
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ» 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ 

Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας 

 

 

 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση) 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2016 

  



 2 

 
 
 

Ευχαριστίες 
 
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Αθανάσιο Νούλα για την πολύτιμη 

βοήθεια και καθοδήγηση που μου προσέφερε κατά την εκπόνηση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.  

 

Επίσης, ένα εξίσου θερμό ευχαριστώ οφείλω στην οικογένεια μου για την στήριξη που 

μου προσέφερε καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών μου. 

 

 
Αντώνιος Πανουσιάδης 

Οκτώβριος 2016 



 3 

Περίληψη 

Θεματικό πυρήνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν πρώτον, η 

παρουσίαση των βασικών επιχειρηματικών κινδύνων, δεύτερον, η ανάλυση των 

κλασσικών υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης των επιχειρήσεων και τρίτον η 

πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με την πρόβλεψη πτώχευσης των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Ως κλασσικά υποδείγματα πτώχευσης, θεωρούμε τα υποδείγματα 

«Διακριτικής Ανάλυσης» καθώς επίσης και τα «Πιθανοτικά Υποδείγματα»: «Linear 

Probability Model», «Logit» και «Probit».  

    Στόχος του ερευνητικού μέρους της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή της 

«Διακριτικής Ανάλυσης» και του «Υποδείγματος Logit» σε ένα δείγμα 64 

επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, 32 εκ των οποίων υπέβαλλαν αίτηση για 

υπαγωγή στον ελληνικό πτωχευτικό κώδικα κατά το χρονικό διάστημα 2008 – 2016. 

Τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν βάσει των παραπάνω υποδειγμάτων εμφανίζουν 

ποσοστά επιτυχούς πρόβλεψης διάκρισης μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων 

εταιρειών άνω του 90% για ένα έτος πριν το γεγονός της πτώχευσης ενώ παράλληλα 

αναδεικνύουν ως έναν από τους πιο σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την 

πορεία μίας επιχείρησης προς την πτώχευση τον αριθμοδείκτη «Return On Assets». 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διακριτική Ανάλυση, Επιχειρηματικός Κίνδυνος, Εταιρική Αποτυχία, 

Λογιστική Παλινδρόμηση, Πτώχευση, Υποδείγματα Πτώχευσης, Altman, Logit, 

Ohlson, O-Score, Z-Score.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών 

επιχειρηματικών κινδύνων, των κλασσικών υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης 

των επιχειρήσεων καθώς και η εφαρμογή δύο εκ των τελευταίων στα δεδομένα της 

ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ως «κλασσικά» θεωρούμε τα υποδείγματα 

Διακριτικής Ανάλυσης [Discriminant Analysis] καθώς επίσης και τα «Πιθανοτικά 

Υποδείγματα»:  Linear Probability Model, Logit και Probit. Τα εν λόγω υποδείγματα 

αποτελούν τα πρώτα ευρέως διαδεδομένα, ως προς την χρήση τους στην πρόβλεψη 

πτώχευσης, πολυμεταβλητά υποδείγματα που αναπτύχθηκαν αρχής γενομένης από 

τα τέλη της δεκαετίας του 1960. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται ο ορισμός των εννοιών του κινδύνου και της 

αβεβαιότητας καθώς και η παρουσίαση των βασικών επιχειρηματικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζει μία οικονομική οντότητα. Στην συνέχεια, στα επόμενα δύο κεφάλαια, 

παραθέτουμε μία σύντομη περιγραφή των παραγόντων και των διαδικασιών εκείνων 

που δύνανται να οδηγήσουν μία επιχείρηση σε οικονομική παρακμή καθώς επίσης 

και το ελληνικό νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μία επιχείρηση τίθεται υπό 

καθεστώς πτώχευσης και ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία των 

εταιρικών πτωχεύσεων στην Ελλάδα για τα έτη 2004 – 2014.  

Στο 4ο και στο 5ο κεφάλαιο, παραθέτουμε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετικά με τις έρευνες που έχουν γίνει με την χρήση των κλασικών υποδειγμάτων 

πτώχευσης καθώς επίσης και την αναλυτική παρουσίαση του υποδείγματος 

Διακριτικής Ανάλυσης, του Γραμμικού Υποδείγματος Πιθανότητας και των 

υποδειγμάτων Logit και Probit. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε αναλυτικά την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε βάσει στοιχείων των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας τα 

οποία συλλέχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2016. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε το 

υπόδειγμα Διακριτικής Ανάλυσης και το υπόδειγμα Logit σε ένα δείγμα 64 ελληνικών 

εισηγμένων επιχειρήσεων, 32 εκ των οποίων υπέβαλαν αίτηση για υπαγωγή αυτών 

στον ελληνικό πτωχευτικό κώδικα κατά την χρονική διάρκεια 2008 – 2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Οι περισσότερες, αν όχι όλες, επιχειρηματικές δραστηριότητές περιλαμβάνουν το 

στοιχείο του κινδύνου. Πολλοί οικονομολόγοι, οικονομικοί σύμβουλοι, 

επιχειρηματίες και συγγραφείς έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον στο εν λόγω θέμα 

μιας και ο κίνδυνος είναι ένα στοιχείο το οποίο επηρεάζει άμεσα τις όποιες 

επιχειρηματικές αποφάσεις. Ακόμη και στην καθημερινή μας ζωή, οι αποφάσεις που 

λαμβάνουμε, από τις πιο απλές μέχρι και τις πιο σύνθετες, περιλαμβάνουν, είτε 

άμεσα είτε έμμεσα, τα στοιχεία του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Το γεγονός αυτό 

μας οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλάνου για την μείωση των ανεπιθύμητων 

εκβάσεων των δράσεων μας.  

Ας πάρουμε ως παράδειγμα έναν επιχειρηματία ο οποίος καλείται να πάρει μία 

απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση ή μη ενός νέου μηχανήματος παραγωγής στην 

επιχείρηση του. Ο εν λόγω επιχειρηματίας καλείται στην ουσία να πάρει μία 

απόφαση της οποίας το σύνολο καθώς και το μέγεθος των επιπτώσεων είναι 

αδύνατον να είναι πλήρως γνωστά εκ των προτέρων. Εκ πρώτης όψεως, η 

εγκατάσταση ενός νέου μηχανικού στοιχείου στην γραμμή παραγωγής ενδέχεται να 

βοηθήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων της επιχείρησης του. 

Από την άλλη όμως, με τη μετατροπή αυτή υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθούν 

προβλήματα τεχνικής φύσεως στους εργαζομένους τα οποία με την σειρά τους 

ενδέχεται να οδηγήσουν στην παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων ή στην μείωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων από την επιχείρηση υπηρεσιών. Επομένως, υπάρχει 

ένα ενδεχόμενο η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού να επιφέρει τα ακριβώς 

αντίθετα αποτελέσματα δηλαδή την μείωση της παραγωγικότητας. Βλέπουμε 

λοιπόν, πως μία τέτοια απόφαση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός 

επιχειρηματικού πλάνου το οποίο στόχο θα έχει, εκτός όλων των άλλων παραγόντων 

που καλείται να καλύψει ένα επιχειρηματικό πλάνο, να προβλέψει, να αξιολογήσει 

και να διαχειριστεί τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ενδέχεται η επένδυση αυτή 

να αποκλίνει από τον αρχικό σχεδιασμό. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό, το πόσο μεγάλο 

ρόλο κατέχουν οι έννοιες του κινδύνου και της αβεβαιότητας τόσο στην καθημερινή 

μας ζωή όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο. 
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1.2 Ορισμός της έννοιας του Κινδύνου και της Αβεβαιότητας 

Στην παρούσα υπό-ενότητα επιχειρείται ο προσδιορισμός της ευρύτερης έννοιας του 

κινδύνου. Πολλοί συγγραφείς έχουν επιχειρήσει να προσδιορίσουν τις έννοιες του 

Κινδύνου και της Αβεβαιότητας. Ορισμένοι, θεωρούν τις δύο αυτές έννοιες μερικώς 

ή και πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ τους [Choudhry, 2006] ενώ άλλοι θέτουν 

διακριτά όρια μεταξύ των δύο αυτών εννοιών, [Bussey, 1978, και Merret & Sykes, 

1983]1.  

Οι Williams Jr., Smith και Young [1997] υποστηρίζουν πως η «αβεβαιότητα» έχει 

να κάνει με μία κατάσταση αντίληψης - “state of mind”- η οποία προκύπτει όταν 

κανείς αντιλαμβάνεται πως τα αποτελέσματα των πράξεων του δεν μπορούν να 

οριστούν μετά βεβαιότητάς. Οι εν λόγω συγγραφείς, αν και δίνουν διαφορετικούς 

ορισμούς για τις δύο έννοιες που εξετάζουμε, υποστηρίζουν πως η ύπαρξη κινδύνου, 

τον οποίο ορίζουν ως την ενδεχόμενη διακύμανση ενός αποτελέσματος, αυξάνει την 

αβεβαιότητα σχετικά με τα αποτελέσματα μίας ενέργειας.  

Σε μία προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας του «κινδύνου» σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως συνδέεται με κάθε ενέργεια η οποία 

περιλαμβάνει το στοιχείο της αβεβαιότητας σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα-έκβαση 

αυτής [Choudhry, 2006], [Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, 2006]. Υπό την έννοια αυτή, ο 

«κίνδυνος» αφορά την πιθανότητα πραγματοποίησης ενός ατυχούς-μη ευνοϊκού 

γεγονότος. Συνεπώς, ως σύνοψη των παραπάνω ορισμών, στην παρούσα εργασία, η 

έννοια του «κινδύνου» ορίζεται ως η πιθανότητα εμφάνισης ενός τυχαίου-

απρόβλεπτου γεγονότος το οποίο επηρεάζει αρνητικά την προσπάθεια 

πραγματοποίησης ενός στόχου που έχει τεθεί σε δεδομένη χρονική περίοδο.  

1.3 Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων 

Σε ένα πρώτο επίπεδο διαχωρισμού, ο συνολικός επιχειρηματικός κίνδυνος δύναται 

να διαχωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 

«ενδογενείς» ως προς την οικονομική οντότητα κινδύνους. Πρόκειται για μη 

συστηματικούς επιχειρηματικούς κινδύνους που πηγάζουν από τις επιμέρους 

λειτουργίες της επιχείρησης. Οι εν λόγω κίνδυνοι σχετίζονται και επηρεάζονται 

                                                 
1 Merna, T., and F. F. Al-Thani. 2001. Corporate Risk Management. John Wiley & Sons Ltd. 
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άμεσα από τους χειρισμούς των διοικούντων και των υπευθύνων της εταιρείας. 

Λόγου χάρη, οι αποφάσεις σχετικά με τις τεχνικές μάρκετινγκ για την αύξηση του 

μεριδίου αγοράς της επιχείρησης, η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και η 

χρηματοοικονομική διοίκηση αποτελούν αναπόσπαστα μέρη μίας επιχείρησης τα 

οποία καθημερινά έρχονται αντιμέτωπα με το στοιχείο του κινδύνου. Η δεύτερη 

κατηγορία αφορά τους «εξωγενείς» ως προς την επιχείρηση κινδύνους. Στην 

προκειμένη περίπτωση, αναφερόμαστε στους κινδύνους εκείνους οι οποίοι 

προέρχονται από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται μία οικονομική 

οντότητα. Πρόκειται είτε για συστηματικούς είτε για μη συστηματικούς κινδύνους, η 

πηγή των οποίων βρίσκεται έξω από τα όρια της επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν για παράδειγμα οι κίνδυνοι που προέρχονται από συγκεκριμένες 

οικονομικές μονάδες ή και ομάδες αυτών οι οποίες διατηρούν οικονομικές σχέσεις 

με την επιχείρηση, την ευρύτερη οικονομική κατάσταση του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρία, την κατάσταση της εγχώριας και της διεθνούς 

οικονομίας, από πολιτικούς και νομοθετικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με τον Klaus Böcker [2008], ο επιχειρηματικός κίνδυνος δύναται να 

ορισθεί ως η πιθανή απώλεια εισοδήματος από την πλευρά της οικονομικής 

οντότητας η οποία οφείλεται σε δυσμενείς, μη αναμενόμενες αλλαγές στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην συνέχεια, σύμφωνα με τους Λαζαρίδη και 

Παπαδόπουλο [2006], στην επιστήμη της χρηματοοικονομικής η έννοια του κινδύνου 

ορίζεται ως η ενδεχόμενη μεταβλητότητα (volatility) των τελικών αποτελεσμάτων 

γύρω από την αναμενόμενη αξία. Γίνεται επομένως κατανοητό πως η έννοια του 

κινδύνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της πιθανότητας.  

Στην παρούσα ενότητα, γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους 

επιχειρηματικούς κινδύνους μιας οικονομικής οντότητας ανάλογα με τα επιμέρους 

στοιχεία από τα οποία, οι εν λόγω κίνδυνοι, πηγάζουν. Σημειώνουμε πως, οι 

παρακάτω επιχειρηματικοί κίνδυνοι δύνανται να μεταβάλουν την συνολική παρούσα 

αξία των ταμιακών ροών και κατ’ επέκταση την ίδια την αξία της οικονομικής 

οντότητας. 
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1.3.1 Κίνδυνος Αγοράς 

Ο Κίνδυνος Αγοράς προκύπτει από εξωγενείς ως προς την επιχείρηση παράγοντες. 

Αφορά την πιθανότητα μείωσης της αξίας μίας επένδυσης ή ακόμη και του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας λόγω αλλαγών στις τιμές των 

διάφορων χρηματοπιστωτικών αγορών στις οποίες κατέχει ανοιχτές θέσεις η 

επιχείρηση [European Banking Authority ]1. Τα πιο σημαντικά επιμέρους στοιχεία του 

κινδύνου αγοράς είναι τα εξής: 

1.3.1.1 Κίνδυνος Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος (Currency Risk ή αλλιώς Foreign Exchange Risk) αφορά 

την πιθανότητα εμφάνισης μίας μη αναμενόμενης μεταβολής της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας των νομισματικών μονάδων επί τον οποίων η επιχείρηση διατηρεί ανοιχτές 

θέσεις [Madura, 1989]2. 

Για παράδειγμα, η κατοχή από την επιχείρηση χρηματοδοτικών τίτλων σε ξένο 

νόμισμα εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου υπό την έννοια πως σε περίπτωση 

υποτίμησης του ξένου νομίσματος η αξία των χρηματοδοτικών τίτλων σε εγχώριο 

νόμισμα μειώνεται και ενδέχεται να εμφανιστούν σημαντικές ζημίες για την 

επιχείρηση. Ένα εξίσου σημαντικό παράδειγμα αποτελεί το ενδεχόμενο μία 

επιχείρηση να αντλεί παραγωγικούς συντελεστές από το εξωτερικό πληρώνοντας για 

την κατανάλωση αυτών σε ξένο νόμισμα. Σε περίπτωση ανατίμησης του ξένου 

νομίσματος έναντι του εγχώριου, το ποσό που η επιχείρηση καλείται να πληρώσει 

αυξάνεται σε όρους εγχώριου νομίσματος για την αγορά της ίδιας ποσότητας 

παραγωγικών συντελεστών. 

1.3.1.2 Κίνδυνος Επιτοκίου 

Ο Κίνδυνος Επιτοκίου αφορά των κίνδυνο που διατρέχει μία επιχείρηση από την 

κατοχή περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία επηρεάζεται από τα επιτόκια της 

αγοράς. Οι μεταβολές των επιτοκίων έχουν ως αποτέλεσμα την μεταβολή της 

παρούσας αξίας και των χρονικών ορίων των ταμιακών ροών μίας επιχείρησης. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι μη αναμενόμενες μεταβολές των επιτοκίων ορισμένες 

                                                 
1 European Banking Authority, https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-risk 

2 Michael Papaioannou, Carlos Medeiros, “Exchange Risk Measurement and Management: Issues and  

Approaches for Firms”, IMF Working Paper, 2006 
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φορές να καθίστανται ικανές να μεταβάλουν αρνητικά την αξία τόσο των 

περιουσιακών στοιχείων όσο και των υποχρεώσεων της οικονομικής οντότητας [Bank 

of International Settlements, 2015]. Για παράδειγμα, η κατοχή επισφαλών ομολόγων 

τα οποία αποτελούν χρηματοδοτικούς τίτλους με αξία άμεσα συσχετιζόμενη με το 

ύψος των επιτοκίων, δημιουργεί στην επιχείρηση τον κίνδυνο απώλειας 

επενδυθέντος κεφαλαίου λόγω απροσδόκητων μεταβολών των επιτοκίων.  

1.3.1.3 Κίνδυνος Τιμής Μετοχής 

Ο εν λόγω κίνδυνος εξετάζεται από την πλευρά της εταιρίας που έχει εκδώσει τις 

μετοχές όταν αυτές είναι διαπραγματεύσιμες στο ευρύ κοινό. Αναφέρεται στην 

πιθανότητα εμφάνισης δυνάμεων στη χρηματιστηριακή αγορά οι οποίες θα 

μειώσουν την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και κατ’ επέκταση την 

κεφαλαιοποίηση της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μία «αρνητική» είδηση η οποία 

σχετίζεται έστω και έμμεσα με την επιχείρηση ενδέχεται να μειώσει την 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της.  

1.3.1.4 Κίνδυνος Τιμών Παραγόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Στην κατηγορία αυτή καταγράφεται ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση 

από την πιθανότητα οι τιμές των παραγόμενων από αυτή προϊόντων και υπηρεσιών 

να μεταβληθούν με τρόπο τέτοιο που θα αποφέρει οικονομικές ζημίες στην 

επιχείρηση. Για παράδειγμα η αύξηση του ανταγωνισμού σε έναν κλάδο ενδέχεται 

να μειώσει τις τιμές πώλησης των παραγόμενων προϊόντων μίας επιχείρησης. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα παρατηρούμε πως εμπλέκεται και η έννοια του Κινδύνου 

Ανταγωνισμού, πράγμα που αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να λάβει 

υπόψιν της η διοίκηση της επιχείρησης. Στοιχεία όπως το μέγεθος της αγοράς των 

παραγόμενων προϊόντων και ιδιαίτερα το μέγεθος του ανταγωνισμού στον κλάδο στο 

οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην εξέλιξη της κερδοφορίας αυτής. 

1.3.1.5 Κίνδυνος Παραγωγικών Συντελεστών 

Ο κίνδυνος αυτός αφορά την πιθανότητα οι τιμές των διάφορων παραγωγικών 

συντελεστών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση να μεταβληθούν με τρόπο αρνητικό για 

τις οικονομικές επιδόσεις αυτής. Για παράδειγμα η αύξηση της τιμής της βενζίνης ή 

του πετρελαίου ενδέχεται να επιφέρει μεγάλες οικονομικές απώλειες σε μία εταιρία 



 15 

μεταφορών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του εν λόγω κινδύνου αποτελεί η 

πετρελαϊκή κρίση του 1973 όπου η τιμή του πετρελαίου σε αμερικάνικα δολάρια 

αυξήθηκε μέσα σε περίπου ένα έτος έως και 300%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

απότομη αύξηση του κόστους για τις βιομηχανίες που στηρίζονταν στην κατανάλωση 

πετρελαίου για τις ανάγκες των παραγωγικών διαδικασιών τους. 

1.3.1.6 Μέτρηση του Κινδύνου Αγοράς 

Όπως είδαμε και προηγουμένως, ο κίνδυνος αγοράς πηγάζει από τις μεταβολές στις 

τιμές των αγορών. Μία ευρέως διαδεδομένη μέθοδος εκτίμησης του κινδύνου 

αγοράς, αποτελεί η μέθοδος της «Αξίας σε Κίνδυνο» (Value at Risk) η οποία 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1994 από την εταιρία J.P. Morgan. Η εν λόγω 

μέθοδος βασίζεται σε πιθανότητες προκειμένου να δώσει μία εκτίμηση για την 

μεταβλητότητα (volatility) της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης 

που επηρεάζονται από τις μεταβολές των τιμών.  

Με την χρήση της μεθόδου VaR είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το μέγεθός της 

πιθανής απώλειας που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία επένδυση ή ένα 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων λόγω μεταβολών των τιμών των χρηματοπιστωτικών 

αγορών σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Χρησιμοποιώντας κανείς το μοντέλο VaR, 

στην ουσία προσπαθεί να δώσει απάντηση στην παρακάτω ερώτηση: 

«Υποθέτοντας ένα διάστημα εμπιστοσύνης της τάξης του 95%, ποιο είναι το 

υψηλότερο ποσοστό ζημίας που μπορούμε να αναμένουμε σε μία δεδομένη χρονική 

περίοδο;» 

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι μέτρησης του VaR οι οποίες είναι οι εξής: 

Historical Method 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την στατιστική ανάλυση βασιζόμενη σε ιστορικές 

παρατηρήσεις οικονομικών ζημιών δεδομένης χρονικής περιόδου προκειμένου να 

καθορίσει τις μελλοντικές πιθανές ζημίες σε επόμενη χρονική περίοδο. 

Variance Method 

Η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιεί και αυτή την στατιστική ανάλυση αλλά με την 

υπόθεση πως οι διάφορες αποδόσεις των επενδύσεων κατανέμονται σύμφωνα με 

την Κανονική Κατανομή χρησιμοποιώντας έτσι τις έννοιες της μέσης (αναμενόμενης) 

απόδοσης και της τυπικής απόκλισης. 
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Monte Carlo Method 

Η εν λόγω μέθοδος έχει να κάνει με την κατασκευή ενός στατιστικού μοντέλου 

το οποίο χρησιμοποιείται στην πρόβλεψη μελλοντικών επενδυτικών αξιών. Στην 

συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτών των προβλέψεων προχωρούμε στον 

καθορισμό του χειρότερου, ως προς τις οικονομικές απώλειες, σεναρίου. 

1.3.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο βαθμός της μεταβλητότητας της αξίας 

χρεωστικών τίτλων και παραγώγων εξαιτίας αλλαγών στην πιστοληπτική ικανότητα 

των δανειζόμενων [Lopez, Saidenberg, 2000]. Εν ολίγοις, σχετίζεται με την 

πιθανότητα αποτυχίας των άμεσα εμπλεκομένων με την επιχείρηση οικονομικών 

οργανισμών (πελάτες, απαιτούμενα δάνεια κλπ.) στο να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που έχουν έναντι αυτής. Για παράδειγμα, η αθέτηση αποπληρωμής 

μίας υποχρέωσης (π.χ. δάνειο, επιταγή κλπ.) από την πλευρά ενός σημαντικού 

πελάτη της επιχείρησης θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε 

αυτή. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης δεν είναι λίγες εκείνες οι επιχειρήσεις οι 

οποίες αδυνατούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα οι διάφορες 

οικονομικές δυσκολίες να μεταδίδονται από μία επιχείρηση σε μία άλλη λόγω των 

στενών οικονομικών τους σχέσεων.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να αναλυθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες 

κινδύνων, αντίστοιχες με εκείνες που αντιμετωπίζει ένας μεμονωμένος επενδυτής 

στο χαρτοφυλάκιο του. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην συστηματική πλευρά 

του πιστωτικού κινδύνου με την έννοια της πιθανότητας αθέτησης πληρωμών του 

συνόλου των πελατών της επιχείρησης λόγω της διευρυμένης στην αγορά 

οικονομικής δυσχέρειας. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην μη συστηματική 

πλευρά του πιστωτικού κινδύνου με την έννοια της πιθανότητας αθέτησης 

εξόφλησης της επιχείρησης από την μεριά ενός μεμονωμένου πελάτη (ή μίας 

μεμονωμένης ομάδας πελατών) αυτής. 

1.3.2.1 Μέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου 

Η σημαντικότητα της επαρκούς αξιολόγησης του κινδύνου πίστωσης έγινε ιδιαίτερα 

αντιληπτή κατά την εμφάνιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007. 

Η ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων 
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και της μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου οδήγησε στην ανάπτυξη μίας πληθώρας 

μοντέλων αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου [Allen, Powel, 2011].  

Στην παρούσα υπό ενότητα αναφέρουμε ορισμένες δημοφιλείς τεχνικές 

αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός υποψήφιου δανειζόμενου είναι η 

τεχνική των πέντε “C” (Five Cs of Credit) η οποία χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στον 

τραπεζικό τομέα για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Επιπροσθέτως, δεν είναι λίγες 

οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες, σε μία προσπάθεια αξιολόγησης του πιστωτικού 

κινδύνου που αναλαμβάνουν, βασίζονται στην κρίση διεθνών οίκων αξιολόγησης 

όπως τους οίκους «Standard & Poor’s» και «Moody’s & Fitch». Τέλος, όπως θα δούμε 

αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια, στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης του 

πιστωτικού κινδύνου, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με 

την δημιουργία υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης μίας εταιρείας. 

1.3.2.1.1 Five C’s of Credit 

Μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

ενός υποψήφιου δανειζόμενου είναι η τεχνική των πέντε “C” (Five C’s of credit). 

Σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο η απόφαση δανεισμού ή μη ενός υποψήφιου 

δανειολήπτη βασίζεται στη συνολική εικόνα του τελευταίου όπως αυτή 

δημιουργείται μετά από εξέταση των παρακάτω χαρακτηριστικών αυτού: 

Character 

Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζεται η συμπεριφορά του δανειζόμενου 

σχετικά με την αποπληρωμή προηγούμενων δανείων. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχονται 

δεδομένα σχετικά με το ύψος ενδεχόμενων προηγούμενων δανειοδοτήσεων, τα 

ποσοστά εξόφλησης αυτών, τυχόν καθυστερήσεις ή αθετήσεις πληρωμών. Επίσης 

ελέγχονται ποιοτικοί παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η εμπειρία και οι ικανότητες 

που κατέχει ο υποψήφιος. 

Capacity 

Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά την ικανότητα αποπληρωμής του δανείου. 

Συνήθως μετράται ο δείκτης «Debt to Income» ο οποίος δίνει μία πρώτη εικόνα. Στην 

συνέχεια, ερευνώνται δεδομένα που αφορούν τις ταμιακές ροές που 

δημιουργούνται από την επιχειρηματική δράση του δανειζόμενου προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη ρευστών διαθεσίμων ικανών για την αποπληρωμή του 
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δανείου. Επίσης ελέγχονται ιστορικά δεδομένα σχετικά με προηγούμενους 

δανεισμούς με στόχο την αξιολόγηση των τρόπων και ενδεχόμενων καθυστερήσεων 

πληρωμών δόσεων. 

Capital 

Στο σημείο αυτό ερευνάται το ύψος της συμμετοχής του δανειζόμενου με ίδια 

κεφάλαια στην επένδυση που θέλει να πραγματοποιήσει. Το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων που καταβάλλονται από τον δανειζόμενο σε σχέση με το σύνολο της 

επένδυσης αποτελεί μία ένδειξη για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο δανειστής. Στην 

προκειμένη περίπτωση εξετάζονται οι όποιες εγγυήσεις δίνονται από τον 

δανειολήπτη σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του δανειζόμενου τα οποία θα 

μπορούσαν να τεθούν ως εγγύηση καθώς επίσης και η ύπαρξη τρίτων προσώπων τα 

οποία μπαίνουν ως εγγυητές στην διαδικασία του δανεισμού. 

Conditions  

Τέλος, εφόσον ο υποψήφιος δανειολήπτης κριθεί ικανός για την λήψη δανείου 

εξετάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις τις δανειοδότησης. Σε πρώτο επίπεδο 

συμφωνούνται μεταξύ δανειστή και δανειολήπτη το ύψος του δανείου, τα επιτόκια 

δανεισμού και η χρονική διάρκεια αποπληρωμής. Στην συνέχεια, πραγματοποιούνται 

συμφωνίες σε διάφορα άλλα θέματα όπως για παράδειγμα σχετικά με την επιρροή 

του δανειστή στις επιχειρηματικές αποφάσεις του δανειολήπτη ή ακόμη και τους 

τρόπους με τους οποίους ο δανειολήπτης θα διαχειριστεί τα δανειακά κεφάλαια. 

1.3.2.1.2 Οίκοι Αξιολόγησης 

Συχνό φαινόμενο στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μίας επιχείρησης 

είναι η χρήση συστημάτων κατάταξης που δημοσιεύονται από διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης. Οίκοι όπως η Standard & Poor’s και η Moody’s κατατάσσουν μία 

επιχείρηση σε βαθμίδες αξιολόγησης ανάλογα με την πιστοληπτική της ικανότητα. 

Για την κατάταξη μίας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη βαθμίδα λαμβάνονται 

υπόψιν παράγοντες όπως μακροοικονομικές συνθήκες, συνθήκες περιβάλλοντος, 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, διοικητικές ικανότητες, χρηματοοικονομικά στοιχεία 

και αποδόσεις. Ένα παράδειγμα των βαθμίδων πιστοληπτικής ικανότητας σε 

μακροχρόνια βάση, του οίκου Moody’s, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 1.1: Moody’s Global Long Term Rating Scale 

Βαθμίδα Χαρακτηριστικά Βαθμίδας 

A 
Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the 
lowest level of credit risk 

Aa 
Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very 
low credit risk 

A 
Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to 
low credit risk 

Baa 
Obligations rated Baa are judged to be medium - grade and subject to 
moderate credit risk and as such may possess certain speculative 
characteristics 

Ba 
Obligations rated Ba are judged to be speculative and are subject to 
substantial credit risk 

B 
Obligations rated B are considered speculative and are subject to high credit 
risk 

Caa 
Obligations rated Caa are judged to be speculative of poor standing and are 
subject to very high credit risk 

Ca 
Obligations rated Ca are highly speculative and are likely in, or very near, 
default, with some prospect of recovery of principal and interest 

C 
Obligations rated C are the lowest rated and are typically in default, with little 
prospect for recovery of principal or interest 

1.3.3 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την πιθανότητα η οικονομική οντότητα να μην 

έχει στην κατοχή της τα απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της ρευστά διαθέσιμα. 

Η έννοια της ρευστότητας κατέχει θέση ζωτικής σημασίας για μία επιχείρηση. Πολλοί 

επενδυτές κατά την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μίας 

επιχείρησης δίνουν μεγάλη βαρύτητα στους αριθμοδείκτες ρευστότητας και 

καθαρού κεφαλαίου κινήσεως προκειμένου να αποκτήσουν μία εικόνα για την 

ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της. Ένας υψηλός κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να οδηγήσει μία επιχείρηση σε 

έντονη οικονομική δυσχέρεια λόγω του ότι έτσι αυξάνονται οι δυσκολίες 

αποπληρωμής των οφειλών της και επομένως χάνεται και η εμπιστοσύνη των 

προμηθευτών της προς αυτή. 

1.3.4 Λειτουργικός Κίνδυνος 

Ο εν λόγω κίνδυνος πηγάζει από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τις 

επιμέρους λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Σχετίζεται με λάθη που 

οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, στην φύση ή ακόμη και με κινδύνους 

σχετικούς με την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής και 

διοίκησης. Τέτοια προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν για παράδειγμα λόγω μη 
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αποτελεσματικής διαχείρισης των συστημάτων προλήψεων εργατικών ατυχημάτων, 

λόγω φυσικών καταστροφών (λόγου χάρη από πυρκαγιές ή πλημύρες), λόγω κλοπής, 

ασθένειας εργαζομένων κλπ. 

