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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Υποδείγματα Πρόβλεψης της 

Εταιρικής Αποτυχίας» ως αντικειμενικός στόχος τέθηκε η παρουσίαση των πιο 

βασικών Τεχνικών και Υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχτεί και εφαρμοστεί για την 

πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας. Αρχικά, γίνεται ανασκόπηση των εννοιών της 

εταιρικής αποτυχίας και της πτώχευσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αίτια και οι 

παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική αποτυχία μιας επιχείρησης 

καθώς και οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η τελευταία τόσο για τους ίδιους τους 

επιχειρηματίες όσο και για την εθνική οικονομία. Ακολουθεί μία αναλυτική 

περιγραφή των κυριότερων μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες 

με στόχο την πρόβλεψη της πτώχευσης μίας οικονομικής οντότητας. Τέλος, 

επιχειρείται η εμπειρική εφαρμογή των Υποδειγμάτων της Διακριτικής Ανάλυσης και 

της Λογιστικής Παλινδρόμησης σε πραγματικά δεδομένα της Ιαπωνικής και της 

Αμερικανικής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα σε πραγματικά δεδομένα εισηγμένων 

στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων στη χώρα της Ιαπωνίας με τη βοήθεια μιας ομάδας 

5 αριθμοδεικτών και εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης με 

τη βοήθεια μιας ομάδας από 9 αριθμοδείκτες. Το πρώτο δείγμα περιελάμβανε 148 

επιχειρήσεις της Ιαπωνίας για το χρονικό διάστημα 1997-2013, ισάριθμα χωρισμένο 

σε 74 πτωχευμένες και σε 74 μη πτωχευμένες επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο δείγμα 

αποτελούνταν από 214 επιχειρήσεις της Ν. Υόρκης για την περίοδο 2009-2013 

ισομερώς καταμερισμένο σε 107 πτωχευμένες και σε 107 μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις. Με βάση τα δεδομένα αυτά εξετάστηκε η προβλεπτική ικανότητα των 

Υποδειγμάτων της Διακριτικής Ανάλυσης και της Λογιστικής Παλινδρόμησης έως 

και 3 έτη πριν την πτώχευση, ώστε να ελεγχθεί η ικανότητα των δύο αυτών 

υποδειγμάτων στην πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων και να διενεργηθεί διαχρονική σύγκριση των επιδόσεων του κάθε 

μοντέλου για το εκάστοτε δείγμα της μελέτης. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εταιρική Αποτυχία, Πτώχευση, Υποδείγματα πρόβλεψης της 

πτώχευσης, Διακριτική Ανάλυση, Λογιστική Παλινδρόμηση.  



3 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην 

επιτυχή εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας. Αρχικά, θέλω να 

ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Λιβάνη Ευστράτιο για τη συνεργασία 

και κυρίως για τη βοήθεια και καθοδήγηση που μου προσέφερε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μελέτης μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και 

τους φίλους μου που μου παρείχαν την απαραίτητη υποστήριξη και συμπαράσταση 

και έχουν σταθεί σημαντικός αρωγός σε κάθε προσπάθεια και φάση της πορείας 

μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................... 6 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ....................................... 8 

2.1 Εισαγωγικά ........................................................................................................... 8 

2.2 Οι έννοιες εταιρική αποτυχία και πτώχευση ........................................................ 8 

2.3 Τα Αίτια της Εταιρικής Αποτυχίας .................................................................... 11 

2.4 Οι Συνέπειες της Εταιρικής Αποτυχίας .............................................................. 17 

2.5 Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας .................................................................. 19 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ...................................................... 23 

3.1 Εισαγωγικά ......................................................................................................... 23 

3.2 Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση .............................................................. 23 

3.3 Μονοδιάστατες Προσεγγίσεις ............................................................................ 31 

3.4 Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση (Multivariate Discriminant Analysis) ... 34 

3.4.1 Γραμμική Διακριτική Ανάλυση (Linear Discriminant Analysis)- Το 

Υπόδειγμα Z-Score .......................................................................................... 36 

3.4.2 Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση (Quadratic Discriminant Analysis) - 

Το Υπόδειγμα ZETA ....................................................................................... 40 

3.5 Υποδείγματα Πιθανότητας ................................................................................. 42 

3.5.1 Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Linear Probability Model) ............ 42 

3.5.2 Πολυμεταβλητά υπό συνθήκη Υποδείγματα Πιθανότητας (Multivariate 

Conditional Probability Models) ...................................................................... 43 

3.6 Νεότερα Υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης ............................................ 46 

3.6.1 Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) ................................................... 47 

3.6.2 Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης (Support Vector Machines) ......... 50 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ............................................................. 52 

4.1 Εισαγωγικά ......................................................................................................... 52 

4.2 Δεδομένα των δειγμάτων της έρευνας ............................................................... 52 

4.2.1 Ομάδες πτωχευμένων επιχειρήσεων ....................................................... 53 

4.2.2 Ομάδες μη πτωχευμένων επιχειρήσεων .................................................. 54 

4.3 Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες ................................................................. 55 

4.4 Επιλογή των Υποδειγμάτων Πρόβλεψης της πτώχευσης .................................. 56 

4.5 Προσδιορισμός των μοντέλων Διακριτικής Ανάλυσης ..................................... 57 



5 

 

4.5.1 Το μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης για τα δεδομένα της Ιαπωνικής 

οικονομίας ........................................................................................................ 57 

4.5.2 Το μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης για τα δεδομένα της 

Αμερικανικής οικονομίας ................................................................................ 59 

4.6 Έλεγχοι των μοντέλων της Διακριτικής Ανάλυσης για τα Δείγματα των 

επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και της Ν. Υόρκης ....................................................... 61 

4.7 Αποτελέσματα ταξινόμησης των μοντέλων Διακριτικής Ανάλυσης για τα 

Δείγματα των επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και της Ν. Υόρκης ................................ 63 

4.7.1 Αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου της Διακριτικής Ανάλυσης 

για τα δεδομένα της Ιαπωνικής οικονομίας ..................................................... 63 

4.7.2 Αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου της Διακριτικής Ανάλυσης 

για τα δεδομένα της Αμερικανικής οικονομίας ............................................... 65 

4.8  Προσδιορισμός των μοντέλων Λογιστικής Παλινδρόμησης ............................ 67 

4.8.1 Το μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης για τα δεδομένα της 

Ιαπωνικής οικονομίας ...................................................................................... 67 

4.8.2 Το μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης για τα δεδομένα της 

Αμερικανικής οικονομίας ................................................................................ 69 

4.9 Έλεγχοι των μοντέλων της Λογιστικής Παλινδρόμησης για τα Δείγματα των 

επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και της Ν. Υόρκης ....................................................... 71 

4.10 Αποτελέσματα ταξινόμησης των μοντέλων της Λογιστικής Παλινδρόμησης 72 

4.10.1 Αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης για τα δεδομένα της Ιαπωνικής οικονομίας .......................... 73 

4.10.2 Αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης για τα δεδομένα της Αμερικανικής οικονομίας ..................... 75 

4.11 Σύγκριση των Αποτελεσμάτων των Υποδειγμάτων Πρόβλεψης ..................... 77 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ..................... 79 

5.1 Εισαγωγικά ......................................................................................................... 79 

5.2 Συμπεράσματα ................................................................................................... 79 

5.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα ..................................................................... 81 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................... 82 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................. 87 
 

 

 

 

 



6 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων που σχετίζονται με τον πιστωτικό 

κίνδυνο των επιχειρήσεων συνιστά ένα από τα πιο πολύπλοκα πρακτικά 

προβλήματα. Τα στελέχη των επιχειρήσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων 

καλούνται σε καθημερινή βάση να πάρουν αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα 

με την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων και πιο 

συγκεκριμένα αποφάσεις που σχετίζονται με τη χορήγηση δανείων, τον εντοπισμό 

αδύνατων και δυνατών σημείων μιας επιχείρησης και την εκτίμηση του κινδύνου 

πτώχευσης. Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων επηρεάζει 

άμεσα και την αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του κάθε χρηματοπιστωτικού 

οργανισμού που συνδέεται με αυτές. Θα πρέπει λοιπόν οι οικονομικοί αναλυτές των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μία 

συστηματική ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων. 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επιχειρήσεων που αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις τους και τελικά 

χρεοκοπούν κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η 

μελέτη των παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν στην εταιρική αποτυχία μιας 

επιχείρησης απασχόλησε από νωρίς τους ερευνητές στην προσπάθειά τους να 

εντοπίσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προβλεφθεί και να 

αποφευχθεί το φαινόμενο της πτώχευσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί 

μελετητές να αναπτύξουν έναν μεγάλο αριθμό υποδειγμάτων με στόχο την έγκαιρη 

και ακριβή πρόβλεψη του φαινομένου αυτού. 

Η εργασία περιλαμβάνει πέντε κύρια κεφάλαια. Πιο αναλυτικά στο πρώτο 

κεφάλαιο έγινε μία σύντομη εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανασκόπηση 

της ειδικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας ώστε να παρουσιαστεί ένας μεγάλος 

αριθμός των υπαρχόντων επιστημονικών ευρημάτων. Αρχικά, γίνεται ανασκόπηση 

των εννοιών της εταιρικής αποτυχίας και της πτώχευσης. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα αίτια και οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην 

οικονομική αποτυχία μιας επιχείρησης καθώς και οι συνέπειες που μπορεί να 

επιφέρει η τελευταία τόσο για τους ίδιους τους επιχειρηματίες όσο και για την 
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εθνική οικονομία. Τέλος, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση του ελληνικού 

Πτωχευτικού Κώδικα των φυσικών και νομικών προσώπων. 

Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει μία αναλυτική περιγραφή των 

κυριότερων μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες με στόχο την 

πρόβλεψη της πτώχευσης μίας οικονομικής οντότητας, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο 

επιχειρείται η εμπειρική εφαρμογή της Διακριτικής Ανάλυσης και της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης σε πραγματικά δεδομένα επιχειρήσεων της Ιαπωνικής και της 

Αμερικανικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα 

δεδομένα των δύο δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην εμπειρική έρευνα, έπειτα 

αναλύονται οι ομάδες των πτωχευμένων και των υγιών επιχειρήσεων, 

παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες που επιλέχθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές και 

αναλύονται εκτενώς τα αποτελέσματα. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας 

που διεξήχθη, ενώ παράλληλα παρέχονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
 

2.1 Εισαγωγικά 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση της ειδικής βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας ώστε να παρουσιαστεί ένας μεγάλος αριθμός των υπαρχόντων 

επιστημονικών ευρημάτων. Αρχικά, γίνεται ανασκόπηση των εννοιών της εταιρικής 

αποτυχίας και της πτώχευσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αίτια και οι 

παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική αποτυχία μιας 

επιχείρησης καθώς και οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η τελευταία τόσο για 

τους ίδιους τους επιχειρηματίες όσο και για την εθνική οικονομία. Τέλος, γίνεται 

μία συνοπτική παρουσίαση του ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα των φυσικών και 

νομικών προσώπων. 

 

2.2 Οι έννοιες εταιρική αποτυχία και πτώχευση 
 

Σε μία προσπάθεια να απεικονισθεί η τυπική διαδικασία που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση που βρίσκεται σε χρηματοοικονομική δυσχέρεια και να 

κατηγοριοποιηθούν τα οικονομικά προβλήματα που εμπλέκονται, η εταιρική 

αποτυχία έχει οριστεί με διάφορους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της 

εταιρικής αποτυχίας συχνά αποδίδεται στη διεθνή βιβλιογραφία με τις έννοιες 

αποτυχία (failure), αφερεγγυότητα (insolvency), αθέτηση των υποχρεώσεων προς 

τους πιστωτές (default), χρηματοοικονομική αποτυχία (financial distress)  και  

πτώχευση (bankruptcy). Αν και αυτοί οι όροι συχνά χρησιμοποιούνται ο ένας αντί 

του άλλου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν αισθητά διαφορετικές έννοιες.  

Ο Altman (1983) αναφέρει πως η αποτυχία (failure) από οικονομική άποψη, 

σημαίνει ότι η απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων μιας επιχείρησης είναι 

σημαντικά και συνεχώς χαμηλότερη σε σύγκριση με την απόδοση που 

επιτυγχάνεται σε συναφείς επενδύσεις ή ότι η μέση απόδοση επί των 

επενδεδυμένων κεφαλαίων είναι μικρότερη σε σχέση με το κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης. Αυτές οι καταστάσεις ωστόσο δεν προμηνύουν απαραίτητα ότι τίθεται 

θέμα συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Η απόφαση για τον τερματισμό 
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της λειτουργίας μιας επιχείρησης βασίζεται σε κριτήρια όπως η αναμενόμενη 

απόδοση και η ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει τα μεταβλητά κόστη της.  

Ο Beaver (1966) ορίζει την αποτυχία (failure) ως μία κατάσταση κατά την 

οποία μία επιχείρηση εμφανίζει αδυναμία ανταπόκρισης στις ληξιπρόθεσμες και 

απαιτητές υποχρεώσεις της καθώς ωριμάζει. Η λειτουργία μιας επιχείρησης 

θεωρείται πως καταστέλλεται όταν έχει συμβεί κάποιο από τα παρακάτω γεγονότα:  

o ο οργανισμός έχει υπαχθεί σε κατάσταση νομικής πτώχευσης 

o έχει εμφανίσει αδυναμία εξόφλησης ομολογιακών δανείων 

o διαθέτει υπερχρεωμένο τραπεζικό λογαριασμό ή  

o αδυνατεί να καταβάλλει τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών 

Ο Altman (1983) χαρακτηρίζει τη νομική αποτυχία (legal failure) ως την 

κατάσταση σύμφωνα με την οποία μία οικονομική οντότητα δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που επιδιώκουν δικαστικά οι πιστωτές της. 

Η αφερεγγυότητα (insolvency) με βάση τον Altman (1983) αποτελεί έναν 

ακόμα όρο που υποδεικνύει την αρνητική αποδοτικότητα μιας επιχείρησης και 

μπορεί να διακριθεί στην τεχνική αφερεγγυότητα και στην αφερεγγυότητα που 

οδηγεί σε πτώχευση της επιχείρησης. Η τεχνική αφερεγγυότητα αναφέρεται στην 

αδυναμία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις επειδή 

υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας. Σε αφερεγγυότητα που οδηγεί σε πτώχευση 

της επιχείρησης περιέρχεται μία επιχείρηση όταν το σύνολο των υποχρεώσεων της 

είναι μεγαλύτερο από την αξία των περιουσιακών της στοιχείων και επομένως η 

καθαρή αξία της επιχείρησης είναι αρνητική.  

Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες έγκειται στο γεγονός ότι η τεχνική 

αφερεγγυότητα μπορεί να είναι μία προσωρινή κατάσταση ενώ η αφερεγγυότητα 

που οδηγεί σε πτώχευση της επιχείρησης συνιστά μία μόνιμη και πιο επικίνδυνη 

κατάσταση. Επίσης, η τεχνική αφερεγγυότητα είναι πιο εύκολα προσδιορίσιμη ενώ 

η αφερεγγυότητα που οδηγεί σε πτώχευση της επιχείρησης για να εντοπιστεί 

απαιτεί μία πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική ανάλυση αξιολόγησης, η οποία 

συνήθως δεν πραγματοποιείται μέχρι η επιχείρηση να αναμένει τη ρευστοποίηση 

των περιουσιακών της στοιχείων. 
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Η χρηματοοικονομική αποτυχία (financial distress) υποδηλώνει την κατάσταση 

στην οποία έρχεται μία επιχείρηση όταν το κόστος κεφαλαίου ενός επενδυτικού 

σχεδίου υπερβαίνει την πραγματική του απόδοση (Γαγάνης et. al., 2006). 

Η αθέτηση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές (default) αναφέρεται στην 

κατάσταση όπου η επιχείρηση αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη που έχει ως 

υποχρέωση απέναντι στους πιστωτές της. 

Ο Altman (1968) ορίζει την πτώχευση (bankruptcy) με τη νομική της έννοια, 

δηλαδή “την κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση που επέρχεται με απόφαση των 

δικαστικών αρχών, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας”. 

Τέλος, σύμφωνα με τους Mbat & Eyo (2013) μπορούν να εντοπιστούν τρεις 

τύποι εταιρικής αποτυχίας και πιο συγκεκριμένα: 

1) Μία οικονομική οντότητα που εμφανίζει χαμηλές ή αρνητικές αποδόσεις.  

2) Μία οικονομική οντότητα που είναι τεχνικά αφερέγγυα (technically insolvent). 

3) Μία οικονομική οντότητα που έχει πτωχεύσει (bankrupt). 

Μια οικονομική οντότητα που παρουσιάζει συνεχώς χαμηλές ή αρνητικές 

αποδόσεις είναι καταδικασμένη αργά ή γρήγορα σε αποτυχία, διότι δεν έχει τη 

δυνατότητα να επεκταθεί.  

Μια επιχείρηση θεωρείται τεχνικά αφερέγγυα όταν δεν είναι σε θέση να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στην περίπτωση αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης μπορεί να είναι υψηλότερα σε σχέση με τις υποχρεώσεις της, αλλά 

λόγω της έλλειψης ρευστότητας, η επιχείρηση μπορεί να μην είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

Τέλος, αναφορικά με μια επιχείρηση που έχει πτωχεύσει, οι υποχρεώσεις της 

υπερβαίνουν τα διαθέσιμα της και την καθαρή αγοραία αξία των ενεργητικών της 

στοιχείων, συνεπώς η επιχείρηση εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Ωστόσο, τα 

δικαστήρια πάντοτε αντιμετωπίζουν την τεχνική αφερεγγυότητα και την πτώχευση 

με τον ίδιο τρόπο. 
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2.3 Τα Αίτια της Εταιρικής Αποτυχίας 
 

Η συνεχής μελέτη της πορείας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική για τον έγκαιρο εντοπισμό αρνητικών οικονομικών 

καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στην πτώχευση μιας επιχείρησης. 

Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό η διοίκηση της οικονομικής μονάδας να 

μελετήσει τα όποια προβλήματα εμφανιστούν ώστε να εντοπίσει τα αίτια και στη 

συνέχεια να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τους εφόσον είναι 

εφικτό, ειδάλλως να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να οδηγηθεί η επιχείρηση 

στην ομαλή και νόμιμη διάλυση της. 

Στην πρώτη περίπτωση, η διοίκηση μελετώντας τα οικονομικά προβλήματα 

που έχουν εμφανιστεί, οδηγείται στον εντοπισμό αδυναμιών οι οποίες όμως θα 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Η επιχείρηση 

λοιπόν εντάσσεται σε μία φάση αναδιοργάνωσης που φέρει ως στόχο την εξυγίανση  

και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της. 

Στη δεύτερη περίπτωση, η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που έχουν 

εντοπιστεί οδηγεί στον εντοπισμό συμπτωμάτων επιχειρηματικής ασθένειας τα 

οποία κρίνονται ως ανίατα, όπως για παράδειγμα η αδυναμία εξόφλησης των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση 

παρά τη λήψη μέτρων δεν δύναται να εξυγιανθεί και συνεπώς οδηγείται σε 

διαδικασίες πτώχευσης, δηλαδή ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων με 

στόχο τη μερική ή ολική εξόφληση των υποχρεώσεων της. 

Οι Θάνος et al. (2002) διαχωρίζουν τα αίτια της εταιρικής αποτυχίας σε 

ενδογενή και εξωγενή.  

Τα ενδογενή αίτια αναφέρονται είτε σε ποιοτικά στοιχεία των επιχειρήσεων, 

όπως είναι η διοικητική ανικανότητα ή αμέλεια, σημαντικές αλλαγές σε διοικητικό 

επίπεδο, διαφοροποίηση του μάνατζμεντ κ.α., είτε σε ποσοτικά στοιχεία όπως είναι 

η ύπαρξη αδυναμιών στην παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης καθώς και 

μεταβολές στη διάρθρωση της οικονομικής δομής της επιχείρησης. Τέτοια αίτια 

συνιστούν οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, η συγχώνευση ή 

εξαγορά μιας άλλης εταιρίας η οποία επέφερε σημαντικές αλλαγές σε διοικητικό 

επίπεδο, οι μεταβολές στις εργασίες και στους στόχους της επιχείρησης, οι 
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ανακρίβειες στα λογιστικά δεδομένα της επιχείρησης και η ανεπάρκεια 

οικονομικών ελέγχων, η απότομη αύξηση των δαπανών της επιχείρησης, η απότομη 

μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης 

που οδηγεί σε περιορισμό της ρευστότητας. 

Τα εξωγενή αίτια σχετίζονται με φυσικά και κοινωνικοπολιτικά γεγονότα και 

κυρίως με δυσμενείς εξελίξεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά ή στον κλάδο στον 

οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη 

ζήτηση των παραγόμενων προϊόντων ή να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων. Τέτοια αίτια μπορεί να είναι η 

επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η μείωση του επιπέδου 

ρευστότητας της αγοράς και του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος, 

αρνητικά γεγονότα σε διεθνές επίπεδο όπως πόλεμοι, πετρελαϊκή κρίση, ανεργία 

καθώς και σημαντικές διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών. 

Οι Ooghe & Waeyaert (2004)
 
δημιούργησαν ένα εννοιολογικό Υπόδειγμα 

πτώχευσης, ομαδοποιώντας τα αίτια της πτώχευσης στις ακόλουθες πέντε 

κατηγορίες (Ooghe & De Prijcker, 2006):  

i. Το γενικό περιβάλλον της επιχείρησης 

ii. Το άμεσο περιβάλλον της επιχείρησης 

iii. Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία / της διοίκησης της επιχείρησης 

iv. Η εταιρική πολιτική 

v. Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης 

Το μοντέλο αυτό κατατάσσει το γενικό και το άμεσο περιβάλλον της 

επιχείρησης ως εξωγενή αίτια της πτώχευσης, ενώ τα χαρακτηριστικά του 

επιχειρηματία/ της διοίκησης και της επιχείρησης σε συνδυασμό με την εταιρική 

πολιτική ως ενδογενή αίτια της πτώχευσης. 

Αρχικά, στο γενικό περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται οικονομικοί, 

τεχνολογικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως η λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων, οι ενέργειες της κυβέρνησης και οι 

προσπάθειές της να παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Αυτοί οι παράγοντες 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εταιρική πολιτική, τις δεξιότητες και τα 



13 

 

κίνητρα της διοίκησης καθώς και τη συμπεριφορά των στενών συνεργατών της 

επιχείρησης. 

Το άμεσο περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει τους ενδιαφερόμενους με 

τους οποίους η επιχείρηση αλληλεπιδρά σε τακτική βάση, δηλαδή τους πελάτες, 

τους προμηθευτές, τις τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και τους μετόχους. Όταν η 

οικονομική οντότητα αναπτύσσει τη δυνατότητα πιο στενής συνεργασίας με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και ταυτόχρονα συνυπάρχουν και άλλες θετικές ενδείξεις, τα 

κίνητρα της διοίκησης αυξάνονται. Αντίθετα, ο σκληρός ανταγωνισμός, η 

κακοτυχία και οι άσχημες σχέσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα, τους πελάτες ή τους 

προμηθευτές συνιστούν σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη της εταιρείας. Κατά 

συνέπεια, οι αλληλεπιδράσεις μιας επιχείρησης με το άμεσο περιβάλλον της 

καθορίζουν την πορεία της και πιο συγκεκριμένα το αν αυτή θα κινηθεί προς μια 

θετική ή αρνητική κατεύθυνση. 

Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία/ της διοίκησης συνιστούν τον πιο κρίσιμο 

παράγοντα της εταιρικής αποτυχίας και περιλαμβάνουν τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τις ικανότητες της διοίκησης. Πολλές επιχειρήσεις 

που πτωχεύουν, αποτυγχάνουν διότι οι μάνατζερ τους δεν διαθέτουν τις κατάλληλες 

δεξιότητες. Επίσης, στην περίπτωση που δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν 

συμβουλές από εξειδικευμένους συμβούλους, μειώνονται οι πιθανότητες η 

επιχείρηση να καταφέρει να επιβιώσει σε μεσοπρόθεσμη βάση. 

Στην τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνεται η εταιρική πολιτική που ακολουθείται, 

δηλαδή η πολιτική που έχει συσταθεί από τη διοίκηση και περιλαμβάνει διάφορες 

πτυχές, όπως τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση, τις επενδύσεις, το 

μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, το επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό 

μάνατζμεντ και την εταιρική διακυβέρνηση. Όλες οι πτυχές αυτές πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη, καθώς οποιοδήποτε σοβαρό λάθος μπορεί να οδηγήσει 

στην πτώχευση της επιχείρησης. 

