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Κεφάλαιο ι 

Ι .1 Περίληψη 

Η εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης των επιχεφrjσεων κρiνετα1 απαραίτητη γtα 

τα φυσικά κα1 νομικά πρόσωπα του εσωτερικού, αλ'λi1 και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος των επιχ_εψήσεων. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη της πτcί)χ.ευσης είναι 

ένας παράγοντας που ι:.-πιδρά στη λιjψη σημαντικcίΝ αποφάσεων τόσο για τη 

βραχυπρόθεσμη όσο και για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχ.εiρησης. Στην 

παρούσα μελέτη διερευνάται το πρόβλημα πρόγνωσης της πτώχευσης των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2002-2006 και αναπτύσσονται 

υποδείγματα πρόγνωσης της πτώχευσης. Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητtκά 

διότι τα υποδείγματα παρουσιάζουν επαρκcί)ς προβλεπτική ικανότητα. Επιπλέον, από 

ένα σύνολΩ κρ1τηρiων που χρησιμο100ιούνται ευρέως για την πρόβλεψη της 

πτci)χευσης, προσδιορίζονται οι σημαντικότεροι δεiκτες 100υ συμβάλλουν στην ορθή 

ταξινόμηση των επιχεφτ1σεων σε πτωχευμένες και μη πτωχευμένες. 

Λέξεις κλειδιά: Αριθμοδείκτες, βιωσιμότητα, διακριτική ανάλυση, κίνδυνος 

πτώχευσης, λογιστική παλινδρόμηση, μοντέλα πρόβλεψης. πτώχευση, ταξ1νόμηση. 
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1.2 Εισαγιιryιί - Ορισμός 

Πτύ)χευση είναι η κατάσταση στην οποiα περιέρχεται μiα επιχεiρηση, όταν δε 

δύναται πλ.έον να ανταποκριθεί στtς εσωτερικές και εξωτερικές ωκονομικές της 

υποχρεώσεις. Στη διεθνι) βιβλιογραφία ο όρος: ·'πτci)χευση", είναι συνυφασμένος και 

πολλές φορές ταυτόσημος, με τους όρους tailure (αποτυχiαJt insolvency (i:λλεtψη 

ρευστότητας και υψηλός δανεισμός), fi11ancial distress (χρηματοοικονομικ1'1 

αποτυχία), default (αθέτηση υποχρεώσεων προς τους πιστωτές) και legal bankruptcy 

(νομικιi πτό)χευση) . Πολλ.ές φορές όταν υπάρχει ανεπάρκεια κεφαλα.ίων κινιiσεως, 

αναπτύσσονται. δυσμενείς συνθιiκες για την πορεία της δραστηριότητας της 

επιχειρήσεως, διότι ενδέχεται να εκδηλωθεί από μέρους της αδυναμία νu 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 1 

Οι επιχεφi1σεις θα πρι-πει συστηματικά να συλλέγουν στοιχεία για τις τάσεις που 

διαμορφώνονται στο περιβάλλον ΜΚΤ (01κονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό κ.λ.π.), 

αλλά και στοιχεία για τους παράγοντες που τις διαμορφώνουν. Η παρακολούθησl] τοιι 

περιβάλλοντος ΜΚΤ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν επερχόμενες 

σημαντικές μεταβολές, πριν αυτές ολοκληρωθούν.2 

Το κλειδί για τη σωστή διαχείριση, είναι ότt απαιτείται σωστή διάγνωση του 

προβλήματος. Οι λόγοι της πτώχευσης γiνονται δ1ακριτοi, εάν αποσαφηνίσουμε τις 

επιμέρους πτυχές. Αλλά εάν οι πρόσφατες ενέργειες οδιiγησαν στο δανεισμό και στην 

αποτυχiα., τότε από τη στιγμή που δεν είναι εφικτή η αποπλ11ρωμ1i των δανείων και 

δεδομένων των ήδη υπαρχόντων προβλημάτων, οδηγείτα1 (ενν . η εmχείρηση) στην 

. 3 
πτωχευση. 

Η έννοια της πτci)χευσης εμφανίζεται για. πρώτη φορά στη αρχαία Ρώμη τα χρόνια του 

Γαϊου ως: ''tnanιιs injection" {υποχ.εφ1ότητα) στην περίπτωση μη εξόφλησ11ς 

' Νιιa;τα Α. Νι.άρχου (2004), ' 'ΧΡΗΜΑΤΟΟΠ<ΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥ~Η 

ΛΟΓΙΣΤLΚΩΝ ΚΑΤ ~Τ ΑΣΕΩΝ' '. Αθήνα Εκδόσεις Σταμούλη . 

2Σιι.ί>μκος J. Γεci>ργιος (2004 ), "ΣΤΡ ΑΤΗΓΙΚΟ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ", Αθι1να Εκδύσεις 

Σταμούλη. 

·
1 l1arvard.edu 
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οφειλών μετα το πέρας 30 ημερών. Ο πιστωτής είχε το δικαiωμα να σκοτύJσει ή να 

πουλήσει τον οφε1λέτη του ως δούλο πέρα από τον Τiβερ11 (ιrans Tibcr·iω), ενώ στι1ν 

περiπτωση περισσότερων π1στωτών τους παρέχετο το δικαίωμα τεμαχισμού του. 

Η βάση του σημερινού Πτωχευτικού Κύ)δικα είναι ένα. σύνολο τοπ1κών θεσμci)ν 

(statua) που εμφανίζεται τα χρόνια. του Μεσαίωνα στη Βόρεια Ιταλiα. και κάνει λόyι•) 

για την κ1iρυξη πτώχ,ευσ11ς είτε από το δικαστήριο είτε μετά από δήλωση τι)υ 

οφειλέτη ή κατόπιν αίτησης από τον π1στωτή. 

Ο θεσ~1ός συστηματοπο1εfται με τη γαλλική oΓdonnance το 1973 κω το 1807 έρχεται 

0 Γαλλικός Εμπορ1κός Κώδικας (Code de Co1nmιηerce) να εδραιιί)σει το θεσμό της 

πτώχευσης. Στην Ελλάδα υιοθετείτα1 και στη συνέχεια αντ1καθίσταται από 

καινούργια νομοθεσία η οποία προσαρμόζεται κατά διαστήματα στις απα1τήσεις της 

εποχής της. 

Η πτύ)χευση είναι ένας νομικός τρόπος να δοθεί στους ανθρύ)πους με το συντριπτ1κι) 

χρέος μια φρέσκια οικονομική έναρξη . Εντούτο1ς, είναι σημαντικ6 να 

συνε1δητοποιηθεi ότι ορ1σμένες μορφές χρέους, δε δικωολογούνται μέσω της 

διαδικασίας πtιί)χευσης, παράλληλα. μπορεί να ασκήσει καταστρεπτική επίδραση 

στην πιστωηκή έκθεση και το πιστωτ11cό αποτέλεσμα. 

Η επ1χεiρηση παραμένει συχνά στην πιστωτική έκθεση για όσο χρονικό διάστημα 

χρειαστεί. Κατά τη διάρκε1α αυτής της περιόδοη μπορεί να μην είναι σε θέση να 

λάβει τα δάνεια ι) οποιοδήποτε τύπο πίστωσης. Εάν, όντας σε αυτή τη θέση 11 

επιχείρηση, βρεθεί ένας δανειστής που είναt πρόθυμος να t;νισχύσε ι την επιχείρηση, 

τότε τα επιτόκια Οα είναι δια νόμου υψ11λά. 

Αρκετά συχνά, οι δικηγόροι σπεύδουν να προτείνουν την πτώχευση αλλά, ό;ο πάντα. 

Εξαρτάταται από τη συλλογή των ανεξάρτητων πληροφορtιί.)ν, οι οποίες στη συνέχεια 

αποκωδικοποιούνται και αποφασίζεται η βαρύτητα της πτώχευσης και 01 όποιες 

συνέπε1ες αυτι;ς. 

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο μορφές-στάδια Πtιί)χευσης. Στο πρά>το περιλαμβάνεται 11 

αναδ10ργάνωση του χρέους κατά τέτοω τρόπο ιί>στε να μπορεi να κρατηθεί η 
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προσωπ1κή ιδοκτησiα τυυ επιχεφηματία, 1διοκτησ1α που ε~δάλλως θα έχανε, όπως y1α 

παράδε1γμα ένα αυτυκiνητο ή ένα σπίτι Στο δεύτερο στάδ10, τα πράγματα είνα1 πω 

απλά. Περ1λαμβάνεται η εκκαθάρ1ση ολόκληρης της ιδιοκτησίας του επιχεφηματiα. 

Το δικαστήριο που δωρίζει τον εκπρόσωπο, θα πωλήσει την προσωπ~κή 1δ 1οκτησία 

του επιχεφηματία ή θα τ11ν επιστρέψει απλά στους πιστωτές . 

Η πτύ)χευση είναι μοναδική δtέξοδος μιας χρεοκοπημένης επ1χείρησης που -συνήΟως

κανείς επ1χεφηματίας δεν την επιζητεί, ούτε την επιδw)κει προς iδιον όφελος, δiοτ~ 

γνωρίζει πως η ευθύνη του δεν περιορίζεται μόνο στη συμμετοχ.•i του κεφαλαίου στην 

ΑΕ., αλλά κα1 στις επ1ταγές τ~ς οποίες έχ,ε ι ι)δη εκδώσει ως δ1αχεφ1στ1iς καt οι 

οποίες παραμένουν ακάλυπτες -πράξη αξ1όπο1νη και καταδικαστέα. Η αγωνία του 

νομοταγή επιχ,εφηματία που επi χρόνια βάδιζε πάνω σε τεντωμένο σχοινί να στήσε1 

την επ1χεiρηση δεν του επιτρέπουν μεγάλους ελtγμούς, ο κίνδυνος είναι μεγάλος και 

για αυτό είναι αποφασισμένος να επιτύχει πάση θυσία. Κάποιοι επιχειρ11ματίες 

πούλησαν τις μετοχές τους στο χρηματ~στήριο, προκειμένου να μη φτάσουν σε 

δυσμενή θέση ιcα1 να αποφύγουν τα δυσάρεστα, την τοκογλυφία την ψυχολογική 

φθορά τους. Θεσμοθετημένοι και δίκαιοι κανόνες εγγυούνται τη λειτουργία της 

αγοράς κα1 είναι απόλυτα σεβαστοί από όλους τους εμπλεκόμενους έτσι ώστε, το όλο 

σύστημα να αυτοελέγχεται. Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης επιταγ ι)ς ή 

τιμολογίου, είναι αυτόματη διαδικασία πτύ)χ,ευσης μέχρι το ποσό ευθύνης 

συμμετοχικού κεφαλαίου. Ο δε επιχ,ειρηματίας πλέον επιδίδεται και σε άλλες σε 

επιχεφήσει 
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1.2. ι Συνέπειες τιις πτό>χευσης 

Οι συνέπε1ες από τη μη επ1τυχ.ή αντιμετώmση της πτώχευσης εντοπίζοντα~ : 

• Στην απώλεια θέσεων εργασίας με ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές 

συνέπειες, ιδίως σε περιπτ<ί)σεις πτό)χευσης μεγάλων εmχειρήσεων ι) 

παραγωγικ<i)ν μονάδων. 

• Στη μείωση του παραγωγικού δυναμικού τ11ς χώρας, με συνέπειες στην 

εθνικιi οικονομία. 

• Στην απαξίωση και στη συνέχ,εια στην τμηματική εκποiηση παραγωγικών 

μηχανημάτων (τις περισσότερες φορές ως «σκράπ»), 

εγκαταστάσεων. 

κτιρίων και 

• Στη μη ικανοποίηση τελικά των mστωτών περιλαμβανομένων των 

εργαζομένων της επιχείρησης που πτώχευσε. 

Επιπλέον, η πτ<ί)χευση επιφέρει υψηλό κόστος τόσο για την επιχεiρηση, όσο και για 

τους ίδιους τους μετόχους, υποβιβάζοντας την αξία της μετοχ1iς της επιχείρησης. 

Επ1πλέον, όχι μόνο από την ύπαρξή της αλλά και από τα παράγωγά της επηρεάζει 

(και επηρεάζεται από) τον πληθωρισμό (υψηλός πληθωρισμός, υψηλότερο κέρδος 

δανεισu.ού ). ·• 

ΚΟΣΤΟϊ. 

.ι lίbraι·ies. mit.coιn 

ΕΠΙΔΡΑΙ.ΗΤΟΤΚΟΣΤΟίtΤΗΣΠΓΩΧΕΤΙ.ΗΣ 

L.Ί°Hl'J ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣ.Μ Ο 

Π/ΙΗΘΩΡfΣΙΙ'!ΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠffiΉ: ΜΙΤ 
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Κεφάλαιu 2 

2. J Θεσμικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το Ν. ΨΛΣΤ/ 1 878 όπου τροποπο1εί:rαι το 1937 (Ν. 635/1937 ·'περ1 
δ1ατάξι;ων πτωχευτικού δικαiου") και το 2007 με το Ν. 3588/2007. 

Σύμφωνα με το Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α' 153/ 10.7.2007), κυρώνεται ο νέος 

πτωχευτικός Κcί)δικας. "Πτωχευτική ικανότητα έχουν 01 έμποροί, καθιί>ς και οι 

ενιi>σε ις προσιί)1tων με νομική προσωπικότητα που επιδtιί>κουν οικονομ ικό σκοπό" 

(Άρθρο 2 - παρ. 1 - Προϋποθέσεις και διαδ1κασiα κήρυξης - Υποκειμι;νικές 

προϋποθέσεις) . 

··~ε πτιί>χευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρcί>σει τlς 

ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύσ11 

πληρωμιί)ν) . Δεν ωωτελοί>ν εκπλήρωση των υποχpειί)σεων 01 πληρωμές που γίνονται 

με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα." (Άρθρο 3 - παρ. 1 - nροϋποθέσεις Καl διαδι κασία 

κήρυξης - Αντικειμενη<ές προϋποθέσεις). 