    Ορισμένες σημαντικές κατηγορίες κινδύνων που εντάσσονται στον Λειτουργικό 

Κίνδυνο είναι οι εξής: 

 Κίνδυνος Τιμολόγησης 

 Τεχνολογικός Κίνδυνος 

 Κίνδυνος Συστημάτων 

 Κίνδυνος Απάτης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

2.1 Η έννοια της Πτώχευσης 

Στην διεθνή βιβλιογραφία η έννοια της πτώχευσης πολλές φορές συνδέεται άμεσα 

με τις έννοιες της εταιρικής αποτυχίας, της οικονομικής δυσπραγίας ή ακόμη και με 

την κατάσταση αθέτησης πληρωμών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο 

«οικονομικός θάνατος» (φράση που χρησιμοποιείται από τον Swaminathan, [1996] 

για την περιγραφή της παύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μίας εταιρείας) 

μιας επιχειρηματικής οντότητας αποτελεί μία δυναμική διαδικασία και όχι ένα 

ξαφνικό γεγονός [Ropega, 2011]. Λόγου χάρη, η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί μία 

σημαντική απειλή για την οικονομική βιωσιμότητα της εταιρίας όμως δεν την θέτει 

άμεσα υπό καθεστώς πτώχευσης. Σύμφωνα με τον Watson [2003], ως εταιρική 

αποτυχία ορίζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία επέρχονται πρώτον η διακοπή 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας για οποιοδήποτε λόγο και δεύτερον η έναρξη 

των επίσημων, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία, πτωχευτικών διαδικασιών. 

Η ανάγκη διατύπωσης ενός ορισμού για τις έννοιες της πτώχευσης και της 

εταιρικής αποτυχίας γίνεται εντονότερη όταν πρόκειται για πραγματοποίηση 

εμπειρικών μελετών στο εν λόγω θέμα. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που ένας 

ερευνητής προχωράει στην δημιουργία μοντέλων πτώχευσης κρίνεται απαραίτητο, 

κυρίως για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας, να δοθούν και οι αντίστοιχοι 

ορισμοί για το ποιες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψιν ως πτωχευμένες και ποιες ως 

υγιείς. 
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 Ο Beaver [1966] ορίζει την έννοια της εταιρικής αποτυχίας ως την κατάσταση 

εκείνη στην οποία μία οικονομική οντότητα αδυνατεί να αποπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις στην λήξη τους. Προχωρώντας, ως 

πτωχευμένες θεωρεί τις επιχειρήσεις εκείνες για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα γεγονότα: δια νόμου υπαγωγή αυτής σε καθεστώς 

πτώχευσης, αδυναμία πληρωμής χρηματοδοτικών τίτλων, αδυναμία έγκρισης 

τραπεζικής πίστωσης, αδυναμία πληρωμής μερισμάτων προνομιούχων μετοχών.  

Στην συνέχεια, οι Altman [1968] και Ohlson [1980], στις έρευνες τους, ορίζουν 

την πτώχευση ως την κατάσταση εκείνη στην οποία μία επιχείρηση αναγκάζεται να 

υποβάλει αίτηση για υπαγωγή αυτής στο εκάστοτε πτωχευτικό δίκαιο, 

ακολουθώντας όλες τις νομικές διαδικασίες. Τέλος, σύμφωνα με τους Mbat και Eyo 

[2013] ως εταιρική αποτυχία ορίζεται η κατάσταση εκείνη στην οποία μία οικονομική 

οντότητα πρώτον, αδυνατεί πλέον να εκπληρώσει τους θεμελιώδεις στόχους της 

σχετικά με την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη αυτής και δεύτερον, καθίσταται 

ανίκανη ως προς στην εκπλήρωση των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και 

νομικών της υποχρεώσεων. 

2.2 Τα αίτια της πτώχευσης 

Ένας από τους πρώτους ερευνητές που επιχείρησαν την δημιουργία ενός μοτίβου 

(pattern) ή αλλιώς μίας ακολουθίας γεγονότων προκειμένου να ερμηνεύσουν τις 

δυνάμεις που οδηγούν μία οικονομική οντότητα σε οικονομική παρακμή και εν τέλει 

σε πτώχευση είναι ο John Argenti [1976]. Σε άρθρο του με τίτλο «Corporate Planing 

and Corporate Collapse» περιγράφει την αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν 

μία οικονομική οντότητα σε πτώχευση διακρίνοντας τρεις βασικές φάσεις της εν 

λόγω διαδικασίας.  

     Η πρώτη φάση περιλαμβάνει θεμελιώδη μειονεκτήματα της οικονομικής 

οντότητας. Γίνεται δηλαδή αναφορά σε θέματα: 

 μη αποτελεσματικής διοίκησης  

 οργανωτικής δομής  

 θεμελιωδών προβλημάτων οικονομικής και μη, φύσεως 

     Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα ενδεχόμενα λάθη που πραγματοποιούνται σε 

διοικητικό επίπεδο. Τα λάθη αυτά αφορούν συνήθως: 
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 αποφάσεις κεφαλαιακής δομής 

 διάφορες χρηματοοικονομικές στρατηγικές  

 τον σχεδιασμό των μελλοντικών ταμιακών ροών 

 τον σχεδιασμό των πωλήσεων 

 την ανάληψη μη αποδοτικών επενδυτικών σχεδίων 

     Η τελευταία φάση της δυναμικής διαδικασίας που δύναται να οδηγήσει μία 

επιχείρηση σε πτώχευση περιλαμβάνει την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων 

οικονομικής παρακμής. Τα πρώτα συμπτώματα είναι κυρίως χρηματοοικονομικής 

φύσεως:  

 Προβλήματα αρχίζουν να αναδεικνύονται στους αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 Παρατηρείται αύξηση της χρήσης ξένων κεφαλαίων 

 Αριθμοδείκτες όπως τα περιθώρια κέρδους και οι δείκτες εξυπηρέτησης 

χρέους χειροτερεύουν 

Στην συνέχεια, πολλές επιχειρήσεις σε μία προσπάθεια πλασματικής βελτίωσης 

των χρηματοοικονομικών αποδόσεων προβαίνουν σε πράξεις που από αρκετούς 

ονομάζονται «Δημιουργική Λογιστική». Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για την 

ανατροπή της πορείας της επιχείρησης προς την οικονομική παρακμή. Στο στάδιο 

αυτό παρατηρούνται επίσης συμπτώματα μη χρηματοοικονομικής φύσεως. Πιο 

συγκεκριμένα, ενδέχεται να εμφανισθούν συμπτώματα όπως η μείωση της 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, η δυσκολία 

στην εξεύρεση προμηθευτών πρόθυμων να παράσχουν πίστωση και η κακή 

συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και κτηρίων. Στα τελευταία στάδια 

λειτουργίας της επιχείρησης, λίγο πριν την πτώχευση, το περιβάλλον της οικονομικής 

οντότητας δηλαδή οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες είναι γνώστες των 

οικονομικών δυσκολιών της επιχείρησης και αναμένουν την πτώχευση αυτής. 

 Στην διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως από τον Argenti είδαμε το 

πως μία επιχείρηση δύναται να οδηγηθεί στην οικονομική παρακμή και εν τέλει στην 

πτώχευση κυρίως λόγω παραγόντων που προκύπτουν από το εσωτερικό περιβάλλον 

αυτής. Σύμφωνα με τους Mbat και Eyo [2013], μία επιχείρηση δύναται να οδηγηθεί 

στην πτώχευση λόγω τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών ως προς αυτήν 
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παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, σε μία καταγραφή των παραγόντων που δύνανται να 

οδηγήσουν μία επιχείρηση στην πτώχευση αναφέρουν τα παρακάτω. 

Αποτυχία του Management 

Η βιωσιμότητα μίας επιχείρησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

αποτελεσματικότητα των διοικούντων αυτήν. Οι λανθασμένοι στρατηγικοί 

σχεδιασμοί, η αδυναμία ορθής κατανομής των χρηματοοικονομικών πόρων, τα 

υψηλά κόστη παραγωγής λόγω λανθασμένων εκτιμήσεων, η μη σωστή εκτίμηση των 

επιχειρηματικών κινδύνων και άλλες αποκλείσεις από τις θεμελιώδης λειτουργίες 

του μάνατζμεντ ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε μία 

εταιρεία [Bhattacharjee, Higson, Holly και Kattuman, 2002]. Στην συνέχεια, 

αναφέρουμε ορισμένες ακόμη περιπτώσεις που προσπίπτουν στην κατηγορία της 

αποτυχίας της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για λάθη που αφορούν: 

 Τον στρατηγικό σχεδιασμό 

o Κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα 

 Το Μάρκετινγκ  

o Παρακολούθηση αγοράς των προϊόντων της επιχείρησης 

o Αποτελεσματική προώθηση αυτών 

o Ανοίγματα σε νέες αγορές 

 Τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό 

o Σχέση μεταξύ Ιδίων και Ξένων κεφαλαίων 

o Εξεύρεση και κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων 

o Χρονική ταύτιση εισπράξεων και πληρωμών 

 Την διοίκηση επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 Την διοίκηση κόστους παραγωγής  

 Την διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού 

Κοινωνικοί παράγοντες 

Οι σχέσεις μίας οικονομικής οντότητας με το οικονομικό περιβάλλον της 

αποτελούν σημείο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αγορές στις οποίες μία επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα της ή 

ακόμη και οι αγορές από τις οποίες η επιχείρηση αντλεί τους παραγωγικούς 

συντελεστές δύνανται να επηρεάσουν άμεσα τα έσοδα αυτής. Θεμελιώδεις 
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κοινωνικές αλλαγές στις αγορές αυτές σε συνδυασμό με αδυναμία προσαρμογής από 

την πλευρά της οικονομικής οντότητας δύνανται να οδηγήσουν σε οικονομική 

δυσχέρεια και εν τέλει σε πτώχευση. 

Μακροοικονομικοί παράγοντες και παράγοντες Οικονομικής Πολιτικής 

Στην εν λόγω κατηγορία εμπίπτουν παράγοντες που αφορούν το 

μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η πτώση 

της οικονομικής δραστηριότητας στην εγχώρια και διεθνή οικονομία δύναται να έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στην κερδοφορία και την βιωσιμότητα μίας εταιρίας. Λόγου 

χάριν η πτώση της εγχώριας κατανάλωσης ή, πιο συγκεκριμένα, η πτώση της ζήτησης 

στους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η οικονομική 

οντότητα ενδέχεται να οδηγήσουν σε μειώσεις στον κύκλο εργασιών και στα κέρδη 

αυτής. Επιπροσθέτως, στην κατηγορία αυτή ανήκουν και παράγοντες που σχετίζονται 

με την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Για παράδειγμα, 

αποφάσεις που σχετίζονται με αύξηση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, 

αύξηση φόρων κατανάλωσης, μείωση κρατικών επιχορηγήσεων ενδέχεται να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ευημερία μίας εταιρίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

3.1 Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας 

Στην παρούσα υπό ενότητα επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση του ελληνικού 

πτωχευτικού κώδικα. Μέχρι το έτος 2007, η διαδικασία της πτώχευσης υπόκειντο στο 

Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο καθώς επίσης και σε ορισμένους συμπληρωματικούς 

νόμους. Το έτος 2007 ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων νόμος, με αριθμό 

3588/2007, ο οποίος αποτελεί τον νομικό κώδικα στον οποίο επαφίεται η διαδικασία 

πτώχευσης των φυσικών και νομικών προσώπων. Όπως αναγράφεται στην εν λόγω 

νομοθεσία, σκοπός της πτωχευτικής διαδικασίας αποτελεί η «συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή 

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

διατήρηση της επιχείρησής του».  

Ο ελληνικός πτωχευτικός κώδικας ορίζει δύο βασικές αρχές για την διαδικασία 

της πτώχευσης. Η πρώτη είναι η αρχή της «καθολικότητας» σύμφωνα με την οποία η 

πτωχευτική διαδικασία επαφίεται τόσο στο σύνολο του ενεργητικού, το οποίο 
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αποτελεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας, όσο και 

στο σύνολο του παθητικού στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι πιστωτές της επιχείρησης. 

Δεύτερη είναι η αρχή της «ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών» σύμφωνα με την 

οποία κανένας νόμιμος πιστωτής δεν εξαιρείται της πτωχευτικής διαδικασίας. 

Σύμφωνα με τον νόμο, στην πτωχευτική διαδικασία δύνανται να ενταχθούν οι 

έμποροι και κάθε νομικό πρόσωπο το εμπλέκεται σε οικονομικές δραστηριότητες 

ενώ τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν δύνανται να κηρυχθούν σε πτώχευση. 

Η αίτηση για την ένταξη μίας οικονομικής οντότητας στην πτωχευτική διαδικασία 

δύναται να κατατεθεί είτε από την ίδια είτε από πιστωτή της τελευταίας ο οποίος 

δύναται να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από την εν λόγω διαδικασία στα πλαίσια 

του νόμου, είτε τέλος, από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών εφόσον κρίνεται πως 

υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.  

Μετά την ένταξη μίας επιχείρησης στην πτωχευτική διαδικασία, οι οφειλέτες - 

ιδιοκτήτες τις οικονομικής οντότητας για την οποία κηρύχθηκε πτώχευση, χάνουν το 

δικαίωμα στην διαχείριση της, σχετικής με την οικονομική οντότητα, περιουσίας 

αυτών καθώς επίσης απαγορεύεται και η εξόφληση των όποιων χρεών μέχρι την 

τελική λύση και εκκαθάριση της οικονομικής οντότητας. Τα παραπάνω ανακληθέντα 

δικαιώματα, στην παρούσα φάση, περνούν στην αρμοδιότητα του συνδίκου που 

αποτελεί ειδικό όργανο της πτωχευτικής διαδικασίας. 

Σημαντική αλλαγή στο πτωχευτικό δίκαιο αποτελεί ο νόμος (4013/2011) περί 

διαδικασιών συνδιαλλαγής και εξυγίανσης ο οποίος είναι ευρέως γνωστός ως το 

«Άρθρο 99» του πτωχευτικού δικαίου. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, μία επιχείρηση 

δύναται, πριν την εκδίκαση απόφασης περί λύσης και εκκαθάρισης αυτής, να 

προχωρήσει σε διαδικασίες εξυγίανσης και συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της. 

Στόχος των εν λόγω διαδικασιών είναι να καταβληθούν προσπάθειες για την 

οικονομική ανόρθωση της επιχείρησης πάντα όμως με δεδομένη την ικανοποίηση 

των πιστωτών αυτής καθώς επίσης και μετά από συνεννόηση με τους τελευταίους. 

Τονίζεται, πως η εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών είναι προαιρετική ενώ αίτηση 

για υπαγωγή στο άρθρο 99 δύναται να υποβάλει μόνο η ίδια η επιχείρηση και μόνο 

στην περίπτωση που αποδεικνύεται η ύπαρξη οικονομικής δυσχέρειας από την 

πλευρά της τελευταίας.  
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3.2 Στατιστικά Στοιχεία 2004 - 2014 

Στην παρούσα ενότητα παραθέτουμε, με συνοπτικό τρόπο, ορισμένα στοιχεία 

σχετικά την πορεία των πτωχεύσεων στην Ελλάδα για τα έτη 2004 – 2014 τα οποία 

δημοσιεύτηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή [ΕΛΣΤΑΤ]. Στο διάγραμμα 3.1 

παρουσιάζονται οι αριθμοί των κηρυχθέντων πτωχεύσεων στην Ελλάδα για την 

χρονική περίοδο 2004-2014. Στον πίνακα 3.1 παραθέτουμε το ύψος των κηρυχθέντων 

πτωχεύσεων κατά νομική μορφή των επιχειρήσεων. Τα ποσοστά του πίνακα 3.1 είναι 

επί του αντίστοιχου συνόλου των κηρυχθέντων πτωχεύσεων κάθε έτους.  

Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε πως, σε όλη την έκταση της παρούσας 

διπλωματικής, ακολουθούμε το αμερικάνικο σύστημα παρουσίασης των 

οικονομικών και στατιστικών μεγεθών σύμφωνα με το οποίο η υποδιαστολή 

χρησιμοποιείται για τις χιλιάδες και η τελεία για τα δεκαδικά ψηφία 

 

 Διάγραμμα 3.1: Κηρυχθείσες πτωχεύσεις στην Ελλάδα για τα έτη 2004 - 2014 

Πίνακας 3.1: Κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανά νομική μορφή 

Ετος 

Ατομικές 
Επιχειρήσεις 

Προσωπικές 
Εταιρείες 

Κεφαλαιουχικές 
Εταιρείες 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

2004 275 48% 50 9% 244 43% 

2005 280 46% 58 9% 274 45% 

2006 256 48% 52 10% 224 42% 

2007 254 48% 43 8% 227 43% 

2008 152 44% 33 10% 157 46% 

2009 149 40% 45 12% 174 47% 

2010 157 41% 45 12% 178 47% 

2011 206 43% 76 16% 192 41% 

2012 159 35% 59 13% 237 52% 

2013 138 32% 50 11% 249 57% 

2014 106 32% 44 13% 185 55% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

569 612 532 524 342 368 380 474 455 437 335
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά 

με τα κλασικά υποδείγματα που έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη πτώχευσης των 

επιχειρήσεων. Οφείλουμε να αναφέρουμε πως οι πίνακες που εμφανίζονται στην 

παρούσα ενότητα αποτελούν προϊόν επεξεργασίας της έρευνας των Bellovary, 

Giacomino και Akers οι οποίοι το 2007 προχώρησαν στην προσπάθεια καταγραφής 

όλων των υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης που δημιουργήθηκαν κατά το 

χρονικό διάστημα από το 1930 έως το 2007. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω 

συγγραφείς παραθέτουν έναν πίνακα1 στον οποίο εμφανίζονται όλες οι έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο της πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων 

καταταγμένες κατά έτος διεξαγωγής. Ο εν λόγω πίνακας χρησιμοποιήθηκε ως βάση 

για την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

4.2 Πρώιμα Υποδείγματα και Μονομεταβλητή Ανάλυση 

Κινητήριος δύναμη για την πραγματοποίηση των πρώτων ερευνών της εταιρικής 

αποτυχίας αποτέλεσε η Μεγάλη Ύφεση του 1929. Στόχος των μελετών που 

αναπτύχθηκαν κατά τα ύστερα χρόνια της παγκόσμιας κρίσης της δεκαετίας του 30’ 

ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη, κοινών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

ενδείξεις για μία ενδεχομένως επερχόμενη οικονομική αποτυχία. Οι περισσότερες 

από τις εν λόγω έρευνες αναπτύχθηκαν κατά τις δεκαετίες του 30’ και του 40’ και 

αποτελούσαν κατά βάση εμπειρικές μελέτες οι οποίες επικεντρώνονταν κυρίως στην 

παρατήρηση και ερμηνεία των συμπτωμάτων που εμφάνιζαν οι πτωχευμένες 

επιχειρήσεις χωρίς να προχωρούν στην ανάπτυξη στατιστικών υποδειγμάτων για την 

πρόβλεψη πτώχευσης.  

Η αρχή έγινε το 1932 από τον FitzPatrick ο οποίος ήταν ο πρώτος ερευνητής που 

ασχολήθηκε με το ζήτημα της πτώχευσης. Η έρευνα του στηρίχθηκε κυρίως στη 

προσπάθεια εξεύρεσης ουσιωδών διαφορών ανάμεσα σε χρηματοοικονομικούς 

                                                 
1 Bellovary, J. L., D.E. Giacomino and M.D. Akers. 2007. “A Review of Bankruptcy Prediction Studies: 

1930 to Present.” Journal of Financial Education. Pages: 23-41 
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αριθμοδείκτες πτωχευμένων και υγιών επιχειρήσεων. Βασιζόμενος στην χρήση 

δεκατριών αριθμοδεικτών, έλεγξε ένα δείγμα 38 επιχειρήσεων εκ των οποίων οι 

μισές ήταν πτωχευμένες. Η σύγκριση των αριθμοδεικτών έγινε σε δύο επίπεδα, 

πρώτον πραγματοποιήθηκε σύγκριση σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς για τον κάθε 

αριθμοδείκτη και δεύτερον πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε βάθος χρόνου 

συγκρίνοντας την ύπαρξη διαφορών στην διαχρονική τάση των αριθμοδεικτών 

μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιριών. Στα αποτελέσματα της έρευνας 

του, ο FitzPatrick αναφέρει ως πιο σημαντικούς, για την διάκριση των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων, αριθμοδείκτες, τους λόγους: [Καθαρά Κέρδη / Καθαρή Θέση] και 

[Καθαρή Θέση / Σύνολο Υποχρεώσεων]. 

Κατά τα επόμενα έτη, στο ίδιο πεδίο ανάλυσης κινήθηκαν και άλλοι ερευνητές 

προσπαθώντας να καταδείξουν τους αριθμοδείκτες εκείνους που θα υποδείκνυαν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία επερχόμενη πτώχευση. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως 

στην έρευνα των Smith και Winakor το 1935, η οποία πραγματοποιείται σε ένα 

σύνολο 183 πτωχευμένων εταιρειών του βιομηχανικού κλάδου, καταδεικνύεται ως 

πιο σημαντικός αριθμοδείκτης ο λόγος [Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού]. 

Στην συνέχεια, το 1942, ο Charles L. Merwin πραγματοποίησε μία έρευνα στην οποία 

επικεντρώθηκε κυρίως γύρω από την εμπειρική διερεύνηση και ερμηνεία των κοινών 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που εμφάνιζαν οι μικρού μεγέθους πτωχευμένες 

επιχειρήσεις. Η ανάλυση του βασίσθηκε σε ένα δείγμα 939 επιχειρήσεων, 

χωρισμένων σε πέντε παραγωγικούς κλάδους, για τις οποίες άντλησε δεδομένα για 

11 συναπτά έτη από το 1926 έως το 1936. Εκτός των άλλων, στα συμπεράσματα της 

έρευνας του αναφέρει πως οι μικρές επιχειρήσεις τείνουν να βασίζονται κατά κύριο 

λόγο σε βραχυχρόνιο δανεισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους ενώ 

καταδεικνύει ως τους πιο ευαίσθητους, σε μία επερχόμενη οικονομική δυσχέρεια, 

αριθμοδείκτες τους λόγους [Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού], 

[Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] και [Καθαρή Θέση / 

Σύνολο Υποχρεώσεων. 

Τo 1945, ο Walter A. Chudson επιχειρεί την διερεύνηση σχετικά με την ύπαρξη ή 

μη, «μοτίβων» (patterns) τα οποία ακολουθούν τα χρηματοοικονομικά 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Στην έρευνα του χρησιμοποιεί στοιχεία 

επιχειρήσεων τα οποία αφορούν τα έτη 1931 και 1937 για τους κλάδους της 
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μεταποίησης, του εμπορίου, της εξόρυξης και των κατασκευών. Το ερευνητικό έργο 

επικεντρώνεται στην αναζήτηση ύπαρξης διαφορετικών χρηματοοικονομικών 

χαρακτηριστικών ανάμεσα πρώτον, σε διαφορετικούς κλάδους, δεύτερον, σε 

επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους εντός ίδιου κλάδου και τρίτον, σε κερδοφόρες 

και μη κερδοφόρες επιχειρήσεις. Στα αποτελέσματα της έρευνας του, ο Chudson 

αναφέρει πως δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή χρηματοοικονομικών μοτίβων σε επίπεδο 

οικονομίας, δηλαδή μοτίβων τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα 

αξιολόγησης ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους. Ωστόσο, τέτοιου είδους 

χρηματοοικονομικά μοτίβα βρέθηκαν όταν η σύγκριση γίνονταν ανάμεσα σε 

εταιρείες οι οποίες είχαν πρώτα ομαδοποιηθεί σύμφωνα με μία από τις τρεις ομάδες 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Εν συνεχεία, στα μέσα της δεκαετίας του 60’, η έρευνα του William H. Beaver 

[1966] δύναται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο είδος των μονοδιάστατων 

προσεγγίσεων για την πρόβλεψη της πτώχευσης. Όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά 

στο επόμενο κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας ένα άρτια καταμερισμένο δείγμα 158 

πτωχευμένων και μη πτωχευμένων επιχειρήσεων, κυρίως από τον τομέα της 

μεταποίησης, ο ερευνητής, με την χρήση της μεθόδου της διχοτόμου μεταβλητής 

ταξινόμησης καταλήγει σε ένα σύνολο έξι βασικών αριθμοδεικτών, ικανών να 

προβλέψουν, ο καθένας μεμονωμένα, την πορεία μίας επιχείρησης προς την 

πτώχευση. Ο Beaver θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος ερευνητής ο οποίος έδωσε 

τόσο μεγάλη βαρύτητα στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για 

την πρόβλεψη πτώχευσης των επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, στο άρθρο του που 

δημοσίευσε το 1966, ο ίδιος αναφέρει πως βασικός στόχος του έργου του δεν ήταν 

τόσο η ανάδειξη των αριθμοδεικτών ως ενδείξεις μία επερχόμενης πτώχευσης όσο η 

πρόταση μίας μεθόδου σύμφωνα με την οποία δύναται κανείς να χρησιμοποιήσει τα 

λογιστικά αποτελέσματα μίας επιχείρησης προκειμένου να λάβει μία ένδειξη για μία 

ενδεχομένως επερχόμενη πτώχευση. Εν ολίγοις, εκείνο που ενδιέφερε τον Beaver 

στην εν λόγω έρευνα ήταν να αναδείξει την χρησιμότητα της ανάλυσης των 

λογιστικών καταστάσεων μίας επιχείρησης στην προσπάθεια πρόβλεψης μίας 

επερχόμενης πτώχευσης.  



 

30 

4.3 Πολυμεταβλητά Υποδείγματα Πρόβλεψης 

Σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία, οι πολυμεταβλητές ή πολυδιάστατες 

στατιστικές μέθοδοι επιχειρούν την ταυτόχρονη αξιολόγηση των χαρακτηριστικών - 

ανεξάρτητων μεταβλητών του δείγματος για την διάκριση των επιχειρήσεων σε 

πτωχευμένες ή μη. Μία από της πιο δημοφιλείς πολυμεταβλητές μεθόδους 

διάκρισης είναι η Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση (Multiple Discriminant 

Analysis). Πατέρας της εν λόγω μεθόδου θεωρείται από πολλούς ο Ronald A. Fisher1 

ο οποίος, το 1936, δημοσίευσε μία έρευνα σχετική με το επιστημονικό πεδίο της 

βιολογίας στο οποίο τόνιζε την χρησιμότητα της συγκεκριμένης ανάλυσης στην 

πρόβλεψη διάκρισης.  

Διακριτική Ανάλυση 

Όπως αναφέρουν οι Bellovary, Giacomino και Akers [2007], από το σύνολο των 

165 ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1930 - 2007, οι 63 

βασίσθηκαν στην μέθοδο της Διακριτικής Ανάλυσης για την πρόβλεψη της εταιρικής 

αποτυχίας. Ορισμένες από αυτές όπως εκείνες των Altman [1968] και Edmister 

[1972] χρησιμοποίησαν την μέθοδο της γραμμικής διακριτικής ενώ άλλοι ερευνητές 

όπως ο Deakin [1972] και οι Altman, Haldeman, Narayanan [1977] προχώρησαν στην 

δημιουργία μοντέλων βασιζόμενοι σε μία παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου 

την οποία αναλύουμε στο επόμενο κεφάλαιο, την τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση. 

Η πολυδιάστατη ή πολυμεταβλητή ανάλυση ως μέθοδος πρόβλεψης της 

πτώχευσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον Altman το 1968. Ο ερευνητής, 

όπως αναλύουμε διεξοδικότερα στην ενότητα 5.2.2, χρησιμοποίησε την μέθοδο της 

Γραμμικής Ανάλυσης Διαχωρισμού ή αλλιώς Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης (Linear 

Discriminant Analysis) για την κατασκευή ενός υποδείγματος πρόβλεψης πτώχευσης 

το οποίο ονομάστηκε «Z–Score». Η έρευνα του Altman, πραγματοποιήθηκε σε ένα 

δείγμα 66 επιχειρήσεων, άρτια καταμερισμένο ανάμεσα σε πτωχευμένες και μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε λάμβανε υπόψη πέντε 

χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες και είχε συνολική προβλεπτική ικανότητα2 που 

                                                 
1 Ronald A. Fisher, “The use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems”, 1936. 

2 Η συνολική προβλεπτική ικανότητα ή αλλιώς το  ποσοστό συνολικά επιτυχούς διάκρισης 

υπολογίζεται, τόσο στον παρόν σημείο όσο και στο κομμάτι της έρευνας στο επόμενο κεφάλαιο, ως ο 



 

31 

άγγιζε το 95.5% για ένα έτος πριν το γεγονός της πτώχευσης ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για δύο έτη πριν την πτώχευση ανέρχονταν σε 82.9%. Επίσης, τα 

αποτελέσματα της έρευνας καταδείκνυαν τον αριθμοδείκτη [Κέρδη προ Φόρων και 

Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού] ως εκείνον με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πορεία 

μίας επιχείρησης προς την πτώχευση. Τέλος, όσον αφορά το υπόδειγμα Z-Score, 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, μετά την δημοσίευση του αρχικού μοντέλου ο 

ερευνητής συνέχισε να εξελίσσει το μοντέλο Z-Score είτε σε μετέπειτα έρευνα που 

έγινε για την αναπροσαρμογή αυτού στα νέα δεδομένα της εποχής [Altman, 2000] 

είτε στην εφαρμογή του μοντέλου σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις του Καναδά [Altman, Levallee, 1980] και της 

Ιταλίας [Altman, Danovi, Falini, 2013]. 

Στην συνέχεια, όπως θα δούμε αναλυτικότερα και στην ενότητα 5.2.3,το 1977 οι 

Altman, Narayanan και Haldeman προχώρησαν στην δημιουργία ενός νέου μοντέλου 

με την χρήση του υποδείγματος τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης. Η ανάπτυξη του 

μοντέλου έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία «WSW» και ονομάστηκε μοντέλο 

«ZETA». Αν και η εν λόγω έρευνα έμεινε γνωστή για την εισαγωγή της Τετραγωνικής 

Διακριτικής Ανάλυσης στο πεδίο πρόβλεψης πτώχευσης, στην πραγματικότητα, όπως 

αναλύεται στην μελέτη, το μοντέλο ΖΕΤΑ δομήθηκε τόσο με την Τετραγωνική όσο και 

με την Γραμμική Διακριτική Ανάλυση προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία σύγκριση 

μεταξύ των δύο υποδειγμάτων.  