Τέλος, στην πέμπτη κατηγορία ανήκουν τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και 

πιο συγκεκριμένα το μέγεθος, τα χρόνια λειτουργίας της καθώς και ο κλάδος στον 

οποίο δραστηριοποιείται. 
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Ο Ropega (2011) αναφέρει πως ο επιχειρηματίας καθιστά τον πιο κρίσιμο 

παράγοντα αποτυχίας των επιχειρήσεων, καθώς τα κίνητρα, οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες του επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνεται και λειτουργεί μία επιχείρηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι δύο 

επικρατέστερες αιτίες εταιρικής αποτυχίας είναι: (1) το να μην έχει η διοίκηση 

επαρκείς δεξιότητες και γνώσεις και (2) η ανεπαρκής κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Άλλα αίτια που έχουν βρεθεί είναι η έλλειψη σχεδιασμού και η υπερβολική 

αισιοδοξία σχετικά με την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη, μία ομάδα αιτιών της 

εταιρικής αποτυχίας που έχουν αναλυθεί είναι οι παράγοντες διοικητικού 

χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα η έλλειψη των κατάλληλων γνώσεων της 

διοίκησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απουσία εταιρικής στρατηγικής και 

έλλειψη αντιληπτικής ικανότητας σχετικά με τη σημασία των παραγόντων που 

μπορούν να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα της, όπως είναι η εισαγωγή 

νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά  και η διαχείριση της γνώσης. 

Μια άλλη ομάδα αιτιών εταιρικής αποτυχίας είναι οι παράγοντες οικονομικής 

φύσεως. Οι κυρίαρχοι λόγοι στην κατηγορία αυτή είναι τα υπερβολικά χρέη και η 

ανεπαρκής διαχείριση κεφαλαίου. Οι τομείς του marketing και της διανομής είναι 

εξίσου σημαντικοί καθώς διαμορφώνουν τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Το 

θεμελιώδες λάθος σε αυτούς τους τομείς είναι οι ακατάλληλες συμφωνίες 

αναφορικά με τις ανάγκες της αγοράς το οποίο συχνά συνδυάζεται με ακατάλληλη 

τιμολογιακή πολιτική. Επίσης, ως αίτια εταιρικής αποτυχίας έχουν αναγνωριστεί το 

μη καταρτισμένο προσωπικό και η έλλειψη κινήτρων από την πλευρά των 

εργαζομένων. Τέλος, η απροθυμία να εισαχθούν νέες λύσεις και η παλιά τεχνολογία 

προκαλούν προβλήματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία παραγωγής και παροχής 

υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τους Mbat & Eyo (2013) η εταιρική αποτυχία θα μπορούσε να 

προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως είναι: 

1. Η διοικητική αναποτελεσματικότητα και ανεπάρκεια 

2. Κοινωνικό-πολιτιστικοί παράγοντες 

3. Η οικονομική αστάθεια της αγοράς 

4. Η δημοσιονομική πολιτική 
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Α. Η Διοικητική αναποτελεσματικότητα και ανεπάρκεια 

Συνιστά την πιο σημαντική πηγή της εταιρικής αποτυχίας. Αρχικά, μία 

αναποτελεσματική διοίκηση έχει έλλειψη ενός καλά δομημένου επιχειρηματικού 

σχεδίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικές πωλήσεις, υψηλό κόστος 

παραγωγής, ακατάλληλη στρατηγική κοστολόγησης, χαμηλή παραγωγικότητα, 

ανεπαρκή στρατηγική χρηματοοικονομικής διοίκησης και αδύναμη στρατηγική 

αξιολόγησης κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες που αφορούν τη 

διοικητική αναποτελεσματικότητα και ανεπάρκεια είναι: 

Α.1 Αναποτελεσματικές πωλήσεις: 

Αν το εργατικό δυναμικό που απαρτίζει το τμήμα πωλήσεων δεν είναι 

κατάλληλα ανεπτυγμένο και εκπαιδευμένο, η επιχείρηση πιθανότατα θα 

δυσκολευτεί να προωθήσει το προιόν της και να επιτύχει υψηλές πωλήσεις, ειδικά 

αν το προϊόν απευθύνεται σε μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη ανταγωνιστική αγορά. 

Οι χαμηλές πωλήσεις θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις ταμειακές ροές και κατ’ 

επέκταση στη φερεγγυότητα της επιχείρησης. 

Α.2 Υψηλό κόστος παραγωγής: 

Αυτή είναι μια κατάσταση όπου το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης οδηγεί 

το προϊόν της να μην μπορεί να ανταγωνίζεται επιτυχώς με άλλα διαφοροποιημένα 

προϊόντα στην αγορά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην  υπερβολική απασχόληση 

ανθρώπινων και υλικών πόρων ή σε τεχνική αναποτελεσματικότητα στην 

παραγωγική διαδικασία. 

Α.3 Ανεπαρκής στρατηγική χρηματοοικονομικής διοίκησης: 

Αποτελεί μία από τις βασικές πηγές εταιρικής αποτυχίας καθώς η έλλειψη 

ικανοτήτων των στελεχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει 

σε οικονομικά προβλήματα και πιο συγκεκριμένα να ωθήσει την επιχείρηση να 

βιώσει έντονα προβλήματα ρευστότητας. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τις 

επενδύσεις, τη χρηματοδότηση και τη μερισματική πολιτική. 
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Α.4 Αδύναμη στρατηγική αξιολόγησης κινδύνου: 

Η αξιολόγηση του κινδύνου που σχετίζεται με μία επενδυτική απόφαση είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία συνιστούν τη 

σημαντικότερη πηγή εταιρικών εσόδων. Έτσι, εάν η αξιολόγηση του κινδύνου δεν 

υλοποιηθεί σωστά, το εταιρικό εισόδημα θα μειωθεί. 

Α.5 Ακατάλληλη εμπορική πολιτική: 

Οι πολιτικές που επηρεάζουν τις πωλήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται 

προσεκτικά δεδομένου ότι είναι σε θέση να οδηγήσουν σε κρίσεις ρευστότητας και 

συνεπώς στη δημιουργία χρέους. 

Α.6 Ανεπαρκής Κεφαλαιακή διάρθρωση: 

Μια επιχείρηση που εμφανίζει ανεπαρκή κεφαλαιακή διάρθρωση αργά ή 

γρήγορα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ο λόγος είναι ότι η επιχείρηση δεν θα 

έχει αρκετά κεφάλαια για την αγορά των απαραίτητων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, για να πραγματοποιήσει επενδύσεις ή δεν θα έχει αρκετό κεφάλαιο 

κίνησης. Συνέπεια της κεφαλαιακής ανεπάρκειας λοιπόν μπορεί να είναι η αθέτηση 

πληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης λόγω έλλειψης 

ρευστότητας, η οποία τελικά καταλήγει στην εταιρική αποτυχία. 

Β. Κοινωνικό- πολιτιστικοί παράγοντες 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά και στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών οδηγούν σε μείωση των πωλήσεων της επιχείρησης. Στην περίπτωση 

αυτή, η επιχείρηση θα αναγκαστεί να αναζητήσει νέες εναλλακτικές αγορές ή να 

προβεί σε διαφοροποίηση του προϊόντος της. Αυτό έχει ως συνέπεια υψηλότερες 

δαπάνες μάρκετινγκ που μπορούν να οδηγήσουν στην εταιρική αποτυχία. 

Γ. Οικονομική αστάθεια της αγοράς 

Η ύπαρξη οικονομικής αστάθειας στην αγορά μπορεί να δημιουργήσει 

οικονομικές δυσχέρειες στην επιχείρηση και να οδηγήσει στην εταιρική αποτυχία. 

Ο λόγος έγκειται στο ότι κάθε ύφεση στην οικονομία μειώνει την αγοραστική 

δύναμη και κατ’ επέκταση την επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς η επιχείρηση 

δυσκολεύεται να πουλήσει τα προϊόντα της. 
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Δ. Δημοσιονομική πολιτική 

Η δημοσιονομική πολιτική συνιστά μια πολύ σημαντική εξωτερική πηγή της 

εταιρικής αποτυχίας. Σε περίπτωση που η κυβερνητική πολιτική θεσπίσει μέτρα που 

είναι αντίθετα ως προς το συμφέρον της επιχείρησης, η επιχείρηση θα μπορούσε να 

οδηγηθεί στην πτώχευση. Για παράδειγμα, εάν η κυβέρνηση απαγορεύσει την 

εισαγωγή συντελεστών που η  επιχείρηση χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική 

διαδικασία, η παραγωγή θα καταστεί αδύνατη όταν εξαντληθούν τα ήδη υπάρχοντα 

αποθέματα. 

Τέλος, από τους Ooghe και De Prijcker (2006) επιχειρείται η ταξινόμηση των 

συμπτωμάτων της εταιρικής αποτυχίας, κατά την οποία μια γενική τάση που 

παρατηρείται είναι ο διαχωρισμός τους σε οικονομικά και μη οικονομικά 

συμπτώματα.  

Τα κύρια οικονομικής φύσεως συμπτώματα που προμηνύουν την επιδείνωση 

της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης είναι: η μείωση των πωλήσεων και 

των κερδών, η εμφάνιση προβλημάτων ρευστότητας, η μείωση του μεριδίου 

αγοράς, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών και το υψηλό επίπεδο χρέους. Ενώ τα 

κύρια μη οικονομικά συμπτώματα που εμφανίζονται είναι: η απουσία εσωτερικών 

ελέγχων, η έλλειψη επιχειρηματικού σχεδίου, η απώλεια της εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, τα προβλήματα στη διαδικασία διανομής, η 

πτώση της παραγωγικότητας, η έλλειψη ανάπτυξης του προσωπικού καθώς και η 

μείωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

 

2.4 Οι Συνέπειες της Εταιρικής Αποτυχίας 
 

Πολλοί ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της χρηματοοικονομικής 

διοικητικής έχουν ασχοληθεί με την πρόγνωση του κινδύνου και τη μέτρηση της 

αβεβαιότητας μιας οικονομικής οντότητας, καθώς η αποτυχία μίας επιχείρησης 

μπορεί να επιφέρει σημαντικές οικονομικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους 

επιχειρηματίες όσο και για τους πιστωτές και την εθνική οικονομία.  Σύμφωνα με 

τον Altman (1983) από την πλευρά της οικονομικής οντότητας, η εταιρική αποτυχία 

επιφέρει άμεσα αλλά και έμμεσα κόστη: 
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Ως άμεσα κόστη, προερχόμενα από την εταιρική αποτυχία και τα οποία 

επωμίζεται η επιχείρηση, θεωρούνται τα απτά έξοδα που είτε προκύπτουν από τη 

ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης είτε κατά την 

προσπάθεια  αναδιοργάνωσης με στόχο την εξυγίανση της επιχείρησης που 

βρίσκεται σε χρηματοοικονομική δυσχέρεια. Πιο συγκεκριμένα, στα άμεσα κόστη 

περιλαμβάνονται τα τέλη για την κατάθεση αίτησης πτώχευσης στο δικαστήριο, το 

κόστος της νομικής διαχείρισης καθώς οι αμοιβές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

των χρηματοοικονομικών και λοιπών επιστημονικών συμβούλων. 

Στα έμμεσα κόστη τα οποία προέρχονται από την εταιρική αποτυχία μιας 

επιχείρησης, περιλαμβάνονται η πτώση των πωλήσεων και των κερδών της 

επιχειρηματικά ασθενούς οικονομικής οντότητας εξαιτίας του κινδύνου μίας 

ενδεχόμενης πτώχευσης, καθώς το καταναλωτικό κοινό οδηγείται σε απροθυμία να 

αγοράσει τα προϊόντα μιας επιχείρησης η οποία μελλοντικά ενδέχεται  να 

πτωχεύσει.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Bhagat et al. (1994) στα έμμεσα κόστη 

περιλαμβάνονται η μείωση των πωλήσεων ή η αύξηση του κόστους των 

παραγωγικών συντελεστών λόγω της αδυναμίας της επιχείρησης να συναλλάσσεται 

με ευνοϊκούς όρους με τους πελάτες και τους προμηθευτές, η αυξημένη δυσκολία 

άντλησης κεφαλαίων και εξασφάλισης πιστώσεων που εμφανίζει η επιχείρηση, η 

αποδιοργάνωση της διοίκησης καθώς και η αναποτελεσματική επενδυτική πολιτική. 

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε η εταιρική αποτυχία μπορεί να επιφέρει 

οικονομικές συνέπειες και στην εθνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, το να 

βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός οικονομικών μονάδων μιας χώρας σε 

δυσχέρεια, μπορεί να επηρεάσει την οικονομική μεγέθυνση, το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προιόν, τα ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών, το δημόσιο χρέος, την 

απασχόληση καθώς και άλλες μακροοικονομικές παραμέτρους (Θάνος et. al., 

2002). 
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Τέλος, σύμφωνα με τους Mbat & Eyo (2013) άλλες συνέπειες που θα 

μπορούσε να επιφέρει η εταιρική αποτυχία είναι: 

1) Η  αύξηση του επιπέδου ανεργίας και η μείωση του βιοτικού επιπέδου μιας 

χώρας. 

2) Η ανεπαρκής αξιοποίηση των πόρων. 

3) Η αστάθεια του τραπεζικού συστήματος λόγω της αδυναμίας να εξοφλήσει 

δανειακά κεφάλαια. 

4) Η αστάθεια των χρηματοοικονομικών αγορών απ’ όπου προήλθαν 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κεφάλαια, καθώς οι υποχρεώσεις 

αυτές είναι αδύνατον να καλυφθούν από τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της 

εταιρικής αποτυχίας. 

 

2.5 Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας 
 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού 

Πτωχευτικού Κώδικα των φυσικών και νομικών προσώπων. Το Πτωχευτικό Δίκαιο 

αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο του Εμπορικού Δικαίου που ρυθμίζει θεσμικά 

περιπτώσεις πτώχευσης και γενικότερα τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.  

Στην Ελλάδα η πτώχευση μέχρι το έτος 2007 ρυθμιζόταν από τον Εμπορικό 

Νόμο και ορισμένους άλλους συμπληρωματικούς νόμους. Το έτος 2007 ψηφίστηκε 

ο νεότερος νόμος 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας», «ΠτΚ») ο οποίος εισήγαγε 

ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που αφορά τη διαδικασία πτώχευσης των φυσικών και 

νομικών προσώπων. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 

3588/2007) σκοπό της πτωχευτικής διαδικασίας αποτελεί «H 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» (Ψυχομάνης, 2007). 

Σύμφωνα με το Πτωχευτικό Δίκαιο, πτώχευση είναι η νομική διαδικασία στην 

οποία κηρύσσεται με δικαστική απόφαση το νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική 

δραστηριότητα όταν αδυνατεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους. Πιο 

συγκεκριμένα, προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης συνιστούν: 
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A. Ο οφειλέτης, είτε συνιστά φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να ασκεί 

εμπορική ιδιότητα. Πτωχευτική ικανότητα έχουν επίσης και τα νομικά 

πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, έστω και αν δεν έχουν 

εμπορική ιδιότητα. 

B. Η παύση πληρωμών του οφειλέτη θα πρέπει να υφίσταται κατά τρόπο 

γενικό και μόνιμο. Ως παύση πληρωμών του οφειλέτη βάσει νόμου ορίζεται 

η αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών 

του. Πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί επίσης και με βάση επαπειλούμενη 

αδυναμία εκπλήρωσης του οφειλέτη χωρίς να έχει περιέλθει σε παύση 

πληρωμών, με την προϋπόθεση όμως ότι την πτώχευση αιτείται ο ίδιος ο 

οφειλέτης. 

Όπως αναφέρεται στον Εμπορικό Κώδικα, η πτώχευση κηρύσσεται με 

απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, δηλαδή του πολυμελούς πρωτοδικείου, το 

οποίο έχει ως έδρα τον τόπο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη. Το 

πτωχευτικό δικαστήριο θα κηρύξει την πτώχευση του οφειλέτη αν διαπιστώσει ότι 

συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα 

απορρίψει την αίτηση. Πιο συγκεκριμένα, το αρμόδιο δικαστήριο θα οδηγηθεί σε 

απόρριψη της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης σε 3 περιπτώσεις:  

1. Όταν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι βασικές προϋποθέσεις για την 

κήρυξη της πτώχευσης  που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

2. όταν η άμεσα ρευστοποιήσιμη περιουσία του οφειλέτη κρίνεται ανεπαρκής 

για την κάλυψη των διαφόρων εξόδων που προκύπτουν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας και 

3. όταν αποδειχθεί ότι το δικαίωμα αίτησης κήρυξης σε πτώχευση ασκήθηκε 

με καταχρηστικό σκοπό. 

Την κήρυξη της πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν τα ακόλουθα πρόσωπα: 

1. Κάθε πιστωτής που έχει έννομο συμφέρον. 

2. Ο ίδιος ο οφειλέτης, ο οποίος σε περίπτωση που έχει ήδη περιέλθει σε 

κατάσταση παύσης πληρωμών, όχι απλώς δικαιούται αλλά έχει την 

υποχρέωση να ζητήσει την πτώχευσή του. 
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3. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών, εφόσον η πράξη του αυτή δικαιολογείται από 

λόγους δημόσιου συμφέροντος. 

Η έναρξη της διαδικασίας της πτώχευσης ξεκινά όταν κατατεθεί η αίτηση 

υπαγωγής στο καθεστώς πτώχευσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, το οποίο έχει ως 

έδρα τον τόπο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη. Η αίτηση όπως 

προαναφέρθηκε μπορεί να κατατεθεί είτε από τον ίδιο τον οφειλέτη, είτε από 

κάποιον πιστωτή του οφειλέτη είτε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. 

 Στη συνέχεια, λαμβάνουν χώρα οι νομικές διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες 

το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει τον εισηγητή δικαστή, τον σύνδικο πτώχευσης 

και παράλληλα διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Ο σύνδικος 

πτώχευσης μετά τον διορισμό του είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια των πράξεων 

που απαιτούνται για τη διατήρηση της αξίας, την ασφάλεια και τη διοίκηση της 

πτωχευτικής περιουσίας. Στη συγκεκριμένη απόφαση ορίζονται επίσης ο χρόνος και 

ο τόπος κατά τον οποίο θα διενεργηθεί για πρώτη φορά η συνέλευση των πιστωτών 

του οφειλέτη με στόχο την εκλογή της επιτροπής πιστωτών. 

 Κατόπιν αυτών των διαδικασιών, ο οφειλέτης υποχρεούται να παράσχει στον 

σύνδικο κάθε απαραίτητη πληροφορία για την περιουσία και την γενικότερη 

οικονομική του κατάσταση, δίνοντας του αρχικά έναν αναλυτικό κατάλογο με τους 

πιστωτές και το σύνολο των υποχρεώσεών του. Έπειτα, ο σύνδικος ενώπιον του 

εισηγητή δικαστή προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο και επαλήθευση των απαιτήσεων 

που παραθέτει ο οφειλέτης και εξετάζει τυχόν αντιρρήσεις αν και εφόσον 

προκύψουν σχετικά με το ύψος και το είδος των οφειλών.  

Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των απαιτήσεων επί της πτωχευτικής 

περιουσίας, ο σύνδικος μαζί με τον οφειλέτη προβαίνουν στην κατάρτιση και 

σύνταξη ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης. Η βιωσιμότητα του σχεδίου 

αναδιοργάνωσης εξαρτάται από την ίση μεταχείριση των πιστωτών, ανάλογα με το 

ύψος και το είδος των απαιτήσεων τους αλλά και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις 

τους. Σε σπάνιες περιπτώσεις στη φάση αυτή θα επέλθει αποδοχή του σχεδίου 

αναδιοργάνωσης από το σύνολο των πιστωτών. Σε περίπτωση ωστόσο που επέλθει 

η αποδοχή του σχεδίου αναδιοργάνωσης, το γεγονός αυτό θεωρείται ως μία θετική 



22 

 

εξέλιξη και το πτωχευτικό δικαστήριο προβαίνει στην επικύρωση του με δικαστική 

απόφαση ώστε αυτό να αποκτήσει ισχύ έναντι όλων. 

Εν κατακλείδι, συνεπάγεται ότι η πτωχευτική διαδικασία μπορεί να 

ολοκληρωθεί με δύο τρόπους: είτε με τη συμβιβαστική επίλυση, είτε με την 

εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, ο οφειλέτης 

μαζί με τον σύνδικο υποβάλλουν στο πτωχευτικό δικαστήριο το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης, ώστε να γίνει αποδεκτό από τους πιστωτές. Στην περίπτωση που 

οι πιστωτές δεν εγκρίνουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης, ή παρά τη δικαστική του 

επικύρωση αυτό ακυρωθεί, τότε η ικανοποίηση των πιστωτών και η ολοκλήρωση 

της πτώχευσης γίνεται με τον δεύτερο τρόπο που είναι γνωστός ως ‘ένωση 

πιστωτών’. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, ο σύνδικος ρευστοποιεί την πτωχευτική 

περιουσία και διανέμει στους πιστωτές το προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με το 

ύψος των απαιτήσεών τους. Μετά τη διανομή, ο σύνδικος λογοδοτεί στη συνέλευση 

των πιστωτών και η πτώχευση ολοκληρώνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
 

3.1 Εισαγωγικά  
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση της ειδικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 

ώστε να γίνει μία αναλυτική περιγραφή των κυριότερων μοντέλων που έχουν 

αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες με στόχο την πρόβλεψη της πτώχευσης μίας 

οικονομικής οντότητας, Αρχικά, παρέχεται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

των πιο σημαντικών μελετών που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα για την πρόβλεψη της 

εταιρικής αποτυχίας από διάφορους ερευνητές της επιστημονικής κοινότητας και στη 

συνέχεια αναλύονται εκτενώς τα Υποδείγματα της Μονομεταβλητής Ανάλυσης, τα 

Υποδείγματα Πολυμεταβλητής Διακριτικής Ανάλυσης, τα Υποδείγματα Πιθανότητας 

και τέλος τα Νεότερα Υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης. 

 

3.2 Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Η λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων που αφορούν την αξιολόγηση της 

απόδοσης και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων συνιστά ένα πρόβλημα το οποίο 

απασχολεί άμεσα τους οικονομικούς αναλυτές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

τους επενδυτές καθώς και τους ίδιους τους μάνατζερ των επιχειρήσεων. Γίνεται 

λοιπόν κατανοητό πως η πτώχευση των επιχειρήσεων συνιστά ένα φαινόμενο 

άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φύση του οικονομικού συστήματος και το γεγονός 

αυτό ώθησε αρκετούς ερευνητές να ασχοληθούν με την εκτίμηση της πρόβλεψης 

του κινδύνου των επιχειρήσεων.  

Ένα σημαντικό τμήμα της χρηματοοικονομικής έρευνας, που διεξάγεται σε 

διεθνές επίπεδο, ασχολείται με τη διερεύνηση της δυνατότητας πρόγνωσης της 

οικονομικής αποτυχίας επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση στατιστικών 

οικονομετρικών μεθόδων. Μία πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό στηρίχθηκε στη μονοδιάστατη στατιστική 

ανάλυση. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η μελέτη του Beaver (1966), η οποία 

είχε ως στόχο τον εντοπισμό μέσω στατιστικών τεχνικών ενός σημαντικού 

χρηματοοικονομικού δείκτη μέσω του οποίου θα μπορούσε να ληφθεί μία απόφαση 
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σχετικά με τις επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ο Beaver 

προσδιόρισε πως ο αριθμοδείκτης Ταμειακές Ροές/Σύνολο Υποχρεώσεων 

παρουσιάζει την υψηλότερη προβλεπτική ικανότητα έως και 5 έτη πριν 

πραγματοποιηθεί η πτώχευση. 

Γρήγορα όμως άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι η λήψη αποφάσεων στον 

χρηματοοικονομικό τομέα δεν συνιστά ένα απλό πρόβλημα ώστε να μπορέσει να 

αντιμετωπιστεί με την εξέταση ενός και μόνο κριτηρίου καθώς υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την πορεία των επιχειρήσεων 

και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα την οποία εμφανίζει μία επιχείρηση.  