··ο οφειλέτης φυσικο πρόσωπο από την κήρυξη τι1ς πτωχευσης στερειται μονυ 

εκείνων των δικαιωμάτων του προσωπικής φύσεως, που προβλέπουν ε1δ1κές 

διατάξε1ς νόμων." (Άρθρο 15 - Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη -

Στερήσε1ς) . 

·•1 { πτωχευτική περιουσία περ1λαμβάνε1 το σύνολο της περιουσίας που ανιiκε1 στον 

οφειλέτη κατά τ11ν κήρυξη τ11ς πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται." (Άρθρο 

16 - παρ. J - Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφε1λέτη - Πτωχευτική 

περιοuσiα). 

"Δεν ανι)κοuν στην πτωχεuτtκι) περ10υσία τα κατά το κοινό δικονομικό δίκαιο Ι1 

άλλες διατάξεις ακατάσχετα ι) εξαιρούμενα με ειδικές διατάξεις νόμων." (Άρθρο 16 -

παρ. 2 _ ~υνέπειες της πτcί>χευσης ως προς τον οφειλέτη - Πτωχευτική περιουσία). 

·'Στην πτωχευτική περιουσία ανι1κουν τα εμπορικά βιβλία κα.1 στοιχεiα του οφειλέτη 

που αφορούν την επ1χεiρησή του. Η υποχρέωση διατήρησής τους, σύμφωνα με το 
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νομο. δεν θίγεται." (Άρθρο 16 - παρ. 3 - Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον 

οφειλέτη - Πτωχευτική περιουσία). 

Η πτωχευση, που είτε αφορά Ν.Π.Δ.Δ . ειτε αφορά Ν.Π.Ι. Δ. περιβάλλεται απυ 

νομοθετικό πλαίσιο με νόμους, Φ.Ε. Κ. και ενίοτε Π.Δ., συνδέεται με εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες. Ως εσωτερικοί παράγοντες (διεθνώς) θεωρούνται η 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η διαχείριση της πληροφορίας, οι παράγοντες 

παραyωγι1ς και εκμετάλλευσης και 11 ποιότητα των 1ηanageΓs, παράγοντες που 

αφορούν το επιχεφησια,κό και στρατηγικό manageιnent. Ως εξωτερικοί παράγοντες 

που σχετίζοντα1 με τη χρηματοοικονομικ:ή αποτυχία της επιχείρησης θεωροί>ντω 01 

συνεργάτες της επιχείρησης, όπως 01 ανταγωνιστές, το δημόσιο, οι πελάτες, 01 

πιστωτές, οι προμηθευτές και άλλοι δομικοί και συγκυριακο1 παράγοντες.5 Κατά το 

Foster, υπ.άρχουν τέσσερις π1ηές πληροφόρησης για την εκτiμι1ση της 

χρηματοοικονομικής αποτυχίας: α.. ) η ανάλυση ταμεια.κιί)ν ροών για την τρέχουσα και 

μελλοντικές περιόδους, β .) η ανάλυση της εταφικής στρατηγικής, γ.) η ανάλυση των 

λογιστ ικ<ί)ν καταστάσεων της επιχείρησης και δ .) Qι εξωτερικοί παράγοντες όπως 11 

διαβάθμιση των ομολογιών με βάση την πιστοληπτ1κ1i ικανότητα. του εκδότη και οι 

αποδόσεις των χρεογράφων.6 Στις πηγές αυτές, μπορούν να προστεθούν: α. ) οι 

τράπεζες και οι ειδικοί αξιολογητές πιστωτικής ικανότητας, β .) οι καταστάσεις πηγών 

και χρήσεων κεφαλαίων με έμφαση στα ταμιακά στοιχεία. 7 Στην ίδια μελέτη 

αναφέρεται ότι 01 λογιστ~κές καταστάσεις αποτελούν γενικότερα πηγή πλt1ροφόρησ11ς 

χαμηλού κόστους είνα.1 πιο έγκαιρες και η πλέον αξιόπιστη πηγή πληροφόρησι1ς, 

ιδιαiτερα όταν έχουν ελεγχΘεf από ορκωτοί>ς ελεγκτές, δοθέντος του ότι η κατι:φτισ1) 

τους στηρiζετα.1 σε μια σειρά θεσμοθετημένων και κοινά αποδεκτιί>ν αρχιί)ν κα1 

προτύπων. Αν και δεν αποκλεiετα.ι το ενδεχόμενο παραποίησ1iς τους, 01 λογ1στικές 

καταστάσεις συνεχίζουν να αποτελούν αντικειμενικότερες πηγές πληροφόρησης από 

άλλες πηγές πληροφόρησης για τ11ν επιχείρηση . 

s Ζοπουνίδης Κ. (2003), "Βαmκές αρχές και σύγχρονα θέματα τον 
χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ", εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
1• fo'oster, G., ( 1986), "FinanciaJ Stateιnenι Analysis", PΓentice Hafl, Englewood Clifts. 

1 Κάντζος, Κ., ( Ι 996), ''Ανάλυση χρηματοοικονομικό)ν καταστάσεων", εκδόσεις 

Jnteι·bool<s. 
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2.1.J Σχέδιο Πτ<ι>χευτικού Κ6>δικα 

Το Σχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα του Υπουργείου Δικαιοσύνης περ1λαμβάνε1 

δεκατρία κεφάλα1α. 

Το Κεφάλα10 Ι «Η κήρυξη της πτώχευση9> καλύπτει τα άρθρα Ι έως 14 και 

περιλαμβάνει : 

r. 
JI. 

ΙΙ l. 

JV. 

«Γενική διό.ταξη» (άρθρο l): περ1γράφει το σκοπό της πτώχευσι~ς. 

«Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης» (άρθρα 2 9). 

«Εξασφαλιστικά μέτρα» (άρθρα 1 Ο - 1 1 ). 

«Αντίκλητοι - έξοδα - προθεσμίες» (άρθρα 12 - 14 ) . 

Το Κεφάλαιο 2 «Συνέπειες της πτιί)χευσης» καλύπτει τα άρθρα 15 εως 5 J και 

προβλέπει: 

Ι . 

11. 

ΠΙ. 

IV. 

«Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη» (άρθρα 1 S - 20). 

«Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές» (άρθρα 2 J - 27). 

«Ειδικά οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» (άρθρα 28 - 36). 

«Αποχωρισμός και πτωχευτ~κή διεκδίκηση» (άρθρα 37 - 40). 

V. «Πτωχευτική ανάκληση» (άρθρα 41 - 5 ι ). 

Το Κεφάλαιο 3 «Τα όργανα της πτώχευσης» καλύπτε1 τα άρθρα 52 έως 88 και 

περιλαμβάνει: 

J. «Γενική διάταξη» (άρθρο 52). 

rι . «Το πτωχευτικό δικαστήριο» (άρθρα 53 - 57). 

ΠJ . «0 εισηγητι'1ς» (άρθρα 58 - 62). 

ΙV. «0 σύνδ1κος» (άρθρα 63 - 81). 

ν. «Η συνέλευση των πιστωτών» (άρθρα 82 - 88). 

VI. «Η επιτροπή πιστωτών» (άρθρα 85 - 88). 

Το Κεφάλα10 4 «Εξέλεγξ11 των πιστιί)σεων>> καλύπτε1 τα άρθρα 89 έως 95: 

Ι. «Αναγγελία» (άρθρα 89 - 92). 

If. «Επαλήθευση» (άρθρα 93 - 95). 
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Το Κεφάλαω 5 «Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων» καλύπτει τα άρθρα 96 

έως 98 καt αναφέρεται στην πτώχευση ομόρρυθμης κα~ ετερόρρυθμης εμπορικής 

εταιρίας καθ<iJς και τ11ν αστική ευθύνη διο ικητών κtφw..α.tουχικ<i>ν ι::ταφιιίΝ. 

Το Κεφάλαιο 6 «Διαδικασία συνδιαλλαγής» καλύπτει τα άρΟρα 99 έως 106 και 

εισάγει το θεσμό της διαδικασίας της συνδιαλλαγής ως μέτρο διάσωσης της 

επιχείρησης σε προπτωχευτικό επίπεδο αλλά και ως προστάδιο για τη δυνατότητα 

αναδωργάνωσης της επιχείρησης του οφείλέτη σε περίπτωση που θα κατέληγε στη 

διαδικασία της πτώχευσης. 

Στο Κεφάλαιο 7 «Σχ.έδιο αναδιοργάνωσης» (άρθρα 107 έως 13 1) περιγράφετα1 η 

διαδ1κασία σχεδίου αναδ1οργάνωσης τόσο για τη διό.σωση και αξιοποiηση της 

επιχείρησης όσο και τη διανομi1 της πτωχευτικής περιουσίας. 

Το Κεφάλαtυ 8 «Η εκκαθάptση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομιi}> καλύπτει 

τα άρθρα 132 έως 16 1 και περ1λαμβάνει: 

Ι. «Η ένωση των πιστωτών» (άρθρα 132- 134). 

ΤΙ . «Η ειcποίησ11 της επιχ_εiρησ11ς του οφειλέτη ως συνόλου» (άρθρα J 35 -

145). 

IJJ . «Η εκποίηση των κατ'ιδίαν στοιχείων του οφεlλέτφ> (άρUρα 146 -

150). 

IV. «Ανακοπές κατά των πράξεων εκποfησ11ς του συνδίκου» (άρθρα 15 Ι -

152). 

V. «Διανομές προς τους πιστωτέρ> (άρθρα 153 - 16 J ). 

Στο Κεφάλαω 9 «Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου» 

( άρθρα ι 62 καt J 63) αναφέρετα1 η μέθοδος καθώς κα1 τα βήματα που ακολουθούνται 

προκεψένου να επεξηγηθεί η απλοποιημένη μορφή της δ1αδικασίας που 

ακολουθείται κατά στην περiπτωση της πιώχευσης. 

Στο Κεφάλαιο ι Ο «Η περάτωση της πτώχευσηρ> (άρθρα 164 - 167) περ1γράφοντα1 τα 

τελικά στάδια της διαδικασίας πτιί>χευσης, καθύ)ς επiσης κα~ οι επιμέρους 

λεπτομέρειες. 



Το Κεφάλαιο l l «Η αποκατάσταση του οφειλέτη» (άρθρα 168 - L 70) περιλαμβανει 

όλο. εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου ο οφειλέτης να αποκατασταΘεi 

011cονομικά. 

Στο Κεφάλαιο 12 «Ποινικές διατάξεις» (άρθρα 171 έως ι 77) περιγράφοντα~ ΟΙ ανά 

περiπτωση ποινικές και άλλες διατάξεις του Πτωχευτικού Κό)δικα. 

Το Κεφάλαιο 13 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» καλύπτει τα άρθρα Ι 78 έως και 

181 προβλέπεt τις κατ' εξαiρεσιν περιπτό>σεις πτώχευσης, όπως αυτές προβλέπονται. 

Εδώ και πολλά χρόνια, έχει καταστεί σαφές ότι το 1σχ,ύον πτωχευτικό δίκαω (που 

ιiταν καινοτόμο για την εποχή του) δc.Ύ μπορεί πJ..iον να ανταποκριθεί στtς 

σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. 

Βασικός στόχ,ος του σημερινού ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου είναι η επιβολή 

κανόνων για την 1κανοποίηση περισσοτέρων πιστωτών του οφειλέτη, με την 

εκποίηση της περιουσiας του πτωχού. Η κήρυξη της πτό>χευσης επιφέρει 

εξαφεηκά δυσμενείς συνέπειες σε βάρος του οφειλέτη, ο οποίος στερείται της 

διαχείρισης της περιουσίας του, και τίθεται στο περιθώριο της διαδικασίας, τ11ν 

οποία κινούν κυρίως ο σύνδικος και οι ισχυρότεροι από τους πιστωτές. 

Η πτωχευτικ1i διαδικασία αποτελεί αρκετές φορές μέσο καταδολίευσης 

δανειστό>ν (με προκατασκευασμένες πτωχεύσεις). Μετατρέπεται επίσης σε μέσο 

λεηλασίας περιουσιακών στοιχείων μεγάλων επιχ,εφήσεων που κηρύχ,θηκαν σε 

πτιί>χευση, με σκοπό την κερδοσκοπία. Η διαδικασία εκποi11σης της πτωχευτικής 

περιουσίας1 αποδείχ.θηκε στην πράξη ευάλωτη και με αποτελέσματα κατό>τερα 

των επιδιωκομένων σε σχ.έση με την ηcανοποf ηση των πιστωτό)V. 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεσ11 ο νέος πτωχευτικός κώδ1κας στοχεύε1 : 

• Στη μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσ1ακών στοιχείων του οφειλέτη, 

ιδίως με τη συνέχ1ση ή την αναδιοργάνωση της επιχείρησης, όταν αυτό 

εiνα1 επωφελές για τους πιστωτές 
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• Στην εξισορρόπ11ση μεταξύ εκκαθάρισης της πτωχευτικr)ς περιουσίας και 

αναδ10ργάνωσης της επιχείρησης του οφειλέτη· 

• Στην ισότψη μεταχείριση των πιστωτών που έχ,ουν την iδια θέση· 

• ~την έγκαιρη αποτελεσματική και αμερόληπτη διαδικασία 

• Στ11ν πρόληψη της πτώχευσης και του πρωίμου διαμελισμού του 

ενεργ11ηκού του οφειλέτη 

• Στη θέσπιση προβλέψιμης και διαφανούς διαδικασίας · 

• Στην αποτροπή των καταχρήσεων του θεσμού της πτώχευσης μέσω 

κακόπιστων χειρ1σμών. 

