιρείες που θα προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου και δεν θα πτωχεύσουν από τις υπόλοιπες, είναι ο αριθμοδείκτης
αυτοχρηματοδότησης.
Τα υφιστάμενα υποδείγματα ενσωματώνουν έναν ενδογενή περιορισμό που
σχετίζεται με τη χαμηλή ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που
παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών εξαιτίας της
καιροσκοπικής επιλογής λογιστικών μεθόδων και τεχνικών από τα διοικητικά
στελέχη. Η ενσωμάτωση στα βασικά υποδείγματα ενός χαρτοφυλακίου λογιστικών
επιλογών ως μεταβλητές ελέγχου (της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων)
αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των τελικών υποδειγμάτων πρόβλεψης
της εταιρικής πτώχευσης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν στήριξη στη Θεωρία του Κόστους
Πρακτορείας και στην καιροσκοπική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών,
τουλάχιστον όσον αφορά τις λογιστικές μεταβλητές που αφορούν τη δημιουργία
διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, τη
διενέργεια τακτικών αποσβέσεων και την παροχή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. της
εταιρείας. Αυτές τις τρεις μεταβλητές ΑΜ5, ΑΜ9 και ΑΜ12 ονομάζουμε
«πρόδρομους» δείκτες καθώς σηματοδοτούν έγκαιρα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τη
μελλοντική πορεία της εταιρείας.

12.7 Επιπτώσεις – πρακτική χρησιμότητα των πορισμάτων της έρευνας
Η ακρίβεια των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης είναι
θεμελιώδους σημασίας ειδικά στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με
το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ για τις τράπεζες που υιοθετούν την A-IRB μέθοδο, ο
υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμών των αντισυμβαλλομένων μπορεί
να στηρίζεται μεταξύ άλλων και σε στατιστικά υποδείγματα αθέτησης πληρωμών
(BCBS, 2004, par.461).
Όπως αποδείξαμε, τα υφιστάμενα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής
πτώχευσης ενσωματώνουν τον περιορισμό της ποιότητας των χρηματοοικονομικών
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πληροφοριών που οφείλεται στην καιροσκοπική επιλογή λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών. Ως αποτέλεσμα οι τράπεζες αναμένεται να καταγράψουν υπερβολικές
επισφάλειες από τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις εξαιτίας της μειωμένης ικανότητας
πρόβλεψης των υποδειγμάτων που υιοθετούν. Αρκετές τράπεζες έχουν επίγνωση του
περιορισμού και ζητούν από τους πελάτες τους, καλούς και κακούς, υπερβολικές
εγγυήσεις για να καλύψουν την ενδεχόμενη ζημία από την αυξημένη πιθανότητα
αθέτησης πληρωμών (De Laurentis and Mattei, 2009; Kosmidis et al., 2009).
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υποδειγμάτων πρόβλεψης της
εταιρικής πτώχευσης θα οδηγήσει σε ορθότερη αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου
των τραπεζών και τελικά θα μειώσει τις επισφάλειες του τραπεζικού συστήματος. Με
τον τρόπο αυτό περισσότερα κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση των
ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας εν γένει. Ως παράπλευρο
αποτέλεσμα αναμένεται και η σταδιακή μείωση των επιτοκίων χορήγησης εξαιτίας
των χαμηλότερων επισφαλειών των τραπεζών.
Ακόμα και σε περιπτώσεις χρηματοδότησης, η απαίτηση υψηλότερων
καλύψεων εκ μέρους των τραπεζών, δημιουργούσε έμμεσο πρόβλημα ρευστότητας
στις επιχειρήσεις καθώς στερούσε από αυτές ένα βασικό κυκλοφορούν περιουσιακό
στοιχείο (αξιόγραφα εισπρακτέα). Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να περιοριστεί.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν πρωτογενές υλικό προς αξιολόγηση
από τις εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές. Οι τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές (Επιτροπή της
Βασιλείας) θα πρέπει να αναθεωρήσει το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ καθώς
περιορίστηκε στην μη εξάπλωση του κινδύνου (domino effect) και δεν ασχολήθηκε
με τη γέννηση του ή με την ορθή αποτίμηση του. Οι λογιστικές - οικονομικές
ρυθμιστικές αρχές (Υπουργείο οικονομικών, ΕΣΥΛ, IASB κα.) θα πρέπει να λάβουν
υπόψη την επιβεβαίωση της Θεωρίας του Κόστους Πρακτορείας ως μία ακόμη
απόδειξη ότι η αποτελεσματικότητα της αγοράς δεν υφίσταται, τουλάχιστον στην
ισχυρή της μορφή και να αναθεωρήσουν το ευρύ φάσμα επιλογών λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών που υπάρχει, προς την κατεύθυνση του περιορισμού του.