Ο μεγάλος αριθμός των μεταβλητών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη 

διαδικασία αξιολόγησης των επιδόσεων των επιχειρήσεων ώθησε πολλούς 

μελετητές στην ευρεία εφαρμογή Πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων. Από το 

1968, όπου για την εκτίμηση του κινδύνου της εταιρικής αποτυχίας δημοσιεύθηκε 

από τον Altman ένα μοντέλο πολλαπλών χρηματοοικονομικών δεικτών με τη χρήση 

της Διακριτικής Ανάλυσης (Discriminant Analysis), έχουν δημοσιευθεί πολλές 

μελέτες που προτείνουν μοντέλα με τη χρήση Πολυμεταβλητών μεθόδων. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκει ένας αριθμός σημαντικών μελετών, οι κυριότερες των 

οποίων είναι οι εξής: Deakin (1972), Blum (1974), Sinkey (1975), Altman et. al. 

(1977) καθώς και των Sharma & Mahajan (1980), στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η 

μεθοδολογία της Πολυμεταβλητής Διακριτικής Ανάλυσης. 

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν αρκετές μελέτες με προσανατολισμό την ανάπτυξη 

Υποδειγμάτων Πιθανότητας. Ως πιο χαρακτηριστικές μελέτες εκτίμησης του 

κινδύνου χρηματοοικονομικής αποτυχίας στην κατηγορία αυτή μπορούν να 

αναφερθούν οι έρευνες του Ohlson (1980) και του Zmijewski (1984), οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν αντίστοιχα τις μεθόδους της Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logit 

Analysis) και του Κανονικού Υποδείγματος (Probit Analysis). 

Οι μελέτες οι οποίες στηρίχθηκαν στη χρήση των Πολυδιάστατων Στατιστικών 

Μεθόδων κατέδειξαν τις δυσκολίες που δημιουργεί η χρήση στατιστικών μεθόδων 

σε αυτού του είδους τις εφαρμογές καθώς οι μέθοδοι αυτοί παρουσίαζαν αρκετά 

προβλήματα και περιορισμούς. Επιπλέον, κατανοήθηκε η σημασία και η 

ουσιαστική συμβολή ορισμένων μεταβλητών ποιοτικής φύσης όπως η ποιότητα του 
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μάνατζμεντ, η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης στην αγορά, το επίπεδο 

εκπαίδευσης του προσωπικού, η ευελιξία και ο βαθμός χρήσης νέων τεχνολογιών 

στη βελτίωση και στην ποιοτική αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων, των οποίων όμως η χρησιμοποίηση μέσω των στατιστικών 

υποδειγμάτων ήταν αδύνατη. 

Έτσι λοιπόν, αρκετοί ερευνητές κατευθύνθηκαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

νέων μη στατιστικών τεχνικών για την ενσωμάτωση και ποιοτικών μεταβλητών 

στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Στην ανάπτυξη και την 

εφαρμογή των νέων αυτών τεχνικών σημαντική υπήρξε η συμβολή της επιστήμης 

της πληροφορικής. Στα πλαίσια της νέας αυτής προσέγγισης αναπτύχθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν ευρέως νέες μέθοδοι από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας 

και της τεχνητής νοημοσύνης όπως τα Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems) από 

τους Elmer & Borowski (1988) και τους Messier & Hansen (1988), της Μηχανικής 

Μάθησης από τους Frydman et al. (1985) και τα νευρωνικά δίκτυα (neural 

networks) από τους Wilson & Sharda (1994) και τους Boritz & Kennedy (1995). 

Στη συνέχεια, θα αναλυθούν εκτενώς ορισμένες από τις πιο σημαντικές μελέτες 

που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας από 

διάφορους ερευνητές της επιστημονικής κοινότητας. 

Ο Deakin (1972) εξέτασε το θέμα της εταιρικής πτώχευσης εφαρμόζοντας την 

Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση (MDA) σε ένα δείγμα που αποτελούνταν από 

64 επιχειρήσεις για την χρονική περίοδο 1964 - 1970, οι οποίες ήταν ισομερώς 

χωρισμένες σε δύο ομάδες επιχειρήσεων, με τις 32 να αποτελούν την πρώτη ομάδα 

των πτωχευμένων επιχειρήσεων και τις υπόλοιπες 32 την ομάδα των μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων. Στην έρευνα του χρησιμοποίησε 14 από τους 

αριθμοδείκτες που εξέτασε ο Beaver (1966) στη μελέτη του ώστε να βρει έναν 

συνδυασμό μεταβλητών με τη μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα. Το μοντέλο του 

εμφάνισε μεγάλη προβλεπτική ικανότητα έως και 3 έτη πριν την πτώχευση και πιο 

συγκεκριμένα παρουσίασε 79,5% ακρίβεια όσον αφορά τη σωστή ταξινόμηση του 

δείγματος ένα έτος πριν την πτώχευση και 94% και 88% για 2 και 3 έτη πριν την 

πτώχευση αντίστοιχα, ωστόσο δεν συνείσφερε ιδιαίτερα στην επέκταση των 

μοντέλων του Beaver και του Altman.  
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O Blum (1974) εφάρμοσε την Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση (MDA) σε 

ένα δείγμα που αποτελούνταν από 115 πτωχευμένες και 115 μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις για την χρονική περίοδο 1954 – 1968, οι οποίες ήταν αντιστοιχισμένες 

μεταξύ τους με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης, το μέγεθος των πωλήσεων, τον 

αριθμό των εργαζομένων και το έτος συλλογής των δεδομένων. Ο Blum επέλεξε 

για την έρευνα του 12 αριθμοδείκτες δίνοντας έμφαση σε δείκτες ρευστότητας, 

αποδοτικότητας και μεταβλητότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας του ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά καθώς επιτεύχθηκαν αποδόσεις μεταξύ 95% και 70% έως 

και 5 έτη πριν την πτώχευση, όσον αφορά την ακρίβεια πρόβλεψης. 

Ο Sinkey (1975) πραγματοποίησε μία έρευνα σε εμπορικές τράπεζες της 

Αμερικής με στόχο να επιτύχει την ανάπτυξη ενός μοντέλου έγκαιρης 

προειδοποίησης το οποίο θα έχει την ικανότητα να ανιχνεύει τις μελλοντικές 

προβληματικές τράπεζες. Στην εν λόγω μελέτη εφάρμοσε την Πολυμεταβλητή 

Διακριτική Ανάλυση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 220 τράπεζες της Αμερικής 

για την περίοδο 1969- 1972 και κατασκεύασε ένα μοντέλο πρόβλεψης με 6 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, ο πιο σημαντικός εκ των οποίων ήταν η ποιότητα 

των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. 

Οι Altman et. al. (1977)
 
εφάρμοσαν την Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση με 

στόχο τη δημιουργία ενός υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας το 

οποίο θα βελτίωνε αρκετά το αρχικό μοντέλο Z-Score του Altman. Η μελέτη τους 

βασίστηκε σε ένα δείγμα 111 επιχειρήσεων για τη χρονική περίοδο 1969 - 1975 και 

ως αποτέλεσμα είχε την κατασκευή του Υποδείγματος Zeta το οποίο αποτελούνταν 

από 7 αριθμοδείκτες. Το Υπόδειγμα Zeta, σε σύγκριση με το Υπόδειγμα Z-Score, 

εμφάνισε βελτιωμένη ακρίβεια στην πρόγνωση της εταιρικής αποτυχίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η ακρίβεια ταξινόμησης του υποδείγματος Zeta κυμαίνονταν μεταξύ 

92,8% και 70% έως και 5 έτη πριν την πτώχευση, ενώ για το Υπόδειγμα Ζ-score τα 

αντίστοιχα ποσοστά ταξινόμησης κυμαίνονταν μεταξύ 95% και 36%. 

Ο Martin (1977) εφάρμοσε το Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης σε 

ένα δείγμα που αποτελούνταν από 23 πτωχευμένες τράπεζες και 5.575 μη 

πτωχευμένες τράπεζες το έτος 1974. Για την έρευνα του επέλεξε 25 αριθμοδείκτες, 

από τους οποίους συμπεριλήφθηκαν στο τελικό μοντέλο Λογιστικής 

Παλινδρόμησης μόνο οι 4 αριθμοδείκτες που παρουσίαζαν την μεγαλύτερη 
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σημαντικότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας του ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά 

καθώς επιτεύχθηκαν αποδόσεις μεταξύ 91% και 72% έως και 5 έτη πριν την 

πτώχευση, όσον αφορά την ακρίβεια πρόβλεψης.  

Οι Sharma & Mahajan (1980) με στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας εφάρμοσαν την Πολυμεταβλητή Διακριτική 

Ανάλυση (MDA) σε ένα δείγμα που αποτελούνταν από 46 εμπορικές επιχειρήσεις 

για την χρονική περίοδο 1970 – 1976.  Οι Sharma & Mahajan κατέληξαν σε 2 

αριθμοδείκτες οι οποίοι συνδυαζόμενοι μεταξύ τους οδηγούσαν στην αύξηση της 

προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος. Το μοντέλο που ανέπτυξαν εμφάνισε 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα ταξινόμησης, καθώς η ακρίβεια 

ταξινόμησης για το σύνολο του δείγματος της μελέτης  ανήλθε στο 92% ένα έτος 

πριν την πτώχευση, στο 78% 2 έτη πριν την πτώχευση και στο 74 % 3 έτη πριν τη 

πτώχευση. 

Η Zavgren (1983) στη μελέτη της χρησιμοποίησε τη Λογιστική Παλινδρόμηση 

σε ένα δείγμα που αποτελούνταν από 45 πτωχευμένες και 45 μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις για την χρονική περίοδο 1972 - 1978. Σκοπός της μελέτης ήταν να 

εκτιμήσει ένα Υπόδειγμα για τη μέτρηση της πιθανότητας αποτυχίας έως και 5 έτη 

πριν την πραγματοποίηση της πτώχευσης και να αναλύσει τη σημασία των 

διαφόρων χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών στο διαχωρισμό μεταξύ 

πτωχευμένων και μη επιχειρήσεων. Το μοντέλο που ανέπτυξε εμφάνισε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά αποτελέσματα ταξινόμησης, καθώς η συνολική ακρίβεια 

ταξινόμησης 1 έως και 5 έτη πριν την πτώχευση ανήλθε στο 82%, 83%, 72%, 73% 

και 80% αντίστοιχα. 

Ο Mensah (1983)
 
στη μελέτη του για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας 

χρησιμοποίησε το Υπόδειγμα Logit και την Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση 

(MDA). Η έρευνα του Mensah αποσκοπούσε κυρίως στην σύγκριση της 

προγνωστικής ικανότητας τριών λογιστικών μεθόδων, του ιστορικού κόστους (HC), 

της προσαρμογής βάσει ειδικών δεικτών τιμών (SPL) και του συνδυασμού των δύο 

προηγουμένων (HC/SPL). Ως προτιμώμενη λογιστική μέθοδος όταν 

χρησιμοποιήθηκε η Διακριτική Ανάλυση προέκυψε η SPL, ενώ όταν εφαρμόστηκε 

το Υπόδειγμα Logit προέκυψε πως η συνδυασμένη μέθοδος HC/SPL ήταν η 
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προτιμότερη. Κατά μια γενική έννοια, λοιπόν, η διαθεσιμότητα των SPL δεδομένων 

μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της πρόβλεψης της πτώχευσης. 

Οι Keasey & McGuinness (1990) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης σε ένα δείγμα που αποτελούνταν από ένα σύνολο 30 επιχειρήσεων 

για τη χρονική περίοδο 1976-1984. Σκοπός της μελέτης τους ήταν χρησιμοποιώντας 

τους ίδιους αριθμοδείκτες με τη Zavgren (1983) να εκτιμήσουν ένα Υπόδειγμα για 

τη μέτρηση της πιθανότητας αποτυχίας έως και 5 έτη πριν την πραγματοποίηση της 

πτώχευσης. Το αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου  που ανέπτυξαν ήταν 

πολύ κοντά στα επίπεδα της μελέτης της Zavgren και πιο συγκεκριμένα η συνολική 

ακρίβεια ταξινόμησης 1 έως και 5 έτη πριν την πτώχευση ανήλθε στο 86%, 81,5%, 

76,5%, 70% και 75,5% (έναντι της μελέτης της Zavgren όπου τα ποσοστά που 

επιτεύχθηκαν ήταν 82%, 83%, 72%, 73% και 80% αντίστοιχα). 

Οι Papoulias & Theodossiou (1992) χρησιμοποίησαν Πολυμεταβλητές 

στατιστικές τεχνικές και ειδικότερα τη μέθοδο Logit, Probit, το Γραμμικό 

Υπόδειγμα Πιθανότητας και τη Γραμμική Διακριτική Ανάλυση, σε ένα δείγμα που 

αποτελούνταν από ένα σύνολο 101 ελληνικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 33 

ήταν πτωχευμένες για τη χρονική περίοδο 1982-1985. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας τους έδειξαν πως όλα τα στατιστικά μοντέλα εμφάνισαν ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά αποτελέσματα ταξινόμησης που άγγιζαν το 97%. 

Ο Lennox (1999) στην έρευνα του εξέτασε τα αίτια της πτώχευσης για ένα 

δείγμα 949 εισηγμένων εταιρειών της Βρετανίας για την χρονική περίοδο μεταξύ 

1987-1994. Ο Lennox θεώρησε ότι πιο σημαντικοί παράγοντες προσδιορισμού της 

πτώχευσης είναι η κερδοφορία, η μόχλευση, οι ταμειακές ροές, το μέγεθος της 

επιχείρησης, ο βιομηχανικός κλάδος και ο οικονομικός κύκλος. Οι έλεγχοι 

ετεροσκεδαστικότητας που εφάρμοσε αποκάλυψαν ότι οι ταμειακές ροές και η 

μόχλευση έχουν σημαντικές μη γραμμικές επιδράσεις και ότι λαμβάνοντας υπόψη 

αυτές τις μη γραμμικότητες βελτιώνεται η επεξηγηματική δύναμη του μοντέλου. 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του, ο Lennox υποστηρίζει ότι τα μοντέλα 

Logit και Probit μπορούν να εντοπίσουν τις εταιρείες που δύναται να πτωχεύσουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι η Διακριτική Ανάλυση (MDA). 
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Οι Platt et. al. (2002) με στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου έγκαιρης 

προειδοποίησης της εταιρικής αποτυχίας εφάρμοσαν τη Λογιστική Παλινδρόμηση 

και προσδιόρισαν ένα μοντέλο που περιελάμβανε 6 αριθμοδείκτες. Το τελικό 

μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόμησης που ανέπτυξαν εμφάνισε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά αποτελέσματα ταξινόμησης, καθώς η συνολική ακρίβεια 

ταξινόμησης ανήλθε στο 98%, με τις επιμέρους ταξινομήσεις των οικονομικά 

προβληματικών επιχειρήσεων και των υγιών επιχειρήσεων να έχουν ακρίβεια 92% 

και 100% αντίστοιχα. 

Οι Aziz & Dar (2006) εξέτασαν την απόδοση διαφόρων μοντέλων πρόβλεψης 

της πτώχευσης που έχουν εφαρμοστεί σε 10 διαφορετικές χώρες, ώστε να 

προσδιορίσουν ποιο συνιστά το πιο κατάλληλο μοντέλο για την πρόβλεψη της 

πτώχευσης. Με βάση τα συμπεράσματα τους, αν και τα μοντέλα της 

Πολυμεταβλητής Διακριτικής Ανάλυσης και της Λογιστικής Παλινδρόμησης 

κυριάρχησαν σε όλες τις μελέτες, τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης εμφάνισαν 

σχετικά υψηλότερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με τα στατιστικά μοντέλα. 

Η Erdogan (2008) με στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου έγκαιρης 

προειδοποίησης της εταιρικής αποτυχίας εφάρμοσε το Υπόδειγμα της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης σε ένα δείγμα που αποτελούνταν από 42 εμπορικές τράπεζες της 

Τουρκίας για το χρονικό διάστημα 1997-1999. Το μοντέλο Λογιστικής 

Παλινδρόμησης που ανέπτυξε εμφάνισε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα 

ταξινόμησης, καθώς η συνολική ακρίβεια ταξινόμησης ανήλθε στο 80% έως και 2 

έτη πριν την πραγματοποίησης της πτώχευσης. 

Ο Chen (2011) στη μελέτη του για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας 

εφάρμοσε την τεχνική των Δέντρων Αποφάσεων καθώς και τη μέθοδο της 

Λογιστικής Παλινδρόμησης σε ένα συνολικό δείγμα 100 εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεων της Ταιβάν. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας 

έδειξαν πως η τεχνική των Δέντρων Αποφάσεων εμφάνισε υψηλότερη ακρίβεια 

πρόβλεψης συγκριτικά με τη Λογιστική Παλινδρόμηση βραχυπρόθεσμα (κάτω του 

1 έτους), ενώ σε μακροπρόθεσμη βάση (άνω του 1,5 έτους) υψηλότερα ποσοστά 

επιτυχούς ταξινόμησης παρουσίασε η Λογιστική Παλινδρόμηση.  
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Οι Kumar R. & Kumar K. (2012) στη μελέτη τους σύγκριναν τις επιδόσεις 3 

μοντέλων πρόβλεψης, του μοντέλου Z- score του Altman (1968), του μοντέλου O- 

score του Ohlson (1980) και του μοντέλου του Zmijewski (1984) που βασίστηκε 

στη μέθοδο Probit και το μοντέλο O-score του Ohlson εμφάνισε τη μεγαλύτερη 

επίδοση ανάμεσα στα 3 εξεταζόμενα μοντέλα. 

Οι Lee & Choi (2013)
 
εφάρμοσαν τα Νευρωνικά Δίκτυα  και τη μέθοδο της 

Πολυμεταβλητής Διακριτικής Ανάλυσης σε ένα συνολικό δείγμα που αποτελούνταν 

από 229 βιομηχανικές επιχειρήσεις της Κορέας, εκ των οποίων οι 91 ήταν 

πτωχευμένες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα νευρωνικά δίκτυα εμφανίζουν 

υψηλότερη ακρίβεια πρόβλεψης της πτώχευσης, με συνολικό ποσοστό ταξινόμησης 

81,43%, έναντι 74,82% της Πολυμεταβλητής Διακριτικής Ανάλυσης. 

Οι Lopez - Iturriaga & Sanz (2015)
 
ανέπτυξαν ένα μοντέλο νευρωνικών 

δικτύων με στόχο τη μελέτη της χρεοκοπίας τραπεζών των Η.Π.Α, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Στη μελέτη 

τους χρησιμοποίησαν στοιχεία Αμερικανικών τραπεζών για τη χρονική περίοδο 

2012-2013. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο των νευρωνικών δικτύων 

μπορούσε να ανιχνεύσει το 96.15% των πτωχεύσεων κατά την περίοδο αυτή καθώς 

και ότι υπερτερεί σε σχέση με τα κλασικά μοντέλα πρόβλεψης της πτώχευσης. 

Οι Mansouri et. al. (2016) εξέτασαν το θέμα της εταιρικής πτώχευσης 

εφαρμόζοντας τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και το μοντέλο της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της Τεχεράνης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα δύο μοντέλα εμφάνισαν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα ταξινόμησης έως και 3 έτη πριν την πτώχευση, με τα Νευρωνικά 

δίκτυα να εμφανίζουν υψηλότερη ακρίβεια πρόβλεψης 94% για το έτος -1, σε 

σύγκριση με τη Λογιστική Παλινδρόμηση η οποία εμφάνισε ακρίβεια 84%.  

Έπειτα από τη διαχρονική επισκόπηση ενός ενδεικτικού αριθμού ορισμένων εκ 

των μελετών που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το πεδίο της πρόβλεψης της πτώχευσης 

έως σήμερα, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο βασικά Υποδείγματα Πρόβλεψης 

της εταιρικής αποτυχίας που βασίζονται στη χρήση των Πολυδιάστατων Στατιστικών 

Μεθόδων καθώς και σε νεότερες μη στατιστικές τεχνικές για την αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. 
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3.3 Μονοδιάστατες Προσεγγίσεις 
 

Τα πρώτα υποδείγματα πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας ήταν βασισμένα στη 

Μονοδιάστατη Στατιστική Ανάλυση (Univariate Statistical Method), σύμφωνα με 

την οποία προτείνεται η χρήση ενός περιορισμένου αριθμού χρηματοοικονομικών 

αριθμοδεικτών. Στόχος των υποδειγμάτων αυτών είναι η πρόβλεψη της 

μελλοντικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης μέσω της μεμονωμένης 

αξιολόγησης του κάθε αριθμοδείκτη. Αρχικά, η διαδικασία της ταξινόμησης 

πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε αριθμοδείκτη και στη συνέχεια διενεργείται 

σύγκριση της τιμής του κάθε δείκτη με ένα βέλτιστο όριο (optimal cut-off point) με 

βάση το οποίο ταξινομούνται οι επιχειρήσεις σε πτωχευμένες και μη πτωχευμένες. 

Αρκετοί ερευνητές έχουν στηρίξει τις μελέτες τους στη Μονοδιάστατη 

Προσέγγιση. Αρχικά, ο Fitzpatrick (1932) ανέπτυξε ένα από τα πρώτα στατιστικά 

μοντέλα πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας βασισμένο στη Μονοδιάστατη 

Ανάλυση και πρότεινε τη χρήση των δύο παρακάτω αριθμοδεικτών: 

Καθαρά Κέρδη/ Καθαρή Θέση 

Καθαρή Θέση/ Σύνολο Υποχρεώσεων 

Στη συνέχεια στον ίδιο άξονα κινήθηκαν και άλλοι ερευνητές οι οποίοι 

προσπάθησαν να εντοπίσουν τους κατάλληλους αριθμοδείκτες που θα ήταν σε θέση 

να προβλέψουν μία ενδεχόμενη πτώχευση της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

Smith & Winakor (1936) χρησιμοποίησαν έναν αριθμοδείκτη στην έρευνα τους: 

Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού  

Ενώ ο Merwin (1942) παρουσίασε τρεις δείκτες: 

Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού 

Καθαρή Θέση / Σύνολο Υποχρεώσεων 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 



32 

 

Η πρωτοποριακή έρευνα του Beaver (1966) αποτελεί έως και σήμερα σημείο 

αναφοράς για την πρόβλεψη της πτώχευσης. Ο Beaver χρησιμοποίησε τη 

Μονομεταβλητή Ανάλυση για να εξετάσει την προβλεπτική ικανότητα ενός 

αριθμοδείκτη κάθε φορά, αντλώντας τα δεδομένα για τον υπολογισμό των 

αριθμοδεικτών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων μέχρι 

και 5 έτη πριν την πτώχευση. Το δείγμα που χρησιμοποίησε αποτελούνταν από μία 

ομάδα 79 πτωχευμένων επιχειρήσεων και μία ομάδα 79 μη πτωχευμένων 

επιχειρήσεων της Αμερικανικής οικονομίας για την χρονική περίοδο 1954 - 1964.  

Αρχικά, επιλέχθηκαν οι 79 πτωχευμένες επιχειρήσεις, οι οποίες στη συνέχεια 

ταξινομήθηκαν με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού και τον κλάδο 

δραστηριοποίησης τους. Έπειτα, επιλέχτηκαν 79 μη πτωχευμένες (υγιείς) 

επιχειρήσεις αντίστοιχου μεγέθους και κλάδου με τις πτωχευμένες, ώστε να 

δημιουργηθούν ζεύγη με αντίστοιχα συγκρίσιμα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η 

διαδικασία επιλογής των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων βασίστηκε στην τεχνική 

κατά ζεύγη (paired sample design), κατά την οποία για κάθε πτωχευμένη 

επιχείρηση επιλέχθηκε μία μη πτωχευμένη (υγιής) επιχείρηση του ίδιου κλάδου και 

μεγέθους. Σκοπός της χρήσης της μεθόδου επιλογής κατά ζεύγη με παρεμφερή 

χαρακτηριστικά ήταν η αποφυγή σφαλμάτων στα εξαγόμενα αποτελέσματα.  

Στη συνέχεια από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς αριθμοδεικτών, ο Beaver 

επέλεξε 30 αριθμοδείκτες, τους οποίους χώρισε σε έξι ομάδες. Τα κριτήρια 

επιλογής των 30 αριθμοδεικτών που επιλέχθηκαν ήταν:  

a. με βάση τη συχνότητα εμφάνισης ενός αριθμοδείκτη σε άλλες έρευνες, 

b. ο κάθε αριθμοδείκτης θα έπρεπε να έχει εμφανίσει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα σε προηγούμενες έρευνες και  

c. ο κάθε αριθμοδείκτης θα έπρεπε να μπορεί να εκφραστεί σε όρους 

ταμειακών ροών. 