Η αδυναμία του οφειλέτη να ικανοπο1ήσει τους πιστωτές του, δεν οδηγεί, δια 

μόνης της εκποιήσεως της περιουσίας του, στην «ικανοποίηση» των πιστωτών. 

Προβλέποντα1 ο ι δtαδικασίες εκείνες που μπορούν να οδηγιiσουν στην 

ικανοποί11σr1 των πιστωτών, χωρίς να καταστεί αναγκαiα η τμηματική κα.~ εκ 

τούτου σε απαξία εκποίηση της πτωχευτικής περιουσiας. Έτσι η εκποίηση της 

πτωχ.ευηκής περιουσίας δεν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την συλλογική 

1κανοποiηση των πιστωτών. 

Ως αντικεψενικές προϋποθέσεις κρίνονται θετικά η εισαγωγή γ1α την κήρυξι1 σι: 

πτ<i>χευση της έννοιας της «επαπειλούμενης αδυναμίας κανονικής εκπλήρωσης» 

εφόσον η κι;ρυξη της πτ<i>χευσης προκαλείται με αίτησι1 του οφε1λέτ11 δ1ότι 

αποπλεf κα1 βάση για την υποβολή σχεδίου αναδ1οργάνωσης. 

Ως υποκειμενικές προϋποθέσεις γ1α την πτωχευτική ικανότητα, ορiζεται η εν όψει 

της εμπορικ1Ίς δράσης κυρίως μέσω εταιρικής μορφής, διατr'1ρηση της 

παραδοσιακής φράσης «πτωχευτ1κή 1κανότητα έχουν 01 έμποροι» που 

παραπέμπει κατά την γραμματ1κή της ερμηνεiα σε φυσικά πρόσωπα, θα ήταν 

σκόπψο να έχει την διατύπωση «πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία ή έχ,ουν την εμπορική ιδιότr1τα ». 

Ως προς το θέμα των ενό)σεων προσώπων με νομική προσωπικότητα κα~ 

επ1διcί)ιcουν οικονομικό σκοπό χωρίς να είναι εμπορικές> καλό θα εiναt να υπάρξει 

μία μεγαλύτερη εξειδίκευση του όρου. Στη σημερινή εποχή τ11ς ανάπτυξης των 

μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνικής οικονομίας, των αστικών 
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συμπράξεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ως προς το ποια οργάνωση υπόκειται στον κίνδυνο 

να πτωχεύσει. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα πιο σημαντικά από τα άρθρα του Πτωχευτικού 

Κό)δικα. 

• Αίτηση πτώχευσης 

Παρά το ότι αναγνωρίζεται στην αιτιολογική έκθεση ότι η αυτεπάγγελτη κήρυξης 

πτώχευσης από το δικαστήριο, είχε καταστεί πλήρως ανενεργής, αναγνωρίζεται 

δικαίωμα του εισαγγελέα πρωτοδικών να ζητήσει την πτώχει>ση οφειλέτη, με την 

επίκληση λόγων δημόσιου συμφέροντος. 

• Δημοσιότητα 

Θα πρέπει να ορισθεί μέσα στη διάταξη η υποχρέωση του συνδίκου να προβαίνει 

σε δημοσιεύσεις και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., σύμφωνα με τον κανονισμό 

Ι 346/2000 (άρθρο 21 ), στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις σε χώρες μέλη της κοινότητας. Μια τέτοια παράλειψη έχει ως 

συνέπεια την κατ' άρθρο 24 του κανονισμού ελευθέρωση του οφειλέτη από την 

υποχρέωση καταβολής στον σύνδικο. 

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη-Στερήσεις 

ο Πτωχευτικός Κό>δικας καταργεf τις καθολικές προσωπικές κυρ6>σεις και 

στερήσεις που επέφερε η κήρυξη του οφειλέτη φυσικού προσώπου, εκτός των 

ειδικά προβλεπομένων. Η ρύθμιση αξιολογείται θετικά. 

• Πτωχευτική περιουσία 

Τα περιουσιακά στοιχεία όμως που αποκτά με επαχθή αιτία, (αγορά ιc.λ.π) θα 

πρέπει , εφ όσον αποκτώνται μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από την 

κήρυξη της πτώχευσης (ενδεχομένως ενός έτους). να εντάσσονται στην 
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πτωχευτική περιουσία, ιδίως εάν δεν δικαιολογείται η δαπάνη για την απόκτηση 

τους, από τα μετά την κήρυξη της πτώχευσης νόμιμα εισοδήματα του uφεtλέτη . 

• Συμβάσεις εργασίας 

Παρέχεται στο σύνδικο το δικαίωμα λύσης συμβάσεων εργασίας αορίστου 

χρόνου με καταγγελία για το κύρος της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή της 

νόμιμης αποζημίωσης. 

• Δικαστική απόφαση-νομιμοποίηση 

Δίδεται η δυνατότητα να ανακληθεί πράξη που έγινε κατά τη διάρκεια της 

ύποπτης περιόδου και για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος εκτελεστός (μετuξύ των 

οποίων περ1λαμβάνονται και οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις) ή έχει 

προηγηθεί αναγκαστική εκτέλεση, θα προσκρούει στο δεδικασμένο για την 

απαίτηση . Η διάταξη κρίνεται θετικά. 

• Ποιος διορίζεται σύνδικος 

Μεταξύ των κωλυμάτων για διορισμό συνδίκου, θα πρέπει να προβλεφθεί και 

κώλυμα διορισμού εκείνου που διετέλεσε πληρεξούσιος δικηγόρος του οφειλέτη 

11 πιστωτών του οφειλέτη το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την 

κήρυξη του σι: πτώχευση. 

• Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά 

Εκτός απο την γνωστοποίηση του τοπου και του χρόνου πώλησης των 

πραγμάτων με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του πτmχευnκού δικαστηρίου θα 

·ήταν σκόπιμο η γνωστοποίηση να τοιχοκολλείται και α) στο δημοτικό κατάστημα 

του κατ' άρθρο 4 παρ 1 κέντρου συμφερόντων του οφειλέτη και β) στο 

κατάστημα του αντίστοιχου εμπορικού επιμελητηρίου, ώστε να είναι δυνατή η 

αύξηση του αριθμού των ενδιαφερομένων για την αγορά τους και να τεθεί 

φραγμός στην δράση των κερδοσκοπικών ομάδων, δεδομένου ότι η δημοσιότητα 

16 



με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του πτωχευτικού δικαστηρίου είναι εν δυνάμει 

περιορισμένης έκτασης. 

• Επιστολές κ.λ.π. μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη 

Η πρόβλεψη για πρόσκληση του οφειλέτη προ 2 ημερών για να παρευρίσκεται 

κατά την αποσφράγιση των επιστολών, τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτυπωμάτων 

και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-maiJ) που απευθύνονται προς 

τον οφειλέτη, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως προς την ηλεκτρονική 

αλληλογραφία. και δεν συντρέχει λόγος να δημιουργσύνται προί>ποθέσεις για 

δημιουργία διενέξεων μεταξύ συνδίκου και οφειλέτη. 

• Εκποίηση εμπορευμάτων και κινητών 

Η κατ' εξαίρεση πώληση που προβλέπεται στο άρθρο 77 πριν την απόφαση της 

συνέλευσης των πιστωτών του άρθρου 84 η οποία και έχει την εξουσία να 

αποφασίσει για την συνέχιση ή μη της δραστηρώτητας ή την πώληση της 

επιχείρησης ως συνόλου, πρέπει να περιοριστεί μόνο στα έτοιμα εμπορεύματα 

και σε κινητά πράγματα που δεν εντάσσονται στον αναγκαίο για την λειτουργία 

της επιχείρησης εξοπλισμό. 

• Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

Με τη διάταξη του άρθρου 98 ιδρύεται αστική ευθύνη (πέρα από την ποινική 

ευθύνη που ιδρύεται με το άρθρο 176) σε βάρος των «υπαίτιων» μελών του 

διοικητικού συμβουλίου κεφαλαιουχικής εταιρείας σχετικά με τα χρέη που 

γεννώνται από την ημέρα που έπρεπε να υποβληθεί η αίτηση για πτώχευση, 

δηλαδή μέσα σι: 1 5 ημέρες από τότε που διαπιστώνεται αδυναμία εκπλήρωσης 

των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, μέχρι 

την κήρυξη της εταιρείας σε πτιίJχευση. Η ίδια ευθύνη ιδρύεται και σε βάρος 

τρίτου που προέτρεψε το μέλος ή τα μέλη του Δ.Σ. να μην υποβάλουν εγκαίρως 

την αίτηση. 
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• Κήρυξη λύσης της συμφωνίας 

Το προνόμιο που δίδεται, σε περίπτωση λύσης της συμφωνίας, σε όσους 

συνεισέφεραν αγαθά. ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του οφειλέτη ιcαι των πληρωμών για την αξία των αγαθών ή των 

υπηρεσιών που συνεισέφεραν, θα πρέπει να δοθεί και στους εργαζόμενους. 

• Περιορισμός εκ του νόμου 

Η διάταξη προβλέπει ότι με το σχέδω αναδιοργάνωσης δεν μπορεί να προταθεί 

μείωση των απαιτήσεων σε ποσοστό μικρότερο του 200/ο. Για τις απαιτήσεις των 

εργαζομένων θα πρέπει να προβλεφθε( υψηλότερο όριο επιτρεπόμενης μείωσης 

των απαιτήσεων. 

• Απόφαση του δικαστηρίου 

Εφ όσον έχει αποφασισθεί από τη συνέλευση των πιστωτών, η εκποίηση της 

επιχείρησης ως συνόλου, και δεδομένου ότι η φιλοσοφία των σχετικών 

ρυθμίσεων) είναι η διατήρηση της επιχείρησης εν λειτουργία και η ενίσχυση της 

απασχόλησης των εργαζομένων (βλ. Εισηγητική Έκθεση), θα πρέπει στην 

παράγραφο 2 να προσδιορίζεται ότι μεταξύ των όρων που θα θέτει ο σύνδικος 

για την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου πρέπει να διαλαμβάνεται 

υποχρεωτικά και όρος για τη διατήρηση ενός ορισμένου κατά περίπτωση αριθμού 

θέσεων εργασiας. 

• Εξόφληση του τιμήματος 

Αν και στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση 

προβλήματος από τυχόν αναξιοπιστία του πλειοδότη στον οποίο κατακυρώθηκε η 

επιχείρηση, ο κό)δικας προβλέπει, ως κανόνα, την άμεση καταβολή όλου του 

τιμήματος, και κατ' εξαίρεση την καταβολή του σε δόσεις (εφ' όσον τούτο 

νομίμως συμφωνηθεί). 
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• Εκποίηση ακιν1iτων 

~την αιτιολογιιαi έκθεση αναφέρεται ότι ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται 

αυτοδικαίως επί τρεις φορές τις τρεις επόμενες εβδομάδες, όπως έχ,ει ορισθεί στη 

αρχική διακήρυξη του άρθρ. 148 παρ. 2. Μετά ταύτα ο πλειστηριασμός 

επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά, χωρίς άλλες διατυπώσεις. 

Η αποκατάσταση του υφειλέτη. 

Η διάκριση για τις προϋποθέσεις αποκατάστασης μεταξύ φυσικών και νομικό)ν 

προσώπων είναι ορθή. Ορθή είναι επίσης η ρύθμιση άρθρου 170 παρ 5 που 

παρέχει στο δικαστήριο την δυνατότητα, επί οφειλέτη που έχει κηρυχΟεί 

συγγνωστός, να αποφασίσει και την απαλλαγή του, ενόλω ή εν μέρει, από το 

υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών που δεν ιιcανοποιήθηκε από την 

πτωχευτ11cή περιουσία. 

2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Στόχος της μελέτης αυτης είναι να προσεγγίσει τις μεθόδους πρόγνωσης της 

πτώχευσης, που στηρίζονται στη διερεύνηση τωνλογιστικών καταστάσεων ελληνικών 

πτωχευμένων και μη επιχεψήσεων και να εντοπίσει τους παράγοντες που σχετίζονται 

με την αποτχία των επιχιερήσεων και εμφανίζονται στις λογιστικές τους καταστάσεις. 

Η διερεύνηση των λογιστικών καταστάσεων των ελληνικών επιχειρήσεων για τον 

προσδιορισμό των παραγόντων που σχετίζονται με την πτώχευση και εμφανίζονται 

στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης και η ανάπτυξη προβλεπτικών 

υποδειγμάτων . 

Η διερεύνηση του προβλήματος πτώχ,ευσης στην Ελλάδα, για την οποία 

χρησιμοποιούνται κατά κανόνα κριτήρια εκτίμησης, προκειμένου να χωρίσουμε τις 

εταιρείες σε δύο ομάδες. Την ομάδα των πτωχευμένων και την ομάδα των μη 

πτωχευμένων, με τη δημιουργία υποδειγμάτων τα οποία επιτυγχάνουν όσο το 

δυνατόν μεγαλύτcρη γενίκευση. Κάνοντας δηλαδή στατιστική επαγωγή, με στόχο να 

προβλέπουν τη μελλοντικ-ή συμπιφιφορά των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Θα πρέπει, ωστόσο να λάβουμε υπόψιν τρεις βασικούς στόχους: 
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1 .) Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που θα επιλεχθούν, θα πρέπει να παρέχουν 

όσο το δυνατό ευρύτερη πληροφόρηση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. 

2.) Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων χρηματοοικονομικών δεικτών, θα πρέπει 

να ε{ναι ελάχιστος. 

3.) Οι δείκτες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρηματοοικονομική αποτυχία σε 

χρονικό διάστημα μικρότερο αυτής. 