12.8 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η συνεισφορά της παρούσας έρευνας μεταξύ άλλων είναι η διάνοιξη ενός
νέου ερευνητικού πεδίου. Η επίδραση του χαρτοφυλακίου των λογιστικών επιλογών
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στην αποτελεσματικότητα των υποδειγμάτων πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης
δύναται να συνεχιστεί και να διευρυνθεί τουλάχιστον προς δύο κατευθύνσεις. Η
πρώτη κατεύθυνση αφορά τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών
με περισσότερες επιλογές λογιστικών μεθόδων και τεχνικών ενώ η δεύτερη
κατεύθυνση αφορά τον έλεγχο του πληροφοριακού περιεχομένου του υφιστάμενου
χαρτοφυλακίου λογιστικών επιλογών με άλλες μεθόδους όπως τα τεχνητά νευρωνικά
δίκτυα, τα έμπειρα συστήματα, τα υβριδικά υποδείγματα κα.
Η ίδια μεθοδολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για την πρόβλεψη της
πτώχευσης εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο αξιών ή για την εκτίμηση του
κινδύνου αναστολής διαπραγμάτευσης του μετοχών τους. Παρόμοια μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό εταιρειών – τραπεζών που αποτελούν στόχους
προς εξαγορά ή συγχώνευση.
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Παράρτημα Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡ-ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Πίνακας Α.1: Κατηγοριοποίηση υπέρ-κλάδων του δείγματος
Κλάδος
1
2
3
4
5
6
7

Περιγραφή
Χημικά
Πρώτες Ύλες
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα
Βιομηχανικά Προϊόντα
Τρόφιμα - Ποτά
Τεχνολογία
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Παράρτημα Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Πίνακας Β.1: Κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών μεταβλητών
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
FR1
FR2
FR3
FR4
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
FR5
FR6
FR7
FR8
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
FR15
FR16
FR17
FR18
FR19
FR20
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
FR26
FR27
FR28
FR29
FR30
FR31
FR32
FR33
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ FR34
FR35
FR36
FR37
FR38
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ
FR39
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα
Άμεση/Ταχεία Ρευστότητα
Δείκτης Χρονικής Προστασίας
Λογάριθμος Δείκτη Χρονικής Προστασίας
Ταμιακή Ροή
Λογάριθμος Ταμιακής Ροής
Ταμιακή Ροή προς Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
Ταμιακή Ροή προς Συνολικές Υποχρεώσεις
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων
Λογάριθμος Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
Λογάριθμος Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών
Λογάριθμος Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών
Κύκλος Ρευστότητας
Λογάριθμος Κύκλου Ρευστότητας
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Ενεργητικού
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνολικού Ενεργητικού
Εξέλιξη Πωλήσεων
Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα Ενεργητικού
Οικονομική Μόχλευση
Δείκτης Κάλυψης Τόκων
Εξέλιξη Κόστους Πωλήσεων
Εξέλιξη Μικτών Κερδών
Εξέλιξη Καθαρών Κερδών
Δανειακή Κάλυψη
Δανειακή Επιβάρυνση
Μακροχρόνια Δανειακή Επιβάρυνση
Οικονομική Αυτοτέλεια
Βαθμός Παγιοποίησης
Κάλυψη Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια
Αυτοχρηματοδότηση
Βαθμός Πληρωμής Μερισμάτων
Μερισματική Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
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Παράρτημα Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Πίνακας Γ.1: Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών μεταβλητών
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
FR1
FR2
FR3
FR4
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
FR5
FR6
FR7
FR8
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