Τέλος, για κάθε μία από τις 6 ομάδες στις οποίες είχαν χωριστεί οι 30 

αριθμοδείκτες, επιλέχθηκε ο πιο σημαντικός δείκτης και έτσι σχηματίστηκε η 

τελική λίστα των 6 παρακάτω αριθμοδεικτών οι οποίοι θεωρούνται ως οι πιο 

αποτελεσματικοί για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας: 
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Μελέτη Beaver (1966): Αριθμοδείκτες 

Χ1 Χρηματικές Ροές/ Σύνολο Υποχρεώσεων 

X2 Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

X3 Βραχυπρόθεσμες & Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

X4 Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού 

X5 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Χ6 Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα/ Κόστος Λειτουργίας απαλλαγμένο από 

υποτίμηση 

Τα συμπεράσματα της έρευνας του Beaver (1966) ήταν τα εξής: 

1. Δεν εμφανίζουν όλοι οι αριθμοδείκτες την ίδια προβλεπτική ικανότητα. Ο 

αριθμοδείκτης Ταμειακές Ροές/Σύνολο Υποχρεώσεων παρουσιάζει την 

υψηλότερη προβλεπτική ικανότητα έως και 5 έτη πριν πραγματοποιηθεί η 

πτώχευση. 

2. Οι αριθμοδείκτες δεν μπορούν να ταξινομήσουν τις πτωχευμένες και μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις με τον ίδιο βαθμό επιτυχίας. Οι μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις μπορούν να ταξινομηθούν σωστά με μεγαλύτερη επιτυχία σε 

σχέση με τις πτωχευμένες. Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής ακόμα και με 

τη χρήση των αριθμοδεικτών δεν είναι σε θέση να εξαλείψει εντελώς την 

πιθανότητα να επενδύσει σε μία εταιρεία η οποία τελικά θα πτωχεύσει. 

Ως σημαντικό πλεονέκτημα της Μονομεταβλητής Ανάλυσης αναφέρεται η 

απλότητα της καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες στατιστικές γνώσεις. Ωστόσο, παρά 

την ακρίβεια των προβλέψεων του, το μοντέλο του Beaver και γενικότερα όλες οι 

μελέτες που βασίστηκαν στη Μονοδιάστατη Προσέγγιση έχουν δεχτεί σοβαρές 

κριτικές.  

Αρχικά, το βασικότερο μειονέκτημα της Μονοδιάστατης Προσέγγισης 

αποτελεί το γεγονός ότι οι αριθμοδείκτες χρησιμοποιήθηκαν ατομικά και ότι η 

επιλογή τους έγινε με τη χρήση υποκειμενικών κριτηρίων (Altman, 1968). 
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Επιπροσθέτως, ένα ακόμη σημείο κριτικής της συγκεκριμένης μεθόδου 

αποτέλεσε η χρήση μεμονωμένων δεικτών, καθώς για να περιγραφεί 

αποτελεσματικά η χρηματοοικονομική κατάσταση και η πορεία μιας οικονομικής 

οντότητας απαιτείται η μελέτη ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων και δεν αρκεί ο 

υπολογισμός ενός και μόνο δείκτη διότι αυτός δεν περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που ωθούν την επιχείρηση προς την πτώχευση. Η 

προβλεπτική ικανότητα των αριθμοδεικτών είναι προσθετική. 

Τέλος, βασικό σημείο κριτικής συνιστά το ότι η Μονοδιάστατη Προσέγγιση 

δεν θέτει υπόψη της τη συσχέτιση των αριθμοδεικτών καθώς και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (Γαγάνης et al., 2006). 

 

3.4 Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση (Multivariate Discriminant 

Analysis) 
 

Στην Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση, αντίθετα με την Μονομεταβλητή 

Ανάλυση, δεν πραγματοποιείται η εξέταση του κάθε αριθμοδείκτη ξεχωριστά, αλλά 

αντιθέτως εξετάζεται κατά πόσο ένα σύνολο αριθμοδεικτών επηρεάζει ταυτόχρονα 

την εξαρτημένη μεταβλητή με στόχο την ολική εκτίμηση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης.  

Ως πρωτοπόρος των Πολυμεταβλητών Διακριτικών Μεθόδων χαρακτηρίζεται  

o Fisher, ο οποίος το 1936 ανέπτυξε την πρώτη Πολυμεταβλητή Μέθοδο 

ταξινόμησης, τη Γραμμική Διακριτική Ανάλυση. Έπειτα, ο Smith (1947) 

βασιζόμενος στη μέθοδο του Fisher, ανέπτυξε την Τετραγωνική Διακριτική 

Ανάλυση με στόχο τη χρησιμοποίηση της εν λόγω μεθόδου αντί της Γραμμικής 

Διακριτικής Ανάλυσης στην περίπτωση που οι πίνακες διακύμανσης-

συνδιακύμανσης των κατηγοριών ταξινόμησης δεν είναι ίσοι σε μέγεθος. Ωστόσο, 

τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο χώρο της πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας 

έδωσε η μελέτη του Altman (1968), η οποία βασίστηκε στην Πολυμεταβλητή 

Διακριτική Ανάλυση και συγκεκριμένα στη Γραμμική Διακριτική Ανάλυση και 

αποτέλεσμα ήταν η κατασκευή ενός υποδείγματος πρόβλεψης της πτώχευσης, το 

λεγόμενο Z-Score.  
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Η Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση (Multivariate Discriminant Analysis- 

MDA) αποτελεί μία στατιστική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται για να ταξινομήσει  

τις παρατηρήσεις σε δύο ή περισσότερες ομάδες, οι οποίες έχουν εκ των προτέρων 

καθοριστεί με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά και πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιείται για να ταξινομήσει τις επιχειρήσεις σε δύο ομάδες, στην ομάδα 

των πτωχευμένων και στην ομάδα των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων. Στην ουσία, 

μέσω της Διακριτικής Ανάλυσης προσδιορίζεται ένας γραμμικός συνδυασμός 

ανεξάρτητων μεταβλητών που θα έχει τη δυνατότητα ταξινόμησης των 

παρατηρήσεων σε κάποια από τις ήδη καθορισμένες ομάδες.  

Η συνάρτηση της Διακριτικής Ανάλυσης απεικονίζεται ως εξής:
 
 

                     

Όπου: 

  ,  ,….,   : οι ανεξάρτητες μεταβλητές για κάθε επιχείρηση (αριθμοδείκτες) 

  ,  , …,  : οι συντελεστές διαχωρισμού 

Το αποτέλεσμα αυτής της συνάρτησης αποδίδει ένα συνολικό σκορ για κάθε 

επιχείρηση i, με βάση το οποίο κατατάσσονται οι επιχειρήσεις στις ομάδες που 

έχουν δημιουργηθεί. Υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί στις στατιστικές 

ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι διακριτικές μεταβλητές: 

1. Οι μεταβλητές θα πρέπει να ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική 

κατανομή, δηλαδή κάθε μεταβλητή θα πρέπει να έχει κανονική κατανομή 

για συγκεκριμένες τιμές των άλλων μεταβλητών.  

2. Οι μήτρες διακύμανσης και συνδιακύμανσης (variance-covariance matrices) 

των ομάδων πρέπει να είναι ίσες.  

3. Καμία μεταβλητή δεν θα πρέπει να είναι γραμμικός συνδυασμός των 

υπόλοιπων μεταβλητών. 

4. Να αποφεύγεται η πολυσυγγραμικότητα, δηλαδή δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται διακριτικές μεταβλητές που να έχουν μεγάλη συσχέτιση 

μεταξύ τους. 

 



36 

 

Παρόλο που η Πολυμεταβλητή Διακριτική Ανάλυση συνιστά την πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας, εμφανίζει 

κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Το βασικότερο μειονέκτημα έγκειται στο ότι 

βασίζεται στις τέσσερις παραπάνω περιοριστικές υποθέσεις, οι οποίες καθιστούν 

την εφαρμογή της ιδιαίτερα δύσκολη καθώς και ότι ο υπολογισμός της στατιστικής 

σημαντικότητας των αποτελεσμάτων είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική. 

 

3.4.1 Γραμμική Διακριτική Ανάλυση (Linear Discriminant Analysis)- 

Το Υπόδειγμα Z-Score 
 

Ο Edward Altman (1968) ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε στη μελέτη του τη 

Γραμμική Ανάλυση Διαχωρισμού (Linear Discriminant Analysis) με στόχο την 

εξαγωγή ενός υποδείγματος πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας, αντλώντας τα 

δεδομένα για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων για την περίοδο πριν από την πτώχευση. 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από 66 επιχειρήσεις του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα για την χρονική περίοδο 1946 - 1965, οι 

οποίες ήταν ισομερώς χωρισμένες σε δύο ομάδες επιχειρήσεων, με τις 33 να 

αποτελούν την πρώτη ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων και τις υπόλοιπες 33 

την ομάδα των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων.  

Στη συνέχεια, ο Altman, προχώρησε στην επιλογή των αριθμοδεικτών που θα 

χρησιμοποιούσε για την εξαγωγή των συντελεστών παλινδρόμησης. Η αρχική λίστα 

του περιελάβανε 22 χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες, ομαδοποιημένων σε 5 

κατηγορίες. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία επιλέχθηκαν οι 22 αυτοί 

αριθμοδείκτες ήταν με βάση: α) τη συχνότητα εμφάνισης τους στη βιβλιογραφία 

και β) την εν δυνάμει σχετικότητα τους με την εν λόγω μελέτη.  

Οι 5 ομάδες στις οποίες κατηγοριοποιήθηκαν οι  22 χρηματοοικονομικοί 

δείκτες που επιλέχτηκαν είναι: 
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1. Δείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios) 

2. Δείκτες Αποδοτικότητας (Profitability ratios) 

3. Δείκτες Μόχλευσης (Leverage ratios) 

4. Δείκτες Φερεγγυότητας (Solvency ratios) 

5. Δείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios) 

Τελικά, από τους 22 χρηματοοικονομικούς δείκτες που συνιστούσαν την 

αρχική λίστα, προκρίθηκαν πέντε αριθμοδείκτες οι οποίοι συνδυαζόμενοι μεταξύ 

τους οδηγούσαν στην αύξηση της προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος. 

Σύμφωνα με τον Altman, η τελική επιλογή των παραπάνω δεικτών έγινε έπειτα από 

την αξιολόγηση της στατιστικής σημαντικότητας διαφόρων εναλλακτικών 

συναρτήσεων συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της σχετικής συνεισφοράς 

της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής, την αξιολόγηση της ενδοσυσχέτισης που 

παρατηρείται μεταξύ των σχετικών μεταβλητών, την παρατήρηση της προβλεπτικής 

ακρίβειας των διαφόρων μεταβλητών και τέλος, την υποκειμενική κρίση του 

αναλυτή. 

Η διακριτική συνάρτηση που ανέπτυξε ο Altman είχε την ακόλουθη μορφή: 

 

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

Όπου: 

Μελέτη Altman (1968): Αριθμοδείκτες 

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

X2 Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού  

(Retained Earnings /Total Assets) 

X3 Κέρδη προ τόκων και φόρων/Σύνολο Ενεργητικού (EBIT / Total Assets) 

X4 Αγοραία Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου/Λογιστική αξία Συνολ.Υποχρεώσεων 

(Market Value Equity/Book Value of Total Debt) 

X5 Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού (Sales/Total Assets) 
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Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μία σειρά από στατιστικούς ελέγχους με  την 

εφαρμογή του F-test που είχαν ως στόχο τον έλεγχο της διακριτικής ικανότητας του 

κάθε δείκτη ξεχωριστά και στη συνέχεια τον έλεγχο της συνεισφοράς του καθενός 

στο τελικό Υπόδειγμα πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα εμφάνισαν την ύπαρξη 

διακριτικής ικανότητας της συνάρτησης του υποδείγματος. Ο αριθμοδείκτης Χ3 = 

Κέρδη προ τόκων και φόρων/ Σύνολο Ενεργητικού (EBIT/Total Assets) 

αναδεικνύεται ως ο πιο σημαντικός όσον αφορά τη συνεισφορά του στην πρόβλεψη 

της διάκρισης μίας επιχείρησης σε πτωχευμένη ή μη και έπειτα ακολουθούν με τη 

σειρά που εμφανίζονται οι δείκτες X5, X4 , X2 και X1. 

Ο δείκτης Ζ συνιστά ένα συνολικό σκορ το οποίο αποδίδεται σε κάθε υπό 

εξέταση επιχείρηση, με βάση το οποίο πραγματοποιείται η κατάταξη της καθεμίας 

επιχείρησης σε πτωχευμένη ή μη πτωχευμένη. 

Ο Altman με βάση τα αποτελέσματα του Z-Score οδηγήθηκε στα εξής 

συμπεράσματα:  

Αν  Ζ > 2,675 Η επιχείρηση κατατάσσεται ως μη πτωχευμένη 

Αν 1,81< Ζ< 2,675 

Η επιχείρηση βρίσκεται σε περιοχή άγνοιας, δηλαδή σε μία 

περιοχή που μπορούν να παρατηρηθούν λανθασμένες 

ταξινομήσεις 

Αν Ζ < 1,81 Η επιχείρηση κατατάσσεται ως πτωχευμένη 

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Altman δείχνουν το Υπόδειγμα  Z-Score να 

εμφανίζει υψηλή προβλεπτική ικανότητα, καθώς παρουσίασε 95% ακρίβεια όσον 

αφορά τη σωστή ταξινόμηση του δείγματος ένα έτος πριν την πτώχευση. Ωστόσο, η 

προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου μειώνεται σημαντικά παρουσιάζοντας 

ακρίβεια 72% και 48% για  το έτος -2 και -3 αντίστοιχα. Επομένως, η προβλεπτική 

ικανότητα του μοντέλου είναι ιδιαίτερα υψηλή έως και 2 έτη πριν την πτώχευση και 

στη συνέχεια μειώνεται σημαντικά. 
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Το Υπόδειγμα του Altman (1968) μέχρι και σήμερα συνιστά την πιο 

διαδεδομένη μέθοδο για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας και ανά καιρούς 

έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές οι οποίοι χρησιμοποίησαν το Υπόδειγμα 

αυτό είτε για να το εφαρμόσουν σε νέα δεδομένα είτε για να συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα των προτεινόμενων μεθόδων διάκρισης με τη Διακριτική Ανάλυση. 

Ωστόσο το μοντέλο του Altman παρά την ευρεία αναγνωρισιμότητα του, έχει 

δεχθεί και σφοδρές κριτικές, καθώς πολλοί ερευνητές θεωρούν την εφαρμογή της 

Διακριτικής Ανάλυσης ως ανεπαρκή μέθοδο για την πρόβλεψη της πτώχευσης. 

Συγκεκριμένα, ο Eisenbeis (1977) αναφέρει πως τα προβλήματα που 

δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της Διακριτικής Ανάλυσης είναι πολλών και 

διαφορετικών τύπων, απαριθμώντας τα παρακάτω: 

1. Την αθέτηση της υπόθεσης της Πολυμεταβλητής κατανομής του δείγματος 

2. Την αθέτηση της υπόθεσης της ισότητας των πινάκων διακύμανσης-

συνδιακύμανσης των ομάδων 

3.  Τη λανθασμένη ερμηνεία της σημαντικότητας των επιμέρους μεταβλητών 

του δείγματος 

4.  Τη μείωση των διαστάσεων 

5.  Το μη σαφή ορισμό των ομάδων 

6.  Τη δυσχέρεια στην εκ των προτέρων επιλογή των κατάλληλων 

πιθανοτήτων και του κόστους της εσφαλμένης ταξινόμησης των 

επιχειρήσεων 

7. Τη δυσκολία στον υπολογισμό του ποσοστού των εσφαλμένων 

ταξινομήσεων κατά τον έλεγχο αξιοπιστίας 

Επίσης, ένα ακόμα μειονέκτημα του υποδείγματος του Altman συνιστά η 

χρησιμοποίηση μόνο ποσοτικών μεταβλητών και η αδυναμία εφαρμογής ποιοτικών 

δεδομένων καθώς και ενσωμάτωσης νέων τεχνικών της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης. (Γαγάνης et al., 2006).  
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3.4.2 Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση (Quadratic Discriminant 

Analysis) - Το Υπόδειγμα ZETA 
 

Οι Altman et. al. (1977)
 

ήταν οι πρώτοι που εφάρμοσαν την Τετραγωνική 

Διακριτική Ανάλυση με στόχο τη δημιουργία ενός υποδείγματος πρόβλεψης της 

εταιρικής αποτυχίας το οποίο θα βελτίωνε αρκετά το αρχικό μοντέλο Z-Score του 

Altman. Το Υπόδειγμα ZETA αποτελεί μία αναθεωρημένη μορφή του μοντέλου Z-

Score και οι λόγοι που οδήγησαν τους συγγραφείς στην αναπροσαρμογή του 

υποδείγματος Z-score είναι οι εξής: 

1. Η μεταβολή του μεγέθους καθώς και του χρηματοοικονομικού προφίλ των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων, καθώς παρατηρήθηκε πως το μέγεθος του 

Ενεργητικού τους είχε αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό 

οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου ώστε να συμβαδίζει με τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού τον οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει. 

2. Η ανάγκη για χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν πιο πρόσφατων και 

ενημερωμένων χρηματοοικονομικών δεδομένων ώστε να διεξάγονται 

αξιόπιστα συμπεράσματα. 

3. Η προσθήκη στην έρευνα πέραν του κλάδου της βιομηχανίας και άλλων 

κλάδων επιχειρήσεων πιο ευαίσθητων στην πτώχευση, όπως είναι οι 

εμπορικές επιχειρήσεις. 

4. Η ανάγκη αναπροσαρμογής των δεδομένων ώστε να ενσωματώνουν τις 

πρόσφατες αλλαγές στα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και στις 

γενικά αποδεκτές λογιστικές πρακτικές. 

5. Ο έλεγχος και η ενσωμάτωση στο Υπόδειγμα Zeta των παρατηρήσεων 

άλλων μελετητών σχετικά με κάποιες πτυχές που βελτιώνουν τα αδύναμα 

σημεία της Διακριτικής Ανάλυσης.  

Το Υπόδειγμα Zeta βασίστηκε σε ένα δείγμα 111 επιχειρήσεων που ανήκαν 

στον κλάδο των κατασκευών και του λιανικού εμπορίου και αναφέρονταν στην 

χρονική περίοδο 1969 - 1975. 
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Αρχικά, επιλέχθηκαν 53 επιχειρήσεις που είχαν πτωχεύσει και στη συνέχεια 

επιλέχτηκαν 58 μη πτωχευμένες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχίστηκαν με τις 

πτωχευμένες σύμφωνα με τον κλάδο, το μέγεθος Ενεργητικού και το έτος συλλογής 

των δεδομένων. 

Η αρχική λίστα περιελάβανε 27 χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες που 

μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες 6 κατηγορίες: 

1. Δείκτες Αποδοτικότητας (Profitability ratios) 

2. Δείκτες Μόχλευσης (Leverage ratios) 

3. Δείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios) 

4. Δείκτες Κεφαλαιοποίησης (Capitalization ratios) 

5. Δείκτες Μεταβλητότητας Κερδών  (Earnings Variability ratios) 

6. Ομάδα με δείκτες διαφόρων κατηγοριών (Miscellaneous measures) 

Τελικά, από τους 27 αριθμοδείκτες που συνιστούσαν την αρχική λίστα, 

επιλέχθηκαν εκείνοι οι 7 δείκτες που παρουσίαζαν την μεγαλύτερη σημαντικότητα 

και είναι οι εξής: 

Μελέτη Altman et al. (1977): Αριθμοδείκτες 

Χ1 Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού (EBIT/ Total Assets) 

X2 Σταθερότητα Κερδών (Stability of Earnings) 

X3 Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Χρηματοοικονομικά Έξοδα  

(EBIT/ Total Interest Payments) 

X4 Παρακρατηθέντα Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

 (Retaining Earnings / Total Assets) 

X5 Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 (Current Assets/ Current Liabilities) 

X6 Τρέχουσα Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικά Κεφάλαια  

(Market Value Equity/ Total Capital) 

X7 Μέγεθος Ενεργητικού (Size measured by the firms’ total assets) 
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Συγκριτικά με το Υπόδειγμα Z-Score, το Υπόδειγμα Zeta εμφανίζει 

βελτιωμένη ακρίβεια στην πρόγνωση της εταιρικής αποτυχίας, εφαρμόζεται σε ένα 

μεγαλύτερο δείγμα επιχειρήσεων και βασίζεται σε δεδομένα πιο συναφή με τις 

τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, η προβλεπτική ακρίβεια του 

υποδείγματος Zeta ήταν 92,8 % (έναντι 95% του Z- Score) όσον αφορά τη σωστή 

ταξινόμηση του δείγματος ένα έτος πριν την πτώχευση και 70% (έναντι 36% του Z- 

Score) πέντε έτη πριν τη πτώχευση. 

 

3.5 Υποδείγματα Πιθανότητας 

 
Τα μειονεκτήματα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της Διακριτικής 

Ανάλυσης αποτέλεσαν το κίνητρο για την επανεξέταση ή την τροποποίηση των 

τεχνικών αυτών. Έτσι αναπτύχθηκαν από διάφορους ερευνητές τα Υποδείγματα 

Πιθανότητας, η κύρια διαφορά των οποίων σε σχέση με τα Υποδείγματα 

Διακριτικής Ανάλυσης είναι ότι ως μέτρο του κινδύνου της αποτυχίας των 

επιχειρήσεων υπολογίζεται μία πιθανότητα πτώχευσης και όχι ένα συνολικό σκορ. 

Στα Υποδείγματα Πιθανότητας περιλαμβάνονται το Γραμμικό Υπόδειγμα 

Πιθανότητας καθώς και τα Πολυμεταβλητά υπό συνθήκη Υποδείγματα 

Πιθανότητας.  

 

3.5.1 Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Linear Probability Model) 

 
Το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική μέθοδος 

της Διακριτικής Ανάλυσης. Η βασική διαφορά του μοντέλου αυτού, συγκριτικά με 

τη Διακριτική Ανάλυση, είναι ότι ως στόχος του τίθεται η πρόβλεψη μίας 

πιθανότητας πτώχευσης και όχι η ταξινόμηση μίας επιχείρησης με βάση ένα 

συγκεκριμένο σκορ. Το μοντέλο αυτό ανήκει στην κατηγορία των Υποδειγμάτων 

ποιοτικής επιλογής και βασίζεται στη μέθοδο της παλινδρόμησης των ελαχίστων 

τετραγώνων (Ordinary Least Squares Regression), χρησιμοποιώντας μία δυαδική 

εξαρτημένη μεταβλητή η οποία παίρνει τις τιμές 0 και 1 (Γαγάνης et al., 2006). 

Το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας έχει την ακόλουθη μορφή:  
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Όπου:   ,   ,   , βn : oι συντελεστές των ελαχίστων τετραγώνων 

   : οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που αφορούν την επιχείρηση i και 

συνιστούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

Η μεταβλητή Pi αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή και δείχνει την πιθανότητα η 

επιχείρηση i να πτωχεύσει. Πρόκειται για μία δυαδική διχοτομική μεταβλητή η 

οποία μπορεί να λάβει τις τιμές 0 και 1. 

Πιο συγκεκριμένα,  

Αν Pi  = 1 H επιχείρηση είναι υγιής και δεν θα πτωχεύσει 

Αν Pi = 0 H επιχείρηση θα πτωχεύσει 

Οι Meyer & Pifer (1970) ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν το Γραμμικό 

Υπόδειγμα Πιθανότητας για την πρόβλεψη της πτώχευσης των τραπεζών. Στη 

μελέτη τους εκτίμησαν ένα Υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητας όπου ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν αριθμοδείκτες οι οποίοι είχαν 

υπολογιστεί με βάση χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων που 

αφορούσαν τη χρονική περίοδο ένα έτος πριν από τη πτώχευση.  

Το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα σε 

σχέση με τα υπόλοιπα στατιστικά υποδείγματα καθώς παρουσίασε σοβαρές 

στατιστικές και ερμηνευτικές αδυναμίες. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι 

όροι σφαλμάτων της συνάρτησης (ei) χαρακτηρίζονται από ετεροσκεδαστικότητα, η 

κατανομή τους δεν είναι κανονική και οι διασπορές τους δεν είναι ίσες. Τέλος, το 

κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου θεωρείται  το γεγονός ότι η εξαρτημένη 

μεταβλητή Pi μπορεί να λάβει τιμές διαφορετικές από 0 και 1 και τα αποτελέσματα 

να είναι δύσκολο να ερμηνευτούν (Γαγάνης et al., 2006). 