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη μέθοδο των αριθμοδεικ..-τών για τη συμπεριφορά 

πτωχευμένων επιχεφήσεων ήταν ο Beaνer ( 1966), ο οποίος παρομοίασε την 

επιχείρηση με μια "δεξαμενή ρευστών, που γεμίζει με εισροές ρευστσύ και αδειάζει 

με τις εκροές αυτού. Η βιωσιμότητα της επιχείρησης σχετίζεται με την πιθανότητα να 

αδειάσει η δεξαμενή και να μην μπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί η επιχείρηση 

στις υποχρεώσεις της ώστε τελικά να χρεοκοπήσει".8 Ο Beaver μελέτησε τη 

συμπεριφορά επτά αριθμοδεικτών που σχετίζονται με τις εισροές και εκροές της 

επιχείρησης, με τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της διάρθρωση σε ένα δείγμα 

πτωχευμένων επιχειρήσεων ίδιου κλάδου και μεγέθους κατά τα τελευταία πέντε 

χρόνια πριν την πτώχευση και την συνέκρινε με τη συμπεριφορά των αντίστοιχων 

δεικτών 79 μη πτωχ,ευμένων επιχ,ειρήσεων. 

Ο Courtis ( J 978) συγκέντρωσε τους αριθμοδείκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορες μελέτες για την πρόβλεψη της μελλοντιιαiς κατάστασης των επιχ,εφήσεων. 

Παρά τις παρατηρήσεις του Laitjnen (1992) για τη διαφορετικότητα στη 

συμπεριφορά των αριθμοδειιcτόJν μίας πτωχευμένης επιχείρησης και των 

διαφορετικών αιτιών που την οδήγησαν σε αυτή9 και του Edmister (1972) ο οποίος 

αναφέρει ότι η χρήση δεικτών για την αξιολόγηση επιχειρήσεων έχει δεχθεί κριτικές, 

πολλές μελέτες για την πρόβλεψη της πτό)χευσης που έχουν γίνει έως σήμερα, 

στηρίζονται κυρίως στη χρήση αριθ~ωδεικτών όπως των AJtman 1968, Beaver 1968, 

s Beaνer, W. ( Ι 966), "Financίal ratios as predictors of fajlιιre", Empirical Research in 
Accounting: Selected Studies, 1966, supplement to Vol. 4, Journa1 of Accounting 

Research, pp. 71-1 Ι 1. 
'> Laitinen, Ε. Κ. (1991), "Financial ratios and djfferent tailure processes", Joιιrnal of 

Bιιsiness Finance and Accoιιnting", Vol. 18, Νο 5, 649-673. 
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Casey et al. 1986, Edmister 1972, Libby 1975, Gloubos κα1 Grarnmatikos 1984, 

Βρανάς Ι 99 ι , Zopounidis και Dimitι·as 1998, Δούμπος 2002. ιυ 

Αρχικά 01, έρευνες που έγιναν μc σκοπό την πρόβλεψη πτώχ,ευσης των επ1χμρ1)σεων, 

στηρiχ,θηκαν στη μονοδιάστατη στατιστική ανάλυση Fitzpatrick ( 1932), όπου οι 

χρηματοο1κονομ1κοi δείκτες διαχ.ωρiζουν τ1ς αποδοτ1κές από τις προβληματικές 

επιχειρήσεις. Ο Fitzpatrick χρησιμοποίησε γ1α την πρόβλεψη πτώχευσης τους δείκτες 

καθαρά κέρδη/καθαρή θέση και καθαρή θέσ11/υποχρεu)σεις, 01 Smit)) κα1 Wi11ukor 

(1935): κεφάλαιο κίνησης/σύνολο ενερy11τικού, ο Merwin (1942) κεφάλαιο 

κiνησης/σύνολο 1;.-vεργητ1κού, καθαρ1Ί θέση/υποχρεώσεις, κυκλοφορούν 

ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις11 και ο Beaνer ( 1967) τον δεiκτη ταμε1ακές 

ροές/υποχρεώσεις. Οι μελέτες που υιοθέτησαν τη μονοδιάστατη στατ1στ1κ1) , 

βασίζονται την υπόθεση, όη ένας σημαντ1κός δεiκτης αρκεί από μόνος του να 

προβλέψει τη μελλοντική κατάσταση μίας επιχείρησης, η οποία δεν αποδείχθηκε 

στατιστικά και χρησιμοποιούν μία τιμή-όριο οδηγώντας τους αναλυτές σε ωώφαση 

αποδοχής/απόρριψης η οποiα θεωρείται ιδιαίτερα αυστηρό κρ1τήρ10 (Edtnisrer 1 972~ 

Eisenbeis 1977, Rees 1990, Ζοπουνίδης 2004 ). Ο Edmister ( 1972), διαπίστωσε πως 

κανένας αρ1Θμοδεiκτης δεν έχ.ε1 από μόνος του τόσο ισχυρή προβλεπτική 1κανότητα, 

όσο αυτή ενός μικρού αριθμού δεικτών. Αυτό αποτέλεσε τη βάση της στατιστ1~1Ίς 

ανάλυσης για τ11ν ανάπτυξη πολυδιάστατων μοντέλων ταξινόμησης. 12 

Η πρu)τη πολυδ1άστατη μέθοδος ταξινόμησης, η γραμμ1κή δ~ακριτική ανάλυση 

(Linear Discriminant Analysis - LDA)13
, αναπτύχθηκε από τον Fisher (1936), ενώ 

εννέα χρόνια αργότερα ο Smith ( 193 7), ανέπτυξε την τετραγωνική διακρ1τική 

111 rαγάνης, Χ., Δούμπος, Μ. , Ζοπουνίδης., Κ. (2006), "Συστιiματα πρόγνωσης της 

χρηματοοικονομικής αποτυχίας: Η ελληνική εμπειρία", εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

11 ΜeΓwίη, C.L., ( 1942), "Financing small corporations in fiνe manιιfactuι·ing 

industries 1926-1936", Natiunal Bυreau ofEconomic Research. 

12 Edmister, R.A., (1972) "An empirical test ot' financίal ratio analysis for small 

business fuilure prediction", Joumal ot· Fίnancial and Quantitatiνe Analysis, March, 

ρρ. 1477-1493. 

tJ Fisher, R.A., ( J 936), "The use ot· rnultiple measuι·e in taxonoιni c; pωblems", An11aJs 

ofΈugenics, Vo1. 7, pp 179- 188. 
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ανάλυσrι στηριζόμενος στη μέθοδο Fislιer, προκειμένου να αντιμετωπίσει 

προβλήματα όπου οι πίνακες διακύμανσης-συνδιακύμανσης των κατηγυριci)ν δεν 

είναι ίσοι 

Ο Altman ( 1968), διερεύνησε τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός υποδείγματος 

πολλαπλών χρηματου1κονομικών δεικτών, χρησιμοποιώντας τη γραμμική διακριτιιcή 

ανάλυση. Στη συνέχ,εια εκπονήθηκαν έρευνες με πολυμεταβλητές μεθόδους, σε μια 

προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα της διακριτικι)ς ανάλυσι~ς. Ο Ohlso11 

( 1980), ο οποίος ανέπτυξε το υπόδειγμα της λογιστικής παλινδρόμησης, η οποία 

στηρίζεται στην αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της λογιστικriς κατανομής14 . 

Αυτή η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των οικονομετρικόΝ μοντέλων 

ταξινόμησης όπως και του Zιnijewski (1984), ο οποίος ανέπτυξε το υπόδε1γμα 

πιθανότητας (probίt model) 15
. Ενδιάμεσα) το 1983, η Τράπεζα της Γαλλίας εφαρμόζει 

έναν κανόνα απόφασης με βάση τέσσερις αριθμοδείκτες που συνεισφέρουν πάνω από 

το 800/ο στη δυναμική διαφοροποίησης των ομάδων. Οι μέθοδοι που στηρίζονται στ11ν 

πολυδιάστατη στατιστική, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν α) στην ανάλυσ11 

ταξινόμ 11σης με περιγραφικό σκοπό για τη δημιουργία μίας μεταβλητής Ζ, η οποία 

είναι γραμμικός συνδυασμός των αρχικci)ν δεικτών, με στόχο το βέλt1στο δ1αχωρισμό 

της μίας ομάδας από την άλλη και β) στην ανάλυση ταξινόμησης με αποφασ1στικί' 

σκοπό όπου συμπεριλαμβάνονται κανόνες απόφασης που στηρίζοντα~ σε ένα 

γεωμετρικό κρ1τ1iριο και άλλοι που στ11ρίζονται σε ένα οικονομικό κριτήρ10 

(Ζοπουνίδης 2003 ). 

Επίσης, μοντέλα πρόβλεψης της πτιί)χευσης που αναφέρονται στη διεθνri 

βιβλιογραφία και των οποίων η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε μεγάλο αριθμό δεικτών είναι 

των Altman, Margaine, Scl1Josser, Vesnimmen ( 1974), οι οποiο1 αναπτύσσουν αρχικά 

δύο συναρτήσεις ταξινόμησης με βάση 4J αριθμοδείκτες για να καταλήξουν σε μια 

τρiτη με J ο αριθμοδείκτες. Ένα άλλο μοντέλο πρόβλεψης προσδιορίζει δύο 

ι.ι Olshon, J.A., (1980), "Financίal ratios and the probabilί stic prediction of the 

bankruptcy", Joυrnal of Accounting Research, Spring, pp. L09-J 31. 

ιs Zrnijewski, Μ.Ε. ( 1984), "Methodological issues related estimatίon of tίna 11cial 

distress n1odels, Sωdies on current econoιnet1·ic issues in accoιιnting research, pp.59-

82. 
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συναρτήσεις ταξινόμησης με 5 συνολικά δεiκτες στηριζόμενος σε 19 δεiκτες 

ρευστότητας, αποδοτικότητας, υποχρεώσεων, φερεγγυότητας και δραστηριότητας, 

καθώς επίσης και των Conan και Holder ( J 979), οι oπoiot αναπτύσσουν ένα μοντέλο 

με 5 δείκτες χρησιμοποιώντας αρχικά 31 δείκτες, συνδέοντας μία πιθανότητα 

πτώχευσης για κάθε τψή του σκορ. Αξιοσημείωτο μοντέλο πρόβλεψης είναι του 

CNME ( 1973) το οποίο στηρίζεται σε πέντε δείκτες, με την κάτωθι συνάρτησ11 : 

Ζ = -αχJ +βχ2+γχ3+δχ4-εχ5-ζ, όπου: 

χ J = κέρδη προ τόκων και φόρων/σύνολο ενεργητικού 

χ2 = ακαθάριστες ακινητοποηiσει.ς/αποσβέσεις 

χ3 = αγορές/πωλήσεις 

χ4 = μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις/πωλήσεις 

χ5 = κεφάλαιο κίνησης/κυκλοφορούν ενεργητικό 

Η Τράπεζας της Γαλλίας ( 1983) το οποίο περιλαμβάνει 8 δείκτες στηριζόμενο σε 19 

δείκτες που διερευνt)θηκαν αρχικά, με χρήση της συνάρτησης: 

1 ΟΟΖ = -αχι+βχ2-γχ3+δχ.ι-εχ5-ζΧ(;+ηχ1+θχs-t, όπου: 

χ J = χρηματοοικονομικά έξοδα/κέρδη προ τόκων και φόρων 
χ2 = διαρκή κεφάλαια/σύνολο ενεργητικού 

χ3 = περιθώριο αυτοχρηματοδότησης/υποχρεώσε1ς 

χ4 = κέρδη προ τόκων και φόρων/πωλ11σεις 

χ5 = προμηθευτές/αγορές 

χ6 = Π.Α.n - Π.Α.n-11 Π.Α. n- ι (Π.Α. = ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΈΝΗ ΑΞΙΑ) 

χ7 = παραγωγή σε εξέλιξη - προκαταβολές πελατών και απαιτήσεις/παραγωγιi 

χ8 = φυσικές επενδύσεις/προστιθέμενη αξία 

Αν ι ΟΟΖ<Ο, η επιχείρηση είναι χρεοκοπημένη. 

Αν J ΟΟΖ>Ο, η επιχεiρηση είναι δυναμική . 

ο Argenti ( Ι 976), εισ1;γαγε μια πολυκρ1τήρ1α μεθοδολογική προσέγγ1ση για την 

πρόβλεψη της χρ~οκοπίας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό και ποιοτ\κές μεταβλητές 

όπως τη δομt) και τη μορφή της διοίκησης, την ελλιπή χρηματοο1κονομική 

πληροφόρηση, την αλλοίωση των λογιστικών στοιχείων που δημοσιεύονται και την 
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υπερβολική χρι)ση κεφαλαιαιο1ς μόχλευσης. Στη συνέχεια σύγκρ1νε την 

προβλεπτ1κότητα του υποδείγματός του με αυτήν 28 χρηματοο1κονομ1κών δε1κτών. 

Σε παρόμοιες προσεγγίσεις προστέθηκαν και άλλuι παράγοντες, όπως η πιi>ληση 

μετοχών από τη διοίκηση της επιχείρησης, η παραίτηση μελών της διοίκησης (Pee l 

and Hope. 1986), η καθυστέρηση δημοσίευσης των λογιστ1κών καταστάσεων και η 

αλλα . λε . ιr, 
γη ε ·γκτων. 

Το συγκρ1τικό πλεονέκτημα που παρουσιάζει η πολυκριτήρια ανάλυση είναι 11 

δυνατότητα να εκφράζει σε πραγματικό χρόνο ο αποφασiζων τη γνώση, την εμπειρία 

και τις προτιμήσεtς του (Ζοπουνiδης και Δημητράς 1988). Οι Γαγάν11ς, Ζοπuυνίδης, 

Δούμπος (2006) ανέπτυξαν υποδείγματα με τις στατιστικές μεθόδους της Δ1ακρ1τ1κ1Ίς 

Ανάλυσης, της Λογιστ1κής Παλ1νδρόμησης και τις Πολυκριτήριες μεθόδους MHDJS 

καt UT ADIS κα~ εν συνεχεiα πραγματοποίησαν μ1α συγκριτική ανάλυση γ111 την 

προβλεπτικότητα των υποδειγμάτων και την καταλληλότητα των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν γ1α την ανάπτυξη τους. 