Το αρχικό μοντέλο Z-Score του Altman [1968] θεωρείται ακόμη και στις μέρες 

μας ένα από τα πιο δημοφιλή υποδείγματα πρόβλεψης πτώχευσης. Μετά την 

δημοσίευση του εν λόγω υποδείγματος, ο αριθμός των ερευνών στο πεδίο 

πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων αυξήθηκε ραγδαία. Βέβαια θα ήταν 

άδικο, κατά την γνώμη μας, η μη σύγχρονη αναγνώριση του έργου του Beaver [1966] 

λόγω του ότι ήταν ο πρώτος ερευνητής, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο 

οποίος προχώρησε στην εφαρμογή ανεπτυγμένων στατιστικών μεθόδων στον τομέα 

πρόβλεψης της πτώχευσης. Μία σύντομη περιγραφή ορισμένων ακόμη 

                                                 
αριθμητικός μέσος όρος των ποσοστών επιτυχούς διάκρισης των πτωχευμένων και μη πτωχευμένων 

επιχειρήσεων. 
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αξιοσημείωτων έργων που βασίσθηκαν στην Διακριτική Ανάλυση επιχειρείται στις 

επόμενες παραγράφους 

Το 1972, πραγματοποιείται από τον Edward B. Deakin μία έρευνα για την 

πρόβλεψη της πτώχευσης με βάση το υπόδειγμα της Διακριτικής Ανάλυσης. Τα 

δεδομένα στα οποία στηρίζεται η μελέτη του αφορούν επιχειρήσεις που πτώχευσαν 

κατά την χρονική περίοδο από το 1964 έως το 1970. Το τελικό δείγμα αποτελούταν 

από 64 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι μισές ήταν πτωχευμένες. Η αντιστοίχιση 

ανάμεσα σε μη πτωχευμένων με τις πτωχευμένες επιχειρήσεις έγινε με βάση τον 

κλάδο δραστηριότητας και το σύνολο του ενεργητικού της κάθε εταιρίας. Αρχικά, ο 

ερευνητής επιχειρεί την εφαρμογή της μεθόδου της διχοτόμου μεταβλητής 

ταξινόμησης ακολουθώντας την ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε ο Beaver το 

1966. Στην συνέχεια, εφαρμόζοντας το υπόδειγμα της γραμμικής Διακριτικής 

Ανάλυσης, ο Deakin, προχωρεί στην κατασκευή πέντε διαφορετικών διακριτικών 

συναρτήσεων για έως και πέντε έτη πριν την πτώχευση. Η συνολική προβλεπτική 

ικανότητα των μοντέλων που κατασκευάστηκαν, όταν αυτά εφαρμόζονταν επάνω 

στο αρχικό δείγμα βάσει του οποίου δημιουργήθηκαν, κυμαίνονταν από 97% μέχρι 

83% για τα έτη από -1 έως -5 αντίστοιχα.  

Την ίδια χρονιά, το 1972, ο Robert O. Edmister δημοσιεύει μία έρευνα σχετικά 

με την χρησιμότητα της ανάλυσης χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών στην 

προσπάθεια πρόβλεψης της πτώχευσης των μικρών επιχειρήσεων. Χρησιμοποιώντας 

δεδομένα επιχειρήσεων για την χρονική περίοδο 1954-1969 εφαρμόζει το υπόδειγμα 

της γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης για την δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης 

πτώχευσης. Ακολουθώντας ένα σύνολο τεχνικών περιορισμών σχετικά με το ποιες 

επιχειρήσεις κρίνονται ικανές να ενταχθούν στην έρευνα, καταλήγει στην δημιουργία 

δύο δειγμάτων με 562 και 42 παρατηρήσεις για τις οποίες συλλέγει δεδομένα 

αντίστοιχα για ένα και από ένα έως τρία έτη πριν την πτώχευση. Για την κατασκευή 

του μοντέλου του, ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιεί ψευδομεταβλητές 

(Dummy Variables) οι οποίες βασίζονται σε αποδόσεις επτά χρηματοοικονομικών 

αριθμοδεικτών. Στα αποτελέσματα της έρευνας του αναφέρει συνολική διακριτική 

ικανότητα του μοντέλου του η οποία κυμαίνεται από 90% έως 93% αναλόγως της 

τιμής διαχωρισμού (Cut-Off Point).  
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Στην συνέχεια, προκειμένου να δοθεί μία πιο αναλυτική εικόνα σχετικά με τις 

έρευνες για την πρόβλεψη πτώχευσης που έχουν πραγματοποιηθεί με βάση την 

Διακριτική Ανάλυση παραθέτουμε τον Πίνακα 4.1. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις 

έρευνες εκείνες που πραγματοποιήθηκαν με βάση την Διακριτική Ανάλυση στο 

χρονικό διάστημα 1960-2007 και εμφάνισαν στα αποτελέσματα τους ποσοστά 

επιτυχούς διάκρισης των πτωχευμένων επιχειρήσεων άνω του 90%1.  

Πίνακας 4.1: Έρευνες Διακριτικής Ανάλυσης 

Έτος Ονόματα ερευνητών Κλάδοι Έρευνας 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

Επιτυχής Πρόβλεψη (Ετος -1) 

Πτωχευμένες 
Μη 

πτωχευμένες 

1968 Altman Μεταποίηση 5 94% 97% 

1968 Daniel Διάφοροι Κλάδοι 10 91.8% 100.0% 

1976 Tisshaw 
Μεταποίηση (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

5 97.0% 97.0% 

1977 
Altman, Haldeman, 
Narayanan 

Μεταποίηση & Εμπόριο 7 96.2% 89.7% 

1977 Martin Τράπεζες 4 91.3% 92.0% 

1977 Taffler 
Μεταποίηση (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

4 98.0% 100.0% 

1979 Earl, Marais 
Μεταποίηση & Διανομές 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 

4 97.0% 91.0% 

1980 Altman, Levallee 
Διάφοροι Κλάδοι 
(Καναδάς) 

5 70%-94.1% 61.5%-90% 

1980 Dambolena, Khoury Διάφοροι Κλάδοι 21 66%-91% 75%-100% 

1980 Marais2 
Μεταποίηση & Διανομές 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 

4 100.0% 100.0% 

1980 Pettway, Sinkey Jr. Τράπεζες 4 75%-92% 67%-100% 

1980 Taffler3 Διανομές (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

4 96.0% 100.0% 

1981 Castanga, Matolcsy 
Διάφοροι Κλάδοι 
(Αυστραλία) 

10 0%-90% 76%-100% 

1982 Betts, Belhoul4 Διάφοροι Κλάδοι 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 

5 100.0% 96.0% 

1982 Taffler5 

Μεταποίηση & 
Κατασκευές (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

4 95.0% 96.0% 

1983 Betts, Belhoul6 Διάφοροι Κλάδοι 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 

7 96.0% 96.0% 

1983 El Hennway, Morris 
Μεταποίηση, 
Κατασκευές, Διανομές 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 

8 95.5% 100.0% 

                                                 
1 Ο πίνακας 4.1 αποτελεί προϊόν επεξεργασίας των στοιχείων της έρευνας των Bellovary, Giacomino 

και Akers [2007] 

2,3,4,5,6 Πηγή: Taffler [1984] 
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1983 Springate1 Διάφοροι Κλάδοι 
(Καναδάς) 

4 90.0% 95.0% 

1984 
Fulmer, Moon, Gavin, 
Erwin 

Μικρές Επιχειρήσεις 9 96.0% 100.0% 

1984 Izan 
Διάφοροι Κλάδοι 
(Αυστραλία) 

5 100.0% 100.0% 

1984 
Takahashi, Kurokawa, 
Watase 

Διάφοροι Κλάδοι 
(Ιαπωνία) 

8 100.0% 53%-75% 

1985 Casey, Bartczak Διάφοροι Κλάδοι 9 57%-90% 53%-75% 

1986 Lane, Looney, Wansley Τράπεζες 7 92.0% 61.0% 

1988 Unal Εστίαση (Τουρκία) 6 91.0% 93.0% 

1991 Laitinen 
Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις 
(Φινλανδία) 

6 90.0% 87.5% 

1993 Guan Διάφοροι Κλάδοι 4 90.0% 93.0% 

2001 Patterson Καζίνο 12 100.0% 89.0% 

Υποδείγματα Πιθανότητας 

Κυρίως από την δεκαετία του 80’ και έπειτα, έχουμε την εμφάνιση ερευνών οι 

οποίες στόχο έχουν την δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης πτώχευσης τα οποία όμως, 

σε αντίθεση με την Διακριτική Ανάλυση, δεν παράγουν ένα σκορ διάκρισης αλλά μία 

πιθανότητα πτώχευσης ή μη, μίας εταιρείας. Ένα από τα πρώτα πιθανοτικά 

υποδείγματα που επιστρατεύτηκε για την πρόβλεψη της πτώχευσης ήταν το 

Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας [Linear Probability Model] ενώ στην συνέχεια, 

λόγω τεχνικών προβλημάτων που εμφάνισε το εν λόγω υπόδειγμα, οι περισσότερες 

έρευνες στηρίχθηκαν στην χρήση των μεθόδων Λογιστικής Παλινδρόμησης 

[Logarithmic Unit ή αλλιώς Logit] και Παλινδρόμησης Πιθανοτικής Μονάδας 

[Probability Unit ή αλλιώς Probit]. Τα δύο τελευταία υποδείγματα και ιδιαίτερα το 

Logit, όπως θα δούμε και στην συνέχεια, βρήκαν ευρεία εφαρμογή στην πρόβλεψη 

πτώχευσης. 

Το 1970, οι Meyer και Pifer παρουσιάζουν την έρευνα τους η οποία βασίζεται 

στο Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας. Έχοντας ένα δείγμα 60 επιχειρήσεων του 

τραπεζικού τομέα, οι παραπάνω ερευνητές προχωρούν στην δημιουργία ενός 

μοντέλου το οποίο, σε αντίθεση με την Διακριτική Ανάλυση η οποία παράγει ένα σκορ 

διάκρισης, εξάγει μία πιθανότητα πτώχευσης για κάθε μία επιχείρηση. Στα 

αποτελέσματα της έρευνας τους, αναφέρονται ποσοστά συνολικά επιτυχούς 

                                                 
1 Πηγή: Sands, Springate, Var [1983] 
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διάκρισης μεταξύ πτωχευμένων και μη, τραπεζικών ιδρυμάτων που αγγίζουν το 

94.5%. Στην κατηγορία των Γραμμικών Υποδειγμάτων Πιθανότητας δύνανται να 

ενταχθούν επίσης και οι έρευνες των Collins [1982], Gloubos & Grammatikos [1984], 

Vranas [1992] και Papoulias & Theodossiou [1992]. Το εν λόγω υπόδειγμα 

αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα, όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, τα 

οποία απέτρεψαν την χρήση αυτού σε περαιτέρω έρευνες.  

Στην συνέχεια, παρατηρείται η ευρεία εφαρμογή των υποδειγμάτων Logit και 

Probit για την πρόβλεψη πτώχευσης. Ορισμένες από τις πρώτες δημοσιευμένες 

μελέτες που εφάρμοσαν τα υποδείγματα Probit και Logit για την πρόβλεψη 

πτώχευσης ήταν εκείνες των Hanweck [1977], Martin [1977] αντίστοιχα και οι οποίες 

αφορούσαν επιχειρήσεις του τραπεζικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στην 

έρευνα του Hanweck χρησιμοποιήθηκαν 6 χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες με 

ποσοστό συνολικά επιτυχούς διάκρισης των εταιριών ίσο με 83% ενώ οι αντίστοιχες 

τιμές για την έρευνα του Martin ανέρχονταν σε 4 αριθμοδείκτες και συνολικό 

ποσοστό επιτυχίας 91.7%. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η πλειοψηφία 

των ερευνών που βασίζονται στα εν λόγω υποδείγματα έγινε βάσει της ανάλυσης 

Logit. Πιο συγκεκριμένα, από τις 43 έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη 

της δεκαετίας του 60’ μέχρι και το 2007 μόνο σε 7 εξ ‘αυτών έγινε η χρήση του 

υποδείγματος Probit [Bellovary, Giacomino, Akers, 2007]. Επίσης, ορισμένες 

αξιοσημείωτες μελέτες οι οποίες εμφάνισαν ποσοστά επιτυχούς πρόβλεψης των 

πτωχευμένων εταιριών άνω του 85% για τα υποδείγματα Logit αναφέρονται στον 

Πίνακα 4.21: 

  

                                                 
1 Ο πίνακας 4.2 αποτελεί προϊόν επεξεργασίας των στοιχείων της έρευνας των Bellovary, Giacomino 

και Akers [2007] 
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Πίνακας 4.2: Έρευνες Logit 

Έτος 
Ονόματα 
Ερευνητών 

Κλάδοι Έρευνας 
Ανεξάρτητες 
μεταβλητές 

Επιτυχής Πρόβλεψη (Έτος -1) 

Πτωχευμένες Μη πτωχευμένες 

1977 Martin Τράπεζες 4 91.3% 91.1% 

1987a Pantalone, Platt Τράπεζες 5 86.7% 83.4% 

1988 
Aziz, Emanuel, 
Lawson 

Διάφοροι τομείς 6 85.7% 98.0% 

1991 Espahbodi Τράπεζες 4 84% 82% 

1991 Theodossiou Μεταποίηση (Ελλάδα) 8 96% 93% 

1994 
Platt Η., Platt Μ., 
Pedersen 

Πετρελαιοβιομηχανίες 6 80%-94% 91%-96% 

2002 Plat et al 
Εμπόριο 
Μεταφορικών Μέσων 

6 92% 100% 

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές του υποδείγματος Logit αποτελεί η 

μελέτη του Ohlson που δημοσιεύτηκε το 1980. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα του 

βασίσθηκε κυρίως στις μελέτες των White και Turnbull [1975a, 1975b] και 

Santomero και Vinso [1977] τους οποίους ο συγγραφέας αναγνωρίζει ως ορισμένους 

από τους πρώτους ερευνητές που εφάρμοσαν το υπόδειγμα Logit στην πρόβλεψη 

πτώχευσης. Ο Ohlson προτείνει την χρήση του υποδείγματος της λογιστικής 

παλινδρόμησης, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 105 πτωχευμένων επιχειρήσεων από 

ένα σύνολο 2.163 εισηγμένων εταιριών του βιομηχανικού τομέα για το χρονικό 

διάστημα 1970-1976. Όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, ο 

Ohlson αναπτύσσει τρία διαφορετικά μοντέλα με την χρήση εννιά 

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών στο κάθε ένα για τρεις διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Στα αποτελέσματα της έρευνας του, σχετικά με τα ποσοστά συνολικά 

επιτυχούς πρόβλεψης αναφέρει τιμές για τα τρία μοντέλα οι οποίες ανέρχονται 

αντιστοίχως σε 96%, 95.5% και 93%. Επίσης, όπως αναφέρουμε αναλυτικότερα στο 

επόμενο κεφάλαιο, στα ευρήματα του αναφέρει τέσσερις βασικούς παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο την πιθανότητα πτώχευσης 

μίας επιχείρησης με πρώτο τον παράγοντα που αφορά το μέγεθος των εταιριών.  

Άλλες αξιοσημείωτες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση του 

υποδείγματος Logit, πέραν των προαναφερθέντων, είναι εκείνες των Mensah [1983], 

Zavgren [1985], και Platt et al [2002]. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος ερευνητής, 

επιχείρησε να εξετάσει την υπόθεση της χρήσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

μίας επιχείρησης για την πρόβλεψη πτώχευσης σύμφωνα όμως με τις 

αποπληθωρισμένες τιμές αυτών, εφαρμόζοντας τόσο την Διακριτική Ανάλυση όσο 
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και την ανάλυση Logit σε ένα δείγμα 60 επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης για 

το χρονικό διάστημα 1975-1978. Στα αποτελέσματα του αναφέρει πως η χρήση ενός 

συνδυασμού ιστορικών αλλά και αποπληθωρισμένων λογιστικών τιμών στο 

υπόδειγμα Logit εμφάνισε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την αποκλειστική 

χρήση αποπληθωρισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων στο υπόδειγμα 

Διακριτικής Ανάλυσης. Στην συνέχεια, o Zavgren, το 1985, εφαρμόζει το υπόδειγμα 

Logit για την δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης πτώχευσης με επτά ανεξάρτητες 

μεταβλητές. Τα δεδομένα που χρησιμοποίησε αφορούσαν 90 επιχειρήσεις διαφόρων 

παραγωγικών κλάδων για την χρονική περίοδο 1972 – 1978. Στα αποτελέσματα της 

έρευνας του αναφέρονται ποσοστά συνολικά επιτυχούς διάκρισης τα οποία ξεκινάνε 

από 82% για το έτος -1 και καταλήγουν σε 80% για το έτος -5. Επίσης, σχετικά με την 

έρευνα των Platt et al το 2002, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν τον 

κλάδο του εμπορίου μεταφορικών μέσων για τα έτη από το 1989 μέχρι και το 1998 

με το τελικό αριθμό του δείγματος να ανέρχεται σε 86 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 

24 ήταν πτωχευμένες. Το ποσοστό συνολικά επιτυχούς διάκρισης στην εν λόγω 

έρευνα ανέρχεται σε 98% για το έτος -1. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε αναλυτικότερα στην έρευνα του Martin που 

πραγματοποιήθηκε το 1977. Στο άρθρο του με τίτλο «Early Warning of Bank Failure», 

ο ερευνητής επιχειρεί την σύγκριση ανάμεσα στα υποδείγματα Διακριτικής Ανάλυσης 

(γραμμικής και τετραγωνικής) και στο υπόδειγμα Logit. Πιο συγκεκριμένα, ο Martin 

υποστηρίζει πως το υπόδειγμα Διακριτικής Ανάλυσης αποτελεί μία υπό-συνθήκες 

υπό-κατηγορία των υποδειγμάτων Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logit). Η έρευνα του, 

αφορά των τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ, για τον οποίο συλλέγει στοιχεία 23 εμπορικών 

τραπεζών οι οποίες πτώχευσαν κατά τα έτη 1975, 1976 από ένα σύνολο δεδομένων 

5.598 τραπεζικών ιδρυμάτων. Στην συνέχεια, από μία αρχική λίστα 25 

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών χρησιμοποιεί οκτώ εξ ’αυτών οι οποίοι 

δύνανται να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την 

χρηματοοικονομική απόδοση την οποία περιγράφουν: I) Κίνδυνος Περιουσιακών 

Στοιχείων, ΙΙ) Ρευστότητα, ΙΙΙ) Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων, IV) Κερδοφορία. 

Αναπτύσσει τρία μοντέλα βασισμένα το καθ’ ένα αντίστοιχα σε ένα από τα 

προαναφερθέντα υποδείγματα και παρουσιάζει τα ποσοστά συνολικά επιτυχούς 

διάκρισης του κάθε μοντέλου για κάθε χρονιά στο χρονικό διάστημα από ένα έως 
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πέντε έτη πριν την πτώχευση. Συνοπτικά, αναφέρουμε πως σε έναν μέσο όρο και των 

πέντε ετών το μεγαλύτερο ποσοστό συνολικά επιτυχούς διάκρισης εμφανίζει η 

τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση με 91.6% ακολουθούμενη από την ανάλυση Logit 

με 91.2% και τέλος την γραμμική Διακριτική Ανάλυση με 87%. Στην συνέχεια, όσον 

αφορά την χρονική διάρκεια για ένα έτος πριν το γεγονός της πτώχευσης, η σειρά των 

τριών υποδειγμάτων παραμένει η ίδια σχετικά με τα ποσοστά συνολικά επιτυχούς 

διάκρισης των επιχειρήσεων με το υπόδειγμα Τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης 

να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 88,8%. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε πως 

σχετικά με τα ποσοστά επιτυχούς διάκρισης των πτωχευμένων επιχειρήσεων η 

ανάλυση Logit είναι εκείνη που εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κατά το πρώτο 

έτος με 88.6% έναντι 82.6% της Τετραγωνικής και 65.3% της Γραμμικής Διακριτικής 

Ανάλυσης. Στην συνέχεια, ανάλογες έρευνες στις οποίες επιχειρείται η εφαρμογή 

τόσο της Διακριτικής Ανάλυσης όσο και της Ανάλυσης Logit είναι εκείνες των Casey 

και Bartczak [1985] με ποσοστό συνολικά επιτυχούς πρόβλεψης της Διακριτικής 

Ανάλυσης για το έτος -1 που αγγίζει το 88.5% έναντι του 80.5% της Logit , των Aziz, 

Emanuel και Lawson [1988] με αντίστοιχο ποσοστό 88.8% για την Διακριτική 

Ανάλυση και 91.8% για την Logit και τέλος, των Espahbodi [1991] με 79% και 83% και 

Bukovinsky [1993] με 87.4% και 88.3% αντιστοίχως για τις δύο μεθόδους.  

4.4 Νεότερα Υποδείγματα 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται κυρίως στην παρουσίαση των κλασικών 

υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης. Ωστόσο θα αποτελούσε παράληψη από 

μέρους μας η μη-αναφορά σε νεότερα υποδείγματα που έχουν επιστρατευτεί στο 

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Συνοπτικά αναφέρουμε πως αξιοσημείωτες 

επιδόσεις στην διαδικασία πρόβλεψης πτώχευσης παρουσιάζει η χρήση μοντέλων 

που βασίζονται σε νεοφυή υποδείγματα όπως είναι τα Νευρωνικά Δίκτυα [Neural 

Networks]. Το εν λόγω υπόδειγμα των Νευρωνικών Δικτύων εφαρμόστηκε για πρώτη 

φορά στο επιστημονικό πεδίο της πρόβλεψης πτώχευσης των εταιριών από τους Bell, 

Ribar και Verchio [1990] σε έρευνα στην οποία σύγκριναν την εφαρμογή του εν λόγω 

υποδείγματος με το υπόδειγμα Logit καθώς επίσης και από τους Odom και Sharda 

[1990]. Η περαιτέρω διάδοση του εν λόγω υποδείγματος σε σχετικές μελέτες κατέστη 

δυνατή λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Στόχος ενός Νευρωνικού Δικτύου είναι η απομίμηση της δυναμικής διαδικασίας 

που ακολουθεί η ανθρώπινη σκέψη κατά την επίλυση ενός προβλήματος. Πιο 

συγκεκριμένα, σε μία προσπάθεια απλουστευμένης οπτικοποίησης των νευρωνικών 

δικτύων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την ύπαρξη στοιχείων εισαγωγής-εξαγωγής 

πληροφοριών (νευρώνες) καθένα από τα οποία δρα με τρόπο ανεξάρτητο από τα 

υπόλοιπα. Οι εν λόγω νευρώνες συνδέονται μεταξύ τους, υπό την έννοια πως η 

έξοδος ενός νευρώνα αποτελεί την είσοδο πληροφοριών άλλων νευρώνων, με τρόπο 

δυναμικό και σύμφωνα με ορισμένους συντελεστές βαρύτητας οι οποία 

προσδιορίζονται με βάση ένα δείγμα εκμάθησης. Τέλος, το σύνολο των νευρώνων 

δύνανται να χωριστεί σε επίπεδα επεξεργασίας δεδομένων όπως αυτά εμφανίζονται 

στην παρακάτω απεικόνιση [Γαγάνης, Δούμπος, Ζοπουνίδης, 2006]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1: Η δομή ενός Νευρωνικού Δικτύου1 

Ορισμένα επιπλέον υποδείγματα τα οποία εντάσσονται στα υποδείγματα 

πτώχευσης νέας γενιάς καθώς επίσης και αντίστοιχες, βάσει αυτών, έρευνες είναι τα 

«Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» [Decision Support Systems] [Dimitras, 

Zopounidis, Hurson, 1995] και η «Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων» [Data 

Envelopment Analysis] [Troutt et al., 1996]. 

                                                 
1  Γαγάνης, Χ., Μ. Δούμπος, και Κ. Ζοπουνίδης. 2006. Συστήματα πρόγνωσης της χρηματοοικονομικής 
αποτυχίας: Η ελληνική εμπειρία, σελίδα: 55,. Εκδόσεις Κλειδάριθμος 
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4.5 Σύνοψη 

Ως μία σύντομη σύνοψη της προηγηθείσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο εμφανίζονται ορισμένες  

χαρακτηριστικές έρευνες της κάθε μεθόδου πρόβλεψης πτώχευσης. 

Πίνακας 4.3: Σύνοψη Υποδειγμάτων 

Υποδείγματα 
Χαρακτηριστικές Μελέτες 

Όνομα Ετος 

Πρώιμα Υποδείγματα FitzPatrick 1932 

Μονομεταβλητή Ανάλυση Beaver 1966 

Διακριτική Ανάλυση 

Γραμμική Altman 1968 

Τετραγωνική Altman et al 1977 

Πιθανοτικά Υποδείγματα 

Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας Meyer & Pifer 1970 

Probit Hanweck 1977 

Logit Ohlson 1980 

Νεότερα Υποδείγματα 

Νευρωνικά Δίκτυα Odom & Sharda 1990 

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Dimitras, Zopounidis, Hurson 1995 

Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων  Troutt et al. 1996 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

5.1 Μονομεταβλητή Ανάλυση 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η πιο χαρακτηριστική έρευνα της 

εν λόγω ανάλυσης είναι εκείνη του William H. Beaver [1966]. Ο ερευνητής στήριξε 

την έρευνα του σε ένα δείγμα 79 ζευγών πτωχευμένων και μη επιχειρήσεων για τις 

οποίες συνέλεξε δεδομένα έως και πέντε έτη πριν την πτώχευση. Η αντιστοίχιση των 

πτωχευμένων με τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις έγινε με βάση πρώτον τον τομέα 

δραστηριοποίησης (μεταποίηση ή εμπόριο) της κάθε επιχείρησης και δεύτερον το 

ύψος του Ενεργητικού. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε πως η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων άνηκε στον παραγωγικό τομέα της μεταποίησης. Στην συνέχεια, από 

όλους τους πιθανούς συνδυασμούς αριθμοδεικτών, ο ερευνητής κατέληξε σε ένα 

σύνολο 30 εξ αυτών τους οποίους χώρισε σε πέντε ομάδες και οι οποίοι προέκυπταν 

τόσο από τους ισολογισμούς όσο και από τα αποτελέσματα χρήσης των 

επιχειρήσεων. Το αρχικό πλήθος των 30 αριθμοδεικτών επιλέχθηκε με βάση τρία 

κριτήρια. Πρώτον, την συχνότητα εμφάνισης ενός δείκτη στην βιβλιογραφία. 
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Δεύτερον, ο κάθε δείκτης θα έπρεπε να έχει εμφανίσει ικανοποιητικά αποτελέσματα 

σε προηγούμενες έρευνες που είχαν διεξαχθεί. Τρίτον, ο κάθε αριθμοδείκτης θα 

έπρεπε να μπορεί να εκφραστεί σε όρους ταμιακών ροών.  

Η ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών έγινε σε τρία βήματα. Πρώτον, 

πραγματοποιείται σύγκριση των μέσων όρων των αριθμοδεικτών ανάμεσα σε 

πτωχευμένες και μη επιχειρήσεις προκειμένου να δοθεί μία πρώτη εικόνα σχετικά με 

τις διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες του δείγματος. Δεύτερον, εφαρμόζεται ο 

έλεγχος της διχοτόμου μεταβλητής ταξινόμησης. Στο σημείο αυτό, εν ολίγοις, 

δομείται ένα υπόδειγμα πρόβλεψης πτώχευσης το οποίο επιτρέπει την διάκριση μίας 

επιχείρησης ως πτωχευμένη ή μη, ανάλογα με τις επιδόσεις της σε κάθε 

χρηματοοικονομικό αριθμοδείκτη μεμονωμένα. Το τελευταίο βήμα αφορά την 

ανάλυση των λόγων πιθανοφάνειας των αριθμοδεικτών του δείγματος. Στο τρίτο 

αυτό σημείο, στην ουσία επιχειρείται η μεμονωμένη χρήση αριθμοδεικτών για την 

εξαγωγή πιθανοτήτων πτώχευσης μίας επιχείρησης.  

Στην εφαρμογή της στατιστικής μονοδιάστατης προσέγγισης, η έρευνα 

καταλήγει στο συμπέρασμα πως η χρήση των παρακάτω αριθμοδεικτών είναι η πιο 

αποτελεσματική για την πρόβλεψη πτώχευσης.  

Χ1= [Ταμιακές Ροές / Σύνολο Υποχρεώσεων] 

Χ2= [Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού] 

Χ3= [Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού] 

Χ4= [Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Χ5= [Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Χ6= [“No-Credit Interval”]1 

Τέλος, στην έρευνα του Beaver, ο αριθμοδείκτης Χ1 εμφανίζει το μεγαλύτερο 

ποσοστό συνολικής επιτυχούς πρόβλεψης, 90%, για ένα έτος πριν την πτώχευση. Στον 

παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά συνολικά επιτυχούς πρόβλεψης για τους 

αριθμοδείκτες Χ1 – Χ5. Σημειώνουμε, πως ο ερευνητής στην εργασία του αναφέρει 

δύο διαφορετικά Cut-Off σημεία με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφορετικών 

αντίστοιχα ποσοστών συνολικά επιτυχούς διάκρισης των επιχειρήσεων για κάθε 

                                                 
1 [Αμυντικά Περιουσιακά Στοιχεία – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] /  [Λειτουργικά Έξοδα] 
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σημείο. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε πως τα ποσοστά συνολικά επιτυχούς 

διάκρισης που εμφάνισε το υπόδειγμα του Beaver για 5 έτη πριν την πτώχευση 

κυμαίνονταν από 65% μέχρι 78% με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας να ανήκει και 

πάλι στον αριθμοδείκτη Χ1. 

Πίνακας 5.1: Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης της έρευνας του Beaver 

Αριθμοδείκτες Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 

Ποσοστό συνολικά 
επιτυχούς διάκρισης 

90% 88% 81% 80% 80% 77% 

Η μονομεταβλητή μέθοδος ανάλυσης έχει δεχτεί αρκετές κριτικές από την 

επιστημονική κοινότητα. Αρχικά, αναγνωρίζεται η ευχρηστία της μεθόδου στην 

δημιουργία προβλέψεων αλλά το βασικότερο μειονέκτημα της αποτελεί το γεγονός 

πως στο συγκεκριμένο είδος ανάλυσης η πρόβλεψη πτώχευσης γίνεται με την 

μεμονωμένη χρήση του κάθε αριθμοδείκτη [Altman, 1968]. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να παραγνωρίζεται η αθροιστικού τύπου προβλεπτική ικανότητα των αριθμοδεικτών. 

Επιπροσθέτως, ένα ακόμη σημείο κριτικής της συγκεκριμένης μεθόδου αποτέλεσε η 

χρήση αριθμοδεικτών χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ενδεχόμενες μεταξύ τους 

συσχετίσεις [Γαγάνης, Δούμπος, Ζοπουνίδης, 2006]. 