 

3.5.2 Πολυμεταβλητά υπό συνθήκη Υποδείγματα Πιθανότητας 

(Multivariate Conditional Probability Models) 
 

Τα Πολυμεταβλητά υπό συνθήκη Υποδείγματα Πιθανότητας συνιστούν 

υποκατηγορία των υποδειγμάτων πιθανότητας και βασίζονται σε μία αθροιστική 

συνάρτηση πιθανότητας, η τιμή της οποίας δίνει την πιθανότητα μία επιχείρηση να 
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ανήκει είτε στην ομάδα των πτωχευμένων είτε στην ομάδα των υγιών 

επιχειρήσεων. Στα Πολυμεταβλητά υπό συνθήκη Υποδείγματα Πιθανότητας 

εμπεριέχονται το Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logit Analysis) και 

το Κανονικό Υπόδειγμα (Probit Analysis), τα οποία αναλύονται παρακάτω. 

 

3.5.2.1 Υπόδειγμα Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logit Model) 
 

Η Λογιστική Παλινδρόμηση αναπτύσσει ένα Υπόδειγμα ποιοτικής επιλογής το 

οποίο βασίζεται στην αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της λογιστικής 

κατανομής, η τιμή της οποίας δίνει την πιθανότητα πτώχευσης των υπό εξέταση 

επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Λογιστικής Παλινδρόμησης, η πιθανότητα 

πτώχευσης μιας επιχείρησης δίνεται από την παρακάτω μαθηματική σχέση:  

   = F (  ) = 
 

       

Όπου: 

   =   +                      είναι η εξίσωση Λογιστικής Παλινδρόμησης 

   : οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες που αφορούν την επιχείρηση i και 

συνιστούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

  : η πιθανότητα πτώχευσης της επιχείρησης i, οι τιμές της οποίας κυμαίνονται από 

0 έως 1. 

Το Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης εφαρμόστηκε αρχικά από τον 

Bliss (1934) και τον Berkson (1944), ενώ η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της 

Λογιστικής Παλινδρόμησης με στόχο την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας έγινε 

από τον Martin (1977) και στη συνέχεια από τον  Ohlson (1980).  

Το Υπόδειγμα του Ohlson (1980) βασίστηκε σε ένα δείγμα 105 επιχειρήσεων 

που ανήκαν στο βιομηχανικό κλάδο, ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο και είχαν 

πτωχεύσει τη χρονική περίοδο 1969 - 1975. Στη συνέχεια, επιλέχτηκαν 2.058 μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Στόχος του ήταν η 

κατασκευή τριών μοντέλων τα οποία είχαν τη δυνατότητα να προβλέψουν την 
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πτώχευση από ένα έως και τρία χρόνια πριν την πραγματοποίησή της. Έπειτα για 

κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα, ο Ohlson χρησιμοποίησε μία λογιστική συνάρτηση 

για να προβλέψει την πιθανότητα αποτυχίας των επιχειρήσεων. 

Ο Ohlson για τη μελέτη του επέλεξε τους εξής 9 αριθμοδείκτες με βάση την 

απλότητα και τη συχνότητα εμφάνισης τους στη βιβλιογραφία: 

Μελέτη Ohlson (1980): Αριθμοδείκτες 

Χ1 (Σύνολο Ενεργητικού/Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  

(Total Assets/Gross National Product) 

X2 Συνολικές Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού 

(Total Liabilities/Total Assets) 

X3 Κεφάλαιο κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού 

(Working Capital/Total Assets)  

X4 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Κυκλοφορούν Ενεργητικό  

(Current Liabilities/Current Assets) 

X5 {(1 εάν Συνολικές Υποχρεώσεις > Σύνολο Ενεργητικού) ή  

  (0 εάν Συνολικές Υποχρεώσεις <  Σύνολο Ενεργητικού)} 

X6 Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού 

(Net Income / Total Assets) 

X7 Δυνατότητα Αυτοχρηματοδότησης/Συνολικές Υποχρεώσεις  

(Funds Provided by operation / Total Liabilities) 

X8 {(1 εάν Καθαρά Κέρδη < 0 για τα 2 τελευταία έτη) ή  

  (0 εάν Καθαρά Κέρδη > 0 για τα 2 τελευταία έτη)} 

X9 ( ΚΚ  -      ) / (       +        ),  όπου ΚΚ  είναι τα Καθαρά Κέρδη της t 

περιόδου. 
 

3.5.2.2 Κανονικό Υπόδειγμα (Probit Model) 

 
Το Κανονικό Υπόδειγμα (Probit Model) συνιστά και αυτό Υπόδειγμα ποιοτικής 

επιλογής, το οποίο στηρίζεται στην αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της 

κανονικής κατανομής. Η πιθανότητα πτώχευσης μιας επιχείρησης δίνεται από την 

παρακάτω μαθηματική σχέση: 

P = F (     = ( 
 

   
 )   

   

 
  

  
 

Όπου: η πιθανότητα πτώχευσης δίνεται ως η πιθανότητα ένας δείκτης    = 

  +                      να υπερβαίνει μία κρίσιμη τιμή   * που 

υποθέτουμε ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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Ο Zmijewski στη μελέτη του το 1984 χρησιμοποίησε το Κανονικό Υπόδειγμα 

για να προβλέψει μια πιθανή εταιρική αποτυχία. Συνολικά χρησιμοποίησε τους εξής 

3 αριθμοδείκτες: 

Μελέτη Zmijewski (1984): Αριθμοδείκτες 

Χ1 Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικό  

(Νet Income/Total Assets)  

X2 Συνολικό Χρέος/Σύνολο Ενεργητικού  

(Τοtal Debt/Total Assets) 

X3 Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

(Current Assets/Current Liabilities)  

X Συνολικός δείκτης που δείχνει την πιθανότητα πτώχευσης 

Η ουσιαστική διαφορά του Κανονικού Υποδείγματος σε σύγκριση με το 

Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης έγκειται στον τρόπο με τον οποίο 

υπολογίζεται η πιθανότητα πτώχευσης. Το Κανονικό Υπόδειγμα στηρίζεται στην 

αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της κανονικής κατανομής, σε αντίθεση με το 

Υπόδειγμα Λογιστικής Παλινδρόμησης το οποίο βασίζεται στην λογιστική 

κατανομή. 

3.6 Νεότερα Υποδείγματα πρόβλεψης της πτώχευσης 
 

Πέρα από τις στατιστικές μεθόδους που αναλύθηκαν προηγουμένως, τα τελευταία 

χρόνια ανακαλύφθηκαν νέες εναλλακτικές μέθοδοι για την ανάλυση και την 

πρόβλεψη της επιχειρηματικής αποτυχίας. Οι δυσκολίες που καταγράφηκαν στην 

εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης 

καθώς και οι περιορισμοί που τίθενται στην χρήση τους ώθησαν πολλούς μελετητές 

στην αναζήτηση νέων μεθόδων ικανών να συμβάλλουν με πιο αποτελεσματικό 

τρόπο στην εκτίμηση του κινδύνου πτώχευσης. Η διαφορά τους με τα 

προγενέστερα Υποδείγματα έγκειται στο ότι τα νεότερα αυτά Υποδείγματα 

οδηγούνται στη λήψη απόφασης χρησιμοποιώντας και ποιοτικές μεταβλητές πέρα 

από τις ποσοτικές, όπως την ποιότητα του μάνατζμεντ, το επίπεδο εκπαίδευσης του 

προσωπικού, την ευελιξία, την ποιότητα και αξιοπιστία των μηχανημάτων και το 

βαθμό εξομοίωσης νέων τεχνολογιών. 
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Στην κατηγορία των νεότερων υποδειγμάτων εμπεριέχονται μέθοδοι από το 

χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της επιχειρησιακής έρευνας, όπως οι εφαρμογές 

των Νευρωνικών Δικτύων, της Μηχανικής Μάθησης, των Έμπειρων Συστημάτων 

και των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση 

κάποιων από τις παραπάνω μεθόδους. 

3.6.1 Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) 
 

Τα νευρωνικά δίκτυα, συχνά αναφερόμενα και ως τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, 

συνιστούν μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδο στον τομέα της πρόβλεψης  της 

εταιρικής πτώχευσης. Είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε από ερευνητές του χώρου 

της τεχνητής νοημοσύνης ως μία καινοτόμος μεθοδολογία μοντελοποίησης 

πολύπλοκων προβλημάτων. Ως μεθοδολογική βάση των νευρωνικών δικτύων 

τέθηκε η προσπάθεια εξομοίωσης του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου 

εγκεφάλου αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργάζεται τα ερεθίσματα που 

λαμβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον.  

Η δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου αποτελείται από ένα πολύ μεγάλο πλήθος 

νευρώνων οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο. Κάθε 

νευρώνας δέχεται ένα σήμα εισόδου, το οποίο έπειτα από την επεξεργασία στην 

οποία υπόκειται, παράγει ένα σήμα εξόδου το οποίο μεταφέρεται στους υπόλοιπους 

νευρώνες προς περαιτέρω επεξεργασία, ώστε τελικά να προκύψει το κατάλληλο 

αποτέλεσμα ανάλογα με το αρχικό ερέθισμα που συνιστά το αντικείμενο όλης 

αυτής της διεργασίας.   

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμα της δομής ενός Νευρωνικού Δικτύου. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.: Η δομή ενός Νευρωνικού Δικτύου 
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Σύμφωνα με το παραπάνω Διάγραμμα, μια τυπική αρχιτεκτονική ενός 

νευρωνικού δικτύου περιλαμβάνει: 

1. Ένα επίπεδο εισόδου (input layer) το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

κόμβων, έναν για κάθε είσοδο του Νευρωνικού Δικτύου. Στην περίπτωση 

της πρόγνωσης της εταιρικής αποτυχίας χρησιμοποιείται ένας κόμβος για 

κάθε αριθμοδείκτη.  

2. Μία σειρά ενδιάμεσων επιπέδων (hidden layers) η οποία αποτελείται από 

κόμβους διαδοχικών επιπέδων οι οποίοι συνδέονται πλήρως μεταξύ τους.  

3. Ένα επίπεδο εξόδου (output layer) το οποίο αποτελείται και αυτό από μία 

σειρά κόμβων. Στην περίπτωση της πρόγνωσης της πτώχευσης καθορίζεται 

μόνο ένας κόμβος εξόδου ο οποίος θα λαμβάνει την τιμή 0 για την 

κατηγορία των πτωχευμένων και την τιμή 1 για την κατηγορία των μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων. 

Ένα τυπικό νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από επίπεδα (layers), κάθε ένα από 

τα οποία περιέχει μία συλλογή από στοιχεία επεξεργασίας που ονομάζονται 

νευρώνες. Ο κάθε νευρώνας λειτουργεί ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, λαμβάνει 

πληροφορίες από τις εισόδους, εκτελεί μια προκαθορισμένη επεξεργασία και 

παράγει μία και μόνη έξοδο. Όλοι οι νευρώνες συνδέονται μεταξύ τους με 

συνδέσεις οι οποίες πολλαπλασιάζονται με κάποια βάρη τα οποία καθορίζονται από 

τη διαδικασία εκμάθησης του νευρωνικού δικτύου και η ρύθμιση τους αυτή 

συνεπάγεται την ικανότητα του νευρωνικού δικτύου να μαθαίνει. Έτσι, τα 

νευρωνικά δίκτυα χρειάζονται ένα δείγμα εκμάθησης ώστε μετά από αρκετές 

επαναλήψεις  να προσδιορίσουν ένα βέλτιστο γενικευμένο μοντέλο.  

Η πιο διαδεδομένη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση του 

νευρωνικού δικτύου είναι η διαδικασία της ανάδρασης, κατά την οποία το 

αποτέλεσμα που προκύπτει συγκρίνεται με ήδη γνωστές ισχύουσες τιμές. Στη 

συνέχεια, έπειτα από κάθε σύγκριση που διενεργείται, γίνεται ανάλογη προσαρμογή 

των βαρών και υπολογίζεται ένα νέο αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται στα δεδομένα του δείγματος εκπαίδευσης (training data) έως ότου 

το νευρωνικό δίκτυο συνιστά ένα πολύ καλό μοντέλο πρόβλεψης. 
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Τα νευρωνικά δίκτυα εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά ως μοντέλο πρόβλεψης 

των επιχειρήσεων το 1990 από τους Odom & Sharda. Στην μελέτη τους έγινε 

σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη χρήση ενός μοντέλου 

νευρωνικών δικτύων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση 

της Διακριτικής Ανάλυσης. Η χρήση της Διακριτικής Ανάλυσης κατέληξε σε πιο 

χαμηλά ποσοστά επιτυχών ταξινομήσεων τόσο για το δείγμα εκμάθησης όσο και 

για το δείγμα ελέγχου.  

Επίσης, οι Zhang et al. (1999) χρησιμοποίησαν ένα Υπόδειγμα νευρωνικών 

δικτύων σε ένα δείγμα 396 αμερικανικών βιομηχανικών επιχειρήσεων που 

πτώχευσαν την χρονική περίοδο 1980-1991 και το σύγκριναν με ένα Υπόδειγμα 

Λογιστικής Παλινδρόμησης. Το συμπέρασμα ήταν πως τα νευρωνικά δίκτυα 

κατέληξαν σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχών ταξινομήσεων τόσο για το δείγμα 

εκμάθησης όσο και για το δείγμα ελέγχου σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 

ταξινόμησης που προέκυψαν από το Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης. 

Τα νευρωνικά δίκτυα ωστόσο παρά την ευρεία χρήση τους έχουν δεχθεί 

κριτική καθώς παρουσιάζουν κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό 

πρόβλημα που εμφανίζουν έγκειται στο γεγονός πως υπάρχει αδυναμία ερμηνείας 

των αποτελεσμάτων διότι οι παράγοντες που συντέλεσαν στην πρόβλεψη δεν είναι 

προφανείς και συνεπώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αιτιολογηθούν τα 

αποτελέσματα. Ένα εξίσου σημαντικό μειονέκτημα στο οποίο υπόκεινται τα 

νευρωνικά δίκτυα είναι  ότι είναι ευάλωτα στον κίνδυνο της υπερπροσαρμογής 

(over-fitting), καθώς  όταν χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του δείγματος εκμάθησης 

παράγουν μοντέλα με πολύ ακριβείς προβλέψεις, ενώ αν χρησιμοποιηθούν νέα 

δεδομένα η ακρίβεια πρόβλεψης μειώνεται κατά πολύ. Το τελευταίο μειονέκτημα 

που εμφανίζουν είναι ότι απαιτούν αυξημένο υπολογιστικό φόρτο κατά το στάδιο 

της εκμάθησης. 

Παρά τα μειονεκτήματα τους, τα νευρωνικά δίκτυα παρέχουν τη δυνατότητα 

παράλληλης επεξεργασίας των δεδομένων και κυρίως τη δυνατότητα 

αναπαράστασης μη γραμμικών συμπεριφορών η οποία τους επιτρέπει να 

προσεγγίσουν μία πραγματική συνάρτηση με άπειρη θεωρητικά ακρίβεια. Τα δύο 

αυτά πλεονεκτήματα ήταν εκείνα που οδήγησαν στη ραγδαία διάδοση των 
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νευρωνικών δικτύων σε πολλούς ερευνητικούς και πρακτικούς τομείς και οδήγησαν 

στην υπερίσχυση τους έναντι των στατιστικών ή οικονομετρικών τεχνικών.  

 

3.6.2 Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης (Support Vector Machines)   
 

Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines)  αποτελούν ένα 

εργαλείο για την επεξεργασία δεδομένων που χρησιμοποιείται σε πολλές 

εφαρμογές. Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης αναπτύχθηκαν από τον Vapnik 

(1995) και συνιστούν μία μέθοδο ταξινόμησης η οποία αποτελεί μία πρακτική 

εφαρμογή της θεωρίας της μηχανικής μάθησης.  

Οι Μηχανές αυτές με τη χρήση μιας συνάρτησης μετασχηματισμού 

προβάλλουν τα διανύσματα υποστήριξης (support vectors) σε ένα χώρο μεγάλων 

διαστάσεων και προσπαθούν να βρουν ένα βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο 

(maximum margin hyperplane), δηλαδή ένα υπερεπίπεδο που να διαχωρίζει 

βέλτιστα τις δύο κατηγορίες. 

 

 

Διάγραμμα 2.: Η δομή μιας Μηχανής Διανύσματος Υποστήριξης 

Στο παραπάνω Διάγραμμα παρουσιάζεται ουσιαστικά η δομή που η Μηχανή 

Διανύσματος Υποστήριξης χρησιμοποιεί προκειμένου να ταξινομήσει τις 

εναλλακτικές ενός προβλήματος ταξινόμησης: 
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o Οι μπλε κύκλοι συνιστούν την μία κατηγορία ταξινόμησης (για παράδειγμα 

τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις) 

o Οι κόκκινοι κύκλοι απεικονίζουν την άλλη κατηγορία ταξινόμησης (για 

παράδειγμα τις πτωχευμένες επιχειρήσεις) 

Με βάση τις παραπάνω εναλλακτικές οι Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα βέλτιστο υπερεπίπεδο (hyperplane) για τη 

διάκριση των κατηγοριών έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το περιθώριο διάκρισης 

(margin) (Γαγάνης et.al., 2006).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

4.1 Εισαγωγικά 
 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η εμπειρική εφαρμογή της Διακριτικής 

Ανάλυσης και της Λογιστικής Παλινδρόμησης σε πραγματικά δεδομένα 

επιχειρήσεων της Ιαπωνικής και της Αμερικανικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, 

στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα δεδομένα των δύο δειγμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εμπειρική έρευνα, έπειτα αναλύονται οι ομάδες των 

πτωχευμένων και των υγιών επιχειρήσεων, παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες που 

επιλέχθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές και αναλύονται εκτενώς τα αποτελέσματα. 

 

4.2 Δεδομένα των δειγμάτων της έρευνας  
 

Σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Λιβάνη Ευστράτιο για την 

εκπόνηση της εν λόγω διπλωματικής χρησιμοποιηθήκαν 2 δείγματα που 

περιλαμβάνουν πτωχευμένες και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις διαφορετικών χωρών 

με στόχο τη σύγκριση τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Τα δεδομένα του πρώτου δείγματος αντλήθηκαν από τη διπλωματική εργασία 

της Καραγιαννίδου Ελένης με τίτλο «Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και 

πρόβλεψη εταιρικής αποτυχίας» στην οποία επιβλέπων καθηγητής ήταν ο κ. 

Λιβάνης Ευστράτιος και η οποία υποβλήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας τον Οκτώβριο του 2015. Στην εν λόγω μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν εισηγμένες 

επιχειρήσεις στη χώρα της Ιαπωνίας για το χρονικό διάστημα 1997-2013. 

Τα δεδομένα του δεύτερου δείγματος αντλήθηκαν από τη διπλωματική εργασία 

του Τιμολέοντα Ντακούλα με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση υποδειγμάτων 

πρόβλεψης εταιρικής αποτυχίας» στην οποία επιβλέπων καθηγητής ήταν ο κ. 

Λιβάνης Ευστράτιος και η οποία υποβλήθηκε ως απαιτούμενη για την απόκτηση 

του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Δεκέμβριο του 2014. Στη μελέτη αυτή 
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χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

αφορούν εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης και 

συγκεκριμένα στον δείκτη S&P 500 για το χρονικό διάστημα 2009-2013. 

 Στις μελέτες αυτές, τα δεδομένα και για τα δύο δείγματα αντλήθηκαν από τη 

βάση δεδομένων της Compustat, η οποία παρέχει οικονομικές και στατιστικές 

πληροφορίες σχετικά με τις ενεργές και ανενεργές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 

Η πρόβλεψη της πτώχευσης των επιχειρήσεων απαιτεί τον διαχωρισμό και την 

κατάταξη των επιχειρήσεων σε δύο ομάδες, στις πτωχευμένες και στις μη 

πτωχευμένες (υγιείς) επιχειρήσεις. Η βάση δεδομένων της Compustat διαχωρίζει τις 

επιχειρήσεις σε ενεργές επιχειρήσεις και σε ανενεργές επιχειρήσεις (δηλαδή 

επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει τις δραστηριότητες τους). 

Συνεπώς, το πρώτο δείγμα αποτελείται από επιχειρήσεις της Ιαπωνίας που 

είχαν πτωχεύσει κατά τη χρονική περίοδο 1997-2013 και μη πτωχευμένες (υγιείς) 

επιχειρήσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, ενώ το δεύτερο δείγμα 

περιλαμβάνει επιχειρήσεις της Ν. Υόρκης που πτώχευσαν κατά την περίοδο 2009-

2013 και τις αντίστοιχες μη πτωχευμένες επιχειρήσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Επίσης, από τα δείγματα είχαν αποκλειστεί επιχειρήσεις που άνηκαν στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα εξαιτίας των σημαντικών διαφορών που εμφάνιζαν με 

τους υπόλοιπους κλάδους λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους. 

 

4.2.1 Ομάδες πτωχευμένων επιχειρήσεων  
 

Η ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων του πρώτου δείγματος περιλαμβάνει 

επιχειρήσεις της Ιαπωνίας που είχαν πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση το χρονικό 

διάστημα 2000-2013. Το τελικό μέγεθος της ομάδας των πτωχευμένων 

επιχειρήσεων ανήλθε σε 74 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν επιλεχθεί με βάση τη 

διαθεσιμότητα των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων τους τρία έτη πριν την 

ημερομηνία της πτώχευσης. 

Η ομάδα των πτωχευμένων επιχειρήσεων του δεύτερου δείγματος 

περιλαμβάνει επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ν.Υόρκης 

και συγκεκριμένα στον δείκτη S&P 500 και έχουν πτωχεύσει το χρονικό διάστημα 

2009-2013. Το τελικό μέγεθος της ομάδας των πτωχευμένων επιχειρήσεων ανήλθε 
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σε 107 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν επιλεγεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιευμένα 

οικονομικά στοιχεία τους μια πενταετία πριν την πτώχευση. Επίσης, για τη 

διαμόρφωση του τελικού αριθμού των επιχειρήσεων και των δύο δειγμάτων, είχαν 

αφαιρεθεί οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν ελλιπείς τιμές ενός ή κι περισσότερων 

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. 

Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις κατά το έτος εκδήλωσης της πτώχευσης δεν 

υπήρχαν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, θεωρήθηκε ως τελευταίο έτος 

λειτουργίας το τελευταίο έτος δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων. Το κάθε 

ένα από τα τρία έτη πριν την πτώχευση στα οποία επικεντρώνεται η παρούσα 

μελέτη, θα αναφέρονται ως έτος -1, έτος -2 και έτος -3, όπου το έτος -1 αναφέρεται 

στον τελευταίο ισολογισμό πριν την εκδήλωση της πτώχευσης. 

Στο Παράρτημα παρουσιάζονται οι Πίνακες 1.1. και 2.1., οι οποίοι περιέχουν 

τις πτωχευμένες επιχειρήσεις που αποτέλεσαν και τα δύο δείγματα, καθώς και το 

έτος πτώχευσης τους. 

 

4.2.2 Ομάδες μη πτωχευμένων επιχειρήσεων  
  

Στην ομάδα των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων για το πρώτο δείγμα ανήκουν μη 

πτωχευμένες (υγιείς) επιχειρήσεις της Ιαπωνίας για το χρονικό διάστημα 1997-

2013. Το τελικό δείγμα της ομάδας αυτής αποτελείται από 74 μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις. Για κάθε μία πτωχευμένη επιχείρηση είχε αντιστοιχιστεί μία μη 

πτωχευμένη επιχείρηση με κριτήριο να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, αντλώντας 

στοιχεία τριετίας ώστε να ταυτίζονται χρονικά με αυτά της αντιστοιχιζόμενης 

πτωχευμένης επιχείρησης. 

Στην ομάδα των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων για το δεύτερο δείγμα ανήκουν 

μη πτωχευμένες επιχειρήσεις που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο της 

Ν.Υόρκης και συγκεκριμένα στον δείκτη S&P 500 το χρονικό διάστημα 2009-2013. 

Το τελικό δείγμα της ομάδας αυτής αποτελείται από 107 μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις, όπου για κάθε μία πτωχευμένη επιχείρηση είχε επιλεχθεί μία μη 

πτωχευμένη (υγιής) επιχείρηση αντίστοιχου μεγέθους, όπως αυτό μετράται από το 

σύνολο του Ενεργητικού της. Για την ακρίβεια σε κάθε πτωχευμένη επιχείρηση είχε 

αντιστοιχιστεί μια μη πτωχευμένη επιχείρηση με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού 
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που είχε η πτωχευμένη εταιρία το τελευταίο έτος πριν την πτώχευσή της, με στόχο  

την αποφυγή σφαλμάτων στα εξαγόμενα αποτελέσματα.  

Στο Παράρτημα παρουσιάζονται οι Πίνακες 1.2. και 2.2., οι οποίοι περιέχουν 

τις αντίστοιχες μη πτωχευμένες επιχειρήσεις και για τα δύο δείγματα. 