Ο Atiya (2001) χρησψοποίησε συσχετιζόμενους δείκτες με τη χρηματιστηριακή τιμή 

της μετοχιiς μ1ας εταφiας όπως η μι.ιαβλητότητα τιμής, ο δείκτης τιμi1ς / ταμειακιi 

ροή, 01 αλλαγές στη μεταβλητότητα της τιμής κ.τ.λ. , με βάση το ότι στην τρέχουσα 

τψ tl δ 1απραγμάτευσης αντικατοπτρίζονται κα1 τα πιθανά χρηματοο1κονομικά 

κωλύματα πριν αυτά φανούν στις οικονομηcές καταστάσεις 17. Οι Fιγdman et al. 

( ι 985) προτείνουν τον αναδρομικό αλγόριθμο διαφοροποίησης (recursiνe par1itioning 

algo1·itl1 1ηe) 1 g . Οι Hansen & Messier ( 1988), προτείνουν τα εμπειρικά συστήματα) εν<J) 

οι Gupta et al. (1990). προτείνουν μία μέθοδο διάκρισης με βάση το μαθηματικό 

προγραμμα't1σμό 19 • Οι Luoma & Laitinen (1991) εφαρμόζουν τι1ν ανάλυση επιβίωσης 

ιr, Scwartz, Κ., Menon, Κ., (L985), 'Άudίtor switches by failing fιrιns", Accounting 

Reνiew) Αρι·iΙ, ρρ. 248-26 1. 

17 Atiya> F.A., (200 1), Bιιnknιptcy Prediction for Credit Risk Using Neural NetwoΓks: 

Α survey and new ι·esults, ΙΕΕΕ Transactions on Neιιra l Netwoι·ks, 12, 4 ρp. 929-935. 

ι s Frydmί1n> Η., E.f. Altman and D-L Kao ( 1985), 'Ίntroducing recursiνe partitiorΉng 

tί>r fίnancίίιl classitίcaιion: the case ot· financial distress", The JouΙ"nal of finance 40 

( 1), 269-29 1. 

,., Gιιpta, Μ. c. ίi11d Huefner, R.J. ( 1972), 'Ά clιιster analysis stιιdy of financial ratios 

αι1d ίndιιstry chίυacterisιics'', Journal of Accoιιnt. Researclι, Spr., 77-96. 
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(survival analysis). οι αναπτύσσουν υ7Wδείγματα με τη χρήσ11 νευρων1κών δικτύων 

yια την πρόβλεψη της πτώχευσης. 

Ο Ζοπουνίδης (2003) παρουσ~άζει μια σειρά μοντέλων πρόβλεψης της πτώχευσης 

των ο7Wίων η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε μεγάλο αριθμό δεικτών. Τέτο1α μοντέλα είναι 

των AJt1na11, Margaine, Schlosser, Verώ1nιnen ( Ι 974λ 01 οποίοι αναπτύσσουν 

αρχικά δύο συναρτήσεις ταξινόμησης με βάση 4 J αρ1θμοδείκτες (η πρώτη 

επανατοποθετεί ορθά το 81 % των επιχειρήσεων, ένα χρόνο πριν αντψετωπίσουν 

ταμιακό πρόβλημα κα1 η δεύτερη το 62% των επιχειρήσεων, δύο χρόνια πριν 

αντψετωπίσουν ταμιακό πρόβλημα), για να καταλήξουν σε μiα τρί.τη με 1 Ο 

θ δ . Ζ b . . 20 
αρr μο εικτες: ::=-aχι- x2-gx3-. .. -JX10, οπου : 

χ J = μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις /διαρκή κεφάλαια 

χ2 = ίδια κεφάλαια /συνολ1κές υποχρεώσε1ς 
χ3 = διαρκή κεφάλαια /βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

χ4 = ίδια κεφάλαια /πωλήσε1ς 
χ5 = πίστωση σε πελάτες /πωλήσεις 

χ6 = πωλιiσεις /ακαθάριστο σύνολο ενεργητικού 

χ7 = ακαθάρ1στες ακινητοπο1ήσεις /αποσβέσεις 

χ8 = προστιθέμενη αξία /παραγωγή 
χ9 = έξοδα προσωπικού /προστιθέμενη αξία 

xlO= κέρδη προ τόκων και φόρων /iδια κεφάλαια 

Το μοντέλο πρόβλεψης του Collongues (1977), προσδωρiζει δύο συναρτήσεις 

ταξινόμησης στηριζόμενο σε L9 δείκτες ρευστότητας, αΠίΟδοτικότητας, 

υποχρεciJσεων, φερεγγυότητας και δραστηριότητας ' : 

α.) Ζ1= αχι+βχ2-γχ), όΠίΟυ: 

χ 1= έξοδα προσωπικού /προστιθέμενη άξια 

χ2= χρηματοοικονομ1κά έξοδα /πωλήσεις 

χ3= κεφάλαιο κfνησης /σύνο'λιJ ενεργητικού 

20 zοπουνfδης Κ. (2003), ·'Βασικές αρχές και σύγχρονα θέματα του 

χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ", εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

21 Collongues, Υ. , ( J 977), "Ratios financiers et pι·evision des fai lliιes des peιites eι 

moyenr1es e11treprises", Banque, no365, pp. 963-970. 
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Ο κανόνας απόφασης έχει ως εξής: 

Αν Ζ1>Τ, η επιχείρηση εiναι χpεοκοπημέν11. 

Αν Ζ 1<Τ, η επιχείρηση εiναι δυναμικιi. 

β . ) Ζ2= δχι-εχ.ι-ζχs, όπου: 

χ.ι= κέρδη προ τόκων και φόρων/πωλήσεις 

χ5= κεφάλαιο κίνησης/αποθέματα 

Ο κανόνας απόφασης έχει ως εξής: 

Αν Ζ2>Τ, η επιχείρηση είναι χρεοκοπημένη . Αν Ζ2<Τ, η επιχεiρηση είναι δυναμικι) , 

Το μοντέλο πρόβλεψης των Conan και Holder ( 1979), ένα μοντέλο με 3 J δεiκτες, 

συνδέοντας μία πιθανότητα πτώχευσης για κάθε τιμ ι1 του σκορ22, του CNME ( 1973) 

το οποίο στηρίζεται σε πέντε δείκτες και της τράπεζας της Γαλλίας ( 1983) το οποίο 

περιλαμβάνει 8 δείκτες στηριζόμενο σε 18 δείκτες που διερευνιjθηκαν αρχικά . 

Οι Γαγάνης, Ζοπουνίδης και Δούμπος (2006) ανέπτυξαν υποδεi.γματα με τις 

στατιστικές μεθόδους της Διακριτικής Ανάλυσης, της Λογιστικής Παλ1νδρόμησ11ς 

και τις Πολυκριτήριες μεθόδους MHDIS και UT ADIS και ι;:ν συνι;:χεία 

πραγματοποί11σαν μια συyκριτική ανάλυση για την προβλεπτικότητα των 

υποδειγμά.των και την καταλληλότητα των μεθόδων που χpησιμοποιr)θηκαν γ~α την 

ανάπτυξη τους. 

Σε μελέτη των Kotsίantis, Koumanakos Tzelepis Tampakas (2006), η πρόγνωσ11 

πτώχευσης εξετάστηκε παράλληλα με τη δυνατότητα εντοπισμού των παραποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τέλος οι Guoqίang Zhang et al. ( 1999) και οι Shi-Ming Huang, Chih-Fong Tsai, 

David C. Υ en b, Yin-Lin Cheng (2007), ανέπτυξαν υποδείγματα ταξινόμ11σι1ς 

εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία των νευρωνικ<ί>ν δucτύων23 . Η 01κονομική έρευνα έχ_ει 

22 Cooan, J., Holder, Μ., ( 1979), "Variables explicative de performance et co11trόle de 

gestion da11s les PMJ", These d' etat, Uniνersiιe Paήs Dauphine. 

2J Gυoqiang Zhang, Mic},ael Υ. Hu, Β. Eddy Patuwo and Daιιiel C. Indro ( 1999), 

"Λrtificial neural networks in bankruptcy predictίon : General tTamework and cross

validation analysis", European Journal ofOperational Research, Volume 11 6, Issue Ι , 

Pages 16-32. 
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δώσει πολλές μελέτες οι οποίες αναφέρονται στην οικονομική αποτυχία και 

πτιί>χευση. Από τους καλύτερους και ακριβέστερους τρόπους πρόβλεψης είναι η 

διακριτική ανάλυση. Ωστόσο τα νευρωνικά δίκτυα είναι εκείνα τα οποία βρίσκονται 

σε θέση να αναδείξουν συγκεκριμένες πτυχ_ές ορισμένων οικονομικών πληροφοριιί>ν. 

ΣΙ)γκεκριμένα, ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελεiται από διάφορα επίπεδα πληροφορίας, 

τους νευρώνες. Κάθε νευρώνας αποτελεί σύνοψη της εκάστοτε λαμβανόμενης 

πληροφορίας την οποία και αποδίδει περαιτέρω. Η διαφορά των νευρωνικών δικτύων 

από τις άλλες μεθόδους έγκειται στην απόκτηση της πληροφορίας και των δεδομένων 

που απαιτούνται κάθε φορά για επεξεργασία. 24 

Η Διακριτικιi Ανάλυση (Discriminant Analysis) και η Λογιστική Παλινδpύμησ11 

(Logistic Regression) προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όμως τα 

νευρωνικά δίκτυα αποδίδουν, τα ίδια δεδομένα, πιο κατάλληλα για τη διαχείριση της 

συγκεκριμένης οικονομικής πληροφορίας. (Guoqiang Zl1ang et al.. 1999). 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, στη βιβλιογραφία -διεθνή και ελληνικη- αυτή 

βρίθει στοιχείων και αναφορών για την πρόβλεψη της πτώχευσης, όπως επίσης το 

διαδίκτυο. Υπήρξε, ωστόσο, κενό έρευνας στη διαθεσιμότητα των ισολογισμών, 

καθιί)ς επίσης και στην άντληση πληροφορtιίΝ εξ αυτών, καθώς παρουσιάστηκε 

δυσκολία εύρεσης άρτιων και ευανάγνωστων ισολογισμιί>ν των επ1χεφ1}σεων. Έχουν 

γίνει κα1 παλαιότερες έρευνες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα 

πτύ)χευσης, όμως υπάρχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα πληροφοριών. Προκειμένου 

να αντληθούν πληροφορίες από τους ισολογισμούς και επειδι) δεν υπήρχαν 

διαθέσιμοι πίνακες, κατασκευάσαμε με τη χρήση βάσεων δεδομένων της ICAP και 

της ΕΣΥΕ (Hellas Stat). 

2.ι Serrano Cinca, C. ( ι 997): 'Ψeedfoιward Neural Networks in the Classi ti catio11 ot· 

Finaπcial Intorιηation 11 , European Journal of Finance, Vol. 3, Νο 3, Septeιηber, pp. 

Ι 83-202, Ed Cl1ίιptnan & Hall, acompanan comentarios de Ρ. Refenes, D.Tι·igιιeiros y 

D.E. Baestaens y ιιηι:ι contrarreplica del autor, pp. 225-230. 
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2.3 Μεθοδολογία 

2.3. ι Αριθμοδείκτες 

Οι αριθμοδείκτες, ιi χρηματοοtκονομικοί δεiκτες, είναι ένα σύνολο μαθηματικών 

σχέσεων με τη μορφή κλάσματος, που δηλιi)νουν την υπάρχουσα αναλογία μεταξύ 

λογιστικών μεγεθιί>ν, τα οποiα προέρχονται είτε άμεσα (πρωτογενr'1 δεδομένα) είτε 

έμμεσα ως επεξεργασμένα στοιχεία που προκύπτουν κατόπιν πιο σύνθετων 

μαθηματικών σχέσεων. Η χρήση των αριθμοδεικτιίΝ, συγκρινόμενων με άλλους r1 με 

πρότυπους δείκτες (benclιmark), παρέχε1 τη δυνατότ11τα διαχρονικών 

συμπερασμάτων. 

Οι μορφές ανάλυσης μέσω αριθμοδεικτιί)ν είναι δύο : η διαχρονική ιcα~ '1 

επιχεφησ1ακή. Κατά τη διαχρονική ανάλυση, παρέχεται η δυνατότητα πιθανής 

πρόβλεψης δυσμενών καταστάσεων για την επιχείρηση, με τ11 χρήση ενός 

αριθμοδεiκτη σε βάθος χρόνου. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη μέθοδο των 

αριθμοδεικτιί>ν για τη συμπεριφορά πτωχευμένων επιχεφήσεων ήταν ο Beaver το 

Ι 966. Το J 978, ο Coιιrtis συγκέντρωσε τους αριθμοδείιcrες που είχ,αν χρησιμοπο1ηθεί 

σε διάφορες μελέτες για τι1 μελλοντικιi κατάσταση των επιχειρήσεων. Στη μελέτη του 

Courtis ( 1978) καταγράφηκαν 79 δείκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί ως κριτήρια 

πρόβλεψης της μελλοντικής κατάστασης των επιχειρήσεων σε προγενέστερες μελέτες 

και ομαδοποιήθηκαν σε δείκτες αποδοτικότητας, φερεγγυότητας και επίδοσης της 

διαyβiρισης. 25 Για την πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής αποτυχ{ας 

χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι ταξινομlλ'"ής ανάλυσης η ποιότητα των οποίων 

ποικiλλει. 