5.2 Διακριτική Ανάλυση 

5.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η λογική που ακολουθείται στην εν λόγω μέθοδο παρομοιάζεται με την ανάλυση 

διασποράς - ANOVA (Analysis of Variance). Πιο συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή της 

Διακριτικής Ανάλυσης για την πρόβλεψη της πτώχευσης, συλλέγουμε ένα δείγμα n 

επιχειρήσεων οι οποίες δύνανται να ταξινομηθούν σε δύο αμοιβαίως αποκλειόμενες 

ομάδες (στην προκειμένη περίπτωση ταξινομούμε τις επιχειρήσεις σε πτωχευμένες 

και μη). Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε κάθε ομάδα έχουμε ένα σύνολο k 

μεταβλητών (αριθμοδείκτες) οι οποίες πρέπει πρώτον, να μην εμφανίζουν υψηλούς, 

μεταξύ αυτών, συντελεστές συσχέτισης (αποφυγή πολυσυγγραμικότητας), δεύτερον, 

να ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή και τρίτον, οι πίνακες 

διακύμανσης συνδιακύμανσης των μεταβλητών ανάμεσα στις δύο ομάδες πρέπει να 

είναι ίσοι. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω μέθοδος ανάλυσης είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητη στην ύπαρξη ακραίων παρατηρήσεων (outliers). Εφόσον 

πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, προχωρούμε στην εξαγωγή της διακριτικής 
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συνάρτησης η οποία γίνεται με βάση την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 

λανθασμένης κατάταξης μίας επιχείρησης. Η διακριτική συνάρτηση έχει την εξής 

μορφή [Ζοπουνίδης, 1998]: 

Z� = a� +  a�X�,� + a�X�,� + + a�X�,� + + a�X�,�      (1) 

Όπου,  

Ζi: Το σκορ επιχείρησης i σύμφωνα με το οποίο χαρακτηρίζεται ως πτωχευμένη ή  μη 

αj: Οι συντελεστές διαχωρισμού 

Χj,i: Ο αριθμοδείκτης j της επιχείρησης i 

Στην συνέχεια, υπολογίζεται μία τιμή διαχωρισμού (Cut-Off Point) η οποία 

χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την διάκριση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, 

αντικαθιστούμε στη εξίσωση (1) όπου Xj,i τον μέσο όρο του αριθμοδείκτη j για τις 

ομάδες 0 και 1 ξεχωριστά. Η αντικατάσταση γίνεται με τις τιμές ���
��ά�� �

 και ���
��ά�� �

 

για τις πτωχευμένες και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις αντίστοιχα ως εξής: 

Ζ���� = a� +  a�Χ��
��ά�� �

+ a�Χ��
��ά�� �

+ + a�Χ��
��ά�� �

      (2) 

Ζ���� = a� +  a�Χ��
��ά�� �

+ a�Χ��
��ά�� �

+ + a�Χ��
��ά�� �

      (3) 

Οι τιμές που δίνονται από τις (2) και (3) είναι στην ουσία το αποτέλεσμα της 

συνάρτησης διαχωρισμού στα κεντροειδή (centroids) των δύο ομάδων 0 και 1. Ο 

μέσος όρος των παραπάνω τιμών μας δίνει την τιμή διαχωρισμού (Cut-Off Point). 

Ειδικότερα, δεδομένου ότι ��� ��� �����. = (�̅� + �̅�)/2, θεωρούμε πως αν �� >

�. �. �. τότε η επιχείρηση i κατατάσσεται στην ομάδα 1 ενώ αν �� < �. �. � η 

επιχείρηση κατατάσσεται στην ομάδα 0. 

5.2.2 Υπόδειγμα Z-Score 

Στην παρούσα υπό-ενότητα επιχειρείται παρουσίαση της έρευνας του Edward I. 

Altman όπως αυτή δημοσιεύτηκε το 1968. Όπως είδαμε και στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της παρούσας εργασίας, η μελέτη του Altman εφαρμόζει το υπόδειγμα 

της Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης (Linear Discriminant Analysis) και έχει μείνει 

γνωστή ως το υπόδειγμα «Z-Score». Η έρευνα ξεκινάει με την συλλογή δεδομένων 

για πτωχευμένες και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα 

αντλώντας ετήσια οικονομικά στοιχεία από το βιομηχανικό εγχειρίδιο της Moody’s 

για επιχειρήσεις που πτώχευσαν κατά την χρονική περίοδο 1946-1965. Ο αρχικός 

όγκος δεδομένων εμπεριείχε πτωχευμένες και μη επιχειρήσεις με μέσο όρο 
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Ενεργητικού τα 6.4εκ. αμερικάνικα δολάρια. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

ισομερώς χωρισμένο σε δύο ομάδες επιχειρήσεων, πτωχευμένες και μη, ενώ 

παράλληλα σε κάθε πτωχευμένη επιχείρηση αντιστοιχήθηκε και μια υγιής. Η 

αντιστοίχιση έγινε με βάση πρώτον, τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε 

πτωχευμένης εταιρείας και δεύτερον, με βάση το ύψος των περιουσιακών στοιχείων. 

Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από εξήντα έξι επιχειρήσεις, 33 

πτωχευμένες και 33 μη πτωχευμένες. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονταν στο 

δείγμα ήταν εκείνες των οποίων το ύψος του Ενεργητικού ήταν μεταξύ ενός και 

εικοσιπέντε εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής. 

Στην συνέχεια, ο Altman, προχώρησε στην επιλογή των αριθμοδεικτών-

ανεξάρτητων μεταβλητών που θα χρησιμοποιούσε για την εξαγωγή των συντελεστών 

παλινδρόμησης. Η αρχική λίστα περιλάβανε 22 χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες 

οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση πρώτον, την δημοτικότητα αυτών στην βιβλιογραφία 

και δεύτερον, με βάση την εν δυνάμει σχετικότητα αυτών στην προκείμενη μελέτη. 

Από την εν λόγω λίστα, πέντε αριθμοδείκτες προκρίθηκαν οι οποίοι μεγιστοποιούν 

την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης διαχωρισμού. Σύμφωνα με τον Altman, 

η τελική επιλογή των παραπάνω μεταβλητών έγινε ύστερα από εφαρμογή των εξής 

διαδικασιών:  

1. Αξιολόγηση της στατιστικής σημαντικότητας διαφόρων εναλλακτικών 

συναρτήσεων συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της σχετικής 

συνεισφοράς της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής. 

2. Αξιολόγηση της ενδοσυσχέτισης (intercorellation) μεταξύ των αντίστοιχων 

μεταβλητών του υποδείγματος 

3. Παρατήρηση της προβλεπτικής ακρίβειας διαφόρων μεταβλητών (profiles) 

4. Κρίση του αναλυτή 

Η τελική συνάρτηση διαχωρισμού – μοντέλο Z-Score - που δίνεται είναι η εξής: 

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.999X5 

Όπου, 

Z = [Συνολικό Σκορ] 

Χ1 = [Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού] 

X2 = [Συσσωρευμένα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού] 

X3 = [Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού] 
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X4 = [Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Λογιστική Αξία Συνολικού Χρέους] 

X5 = [Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού] 

Σχετικά με την τιμή διαχωρισμού (Cut-Off Point), προτείνεται από τον ερευνητή 

η χρήση ενός εύρους τιμών διαχωρισμού στο οποίο εμπεριέχεται μία «Γκρίζα Ζώνη» 

όπου όποιες επιχειρήσεις εντάσσονται σε αυτή ταξινομούνται ως επιχειρήσεις 

αβέβαιου αποτελέσματος σχετικά με το αν θα πτωχεύσουν ή όχι. Σύμφωνα με το εν 

λόγω εύρος, μία επιχείρηση δύναται να καταταχθεί ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες 

όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 5.2: Εύρη Cut-Off σημείων του Z-Score 

Εύρος Z-Score Κατηγορία Διάκρισης 
>2.67 Μη Πτωχευμένες 

1.81 – 2.67 Γκρίζα Ζώνη [Αβέβαιο Αποτέλεσμα] 
<1.81 Πτωχευμένες 

Στην συνέχεια, πραγματοποιείται μία σειρά από στατιστικούς ελέγχους σχετικά 

τόσο με την κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή Χi όσο και με την προβλεπτική ικανότητα 

του μοντέλου Z Score. Σε πρώτη φάση, εφαρμόζονται στατιστικοί έλεγχοι σχετικά με 

την διακριτική ικανότητα του κάθε αριθμοδείκτη ξεχωριστά καθώς και την 

συνεισφορά αυτού στο τελικό υπόδειγμα πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα 

καταδεικνύουν την ύπαρξη διακριτικής ικανότητας της συνάρτησης του 

υποδείγματος (ο έλεγχος έγινε με την εφαρμογή του F-test) ενώ συγχρόνως ο 

αριθμοδείκτης [Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού] αναδεικνύεται 

ως ο πιο σημαντικός σχετικά με την συνεισφορά αυτού στην πρόβλεψη της διάκρισης 

μίας επιχείρησης σε πτωχευμένη ή μη. Η ακριβής σειρά της σχετικής συνεισφοράς 

του κάθε αριθμοδείκτη στην διακριτική ικανότητα του μοντέλου είναι η εξής: Χ3 , X5 , 

X4 , X2 , X1. 

Έπειτα, ελέγχεται στην πράξη η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου τα 

αποτελέσματα της οποίας κατατάσσονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 5.3: Έλεγχος προβλεπτικής Ικανότητας Z - Score 

 Πρόβλεψη Διάκρισης 

Πραγματική Διάκριση Πτωχευμένες Μη Πτωχευμένες 

Πτωχευμένες Η1 Μ1 
Μη Πτωχευμένες Μ2 Η2 

Όπου, 

Η1: Επιτυχής ταξινόμηση πτωχευμένης επιχείρησης 

Η2: Επιτυχής ταξινόμηση μη πτωχευμένης επιχείρησης 
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M1: Σφάλμα ταξινόμησης Τύπου Ι – Καταχώριση μίας πτωχευμένης επιχείρησης ως 

     μη πτωχευμένη 

Μ2: Σφάλμα ταξινόμησης Τύπου ΙΙ – Καταχώριση μίας μη πτωχευμένης επιχείρησης 

     ως πτωχευμένη 

Αρχικά, στο υπόδειγμα εισάγονται παρατηρήσεις του αρχικού δείγματος για το 

έτος -1 σύμφωνα με το οποίο εξήχθη η διακριτική συνάρτηση. Στον πρώτο έλεγχο 

εξετάζονται δεδομένα εταιρειών για χρονικό διάστημα ενός έτους πριν την 

πτώχευση. Στην συνέχεια, ο έλεγχος επαναλαμβάνεται για χρονικό διάστημα 2 ετών 

πριν το γεγονός της πτώχευσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν το υπόδειγμα να έχει 

προβλεπτική ικανότητα με επιτυχία 95.5% όσον αφορά την συνολική επιτυχή 

ταξινόμηση των εταιρειών για ένα έτος πριν την πτώχευση και 83% για δύο έτη πριν, 

όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 5.4: Προβλεπτική Ικανότητα Z-Score (Έτος -1) 

 Πρόβλεψη Διάκρισης 

Πραγματική Διάκριση Πτωχευμένες Μη Πτωχευμένες 

Πτωχευμένες 31 2 
Μη Πτωχευμένες 1 32 

Πίνακας 5.5: Προβλεπτική Ικανότητα Z-Score (Έτος -2) 

 Πρόβλεψη Διάκρισης 

Πραγματική Διάκριση Πτωχευμένες Μη Πτωχευμένες 

Πτωχευμένες 23 9 
Μη Πτωχευμένες 2 31 

Στην συνέχεια, στην έρευνα εισάγονται δύο νέα δείγματα παρατηρήσεων πάνω 

στα οποία επιχειρείται η εφαρμογή του μοντέλου πρόβλεψης. Το πρώτο δείγμα 

αποτελείται από 25 πτωχευμένες επιχειρήσεις με εύρος μεγέθους περιουσιακών 

στοιχείων αντίστοιχο με εκείνο του αρχικού δείγματος. Στην προκειμένη περίπτωση, 

το υπόδειγμα επιτυγχάνει να ταξινομήσει σωστά το 96% των παρατηρήσεων.  

Αξιοσημείωτες είναι οι επιδόσεις του μοντέλου πρόβλεψης στην εφαρμογή 

δεύτερου δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω δειγματοληψία περιλάβανε 66 μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις οι οποίες όμως είχαν αντιμετωπίσει οικονομικές 

δυσκολίες (εμφάνιση ελλειμμάτων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις) είτε κατά 

το έτος 1958 είτε κατά το 1961. Το υπόδειγμα Z-Score κατάφερε να κατατάξει σωστά, 

δηλαδή ως μη πτωχευμένες, τις 52 από τις 66 επιχειρήσεις, δηλαδή το 79% του 

δείγματος. 
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Τέλος, αναφορικά με τις επιδόσεις του μοντέλου Z-Score σε βάθος πενταετίας 

παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας. Τα ποσοστά που αναφέρονται αφορούν την 

εφαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα προηγούμενων ετών των επιχειρήσεων 

σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε το Z-Score. 

Πίνακας 5.6: Προβλεπτική ικανότητα Z-Score σε βάθος πενταετίας 

Ετος -1 -2 -3 -4 -5 
Ποσοστό συνολικά 

επιτυχούς διάκρισης 
95% 72% 48% 29% 36% 

5.2.3 Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση - Υπόδειγμα ZETA 

Η Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση (Quadratic Discriminant Analysis) εφαρμόστηκε 

για πρώτη φορά από τον Smith το 19471 και αποτελεί παραλλαγή του υποδείγματος 

Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης. Σε αντίθεση με την τελευταία, η τετραγωνική 

ανάλυση δεν απαιτεί τις μήτρες διακύμανσης – συνδιακύμανσης των κατηγοριών 

ταξινόμησης να είναι ίσες σε μέγεθος. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου 

ανάλυσης στον τομέα της πρόβλεψης πτώχευσης εφαρμόστηκε στην προσπάθεια 

βελτίωσης του προηγούμενου υποδείγματος «Z–Score» του Altman σε έρευνα που 

δημοσιεύτηκε το 1977 από τους Altman, Haldeman και Narayanan με την 

παρουσίαση του υποδείγματος «ZETA Analysis». Το εν λόγω υπόδειγμα ακολουθεί 

παρόμοια φιλοσοφία με το προηγούμενο μοντέλο «Z-Score», προσπαθώντας να 

προβλέψει την κατηγοριοποίηση μίας επιχείρησης ανάμεσα στις ομάδες των 

πτωχευμένων και μη εταιρειών. Σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς, οι λόγοι 

αντικατάστασης του μοντέλου Z -Score με το ZETA, σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, 

είναι οι εξής: 

1. Η άποψη πως κάθε οικονομικό μοντέλο πρέπει να συμβαδίζει με τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού των οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη μεταβολών τόσο στα μεγέθη όσο και στο 

χρηματοοικονομικό προφίλ των πτωχευμένων εταιρειών. 

2. Η προσθήκη στην έρευνα πιο ευαίσθητων στην πτώχευση κλάδων 

επιχειρήσεων όπως είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις. 

                                                 
1 Γαγάνης, Χ., Μ. Δούμπος, και Κ. Ζοπουνίδης. 2006. Συστήματα πρόγνωσης της χρηματοοικονομικής 

αποτυχίας: Η ελληνική εμπειρία. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 



 

48 

3. Η αναγνώριση των πιο πρόσφατων αλλαγών στα πρότυπα 

χρηματοοικονομικής και λογιστικής αναφοράς. 

4. Η αξιολόγηση των πρόσφατων, για την περίοδο εκείνη, κριτικών της 

Διακριτικής Ανάλυσης. 

Σε πρώτο στάδιο, συγκεντρώθηκαν δύο δείγματα, εκ των οποίων το ένα 

αποτελούσε το δείγμα ελέγχου, 111 επιχειρήσεων για την χρονική περίοδο 1969-

1975 εκ των οποίων οι 53 ήταν πτωχευμένες1. Η αντιστοίχιση των εταιριών έγινε με 

βάση τον παραγωγικό κλάδο με το 50% να ανήκει στον μεταποιητικό τομέα ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό των επιχειρήσεων στον κλάδο του εμπορίου. Στην συνέχεια, από 

ένα αρχικό σύνολο 27 αριθμοδεικτών, το οποίο δημιουργήθηκε με βάση τόσο την 

δημοτικότητα αυτών σε προηγούμενες μελέτες όσο και με βάση την ικανότητα αυτών 

στο να αποτελέσουν ενδείξεις οικονομικής δυσχέρειας, επιλέχθηκαν εκείνοι οι 

δείκτες που παρουσίαζαν την μεγαλύτερη σημαντικότητα σε μία σειρά από 

στατιστικούς ελέγχους. Προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση ακραίων 

παρατηρήσεων και να βελτιστοποιηθεί η κανονικότητα των επιλεχθέντων 

αριθμοδεικτών χρησιμοποιήθηκαν λογαριθμικοί μετασχηματισμοί αυτών 

[Ζοπουνίδης, 1998]. Οι 7 δείκτες τους οποίους περιλαμβάνει το υπόδειγμα ZETA είναι 

οι εξής: 

Χ1 = [Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού] 

X2 = [Σύνολο Ενεργητικού] 

X3 = [Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Χρηματοοικονομικά Έξοδα] 

X4 = [Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

X5 = [Παρακρατηθέντα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού] 

X6 = [Τρέχουσα Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Διαρκή Κεφάλαια] 

X7 = [Σταθερότητα του αριθμοδείκτη X1 για 10 συναπτά έτη] 

Στην συνέχεια, πραγματοποιούνται ορισμένοι στατιστικοί έλεγχοι σχετικά με την 

μηδενική υπόθεση περί ίσων μητρών διακύμανσης – συνδιακύμανσης μεταξύ των 

ομάδων (προϋπόθεση της Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης). Ο έλεγχος δείχνει την 

υπόθεση μηδέν να απορρίπτεται πράγμα που συνεπάγεται την προτίμηση χρήσης της 

Τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης αντί της γραμμικής. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί 

                                                 
1 Λόγω τεχνικών δυσκολιών υπήρχαν 5 περισσότερες μη πτωχευμένες επιχειρήσεις στο δείγμα. 
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πως, σύμφωνα με τους ερευνητές, το μοντέλο της Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης 

υπερέχει εκείνου της τετραγωνικής όσον αφορά τα ποσοστά συνολικά επιτυχούς 

διάκρισης όταν τα μοντέλα εφαρμόζονται στο δείγμα ελέγχου. Επίσης, στο σημείο 

αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε πως οι συντελεστές του μοντέλου ZETA 

καθώς και οι πίνακες διακύμανσης – συνδιακύμανσης δεν δημοσιοποιήθηκαν από 

τους ερευνητές λόγω συμφωνίας που είχε γίνει με την εταιρεία «WSW». 

Σχετικά με τα ποσοστά επιτυχούς διάκρισης του μοντέλου ΖΕΤΑ παρατίθεται ο 

πίνακας 5.7. Τα ποσοστά που αναγράφονται στον εν λόγω πίνακα αφορούν την 

εφαρμογή του μοντέλου ΖΕΤΑ τόσο με την μέθοδο της Γραμμικής όσο και με την 

μέθοδο της Τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης. Παρατηρούμε, πως για το χρονικό 

διάστημα του ενός έτους πριν από την πτώχευση και τα δύο μοντέλα εμφανίζουν ίδια 

ποσοστά συνολικά επιτυχούς διάκρισης 92.8%. ενώ αν παρατηρήσουμε τα 

αντίστοιχα ποσοστά για την εφαρμογή δεδομένων προηγούμενων ετών, το μοντέλο 

που βασίζεται στην Γραμμική Διακριτική Ανάλυση εμφανίζει τα υψηλότερα σε κάθε 

περίπτωση.  

Πίνακας 5.7: Ποσοστά επιτυχούς πρόβλεψης μοντέλου «ΖΕΤΑ» 

Έτος 

Γραμμική Διακριτική Ανάλυση Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση 

Πτωχευμένες 
Μη 

Πτωχευμένες 

Συνολικό 
Ποσοστό 
Επιτυχίας 

Πτωχευμένες 
Μη 

Πτωχευμένες 

Συνολικό 
Ποσοστό 
Επιτυχίας 

-1 96.2% 89.7% 92.8% 94.3% 91.4% 92.8% 

-2 84.9% 93.1% 89.0% 77.4% 91.9% 84.7% 

-3 74.5% 91.4% 83.5% 62.7% 92.1% 78.9% 

-4 68.1% 89.5% 79.8% 57.4% 87.8% 74.0% 

-5 69.8% 82.1% 76.8% 46.5% 87.5% 69.7% 

Τέλος, αναφέρουμε την σύγκριση που πραγματοποίησαν οι συγγραφείς 

ανάμεσα στο μοντέλο ΖΕΤΑ1 και στο μοντέλο «Z–Score» του 1968. Η εν λόγω 

διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δύο βήματα. Πρώτον, εφάρμοσαν το μοντέλο Z – 

Score στα δεδομένα του νέου δείγματος σύμφωνα με το οποίο δημιουργήθηκε το νέο 

μοντέλο. Στο δεύτερο βήμα, τα δύο μοντέλα εφαρμόστηκαν στα δεδομένα του 

δείγματος σύμφωνα με το οποίο είχε δημιουργηθεί το μοντέλο Z–Score το 1968. Τα 

αποτελέσματα διακριτικής ικανότητας για ένα και δύο έτη πριν την πτώχευση 

                                                 
1 Τα αποτελέσματα του μοντέλου «ΖΕΤΑ» στο σημείο αυτό αφορούν την δημιουργία αυτού με βάση 

την Γραμμική Διακριτική Ανάλυση. 
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εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως το μοντέλο 

Z-Score εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά συνολικά επιτυχούς διάκρισης για το πρώτο 

έτος, τόσο στα νέα (95.5% έναντι 93% του ΖΕΤΑ) όσο και στα παλιά δεδομένα (88.5% 

έναντι 84.6% του ΖΕΤΑ) . 

Πίνακας 5.8: Εφαρμογή «ΖΕΤΑ» & «Z-Score» σε δεδομένα διαφορετικών χρονικών 
περιόδων 

Δείγμα 1969 - 1975 

Ετος ΖΕΤΑ Z-Score 
Πτωχευμένες Μη Πτωχευμένες Πτωχευμένες Μη Πτωχευμένες 

-1 96.2% 89.7% 93.9% 97% 
-2 84.9% 93.1% 71.9% 93.9% 

Δείγμα 1946 – 1965 

Ετος ΖΕΤΑ Z-Score 
Πτωχευμένες Μη Πτωχευμένες Πτωχευμένες Μη Πτωχευμένες 

-1 86.8% 82.4% 92.5% 84.5% 
-2 83% 89.3% 83% 86.2% 

5.2.4 Κριτική της Διακριτικής Ανάλυσης  

Αν και η μέθοδος της Διακριτικής Ανάλυσης παρουσίασε ευρεία εφαρμογή σε 

έρευνες για την πρόβλεψη πτώχευσης των επιχειρήσεων δεν άργησε να δεχτεί 

ισχυρές κριτικές από την επιστημονική κοινότητα [Eisenbeis, 1977],[Joy and Tollefson, 

1975], [Altman et al., 1981]. Λόγου χάρη, οι Lane, Looney και Wansley [1986] ως 

βασικό μειονέκτημα αναφέρουν το γεγονός πως στην Διακριτική Ανάλυση, το σκορ 

που προκύπτει από την συνάρτηση διάκρισης αφορά μόνο την περίπτωση πτώχευσης 

ή μη μιας επιχείρησης σε χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται εκ των προτέρων από 

τα δεδομένα. Αν για παράδειγμα, μία διακριτική συνάρτηση δομηθεί με βάση ετήσια 

δεδομένα επιχειρήσεων για ένα έτος πριν την πτώχευση, τότε το σκορ που προκύπτει 

δεν δίνει την δυνατότητα διάκρισης ανάμεσα σε επιχειρήσεις που πτώχευσαν σε έξι, 

οκτώ ή δώδεκα μήνες μετά την δημοσίευση των τελευταίων οικονομικών 

αποτελεσμάτων. Επίσης, οι ίδιοι συγγραφείς, υποστηρίζουν πως ένα μοντέλο 

Διακριτικής Ανάλυσης το οποίο δομείται με οικονομικά δεδομένα επιχειρήσεων για 

ένα συγκεκριμένο έτος, λόγου χάρη το έτος -1, δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 

οικονομικά δεδομένα που αφορούν προηγούμενα έτη υποβαθμίζοντας έτσι την 

χρησιμότητα της εν λόγω μεθόδου ανάλυσης. 

Το 1977, εννέα χρονιά μετά την δημοσίευση του δημοφιλούς υποδείγματος Z 

score από τον Edward I. Altman, ο Robert A. Eisenbeis, σε άρθρο στο οποίο ασχολείται 

αποκλειστικά με την κριτική της Διακριτικής Ανάλυσης αναφέρει τα σημαντικότερα 
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μειονεκτήματα της εν λόγω μεθόδου. Σύμφωνα με τον τελευταίο, τα προβλήματα 

που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της Διακριτικής Ανάλυσης σε οικονομικά και 

χρηματοοικονομικά δεδομένα είναι τα εξής: 

1. Καταστρατήγηση της υπόθεσης περί πολυμεταβλητής κατανομής. 

Στον τομέα των οικονομικών και των χρηματοοικονομικών, αποτελεί συχνό 

φαινόμενο η συλλογή δειγμάτων των οποίων η κατανομή αποκλίνει από την 

πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 

μεροληψίας στους στατιστικούς ελέγχους των υποδειγμάτων που αναπτύσσονται 

στην Διακριτική Ανάλυση.  

2. Καταστρατήγηση της υπόθεσης περί ίσων With – in Groups μητρών 

διακύμανσης συνδιακύμανσης 

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην χρήση της γραμμικής αντί της τετραγωνικής 

Διακριτικής Ανάλυσης όταν οι πίνακες συνδιακύμανσης των ομάδων δεν είναι ίσοι. 

Αυτό έχει επιπτώσεις τόσο στον έλεγχο περί στατιστικά σημαντικών διαφορών των 

μέσων όρων των μεταβλητών ανάμεσα στις δύο ομάδες όσο και στους κανόνες 

διάκρισης του υποδείγματος.  

3. Μη σωστή ερμηνεία της σημαντικότητάς των ανεξάρτητων μεταβλητών  

Σύνηθες φαινόμενο είναι η προσπάθεια ερμηνείας των συντελεστών της 

διακριτικής συνάρτησης ωσάν ήταν συντελεστές της κλασικής παλινδρόμησης 

ελαχίστων τετραγώνων. Στην περίπτωση της Διακριτικής Ανάλυσης, οι συντελεστές 

της συνάρτησης διάκρισης δεν δύνανται να ερμηνευτούν ως η ceteris paribus 

μεταβολή του διακριτικού σκορ μετά από αύξηση μίας ανεξάρτητης μεταβλητής κατά 

μία μονάδα. Επίσης σε αντίθεση με την κλασική παλινδρόμηση ελαχίστων 

τετραγώνων, στην Διακριτική Ανάλυση δεν πραγματοποιείται έλεγχος για την 

στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών της συνάρτησης διάκρισης.  

4. Μείωση των διαστάσεων 

Στην Διακριτική Ανάλυση, η μείωση των διαστάσεων γίνεται είτε μέσω της 

ελάττωσης των ερμηνευτικών μεταβλητών είτε μέσω τις μείωσης των διακρατικών 

συναρτήσεων που εξάγονται. Το αν μία ανεξάρτητη μεταβλητή πρέπει να 

συμπεριληφθεί στο υπόδειγμα ή όχι, εξαρτάται από το αν η εν λόγω μεταβλητή 

δύναται να συνεισφέρει σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο στην συνολική διακριτική 

ικανότητα του υποδείγματος. Όπως αναφέρει o Eisenbeis [1977], διάφορες τεχνικές 
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για την μείωση των διαστάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί ανά καιρούς, όπως για 

παράδειγμα η χρήση της στατιστικής Wilk’s Lambda για την ανάδειξη των 

ανεξάρτητων μεταβλητών εκείνων οι οποίες εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά 

διαφορετικούς μέσους όρους ανάμεσα στις ομάδες διάκρισης. Όμως, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπου στόχος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου διάκρισης μεταξύ δύο 

ομάδων, οι εν λόγω τεχνικές μείωσης των διαστάσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την 

διακριτική ικανότητα του μοντέλου ακόμη και όταν έχουν αποκλειστεί οι μη 

στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές. 

5. Ασαφής ορισμός των ομάδων 

Μία από τις προϋποθέσεις της διακρατικής ανάλυσης είναι η χρήση ομάδων 

διάκρισης οι οποίες είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες μεταξύ τους. Δεν είναι όμως 

λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες καταστρατηγείται η εν λόγω προϋπόθεση. Οι πιο 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι εκείνες στις οποίες μία, εκ φύσεως, συνεχής 

μεταβλητή τμηματοποιείται προκειμένου να αποτελέσει την βάση για την 

δημιουργία ομάδων διάκρισης. 

6. Μη κανονική επιλογή των a-priori πιθανοτήτων ή/και του κόστους εσφαλμένης 

ταξινόμησης των επιχειρήσεων  

Στο σημείο αυτό τονίζεται η πολλές φορές λανθασμένη επιλογή των «εκ των 

προτέρων ορισμένων» (a-priori) πιθανοτήτων της διάκρισης ανάμεσα στις ομάδες 

διαχωρισμού ή/και του κόστους που σχετίζεται με τα σφάλματα Τύπου Ι και ΙΙ. Αυτό 

κυρίως συμβαίνει σε περιπτώσεις ερευνών όπου το δείγμα των πτωχευμένων και μη, 

επιχειρήσεων δεν έχει συλλεχθεί με τυχαίο τρόπο, ακολουθώντας δηλαδή τις αρχές 

της ορθούς δειγματοληψίας, με αποτέλεσμα η a-priori πιθανότητα του δείγματος μία 

επιχείρηση να ανήκει στην ομάδα των πτωχευμένων, καθώς επίσης και τα σχετικά 

κόστη των σφαλμάτων τύπου Ι και ΙΙ, να μην αντικατοπτρίζουν τη πραγματική 

πιθανότητα και τα πραγματικά σχετικά κόστη του συνολικού πληθυσμού. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει πως όταν η συλλογή του δείγματος δεν γίνεται με τρόπο τυχαίο, 

τότε, η εκτιμημένη πιθανότητα p = [Η επιχείρηση i να ανήκει στην ομάδα των 

πτωχευμένων] του δείγματος διαφέρει από την αντίστοιχη πιθανότητα π που 

παρατηρείται στον πληθυσμό με αποτέλεσμα η διαδικασία ελαχιστοποίησης των 

σφαλμάτων Τύπου Ι και ΙΙ να αφορά μόνο το συλλεχθέν δείγμα και όχι τον πληθυσμό.  
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7. Προβλήματα στην εκτίμηση των Σφαλμάτων Τύπου Ι και ΙΙ κατά την αξιολόγηση 

της προβλεπτικής ικανότητας των υποδειγμάτων. 

Στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται λόγος για τις διάφορες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να ελεγχθεί η προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων 

που βασίζονται στην Διακριτική Ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, ο Eisenbeis [1977], 

παραθέτει μία λίστα στην οποία σχολιάζει τις διάφορες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται ανά καιρούς για την εκτίμηση των ποσοστών επιτυχούς 

πρόβλεψης. Σχετικά με δύο από τις πιο ευρέως διαδεδομένες μεθόδους, εκείνη του 

ελέγχου στο αρχικό δείγμα και εκείνη κατά την οποία ο έλεγχος γίνεται σε ένα 

δευτερεύον δείγμα (Hold-Out Sample) αναφέρει τα εξής. Σχετικά με την εκτίμηση των 

ποσοστών επιτυχούς διάκρισης που βασίζονται στην εφαρμογή των μοντέλων στο 

αρχικό δείγμα σύμφωνα με το οποίο δημιουργήθηκαν, αναφέρει πως τα εν λόγω 

ποσοστά εμφανίζουν μεγάλα επίπεδα μεροληψίας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

χρήση σχετικά μικρών δειγμάτων. Αντίστοιχα, ο έλεγχος που βασίζεται σε 

δευτερεύοντα δείγματα (Hold-Out Samples) δύναται να δώσει καλύτερα, σε σχέση με 

τα επίπεδα μεροληψίας, αποτελέσματα αλλά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία 

γίνεται χρήση ενός ικανοποιητικά μεγάλου μεγέθους δείγμα.  