 

4.3 Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες  

  
Ένα από τα βασικά στάδια κατά την διαμόρφωση ενός υποδείγματος είναι η 

επιλογή των κατάλληλων ανεξάρτητων μεταβλητών οι οποίες θα προσδιορίσουν 

την απόδοση του ίδιου του υποδείγματος. Στο πεδίο της πρόβλεψης της εταιρικής 

αποτυχίας, τον ρόλο των ανεξάρτητων μεταβλητών διαδραματίζουν οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες (αριθμοδείκτες) οι οποίοι αποτελούν ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τη συστηματική εξέταση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, 

καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν με έναν άμεσο και αξιόπιστο τρόπο 

χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση των οικονομικών μονάδων. 

Στην εν λόγω μελέτη για τη διαμόρφωση των υποδειγμάτων πρόβλεψης που 

αφορούν το Δείγμα Ι, δηλαδή τις επιχειρήσεις της Ιαπωνίας, επιλέχθηκαν οι 

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

Δείγμα Ι: Ιαπωνία – Αριθμοδείκτες 

Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού  

         (Working Capital/Total Assets) 

Χ2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Retained Earnings/Total Assets) 

X3 = Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού  

        (EBIT/Total Assets) 

X4 = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Υποχρεώσεων  

        (Market Value of Equity/Total Liabilities) 

X5 = Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού  

       (Sales/Total Assets) 
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Για το Δείγμα ΙΙ που αφορά τις επιχειρήσεις της Ν. Υόρκης επιλέχθηκαν 9 

αριθμοδείκτες με βάση την απλότητα και τη συχνότητα εμφάνισης τους στη 

βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα των 9 αριθμοδεικτών που σχηματίστηκε 

περιλαμβάνει αριθμοδείκτες οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε 

εργασίες του (Altman 1968), (Cielen et al. 2004), (Premachandra et al., 2009), 

(Premachandra et al., 2011) κ.α. Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη - Αριθμοδείκτες 

Χ1 = Συνολικές Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού 

        (Total Debt/Total Assets) 

Χ2 = Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Current liabilities/Total Assets) 

X3 = Ταμειακές Ροές/Σύνολο Ενεργητικού  

         (Cash Flow/Total Assets) 

X4 = Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Net Income/Total Assets) 

X5 = Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Working Capital/Total Assets) 

Χ6 = Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Current Assets/Total Assets) 

Χ7 = Κέρδη (Ζημίες) προ Τόκων και Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Earnings before Interest and Taxes/Total Assets) 

X8 = Κέρδη (Ζημίες) προ Τόκων και Φόρων/Χρεωστικοί Τόκοι  

        (Earnings before Interest and Taxes/Interest Expense) 

X9 = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων  

        (Market Value of Equity/Book Value of Common Equity) 

 

4.4 Επιλογή των Υποδειγμάτων Πρόβλεψης της πτώχευσης 
  
 
Έπειτα από τον προσδιορισμό των δύο δειγμάτων και την επιλογή των 

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, έγινε η επιλογή των μεθόδων για την 

ανάπτυξη των υποδειγμάτων πρόγνωσης της πτώχευσης. Στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, από τα δεδομένα των αρχικών δειγμάτων θα εκτιμηθούν το Υπόδειγμα της 

Διακριτικής Ανάλυσης και το Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης. 
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4.5 Προσδιορισμός των μοντέλων Διακριτικής Ανάλυσης 
 
 
Για τον προσδιορισμό των μοντέλων της Διακριτικής Ανάλυσης πραγματοποιήθηκε 

απλή εισαγωγή των δεδομένων μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics 20. 

Οι έλεγχοι για τη διαφορά των μέσων ανάμεσα στις ομάδες (Tests of Equality of 

Group Means) χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε 

ανεξάρτητης μεταβλητής στα μοντέλα της Διακριτικής Ανάλυσης. 

 

4.5.1 Το μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης για τα δεδομένα της 

Ιαπωνικής οικονομίας  
 

Από τον Πίνακα 1.1.Tests of Equality of Group Means εξάγονται τα αποτελέσματα 

για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Εδώ, παρατηρούμε ότι η διαφορά των μέσων 

ανάμεσα στις δύο ομάδες (πτωχευμένες και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις) 

θεωρείται στατιστικά σημαντική μόνο για τις μεταβλητές Χ1, X2 και Χ3, καθώς η 

p-value είναι μικρότερη από 0,05 (sig<0.05). 

Πίνακας 1.1. Δείγμα Ι:Ιαπωνία -Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F   df1    df2     Sig. 

    0,818 32,593 1 146 0,000 

    0,825 30,994 1 146 0,000 

    

    

    

0,869 21,933 1 146 0,000 

0,933 10,487   1 146 0,058 

0,980 2,960   1 146 0,087 

Συνεπώς, το τελικό μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης αποτελείται από τις 

παρακάτω μεταβλητές: 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία - Μεταβλητές του μοντέλου της Διακριτικής Ανάλυσης 

Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού  

         (Working Capital/Total Assets) 

Χ2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Retained Earnings/Total Assets) 

X3 = Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού  

        (EBIT/Total Assets) 
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Έπειτα ξανατρέξαμε το μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης, εισάγοντας μόνο 

τις στατιστικά σημαντικά μεταβλητές Χ1, X2 και Χ3 που μας υπέδειξε το 

πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

Δείγμα Ι:  Ιαπωνία -Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F   df1    df2     Sig. 

    0,818 32,593 1 146 0,000 

    0,825 30,994 1 146 0,000 

    0,869 21,933 1 146 0,000 

Στον παρακάτω πίνακα Canonical Discriminant Function Coefficients 

παρουσιάζονται οι συντελεστές των μεταβλητών οι οποίοι είναι μη τυποποιημένοι 

(Unstandardized coefficients) καθώς και ο σταθερός όρος της διακριτικής 

συνάρτησης. Με βάση τον πίνακα αυτό εξάγεται η συνάρτηση της Διακριτικής 

Ανάλυσης. 

Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 Function 1 

    1,582 

    0,571 

    4,517 

(Constant) 0,045 

Unstandardized coefficients 

Η εξίσωση της Διακριτικής Ανάλυσης έχει την ακόλουθη μορφή: 

Υ=                                 

Παρατηρούμε πως οι αριθμοδείκτες Χ1, Χ2 και Χ3 που θεωρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικοί για το εν λόγω μοντέλο Διακριτικής Ανάλυσης εμφανίζουν 

θετικό πρόσημο. Το θετικό τους πρόσημο σημαίνει ότι η αύξηση των μεταβλητών 

αυτών οδηγεί σε αύξηση του διακριτικού σκορ (discriminate score) και μειώνει την 

πιθανότητα αποτυχίας της επιχείρησης. 
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4.5.2 Το μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης για τα δεδομένα της 

Αμερικανικής οικονομίας 

 
Αντίστοιχα για το δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης, από τον Πίνακα 

1.2.Tests of Equality of Group Means παρατηρούμε ότι η διαφορά των μέσων 

ανάμεσα στις δύο ομάδες θεωρείται στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές Χ2, 

X5 και Χ9, καθώς η p-value είναι μικρότερη από 0,05 (sig<0.05). 

Πίνακας 1.2. Δείγμα Ι: Ν. Υόρκη -Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2   Sig. 

    0,995 1,018 1 212 0,314 

    0,932 15,391 1 212 0,000 

    

    

    

    

    

    

    

0,999 0,208 1 212 0,649 

1,000 0,070 1 212 0,791 

0,967 7,177 1 212 0,008 

0,999 0,185 1 212 0,668 

0,992 1,633 1 212 0,203 

0,994 1,326 1 212 0,251 

0,955 10,091 1 212 0,002 

Συνεπώς, το τελικό μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης αποτελείται από τις εξής 

μεταβλητές: 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη - Μεταβλητές του μοντέλου της Διακριτικής Ανάλυσης 

Χ2 = Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

        (Current liabilities / Total Assets) 

X5 = Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Working Capital/Total Assets) 

X9 = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων  

        (Market Value of Equity / Book Value of Common Equity) 

Στη συνέχεια, ξανατρέξαμε το μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης, εισάγοντας 

μόνο τις στατιστικά σημαντικά μεταβλητές Χ2, X5 και Χ9 και τα αποτελέσματα 

είναι τα ακόλουθα: 

 

 



60 

 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη -Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F   df1    df2     Sig. 

    0,932 15,391 1 212 0,000 

    0,967 7,177 1 212 0,008 

    0,955 10,091 1 212 0,002 

 

Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 Function 1 

    -4,982 

    1,249 

    0,003 

(Constant) 0,692 

Unstandardized coefficients 

Με βάση τον πιο πάνω πίνακα εξάγεται η συνάρτηση της Διακριτικής 

Ανάλυσης, η οποία για το δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης έχει την 

ακόλουθη μορφή: 

Υ=                                 

Το αρνητικό πρόσημο της μεταβλητής Χ2, η οποία συναρτάται με το ύψος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, σημαίνει ότι η αύξηση της 

μεταβλητής αυτής μειώνει το διακριτικό σκορ (discriminate score) και αυξάνει την 

πιθανότητα αποτυχίας της επιχείρησης, ενώ το θετικό πρόσημο των μεταβλητών Χ5 

και Χ9 σημαίνει ότι η αύξηση τους οδηγεί σε αύξηση του διακριτικού σκορ και 

μειώνει την πιθανότητα αποτυχίας. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως η οριακή τιμή και για τις δύο συναρτήσεις 

Διακριτικής Ανάλυσης είναι η τιμή μηδέν (z-score=0). Έτσι οι επιχειρήσεις που 

επιτυγχάνουν βαθμολογία μεγαλύτερη από αυτήν κατατάσσονται στην ομάδα των 

υγιών επιχειρήσεων και στην αντίθετη περίπτωση στην ομάδα των πτωχευμένων. 
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4.6 Έλεγχοι των μοντέλων της Διακριτικής Ανάλυσης για τα 

Δείγματα των επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και της Ν. Υόρκης 
 

Αρχικά, μέσω του ελέγχου Box's M διενεργείται ο έλεγχος για την ισότητα των 

μητρών διακύμανσης και συνδιακύμανσης. Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω 

πίνακα 2. η p-value του δείκτη F και για τα δύο δείγματα επιχειρήσεων είναι 

p=0,000 (<0,05), υποδεικνύοντας ότι οι μήτρες διακύμανσης και συνδιακύμανσης 

των ομάδων δεν είναι ίσες και ότι παραβιάζεται μία από τις υποθέσεις της 

Διακριτικής Ανάλυσης. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να συνεχίσουμε την 

ανάλυση αλλά τα αποτελέσματα γίνονται αποδεκτά με επιφύλαξη. 

Πίνακας 2. Έλεγχος Box's M 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία  Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη  

Box's M 

 

130,347 Box's M 

 

932,856 

F 
 

Approx. 21,240 

F 
 

Approx. 153,090 

df1 6 df1 6 

df2 154440,453 df2 325632,000 

Sig. 0,000 Sig. 0,000 

 

Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν οι ιδιοτιμές και διενεργήθηκε ο έλεγχος 

σημαντικότητας των διακριτικών υποδειγμάτων ώστε να διερευνηθεί η διακριτική 

ικανότητα της κάθε συνάρτησης. 

Στον Πίνακα 3. παρουσιάζεται η ιδιοτιμή της κάθε διακριτικής συνάρτησης 

(Eigenvalue) καθώς και ο συντελεστής κανονικής συσχέτισης (Canonical 

Correlation). Κάθε διακριτική συνάρτηση έχει μία ιδιοτιμή (Eigenvalue) η οποία 

αποτελεί ένα μέτρο της στατιστικής σπουδαιότητας της συνάρτησης. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ιδιοτιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η διακριτική ικανότητα της 

συνάρτησης. Παρατηρούμε πως η ιδιοτιμή για τo δείγμα της Ιαπωνίας είναι 

μεγαλύτερη σε σχέση με το Δείγμα της Ν. Υόρκης και πιο συγκεκριμένα για το 

δείγμα της Ιαπωνίας είναι (0,287) και για το δείγμα της Ν. Υόρκης (0,131). 
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Ο συντελεστής κανονικής συσχέτισης (canonical correlation) εκφράζει τη 

σχέση μεταξύ των ομάδων και των διακριτικών τιμών και όσο υψηλότερος είναι 

(όσο πιο κοντά στη μονάδα) τόσο πιο ισχυρή είναι η συσχέτιση μεταξύ των δύο 

ομάδων και της διακριτικής συνάρτησης. Παρατηρούμε πως η τιμή του συντελεστή 

κανονικής συσχέτισης είναι μεγαλύτερη για το δείγμα της Ιαπωνίας. 

Πίνακας 3.  Eigenvalues 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία 

Function Eigenvalue % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 

1 0,287
a
 100,0 100,0 0,472 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη 

Function Eigenvalue % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 

1 0,131
a
 100,0 100,0 0,340 

Ο δείκτης Wilks' Lambda χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της στατιστικής 

σημαντικότητας των διακριτικών υποδειγμάτων. Ο δείκτης αυτός ερμηνεύεται 

αντίστροφα με το μέγεθός του, δηλ. χαμηλές τιμές του δείκτη σημαίνουν ότι η 

ομαδοποίηση των παρατηρήσεων είναι ικανοποιητική, δηλαδή τα κέντρα των 

ομάδων είναι σε μεγάλο βαθμό διακεκριμένα.  

Στον Πίνακα 4. παρουσιάζεται η τιμή του στατιστικού Wilks’ Lambda για το 

κάθε δείγμα επιχειρήσεων. Επίσης, παρατηρούμε πως η p-value βάσει του δείκτη 

Chi-square είναι 0,000 (<0,01) και για τα δύο δείγματα, υποδεικνύοντας ότι οι 

διακριτικές συναρτήσεις των μοντέλων είναι στατιστικά σημαντικές. 

Πίνακας 4.  Wilks' Lambda 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία 

Test of 

Function 

Wilks' 

Lambda 

Chi-Square df Sig. 

1 0,777 36,501 3 0,000 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη  

Test of 

Function 

Wilks' 

Lambda 

Chi-Square df Sig. 

1 0,884 25,840 3 0,000 
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4.7 Αποτελέσματα ταξινόμησης των μοντέλων Διακριτικής Ανάλυσης 

για τα Δείγματα των επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και της Ν. Υόρκης 
 

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ταξινόμησης 1, 2 και 3 

έτη πριν την πραγματοποίηση της πτώχευσης, όπως προέκυψαν για το εκάστοτε 

δείγμα της μελέτης από το Πρόγραμμα Spss για το έτος -1. Τα αποτελέσματα αυτά 

στη συνέχεια υπέστησαν περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση με τη χρήση του 

Excel ώστε να προσδιοριστούν τα ποσοστά ταξινόμησης για τα έτη -2 και -3. 

Κατά την ταξινόμηση των επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν Λάθη Ταξινόμησης 

Τύπου Ι (ένταξη των πτωχευμένων επιχειρήσεων στην ομάδα των μη πτωχευμένων) 

και Λάθη Ταξινόμησης Τύπου ΙΙ (ένταξη μη πτωχευμένων επιχειρήσεων στην 

ομάδα των πτωχευμένων). 

 

4.7.1 Αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου της Διακριτικής 

Ανάλυσης για τα δεδομένα της Ιαπωνικής οικονομίας  
 

Τα αποτελέσματα ταξινόμησης που αφορούν τις πτωχευμένες επιχειρήσεις για το 

Δείγμα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1. που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 5.1. Δείγμα Ι: Ιαπωνία- Ακρίβεια Ταξινόμησης Πτωχευμένων 

επιχειρήσεων 

Έτος 

πριν την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Σφάλματα 

Ταξινόμησης 

Τύπου Ι 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

Έτος -1 74 53 21 28,4% 71,6% 

Έτος -2 74 45 29 39,2% 60,8% 

Έτος -3 74 37 37 50,0% 50,0% 

Βλέπουμε πως για το δείγμα των 74 πτωχευμένων επιχειρήσεων, το μοντέλο 

της Διακριτικής Ανάλυσης παρουσιάζει ακρίβεια ταξινόμησης 71,6% ένα έτος πριν 

την πραγματοποίηση της πτώχευσης και Σφάλματα Ταξινόμησης Τύπου Ι 28,4%. Η 

ακρίβεια του υποδείγματος μειώνεται σημαντικά στα επόμενα έτη και πιο 

συγκεκριμένα στο 60,8% και στο 50% 2 και 3 έτη πριν την πτώχευση αντίστοιχα, 

ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση των Σφαλμάτων Ταξινόμησης Τύπου Ι.  
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Τα αποτελέσματα ταξινόμησης που αφορούν τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις 

για το Δείγμα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο  

Πίνακα 5.2.: 

Πίνακας 5.2. Δείγμα Ι: Ιαπωνία- Ακρίβεια Ταξινόμησης Μη Πτωχευμένων 

επιχειρήσεων 

Έτος 

πριν την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Σφάλματα 

Ταξινόμησης 

Τύπου ΙΙ 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

Έτος -1 74 63 11 14,9% 85,1% 

Έτος -2 74 63 11 14,9% 85,1% 

Έτος -3 74 60 14 18,9% 81,1% 

Για το δείγμα των 74 μη πτωχευμένων επιχειρήσεων, το μοντέλο της 

Διακριτικής Ανάλυσης παρουσιάζει υψηλή ακρίβεια ταξινόμησης της τάξης του 

85,1% 1 για το έτος -1, η οποία παραμένει σταθερή για το έτος -2, ενώ για το έτος -

3 μειώνεται στο 81,1%. Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως το μοντέλο της Διακριτικής 

Ανάλυσης για το δείγμα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων εμφανίζει ικανοποιητική 

ακρίβεια πρόβλεψης για τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις και παρουσιάζει εμφανώς 

μεγαλύτερη επιτυχία στην ταξινόμηση των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων σε 

σύγκριση με τις πτωχευμένες έως και 3 έτη πριν την πτώχευση. 

Στον Πίνακα 5.3. που ακολουθεί απεικονίζεται η απόδοση του μοντέλου της 

Διακριτικής Ανάλυσης στο συνολικό δείγμα της μελέτης 1, 2 και 3 έτη πριν την 

πτώχευση. 

Πίνακας 5.3. Δείγμα Ι: Ιαπωνία- Συνολική Ακρίβεια Υποδείγματος Διακριτικής 

Ανάλυσης 

Έτος πριν 

την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Ποσοστό 

Λανθασμένης 

Ταξινόμησης 

Συνολική 

Ακρίβεια 

Υποδείγματος 

Έτος -1 148 116 32 21,6% 78,4% 

Έτος -2 148 108 40 27% 73,0% 

Έτος -3 148 97 51 34,5% 65,5% 
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Συνολικά, παρατηρούμε πως η ακρίβεια του Υποδείγματος είναι σχετικά 

ικανοποιητική ένα έτος πριν την πτώχευση καθώς είναι της τάξης του 78,4% και 

ακολουθεί φθίνουσα πορεία αγγίζοντας το 73% και το 65,5% 2 και 3 έτη αντίστοιχα 

πριν την πραγματοποίηση της πτώχευσης. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα του 

μοντέλου της Διακριτικής Ανάλυσης στο συνολικό δείγμα των επιχειρήσεων της 

Ιαπωνίας κρίνεται ως σχετικά ικανοποιητική για τα 2 πρώτα έτη. 

 

4.7.2 Αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου της Διακριτικής 

Ανάλυσης για τα δεδομένα της Αμερικανικής οικονομίας  

 
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ταξινόμησης που 

αφορούν τις πτωχευμένες επιχειρήσεις για το Δείγμα της Ν. Υόρκης: 

Πίνακας 5.4. Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη- Ακρίβεια Ταξινόμησης Πτωχευμένων 

επιχειρήσεων 

Έτος 

πριν την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Σφάλματα 

Ταξινόμησης 

Τύπου Ι 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

Έτος -1 107 60 47 43,9% 56,1% 

Έτος -2 107 55 52 48,6% 51,4% 

Έτος -3 107 60 47 43,9% 56,1% 

Παρατηρούμε πως για το δείγμα των 107 πτωχευμένων επιχειρήσεων της Ν. 

Υόρκης, το μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης παρουσιάζει αρκετά χαμηλή 

ακρίβεια ταξινόμησης της τάξης του 56,1% ένα έτος πριν την πραγματοποίηση της 

πτώχευσης και Σφάλματα Ταξινόμησης Τύπου Ι της τάξης του 43,9%. Η ακρίβεια 

του μοντέλου μειώνεται περαιτέρω για το έτος -2 στο 51,4% και παραμένει στο 

56,1% για το έτος -3. Ο υψηλός αριθμός των σφαλμάτων ταξινόμησης επηρεάζει 

αρνητικά την ικανότητα πρόβλεψης του μοντέλου στα δεδομένα. Συνεπώς, το 

μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης παρουσιάζει χαμηλή προβλεπτική ικανότητα 

για το δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης, καθώς οι ήδη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις δεν κατατάσσονται με υψηλή ακρίβεια ως μελλοντικά αποτυχημένες. 

Αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις και στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα: 
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Πίνακας 5.5. Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη - Ακρίβεια Ταξινόμησης Μη Πτωχευμένων 

επιχειρήσεων 

Έτος πριν 

την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Σφάλματα 

Ταξινόμησης 

Τύπου ΙΙ 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

Έτος -1 107 75 32 29,9% 70,1% 

Έτος -2 107 73 34 31,8% 68,2% 

Έτος -3 107 76 31 29,0% 71,0% 

Για το δείγμα των 107 μη πτωχευμένων επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης, το 

μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης παρουσιάζει μία σχετικά ικανοποιητική 

ακρίβεια ταξινόμησης της τάξης του 70,1% για το έτος -1, η οποία μειώνεται στο 

68,2 για το έτος -2, ενώ για το έτος -3 αυξάνεται ελάχιστα στο 71,0%. Συνεπώς, το 

μοντέλο της Διακριτικής Ανάλυσης για το δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης 

εμφανίζει μεγαλύτερη επιτυχία στην πρόβλεψη των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων 

σε σύγκριση με τις πτωχευμένες έως και 3 έτη πριν την πτώχευση. 

Η συνολική απόδοση του μοντέλου στο συνολικό δείγμα της μελέτης 1, 2 και 3 

έτη πριν την πτώχευση απεικονίζεται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα: 

Πίνακας 5.6. Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη - Συνολική Ακρίβεια Υποδείγματος Διακριτικής 

Ανάλυσης 

Έτος πριν 

την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Ποσοστό 

Λανθασμένης 

Ταξινόμησης 

Συνολική 

Ακρίβεια 

Υποδείγματος 

Έτος -1 214 135 79 36,9% 63,1% 

Έτος -2 214 128 86 40,2% 59,8% 

Έτος -3 214 136 78 36,4% 63,6% 

Συνολικά, παρατηρούμε πως η ακρίβεια του μοντέλου της Διακριτικής 

Ανάλυσης είναι αρκετά χαμηλή ένα έτος πριν την πτώχευση καθώς είναι της τάξης 

του 63,1% και ακολουθεί φθίνουσα πορεία για το έτος -2 αγγίζοντας το 59,8% ενώ 

παρατηρείται μία πολύ μικρή αύξηση στο 63,6% για το έτος -3. Συνεπώς, η 

αποτελεσματικότητα του μοντέλου της Διακριτικής Ανάλυσης στο συνολικό δείγμα 

των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης κρίνεται ως μη ικανοποιητική, καθώς τα συνολικά 

ποσοστά επιτυχίας και για τα 3 έτη πριν την πτώχευση είναι ιδιαίτερα χαμηλά. 
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4.8  Προσδιορισμός των μοντέλων Λογιστικής Παλινδρόμησης 
 

Για την εισαγωγή των ανεξάρτητων µεταβλητών στο σχηµατισµό των εξισώσεων 

Λογιστικής Παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 

Statistics 20 η βηματική μέθοδος ανάλυσης Stepwise-Backwards Wald. Σύμφωνα 

με τη μέθοδο αυτή οι αλγόριθµοι εισάγουν όλες τις προτεινόµενες ανεξάρτητες 

µεταβλητές στο µοντέλο και εξάγουν σε διαδοχικά βήµατα τις µεταβλητές που δεν 

συνδέονται στατιστικά σηµαντικά µε την εξαρτηµένη µεταβλητή. 