Σε ένα σύνολο επιχειρήσεων C, με δύο γνήσια υποσύνολα αυτού Ας C και Β c C, 

θα πρέπει οι τιμές που παίρνει ένας αριθμοδείκτης Χ, να είναι όσο το δυνατόν π10 

διαφορετικές μεταξύ των δύο υποσυνόλων, το οποίο κα1 σημάνει το σαφri 

δtαχωρισμό μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμi:νων επιχειρήσεων. (Οπου Α έστω 

Πτωχ,ευμένες και Β έστω Μη Πτωχευμένες). Αν τα υποσύνολα είναι ίσα, αρ1Θμητ1κά, 

2s Courtis, J.Κ. ( J 978), "Modeling a tinancial ratios categoricaJ tramework", Joιιrnal 

ofBυsiness Fίnιιnce and Accoιιnting, Vol, 5, Νο 4, 371-386. 
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αυτό σημαiνει ότι υπάρχει ισοκατανομή (τόσες πτωχευμένες όσες και μη 

πτωχευμiνες) με αποτέλεσμα τη μη υγιή λειτουργία της αγοράς. 

Σχήμα 1: Παράδειγμα ταξινομικιΊς ανάλυσης. 

γ 

άδαΑ 

άδαΒ 

Όπου Κλm το κόστος από τις λάθος ταξινομήσεις μιας επιχείρησης στην ομάδα των 

πτωχευμένων (ενώ ανήκει στις μη πτωχευμένες). 

Όπου ΚΒtι\ το κόστος από τις λάθος ταξινομήσεις μιας επιχείρησης στην ομάδα των 

μη πτωχευμiνων (ενώ ανήκει στις πτωχευμένες). 

Η απόφαση της ορθής ταξινόμησης των επιχεφήσεων στη σωστή ομάδα, 

ελαχιστοποιεί το κόστος ευκαφiας που προέρχεται από μία λανθασμένη ταξινόμηση. 

Η χρι1ση των αριθμοδεικτών, συγκρινόμενων με άλλους ή με πρότυπους δείκτες 

(benchmaΓk), παρέχει τη δυνατότητα διαχρονικών ή διεταφικών συμπερασμάτων. 

Στη μελέτη του Coυrtis ( 1978) καταγράφηκαν 79 δείκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί 

ως κριτι'~ρια πρόβλεψης της μελλοντικής κατάστασης των επιχειρήσεων σε 

προγενέστερες μελέτες και ομαδοποιήθηκαν σε δείκτες αποδοτικότητας, 

φερεγγυότητας και επίδοσης της διαχείρισης. Οι δείκτες αποδοτικότητας αναφέρονται 
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στην αποδοτικότητα της επιχείρησης, και στη δυναμικότητα των κερδ<ίJν. 01 

υποκατιlΥορiες αυτής αναφέρονται στην απόδοση των επενδύσεων, στην 

ανακύκλωση του κεφαλαίου και στην απόδοση των επενδύσεων. Οι δείκτες 

φερεγγuότ11ται; ει..-τιμούν το βαθμό ανταπόκρισ11ς της ι.:πιχείρ11σ11ς στις 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι υποκατηγορίες στις 

οποίες διαχωρίζεται η κατηγορία αυτή, είναι οι δείκτες ρευστότητας - η ικανότιιτα 

της επιχείρησης να εκπληρώνει εγκαίρως τις τρέχουσες υποχρει.ί)σεις της - και οι 

δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων - που αναφέρονται στην ικανότητα δανεισμού και 

στην ι.:ισφορά των ι<εφαλαiων από τους ιδ ιώτες, σε σχέσ11 μι; τη χρηματοδότηση. Οι 

δείκτες επίδοσης της διαχεiρισης, αποτελούν μiα κατηγορία αριθμοδεικτών που 

προσδιορίζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τη διαχείρισι1 της, 

καθώς και τον έλεγχο των διοικητιιcι.ί)ν και χρηματοοικονομικών εξόδων της 

επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την ICAP, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ανάλογα με την πιστοληπτική 

τους ικανότητα δηλαδή την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές 

τους υποχρε<ί)σεις και ανάλογα με το βαθμό ασυνέπειάς τους, όπως παρακάτω: 

H tooc: Πι οrωτικόc: 
klνδuνος 

(_ υ ι 

Πηγή : ICAP GROUP Α.Ε. 

Μη 

ΑιaΡοeμιομtνcς 

tl.R. / Ν.Τ . 

Παράγοντες όπως το μέγεθος της επιχείρησης, ο κλάδος δραστηριότητάς της, αλ'λiJ. 

και τα 01κονομικά στοιχεία της επιχεiρησης (ισολογισμοί - αριθμοδείκτες), είναι σε 

θέση να αλλο1ώσουν την εικόνα της πιστοληπτική ικανότητας αυτής. 

Λαμβάνοντας υπόψ1ν τις διαθέσιμες πληροφορίες από τις λογ1στ1κές καταστάσε1ς των 

-mωχευμένων και μη- επιχειρήσεων του δείγματος, συναφείς μελέτες από την 

ελληνική και διεθνή β1βλιογραφία και την κατηγοριοποίηση του Courtis ( 1978) 

υπολογίστηκαν για την εκτίμηση του κινδύνου πτώχευσης οι παρακάτω 20 

χρηματοοικονομ1κοί αριθμοδείκτες (πίνακας 1). 
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Πίνακας L: Δείκτες Εκτίμησης Κινδύνου Πτώχευσης. 

gJ Κ.Ε./Β.Υ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρ. 

g2 Κ.Ε./Σ.Ε. Κυκλοφορούν Ενεργητικό /Σύνολο Ενεργητικού 

g3 ΔΙΑΘ./Β.Υ. Διαθέσιμα/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεci)σεις 

g4 ΔΙΑΘ./Σ.Ε. Διαθέσιμα / Σύνολο Ενεργητικού 

g5 Κ. Α.Π. Φ ./Σ.Ε. Καθ. Αποτελέσματα Προ Φόρου / Σύνολο Ενεργητικού 

g6 Κ.Α.Π.Φ.ffi.Ε. Καθ. Αποτελέσματα Προ Φόρου / Πάγιο Ενεργητικού 

g7 ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. Απαιτήσεις Ι Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

g8 ΑΠΟΘ./Π. Αποθέματα Ι Πωλήσεις 

g9 ΠΩΛ./Σ.Ε. Πωλήσεις /Σύνολο Ενεργητικού 

g Ι Ο Π.Ε./Σ.Ε. Πάγιο Ενεργητικό Ι Σύνολο Ενεργητtκού 

gJ 1 Σ.Υ./Σ.Ε. Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού 

gJ2 Κ.Α.Π. Φ./Ι.Κ. Καθ. Αποτελέσματα Προ Φόρου /Ίδια Κεφάλαια 

g13 Ι.Κ./Π.Ε . Ίδια Κεφάλαια Ι Πάγιο Ενεργητικό 

g14 Β . Υ./Σ.Π. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/ Σύνολο Παθητικού 

glS Κ.Κ./Σ.Ε. Κεφάλαιο Κίνησης Ι Σύνολο Ενεργητικό 

g16 Κ.Κ./Π. Κεφάλαιο Κίνησης Ι Πωλήσεις 

gJ7 (Κ.Ε.-Α.)/Β.Υ. (Κυκλοφορούν Ενεργ. - Αποθέματα) Ι Βραχ. Υποχ.ρ . 

g l8 365* ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ. 365 * Απαιτήσεις / Πωλήσεις 

g19 ΑΠΟΘ.ΚΕΦ./Σ.Ε. Αποθεματικά Κεφάλαια/Σύνολο Ενεργητικού 

g20 Ι.Κ./Σ.ΥΠ. Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων 

g ι - Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 
ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη φαινομενtκή-ποσοτική σχ.έση των κυκλοφοριακών 

περιουσιακci)ν στοιχείων του ενεργητικού με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. Χρησιμεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της 

επιχείρησης και δη στη χορήγηση πίστωσης από τους προμηθευτές. 

'Εχ.ει όριο> ι (το 2: l θεωρείται καλό), όμως δεν αποτελεί ακριβή μέτρηση της 

ικανότητας της εταιρείας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τυης 

χωρίς δυσκολία . 
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g2 - Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ι Σύνολο Ενεργητικού: 

Ο αριθμοδεiκτης αυτός είνατ σημαντικός, διότι μερικά κυκλοφοριακά στο1χεία έχουν 

χαμηλό βαθμό ρευστοποίησης και αυτός μας δεiχνε1 μέρος της ρευστότητας της 

επιχείρησης . 

Έχει όριο< J Έαν δεν υπάρξουν υπερβολικές ζημιές από τη ρευστοποίηση των 

κυκλοφοριακών στοιχείων, οι υποχρεό)σεις της επ1χείρησης θα μπορούν να 

εξοφληθούν και από τα κεφάλαια κίνησης. 

g3 - Διαθέσιμα/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 

Έιναι δείκτης ρεθστότητας, ο οποίος χρησψοποιείται στην αξ10λόγηση της 

ρευστότητας, αλλά. και της αποδοτικότητας της επιχ_εiρησης. 

Έχει όριο< ! Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η ετεφεί.α. θα είναι λιγότερο ή 

περισσότερο χαμηλά. της μονάδας. 

g4 - Διαθέσιμα / Σύνολο Ενεργητικού: 

Δείχνει την αναλογία των διαθεσίμων της επιχείρησης, προς το σύνολο του 

ενεργητικού. 

Έχει όριο< l Εκτιμάται κατ' αυτόν τον τρόπο, η αποδοτ~κότητα των οικονομ1κών 

στοιχείων της επιχείρησης στο σύνολο του ενεργητ~κού της. 

gS - Καθ. Αποτελέσματα Προ Φόρου Ι Σύνολο Ενεργητtκού: 

ο αριθμοδείκτης ατός,μετράτην απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης, αξιολογώντας τη διοίκηση. 

'Εχει όριο< Ι Υπολογίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το σύνολο των περιουσιακων 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μ1ας χρήσης. 

σ6 _ Καθ. Αποτελέσματα Προ Φόρου / Πάγιο Ενεργητικό: 
t) 

Δείχ,νει την αναλογία των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρου σε σχέση με το πάγιο 

ενεργητικό της επιχείρησης. 
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Έχει όριο>< l (ΑνάλιJγα τον κλάδο) Χρησιμεύει στην εκτίμησητης ικανοποιητικής ή 

μη, ανταπόδοσης των υπαρχόντων κεφαλαίων. 

g7 - Απαιτήσεις / Κυκλοφορούν Ενεργητικό: 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα κάλυψης των απαιτήσεων της 

επιχείρησης, στην αναλογία του κυκλιJφορούντος ενεργι~τικού. 

Έχει όρtσ>< l Εξαρτάται από τον κλάδο της επιχείρησης και γενικά δηλώνει τη 

σωστή διαχ,είρηση των οικονομικών της επιχείρησης. 

g8 - Αποθέματα / Πωλήσεις: 

Ο αριθμοδείκτης αυτός, δείχνει την αναλογιά των αποθεμάτων σε σχεση με τις 

πωλήσεις. Διαφαίνεται, έτσι η σωστή, ή μη, διοίκηση, όσον αφορά τη διαχείρηση των 

αποθεμάτων σε σχέση με την κίνηση των πωλ1)σεων. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι 

κοινού μεγέθους. 

Έχει όριο< ! Για να υπάρχει υγιής λειτουργία της επιχείρησης, ο δείκτης θα πρέπει να 

παίρνει τιμές μεκρότερες της μονάδας. 

g9 - Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού: 

Ένας αριθμοδείκτης που δείχνε~ αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση καφαλαίων στην 

επιχείρηση, σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων. 

Έχει όριο< J Όσο υψηλότερος, τόσο περισσότερο η επιχείρηση χρησιμοποιεi τα 

περιουσιακά της στοιχεία για την πραγματοποίηση των πωλήσεών της. Για να είναι 

φερέγγυος ο δείκτης, πρέπει να συγρίνεται με το μέσο όρο του κλάδου. 

g ι ο -Πάγtο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 
Δείχνει τη σχέση του πάγιου ενεργητικού με το σύνολο αυτού και το βαθμό στον 

οποίο τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία. 

'Εχει όριο< ! Αντανακλά το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση επένδυσε τα κεφάλαι σε 

πάγια , σε σύγκριση με άλ)JJ. βραχυπρόθεσμα στοιχεία. 
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g l J - Σύνολο Υποχρεώσεων Ι Σύνολο Ενεργητικού: 

Δείχνει τη σχέση των υποχρεώσεων με το σύνολο του ενεργ11τικού, διαιρώντας τα 

μεταξύ τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι ένδειξη κάλυψης των πιστωτών από τα ήδη 

υπάρχοντα κεφάλαια. 

Έχ,ει όρ10< Ι Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο δύσκολα ανταπεξέρχ,εται η 

επιχεiρησ11 στις υποχρε<ί)σεις της. 

g 12 - Καθαρά Αποτελέσματα Προ Φόρου /Ίδια Κεφάλαια: 

Όσο μαγαλύτερος (πάνω από τη μονάδα) είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο χρεωμένη 

φέρεται η επιχείρηση. 

Έχει όριο~ l Εκτός από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, θα πρέπει να 

γίνεται σύγκριση του δείκτη με την εκάστοτε οικονομικι1 κατάσταση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

gl3 - 'fδια Κεφάλαια Ι Πάγιο Ενεργητικό: 

Δείχνει τη σχέση μεταξυ ιδίων κεφαλαίων και πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης 

ως προς το μεταξύ τους λόγο και χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας 

μιας επιχ.εiρησης. 

Έχει όριο< 1 Χωρίς να προδιαθέτει αρνητικά για την πιστοληπτική ικανότητα της 

ετειρείας, μιας και πρέπει να συσχετισθεί. και με άλλους αριθμοδείκτες για περαιτέρω 

συμπεράσματα. 

g14 - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/ Σύνολο Παθητικού: 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

επιχείρησης σε σχέση με το σύνολο του παθητικού της. 