5.3 Πιθανοτικά Υποδείγματα 

5.3.1 Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας 

Το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας (Linear Probability Model) χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά από τους Meyer και Pifer το 1970. Βασικός στόχος του μοντέλου, σε 

αντίθεση με την Διακριτική Ανάλυση, είναι η ταξινόμηση μιας επιχείρησης ως 

πτωχευμένη με βάση μίας πιθανότητας πτώχευσης και όχι βάσει ενός συγκεκριμένου 

σκορ. Το μοντέλο βασίζεται στην οικονομετρική μέθοδο της παλινδρόμησης 

ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares Regression) σε συνδυασμό με μία 

εξαρτημένη ψευδομεταβλητή (Dummy variable) η οποία παίρνει τιμές μηδέν ή ένα 

ανάλογα με το αν μία επιχείρηση πρόκειται να πτωχεύσει ή αν θα συνεχίσει τις 

δραστηριότητες της. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος OLSR εφαρμόζεται προκειμένου 

να εκτιμηθεί η παρακάτω συνάρτηση: 

Π� = β�� +  β�X�� +  β�X�� + +  β�X�� 
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Όπου,  

Πi: Η πιθανότητα η επιχείρηση i να πτωχεύσει. Αποτελεί την εξαρτημένη 

μεταβλητή.  

βin: Οι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων 

Χin: Η ανεξάρτητες μεταβλητές - χαρακτηριστικά της επιχείρησης i 

Οι Meyer και Pifer, σε έρευνα που πραγματοποίησαν το 1970, επικεντρώθηκαν 

κυρίως στην πρόβλεψη πτώχευσης στον τραπεζικό τομέα ακολουθώντας την εξής 

διαδικασία. Αρχικά, συλλέχθηκαν δεδομένα για ένα δείγμα 60 εμπορικών τραπεζών 

για το χρονικό διάστημα 1948 - 1965. Το δείγμα ήταν ισομερώς καταμερισμένο 

ανάμεσα στις δύο ομάδες πτωχευμένων και μη πτωχευμένων τραπεζών και η 

συλλογή χρηματοοικονομικών στοιχείων για κάθε μία τράπεζα κάλυπτε διάστημα 6 

ετών πριν από το έτος πτώχευσης κάθε τράπεζας. Στην συνέχεια, ακολούθησαν την 

«Stepwise» μέθοδο για προκειμένου να αποφασίσουν ποιες ερμηνευτικές 

μεταβλητές – χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες θα συμπεριλάβουν στο μοντέλο 

τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο, η ανεξάρτητη μεταβλητή 

που κρίνεται ως ικανή σε κάθε βήμα για να εισαχθεί στο μοντέλο είναι εκείνη η 

οποία, σε συνδυασμό με τις όποιες προηγουμένως εισηγμένες μεταβλητές, 

ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων. Στην συνέχεια, οι 

ερευνητές προχωρούν σε κατασκευή και έλεγχο δέκα διαφορετικών μοντέλων, πέντε 

εκ των οποίων αφορούσαν δεδομένα το έτος -1 ενώ τα υπόλοιπα το έτος -2. Τα 

μοντέλα λάμβαναν υπόψιν έως και εννιά χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες για 

την πρόβλεψη πιθανότητας πτώχευσης. Στα αποτελέσματα τους αναφέρουν πως, με 

την χρήση εννιά χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ως ανεξάρτητες μεταβλητές, τα 

ποσοστά συνολικά επιτυχούς πρόβλεψης πτώχευσης που αγγίζουν το 88.5% για ένα 

έτος πριν την πτώχευση ενώ για δύο έτη πριν το ίδιο ποσοστό αγγίζει το 85%.  

Όπως αναφέραμε και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, αν και το γραμμικό 

υπόδειγμα πιθανότητας χρησιμοποιήθηκε από αρκετούς ερευνητές, δεν κατάφερε 

να αντικαταστήσει τα υποδείγματα Διακριτικής Ανάλυσης. Ένα από τα βασικότερα 

μειονεκτήματα των γραμμικών υποδειγμάτων πιθανότητας, το οποίο όπως θα δούμε 

διορθώνεται από το υπόδειγμα Logit, είναι πως αν και το υπόδειγμα προσπαθεί να 

προβλέψει τις πιθανότητες πτώχευσης μίας επιχείρησης, κατά την εφαρμογή της 

εκτιμημένης συνάρτησης παλινδρόμησης, η εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου 
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ενδέχεται να εμφανίσει τιμές πέραν των ορίων από μηδέν έως ένα πράγμα το οποίο 

δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο μοντέλο. 

5.3.2 Υποδείγματα Logit και Probit 

Τα υποδείγματα Logit και Probit ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των 

πολυμεταβλητών μοντέλων και αποτελούν υπό συνθήκη πιθανοτικά υποδείγματα 

πρόβλεψης. Με την χρήση των υποδειγμάτων στην πρόβλεψη πτώχευσης 

προσπαθούμε να υπολογίσουμε την τιμή μίας δυαδικού χαρακτήρα εξαρτημένης 

μεταβλητής με βάση ένα συγκεκριμένο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών. Σε 

αντίθεση με την Διακριτική Ανάλυση που είδαμε προηγουμένως, στα εν λόγω 

υποδείγματα η ανάλυση βασίζεται στην αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας και 

επικεντρώνεται γύρω από την προσπάθεια υπολογισμού μίας πιθανότητας 

πτώχευσης και όχι ενός αριθμητικού σκορ. Επίσης στα εν λόγω υποδείγματα, οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές δύνανται να είναι αριθμητικής, ονομαστικής ή ακόμη και 

τακτικής φύσεως.  

5.3.2.1 Υπόδειγμα Logit 

Τα υποδείγματα λογιστικής παλινδρόμησης, αρχικά δύνανται να διακριθούν σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με το είδος της εξαρτημένης μεταβλητής: 

Διμερής (binary) 

Η εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνει τιμές 0 ή 1 ανάλογα με την κατηγοριοποίηση 

των δεδομένων που εφαρμόζεται. Στην προκειμένη περίπτωση δύναται να 

εφαρμοστεί η ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε πτωχευμένες και υγιείς. Στην 

ανάπτυξη των υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης εφαρμόζεται κυρίως η 

κατηγορία της διμερούς ή δίτομης εξαρτημένης μεταβλητής.  

Τακτική (ordinal) 

Η εξαρτημένη μεταβλητή αποτελείται από τρεις ή και περισσότερες κατηγορίες 

διαχωρισμού οι οποίες είναι ιεραρχικά δομημένες. Λόγου χάρη δύναται να 

εφαρμοστεί η ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες όπως πτωχευμένες, 

μη υγιείς εν λειτουργία και υγιείς. 
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Ονομαστική (nominal) 

Η εξαρτημένη μεταβλητή αποτελείται από τρεις ή περισσότερες κατηγορίες 

διαχωρισμού οι οποίες όμως δεν είναι ιεραρχικά διαβαθμισμένες. Η εν λόγω τεχνική 

δεν συνίσταται στην δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης πτώχευσης. 

Στην ανάπτυξη των υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης εφαρμόζεται κυρίως η 

κατηγορία της διμερούς ή δίτομης εξαρτημένης μεταβλητής. Η εκτίμηση των 

συντελεστών της λογιστικής παλινδρόμησης γίνεται με την μέθοδο της μέγιστης 

πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Estimate). Επίσης σημειώνουμε πως ως 

προϋπόθεση των υποδειγμάτων Logit κρίνεται αναγκαίο οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

να ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή ενώ παράλληλα, σε αντίθεση 

με την Διακριτική Ανάλυση, δεν κρίνεται αναγκαία η ισότητα των «With-In Groups» 

μητρών διακύμανσης – συνδιακύμανσης. Το υπόδειγμα Logit έχει την εξής μορφή: 

p� = F(z�) =
1

1 + e���
      (1) 

z� = a + ��
��      (2) 

Όπου, 

pi: Η πιθανότητα η επιχείρηση i να εντάσσεται στην ομάδα 1 

F (zi): Η συνάρτηση της λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής 

Xi: Η μήτρα των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών της επιχείρησης i 

β: Η μήτρα των συντελεστών παλινδρόμησης 

5.3.2.2 Υπόδειγμα Probit 

Η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα Logit και Probit έγκειται στη χρήση 

διαφορετικών συναρτήσεων κατανομών. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως, το πρώτο μοντέλο βασίζεται στην Λογαριθμική Αθροιστική Τυπική 

Κατανομή (F), [p� = F(z�)]. Σε αντιστοιχία με την προηγούμενη μαθηματική 

διατύπωση, το μοντέλο Probit βασίζεται στην Αθροιστική Κανονική Κατανομή (Φ), 

[p� = Φ(z�)]. 

5.3.3 Μοντέλο «O–Score» 

Η έρευνα του James A. Ohlson το 1980, η οποία έμεινε γνωστή ως «O–Score Model», 

αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές του υποδείγματος Logit στην 

πρόβλεψη πτώχευσης των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Ohlson χρησιμοποίησε 

το υπόδειγμα Logit για την κατασκευή τριών μοντέλων για την πρόβλεψη πτώχευσης 
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για έως και τρία έτη πριν αυτή συμβεί. Η έρευνα του βασίσθηκε σε ένα δείγμα 105 

πτωχευμένων και 2.058 μη πτωχευμένων επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα 

1970-1976. Επρόκειτο για επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα των οποίων οι 

μετοχές ήταν διαπραγματεύσιμες στο ευρύ κοινό. Ως πτωχευμένες θεωρήθηκαν οι 

εταιρίες εκείνες οι οποίες είχαν υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύμφωνα με τις 

επίσημες νομοθετικές διαδικασίες. 

Ο Ohlson εφαρμόζοντας την λογιστική παλινδρόμηση, παρουσίασε τρία μοντέλα 

πρόβλεψης πτώχευσης, καθ’ ένα από τα οποία αναφέρεται σε διαφορετική χρονική 

περίοδο. Το πρώτο μοντέλο αφορά την πρόβλεψη πτώχευσης έως και ένα έτος πριν 

αυτή συμβεί, ενώ το δεύτερο μοντέλο αναφέρεται στην πρόβλεψη πτώχευσης για 

δύο έτη πριν από το έτος 0. Το τρίτο μοντέλο αφορά την πρόβλεψη πτώχευσης σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα ένα ή 2 έτη πριν την πτώχευση. Πιο συγκεκριμένα, 

τα τρία μοντέλα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα . Οι μη στατιστικά σημαντικές 

ανεξάρτητες μεταβλητές, σύμφωνα με το t-test, εμφανίζονται με αστερίσκο. 

Πίνακας 5.9: Μοντέλο «O-Score» 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Σταθερά 

Μοντέλο 1 
-0.407 6.03 -1.43* 0.0757* -2.37 -1.83 0.258 -1.72 -0.521 -1.32* 1 έτος πριν την 

πτώχευση 

Μοντέλο 2 
-0.519 4.76 -1,71* -0.297* -2.74* -2.18 -0.78* -1.98 0.4218 1.84 2 έτη πριν την 

πτώχευση 

Μοντέλο 3 
-0.478 5.29 -0.99* 0.062* -4.62 -2.25 -0.521* -1.91 0.212* 1.13* 1 έως 2 έτη πριν την 

πτώχευση 

Οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν, των οποίων οι συντελεστές φαίνονται στον 

παραπάνω πίνακα, είναι οι εξής: 

Χ1 = [Λογάριθμος του αποπληθωρισμένου Συνόλου Ενεργητικού] 

Χ2 = [Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού] 

Χ3 = [Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Χ4 = [Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Κυκλοφορούν Ενεργητικό] 

Χ5 = [Ψευδομεταβλητή. Οπού [Συνολικές Υποχρεώσεις > Σύνολο Ενεργητικού] 

Χ6 = [Καθαρά Έσοδα / Σύνολο Ενεργητικού] 

Χ7 = [Κεφάλαια προερχόμενα από συνήθη λειτουργία / Σύνολο Υποχρεώσεων] 
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Χ8 = Ψευδομεταβλητή όπου, [Εμφάνιση Καθαρών Ζημιών για δύο συναπτά έτη]=1    

 [Κάθε άλλη περίπτωση]=0 

Χ9= Μεταβολή στα Καθαρά Αποτελέσματα (Κ.Α.) εκφρασμένη ως                               

 [Κ.Α.t – K.A.t-1] / [ Κ.Α.t + K.A.t-1] 

Τέλος, στα συμπεράσματα της έρευνα του, ο Ohlson, αναφέρει ποσοστά 

συνολικά επιτυχούς ταξινόμησης που αγγίζουν το 96% τόσο για το έτος -1 όσο και για 

το έτος  -2 ενώ για το μοντέλο που αφορά την πρόβλεψη πτώχευσης εντός χρονικού 

διαστήματος από ένα έως δύο έτη το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 93%. Επίσης 

αξίζει να αναφερθεί πως ο ερευνητής κατονομάζει τέσσερις βασικούς παράγοντες οι 

οποίοι δύνανται να επηρεάσουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο την πιθανότητα 

πτώχευσης μίας επιχείρησης. Οι εν λόγω παράγοντες είναι οι εξής: 

 Το μέγεθος της οικονομικής οντότητας 

 Η χρηματοοικονομική δομή αυτής 

 Η χρηματοοικονομική της απόδοση 

 Η ρευστότητα της επιχείρησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΡΕΥΝΑ 

6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Για την συλλογή του δείγματος της έρευνας ακολουθήσαμε παρόμοια λογική με 

εκείνη που ακολούθησε ο Edward I. Altman το 1968 στο υπόδειγμα «Z-score». Αρχικά 

συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά με το ποιες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών επιχειρήσεις έκαναν αίτηση για υπαγωγή αυτών στον πτωχευτικό νόμο 

3588/2007 στο χρονικό διάστημα 2008-2016. Η τελική λίστα των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων επιβεβαιώθηκε από έγκυρες πηγές και πιο συγκεκριμένα από τις 

ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε επιχείρησης, τις ανακοινώσεις 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τέλος από μη διαψευσθέντα άρθρα γνωστών 

εφημερίδων σχετικά με κατάθεση αίτησης υπαγωγής στον νόμο 3588/2007. Στην 

συνέχεια, θεωρήσαμε ως έτος μηδέν εκείνο στο οποίο η επιχείρηση κατέθεσε αίτηση 

για υπαγωγή στον πτωχευτικό κώδικα στο αντίστοιχο πρωτοδικείο της έδρας της. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως στην παρούσα έρευνα δεν γίνεται διάκριση 

μεταξύ των επιχειρήσεων που έκαναν αίτηση για οριστική πτώχευση, δηλαδή για 
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λύση και εκκαθάριση της εταιρίας, και εκείνων που έκαναν αίτηση για την υπαγωγή 

τους στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Ο λόγος για την μη εφαρμογή διάκρισης 

μεταξύ αυτών των περιπτώσεων είναι πως η απόφαση για το αν μία επιχείρηση 

δικαιούται να υπαχθεί υπό την προστασία του εν λόγω άρθρου αποτελεί προϊόν τόσο 

οικονομικών όσο και νομικών παραγόντων η ανάλυση των οποίων ξεφεύγει από τα 

όρια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σχετικές προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα αναλύονται στον επίλογο. 

Στην συνέχεια, προχωρήσαμε στην αντιστοίχιση κάθε μίας πτωχευμένης εταιρίας 

με μία μη πτωχευμένη. Σημειώνεται, πως στην παρούσα έρευνα μία μη πτωχευμένη 

επιχείρηση δεν θεωρείται απαραίτητα και οικονομικά υγιής. Πιο συγκεκριμένα, ως 

μη πτωχευμένη θεωρήσαμε μία επιχείρηση η οποία, χρονολογικά, από το έτος 0, της 

αντίστοιχης πτωχευμένης, και πριν δεν είχε κάνει καμία αίτηση για την υπαγωγή της 

στον πτωχευτικό κώδικα. Η αντιστοίχιση των εταιριών έγινε πρώτον με βάση τον 

κλάδο δραστηριότητας, όπως αυτός ορίζεται από την Στατιστική Ταξινόμηση 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ) και δεύτερον με βάση το ύψος του 

ενεργητικού της πτωχευμένης κατά το έτος μείον ένα, δηλαδή ένα έτος πριν την 

κατάθεση της αίτησης πτώχευσης. Το τελικό δείγμα αποτελείται από 64 επιχειρήσεις 

εκ των οποίων οι 32 θεωρούνται πτωχευμένες. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να 

σημειώσουμε πως το στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιήσαμε για την εξαγωγή της 

παρούσας έρευνας είναι το «SPSS Statistics 23» της IBM. Στην συνέχεια, παραθέτουμε 

την ονομαστική λίστα των εταιριών καθώς και ένα διάγραμμα που απεικονίζει τον 

καταμερισμό των επιχειρήσεων στους κλάδους δραστηριότητας. Όπως φαίνεται και 

στο Διάγραμμα 6.1 το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του δείγματος ανήκει 

στον κλάδο της μεταποίησης με ποσοστό 30% ενώ δεύτερος εμφανίζεται ο κλάδος 

των κατασκευών με ποσοστό 22%. Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως, σε όλη 

την έκταση της παρούσας διπλωματικής, ακολουθούμε το αμερικάνικο σύστημα 

παρουσίασης των οικονομικών και στατιστικών μεγεθών σύμφωνα με το οποίο η 

υποδιαστολή χρησιμοποιείται για τις χιλιάδες και η τελεία για τα δεκαδικά ψηφία. 
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Πίνακας 6.1: Δείγμα πτωχευμένων και μη πτωχευμένων επιχειρήσεων 

Α/Α Πτωχευμένες Επιχειρήσεις 
Ετος 

0 
Ενεργητικό 
(Ετος -1) (€) 

Μη Πτωχευμένες 
Επιχειρήσεις 

Ενεργητικό 
(Ετος -1) (€) 

1 LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2008 163,763,831 SINGULARLOGIC Α.Ε. 121,253,298 

2 BETANET Α.Ε. 2008 104,315,000 F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. 135,838,166 

3 ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε. 2008 64,703,964 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
Α.Ε.&Β.Ε. 

72,930,619 

4 MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 2009 13,558,564 ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Β.Ε.Σ.Ε. 7,568,491 

5 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. 2009 8,179,708 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

15,133,205 

6 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε. 2009 34,827,847 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 45,799,429 

7 ΜΑΞΙΜ Κ. Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. 2009 29,776,371 
ΚΛΩΣΤΟΥΦ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Α.Ε. 

22,627,870 

8 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 2010 380,706,848 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
A.E."INTRAKAT" 

226,632,700 

9 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 2010 5,309,929 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 18,410,139 

10 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 2010 19,786,498 ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. 20,741,564 

11 ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2010 362,431,830 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 427,595,713 

12 UNITED TEXTILES Α.Ε. 2010 201,687,000 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. 161,729,000 

13 ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.  2011 15,792,341 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 15,137,059 

14 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Γ.  Α.Ε. 2011 99,050,000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 144,927,000 

15 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ.-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2011 101,369,512 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 106,138,185 

16 ΕΔΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. Α.Τ.Ε. 2011 146,004,000 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 192,447,000 

17 ALSINCO Α.Ε.Ε. 2012 12,586,596 C.P.I. Α.Ε. 12,343,376 

18 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. 2012 59,280,183 
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Ε. 

60,755,640 

19 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 2012 46,482,293 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Α.Ε. 47,908,457 

20 ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. 2012 740,621,000 ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. 815,978,000 

21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2013 2,340,973 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 9,657,750 

22 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 2013 630,640,000 FORTHNET Α.Ε. 602,832,951 

23 NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. 2013 76,983,286 
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 

77,427,716 

24 ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. 2013 195,321,489 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε. 

244,133,672 

25 SPRIDER Α.Ε.Β.Ε. 2013 72,627,000 
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. 

66,805,294 

26 FINTEXPORT Α.Β.Ε.Ε. 2013 28,463,150 ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 34,772,931 

27 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2013 28,354,000 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 379,636,000 

28 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2014 307,783,000 ΑΘΗΝΑ Α.Τ.E. 248,900,557 

29 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 2014 90,164,997 
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 

50,523,533 

30 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Α.Ε. 2014 280,666,000 ΑΛΟΥΜΙΛ Α.Ε. 251,103,644 

31 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. 2016 72,124,709 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 88,306,000 

32 ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 2016 4,227,329 
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. 

5,269,000 

Μέσος Όρος Ενεργητικού (€) 137,497,789 
Μέσος Όρος 

Ενεργητικού (€) 
147,851,999 
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Διάγραμμα 6.1: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του 

              δείγματος 

Κατόπιν, ξεκινήσαμε την συλλογή χρηματοοικονομικών στοιχείων, για κάθε μία 

από τις 64 επιχειρήσεις, για πέντε συναπτά έτη πριν από το αντίστοιχο έτος μηδέν 

της εκάστοτε πτωχευμένης εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται τόσο από τις 

οικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας όσο και από δεδομένα του Χ.Α.Α., του 

αρχείου δεδομένων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της βάσης 

δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου καθώς και των διαδυκτιακών ιστότοπων: 

iMentor.gr, Capital.gr και Naftemporiki.gr. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν είναι τα εξής: 

 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 Σύνολο Ενεργητικού 

 Μέσος σταθμικός όρος μετοχών σε κυκλοφορία 

 Χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος μετοχής  

κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης 

 Συσσωρευμένα Αποτελέσματα Χρήσης (Συσσωρευμένα Κέρδη/Ζημίες) 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 Σύνολο Υποχρεώσεων 

 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 

 Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων 

 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

ΕΜΠΟΡΙΟ (Ζ), 
16%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΣΤ), 
22%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 11%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Δ), 
30%

ΓΕΩΡΓΙΑ (Α), 3%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Θ), 
3%

ΆΛΛΟ, 6%
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Στην συνέχεια, για κάθε μία επιχείρηση, έχοντας ως βάση τα παραπάνω στοιχεία, 

υπολογίσαμε τους εξής χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: 

Α.Δ.1= [Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης1 (Κ.Κ.Κ.)  / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.2= [Συσσωρευμένα Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.3= [Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων (Α.Π.Φ.Τ.) / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.4= [Κεφαλαιοποίηση2 / Συνολικές Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.5= [Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.6= [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.7= [Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης (Κ.Κ.Κ.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.8= [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.9= [Συσσωρευμένα Αποτελέσματα Χρήσης / Αποτελέσματα προ Φόρων και 

 Τόκων  (Α.Π.Φ.Τ.)] 

Α.Δ.10= [Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.11= [Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων (Α.Π.Φ.Τ.) / Κύκλος Εργασιών  

   (Πωλήσεις)] 

Οι πέντε πρώτοι εκ των παραπάνω αριθμοδεικτών επιλέχθηκαν διότι είναι οι 

εννοιολογικά πλησιέστεροι σε εκείνους του υποδείγματος Z-Score που αναπτύχθηκε 

από τον Altman το 1968 και χρησιμοποιούνται με στόχο τον έλεγχο της3: 

I)Ρευστότητας [Α.Δ.1], ΙΙ) Κερδοφορίας [Α.Δ.2], ΙΙΙ) Παραγωγικότητάς [Α.Δ.3], 

IV)Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης [Α.Δ.4] και της V) Αποτελεσματικότητας της 

διοίκησης [Α.Δ.5].  Παράλληλα, οι υπόλοιποι έξι αριθμοδείκτες δημιουργήθηκαν με 

σκοπό τον έλεγχο της: I) Οικονομικής Διάρθρωσης [Α.Δ.6], ΙΙ) Ρευστότητας [Α.Δ.7], 

ΙΙΙ)Δανειακής Επιβάρυνσης [Α.Δ.8], IV) Απόδοσης [Α.Δ.9, Α.Δ.10] και V) Κερδοφορίας 

[Α.Δ.11].  

                                                 
1 Το «Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης» στην παρούσα εργασία υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό και στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

2 Η «Κεφαλαιοποίηση» στην παρούσα εργασία υπολογίζεται ως το  γινόμενο του Μέσου Σταθμικού 

Όρου των αριθμών των μετοχών σε κυκλοφορία επί την Τιμή Κλεισίματος της μετοχής κατά την 

τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του αντίστοιχου έτους. 

3 Οι χαρακτηρισμοί των εν λόγω αριθμοδεικτών αναφέρονται όπως αυτοί εμφανίζονται στην έρευνα 

του Altman το 1968: Altman, E., I. 1968. «Financial Ratios, discriminant analysis and the prediction of 

corporate bankruptcy.» The Journal of Finance 23(4): 589-609. 
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Τέλος, παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες στους οποίους εμφανίζονται οι 

μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του κάθε αριθμοδείκτη τόσο στο συνολικό 

δείγμα όσο και ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρήσεων, προκειμένου να δοθεί μία 

πρώτη εικόνα του δείγματος. Σημειώνουμε πως με στόχο μία πιο αναλυτική 

παρουσίαση των δεδομένων του δείγματος, στο παράρτημα 1 της παρούσας 

εργασίας παραθέτουμε έντεκα διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν την διαχρονική 

πορεία των μέσων όρων των αριθμοδεικτών για τις ομάδες των πτωχευμένων και μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων αντίστοιχα. 

Πίνακας 6.2: Μέσες Τιμές και Τυπικές Αποκλίσεις Δείγματος 

Μεταβλητές Μέση Τιμή 
Τυπική 

Απόκλιση 

Α.Δ.1 Κ.Κ.Κ. / Ενεργητικό -0.268 0.868 

Α.Δ.2 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Ενεργητικό -1.534 6.519 

Α.Δ.3 Α.Π.Φ.Τ. / Ενεργητικό -0.135 0.337 

Α.Δ.4 Κεφαλαιοποίηση / Σύνολο Υποχρεώσεων 0.954 2.382 

Α.Δ.5 Πωλήσεις / Ενεργητικό 0.543 0.551 

Α.Δ.6 Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 0.098 0.853 

Α.Δ.7 Κ.Κ.Κ. / Βραχ. Υποχρεώσεις 1.043 5.740 

Α.Δ.8 Ίδια Κεφάλαια / Μακρ. Υποχρεώσεις 2.613 11.120 

Α.Δ.9 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Α.Π.Φ.Τ. -197.292* 1391.82 

Α.Δ.10 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / Ενεργητικό -0.219 0.417 

Α.Δ.11 Α.Π.Φ.Τ. / Πωλήσεις -3.830 23.631 
*Η εμφάνιση εξαιρετικά χαμηλής μέσης τιμής του αριθμοδείκτη 9 οφείλεται κυρίως στις μη 
πτωχευμένες  «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.». 

 

Πίνακας 6.3: Μέσες Τιμές & Τυπικές Αποκλίσεις Ομάδων Δείγματος 

Μεταβλητές Ομάδα 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Α.Δ.1 Κ.Κ.Κ. / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -0.692 1.062 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 0.155 0.182 

Α.Δ.2 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -2.555 8.689 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -0.512 2.953 

Α.Δ.3 Α.Π.Φ.Τ. / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -0.274 0.432 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 0.005 0.065 

Α.Δ.4 
Κεφαλαιοποίηση / Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 0.156 0.164 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 1.752 3.192 

Α.Δ.5 Πωλήσεις / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 0.531 0.671 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 0.555 0.408 

Α.Δ.6 Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -0.318 1.039 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 0.514 0.202 

Α.Δ.7 Κ.Κ.Κ. / Βραχ. Υποχρεώσεις 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -0.438 0.412 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 2.525 7.891 

Α.Δ.8 
Ίδια Κεφάλαια / 
Μακρ. Υποχρεώσεις 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -2.227 5.550 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 7.452 13.121 

Α.Δ.9 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Α.Π.Φ.Τ. 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 6.598 24.039 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -401.182* 1962.245 
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Πίνακας 6.3: Συνέχεια 

 Μεταβλητές Ομάδα 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Α.Δ.10 
Καθαρά Αποτελέσματα / 
Ενεργητικό 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -0.426 0.511 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -0.011 0.052 

Α.Δ.11 Α.Π.Φ.Τ. / Πωλήσεις 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -7.613 33.246 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ -0.048 0.215 

 
*Η εμφάνιση εξαιρετικά χαμηλής μέσης τιμής του αριθμοδείκτη 9 οφείλεται κυρίως στις μη 
πτωχευμένες  «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.». 

6.2 Διακριτική Ανάλυση 

6.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Η εφαρμογή της Διακριτικής Ανάλυσης1 στην παρούσα εργασία αποτελείται από τρία 

μέρη όσον αφορά τις ανεξάρτητες μεταβλητές διαχωρισμού. Στο πρώτο μέρος της 

έρευνας χρησιμοποιούμε ως διακριτικές μεταβλητές τους αριθμοδείκτες εκείνους οι 

οποίοι είναι πλησιέστεροι στο μοντέλο Z -Score του Altman [1968]. Στο δεύτερο μέρος 

της Διακριτικής Ανάλυσης χρησιμοποιούμε ένα τεστ στατιστικής σημαντικότητας της 

διαφοράς των μέσων όρων των διακριτικών μεταβλητών ανάμεσα στις δύο ομάδες 

επιχειρήσεων, πτωχευμένων και μη, προκειμένου να αποφασίσουμε ποιες 

μεταβλητές είναι εκείνες που έχουν την υψηλότερη διακριτική ικανότητα σε 

στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Στο τρίτο μέρος, χρησιμοποιούμε την ανά–βήμα 

(Stepwise) μέθοδο ανάλυσης για την επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών 

διάκρισης που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. Προκειμένου να γίνει ο ex ante 

διαχωρισμός των επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στο στατιστικό πακέτο, στο 

βιβλίο εργασίας (Microsoft Excel) αναθέσαμε δίπλα από κάθε μία επιχείρηση τον 

αριθμό 0 ή 1 ανάλογα με το αν η εκάστοτε εταιρία θεωρούνταν πτωχευμένη ή μη 

αντίστοιχα. Η εν λόγω μεταβλητή ονομάστηκε “STATE”. 

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση, κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις που διέπουν την Διακριτική Ανάλυση οι οποίες είναι οι 

εξής2: 

 

                                                 
1 Σημειώνουμε πως η παρούσα έρευνα γίνεται βάσει της Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης. Ως εκ 

τούτου, σε όλη την έκταση της παρούσας έρευνας, οι όποιες αναφορές στα Μοντέλα Διακριτικής 

Ανάλυσης αφορούν την Γραμμική Διακριτική Ανάλυση. 

2 Οι εν λόγω προϋποθέσεις αναγράφονται όπως αυτές αναφέρονται στο στατιστικό πακέτο SPSS 23 

για την πραγματοποίηση της Διακριτικής Ανάλυσης.  
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1. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική 

κατανομή. 

2. Οι ομάδες του δείγματος πρέπει να είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες. Στην 

προκειμένη περίπτωση, μία επιχείρηση δεν μπορεί να ανήκει και στις δύο ομάδες 

των πτωχευμένων και των μη πτωχευμένων εταιριών. 

3. Οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Στην προκειμένη 

περίπτωση, δεν επιτρέπεται να βάλουμε στο υπόδειγμα επιχειρήσεις τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία των οποίων συσχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. 

4. Οι With–In Groups μήτρες διακύμανσης – συνδιακύμανσης ανάμεσα στις δύο 

ομάδες επιχειρήσεων πρέπει να είναι ίσες. 

5. Το σύνολο τον παρατηρήσεων πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ακραίες 

παρατηρήσεις (outliers). Η εν λόγω προϋπόθεση απαιτείται διότι η Διακριτική 

Ανάλυση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε ακραίες παρατηρήσεις. 

Λόγω των παραπάνω προϋποθέσεων, γίνεται κατανοητό πως το αρχικό δείγμα 

που συλλέχθηκε χρειάζεται να υποστεί ορισμένες μετατροπές προτού εισαχθεί στο 

στατιστικό πακέτο για την εφαρμογή της Διακριτικής Ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα 

εφόσον οι προϋποθέσεις 2 και 3 πληρούνται και παίρνοντας ως δεδομένο πως οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές στο συνολικό πληθυσμό, δηλαδή στο σύνολο των ελληνικών 

εισηγμένων εταιριών, ακολουθούν την κανονική κατανομή, αυτό που μένει, πέραν 

της 4ης προϋπόθεσης την οποία σχολιάζουμε στην συνέχεια, είναι να ελέγξουμε το 

δείγμα για ακραίες παρατηρήσεις.  

Ο έλεγχος των ακραίων παρατηρήσεων (outliers) γίνεται με την βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου SPSS καθώς και του Microsoft Excel. Πιο συγκεκριμένα, για το 

έτος -1, ελέγχουμε το 2ο και το 3ο εκατοστημόριο (percentile) της κάθε μεταβλητής τα 

οποία αντιστοιχούν στο 25% και 75% του συνόλου των παρατηρήσεων αντίστοιχα. Το 

πρόγραμμα SPSS δίνει τα εξής: 
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Πίνακας 6.4: Εκατοστημόρια Αριθμοδεικτών Δείγματος 
 25% Percentile 75% Percentile 

ΑΔ1 -0.474 0.145 

ΑΔ2 -0.869 0.038 

ΑΔ3 -0.158 0.022 

ΑΔ4 0.079 0.774 

ΑΔ5 0.196 0.797 

ΑΔ6 0.068 0.469 

ΑΔ7 -0.561 0.507 

ΑΔ8 0.345 3.267 

ΑΔ9 0.647 6.644 

ΑΔ10 -0.230 0.002 

ΑΔ11 -0.527 0.029 

Περνώντας τα παραπάνω δεδομένα σε ένα φύλο εργασίας (Microsoft Excel) 

χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω τύπο προκειμένου να βρούμε τα άνω και κάτω 

αποδεκτά όρια της κάθε μεταβλητής. 

Variable�s Limits = Q� ±Multiplier (Q� Q�) 

Όπου, 

Q2: Το 2ο εκατοστημόριο που αντιστοιχεί στο 25% των παρατηρήσεων 

Q3: Το 3ο εκατοστημόριο που αντιστοιχεί στο 75% των παρατηρήσεων 

Multiplier: Ο πολλαπλασιαστής o οποίος ισούται με 2.2 [Hoaglin και Iglewicz, 1987] 

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Πίνακας 6.5: Αποδεκτά Όρια Αριθμοδεικτών 
Μεταβλητές Κάτω Όριο Άνω Όριο 

ΑΔ1 Κ.Κ.Κ. / Ενεργητικό -1.22 1.51 

ΑΔ2 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Ενεργητικό -1.957 2.034 

ΑΔ3 Α.Π.Φ.Τ. / Ενεργητικό -0.37 0.42 

ΑΔ4 
Κεφαλαιοποίηση / Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

-0.76 2.30 

ΑΔ5 Πωλήσεις / Ενεργητικό -0.53 2.12 

ΑΔ6 Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό -0.41 1.35 

ΑΔ7 Κ.Κ.Κ. / Βραχ. Υποχρεώσεις -1.84 2.86 

ΑΔ8 
Ίδια Κεφάλαια / Μακρ. 
Υποχρεώσεις 

-3.16 9.70 

ΑΔ9 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Α.Π.Φ.Τ. -6.55 19.84 

ΑΔ10 
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / 
Ενεργητικό 

-0.51 0.51 

ΑΔ11 Α.Π.Φ.Τ. / Πωλήσεις -1.19 1.25 

Με την βοήθεια του πίνακα 6.5 μπορούμε να εντοπίσουμε και να αφαιρέσουμε 

τις ακραίες παρατηρήσεις του δείγματος. Στην συνέχεια, αντικαθιστούμε τις εν λόγω 

τιμές με αντίστοιχους μέσους όρους. Πιο συγκεκριμένα, η αντικατάσταση κάθε 
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ακραίας παρατήρησης γίνεται με τον μέσο όρο των παρατηρήσεων της κάθε 

ανεξάρτητης μεταβλητής διαχωρίζοντας παράλληλα τις παρατηρήσεις της τελευταίας 

ανάλογα με την ομάδα διάκρισης αυτών. Για παράδειγμα, για την αντικατάσταση των 

ακραίων παρατηρήσεων του αριθμοδείκτη Α.Δ.1 χρησιμοποιούμε τον μέσο όρο του 

υπόλοιπων παρατηρήσεων αφού πρώτα τις χωρίσουμε στις δύο ομάδες διάκρισης 

των πτωχευμένων και μη εταιριών. Προκειμένου να δοθεί μία πιο λεπτομερής εικόνα 

σχετικά με το μέγεθος των αντικαταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο δείγμα 

για το έτος -1, παραθέτουμε τον πίνακα 6.6 στον οποίο φαίνεται ο αριθμός των 

ακραίων παρατηρήσεων που ανιχνεύθηκαν σε κάθε μεταβλητή ανεξαρτήτως ομάδας 

0 ή 1.  

Πίνακας 6.6: Αριθμός ακραίων παρατηρήσεων που 
αντικαταστάθηκαν 

Μεταβλητές # 

Α.Δ.1 Κ.Κ.Κ. / Ενεργητικό 5 

Α.Δ.2 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Ενεργητικό 8 

Α.Δ.3 Α.Π.Φ.Τ. / Ενεργητικό 6 

Α.Δ.4 Κεφαλαιοποίηση / Σύνολο Υποχρεώσεων 6 

Α.Δ.5 Πωλήσεις / Ενεργητικό 1 

Α.Δ.6 Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 10 

Α.Δ.7 Κ.Κ.Κ. / Βραχ. Υποχρεώσεις 2 

Α.Δ.8 Ίδια Κεφάλαια / Μακρ. Υποχρεώσεις 15 

Α.Δ.9 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Α.Π.Φ.Τ. 11 

Α.Δ.10 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / 
Ενεργητικό 

9 

Α.Δ.11 Α.Π.Φ.Τ. / Πωλήσεις 7 

Σύνολο 80 

Μετά την αντικατάσταση των ακραίων παρατηρήσεων, οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των μεταβλητών έχουν ως εξής: 

Πίνακας 6.7: Συνολικό Δείγμα μετά την αντικατάσταση των outliers: 64 επιχειρήσεις  

Μεταβλητές Μέση Τιμή 
Τυπική 

Απόκλιση 
Α.Δ.1 Κ.Κ.Κ. / Ενεργητικό -0.108 0.392 

Α.Δ.2 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Ενεργητικό -0.325 0.534 

Α.Δ.3 Α.Π.Φ.Τ. / Ενεργητικό -0.060 0.105 

Α.Δ.4 Κεφαλαιοποίηση / Σύνολο Υποχρεώσεων 0.461 0.565 

Α.Δ.5 Πωλήσεις / Ενεργητικό 0.495 0.404 

Α.Δ.6 Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 0.324 0.275 

Α.Δ.7 Κ.Κ.Κ. / Βραχ. Υποχρεώσεις 0.114 0.824 

Α.Δ.8 Ίδια Κεφάλαια / Μακρ. Υποχρεώσεις 1.894 2.062 

Α.Δ.9 Συσσωρευμένα Α.Χ. / Α.Π.Φ.Τ. 3.358 4.097 



 68 

Πίνακας 6.7: Συνέχεια 

 Μεταβλητές Μέση Τιμή 
Τυπική 

Απόκλιση 
Α.Δ.10 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / Ενεργητικό -0.094 0.121 
Α.Δ.11 Α.Π.Φ.Τ. / Πωλήσεις -0.216 0.306 

 

Πίνακας 6.8: Δείγμα χωρισμένο σε ομάδες μετά την αντικατάσταση των outliers 

Μεταβλητές Ομάδα Μέση Τιμή 
Τυπική 

Απόκλιση 

Α.Δ.1 Κ.Κ.Κ. / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ -0.371 0.369 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.155 0.182 

Α.Δ.2 
Συσσωρευμένα Α.Χ. / 
Ενεργητικό 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ -0.658 0.559 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.008 0.193 

Α.Δ.3 Α.Π.Φ.Τ. / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ -0.125 0.097 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.005 0.065 

Α.Δ.4 
Κεφαλαιοποίηση / Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.156 0.164 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.765 0.656 

Α.Δ.5 Πωλήσεις / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.436 0.398 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.555 0.408 

Α.Δ.6 Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.135 0.196 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.514 0.202 

Α.Δ.7 Κ.Κ.Κ. / Βραχ. Υποχρεώσεις 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ -0.438 0.412 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.666 0.761 

Α.Δ.8 
Ίδια Κεφάλαια / Μακρ. 
Υποχρεώσεις 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 0.734 1.313 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 3.054 2.035 

Α.Δ.9 
Συσσωρευμένα Α.Χ. / 
Α.Π.Φ.Τ. 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 4.775 4.578 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ 1.940 3.000 

Α.Δ.10 
Καθαρά Αποτελέσματα / 
Ενεργητικό 

ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ -0.176 0.114 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ -0.011 0.052 

Α.Δ.11 ΚΠΦΤ / Πωλήσεις 
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ -0.384 0.294 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ -0.048 0.215 

6.2.2 Μοντέλο #1  

Στην παρούσα υπό-ενότητα επιχειρούμε να τρέξουμε το υπόδειγμα Διακριτικής 

Ανάλυσης στο στατιστικό πακέτο SPSS με τους αριθμοδείκτες Α.Δ.1, Α.Δ.2, Α.Δ.3, 

Α.Δ.4, Α.Δ.5, ως τις ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος και την μεταβλητή 

STATE, όπως αυτή ορίστηκε προηγουμένως, ως την εξαρτημένη μεταβλητή 

διαχωρισμού. Ο λόγος που επιλέξαμε τους παραπάνω αριθμοδείκτες είναι διότι είναι 

οι πλησιέστεροι σε εκείνους που είχε χρησιμοποιήσει ο Edward I. Altman στο 

υπόδειγμα Z-Score το 1968. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ακόλουθη διευκρίνηση. Ένας τρόπος 

εφαρμογής του υποδείγματος Διακριτικής Ανάλυσης στα ελληνικά δεδομένα είναι ο 

έλεγχος τις προγνωστικής ικανότητας του εν λόγω υποδείγματος με βάση τους 

έτοιμους συντελεστές bi της γνωστής συνάρτησης του Altman όπως αυτή 

δημοσιεύτηκε στο υπόδειγμα Z-Score το 1968. Στην παρούσα διπλωματική εργασία 
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πιστεύουμε πως είναι χρησιμότερη η εξαγωγή νέων συντελεστών για την συνάρτηση 

διαχωρισμού λόγω του ότι το μοντέλο Z Score του Altman δημιουργήθηκε με βάση 

στοιχεία της αμερικάνικης οικονομίας της για την χρονική διάρκεια 1946-1965. 

Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει πως θέτουμε υπό αμφισβήτηση το 

υπόδειγμα Z Score του Altman. Για αυτό άλλωστε, στην παρούσα υπό ενότητα 

χρησιμοποιούμε τους αριθμοδείκτες εκείνους που προτάθηκαν στο Z - Score. Τέλος, 

ως σύνοψη των παραπάνω απόψεων αναφέρουμε πως σε όλο το εύρος της 

παρούσας έρευνας, πραγματοποιείται μία προσπάθεια εξαγωγής διακριτικών 

συναρτήσεων οι οποίες θα είναι συνεπείς με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας 

των τελευταίων ετών. 

Εν συνεχεία. αφού πρώτα εισήγαμε τα δεδομένα, απαλλαγμένα από ακραίες 

παρατηρήσεις, στο SPSS για το έτος -1, δώσαμε στο στατιστικό πακέτο την εντολή να 

τρέξει το υπόδειγμα Διακριτικής Ανάλυσης έχοντας πρώτα επιλέξει τις παρακάτω 

παραμέτρους: 

 Δώσαμε την εντολή να θεωρήσει πως οι δύο ομάδες είναι ισομερώς 

καταμερισμένες λόγω του ότι το δείγμα μας περιέχει 64 επιχειρήσεις εκ των 

οποίων οι 32 είναι πτωχευμένες.  

 Να χρησιμοποιηθούν οι With-In Groups μήτρες Διακύμανσης – 

Συνδιακύμανσης. 

Η διακριτική συνάρτηση1 που εξάγεται χρησιμοποιώντας τους πλησιέστερους 

στου «Z-Score» [Altman, 1968] αριθμοδείκτες είναι η εξής: 

� = 0.264 + 1.694 ��� + 0.718 ��� + 3.473 ��� + 0.778 ��� + 0.003 ��� 

Όπου, 

Z         = [Συνολικό Σκορ] 

Α.Δ.1 = [Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης2 (Κ.Κ.Κ.)  / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.2 = [Συσσωρευμένα Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.3 = [Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων (Α.Π.Φ.Τ.) / Σύνολο Ενεργητικού] 

                                                 
1 Διακριτική συνάρτηση με μη τυποποιημένους (unstandardized) συντελεστές. 

2 Το «Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης» στην παρούσα εργασία υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό και στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 
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Α.Δ.4 = [Κεφαλαιοποίηση1 / Συνολικές Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.5 = [Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) / Σύνολο Ενεργητικού] 

Στην συνέχεια, το στατιστικό πακέτο SPSS, δίνει τα αποτελέσματα της παραπάνω 

διακριτικής συνάρτησης όταν σε αυτήν εισάγονται τα κεντροειδή (centroids) της κάθε 

ομάδας διαχωρισμού ήτοι, τα αποτελέσματα της διακριτικής συνάρτησης όταν σε 

αυτήν εισάγονται οι αντίστοιχοι μέσοι όροι των αριθμοδεικτών της κάθε ομάδας των 

πτωχευμένων και μη πτωχευμένων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Πίνακας 6.9: Κεντροειδή Μοντέλου #1 

«STATE» Αποτέλεσμα Διακριτικής Συνάρτησης 

Πτωχευμένες (0) -1.148 

Μη Πτωχευμένες (1) 1.148 

Με την βοήθεια του παραπάνω Πίνακα 6.9 βρίσκουμε το Cut-Off σημείο της 

Διακριτικής Ανάλυσης το οποίο είναι ίσο με μηδέν. Υπενθυμίζουμε, πως το σημείο 

Cut-Off υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών που επιστρέφονται από την 

διακριτική συνάρτηση όταν σε αυτή εισάγουμε τους μέσους όρους των ανεξάρτητων 

μεταβλητών της κάθε ομάδας 0 και 1. Στην προκειμένη περίπτωση, το Cut-Off Point 

ισούται με μηδέν. 

Στην συνέχεια πραγματοποιούμε ορισμένα τεστ σχετικά με το Μοντέλο #1 που 

αναπτύξαμε. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχουμε τα εξής: 

I. Την διακριτική ικανότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών της συνάρτησης 

διαχωρισμού. 

Σχετικά με τον πρώτο έλεγχο, το στατιστικό πακέτο SPSS μας δίνει τα εξής 

αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.10: Έλεγχος ισότητας των μέσων μεταξύ των ομάδων 
Variables Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

ΑΔ1 0.543 52.263 1 62 0.000 

ΑΔ2 0.605 40.519 1 62 0.000 

ΑΔ3 0.609 39.804 1 62 0.000 

ΑΔ4 0.704 26.026 1 62 0.000 

ΑΔ5 0.978 1.408 1 62 0.240 

                                                 
1 Η «Κεφαλαιοποίηση» στην παρούσα εργασία υπολογίζεται ως το  γινόμενο του Μέσου Σταθμικού 

Όρου των αριθμών των μετοχών σε κυκλοφορία επί την Τιμή Κλεισίματος της μετοχής κατά την 

τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του αντίστοιχου έτους. 
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Όπως βλέπουμε και στον  παραπάνω πίνακα, λόγω των p-values, όπως αυτές 

εμφανίζονται στην στήλη “Sig.”, όλες οι μεταβλητές εκτός της Α.Δ.5., εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μέσων όρων ανάμεσα στις δύο ομάδες σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 99%. Αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο, όπως θα δούμε 

στην συνέχεια ελέγχουμε την εφαρμογή του υποδείγματος Διακριτικής Ανάλυσης με 

όλους τους έντεκα αριθμοδείκτες που υπολογίσαμε προηγουμένως. 

II. Αν το μοντέλο πληροί την υπόθεση των ίσων With-In Groups μητρών διακύμανσης 

– συνδιακύμανσης. 

Στο σημείο αυτό, με την χρήση του ελέγχου Box’s M ελέγχουμε αν απορρίπτεται 

ή όχι η μηδενική υπόθεση: 

H0: Equal population covariance matrices 

Το στατιστικό πακέτο δίνει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.11: Έλεγχος ισότητας 
μητρών συνδιακύμανσης 

Box's M 120.662 

F 

Approx. 7.344 

df1 15 

df2 15477.158 

Sig. 0.000 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε 

διάστημα εμπιστοσύνης 99% λόγω του ότι το p-value ισούται με μηδέν με 

αποτέλεσμα να μην πληρείται η 4η υπόθεση του υποδείγματος της Διακριτικής 

Ανάλυσης. Επομένως, οποιαδήποτε χρήση του παρόντος Μοντέλου #1 πρέπει να 

γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την εξαγωγή και γενίκευση συμπερασμάτων.  

III. Την ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου. 

Σε αυτόν τον έλεγχο το στατιστικό πακέτο εμφανίζει τις τιμές Eigenvalues οι 

οποίες βασίζονται στο Μοντέλο #1 που παρουσιάσαμε προηγουμένως. Τα 

αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Πίνακας 6.12: Ερμηνευτική ικανότητα του Μοντέλου #1 
Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1.359 100.0 100.0 0.759 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως η τιμή της Canonical Correlation είναι 

ίση με 0.759. Το τετράγωνο της τελευταίας τιμής το οποίο ισούται με 0.576 έχει 

αντίστοιχη ερμηνεία με εκείνη του R2 της γραμμικής παλινδρόμησης των ελαχίστων 

τετραγώνων (Ordinary Least Squares - OLS). Επομένως, σε μία αντιστοιχία με την 
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κλασσική παλινδρόμηση OLS, θα μπορούσαμε να πούμε πως το 57.6% της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής διαχωρισμού δύναται αν ερμηνευτεί 

από την μεταβλητότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών-αριθμοδεικτών 1, 2,3,4 και 5. 

IV. Την στατιστική σημαντικότητα της διακριτικής συνάρτησης. 

Πίνακας 6.13: Στατιστική σημαντικότητα του Μοντέλου #1 
Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

0.424 51.073 5 0.000 

Εφαρμόζοντας το τεστ Wilks’ Lambda αποκτούμε μία εικόνα για την στατιστική 

σημαντικότητα του Μοντέλου #1. Η τιμή Wilks’ Lambda παίρνει τιμές από 0 έως 1. 

Όσο μικρότερη είναι η συγκεκριμένη τιμή τόσο μεγαλύτερη η στατιστική 

σημαντικότητα του μοντέλου. Επίσης παρατηρούμε πως η p-value είναι μικρότερη 

από 0.01 και επομένως συμπεραίνουμε πως το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό 

σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%. 

V. Το μοντέλο στην πράξη. 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε τα ποσοστά επιτυχούς πρόβλεψης του 

μοντέλου για ένα έτος πριν την πτώχευση όπως αυτά δόθηκαν από το στατιστικό 

πακέτο SPSS. Σημειώνουμε πως έχουμε δώσει την εντολή στο SPSS να κάνει επίσης 

έναν cross-validation έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου. Ο εν λόγω 

έλεγχος γίνεται αφήνοντας κάθε φορά μία παρατήρηση εκτός δείγματος και στην 

συνέχεια, μετά τον επαναϋπολογισμό του μοντέλου χωρίς την συγκεκριμένη 

παρατήρηση, το SPSS ελέγχει αν η διακριτική συνάρτηση που δημιουργήθηκε μπορεί 

να προβλέψει σωστά την ex-ante ομάδα της παρατήρησης που έμεινε εκτός. Τα 

αποτελέσματα είναι τα εξής: 
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Πίνακας 6.14: Ικανότητα πρόβλεψης Μοντέλου #1 

 Πρόβλεψη κατάταξης 
Σύνολο 

0 1 

Αρχικό δείγμα: 64 επιχειρήσεις 

Πραγματική 
Κατάταξη 

0 28 4 32 

1 1 31 32 

(%) 
0 87.5% 12.5% 100% 

1 3.1% 96.9% 100% 

Cross-validated έλεγχος 

Πραγματική 
Κατάταξη 

0 26 6 32 

1 2 30 32 

(%) 
0 81.3% 18.8% 100% 

1 6.2% 93.8% 100% 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, κατά μέσο όρο, το 92.2% του 

συνόλου των παρατηρήσεων κατηγοριοποιήθηκαν σωστά από το υπόδειγμα στο 

αρχικό δείγμα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την cross-validated ανάλυση ανέρχεται 

σε 87.5%. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως στο 87.5% των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων, το μοντέλο πρόβλεψε σωστά την πτώχευση αυτών στον πρώτο έλεγχο 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην cross validated ανάλυση ανέρχεται σε 81.3%. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρούμε πως τα σφάλματα Τύπου Ι (κατάταξη μίας πτωχευμένης 

επιχείρησης ως μη πτωχευμένη) και Τύπου ΙΙ (κατάταξη μίας μη πτωχευμένης 

επιχείρησης ως πτωχευμένη) αυξάνονται, όταν από τον αρχικό έλεγχο περνάμε στην 

Cross Validated ανάλυση, από 12.5% σε 18.7% και από 3.1% σε 6.2% αντίστοιχα.   

6.2.3 Μοντέλο #2 

 Στην παρούσα υπό ενότητα επιχειρούμε την δημιουργία ενός μοντέλου Διακριτικής 

Ανάλυσης το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλους τους αριθμοδείκτες εκείνους οι οποίοι 

είναι στατιστικά σημαντικοί όσον αφορά την διακριτική τους ικανότητα. Το Μοντέλο 

#2 βασίζεται και αυτό επάνω στα δεδομένα του έτους -1. Όπως και στο προηγούμενο 

μοντέλο, έτσι και εδώ χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του δείγματος των 64 

επιχειρήσεων απαλλαγμένα όμως από ακραίες παρατηρήσεις αντικαθιστώντας τες 

με τους αντίστοιχους μέσους όρους. Σχετικά με την αναλυτική διαδικασία 

αντικατάστασης των ακραίων παρατηρήσεων αναφερθήκαμε στην αρχή του 

παρόντος κεφαλαίου. 
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Στην προκειμένη περίπτωση, στο Μοντέλο #2, στόχος μας είναι η εξαγωγή μίας 

διακριτικής συνάρτησης η οποία θα λαμβάνει υπόψιν της όσο το δυνατόν 

περισσότερες μεταβλητές από εκείνες που εξήγαμε από την επεξεργασία των 

χρηματοοικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, από το 

σύνολο των έντεκα αριθμοδεικτών που εξήχθησαν, οι 10 εξ αυτών εμφανίζουν υψηλή 

διακριτική ικανότητα όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 6.15: Έλεγχος ισότητας των μέσων μεταξύ των ομάδων 
 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

ΑΔ1 0.543 52.263 1 62 0.000 

ΑΔ2 0.605 40.519 1 62 0.000 

ΑΔ3 0.609 39.804 1 62 0.000 

ΑΔ4 0.704 26.026 1 62 0.000 

ΑΔ5 0.978 1.408 1 62 0.240 

ΑΔ6 0.515 58.281 1 62 0.000 

ΑΔ7 0.544 52.020 1 62 0.000 

ΑΔ8 0.679 29.369 1 62 0.000 

ΑΔ9 0.878 8.579 1 62 0.005 

ΑΔ10 0.529 55.291 1 62 0.000 

ΑΔ11 0.694 27.398 1 62 0.000 

Ο πίνακας 6.15 απεικονίζει την στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των 

μέσων όρων των αριθμοδεικτών ανάμεσα στις δύο ομάδες 0 και 1. Παρατηρούμε πως 

όλες οι μεταβλητές, εκτός του αριθμοδείκτη Α.Δ.5, εμφανίζουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάμεσα σε πτωχευμένες και μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις. 

Περνώντας στο στατιστικό πακέτο SPSS τα δεδομένα και δίνοντας τις ίδιες 

εντολές που δώσαμε για την εξαγωγή του Μοντέλου #1, η διακριτική συνάρτηση1 του 

Μοντέλου #2 που εξάγεται είναι η εξής: 

� = 0.716+ 0.115 ��� + 0.281 ��� + 3.259 ��� + 0.359 ��� + 2.101 ��� 

+ 0.441 ��� + 0.122 ��� + 0.03 ��� + 2.558 ���� 0.119 ���� 

Όπου, 

Z         = [Συνολικό Σκορ] 

                                                 
1 Διακριτική συνάρτηση με μη τυποποιημένους (unstandardized) συντελεστές. 
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Α.Δ.1= [Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης1 (Κ.Κ.Κ.)  / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.2= [Συσσωρευμένα Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.3= [Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων (Α.Π.Φ.Τ.) / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.4= [Κεφαλαιοποίηση2 / Συνολικές Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.6= [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.7= [Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης (Κ.Κ.Κ.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.8= [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.9= [Συσσωρευμένα Αποτελέσματα Χρήσης / Αποτελέσματα προ Φόρων και 

 Τόκων  (Α.Π.Φ.Τ.)] 

Α.Δ.10= [Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.11= [Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων (Α.Π.Φ.Τ.) / Κύκλος Εργασιών  

   (Πωλήσεις)] 

Στην συνέχεια, αναφορικά με το κέντρο βάρους (Centroid) της κάθε ομάδας 

διαχωρισμού 0 και 1 τα αποτελέσματα της διακριτικής συνάρτησης είναι τα εξής: 

Πίνακας 6.16: Κεντροειδή Μοντέλου #2 

«STATE» Αποτέλεσμα Διακριτικής Συνάρτησης 

Πτωχευμένες (0) -1.377 

Μη Πτωχευμένες (1) 1.377 

Όπως και στην προηγούμενη υπό-ενότητα, με την βοήθεια του παραπάνω 

πίνακα βρίσκουμε το Cut-Off σημείο της Διακριτικής Ανάλυσης το οποίο είναι ίσο με 

μηδέν. Στην συνέχεια, πραγματοποιούμε ορισμένους ελέγχους σχετικά με το 

Μοντέλο #2. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχουμε τα εξής: 

I. Αν το μοντέλο πληροί την υπόθεση των ίσων With-In Groups μητρών διακύμανσης 

– συνδιακύμανσης. 

Με τον εν λόγω έλεγχο συμπεραίνουμε αν απορρίπτεται ή όχι η μηδενική 

υπόθεση περί ίσου πληθυσμιακού αριθμού των μητρών διακύμανσης 

                                                 
1 Το «Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης» στην παρούσα εργασία υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό και στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

2 Η «Κεφαλαιοποίηση» στην παρούσα εργασία υπολογίζεται ως το  γινόμενο του Μέσου Σταθμικού 

Όρου των αριθμών των μετοχών σε κυκλοφορία επί την Τιμή Κλεισίματος της μετοχής κατά την 

τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του αντίστοιχου έτους. 
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συνδιακύμανσης. Το στατιστικό πακέτο, χρησιμοποιώντας το Box’s M test δίνει τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.17: Έλεγχος ισότητας 
μητρών συνδιακύμανσης 

Box's M 266.417 

F 

Approx. 4.009 

df1 55 

df2 12413.47 

Sig. 0.000 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε 

διάστημα εμπιστοσύνης 99% και επομένως δεν πληρείται η 4η υπόθεση του 

υποδείγματος της Διακριτικής Ανάλυσης. Αποτέλεσμα αυτού, όπως ισχύει και για το 

Μοντέλο #1, είναι πως οποιαδήποτε χρήση του εν λόγω Μοντέλου #2 πρέπει να 

γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

II. Την ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου. 

Ο έλεγχος των Eigenvalues για την ερμηνευτική δύναμη του μοντέλου δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.18: Ερμηνευτική ικανότητα του Μοντέλου #2 

Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1.956 100 100 0.813 

Στον πίνακα 6.18 παρατηρούμε πως η τιμή της Canonical Correlation είναι ίση με 

0.813. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε πως το 66.1% της μεταβλητότητας της 

εξαρτημένης μεταβλητής διαχωρισμού δύναται αν ερμηνευτεί από την 

μεταβλητότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών-αριθμοδεικτών 1,2,3,4,6,7,8,9,10 και 

11. 

III. Την στατιστική σημαντικότητα της διακριτικής συνάρτησης. 

Πίνακας 6.19: Στατιστική σημαντικότητα του Μοντέλου #2 
Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

0.338 61.787 10 0.000 

Εφαρμόζοντας το τεστ Wilks’ Lambda αποκτούμε μία εικόνα για την στατιστική 

σημαντικότητα της διακριτικής συνάρτησης. Παρατηρούμε βελτίωση του δείκτη 

Wilk’s Lambda ο οποίος σε σύγκριση με το Μοντέλο #1 μειώθηκε από 0.424 σε 0.338. 

Επίσης, η p-value είναι μικρότερη του 0.01 και επομένως συμπεραίνουμε πως το 

μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%. 
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IV. Το μοντέλο στην πράξη 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε τα ποσοστά επιτυχούς διάκρισης του μοντέλου 

για ένα έτος πριν από την πτώχευση όπως αυτά δόθηκαν από το στατιστικό πακέτο 

SPSS τόσο στο αρχικό δείγμα όσο και κατά τον cross-validated έλεγχο. Τα 

αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Πίνακας 6.20: Ικανότητα πρόβλεψης Μοντέλου #2 

 Πρόβλεψη κατάταξης 
Σύνολο 

0 1 

Αρχικό δείγμα: 64 επιχειρήσεις 

Πραγματική 
Κατάταξη 

0 29 3 32 

1 2 30 32 

 (%) 
0 90.6% 9.4% 100% 

1 6.2% 93.8% 100% 

Cross-validated έλεγχος 

Πραγματική 
Κατάταξη 

0 29 3 32 

1 3 29 32 

 (%) 
0 90.6% 9.4% 100% 

1 9.4% 90.6% 100% 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, κατά μέσο όρο το 92.2% των 

παρατηρήσεων κατηγοριοποιήθηκαν σωστά από το Μοντέλο #2 στα αρχικά 

δεδομένα ενώ στην cross – validated ανάλυση το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 

90.6%. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως ποσοστό Σφάλματος Τύπου Ι μειώθηκε 

στην Cross Validated ανάλυση σε σχέση με το Μοντέλο #1 από 18.8% σε 9.4%. 