Η ανάλυση ξεκίνησε με τις αντίστοιχες υποψήφιες μεταβλητές για το κάθε 

δείγμα και η στατιστική σημαντικότητα για την ένταξη και τον αποκλεισμό μιας 

μεταβλητής στο κάθε μοντέλο ορίστηκε στο επίπεδο 0,05. Η σημαντικότητα των 

στατιστικών σκορ σε συνδυασμό με την πιθανότητα μιας στατιστικής αναλογίας με 

βάση τις εκτιμήσεις μέγιστης πιθανοφάνειας χρησιμοποιήθηκαν για να καθοριστεί 

ποιες μεταβλητές θα εισέλθουν στο μοντέλο. 

Τα τελικά μοντέλα της Λογιστικής Παλινδρόμησης που επιλέχθηκαν μέσω της 

βηματικής μεθόδου ανάλυσης παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες. Το 

Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης παρέχει την εκτίμηση της πιθανότητας 

να αποτύχει η επιχείρηση μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, με 

δεδομένα ορισμένα οικονομικά της χαρακτηριστικά, δηλαδή τους αριθμοδείκτες 

που θα συμπεριληφθούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές των Υποδειγμάτων. 

Συγκεκριμένα, τα δύο μοντέλα Λογιστικής Παλινδρόμησης, τα οποία θα 

εκτιμηθούν βάσει των στοιχείων του πρώτου έτους πριν την αποτυχία, παρέχουν 

την πιθανότητα αποτυχίας των επιχειρήσεων εντός του επομένου έτους. 

 

4.8.1 Το μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης για τα δεδομένα 

της Ιαπωνικής οικονομίας 
 

Για την αξιολόγηση της στατιστικής σημαντικότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών 

της Λογιστικής Παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε η Wald statistic και οι υποθέσεις 

που ορίζονται είναι οι παρακάτω: 

  : Η ανεξάρτητη μεταβλητή δεν έχει καμία επίδραση στην εξαρτημένη 

μεταβλητή. 
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  : Η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει σημαντική επίδραση στην εξαρτημένη 

μεταβλητή. 

Πίνακας 6.1. Variables in the Equation 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία - Αποτελέσματα της εκτίμησης της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

3
a
 

    1,742 0,909 3,670 1 0,055 5,709 

       6,459 1,537 17,672 1 0,000 638,680 

Constant -0,181 0,212 0,731 1 0,393 0,834 

Η στήλη S.Ε. αναγράφει την τιµή του τυπικού σφάλµατος της εκτίµησης της 

τιµής του κάθε συντελεστή. Η στήλη Wald αναγράφει τις τιµές της στατιστικής 

συνάρτησης Wald βάση της οποίας γίνεται ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 

των συντελεστών βάση της Χ
2
 κατανοµής. Η τιµή sig. αποδεικνύει την στατιστική 

σηµαντικότητα των µεταβλητών που συµµετέχουν στον µοντέλο της 

παλινδρόµησης. Οι µεταβλητές µε τιµές sig.<0,05. είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Η βηματική μέθοδος ανάλυσης έγινε σε 3 βήματα. Όπως παρατηρούμε στον 

παραπάνω πίνακα 6.1, στο τελευταίο 3
ο
 βήμα το πρόγραμμα SPSS από τις 5 

υποψήφιες μεταβλητές επέλεξε και διατήρησε μόνο 2 μεταβλητές διότι θεωρήθηκε 

ότι διαφοροποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πτωχευμένες από τις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις.  

Επίσης, παρατηρούμε από τον παραπάνω Πίνακα 6.1. πως ο σταθερός όρος δεν 

είναι στατιστικά σημαντικός, οπότε ξανατρέχουμε το μοντέλο της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης δίνοντας στο πρόγραμμα την εντολή να εισάγει μόνο τις 

μεταβλητές  Χ1 και X2, χωρίς τον σταθερό ορό. Τα αποτελέσματα που μας δίνει το 

SPSS είναι τα ακόλουθα: 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία - Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

    

       

1,804 0,887 4,140 1 0,042 6,074 

6,178 1,477 17,487 1 0,000 482,228 

Παρατηρούμε πως η p-value για τις μεταβλητές X1 και Χ2 είναι μικρότερη από 

0,05 (sig<0.05). Οπότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και συνεπάγεται πως οι 

μεταβλητές X1 και Χ2 είναι στατιστικά σημαντικές. 
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Συνεπώς, το τελικό μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης για το δείγμα της 

Ιαπωνίας αποτελείται από τις μεταβλητές: 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία - Μεταβλητές του μοντέλου Λογιστικής Παλινδρόμησης 

Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού  

         (Working Capital/Total Assets) 

Χ2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού  

        (Retained Earnings/Total Assets) 

Επίσης, ο παραπάνω πίνακας είναι εκείνος ο οποίος περιγράφει το µοντέλο της 

Λογιστικής Παλινδρόµησης. Η στήλη Β του πίνακα αναγράφει τις τιµές των 

συντελεστών των ανεξάρτητων µεταβλητών που συνδέονται στατιστικά σηµαντικά 

µε το εξαρτηµένο µέγεθος. 

Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόμησης για το δείγμα της Ιαπωνίας έχει την 

ακόλουθη μορφή: 

Υ=                     

Παρατηρούμε πως οι αριθμοδείκτες Χ1 και Χ2 που θεωρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικοί για το εν λόγω μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόμησης εμφανίζουν θετικό 

πρόσημο. Το θετικό τους πρόσημο σημαίνει ότι η αύξηση των μεταβλητών αυτών 

αυξάνει και την πιθανότητα αποτυχίας της επιχείρησης. 

 

4.8.2 Το μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης για τα δεδομένα 

της Αμερικανικής οικονομίας 
 

Η βηματική μέθοδος ανάλυσης για το δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης 

έγινε σε 7 βήματα. Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα 6.2., στο τελευταίο 

7
ο
 βήμα το πρόγραμμα SPSS από τις 9 υποψήφιες μεταβλητές επέλεξε και 

διατήρησε μόνο 3 μεταβλητές.  
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Πίνακας 6.2. Variables in the Equation 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη – Αποτελέσματα της εκτίμησης της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

7a 

 
    

 
    

 

    

Constant 

-4,638 1,332 12,134 1 0,000 0,010 

0,001 0,000 4,518 1 0,034 1,001 

0,158 0,047 11,124 1 0,001 1,171 

0,186 0,321 0,335 1 0,563 1,204 

Παρατηρούμε από τον παραπάνω Πίνακα 6.2. πως ο σταθερός όρος δεν είναι 

στατιστικά σημαντικός, οπότε ξανατρέχουμε το Υπόδειγμα Λογιστικής 

Παλινδρόμησης και τα αποτελέσματα που μας δίνει το SPSS είναι τα ακόλουθα: 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη – Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

    

    

    

-4,051 0,839 23,303 1 0,000 -4,051 

0,001 0,000 4,842 1 0,028 0,001 

0,164 0,047 12,290 1 0,000 0,164 

Βλέπουμε πως οι μεταβλητές X2, Χ8 και Χ9 είναι στατιστικά σημαντικές, 

καθώς η p-value είναι μικρότερη από 0,05 (sig<0.05). 

Συνεπώς, το τελικό μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης για το δείγμα της Ν. 

Υόρκης αποτελείται από τις μεταβλητές: 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη - Μεταβλητές μοντέλου Λογιστικής Παλινδρόμησης 

Χ2 = Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού 

         (Current Liabilities / Total Assets) 

Χ8  = Κέρδη (Ζημίες) προ Τόκων και Φόρων / Χρεωστικοί Τόκοι  

         (Earnings before Interest and Taxes / Interest Expense) 

Χ9  = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων  

         (Market Value of Equity / Book Value of Common Equity) 

Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόμησης για το δείγμα της Ν. Υόρκης έχει την 

ακόλουθη μορφή: 

Υ=  -                            
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Το αρνητικό πρόσημο της μεταβλητής Χ2, η οποία συναρτάται με το ύψος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, σημαίνει ότι η αύξηση της 

μεταβλητής αυτής μειώνει την πιθανότητα αποτυχίας της επιχείρησης, ενώ το 

θετικό πρόσημο των μεταβλητών Χ8 και Χ9 σημαίνει ότι μία ενδεχόμενη αύξηση 

των μεταβλητών αυτών αυξάνει και την πιθανότητα αποτυχίας. 

 

4.9 Έλεγχοι των μοντέλων της Λογιστικής Παλινδρόμησης για τα 

Δείγματα των επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και της Ν. Υόρκης 

  
Σε αυτή τη μελέτη, η στατιστική σημαντικότητα των εκτιμώμενων μοντέλων 

εξετάζεται με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν τη συνολική 

προσαρμογή των μοντέλων στα δεδομένα. 

Ο πίνακας 7. Model Summary μας δίνει την τιμή της συνάρτησης 

λογαριθμοπιθανοφάνειας (-2Log likelihood) καθώς και τους δείκτες προσδιορισμού 

της ακρίβειας του υποδείγματος Cox & Snell και Nagelkerke R Square. Οι δείκτες 

αυτοί µας δίνουν µία ένδειξη για το µέγεθος της διακύµανσης του δείγµατος που 

τελικά ερµηνεύεται από την παλινδρόµηση. Μεταξύ των δύο αυτών δεικτών 

αντιπροσωπευτικότερος είναι ο Nagelkerke R Square γιατί µπορεί να πάρει µέχρι 

και την τιµή 1.  

Ο δείκτης Nagelkerke R Square μας δείχνει ότι για το δείγμα της Ιαπωνίας το 

46,2% και αντίστοιχα για το δείγμα της Ν. Υόρκης το 38,8% της μεταβλητότητας 

της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από τη μεταβλητότητα των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. 

Πίνακας 7. Model Summary 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία  Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη  

-2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

-2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

142,206
a
 0,347 0,462 223,054

a
 0,291 0,388 

 

 



72 

 

Στον Πίνακα 8.Hosmer and Lemeshow Test παρατηρούμε πως η p-value βάσει 

του δείκτη Chi-square δεν είναι στατιστικά σημαντική για κανένα από τα 2 μοντέλα 

Λογιστικής Παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα για το Δείγμα Ι p=0.684(>0.05) και 

για το Δείγμα ΙΙ p=0.129(>0.05). Τα αποτελέσματα αυτά αποκαλύπτουν πως και τα 

2 μοντέλα προσαρμόζονται σωστά στα δεδομένα, καθώς δεν εμφανίζονται 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των παρατηρούμενων και των προβλεπόμενων 

ταξινομήσεων.  

Πίνακας 8. Hosmer and Lemeshow Test 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία  Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη  

Chi-square Sig. Chi-square Sig. 

5,671 0,684 12,525 0,129 

O πίνακας 9. Omnibus Tests of Model Coefficient απεικονίζει τις τιµές του 

ελέγχου Chi-Square για το κάθε µοντέλο, ο οποίος είναι αντίστοιχος του ελέγχου 

Anova στη γραµµική παλινδρόµηση και ελέγχει την υπόθεση ότι οι συντελεστές 

των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι ταυτόχρονα µηδέν. Η p-value του δείκτη Chi-

square είναι p=0,000 (<0,01) και για τα 2 μοντέλα, υποδεικνύοντας πως οι 

συναρτήσεις Λογιστικής Παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικές. 

Πίνακας 9. Omnibus Tests of Model Coefficient 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία  Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη  

 Chi-square Sig. Chi-square Sig. 

Step 62,965 0,000 73,613 0,000 

Block 62,965 0,000 73,613 0,000 

Model 62,965 0,000 73,613 0,000 

 

4.10 Αποτελέσματα ταξινόμησης των μοντέλων της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης 
 

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ταξινόμησης 1, 2 και 3 

έτη πριν την πραγματοποίηση της πτώχευσης, όπως προέκυψαν για το εκάστοτε 

δείγμα της μελέτης από το Πρόγραμμα Spss για το έτος -1. Τα αποτελέσματα αυτά 

στη συνέχεια υπέστησαν περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση με τη χρήση του 

Excel ώστε να προσδιοριστούν τα ποσοστά ταξινόμησης για τα έτη -2 και -3. 
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4.10.1 Αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης για τα δεδομένα της Ιαπωνικής οικονομίας  
 

Τα αποτελέσματα ταξινόμησης που αφορούν τις πτωχευμένες επιχειρήσεις για το 

Δείγμα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.1. που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 10.1. Δείγμα Ι: Ιαπωνία- Ακρίβεια Ταξινόμησης Πτωχευμένων 

επιχειρήσεων 

Έτος 

πριν την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Σφάλματα 

Ταξινόμησης 

Τύπου Ι 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

Έτος -1 74 52 22 29,7% 70,3% 

Έτος -2 74 49 25 33,8% 66,2% 

Έτος -3 74 40 34 45,9% 54,1% 

Παρατηρούμε πως για το δείγμα των 74 πτωχευμένων επιχειρήσεων, το 

μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης παρουσιάζει ακρίβεια ταξινόμησης 70,3% 

ένα έτος πριν την πραγματοποίηση της πτώχευσης και Σφάλματα Ταξινόμησης 

Τύπου Ι 29,7%. Η ακρίβεια του υποδείγματος μειώνεται σημαντικά στα επόμενα 

έτη και πιο συγκεκριμένα στο 66,2% και στο 54,1% 2 και 3 έτη πριν την πτώχευση 

αντίστοιχα, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση των Σφαλμάτων Ταξινόμησης 

Τύπου Ι.  

Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις μη πτωχευμένες 

επιχειρήσεις και στον Πίνακα 10.2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ταξινόμησης 

που αφορούν τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις για το Δείγμα των Ιαπωνικών 

επιχειρήσεων. 

Πίνακας 10.2. Δείγμα Ι: Ιαπωνία- Ακρίβεια Ταξινόμησης Μη Πτωχευμένων 

επιχειρήσεων 

Έτος 

πριν την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Σφάλματα 

Ταξινόμησης 

Τύπου ΙΙ 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

Έτος -1 74 61 13 17,6% 82,4% 

Έτος -2 74 59 15 20,3% 79,7% 

Έτος -3 74 58 16 21,6% 78,4% 
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Στο δείγμα των 74 μη πτωχευμένων επιχειρήσεων, το μοντέλο της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης παρουσιάζει υψηλή ακρίβεια ταξινόμησης της τάξης του 82,4% 1 

έτος πριν την πραγματοποίηση της πτώχευσης, η οποία ακολουθεί καθοδική πορεία 

τα επόμενα έτη και μειώνεται στο 79,7% για το έτος -2 και στο 78,4% για το έτος -

3. Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως το μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης για το 

δείγμα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων εμφανίζει ικανοποιητική ακρίβεια πρόβλεψης 

για τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις και έχει εμφανώς μεγαλύτερη επιτυχία στις μη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις πτωχευμένες έως και 3 έτη πριν την 

πτώχευση.  

Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 148 πτωχευμένων και μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων μπορούμε να εξετάσουμε τη συνολική ικανότητα 

πρόβλεψης του μοντέλου της Λογιστικής Παλινδρόμησης για το δείγμα των 

Ιαπωνικών επιχειρήσεων. Ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τη 

συνολική απόδοση του υποδείγματος στο συνολικό δείγμα της μελέτης 1, 2 και 3 

έτη πριν την πτώχευση. 

Πίνακας 10.3. Δείγμα Ι: Ιαπωνία- Συνολική Ακρίβεια Υποδείγματος Λογιστικής 

Παλινδρόμησης 

Έτος πριν 

την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Ποσοστό 

Λανθασμένης 

Ταξινόμησης 

Συνολική 

Ακρίβεια 

Υποδείγματος 

Έτος -1 148 113 35 23,6% 76,4% 

Έτος -2 148 108 40 27% 73,0% 

Έτος -3 148 98 50 33,8% 66,2% 

Συνολικά, παρατηρούμε πως η ακρίβεια του Υποδείγματος είναι σχετικά 

ικανοποιητική ένα έτος πριν την πτώχευση καθώς είναι της τάξης του 76,4% και 

ακολουθεί φθίνουσα πορεία αγγίζοντας το 73% και το 66,2% 2 και 3 έτη αντίστοιχα 

πριν την πραγματοποίηση της πτώχευσης. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα του 

μοντέλου της Λογιστικής Παλινδρόμησης στο συνολικό δείγμα των επιχειρήσεων 

της Ιαπωνίας κρίνεται ως σχετικά ικανοποιητική για τα 2 πρώτα έτη.  
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4.10.2 Αποτελέσματα ταξινόμησης του μοντέλου της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης για τα δεδομένα της Αμερικανικής οικονομίας 
  

Στον Πίνακα 10.4. που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ταξινόμησης 

που αφορούν τις πτωχευμένες επιχειρήσεις για το Δείγμα της Ν. Υόρκης: 

Πίνακας 10.4. Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη- Ακρίβεια Ταξινόμησης Πτωχευμένων 

επιχειρήσεων 

Έτος πριν 

την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Λάθη 

Ταξινόμησης 

Τύπου Ι 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

Έτος -1 107 99 8 7,5% 92,5% 

Έτος -2 107 94 13 12,1% 87,9% 

Έτος -3 107 98 9 8,4% 91,6% 

Παρατηρούμε πως για το δείγμα των 107 πτωχευμένων επιχειρήσεων της Ν. 

Υόρκης, το μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης παρουσιάζει αρκετά υψηλή 

ακρίβεια ταξινόμησης της τάξης του 92,5% το έτος -1 και Λάθη Ταξινόμησης 

Τύπου Ι της τάξης του 7,5%. Η ακρίβεια του μοντέλου τα επόμενα έτη ακολουθεί 

φθίνουσα πορεία και πιο συγκεκριμένα είναι 87,9% και 91,6% για τα έτη -2 και -3 

αντίστοιχα. Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως το μοντέλο της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης για το δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης εμφανίζει 

ικανοποιητική ακρίβεια πρόβλεψης για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, καθώς οι ήδη 

πτωχευμένες επιχειρήσεις κατατάσσονται με υψηλή ακρίβεια ως μελλοντικά 

αποτυχημένες.  

Στον Πίνακα 10.5. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ταξινόμησης που 

αφορούν τις μη πτωχευμένες επιχειρήσεις: 

Πίνακας 10.5. Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη - Ακρίβεια Ταξινόμησης Μη Πτωχευμένων 

επιχειρήσεων 

Έτος πριν 

την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Λάθη 

Ταξινόμησης 

Τύπου ΙΙ 

Ακρίβεια 

Ταξινόμησης 

Έτος -1 107 59 48 44,9% 55,1% 

Έτος -2 107 59 48 44,9% 55,1% 

Έτος -3 107 60 47 43,9% 56,1% 
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Για το δείγμα των 107 μη πτωχευμένων επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης, το 

μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης παρουσιάζει χαμηλή ακρίβεια 

ταξινόμησης της τάξης του 55,1% το έτος -1, η οποία παραμένει στο 55,1% για το 

έτος -2 και αυξάνεται ελάχιστα στο 56,1% για το έτος -3. Ο υψηλός αριθμός των 

λαθών ταξινόμησης επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα πρόβλεψης του μοντέλου 

στα δεδομένα. Συνεπώς, το μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης παρουσιάζει 

χαμηλή προβλεπτική ικανότητα για το δείγμα των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων 

της Ν. Υόρκης, καθώς οι μη πτωχευμένες επιχειρήσεις δεν κατατάσσονται με 

υψηλή ακρίβεια ως μελλοντικά υγιείς επιχειρήσεις. 

Συνεπώς, παρατηρούμε πως το μοντέλο της Λογιστικής Παλινδρόμησης για το 

δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης εμφανίζει μεγαλύτερη επιτυχία στην 

πρόβλεψη των πτωχευμένων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις μη πτωχευμένες έως 

και 3 έτη πριν την πτώχευση.  

Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 214 πτωχευμένων και μη 

πτωχευμένων επιχειρήσεων, στον ακόλουθο Πίνακα απεικονίζεται συνοπτικά η 

συνολική απόδοση του υποδείγματος της Λογιστικής Παλινδρόμησης στο συνολικό 

δείγμα της μελέτης 1, 2 και 3 έτη πριν την πτώχευση. 

Πίνακας 10.6. Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη - Συνολική Ακρίβεια του μοντέλου της 

Λογιστικής Παλινδρόμησης 

Έτος πριν 

την 

πτώχευση 

Συνολικό 

Δείγμα 

Επιτυχής 

Ταξινόμηση 

Λανθασμένη 

Ταξινόμηση 

Ποσοστό 

Λανθασμένης 

Ταξινόμησης 

Συνολική 

Ακρίβεια 

Υποδείγματος  

Έτος -1 214 158 56 26,2% 73,8% 

Έτος -2 214 153 61 28,5% 71,5% 

Έτος -3 214 158 56 26,2% 73,8% 

Συνολικά, παρατηρούμε πως η ακρίβεια του μοντέλου είναι σχετικά 

ικανοποιητική ένα έτος πριν την πτώχευση καθώς είναι της τάξης του 73,8%, 

μειώνεται στο 71,5% για το έτος -2,  ενώ για το έτος -3 είναι 73,8%. Συνεπώς, η 

αποτελεσματικότητα του μοντέλου της Λογιστικής Παλινδρόμησης στο συνολικό 

δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης κρίνεται ως ικανοποιητική, καθώς τα 

συνολικά ποσοστά επιτυχίας και για τα 3 έτη πριν την πτώχευση είναι σχετικά 

υψηλά. 
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4.11 Σύγκριση των Αποτελεσμάτων των Υποδειγμάτων Πρόβλεψης 
 

Με βάση τον παρακάτω Πίνακα 11.1. θα διενεργηθεί σύγκριση των στατιστικά 

σημαντικών μεταβλητών του κάθε Υποδείγματος Πρόβλεψης για τα δύο Δείγματα 

της μελέτης. 

Πίνακας 11.1. Στατιστικά Σημαντικές Μεταβλητές του κάθε μοντέλου 

Δείγμα Ι:Ιαπωνία 

Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης/ 

         Σύνολο Ενεργητικού 

Διακριτική Συνάρτηση: 

Υ=   0,045 +                         

Χ2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη/ 

         Σύνολο Ενεργητικού 

X3 = Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/ 

        Σύνολο Ενεργητικού 

Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης/ 

         Σύνολο Ενεργητικού Συνάρτηση Λογιστικής Παλινδρόμησης: 

Υ=  1,804             Χ2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη/ 

         Σύνολο Ενεργητικού 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη 

Χ2 = Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/                                  

Σύνολο Ενεργητικού 

Διακριτική Συνάρτηση:  

Υ=   0,692 -                          

X5 = Κεφάλαιο Κίνησης/ 

Σύνολο Ενεργητικού  

X9 = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/                   

Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων  

Χ2 = Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις /         

Σύνολο Ενεργητικού 

Συνάρτηση Λογιστικής Παλινδρόμησης: 

Υ=  -                            

Χ8  = Κέρδη προ Τόκων και Φόρων /  

Χρεωστικοί Τόκοι 

X9 = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/                   

Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων 

Παρατηρούμε πως για το Δείγμα της Ιαπωνίας, σημαντικό ρόλο και στα δύο 

υποδείγματα κατέχουν οι αριθμοδείκτες: 

 Χ1= Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού και  

 Χ2= Παρακρατηθέντα Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού  
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Ενώ για το Δείγμα της Ν. Υόρκης, κρισιμότεροι παράγοντες θεωρούνται οι 

αριθμοδείκτες: 

 Χ2= Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού και  

 Χ9=Αγοραία Αξία/Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων που εφαρμόστηκαν 

για το κάθε δείγμα της μελέτης έως και 3 έτη πριν τη πτώχευση, στον παρακάτω 

πίνακα 11.2. εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα συνολικά ποσοστά ταξινόμησης ώστε 

να διενεργηθεί μία διαχρονική σύγκριση της συνολικής ακρίβειας όλων των 

υποδειγμάτων πρόβλεψης. 

Πίνακας 11.2. Διαχρονική Σύγκριση της Συνολικής Ακρίβειας των 

Υποδειγμάτων Πρόβλεψης 

Δείγμα Ι: Ιαπωνία Έτος -1 Έτος -2 Έτος -3 

Διακριτική Ανάλυση 78,4% 73,0% 65,5% 

Λογιστική Παλινδρόμηση 76,4% 73,0% 66,2% 

Δείγμα ΙΙ: Ν. Υόρκη Έτος -1 Έτος -2 Έτος -3 

Διακριτική Ανάλυση 63,1% 59,8% 63,6% 

Λογιστική Παλινδρόμηση 73,8% 71,5% 73,8% 
 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τα Υποδείγματα Διακριτικής Ανάλυσης και 

Λογιστικής Παλινδρόμησης για το κάθε δείγμα ξεχωριστά, συγκεντρωτικά 

παρατηρούμε πως για το Δείγμα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων το Υπόδειγμα της 

Διακριτικής Ανάλυσης υπερέχει του Υποδείγματος Λογιστικής Παλινδρόμησης, 

καθώς εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης 78,4%, 73% και 

65,5% για τα έτη -1, -2 και -3, έναντι 76,4%, 73% και 66,2% αντίστοιχα της 

μεθόδου της Λογιστικής Παλινδρόμησης.  