FR15
FR16

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

FR17
FR18
FR19
FR20
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR27
FR28
FR29
FR30

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ

FR31
FR32
FR33
FR34
FR35
FR36
FR37
FR38
FR39

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα) / Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα) / Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες
Φυσικός Λογάριθμος (Κ.Ε.-Aποθ)/Ημερ.δαπάνες
Κέρδη Προς Διάθεση - μερίσματα - Αμοιβές ΔΣ + Αποσβέσεις
Φυσικός Λογάριθμος (Κέρδη Προς Διάθεση - μερίσματα - Αμοιβές ΔΣ + Αποσβέσεις)
Ταμιακή Ροή προς Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
Ταμιακή Ροή προς Συνολικές Υποχρεώσεις
(Αποθέματα / Κόστος Πωλήσεων) x 360
Φυσικός Λογάριθμος [(Αποθέματα / Κόστος Πωλήσεων) x 360]
(Απαιτήσεις / Πωλήσεις) x 360
Φυσικός Λογάριθμος [(Απαιτήσεις / Πωλήσεις) x 360]
[(Προμηθευτές + Γραμμάτια Πληρωτέα + Επιταγές Πληρωτέες) / (ΚόστοςΠωλήσεων Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος)] x 360
Φυσικός Λογάριθμος {[(Προμηθευτές + Γραμμάτια Πληρωτέα + Επιταγές Πληρωτέες)
/ (ΚόστοςΠωλήσεων - Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος)] x 360}
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων + Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών
Φυσικός Λογάριθμος (Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων + Κυκλοφοριακή
Ταχύτητα Απαιτήσεων - Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών)
Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια
Πωλήσεις/Πάγιο Ενεργητικό
Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού
(Πωλήσεις t μείον Πωλήσεις t-1) / Πωλήσεις t-1
Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις
Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις
(Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων + Χρεωστικοί Τόκοι) / Συνολικά Κεφάλαια
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Ίδια κεφάλαια
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων / Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Χρεωστικοί Τόκοι
(Κόστος Πωλήσεων t μείον Κόστος Πωλήσεων t-1) / Κόστος Πωλήσεων t-1
(Μικτά Κέρδη t μείον Μικτά Κέρδη t-1) / Μικτά Κέρδη t-1
(Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων t μείον Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων t-1) / Καθαρά Κέρδη
Προ Φόρων t-1
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια
Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
(Ίδια Κεφάλαια + Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις) / Πάγιο Ενεργητικό
Αποθεματικά Κεφάλαια / Μετοχικό Κεφάλαιο
Μερίσματα / Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων
Μερίσματα / Ίδια Κεφάλαια
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Παράρτημα Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Πίνακας Δ.1: Κατηγοριοποίηση λογιστικών μεθόδων και τεχνικών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ
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ΟΡΙΣΜΟΣ

AM1

Έξοδα Α΄ Εγκατάστασης

AM2

Κεφαλαιοποίηση Εξόδων Έρευνας & Ανάπτυξης

AM3

Ασώματες Ακινητοποιήσεις

AM4

Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις

AM5

Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων Στοιχείων

AM6

Επιχορήγηση Επενδύσεων

AM7

Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού

AM8

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους

AM9

Διενέργεια Αποσβέσεων

AM10

Διενέργεια Πρόσθετων Αποσβέσεων

AM11

Δημιουργία Αφορολόγητων Αποθεματικών Κεφαλαίων

AM12

Παροχή Αμοιβών στο Δ.Σ.
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