Έχει όριο< ! Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερες οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρε~)σεις που έχει να καλύψει η επιχείρηση . 
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g 15 - Κεφάλαιο Κίνησης/ Σύνολο Ενεργητικό: 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αναλογία του υπαρχόντος κεφαλαίου κίνησης 

προς σύνολο του ενεργητικού της. 

Έχει όριο< ! Με αυτόν τον τρόπο 'l επιχείρηση δείχνει το πόσο είναι σε θέσ11 να κάνει 

μία πρώτη αρχή σε έτος βάσης και να χειριστεί κατάλληλα τα κεφάλαιά της. 

gl6 - Κεφάλαιο Κίνησης/ Πωλήσεις: 

Ο αριθμοδείκτης αυτός, δείχνει τη σχέση μεταξύ καφαλα.ίου κίνησης και πωλιiσι::ων. 

Έτσι αξιολογείται η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργήσει μεγαλύτερο 

περιθό)ριο κέρδους. 

Έχει όριο< ! Σαφής ένδειξη του περιθωρίου κέρδους της επιχείρησης. 

gl 7 - (Κυκλοφορούν Ενεργ. - Αποθέματα)/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 

Δείχνει τη σχέση των ρευστοποιήσημων κυκλοφοριακών στοιχείων προς τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεό)σεις, αποτελώντας μία αυστηρότερη μέτρηση της 

ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

Έχει όριο~ l Περίπου δηλαδή, στη μονάδα και πάλι ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο 

ανήκει η επιχ.εiρηση. Αξιολογεί τη ρευστότητα και την πιστοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης , όμως δεν είναι σε Θέση να αξιολογεί τους επιμέρους λογαριασμούς, 

πριν αυτοί χρησιμοποιηθούν στο σύνολο. 

g Ι 8 - 3 65 * Απαιτήσεις / Πωλήσεις: 

Δείχνει πόσες φορές μέσα σε μία χρήση ανακυκλίζονται οι πωλήσεις. Αξιολογεί της 

απόδοση της πολιτικής πωλήσεων και εκφράζει τ11ν πιστωτικιi πολιτική της 

επιχ,είρησης. 

Έχει όριο> ! (3,4 ιi και περισσότερο, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση). 
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gl 9 - Αποθεματικά Κεφάλαια Ι Σύνολο Ενεργητικού: 

Ο αριθμοδείκτι1ς αυτός δείχνε την αναλογία αποθεματικών καφαλαίων και συνόλου 

ενεργητικού. Σε τι ποσοστό επί του συνόλου του ενεργητικού της επιχ.εiρησ11ς 

συμμετέχ.ουν τα αποθεματικά κεφάλαια. 

Έχει όριο< ! Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός αποθεματικών 

που έχει η επιχείρηση. Έτσιδηλώνει μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευλυΎtσία η 

επιχείρηση . 

g20 -Ίδια Κεφάλαια Ι Σύνολο Υποχρεώσεων: 

Όσο μικρότερος ο δείκτης, τόσο περισσότερο είναι χρεωμένη η επιχεφηση και 

χρησιμεύει στην εκτίμηση του βαθμού ασφαλGίας που εξασφλίζουν τα ίδια κεφάλαια. 

Έχει όριο~ ! Διαπιστώνοντας το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει 11 χρήση των 

παρεχόμενων από τους πιστωτές, κεφαλαίων.26 

2.3.2 Δείγμα 

Η παρούσα έρευνα στηρίζεται σε ένα δείγμα 164 Α.Ε. επιχειρήσεων εκ των οποίων 

82 κηρύχθηκαν σε πτώχευση από το 2002 έως και το 2006 και 82 είναι μη 

πτωχευμένες. Οι πτωχευμένες επιχ.ειρήσεις συλλέχθηκαν από το Πτωχ.ευτικό 

Δικαση1ριο Αθηνών, στη συνέχ.εια ταξινομήθηκαν ανά'λι.Jγα με το μέγεθός τους (το 

τζίρο και το σύνο'λι.J του ενεργητικού) και τον κλάδο στον οποίο ανήκουν 

(βιομηχ.ανικές, εμπορικές, κατασκευαστικές, παροχής υπηρεσιών), με βάση τα 

κριτήρια της Eurostat και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος: 

::6 π. Καλαντώνης, Α. Βατικιώτης, Μ. Ροδοσθένους (2008), • 'ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤfΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 
ΥΠΟΔΕrΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ' ', Ίο Ετήσιο Συνέδριο του 
Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος. 
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• mίcro < 10 άτομα 

• sinall < 50 άτομα 

• medίum < 250 άτομα 

• large > 250 άτομα 

2.3.3 Τεχνικές ανάπτυξης υποδειγμάτο>ν 

• πολύ μικρές < 1 Ο άτομα 

• μικρές < 50 και με 

τζίρο < €7.000.000,00 

• μικρομεσαίες < 250 και με 

τζίρο < €40.000.000,00 

ή σύνολο ενεργητικού 

< €27.000.000,00 

Οι επιχειρήσεις που περtλαμβάνονται στο δείγμα είναι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), οι 

οποίες υποχρεωτικά από το νόμο (Ν. 2190/ 1920) δημοσιεύουν για κάθε οικονομικό 

έτος τον αντίστοιχο ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Οι 

λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο δείγμα 

αναζητήθηκαν στους σχετικούς καταλόγους που δημοσιεύουν ετησίως η ICAP και η 

Hellas Stat οι οποίες είναι ιδιωτικές βάσεις δεδομένων που συλλέγουν και 

επεξεργάζονται τις δημοσιευμένες πληροφορίες (λογιστικές και μη) των 

επιχειρήσεων κάθε κλάδου στην Ελλάδα. 

Για την ανάπτυξη του υποδείγματος πρόβλεψης της πτώχευσης, εχ,ουν 

χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι ταξινόμησης, Αντίστοιχες μέθοδοι διάκρισης με 

βάση το μαθηματικό προγραμματισμό, είναι ο αναδρομικός αλγόριθμος 

διαφοροποίησης (ι·ecuι·sive partitioning algorithm), η ανάλυση επιβίωσης (survival 

analysis), τα νευρωνικά δίκτυα, τα εμπειρικά συστήματα. Όπως αναφέρθηκε. 

Διαδεδομένη είναι η στατιστική μέθοδος της διακριτικής ανάλυσης (discriιninant 

analysis) και η μέθοδος της λογιστικής ανάλυσης (logit analysis). Και οι δύο έχουν 

χρησιμοποιηθεί για σύγκριση με τη μέθοδο της πολυκριτήριας ανάλυσης, καθώς και 

με μη παραμετρικές προσεγγίσεις. 

Στην παρούσα μελέτη, θα εφαρμόσουμε για την ανάπτυξη υποδειγμάτων 

ταξινόμησης μία στατιστική μέθοδο, τη Διακριτική Ανάλυση (Discriminaηt Analysis) 

και μία οικονομετρική, το Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (Logit Analysis). 
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Σύμφωνα με τη μέθοδο της διακριτικής ανάλυσης, όσο υψηλότερη είναι η ιδιοτιμή 

της συνάρτησης, τόσο μεγαλύτερη και η διακριτική ικανότητα αυτής. Η μέθυδος 

αυτή στηρίζεται στο συνδυασμό ανεξάρτητων μεταβλητών που παρέχουν τη 

δυνατότητα ταξινόμησης των παρατηρήσεων μεταξύ ενός αριθμού a priori 

καθορισμένων ομάδων. Στη μέθοδο της διακριτικής ανάλυσης, στοχεύουμε στον 

υπολογισμό μίας γραμμικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, ώστε να επιτευχθεί η 

μέγιστη δυνατή διασπορά ανάμεσα στις δυο ομάδες και η ελαχιστοποίηση της 

διασποράς μεταξύ των δύο ομάδων. Η βαθμολογία για κάθε επιχείρηση ί , προκύπτει 

από τη μαθηματική σχέση: 

Zi=X\,=ao+a1Xi1 +a2Xi2+a3XiJ+ ... +anXin, όπου: Χ τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

και η οι ανεξάρτητες μεταβλητές σωστά κατανεμημένες. Η ταξινόμηση γίνεται με 

βάση το αποτέλεσμα Ζ και ένα οριακό αποτέλεσμα κάθε επιχείρησης. ΑΝ: Z-score < 

οριακό αποτέλεσμα., ΤΟΤΕ: πτωχευμένη επιχείρηση. Η διακριτική ανάλυση παρέχει 

τη δυνατότητα ταξινόμησης σε δύο ομάδες επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να 

προσφέρει κάποια εκτίμηση του κινδύνου πτώχευσης. Είναι, όμως ένα απλό και 

κατανοητό μαθηματικό μοντέλο. 

Σχήμα 2: Παράδειγμα διακριτικής ανάλυσης. 

~~· - . 

• 
• 

• • 

• 

• 

Γu 

Πηγή: ΤΕΧΝfΚΕΣ Τ ΑΞfΝΟΜΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, Μ. Δούμπος 

Κατά τη μέθοδο της Διακριτικής Ανάλυσης, αφού συλλεχθούν δεδομένα από δύο η 

περισσότερα δείγματα, προσδιορίζεται ένας κανόνας με τη μεγαλύτερη δυνατή 

διάκριση σε νέα δείγματα. Σκοπός της διακριτικής ανάλυσης η ανάπτυξη μιας σειράς 

συναρτήσεων που μεγιστοποιούν τη διακύμανση μεταξύ των κατηγοριών. Όταν η 

πραγματοποίηση της ταξινόμησης γίνεται σε δύο κατηγορίες, ισχ;ύει η παρακάτω 
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συνάρτηση: Z=a+bιgι+b2g2+ ... +bngn, όπου: gι. g2, ... , gn τα κριτήρια που περιγράφουν 

τις εναλλακτικές δραστηριότητες χι, χ 2,, .. . , Xm. Μετά τον υπολογισμό των 

παραμέτρων των διακριτικών συναρτήσεων, μία επιχείρηση ταξινομείται ως 

πτωχευμένη η μη πτωχευμένη, με βάση τη βαθμολογία που υπολογίζεται με τη 

διακριτική συνάρτηση. Έστω μία επιχείρηση Xj, ταξινομείται ως πτωχευμένη εφόσον: 

Ζ(χj)>ΙnΚ(Ι/2)π2/ ΙηΚ(l/2)πι, όπου: Z(xj) το σκορ διάκρισης (discriminant score) που 

αποδίδεται στην εναλλακτική δραστηριότητα. Και Κ(Ι/2) το κόστος της εσφαλμένης 

ταξινόμησης. Ο Eisenbeis (1977), κάνει αναφορά για επτά λόγους δημιουργίας 

προβλημάτων κατά την εφαρμογή της διακριτικής ανάλυσης: 

1. Αθέτηση υπόθεσης της πολυμεταβλητής κατανομής του δείγματος. 

2. Χρήση της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης δε περιπτώσεις χρήσης της 

τετραγωνικής, με προϋπόθεση ότι οι πίνακες δεν είναι ίσοι 

3. Λανθασμένη ερμηνεία της σημασίας των ανεξάρτητων μεταβλητών δείγματος 

4. Μείωση των διαστάσεων. 

5. Ασαφής ορισμός των ομάδων. 

6. Επιλογή πιθανοτήτων και κόστους εσφαλμένων ταξινομήσεων δείγματος. 

7. Δυσκολία υπολογισμού των εσφαλμένων ταξινομήσεων ως ποσοστό στον 

έλεγχο αξιοπιστία των υποδειγμάτων. 

Το Λογιστικό Υπόδειγμα Πιθανότητας, όπως γενικά τα πολυμεταβλητά υπό συνθήκη 

πιθανοτικά υποδείγματα (κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας), στηρίζεται σε μια 

αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας με την τιμή της οποίας δίνεται η πιθανότητα σε 

μία εκ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων να ανήκει σε μία από τις εξεταζόμενες 

κατηγόριες. Οι πρώτες έρευνες λογιστικού υποδείγματος ταξινόμησης, 

πραγματοποιήθηκαν από τους Bliss ( 1934) και Berkson ( J 944) και το νομπελίστα της 

επιστήμης των οικονομικών McFadden Daniel (1974, 1980). Κατά τους Pindyck και 

Rudinfeld ( 1981 ), η λογιστική συνάρτηση ορίζεται ως εξής: Pj=F(a+g/b)=l/J +e-·•·ι;"b), 

όπου: Pj η πιθανότητα αποτυχίας της εναλλακτικήςj. 

Στη λογιστική ανάλυση, όπως και στην προηγούμενη μέθοδο, τα στοιχεία του 

βασικού δείγματος αφορούν τα δύο τελευταία έτη πριν την πτώχευση της 

επιχείρησης. Στη μέθοδο αυτή, η τιμή της αθροιστικής συνάρτησης, παρέχει την 

πιθανότητα μία από τις εναλλακ-τικές δραστηριότητες, να ανήκει σε μία από τις 

εξεταζόμενες κατηγορίες. 
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Ο Έλεγχος Διασταύρωσης, χωρίζει το αρχικό δείγμα σε δείγμα έλεγχου (test sample 

οι· νalidation sample) και σε δείγμα εκμάθησης (training sample). Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται σε k στάδια από 1 έως 20 φορές. Λόγω του μεγέθους του δείγματος 

δεν είναι εφικτό να διαφεθεί αυτό σε δείγμα έλεγχου και δείγμα εκμάθησης. 