Αντίστοιχα, όσον αφορά το Σφάλμα Τύπου ΙΙ, αυξήθηκε από 6.3% σε 9.4%. 

6.2.4 Μοντέλο #3 

Στο σημείο αυτό, επιχειρούμε την ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο να είναι συνεπές 

με όλες τις προϋποθέσεις που διέπουν την Διακριτική Ανάλυση. Όπως είδαμε, τα 

μοντέλα #1 και #2 απέτυχαν στο Box’s Μ τεστ σχετικά με την ισότητα των With-in 

Groups μητρών διακύμανσης συνδιακύμανσης. Στο Μοντέλο #1, ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές χρησιμοποιήσαμε τους αριθμοδείκτες εκείνους οι οποίοι είναι οι 

πλησιέστεροι στο υπόδειγμα Z score του Altman [1968]. Στο Μοντέλο #2, 

χρησιμοποιήσαμε τους αριθμοδείκτες εκείνους που εμφάνισαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές των μέσων όρων αυτών ανάμεσα στις πτωχευμένες και μη 

επιχειρήσεις. Στο Μοντέλο #3, δίνουμε την εντολή στο στατιστικό πακέτο SPSS να 

εισάγει τις μεταβλητές στο υπόδειγμα με την step-wise ανάλυση χρησιμοποιώντας 
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την μέθοδο Wilks’ Lambda και ως κριτήριο την στατιστική τιμή F. Πιο συγκεκριμένα, 

με την step-wise μέθοδο, εισάγονται στο τελικό μοντέλο μόνο οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές εκείνες που μειώνουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο την στατιστική 

Wilk’s Lambda του μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί πως όπως και στα προηγούμενα 

μοντέλα, έτσι και εδώ τα δεδομένα του δείγματος αφορούν το έτος -1 και είναι 

απαλλαγμένα από ακραίες παρατηρήσεις μετά την αντικατάσταση αυτών από τους 

αντίστοιχους μέσους όρους σύμφωνα με την διαδικασία που λεπτομερώς 

αναφέραμε στην υπό-ενότητα 6.2.1. Το στατιστικό πακέτο SPSS σχετικά με την step-

wise ανάλυση ανέδειξε τους αριθμοδείκτες Α.Δ.3 και Α.Δ.6 ως εκείνους οι οποίοι 

ελαχιστοποιούν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο την στατιστική Wilk’s Lambda 

επιστρέφοντας τα εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.21: Εισηγμένες στην ανάλυση μεταβλητές 
Βήμα Μεταβλητές Tolerance F to Remove Wilks' Lambda 

1 AΔ6 1.000 58.281  

2 
AΔ6 0.999 37.214 0.609 
AΔ3 0.999 22.127 0.515 

 

Πίνακας 6.22: Wilks' Lambda 

Βήμα 
Αριθμός 

Μεταβλητών 
Lambda df1 df2 df3 

Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 1 0.515 1 1 62 58.281 1 62.000 0.000 

2 2 0.378 2 1 62 50.134 2 61.000 0.000 

Το μοντέλο1 το οποίο ελαχιστοποιεί την στατιστική «Wilk’s Lambda» σε 

στατιστικά σημαντικό επίπεδο είναι το εξής: 

Z = - 0.796 + 7.946 ΑΔ3 + 3.925 ΑΔ6 
Όπου, 

Α.Δ.3: [Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.6: [Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού] 

Όπως βλέπουμε και στον παρακάτω πίνακα, το Cut-Off σημείο ισούται με μηδέν 

ως ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων της συνάρτησης για τους μέσους όρους των 

δύο ομάδων. 

Πίνακας 6.23: Κεντροειδή Μοντέλου #3 

«STATE» Αποτέλεσμα Διακριτικής Συνάρτησης 

Πτωχευμένες (0) -1.262 

Μη Πτωχευμένες (1) 1.262 

                                                 
1 Διακριτική συνάρτηση με μη τυποποιημένους (unstandardized) συντελεστές. 



 79 

Όπως και προηγουμένως, η ανάλυση των παρακάτω πινάκων δίνει τα εξής 

αποτελέσματα. Πρώτον, σε έναν παραλληλισμό της διακριτικής συνάρτησης με 

εκείνη της παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares 

Regression) θα μπορούσαμε να πούμε πως το μοντέλο είναι ικανό να ερμηνεύσει το 

62.25% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής. Δεύτερον, το μοντέλο που 

δημιουργήσαμε είναι στατιστικά σημαντικό σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Τρίτον, 

η προβλεπτική ικανότητα του τρίτου μοντέλου για ένα έτος πριν την πτώχευση 

ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 90.6% τόσο στον έλεγχο του αρχικού δείγματος όσο και 

στην Cross Validated ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό σφάλματος Τύπου Ι 

ανέρχεται σε 9.4% ενώ το ποσοστό σφάλματος Τύπου ΙΙ ανέρχεται και αυτό στο 9.4%. 

Πίνακας 6.24: Ερμηνευτική ικανότητα του Μοντέλου #3 

Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1.644 100 100 0.789 

 
Πίνακας 6.25: Στατιστική σημαντικότητα του Μοντέλου #3 

Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
0.378 59.304 2 0.000 

 

Πίνακας 6.26: Ικανότητα πρόβλεψης Μοντέλου #3 

 Πρόβλεψη κατάταξης 
Σύνολο 

0 1 

Αρχικό δείγμα: 64 επιχειρήσεις 

Πραγματική 
Κατάταξη 

0 29 3 32 

1 3 29 32 

 (%) 
0 90.6% 9.4% 100% 

1 9.4% 90.6% 100% 

Cross-validated έλεγχος 

Πραγματική 
Κατάταξη 

0 29 3 32 

1 3 29 32 

 (%) 
0 90.6% 9.4% 100% 

1 9.4% 90.6% 100% 

Το ουσιώδες σημείο στο οποίο το Μοντέλο #3 διαφέρει από τα δύο 

προηγούμενα είναι πως πληροί την τέταρτη προϋπόθεση της Διακριτικής Ανάλυσης. 

Όπως βλέπουμε και στον ακόλουθο πίνακα ο οποίος απεικονίζει τα αποτελέσματα 

του Box’s M τεστ, το p-value είναι ίσο με 0.127 και επομένως η μηδενική υπόθεση 

περί ίσων With In Groups μητρών διακύμανσης συνδιακύμανσης δεν απορρίπτεται 

σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%. 
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Πίνακας 6.27: Έλεγχος ισότητας 
μητρών συνδιακύμανσης 

Box's M 5.901 

F 

Approx. 1.898 

df1 3 

df2 691920 

Sig. 0.127 

6.2.5 Στατιστική Σημαντικότητα Αριθμοδεικτών 

Προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με το ποιοι είναι οι αριθμοδείκτες 

εκείνοι που επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο την πορεία μίας 

επιχείρησης προς την πτώχευση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του 

πίνακα 6.15 περί στατιστικά διαφορετικών μέσων όρων ανάμεσα στις δύο ομάδες 

που παρατέθηκε κατά την ανάπτυξη του Μοντέλου #2. Με την χρήση των στοιχείων 

του εν λόγω πίνακα, είμαστε σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την 

κατάταξη των αριθμοδεικτών ανάλογα με την σχετική βαρύτητα του καθενός στην 

έκβαση του τελικού αποτελέσματος περί πτώχευσης ή μη. Πιο συγκεκριμένα, 

κατατάσσοντας τους αριθμοδείκτες του πίνακα 6.15 σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με 

την στατιστική Wilk’s Lambda έχουμε τα εξής αποτελέσματα. 

Πίνακας 6.28: Κατάταξη των αριθμοδεικτών με βάση την σχετική βαρύτητα στο τελικό 
αποτέλεσμα διάκρισης 

 ΑΔ6 ΑΔ10 ΑΔ1 ΑΔ7 ΑΔ2 ΑΔ3 ΑΔ8 ΑΔ11 ΑΔ4 ΑΔ9 

Wilks' 
Lambda 

0.515 0.529 0.543 0.544 0.605 0.609 0.679 0.694 0.704 0.878 

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του νέου πίνακα 6.28, από τον οποίο 

απουσιάζει ο αριθμοδείκτης Α.Δ.5 λόγω εμφάνισης μη στατιστικά σημαντικών 

διαφορετικών μέσων όρων ανάμεσα στις δύο ομάδες, είμαστε σε θέση να 

αναφέρουμε πως οι τρεις αριθμοδείκτες οι οποίοι εμφανίζουν υψηλή διακριτική 

ικανότητα, σύμφωνα με την στατιστική Wilk’s Lambda, είναι οι εξής: 

Α.Δ.6= [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.10= [Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.1= [Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Σημειώνουμε πως η σειρά που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα δεν αφορά 

μόνο το Μοντέλο #2 αλλά όλα τα μοντέλα της παρούσας εργασίας τα οποία 

δημιουργήθηκαν με την χρήση του υποδείγματος Διακριτικής Ανάλυσης. Λόγου χάρη, 
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στο Μοντέλο #3, ως πιο σημαντικός αριθμοδείκτης στην διάκριση των επιχειρήσεων 

ανάμεσα στους Α.Δ.3 και Α.Δ.6 θεωρείται ο τελευταίος.  

6.2.6 Σύγκριση των τριών μοντέλων 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται με συγκεντρωτικό τρόπο τα σχετικά με την 

προβλεπτική ικανότητα αποτελέσματα των τριών μοντέλων για το έτος -1 με σκοπό 

την σύγκριση αυτών. Προτού όμως προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση, αξίζει να 

αναφέρουμε πως η διακριτική ικανότητα όλων των μοντέλων θεωρείται στατιστικά 

σημαντική σύμφωνα με τον έλεγχο Wilks’ Lambda ενώ παράλληλα μόνο το Μοντέλο 

#3 κατάφερε να εκπληρώσει την 4η προϋπόθεση της Διακριτικής Ανάλυσης. 

Όσον αφορά τα ποσοστά επιτυχούς διάκρισης των μοντέλων, η σύγκριση γίνεται 

σε δύο επίπεδα. Πρώτον, συγκρίνουμε τα ποσοστά επιτυχούς διάκρισης των τριών 

υποδειγμάτων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των 64 επιχειρήσεων απαλλαγμένα 

από ακραίες παρατηρήσεις, δηλαδή όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν από το στατιστικό 

πακέτο SPSS για την εξαγωγή των διακριτικών συναρτήσεων. Λόγω του ότι τα 

δεδομένα αυτά είναι απαλλαγμένα από ακραίες παρατηρήσεις προχωρούμε στην 

σύγκριση των μοντέλων σε δεύτερο επίπεδο ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, 

λαμβάνοντας υπόψιν πως στον πραγματικό κόσμο των ελληνικών επιχειρήσεων είναι 

πρακτικά αδύνατον να μην υπάρχουν ακραίες παρατηρήσεις, κρίνεται αναγκαίος ο 

έλεγχος της προβλεπτικής ικανότητας των μοντέλων στο αρχικό δείγμα 

παρατηρήσεων το οποίο δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία όσον αφορά τις ακραίες 

παρατηρήσεις. Η παραπάνω διαδικασία αναλύεται διεξοδικότερα στην συνέχεια.  

Σε πρώτο επίπεδο, ξεκινάμε την σύγκριση των μοντέλων σχετικά με την 

προβλεπτική τους ικανότητα χρησιμοποιώντας τους cross validated ελέγχους που 

εξήχθησαν από το στατιστικό πακέτο SPSS και οι οποίοι έγιναν με βάση το 

απαλλαγμένο από ακραίες παρατηρήσεις δείγμα των 64 επιχειρήσεων. Τα 

αποτελέσματα είναι τα εξής: 
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Πίνακας 6.29: Cross validated αποτελέσματα των 
μοντέλων Διακριτικής Ανάλυσης 

 # % 

Διακριτική Ανάλυση Μοντέλο #1 

Συνολικά Επιτυχής Διάκριση 56 87.5% 

Επιτυχής Διάκριση Πτωχευμένων 26 81.3% 

Επιτυχής Διάκριση Μη Πτωχευμένων 30 93.8% 

 
Διακριτική Ανάλυση Μοντέλο #2 

Συνολικά Επιτυχής Διάκριση 58 90.6% 

Επιτυχής Διάκριση Πτωχευμένων 29 90.6% 

Επιτυχής Διάκριση Μη Πτωχευμένων 29 90.6% 

Διακριτική Ανάλυση Μοντέλο #3 

Συνολικά Επιτυχής Διάκριση 58 90.6% 

Επιτυχής Διάκριση Πτωχευμένων 29 90.6% 

Επιτυχής Διάκριση Μη Πτωχευμένων 29 90.6% 

Όπως βλέπουμε και στον παραπάνω πίνακα το Μοντέλο #1 εμφανίζει το 

χαμηλότερο ποσοστό συνολικά επιτυχούς διάκρισης σε σύγκριση με τα άλλα δύο 

μοντέλα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα Μοντέλα #2 και #3 πετυχαίνουμε 

ποσοστά συνολικά επιτυχούς διάκρισης ίσα με 90.6% και στις δύο περιπτώσεις. Όσον 

αφορά τα σφάλματα Τύπου Ι, τα Μοντέλα #2 και #3 εμφανίζουν τα μικρότερα 

ποσοστά της τάξης του 9.4% ενώ σχετικά με τα Σφάλματα Τύπου ΙΙ το Μοντέλο #1 

εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό 6.2%. 

Έπειτα, σχετικά με τον δεύτερο έλεγχο ακολουθούμε την εξής διαδικασία. 

Περνάμε τα αρχικά δεδομένα των 64 επιχειρήσεων για το έτος -1 σε ένα νέο φύλλο 

εργασίας (Microsoft Excel). Υπενθυμίζουμε πως τα δεδομένα αυτά δεν είναι 

απαλλαγμένα από ακραίες παρατηρήσεις. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους 

αντίστοιχους συντελεστές των Μοντέλων #1, #2 και #3 ελέγχουμε τα ποσοστά 

επιτυχούς διάκρισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως για το Μοντέλο #3, τα ποσοστά 

επιτυχούς διάκρισης παρέμειναν ίδια με εκείνα που αναφέραμε στον προηγούμενο 

πίνακα για την Cross Validated ανάλυση ενώ για τα Μοντέλα #1 και #2 μεταβλήθηκαν 

ως εξής: 
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Πίνακας 6.30: Εφαρμογή των Μοντέλων Διακριτικής 
Ανάλυσης στο αρχικό δείγμα  

 # % 

Διακριτική Ανάλυση Μοντέλο #1 

Συνολικά Επιτυχής Διάκριση 59 92.2% 

Επιτυχής Διάκριση Πτωχευμένων 28 87.5% 

Επιτυχής Διάκριση Μη Πτωχευμένων 31 96.9% 

Διακριτική Ανάλυση Μοντέλο #2 

Συνολικά Επιτυχής Διάκριση 56 87.5% 

Επιτυχής Διάκριση Πτωχευμένων 28 87.5% 

Επιτυχής Διάκριση Μη Πτωχευμένων 28 87.5% 

Παρατηρούμε λοιπόν πως η εφαρμογή των διακριτικών συναρτήσεων #1, #2 και 

#3 στα αρχικά δεδομένα του δείγματος έχει ως αποτέλεσμα, σε σύγκριση πάντα με 

τα αποτελέσματα της Cross Validated ανάλυσης του πίνακα 6.29, την μείωση των 

ποσοστών των Σφαλμάτων Τύπου Ι και ΙΙ για το Μοντέλο #1 ενώ όσον αφορά το 

Μοντέλο #2 παρατηρούμε αύξηση των αντίστοιχων ποσοστών. Τέλος, όπως 

αναφέραμε και προηγουμένως, τα αντίστοιχα ποσοστά για το Μοντέλο #3 

παρέμειναν αμετάβλητα. 

6.2.7 Ανάλυση των σημείων Cut-Off 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, θεωρούμε πως το Cut-Off σημείο στη 

Διακριτική Ανάλυση ισούται με τον αριθμητικό μέσο όρο των κεντροειδών (Centroids) 

της κάθε διακριτικής συνάρτησης σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφηκε 

κατά την ανάπτυξη των τριών μοντέλων Διακριτικής Ανάλυσης. Ορισμένοι ερευνητές, 

όπως για παράδειγμα ο Edmister [1972] προτείνουν, μεταξύ άλλων μεθόδων, την 

χρήση των κατανομών των Z-Score των ομάδων των πτωχευμένων και μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων υποθέτοντας πως αυτά ακολουθούν την Κανονική 

Κατανομή προκειμένου να παραχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επιλογή του 

βέλτιστου Cut-Off σημείου.  

Η περιγραφή της εν λόγω διαδικασίας δύναται να πραγματοποιηθεί με την 

χρήση του παρακάτω διαγράμματος το οποίο βασίζεται πρώτον στα δεδομένα των 

64 επιχειρήσεων απαλλαγμένα από ακραίες παρατηρήσεις, σύμφωνα με την 

διαδικασία που αναφέραμε στην αρχή της έρευνας και δεύτερον στα Z - Scores που 

προέκυψαν από την εφαρμογή του Μοντέλου #3. Η επιλογή του τρίτου μοντέλου 

έναντι των υπόλοιπων δύο έγινε διότι ήταν το μόνο μοντέλο το οποίο ήταν συνεπές 

με όλες τις προϋποθέσεις της Διακριτικής Ανάλυσης. Στο σημείο αυτό, σημειώνουμε 
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πως το εν λόγω διάγραμμα κατασκευάστηκε στο Microsoft Excel για το Μοντέλο #3 

αλλά τονίζουμε πως τα Z-Scores που παρήχθησαν τόσο από το Μοντέλο #3 όσο και 

από τα υπόλοιπα μοντέλα δεν εμφανίζονται να ακολουθούν την Κανονική Κατανομή 

λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους δείγματος των 64 επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η 

ακόλουθη ανάλυση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, κάνουμε την υπόθεση 

πως τα Z-Scores των επιχειρήσεων ακολουθούν την Κανονική Κατανομή. Αυτό θα μας 

βοηθήσει στην εξαγωγή ορισμένων χρήσιμων συμπερασμάτων τα οποία 

αναφέρονται στην συνέχεια. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε τις πραγματικές 

κατανομές των Z-Scores των δύο ομάδων και με βάση αυτά εξάγουμε ένα εύρος νέων 

Cut-Off σημείων.  

Σχετικά με το πρώτο μέρος της ανάλυσης, η διαδικασία που ακολουθήσαμε είναι 

η εξής. Για το Μοντέλο #3 της Διακριτικής Ανάλυσης, πήραμε τους αριθμητικούς 

μέσους όρους καθώς και τις τυπικές αποκλίσεις των Z-Scores των ομάδων των 

πτωχευμένων και μη πτωχευμένων επιχειρήσεων. Στην συνέχεια, δώσαμε εντολή στο 

Microsoft Excel να δημιουργήσει ένα διάγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει δύο 

Κανονικές Κατανομές οι οποίες θα είναι βασισμένες στους εν λόγω αριθμητικούς 

μέσους και τις τυπικές αποκλίσεις των Z-Scores των πτωχευμένων και των μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων. Σημειώνουμε επίσης πως δόθηκε εντολή να ληφθούν 

υπόψιν τρεις τυπικές αποκλίσεις για κάθε Κανονική Κατανομή. Αναφέρουμε πως για 

την ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων, οι τιμές Z Scores, εμφάνισαν αριθμητικό 

μέσο όρο ίσο με -1.26 και τυπική απόκλιση ίση με 1.115 ενώ για την ομάδα των μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων οι αντίστοιχες τιμές ισούνται με 1.26 και 0.869. Στο 

σημείο αυτό, αξίζει να παρατηρήσουμε πως οι αριθμητικοί μέσοι όροι είναι στην 

ουσία τα αποτελέσματα της διακριτικής συνάρτησης, όταν αυτή εφαρμόζεται στα 

κεντροειδή της κάθε ομάδας διαχωρισμού και τα οποία χρησιμοποιήσαμε 

προκειμένου να βρούμε το Cut-Off σημείο του Μοντέλου #3. Εν συνεχεία, το 

Microsoft Excel επέστρεψε το ακόλουθο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 6.2: Κατανομές των Z-Scores του Μοντέλου #3 

Στο διάγραμμα 6.2 παρατηρούμε τις κατανομές των Ζ-Scores της κάθε ομάδας 

διαχωρισμού. Στον οριζόντιο άξονα μετρούνται οι καθαρές τιμές Ζ-Score ενώ στον 

κάθετο άξονα μετράται το ποσοστό των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε ένα 

συγκεκριμένο εύρος Ζ-Scores [μετράται ανά μισή καθαρή μονάδα Z-Score] επί των 

αντίστοιχων συνόλων των πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιριών. Όπως είναι 

φανερό και στο εν λόγω διάγραμμα, υπάρχει μία περιοχή στην οποία οι Κανονικές 

Κατανομές των δύο ομάδων αλληλοκαλύπτονται. Η εν λόγω περιοχή στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα αντιστοιχεί σε εύρος Z-Scores από -1.346 έως +2.084 το 

οποίο θεωρητικά είναι το βέλτιστο εύρος των Cut-Off σημείων αν τα Z – Scores 

ακολουθούσαν την Κανονική Κατανομή. Το εύρος αυτό υπολογίζεται ως εξής: 

Κάτω Όριο = Ζ���� 3 S. D.� 

Άνω Όριο = Ζ���� + 3 S. D.� 

όπου, 

��,������ = Ο αριθμητικός μέσος όρος των Z – Scores των πτωχευμένων [0] και μη 

 πτωχευμένων [1] επιχειρήσεων αντίστοιχα. 

�.�.�,� = Η τυπική απόκλιση των Z – Scores των πτωχευμένων [0] και μη   

     πτωχευμένων [1] επιχειρήσεων αντίστοιχα. 

Το εν λόγω εύρος τιμών Z-Scores, προτείνεται ως ένα επιπλέον Cut-Off μέτρο 

ταξινόμησης των επιχειρήσεων Edmister [1972]. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε 

να θεωρήσουμε πως όποιες επιχειρήσεις εμφανίζουν Z-Score μικρότερο του -1.346 
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δύνανται να ταξινομηθούν ως πτωχευμένες ενώ όσες επιχειρήσεις εμφανίζουν Z-

Score μεγαλύτερο του +2.084 δύνανται να ταξινομηθούν ως μη πτωχευμένες. 

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις εκείνες που εμφανίζουν Z-Scores τα οποία 

εμπίπτουν εντός του παραπάνω εύρους δεν δύναται να εξαχθεί μία απόφαση περί 

της ομάδας ταξινόμησης μετά βεβαιότητάς. Έτσι, πολλοί ερευνητές αναφέρονται στο 

εν λόγω εύρος τιμών ως η «Γκρίζα Ζώνη». 

Η διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως, αποτελεί ένα θεωρητικό 

παράδειγμα προσαρμοσμένο εν μέρη στα δεδομένα των επιχειρήσεων του δείγματος 

που συλλέξαμε. Από την άλλη πλευρά όμως, περνώντας στο δεύτερο μέρος της 

παρούσας ανάλυσης, στην περίπτωση εφαρμογής του παραπάνω παραδείγματος 

στην πράξη, πιστεύουμε πως είμαστε υποχρεωμένοι να εμφανίσουμε αποτελέσματα 

τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τον 

λόγο αυτό, παραθέτουμε το παρακάτω διάγραμμα στο οποίο εμφανίζονται τόσο οι 

πραγματικές κατανομές των Z Scores των δύο ομάδων επιχειρήσεων για το Μοντέλο 

#3 όσο και οι θεωρητικές Κανονικές Κατανομές που είδαμε προηγουμένως και οι 

οποίες σχηματίζονται με βάση τους αντίστοιχους αριθμητικούς μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις των Z-Scores. Το εν λόγω διάγραμμα, δημιουργήθηκε με την 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Διάγραμμα 6.3: Πραγματικές Κατανομές των Z-Scores του Μοντέλου #3 
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Όπως παρατηρούμε και στο παραπάνω διάγραμμα, οι πραγματικές κατανομές 

των Z-Scores των δύο ομάδων απέχουν από τον χαρακτηρισμό της Κανονικής 

Κατανομής. Ωστόσο, πιστεύουμε πως αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

εξαγωγή νέων σημείων Cut-Off για το Μοντέλο #3 της Διακριτικής Ανάλυσης. 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, αν ακολουθούσαμε ακριβώς την ίδια 

ανάλυση με εκείνη που ακολουθήσαμε στο πρώτο μέρος τότε, χρησιμοποιώντας το 

εύρος [-1.346, +2.084],το οποίο αντιστοιχεί σε τρεις τυπικές αποκλίσεις, τότε το 

71.8% των επιχειρήσεων του δείγματος ταξινομούνται ως επιχειρήσεις που ανήκουν 

στην «Γκρίζα Ζώνη» με αποτέλεσμα το μοντέλο να στερείται κάθε πρακτικής 

εφαρμογής. Επομένως, λόγω του ότι, όπως βλέπουμε και στο παραπάνω διάγραμμα, 

πάνω από το 60% των παρατηρήσεων των πτωχευμένων εταιριών εμφανίζονται στο 

αριστερό άκρο της πραγματικής κατανομής των Z-Scores αυτών, πιστεύουμε πως η 

χρήση ενός εύρους το οποίο αντιστοιχεί σε απόσταση δύο τυπικών αποκλίσεων, αντί 

τριών, δύναται να δώσει ένα μικρότερο εύρος Cut-Off σημείων το οποίο θα οδηγήσει 

στην εξαγωγή πρακτικά χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Εν συνεχεία, εφαρμόζοντας την παραπάνω ανάλυση στην πράξη, για απόσταση 

δύο τυπικών αποκλίσεων, προκύπτει ένα εύρος «Γκρίζας Ζώνης» ίσο με [-0.476 , 

0.969]. Στην προκειμένη περίπτωση, παρατηρούμε πως, κάνοντας χρήση του εν λόγω 

εύρους, το ποσοστό των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην γκρίζα ζώνη μειώνεται 

από 71.8% σε 37.5%.  

Τέλος, εφαρμόζουμε το παραπάνω εύρος «Γκρίζας Ζώνης» στα δεδομένα μας 

προκειμένου να εξάγουμε τα νέα ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης των επιχειρήσεων 

για το Μοντέλο #3. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να διευκρινίσουμε δύο βασικά 

ζητήματα. Πρώτον, η εν λόγω «Γκρίζα Ζώνη» εφαρμόζεται στα δεδομένα των 64 

επιχειρήσεων για το έτος -1 χωρίς όμως αυτά να είναι απαλλαγμένα από ακραίες 

παρατηρήσεις. Αυτό γίνεται διότι θέλουμε να ελέγξουμε το παραπάνω εύρος των 

Cut-Off σημείων στα δεδομένα των επιχειρήσεων όπως αυτά παρατηρούνται στον 

πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο. Δεύτερον και κυριότερο, η εφαρμογή της εν λόγω 

«Γκρίζας Ζώνης» για την εξαγωγή ποσοστών επιτυχούς ταξινόμησης 

πραγματοποιείται μόνον για το Μοντέλο #3. Αυτό συμβαίνει διότι η παραπάνω 

ανάλυση, εφόσον τα Z-Scores δεν εμφανίζονται να ακολουθούν την Κανονική 

Κατανομή και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια εξειδικευμένη ανάλυση 
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σχετικά με τις πραγματικές κατανομές αυτών, αποτελεί μία εμπειρική προσέγγιση και 

όχι μία στατιστική ανάλυση ικανή να παραδώσει συμπεράσματα σχετικά με τον 

συνολικό πληθυσμό των επιχειρήσεων.  

Όσον αφορά τα νέα ποσοστά επιτυχούς διάκρισης των επιχειρήσεων με την 

χρήση εύρους «Γκρίζας Ζώνης» ίσο με [-0.476 , 0.969] τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 6.31: Αποτελέσματα μετά την εφαρμογή «Γκρίζας Ζώνης» 
  # % 

Συνολικά Επιτυχής Ταξινόμηση 39 97.5%* 

Επιτυχής Ταξινόμηση Πτωχευμένων  21 95.45%* 

Επιτυχής Ταξινόμηση Μη Πτωχευμένων 18 100%* 

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων 
που ταξινομήθηκαν στην γκρίζα ζώνη 

24 37.5%** 

Αριθμός πτωχευμένων επιχειρήσεων 
που ταξινομήθηκαν στην γκρίζα ζώνη 

10 31.2%** 

Αριθμός μη πτωχευμένων επιχειρήσεων 
που ταξινομήθηκαν στην γκρίζα ζώνη 

14 43.7%** 

*Επί του συνόλου των αντίστοιχων εναπομεινάντων επιχειρήσεων μετά 
την εξαγωγή εκείνων που εντάσσονται στην «Γκρίζα Ζώνη» 

**Επί του συνόλου των 64 επιχειρήσεων 

6.3 Υπόδειγμα Logit 

6.3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρούμε την ανάλυση των δεδομένων με την χρήση του 

υποδείγματος Logit. Η παρούσα ανάλυση προτείνεται ως εναλλακτική της 

Διακριτικής Ανάλυσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρείται η 

προϋπόθεση των ίσων With-In Groups μητρών διακύμανσης - συνδιακύμανσης. Όσον 

αφορά την εξαρτημένη μεταβλητή, ακολουθώντας αντίστοιχη λογική με την 

Διακριτική Ανάλυση, αναθέτουμε σε κάθε μία παρατήρηση του δείγματος μία τιμή 0 

ή 1 για πτωχευμένες και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις αντίστοιχα. Η νέα 

ψευδομεταβλητή ονομάζεται “STATE”. Σε διαφορετικές περιπτώσεις παρατηρείται ο 

αντίστροφος ορισμός της εξαρτημένης μεταβλητής με την τιμή 1 να αντιστοιχεί στην 

ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων λόγω του ότι στην ουσία, στο υπόδειγμα 

Logit επιχειρούμε να προβλέψουμε μία πιθανότητα πτώχευσης. Η ανάθεση της τιμής 
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0 στις πτωχευμένες επιχειρήσεις έγινε κυρίως για τεχνικούς λόγους εξάγοντας εξίσου 

σημαντικά, από στατιστικής απόψεως, αποτελέσματα.  

6.3.2 Μοντέλο Logit 

Ξεκινώντας την ανάλυση, περνάμε στο στατιστικό πακέτο SPSS τα δεδομένα των 64 

επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί, πως στην προκειμένη περίπτωση τα δεδομένα 

δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία σχετικά με τις ακραίες παρατηρήσεις του 

δείγματος. Αρχικά, πραγματοποιούμε έναν έλεγχο σχετικά με το ποιους 

αριθμοδείκτες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, 

στόχος μας στο σημείο αυτό είναι να αποκλείσουμε τους αριθμοδείκτες εκείνους των 

οποίων οι συντελεστές παλινδρόμησης είναι στατιστικά μη σημαντικοί. Επίσης, 

ελέγχουμε αν ο σταθερός όρος της συνάρτησης είναι στατιστικά σημαντικός ή μη. 