Αντίθετα, για το δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης παρατηρούμε πως το 

Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης υπερέχει της Διακριτικής Ανάλυσης 

στο συνολικό ποσοστό ορθής ταξινόμησης και για τα 3 έτη πριν την πτώχευση με 

ποσοστά 73,8%, 71,5% και 73,8% για τα έτη -1, -2 και -3, έναντι 63,1%, 59,8% και 

63,6% αντίστοιχα της Διακριτικής Ανάλυσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

5.1 Εισαγωγικά 
 

Στο εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας που 

διεξήχθη, ενώ παράλληλα παρέχονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

5.2 Συμπεράσματα 
 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι συνέπειες αυτής έχουν σοβαρές επιπτώσεις 

στην πορεία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στον αυξανόμενο 

αριθμό των πτωχευμένων επιχειρήσεων τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο 

επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες 

υποχρεώσεις τους και οδηγούνται στην πτώχευση, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη 

γενικότερη εικόνα του προβλήματος της οικονομίας. Η πτώχευση αποτελεί 

δυστυχώς ένα φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φύση του οικονομικού 

συστήματος της εποχής μας. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, πολλοί ακαδημαϊκοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί 

με το βασικό πρόβλημα της εκτίμησης των επιδόσεων επιχειρήσεων και της 

μελλοντικής τους πορείας. Στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν τους παράγοντες 

που οδηγούν στην εταιρική πτώχευση πολλοί μελετητές ανέπτυξαν έναν μεγάλο 

αριθμό υποδειγμάτων με στόχο την έγκαιρη και ακριβή πρόβλεψη του φαινομένου 

αυτού.  

Στην παρούσα μελέτη ως αντικειμενικός στόχος τέθηκε η εμπειρική εφαρμογή 

των Υποδειγμάτων της Διακριτικής Ανάλυσης και της Λογιστικής Παλινδρόμησης 

σε πραγματικά δεδομένα της Ιαπωνικής και της Αμερικανικής οικονομίας και πιο 

συγκεκριμένα σε δεδομένα εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων της 

Ιαπωνίας με τη βοήθεια μιας ομάδας 5 αριθμοδεικτών και εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης με τη βοήθεια μιας ομάδας από 9 

αριθμοδείκτες. Το πρώτο δείγμα περιελάμβανε 148 επιχειρήσεις της Ιαπωνίας για 

το χρονικό διάστημα 1997-2013, ισάριθμα χωρισμένο σε 74 πτωχευμένες και 74 μη 
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πτωχευμένες επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο δείγμα αποτελούνταν από 214 

επιχειρήσεις της Ν. Υόρκης για την περίοδο 2009-2013 ισομερώς καταμερισμένες 

σε 107 πτωχευμένες και 107 μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. Με βάση τα δεδομένα 

αυτά εξετάστηκε η προβλεπτική ικανότητα των Υποδειγμάτων της Διακριτικής 

Ανάλυσης και της Λογιστικής Παλινδρόμησης έως και 3 έτη πριν την πτώχευση, 

ώστε να ελεγχθεί η ικανότητα των δύο αυτών υποδειγμάτων στην πρόβλεψη της 

μελλοντικής κατάστασης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. 

Τα εκτιμηθέντα Υποδείγματα αποδείχθηκαν σημαντικά αξιόπιστα και για τα 

δύο δείγματα, διαπιστώθηκε ότι η προγνωστική τους ικανότητα είναι σημαντική 

έως και 3 χρόνια πριν την εκδήλωση της πτώχευσης, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε 

ότι έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν με σημαντική αξιοπιστία τις υγιείς 

επιχειρήσεις από εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Η συγκριτική ανάλυση των δύο μεθόδων προσδιορισμού των Υποδειγμάτων 

για το κάθε δείγμα επιχειρήσεων, έδειξε ότι για το Δείγμα των Ιαπωνικών 

επιχειρήσεων το Υπόδειγμα της Διακριτικής Ανάλυσης υπερέχει του Υποδείγματος 

Λογιστικής Παλινδρόμησης, ενώ για το Δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης 

υπερέχει το Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης έναντι της Διακριτικής 

Ανάλυσης στο συνολικό ποσοστό ορθής ταξινόμησης και για τα 3 έτη πριν την 

πτώχευση. 

Για το δείγμα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων, η υψηλή επίδοση του μοντέλου 

της Διακριτικής Ανάλυσης εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στα υψηλά ποσοστά 

επιτυχούς ταξινόμησης των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων, καθώς το Υπόδειγμα 

της Διακριτικής Ανάλυσης είχε εμφανώς μεγαλύτερη επιτυχία στην ταξινόμηση 

των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις πτωχευμένες έως και 3 έτη 

πριν την πτώχευση. Για το δείγμα των επιχειρήσεων της Ν. Υόρκης, τα υψηλά 

ποσοστά των ορθών ταξινομήσεων που επέδειξε το μοντέλο της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης οφείλονται στα υψηλά ποσοστά της επιτυχούς ταξινόμησης των 

πτωχευμένων επιχειρήσεων, καθώς το Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης 

εμφάνισε μεγαλύτερη επιτυχία στις πτωχευμένες επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις 

μη πτωχευμένες έως και 3 έτη πριν την πτώχευση. 
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Συνεπώς, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, για την πρόβλεψη 

του κινδύνου πτώχευσης στις επιχειρήσεις της Ιαπωνίας μπορεί να εφαρμοστεί το 

Υπόδειγμα της Διακριτικής Ανάλυσης, ενώ για τις επιχειρήσεις της Ν. Υόρκης το 

Υπόδειγμα της Λογιστικής Παλινδρόμησης, καθώς και τα δύο αυτά μοντέλα 

πετυχαίνουν αρκετά υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης έως και 3 έτη πριν την οικονομική 

αποτυχία. 

 

5.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

Τα αποτελέσματα που επέδειξαν τα μοντέλα της Διακριτικής Ανάλυσης και της 

Λογιστικής Παλινδρόμησης θα μπορούσαν να βελτιωθούν με την ενσωμάτωση και 

εξέταση της προγνωστικής ικανότητας μη χρηματοοικονομικών μεταβλητών, όπως 

το μερίδιο αγοράς, η τεχνολογία, η διοίκηση κ.α. Επίσης, για την ενίσχυση της 

ικανότητας πρόβλεψης των υποδειγμάτων θα μπορούσε να εισαχθεί ένας 

μεγαλύτερος αριθμός αριθμοδεικτών, είτε να γίνει χρήση διαφορετικών 

αριθμοδεικτών και να γίνει εκ νέου σύγκριση των επιδόσεων των υποδειγμάτων 

στην πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας. Εξίσου σημαντικό είναι τα εκτιμηθέντα 

Υποδείγματα να ελεγχθούν ως προς την αμεροληψία τους και σε ένα δευτερογενές 

δείγμα επιχειρήσεων πέραν του αρχικού δείγματος εκτίμησης. Επιπρόσθετα, 

κρίνεται σημαντικό να εξεταστεί η χρησιμότητα και άλλων μεθόδων πρόβλεψης της 

εταιρικής αποτυχίας, όπως τα Νευρωνικά Δίκτυα, το Υπόδειγμα Γραμμικού 

Προγραμματισμού καθώς και Υποδείγματα Πολυκριτήριων Αποφάσεων για 

περαιτέρω σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά της παρούσης μελέτης. 

Τέλος, καθώς το κάθε δείγμα επιχειρήσεων ελέγχθηκε με βάση διαφορετικούς 

αριθμοδείκτες, ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται για τη διαμόρφωση των υποδειγμάτων 

πρόβλεψης που αφορούν και τα δύο δείγματα να επιλεχθούν οι ίδιοι αριθμοδείκτες, 

ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί μία πιο εμπεριστατωμένη σύγκριση μεταξύ των δύο 

δειγμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΔΕΙΓΜΑ Ι: ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.: ΟΜΑΔΑ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

 

Α/Α ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (74) ΕΤΟΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

1 55 STATION INC May05 

2 AKAI ELECTRIC CO LTD Feb01 

3 AOKI CORP Mar02 

4 AOMI CONSTRUCTION CO LTD Mar09 

5 AZEL CORP Apr09 

6 CATS INC Mar04 

7 COLIN CORP Dec03 

8 CREST INVESTMENTS CO LTD Sep12 

9 DAI-ICHI KATEI DENKI CO LTD Jul02 

10 DAIWA CONSTRUCTION CO LTD Jun03 

11 DANTANI CORP May02 

12 ELPIDA MEMORY INC Mar12 

13 ERGOTECH CO LTD Feb02 

14 FOOTWORK INTL CORP Jun01 

15 FUJI CAR MFG CO LTD May01 

16 FUJII & CO LTD Dec00 

17 FUJIKI KOMUTEN CO LTD Sep02 

18 FUJIKO CO LTD Jun01 

19 FUKUSUKE CORP Jul03 

20 HAKUSUI TEC CO LTD Dec02 

21 HARUYAMA CHAIN CO LTD Mar02 

22 HITACHI SEIKI CO LTD Dec02 

23 HITACHI ZOSEN TOMIOKA MACHY Mar05 

24 HOKKAIDO SHINKO CO LTD May03 

25 HOKO FISHING CO LTD Jul02 

26 HOKUBU COMMUNICATION & INDL Nov02 

27 HONMA GOLF CO LTD Jul05 

28 IKEGAI CORP Jun01 

29 INNEXT CO LTD Sep11 

30 ITARIYARD CO LTD Feb02 

31 IZUMI INDUSTRIES LTD Aug02 

32 KB CO LTD Apr02 

33 KEISHIN WAREHOUSE CO LTD Jul02 

34 KITANOKAZOKU CO LTD Jul02 

35 KOBE KIITO CO LTD Mar03 

36 KOKUNE CORP Dec02 

37 KOTOBUKIYA CO LTD Sep02 

38 L KAKUEI CORP May00 

39 LA PARLER CO LTD Nov10 

40 MATSUMOTO KENKO CO LTD Apr09 

41 MATSUYADENKI CO LTD Oct03 

42 MORIMOTO CORP Nov03 

43 MYCAL CORP Dec01 
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44 NAGASAKIYA CO LTD (RETAIL) May00 

45 NANABOSHI CO LTD Feb02 

46 NIIGATA ENGINEERING CO LTD Feb02 

47 NIKO NIKO DO CO LTD Jul02 

48 NISSAN CONSTRUCTION CO LTD Jul02 

49 NISSO INDUSTRY CO LTD Aug04 

50 OHKI CORP May04 

51 OHKURA ELECTRIC CO LTD Feb02 

52 ORIENTAL SHIRAISHI CORP Dec08 

53 OYE KOGYO CO LTD Jul03 

54 SAKAI IRON WORKS CO LTD Oct03 

55 SAKURADA CO LTD Dec12 

56 SAMPEI CONSTRUCTION CO LTD Aug08 

57 SANBISHI CO LTD Nov05 

58 SATO KOGYO CO LTD Jun02 

59 SATOHIDE CORP Dec04 

60 SES CO LTD Feb09 

61 SHOKUSAN JUTAKU SOGO CO LTD Apr02 

62 SILVER OX INC Sep09 

63 SOGO CO LTD Oct00 

64 SOHKEN HOMES CO LTD Sep08 

65 SUMIKURA INDUSTRIAL CO LTD Jun02 

66 TCB HOLDINGS CORP Nov10 

67 TESAC CORP Aug02 

68 TOHOKU ENTERPRISE CO LTD Dec04 

69 TONE GEO TECH CO LTD Jun05 

70 TOSCO CO LTD Jul08 

71 TOYO STEEL CORP Jul00 

72 WORLD-LOGI CO LTD Sep13 

73 YAMAZAKI CONSTRUCTION CO LTD Dec08 

74 ZEPHYR CO LTD Aug08 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΟΜΑΔΑ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 

 
Α/Α ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (74) 

1 PLAZA CREATE CO LTD 

2 SONY CORP 

3 AKATSUKI EAZIMA CO LTD 

4 BR HOLDINGS CORP 

5 HOSODA CORP 

6 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP 

7 JMS CO LTD 

8 KATO SANGYO CO LTD 

9 KOJIMA CO LTD 

10 KUDO CORP 

11 NIHON DECOLUXE CO LTD 

12 NIHON INTER ELECTRONICS CORP 

13 NIPPON AIR COND SERVICES CO 
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14 NISSEN HOLDINGS CO LTD 

15 THK CO LTD 

16 JAPAN PUBLICATIONS TRADING 

17 MITSUI HOME CO LTD 

18 LEOPALACE 21 CORP 

19 NAIGAI CO LTD 

20 NIHON KAGAKU SANGYO CO LTD 

21 NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD 

22 NITTOKU ENGINEERING CO LTD 

23 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO 

24 ROYAL HOTEL LTD 

25 NICHIMO CO LTD 

26 NIHON DEMPA KOGYO CO LTD 

27 YONEX CO LTD 

28 ASAHI DIAMOND IND CO 

29 HIOKI EE CORP 

30 HIMIKO CO LTD 

31 PRESS KOGYO CO LTD 

32 AJINOMOTO CO INC 

33 KANDA HLDGS CO LTD 

34 KABUKI-ZA CO LTD 

35 KITANIHON SPINNING CO LTD 

36 NAGAWA CO LTD 

37 AOKI SUPER CO LTD 

38 ASUNARO AOKI CONSTRUCTION CO 

39 COTA CO LTD 

40 RC CORE CO LTD 

41 GOYO INTEX CO LTD 

42 KAJIMA CORP 

43 MARUEI DEPARTMENT STORE CO 

44 RIGHT ON CO LTD 

45 SAITA HOLDINGS 

46 TAIHEI DENGYO KAISHA LTD 

47 TENMAYA STORE CO LTD 

48 TEKKEN CORP 

49 ISHIZUKA GLASS CO LTD 

50 MORI-GUMI CO LTD 

51 NISSIN ELECTRIC CO LTD 

52 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO 

53 NIRECO CORP 

54 NIPPON YAKIN KOGYO CO LTD 

55 NITTOC CONSTRUCTION CO LTD 

56 PANAHOME CORP 

57 PICKLES CORP 

58 ASANUMA CORP 

59 RIBERESUTE CORP 

60 KUBOTEK CORP 

61 HASEKO CORP 
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62 WACOAL HOLDINGS CORP 

63 DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD 

64 FUKUDA CORP 

65 HAMAI CO LTD 

66 HOCHIKI CORP 

67 HITACHI METALS TECHNO LTD 

68 WOOD FRIENDS CO LTD 

69 YAMATO CORP 

70 YAMATO INTERNATIONAL INC 

71 TOHO KINZOKU CO LTD 

72 ACMOS INC 

73 DAIHO CORP 

74 MISAWA HOMES CO LTD 

ΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Ν. ΥΟΡΚΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΟΜΑΔΑ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 

 

Α/Α ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (107) ΕΤΟΣ 

ΠΤΏΧΕΥΣΗΣ 

1 ABOVENET INC Jul12 

2 ALLEGHENY ENERGY INC Feb11 

3 ALLIS-CHALMERS ENERGY INC Feb11 

4 AMERICAN MEDICAL SYSTMS HLDS Jun11 

5 ANKS.COM INC Jul12 

6 APAC CUSTOMER SERVICES INC Oct11 

7 ARBIN ELECTRIC INC Nov11 

8 ARDIOGENESIS CORP May11 

9 ASSISTED LIVING CONCEPTS INC Jul13 

10 AUTOINFO INC Apr13 

11 BECKMAN COULTER INC Jun11 

12 BLACKBOARD INC Oct11 

13 BRIGHTPOINT INC Oct12 

14 BRONCO DRILLING CO Jun11 

15 BUCYRUS INTERNATIONAL INC Jul11 

16 CA WASTE CORP Mar12 

17 CAGEN INC Oct11 

18 CALIPER LIFE SCIENCES INC Nov11 

19 CENTRAL VERMONT PUB SERV Jun12 

20 CEPHALON INC Oct11 

21 CERADYNE INC Nov12 

22 CG HOLDING CORP Apr11 

23 CH ENERGY GROUP INC Jun13 

24 CKX INC Jun11 

25 COMVERGE INC May12 
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26 CONCEPTUS INC Jun13 

27 DAC TECHNOLOGIES CORP May13 

28 DDI CORP Jun12 

29 DRUGSTORE.COM INC Jun11 

30 EL PASO CORP May12 

31 ENERGYSOLUTIONS INC May13 

32 FISHER COMMUNICATIONS INC Aug13 

33 FRONTIER OIL CORP Jul11 

34 FROZEN FOOD EXPRESS INDS Aug13 

35 FUSHI COPPERWELD INC Dec12 

36 GARDNER DENVER INC Jul13 

37 GENON ENERGY INC Dec12 

38 GOODRICH CORP Jul12 

39 GREAT WOLF RESORTS INC May12 

40 GSI COMMERCE INC Jun11 

41 HINA SECURITY & SURV TECH Sep11 

42 HINA TRANSINFO TECHNOLOGY Nov12 

43 HONGPIN INC Jun13 

44 HUGHES COMMUNICATIONS INC Jun11 

45 HYPERCOM CORP Aug11 

46 HYSICIANS FORMULA HOLDINGS Dec12 

47 ICROMET INC Mar12 

48 INSPIRE PHARMACEUTICALS INC May11 

49 INTERNATIONAL COAL GROUP INC Jun11 

50 IRIS INTERNATIONAL INC Nov12 

51 KEYSTONE CONS INDUSTRIES INC Jul13 

52 KINETIC CONCEPTS INC Nov11 

53 L-1 IDENTITY SOLUTIONS INC Jul11 

54 LADISH CO INC May11 

55 LANDERS CORP May12 

56 LINCARE HOLDINGS INC Aug12 

57 LUBRIZOL CORP Sep11 

58 LUEFLY INC May13 

59 LUFKIN INDUSTRIES INC Jul13 

60 M & F WORLDWIDE CORP Dec11 

61 MASSEY ENERGY CO Jun11 

62 MCMORAN EXPLORATION CO Jun13 

63 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC Apr12 

64 MEDICIS PHARMACEUT CP Dec12 

65 MEDTOX SCIENTIFIC INC Aug12 

66 MERGENT GROUP INC Apr11 

67 NALCO HOLDING CO Dec11 

68 NESS TECHNOLOGIES INC Oct11 

69 NOVELLUS SYSTEMS INC Jun12 
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70 NSTAR Apr12 

71 NTEGRAMED AMERICA INC Sep12 

72 NTORIAN TECHNOLOGIES INC Nov12 

73 O'CHARLEY'S INC May12 

74 OLFSMITH INTL HOLDINGS INC Jul12 

75 OPANO ENERGY LLC May13 

76 OUTHWALL TECHNOLOGIES Nov11 

77 OVAMED INC May11 

78 P F CHANGS CHINA BISTRO INC Jul12 

79 PAR PHARMACEUTICAL COS INC Oct12 

80 PHTHALMIC IMAGING SYS INC Aug11 

81 PLAINS EXPLORATION & PROD CO May13 

82 POWER-ONE INC Jul13 

83 PRESSTEK INC Nov12 

84 QUEST SOFTWARE INC Oct12 

85 RADIANT SYSTEMS INC Aug11 

86 RAE SYSTEMS INC Jun11 

87 RAMTRON INTERNATIONAL CORP Nov12 

88 RC2 CORP Apr11 

89 REAMS INC Jun12 

90 REHABCARE GROUP INC Jun11 

91 RTHOVITA INC Jun11 

92 SFN GROUP INC Sep11 

93 SONOSITE INC Mar12 

94 SOUTHERN UNION CO Mar12 

95 SUNOCO INC Oct12 

96 SUREWEST COMMUNICATIONS Jul12 

97 TALEO CORP Apr12 

98 TASTY BAKING CO May11 

99 THOMAS & BETTS CORP May12 

100 TIMBERLAND CO Sep11 

101 TSI CORP Jun12 

102 UNION DRILLING INC Nov12 

103 VIRGIN MEDIA INC Jun13 

104 WANK INC May12 

105 WEBSENSE INC Jun13 

106 WORLD HEART CORP Aug12 

107 X-RITE INC May12 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.: ΟΜΑΔΑ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 

 

Α/Α ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (107) 

1 AMPSHIRE GROUP LTD 

2 BOEING CO 

3 CALLAWAY GOLF CO 

4 CARTER'S INC 

5 CHENIERE ENERGY INC 

6 COEUR MINING INC 

7 COM GROUP INC 

8 COMFORT SYSTEMS USA INC 

9 COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC 

10 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 

11 COMSTOCK RESOURCES INC 

12 CP MIDSTREAM PARTNERS LP 

13 DANAHER CORP 

14 DEALERTRACK TECHNOLOGIES INC 

15 DOMINION RESOURCES INC 

16 DOVER CORP 

17 DRIL-QUIP INC 

18 DYNAMIC MATERIALS CORP 

19 DYSSEY MARINE EXPLORATION 

20 EDISON INTERNATIONAL 

21 EMAGIN CORP 

22 EMCOR GROUP INC 

23 EMISPHERE TECHNOLOGIES INC 

24 EMPIRE DISTRICT ELECTRIC CO 

25 EMPIRE RESOURCES INC 

26 ENAXIS INC 

27 ENDO INTERNATIONAL PLC 

28 ENERGEN CORP 

29 ENTERPRISE PRODS PRTNRS 

30 EVANS & SUTHERLAND CMP CORP 

31 EXAS VANGUARD OIL CO 

32 EXCOM INC 

33 EXTERRAN HOLDINGS INC 

34 FARO TECHNOLOGIES INC 

35 FIRST CASH FINANCIAL SVCS 

36 FISERV INC 

37 FLOTEK INDUSTRIES INC 

38 FLOWERS FOODS INC 

39 FMC TECHNOLOGIES INC 

40 FORD MOTOR CO 

41 FOSTER (LB) CO 
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42 GATX CORP 

43 GC INDUSTRIES INC 

44 GENERAL ELECTRIC CO 

45 GENESEE & WYOMING INC 

46 GRACO INC 

47 HOLLYFRONTIER CORP 

48 HURON CONSULTING GROUP INC 

49 IDEPOINT CORP 

50 IGHTING SCIENCE GROUP CORP 

51 INNOSPEC INC 

52 INTERMUNE INC 

53 IOLARGO INC 

54 IOLIFE SOLUTIONS INC 

55 IRTRAN CORP 

56 ITT EDUCATIONAL SERVICES INC 

57 JAMES RIVER COAL CO 

58 JOURNAL COMMUNICATIONS INC 

59 KADANT INC 

60 KELLOGG CO 

61 KELLY SERVICES INC 

62 KFORCE INC 

63 KID BRANDS INC 

64 LIBBEY INC 

65 LINCOLN ELECTRIC HLDGS INC 

66 LIVE MICROSYSTEMS INC 

67 LOBAL PARTNERS LP 

68 LORAL SPACE & COMMUNICATIONS 

69 LOUISIANA-PACIFIC CORP 

70 MADDEN STEVEN LTD 

71 MCGRAW HILL FINANCIAL 

72 MEDNAX INC 

73 MERITAGE HOMES CORP 

74 MOODY'S CORP 

75 NATIONAL OILWELL VARCO INC 

76 NATUS MEDICAL INC 

77 NERGETICS INC 

78 NERGY FOCUS INC 

79 NEW CONCEPT ENERGY INC 

80 NRG ENERGY INC 

81 NTERLEUKIN GENETICS INC 

82 NTERNATIONAL ISOTOPES INC 

83 NTERNATIONAL MONETARY SYS 

84 OPE RESOURCES/DE  -LP 

85 ORTHWEST BIOTHERAPEUTICS 
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86 OVER SADDLERY INC 

87 PACIFIC ETHANOL INC 

88 PACKAGING CORP OF AMERICA 

89 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC 

90 PI AEROSTRUCTURES INC 

91 RADIOSHACK CORP 

92 RTI SURGICAL INC 

93 SCALERA RESOURCES CO 

94 SCOTT'S LIQUID GOLD 

95 SEQUENOM INC 

96 SERVOTRONICS INC 

97 SHENANDOAH TELECOMMUN CO 

98 SHERWIN-WILLIAMS CO 

99 SKECHERS U S A INC 

100 STEMCELLS INC 

101 SUPERIOR UNIFORM GROUP INC 

102 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 

103 TENGASCO INC 

104 TETRA TECHNOLOGIES INC/DE 

105 TLAS ENERGY LP 

106 TRANSWITCH CORP 

107 TU INTERNATIONAL INC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