Επομένως, δίνουμε στο SPSS την εντολή να τρέξει την λογιστική παλινδρόμηση με την 

μέθοδο Backward Conditional συμπεριλαμβάνοντας και τους 11 αριθμοδείκτες 

καθώς επίσης και έναν σταθερό όρο. Μετά από 9 βήματα ελέγχου, το στατιστικό 

πακέτο επέστρεψε τα εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.32: Εισηγμένοι στην συνάρτηση Logit Αριθμοδείκτες στο βήμα 9 
 B S.E. Wald df Sig. 

AΔ7 3.200 1.588 4.058 1 0.044 
AΔ8 1.040 .504 4.251 1 0.039 

AΔ10 24.048 10.216 5.541 1 0.019 
Σταθερά -0.327 1.061 0.095 1 0.758 

Όπως βλέπουμε και στον παραπάνω πίνακα, σύμφωνα με τις p-values, μόνο οι 

αριθμοδείκτες Α.Δ.7, Α.Δ.8 και Α.Δ.10 κρίνονται ικανοί για εισαγωγή αυτών στο 

μοντέλο ενώ παράλληλα η χρήση σταθερού όρου στην συνάρτηση απορρίπτεται σε 

διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να γίνουμε πιο σαφείς 

σχετικά με την διαδικασία επιλογής των αριθμοδεικτών, η ανάλυση του στατιστικού 

πακέτου έγινε με την εξαγωγή 9 διαδοχικών διαφορετικών λογιστικών συναρτήσεων 

παλινδρόμησης με διαφορετικούς κάθε φορά συντελεστές, λόγω της χρήσης 

διαφορετικών ανεξάρτητων μεταβλητών, μέχρις ότου όλοι οι αριθμοδείκτες – 

ανεξάρτητες μεταβλητές να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικοί. Στην προκειμένη 

περίπτωση οι αριθμοδείκτες που προκρίθηκαν, όπως είδαμε, είναι οι Α.Δ.7, Α.Δ.8 και 

Α.Δ.10. 

Στην συνέχεια, δίνουμε την εντολή στο στατιστικό πακέτο να τρέξει την λογιστική 

παλινδρόμηση χωρίς σταθερό όρο και με την χρήση μόνο των παραπάνω 
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αριθμοδεικτών ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο 

εισαγωγής και ορίζοντας το Cut-Off point ίσο με 0.5. Η λογιστική παλινδρόμηση δίνει 

την εξής συνάρτηση: 

�����(�) = 3.092 �. �. � + 0.94 �. �. � + 25.353 �. �. �� 

Όπου, 

Α.Δ.7: [Κεφάλαιο Κίνησης / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.8: [Ίδια Κεφάλαια / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.10: [Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Στην συνέχεια, πολύ σημαντικό κομμάτι της λογιστικής παλινδρόμησης αποτελεί 

ή ανάλυση του πίνακα 6.33. Το στατιστικό πακέτο, σχετικά με την συνάρτηση Logit, 

δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.33: Μοντέλο Logit 

 
 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

ΑΔ7 3.092 1.512 4.181 1 0.041 22.030 1.137 426.912 

ΑΔ8 0.940 0.381 6.086 1 0.014 2.561 1.213 5.406 

ΑΔ10 25.353 9.460 7.183 1 0.007 1.02E+11 9.09E+02 1.16E+19 

Στον παραπάνω πίνακα δίνονται, πέραν από τους συντελεστές παλινδρόμησης 

και τις τυπικές αποκλίσεις αυτών, οι στατιστικές τιμές Wald, οι λόγοι πιθανοτήτων 

(odds ratios) οι οποίοι εμφανίζονται στην στήλη «Exp (B)» καθώς και τα όρια των 

διαστημάτων εμπιστοσύνης αυτών της τάξεως του 95%. Οι πληροφορίες αυτές είναι 

χρήσιμες στην εξαγωγή των παρακάτω συμπερασμάτων σχετικά με το υπόδειγμα 

που αναπτύσσουμε. Αξίζει να αναφερθεί πως οι τιμές Wald, οι οποίες ακολουθούν 

την κατανομή Χ2, χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαπιστώσουμε αν οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος συμβάλουν σε στατιστικά σημαντικό 

επίπεδο στην προβλεπτική ικανότητα αυτού σχετικά με την διάκριση των 

επιχειρήσεων σε πτωχευμένες και μη. Όπως βλέπουμε και από τις p-values (στήλη 

Sig.) των στατιστικών τιμών Wald του παραπάνω πίνακα, όλες οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές του υποδείγματος είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0.05.  

Στην συνέχεια, προχωρούμε στην ερμηνεία των λόγων πιθανοτήτων που 

δίδονται στον προηγούμενο πίνακα. Οι τιμές Odds Ratios ή αλλιώς οι λόγοι 

πιθανοτήτων των συντελεστών παλινδρόμησης υπολογίζονται ως οι δυνάμεις του 



 91 

φυσικού αριθμού e υψωμένου εις τον αντίστοιχο συντελεστή παλινδρόμησης. Αυτό 

που πρακτικά αντιπροσωπεύουν τα odds ratios είναι οι τιμές επί των οποίων θα 

αυξηθεί η πιθανότητα p μία συγκεκριμένη επιχείρηση να καταχωρηθεί στην ομάδα 1 

αν ο αντίστοιχος αριθμοδείκτης αυξηθεί κατά μία μονάδα εφόσον όλες οι άλλες 

παράμετροι παραμείνουν σταθερές (ceteris paribus). Στην προκειμένη περίπτωση 

παρατηρούμε πως τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πιθανότητα μία επιχείρηση να 

χαρακτηρισθεί ως πτωχευμένη έχει ο αριθμοδείκτης [ROA] ακολουθούμενος από τον 

αριθμοδείκτη [Κεφάλαιο Κίνησης / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] και τέλος από τον 

αριθμοδείκτη [Ίδια Κεφάλαια / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις]. 

Υπενθυμίζουμε πως και οι τρεις αριθμοδείκτες εμφανίζουν θετικούς συντελεστές 

στην συνάρτηση λογιστικής παλινδρόμησης. Επομένως, ένα σημαντικό συμπέρασμα 

τις παραπάνω ανάλυσης είναι πως, στην προκειμένη περίπτωση μία ceteris paribus 

αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων σε σχέση με τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις θα είχε 

ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη μείωση της πιθανότητας πτώχευσης (ή αλλιώς 

αύξησης της πιθανότητας μη πτώχευσης) μίας εταιρίας από ότι μία ceteris paribus 

αύξηση των Καθαρών Κερδών σε σχέση με το σύνολο του Ενεργητικού. 

Στην συνέχεια, μέσω της λογιστικής συνάρτησης παλινδρόμησης μπορούμε να 

υπολογίσουμε για κάθε μία μεμονωμένη παρατήρηση – επιχείρηση την πιθανότητα 

ένταξης αυτής σε μία από τις δύο ομάδες των πτωχευμένων ή μη εταιριών. Όπως 

είναι γνωστό η συνάρτηση λογιστικής παλινδρόμησης είναι της μορφής:  

Logit(p) = b� + b�X� + b�X� + + b�X� 

Όπου,  

bi: Οι συντελεστές παλινδρόμησης 

Χi : Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

p: Η πιθανότητα ένταξης μίας μεμονωμένης παρατήρησης στην ομάδα 1 

Στόχος μας είναι να βρούμε την πιθανότητα p της ένταξης μίας επιχείρησης στην 

ομάδα 1. Σύμφωνα με την θεωρία, η μαθηματική απεικόνιση της λογιστικής 

συνάρτησης είναι η εξής:  

Logit(p) = ln �
p

1 p
� = Y = b� + b�X� + b�X� + + b�X� 

Ενώ για μία συγκεκριμένη παρατήρηση του δείγματος, έστω η επιχείρηση k, η 

συνάρτηση δίνει μία συγκεκριμένη τιμή Yk. Πιο συγκεκριμένα: 
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Logit(p�) = ln �
p�

1 p�
� = Y� = b� + b�X�,� + b�X�,� + + b�X�,� 

Επομένως, προκειμένου να βρούμε την πιθανότητα pk της συγκεκριμένης 

επιχείρησης k αρκεί να λύσουμε ως προς pk σύμφωνα με το ακόλουθο τύπο: 

p� =
1

1 + e������(��)
 

Με τον παραπάνω τρόπο βρίσκουμε αντίστοιχα τις εξής πιθανότητες: 

pk:   Η πιθανότητα η επιχείρηση k να ανήκει στην ομάδα 1 – Μη Πτωχευμένες 

 εταιρίες 

(1- pk): Η πιθανότητα η επιχείρηση k να ανήκει στην ομάδα 0 – Πτωχευμένες    

 εταιρίες. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των παραπάνω πράξεων, ήτοι οι πιθανότητες 

ένταξης κάθε μεμονωμένης επιχείρησης στην αντίστοιχη ομάδα 0 ή 1 αναφέρονται 

στα παραρτήματα δύο έως έξι της παρούσας εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως 

από τις σωστά κατηγοριοποιημένες επιχειρήσεις της ομάδας 0 (πτωχευμένες) το 

71.9% αυτών εμφάνισαν πιθανότητες πτώχευσης στο επόμενο έτος μεγαλύτερες από 

90%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις της ομάδας 1 (μη πτωχευμένες) για 

πιθανότητες πτώχευσης μικρότερες του 10% ανέρχεται στο 70.4%. 

Στην συνέχεια, προχωρούμε στην πραγματοποίηση ορισμένων ελέγχων σχετικά 

με το υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης που αναπτύξαμε. Πιο συγκεκριμένα, με 

την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS πραγματοποιούμε τους παρακάτω 

ελέγχους: 

I. Έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας του μοντέλου. 

Σε πρώτο στάδιο, το στατιστικό πακέτο SPSS εξάγει μία συνάρτηση λογιστικής 

παλινδρόμησης η οποία δεν περιέχει καμία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές παρά 

μόνο τον σταθερό όρο. Το εν λόγω μοντέλο ονομάζεται «μοντέλο βάσης» και 

δημιουργείται με σκοπό την σύγκριση αυτού με το τελικό Μοντέλου Logit που 

παρουσιάσαμε προηγουμένως. Υπενθυμίζουμε πως έχουμε δώσει την εντολή να μην 

συμπεριληφθεί ο σταθερός όρος στην ανάλυση λόγω του ότι δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μοντέλο βάσης να στηρίζεται αποκλειστικά 

στον ex ante καταμερισμό των επιχειρήσεων ανάμεσα σε πτωχευμένες και μη. Πιο 
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συγκεκριμένα, χωρίς την χρήση κάποιας συνάρτησης, το SPSS προσπαθεί να 

προβλέψει την ομάδα της κάθε επιχείρησης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 6.34: Διάκριση «Μοντέλου Βάσης» 

 Πρόβλεψη κατάταξης 

0 1 

Πραγματική 
Κατάταξη 

0 0 32 

1 0 32 

*No terms in the model. 

**Initial Log-likelihood Function: -2 Log Likelihood 
= 88.723 

***The cut value is 0.5 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.34, χωρίς την χρήση κάποιου μοντέλου, η 

πιθανότητα μία επιχείρηση να πτωχεύσει στο επόμενο έτος είναι ίση με 50%. Βέβαια, 

προς αποφυγή συγχύσεων πρέπει να διευκρινίσουμε πως αυτό ισχύει για το 

συγκεκριμένο δείγμα των 64 εταιριών και όχι για τον συνολικό πληθυσμό. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα με βάση τον παραπάνω 

πίνακα για το σύνολο του πληθυσμού των επιχειρήσεων. Η εν λόγω πιθανότητα είναι 

ίση με 50% διότι το ίδιο το δείγμα μας είναι χωρισμένο σε δύο ισάριθμες ομάδες 

πτωχευμένων και μη εταιριών. 

Με βάση τα παραπάνω, πραγματοποιούμε τον έλεγχο Omnibus για τους 

συντελεστές της λογιστικής παλινδρόμησης. Ο συγκεκριμένος έλεγχος 

πραγματοποιεί ορισμένα Pearson Chi-square τεστ με στόχο να συμπεράνει αν οι 

μεταβολές των λογαρίθμων των τιμών πιθανοφάνειας ανάμεσα στο «μοντέλο 

βάσης», που αναφέραμε προηγουμένως, και στο μοντέλο που αναπτύξαμε είναι 

στατιστικά σημαντικές. Αυτό μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μία εικόνα σχετικά με 

την στατιστική σημαντικότητα του μοντέλου που αναπτύξαμε. Όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα το υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικό σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 99%. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

σύμφωνα με την οποία όλοι οι συντελεστές της συνάρτησης Logit είναι ίσοι με το 

μηδέν.  

Πίνακας 6.35: Omnibus έλεγχος των συντελεστών του Μοντέλου Logit 

  Chi-square df Sig. 

Step 65.290 3 0.000 

Block 65.290 3 0.000 

Model 65.290 3 0.000 
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II. Έλεγχος της ερμηνευτικής δύναμης του μοντέλου 

Σε αντιστοιχία με το R2 της κλασικής παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων, το 

στατιστικό πακέτο εξάγει τον δείκτη Nagelkerke R2 ο οποίος αποτελεί μία μετατροπή 

του δείκτη Cox & Snell R2
 ούτως ώστε ο τελευταίος να λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το 85.3% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής ερμηνεύεται από την μεταβλητότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών 

Α.Δ.7, Α.Δ.8 και Α.Δ.10. 

Πίνακας 6.36: Ερμηνευτική δύναμη του Μοντέλου Logit 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

23.433 0.639 0.853 

III. Έλεγχος της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα 

Στον σημείο αυτό, χρησιμοποιούμε τον έλεγχο Hosmer & Lemeshow με 

προκειμένου να συμπεράνουμε αν το μοντέλο προσαρμόζεται επαρκώς (Goodness of 

fit) στα δεδομένα. Εν ολίγοις, ελέγχουμε την ύπαρξη ή μη, στατιστικά σημαντικών 

ασυμφωνιών (discrepancies) ανάμεσα στις τιμές των δεδομένων και εκείνες που 

προβλέπονται από το μοντέλο. Υπογραμμίζουμε πως ο εν λόγω έλεγχος είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητος σε μεταβολές του μεγέθους του δείγματος. Το Hosmer & 

Lemeshow τεστ έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 6.37: Έλεγχος Hosmer & Lemeshow 

Chi-square df Sig. 

6.647 8 0.575 

Στον πίνακα 6.37 παρατηρούμε πως η p-value της στατιστικής Χ2 (η οποία 

ακολουθεί την κατανομή Χ2) είναι μεγαλύτερη του 0.05. Αυτό συνεπάγεται πως δεν 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ho ότι το μοντέλο μας παρουσιάζει υψηλή 

προσαρμοστικότητα στα δεδομένα (Goodness of fit).  

IV. Το μοντέλο στην πράξη 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης των 

επιχειρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες όπως αυτά δόθηκαν από το στατιστικό 

πακέτο SPSS, για Cut-Off σημείο ίσο με 0.5. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε πως 

το μοντέλο εμφάνισε συνολικό ποσοστό επιτυχούς πρόβλεψης ίσο με 93.75% ενώ τα 

ποσοστά των σφαλμάτων τύπου Ι και ΙΙ ανήλθαν αμφότερα σε 6.25%.  
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Πίνακας 6.38: Ικανότητα πρόβλεψης Μοντέλου Logit 

 Πρόβλεψη κατάταξης 
Σύνολο 

0 1 

Πραγματική 
Κατάταξη 

0 30 2 32 

1 2 30 32 

% 
0 93.75% 6.25% 100% 

1 6.25% 93.75% 100% 

6.3.3 Ανάλυση σημείων Cut-Off  

Όπως είδαμε και προηγουμένως, το Cut-Off σημείο ορίσθηκε ίσο με 0.5 πριν 

ξεκινήσει η εκτίμηση του Μοντέλου Logit λόγω του ότι αυτή είναι η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη τιμή. Στο σημείο αυτό, προτείνεται η εξέταση εναλλακτικών Cut-

Off σημείων μέσω εμπειρικής διερεύνησης [Neter et al, 1996]. Έτσι, περνώντας τους 

εκτιμημένους συντελεστές της συνάρτησης και τα δεδομένα του έτους -1 των 64 

επιχειρήσεων σε ένα φύλλο εργασίας (Microsoft Excel) επιχειρούμε την εξέταση 

διαφορετικών Cut-Off σημείων τα οποία κυμαίνονται από -1 έως 1 με βήμα αλλαγής 

το ένα δέκατο. Τα συνοπτικά αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 6.39: Προσδιορισμός Cut-Off σημείου 

Cut-Off 
Point 

Σφάλμα 
Τύπου Ι 

Σφάλμα 
Τύπου ΙΙ 

Συνολική 
Επιτυχία 

Cut-Off 
Point 

Σφάλμα 
Τύπου Ι 

Σφάλμα 
Τύπου ΙΙ 

Συνολική 
Επιτυχία 

-1 12.5% 3.13% 92.19% 0.1 6.25% 6.25% 93.75% 

-0.9 9.38% 3.13% 93.75% 0.2 6.25% 6.25% 93.75% 

-0.8 9.38% 3.13% 93.75% 0.3 6.25% 9.38% 92.19% 

-0.7 9.38% 3.13% 93.75% 0.4 6.25% 9.38% 92.19% 

-0.6 9.38% 3.13% 93.75% 0.5 6.25% 9.38% 92.19% 

-0.5 9.38% 3.13% 93.75% 0.6 6.25% 9.38% 92.19% 

-0.4 9.38% 3.13% 93.75% 0.7 3.13% 9.38% 93.75% 

-0.3 9.38% 3.13% 93.75% 0.8 3.13% 9.38% 93.75% 

-0.2 9.38% 3.13% 93.75% 0.9 3.13% 9.38% 93.75% 

-0.1 6.25% 6.25% 93.75% 1 3.13% 12.5% 92.19% 

0 6.25% 6.25% 93.75%     

Στον πίνακα 6.39 παρατηρούμε πως, ξεκινώντας με ένα Cut-Off σημείο ίσο με -1 

το οποίο αυξάνεται διαδοχικά με βήμα 0.1, τα σφάλματα Τύπου Ι μειώνονται από 

12.5% μέχρι 3.1% ενώ τα σφάλματα Τύπου ΙΙ αυξάνονται ακολουθώντας παρόμοια 

πορεία με ίδια περιθώρια 3.1%-12.5%. Συγχρόνως, η συνολική προβλεπτική 

ικανότητα του μοντέλου εμφανίζει μέγιστη τιμή ίση με 93.75% στα Cut-Off σημεία 

από -0.9 έως 0.2 καθώς επίσης και στα σημεία από 0.7 έως 0.9.  
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Κατά την άποψη μας, τρία εύρη Cut-Off σημείων δύνανται να χρησιμοποιηθούν 

ανάλογα με την περίσταση όσον αφορά το έτος -1. Πιο συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση που μας ενδιαφέρει το μοντέλο που αναπτύξαμε να είναι πιο ακριβές 

στην πρόβλεψη των πτωχευμένων επιχειρήσεων τότε προτείνεται ως σημείο Cut-Off 

οποιαδήποτε τιμή ανήκει στο εύρος [0.7 , 0.9] στο οποίο η εκτιμημένη συνάρτηση 

εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό σφάλματος Τύπου Ι ενώ παράλληλα έχει την 

μεγαλύτερη συνολική προβλεπτική ικανότητα. Στην περίπτωση όμως, που θέλουμε 

το μοντέλο μας να έχει την υψηλότερη δυνατή προβλεπτική ικανότητα σε σχέση με 

τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις τότε προτείνουμε την χρήση τιμών Cut-Off που 

ανήκουν στο εύρος [-0.9 , -0.2]. Τέλος, στην περίπτωση που στόχος μας είναι η 

επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνολικής προβλεπτικής ικανότητας σε συνδυασμό 

με την σύγχρονη ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ, προτείνεται 

η χρήση οποιουδήποτε Cut-Off σημείου το οποίο ανήκει στο εύρος [-0.1, 0.2]. 

Αντίστοιχη ανάλυση έγινε και για τα προηγούμενα έτη από -2 έως -5 τα 

αποτελέσματα των οποίων παρατίθενται στο παράρτημα νούμερο 7. Σημειώνεται 

πως, στη συνέχεια της έρευνας, χρησιμοποιούμε τις τιμές 0.2, 0.9, 0.5, 0.6 και 0.0 ως 

σημεία Cut-Off για τα έτη από -1 έως και -5 αντίστοιχα. 

6.4 Σύγκριση των μοντέλων σε βάθος χρόνου. 

Στο σημείο αυτό θέλουμε να ελέγξουμε το πως μεταβάλλονται τα ποσοστά επιτυχούς 

διάκρισης όλων των μοντέλων που αναπτύξαμε σε βάθος πενταετίας. Επομένως, 

εφαρμόζουμε τις συναρτήσεις των Μοντέλων #1, #2 και #3 καθώς και του Μοντέλου 

Logit στα δεδομένα των επιχειρήσεων για τα έτη από -1 έως και -5. Αξίζει να 

σημειωθεί πως το πλήθος των εταιριών βαίνει μειούμενο όσο αυξάνεται η χρονική 

απόσταση από το έτος 0 λόγω των τεχνικών δυσκολιών στην εξεύρεση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η διαχρονική σύγκριση των δύο υποδειγμάτων 

εμφανίζεται στον πίνακα της επόμενης σελίδας. Επίσης σημειώνουμε, πως ο 

παρακάτω πίνακας αφορά την εφαρμογή των μοντέλων στα δεδομένα των 64 

επιχειρήσεων χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κάποια τροποποίηση σχετικά με τις 

ακραίες παρατηρήσεις. 
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Πίνακας 6.40: Διαχρονική Σύγκριση Επιτυχούς Διάκρισης Μοντέλων Διακριτικής Ανάλυσης και Logit 

Διακριτική Ανάλυση Μοντέλο #1 

 Έτος -1 Έτος -2 Έτος -3 Έτος -4 Έτος -5 

  # % # % # % # % # % 

Συνολική επιτυχία 59 92.2% 50 79.4% 40 63.5% 35 57.4% 34 63% 

Επιτυχής διάκριση ομάδας 0 28 87.5% 19 59.4% 13 40.6% 8 25.8% 8 28.6% 

Επιτυχής διάκριση ομάδας 1 31 96.9% 31 100% 27 87.1% 27 90.0% 26 100% 

Διακριτική Ανάλυση Μοντέλο #2 

 Έτος -1 Έτος -2 Έτος -3 Έτος -4 Έτος -5 

  # % # % # % # % # % 

Συνολική επιτυχία 56 87.5% 51 81.0% 41 65.1% 39 63.9% 33 61.1% 

Επιτυχής διάκριση ομάδας 0 28 87.5% 20 62.5% 14 43.8% 13 41.9% 9 32.1% 

Επιτυχής διάκριση ομάδας 1 28 87.5% 31 100.0% 27 87.1% 26 86.7% 24 92.3% 

Διακριτική Ανάλυση Μοντέλο #3 

 Έτος -1 Έτος -2 Έτος -3 Έτος -4 Έτος -5 

  # % # % # % # % # % 

Συνολική επιτυχία 58 90.6% 52 82.5% 43 68.3% 38 62.3% 35 64.8% 

Επιτυχής διάκριση ομάδας 0 29 90.6% 21 65.6% 14 43.8% 10 32.3% 9 32.1% 

Επιτυχής διάκριση ομάδας 1 29 90.6% 31 100% 29 93.5% 28 93.3% 26 100% 

Μοντέλο Logit 

 Έτος -1 Έτος -2 Έτος -3 Έτος -4 Έτος -5 

  # % # % # % # % # % 

Συνολική επιτυχία 60 93.8% 51 81% 46 73% 39 63.9% 35 64.8% 

Επιτυχής διάκριση ομάδας 0 30 93.8% 22 68.8% 16 50% 12 38.7% 9 32.1% 

Επιτυχής διάκριση ομάδας 1 30 93.8% 29 93.5% 30 96.8% 27 90% 26 100% 
 

Πίνακας 6.41: Αριθμός επιχειρήσεων δείγματος 

 Έτος -1 Έτος -2 Έτος -3 Έτος -4 Έτος -5 

Πτωχευμένες 32 32 32 31 28 

Μη πτωχευμένες 32 31 31 30 26 

Σύνολο 64 63 63 61 54 

Όπως βλέπουμε και στον παραπάνω πίνακα 6.40, το Μοντέλο Logit εμφανίζει το 

υψηλότερο ποσοστό συνολικά επιτυχούς διάκρισης των πτωχευμένων επιχειρήσεων 

για το έτος -1. Κατά το έτος -2 το Μοντέλο #2 να εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό 

συνολικά επιτυχούς διάκρισης ενώ παράλληλα το Μοντέλο Logit, για το ίδιο έτος, 

εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό Σφάλματος Τύπου Ι. Σημειώνουμε επίσης πως και 

τα τέσσερα μοντέλα πρακτικά χάνουν την διακριτική τους ικανότητα από το έτος -3 

και μετά. Πιο συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό επιτυχούς διάκρισης των 

πτωχευμένων εταιριών για τα έτη από -3 έως -5 εμφανίζει το Μοντέλο Logit κατά το 
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έτος -3 ενώ όλες οι άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, στα εν λόγω έτη, εμφάνισαν 

ποσοστά Σφάλματος Τύπου Ι μεγαλύτερα του 50%.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Βασικός πυρήνας της παρούσας εργασίας ήταν η εμπειρική εφαρμογή των 

υποδειγμάτων Διακριτικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Logit στα δεδομένα της ελληνικής 

οικονομίας για τα έτη 2004 - 2016. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν 

επιχειρήσεις που κατέθεσαν αίτηση για υπαγωγή αυτών στον ελληνικό πτωχευτικό 

κώδικα κατά το χρονικό διάστημα 2008-2016 ενώ η συλλογή δεδομένων για κάθε 

εταιρεία έγινε σε βάθος πενταετίας όπου αυτό ήταν εφικτό. Όπως είδαμε και στο 

τελευταίο κεφάλαιο, το υπόδειγμα Logit εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό συνολικά 

επιτυχούς διάκρισης 93.8% μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιριών για 

το έτος -1 ενώ παράλληλα όλα τα μοντέλα αδυνατούν να εμφανίσουν αξιόλογα 

ποσοστά διάκρισης των πτωχευμένων επιχειρήσεων από το έτος -3 μέχρι το έτος -5. 

Στο σημείο αυτό, σημειώνουμε πως, τα αποτελέσματα των Μοντέλων Διακριτικής 

Ανάλυσης και του υποδείγματος Logit για κάθε μεμονωμένη επιχείρηση 

εμφανίζονται αναλυτικά στα παραρτήματα δύο έως έξι της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Διακριτικής Ανάλυσης, στην ελληνική οικονομία, για 

το χρονικό διάστημα 2008 - 2016, οι τρεις αριθμοδείκτες που αποτελούν στατιστικά 

σημαντικές ενδείξεις για μία επερχόμενη πτώχευση λόγω του ότι εμφανίζουν τις 

μεγαλύτερες διαφορές στις μέσες τιμές αυτών, ανάμεσα σε πτωχευμένες και μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις είναι οι εξής: 

Α.Δ.6= [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.10= [Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.1= [Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω αριθμοδείκτες αναγράφονται με σειρά 

κατάταξης ξεκινώντας από τον πιο σημαντικό, όπως αυτός αναδεικνύεται σύμφωνα 

με την στατιστική Wilks’ Lambda. Επίσης αξιοσημείωτο είναι πως ο αριθμοδείκτης 

Α.Δ.10, ο οποίος αποτελεί στην ουσία τον γνωστό αριθμοδείκτη «Return On Assets» 

[ROA], εμφανίστηκε στατιστικά σημαντικός σε ελέγχους τόσο της Διακριτικής 

Ανάλυσης όσο και της ανάλυσης Logit. Όσον αφορά την τελευταία, οι αριθμοδείκτες 
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που προκρίθηκαν ως στατιστικά σημαντικοί εμφανίζονται παρακάτω με φθίνουσα 

σειρά όσον αφορά τα Odds Ratios και συνεπώς την συμβολή του καθενός στην 

αύξηση της πιθανότητας μη πτώχευσης των επιχειρήσεων: 

Α.Δ.10= [Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης / Σύνολο Ενεργητικού] 

Α.Δ.7= [Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης1 / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Α.Δ.8= [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις] 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Σε ενδεχόμενη επέκταση της παρούσας έρευνας προτείνουμε τις εξής βελτιώσεις και 

επεκτάσεις: 

 Την συλλογή ενός ικανοποιητικά μεγάλου όγκου δεδομένων. Η παρούσα 

έρευνα περιορίστηκε σε ένα δείγμα 32 ζευγών πτωχευμένων και μη πτωχευμένων 

επιχειρήσεων. Η συλλογή ενός μεγαλύτερου δείγματος, στην περίπτωση που αυτή 

δεν γίνει ανά ζεύγη επιχειρήσεων, ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα 

ούτως ώστε η αναλογία των πτωχευμένων με τις πτωχευμένες επιχειρήσεις του 

δείγματος να αντικατοπτρίζει την πραγματική αναλογία και κατ’ επέκταση την 

πραγματική a-priori πιθανότητα πτώχευσης μίας επιχείρησης στον γενικό πληθυσμό. 

Επίσης αντίστοιχη βοήθεια από την συλλογή μεγαλύτερου δείγματος ενδέχεται να 

προκύψει σχετικά με την παρατήρηση και αξιολόγηση των πραγματικών κατανομών 

των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών του πληθυσμού. 

 Την συλλογή επιπλέον δεδομένων για πτωχευμένες και μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις με σκοπό την δημιουργία ενός «Δείγματος Ελέγχου» (Hold-Out Sample) 

για τον περαιτέρω έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας των μοντέλων.  

 Την επικοινωνία με τα αντίστοιχα αρμόδια πρωτοδικεία ή/και την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή τόσο για την συλλογή  μεγαλύτερου μεγέθους δείγματος όσο και για 

την ακριβή διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων εκείνων των οποίων το αίτημα για 

προσφυγή αυτών στο άρθρο 99 του ελληνικού πτωχευτικού κώδικα έγινε αποδεκτό 

ή όχι. 

 Την επέκταση της έρευνας και σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεις. 

                                                 
1 Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

και στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 
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 Την συλλογή περισσότερων  δεδομένων από τις οικονομικές καταστάσεις και 

τα αποτελέσματα χρήσης των επιχειρήσεων με σκοπό την κατασκευή και τον έλεγχο 

ακόμη περισσότερων χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών 

 Την στοχευμένη εφαρμογή των παραπάνω υποδειγμάτων σε συγκεκριμένους 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η εν λόγω εφαρμογή προτείνεται μόνο στην 

περίπτωση όπου συμπεριληφθούν και μη εισηγμένες επιχειρήσεις λόγω του μικρού 

σχετικά αριθμού επιχειρήσεων στους επιμέρους κλάδους του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών. 

 Την εισαγωγή, όπου αυτό είναι δυνατόν, ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

επιχειρήσεων για την κατασκευή μοντέλων πτώχευσης 

 Την εφαρμογή νεότερων υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης όπως είναι 

για παράδειγμα τα Νευρωνικά Δίκτυα. 
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