Οι μέθοδοι γραμμική διακριτική ανάλυση και λογιστικό υπόδειγμα πιθανότητας, 

εφαρμόζονται k φορές προκειμένου να αναπτυχθεί και δοκιμαστεί ένα υπόδειγμα 

προσθετικής χρησιμότητας. Το υπόδειγμα αναπτύσσεται σε δείγμα και στη συνέχεια 

γίνεται η διασταύρωση με τη βοήθεια του αποκλεισμένου υποδείγματος. Η χρήση της 

μεθόδου 10- Fold cross νal idatίon, στην παρούσα έρευνα, αναπτύσσει 10 

υποδείγματα τα οποία περιλαμβάνουν 1 Ο τυχαία επιλεγμένες επιχειρήσεις. Σε 

καθεμία από αυτές τις 1 Ο επαναλήψεις ελλγχου, το βασικό δείγμα αποτελείται από 82 

επιχειρήσεις και το δείγμα ε"λi,γχου από 10 επιχειρήσεις. Κάθε φορά γίνεται μελλτη 

ενός διαφορετucού 100/ο του εν λόγω δείγματος. Συγκεκριμένα οι μέθοδοι διακριτική 

ανάλυση και λογιστική παλινδρόμηση, αναπτύσσουν διαφορετικά υποδείγματα 

αξιολόγησης κάθε φορά με κοινή παράμετρο το σύνολο αναφοράς και το δείγμα 

ελέγχου για κάθε έτος. 

Για να ελεγχθεί η ακρίβεια και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός 

υποδείγματος. συνιστάται ο έλεγχος της συμπεριφοράς του υποδείγματος σε 

εναλλακτικές επιχειρήσεις, εντός του συνόλου αναφοράς (υφιστάμενο δείγμα). Η 

συλλογή και επεξεργασία ενός καινούργιου δείγματος αυξάνει το κόστος και 

πρσϋποθέτει τη διενέργεια ελλγχων για την αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας 

του δείγματος. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συλλοΎής νέου 

δείγματος στην παρούσα μελλτη, εφαρμόστηκε ο έλεγχος διασταύρωσης ( cross 

νalidation). που είναι μία στατιστική τεχνική επαναληπτικής δειγματοληψίας. 

Η τεχνικ"ή αυτή (Stone 1974). χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση της 

γενικευμένης και προβλεπτικής αποτελεσματικότητας των υποδειΎμάτων 

ταξινόμησης και παλινδρόμησης, με στόχο την επίτευξη πιο αξιόπιστων εκτιμήσεων 

για τα εξεταζόμενα υποδείγματα. (Γαγάνης, Δούμπος, Ζοπουνίδης 2006). Ο έλεγχος 

διασταύρωσης, χρησιμοποιεί ένα κοινό δείγμα τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για 

τον έλεγχο των υποδειγμάτων ταξινόμησης και παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο αυτή, το υφιστάμενο δείγμα χωρίζεται σε ένα δείγμα εκμάθησης και σι: ένα 
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δείγμα ελέγχου, το οποίο αποτελεί ένα καινούργω δείγμα δεδομένων και προέρχεται 

από τον ίδιο πληθυσμό με το δείγμα εκμάθησης. Το συνολικό δείγμα Α, χωρίζεται 

τυχαία σε k αμοιβαία αποκλειώμενα υποσύνολα (Α 1, Α2, ... Ak),, περίπου ιδίου 

μεγέΟους (d=in/k). Στη συνέχεια, εφαρμόζεται k φορές η μέθοδος ανά11:τυξης του 

υποδείγματος (π.χ. διακριτική ανάλυση, λογιστικό υπόδειγμα) ώστε να αναπτυχθεί 

και να δοκιμαστεί ένα υπόδειγμα προσθετικής χρησιμότητας. Αφού αναπτυχθεί το 

υπόδειγμα στο δείγμα Α, έχοντας αποκλειστεί το Aj γίνεται διασταύρωση με τη 

βοήθεια του αποκλεισμένου δείγματος. Κατόπιν καταγραφεται η 

αποτελεσματικότητα του υποδείγματος που αναπτύχθηκε με βάση εναν 

προεπιλεγμένο δείκτη. 

Σχήμα 3: Έλεγχος διασταύρωσης (cross vaJidatίon). 

πι εναλλακτικές 

ιn/k εναλλακτικές 

Μοντέλο Αξιολόγηση 
στο Α1 1---Καταγραφή ακρίβειας 

ί=1+ 1 

ΠΗΓΗ: Δούμπος 2003 

αι 

i=k 

Ναι 

Αναμενόμενη 

ακρίβεια μοντέλου 

a=( a ι +a2-ι ..... ak)/k 

Με τη μέθοδο J Ο Fold cross validation, αναπτύχθηκαν 1 Ο υποδείγματα με 17 τυχαία 

επιλεγμένες επιχειρήσεις. Σε κάθε έλεγχο, το δείγμα εκμάθησης αποτελείται από 65 

επιχειρήσεις και το δείγμα ελέγχου από 17 και για τα 2 έτη. 
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Κεφάλαιο 3 

3.1 Αποτελέσματα ανάλυσης 

Πολλοί από τους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, 

μοιάζουν μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα διαφέρουν ως προς τα ποιοτικά, κυρίως, 

χαρακτηριστικά. Εξάλλου ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και όλοι μαζί συνθέτουν 

την ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης. 

Οι αναλύσεις που εφαρμόσθηκαν στη μελέτη αυτή, στόχευαν: α.) Στον προσδιορισμό 

στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των μέσων τιμών των δεικτών των 

πτωχευμένων επιχεφήσεων από τις μη πτωχευμένες ένα έτος πριν το έτος πτώχευσης 

(έτος- 1 ) και 2 έτη (έτος-2) πριν το έτος πτώχευσης (T-tests) για τη διαφορά των 

μέσων. β.) Στον εντοπισμό των σημαντικότερων δεικτών (με τη μεγαλύτερη 

προβλεπτική ικανότητα) για τα έτη -1 και -2 (factor analysis). γ.) Στον έλεγχο 

συμπεριφοράς του δείγματος χωρίς την εκ νέου συλλογή δείγματος ελέγχου ( cωss 

νalidation). δ.) Στην ανάπτυξη υποδειγμάτων ταξινόμησης και, στην αξιολόγηση της 

προβλεπτικής τους ικανότητας και στην μεταξύ τους σύγκριση (Διακριτική Ανάλυση 

και Λογιστική Παλινδρόμηση). Όπως φαίνεται στους πίνακες 2 και 3, οι δείκτες που 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των πτωχευμένων και μη 

πτωχευμένων επιχεφήσεων σε επίπεδο σημαντικότητας 5% στα έτη -1 και -2 είναι: 

ΆΕτος- 1 

• Διαθέσιμα/Σύνολο Ενεργητικού 

• Αποτελέσματα Προ Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού 

• Αποτελέσματα Προ Φόρων/Πάγιο Ενεργητικό 

• Απαιτήσεις/Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

• Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 

• Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ενεργητικού 

• Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού 

• Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Αποθέματα /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

· 365*Απαιτήσεις/Πωλήσεις 
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Έτος-2 

• Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 

• Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ενεργητικού 

• Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Σύνολο Ενεργητικού 

Εννέα δείκτες μεταξύ μη πτωχευμένων και πτωχευμένων, διαφέρουν σημαντικά 1 

έτος πριν πτωχεύσουν, ενώ μόνο 3 διαφέρουν σημαντικά, 2 έτη πριν την πτώχευση. 

Τα χαμηλά επίπεδα των δεικτών παγίων, αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για πιθανή 

μελλοντική πτώχευση της επιχείρησης εντός των επομένων δύο ετών. 

Πίνακας 2: Μέση τιμή των δεtll"τών και έλεγχος διαφορών των Μ. Ο. των δεικτών 

μεταξύ πτωχευμένων και μη επιχειρήσεων για το έτος - J. 

Έτος-1 

Μη πτωχευμf.,•ες 
Πτωχευμi.-νες 

Δείκτης 
Μέση Τυπική Μέση Τυπική 

τιμή 
Ρ yalue 

Απύκl.ιση τιμή Απύκλιση 

Κι>κλ. Ενεργ./Βραχ. Υποχρ. 1,57 3,40 1,004 0,570 0, 14J 

Κ\)κλ. Ενεργ./Σύν. Ενεpγ. 0,732 0,243 ο,s ι 2 0,500 ο, ι93 

ΔιαΟ./Βραχ_. Υποχρ. 0,40 ι ,777 0, 127 0,307 0. 167 

ΔιαΟέσιμα /Σ\)ν. Ενεpγ. 0,153 0, 189 0,095 0. 163 0,038 

ΚαΟ.Απ.ΠροΦόρ./Σύν.Ενερ. 0.083 0,202 -0,075 0.427 0.003 

ΚαΟ.Απ.ΠροΦόρ./Σϊ)ν.ΠαΟ. 0,74 2,48 -1 ,72 8,20 ο,ο ι ι 

Απαιτι]σεις Ι Κυκλ. Ενεpγ. 0,50[ 0.270 0,681 0,447 0.002 

Αποθέματα Ι Πωλήσεις 0,285 0.95 0,357 0,896 0,511 

Πωλήσεις/ Σί>ν. Ενεργ. 1,228 0.956 1,42 2,77 0.557 

Πάγιο Ενεργ./ Σύν. Ενεργ. 0,433 ο,.η5 0.248 0,600 0.024 

Σύν. Υποχρ. / Σύν. Ενεpγ. 0,600 0,252 0,957 0,906 0.001 

ΚαΟ. Απ. Προ Φόρ./fδιαΚεφ. -1,09 7.78 -0,45 8,89 0,241 

Ίδια Κεφ. Ι Πάγιο Ενεργ. 2.20 3.18 2.5 24.2 0.901 

Βραχ. Υποχρ. / Σύν. Ενεpγ. 0,573 0,252 0,876 0,675 0,000 

Κεφ. Κίνησης/ Πωλήσεις 0,348 0,280 0,382 0,716 0,689 

(Κυκλ.Εν.-Απ.)/Βραχ_. Υποχ. 1,27 2.36 0,721 0.520 0,044 

365 "' Απαιτήσεις/Πωλι]σεις 176 189 378 775 0,024 

ΑποΟ. Κεφ./Σύν. Ενεpγ. 0.0421 0.0570 0,039 0, 172 0,884 

Ίδ1α Κεφ./Σύν Υποχρ 1.7 10, 1 0, 14 1, 79 0, 159 
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Πίνακας 3: Μέση τιμή, μεταβλητότητα των δεικτών και έλεγχος σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των μέσων τιμών των δεικτών μεταξύ πτωχευμένων και μη 

επιχειρήσεων για το έτος -2. 

Έτος-2 

Μη Πτ<ι>χευμένες 

πτωχευμένες 

Μέση Τυπική Μέση Τυπική Ρ 
Δείκτης 

τιμή Απόκλιση τιμή Απόκλιση value 

Κυκλ. Ενεργ/ Βραχ Υποχρ. 2, 16 7,38 1,63 2,03 0,532 

Κυκλ. Ενεργ. Ι Σύν. Ενεργ. 0,741 0,242 0,739 0,248 0,952 

Διαθ /Βραχ Υποχρ 0,72 3,08 0,49 0,746 0,297 

Διαθέσιμα / Σύν. Ενεργ. 0, 143 0,217 0, 129 0, 152 0,632 

Καθ. Απ. ΠροΦόρ./Σύν.Ενερ. 0,033 0,341 0,047 0,262 0,764 

Καθ.Απ.ΠροΦόρ./Σύν.Παθ. 1,48 9,29 1,9 12,2 0,799 

Απαιτήσεις/Κυκλ. Ενεργ. 0,84 2,52 0,506 0,277 0,239 

Αποθέματα/Πωλήσεις 0,307 0,434 0,285 0,449 0,756 

Πωλήσεις /Σύν. Ενεργ. 1) 181 0,955 1,3 1 1,63 0,534 

Πάγιο Ενεργ./Σύν. Ενεργ. 0, 192 0,207 0,333 0,296 0,00 1 

Σύν. Υποχρ./Σύν. Ενεργ. 0,827 0,584 0,592 0,271 0,001 

Καθ.Απ.ΠροΦόρ./Ιδια Κεφ. 0,80 2,93 0,30 1,48 0, 168 

'Jδια Κεφ. / Πάγιο Ενεργ. 7,2 47,6 4,5 15,3 0,633 

Βραχ. Υποχρ. /Σύν. Ενεργ. 0,802 0,597 0,554 0,277 0,00 1 

Κεφ. Κίνησης/ Σύν. Ενεργ. 0,380 0,721 0,408 0,549 0,784 

Κεφ. Κίνησης / Πωλήσεις 0,65 1,72 0,33 4,64 0,553 

(Κυκλ.Εν.-Απ.)/Βραχ.Υποχ. 1,84 7,3 1 1,31 1,54 0,523 

365 * Απαιτήσεις/Πωλήσεις 237 587 173 197 0,350 

Αποθ. Κεφ./Σύν. Ενεργ. 0,068 0,397 0,056 0,126 0,786 

'Jδια Κεφ./Σύν Υποχ, 1,44 8,12 1, 76 8,15 0,802 

Για να προσδιοριστούν οι δείκτες με τη μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα 

εφαρμόσθηκε η factor analysis (πίνακες 4 και 5). Με την εφαρμογή αυτής της 

μεθόδου, προσδιορίστηκαν 8 και 6 δείκτες για τα έτη -1 και -2 (πίνακας 4) με 

ποσοστό ερμηνείας το 83% και 75% για τα έτη -1 και -2. 
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Πίνακας 4: Δείκτες με σημαντική προβλεπτική ικανότητα για το έτος - 1. 

1 2 3 -1 5 6 7 8 

0.961 0,012 0, 10-I 0,02-1 0,008 ο .οι~ ..()031 ..(1016 
(ΚuκUΞν.-Απ.) /Dραχ. Υπ. 

ΔιαΟ /Βραχ Yπι.ytp 
0,959 0,05-1 0,026 -0,013 -0,039 ..() 111 -Ο Ο-19 ο α>ι 

Κυ"7λ. !Ζνεργ/ Βραχ ΥΠΙJ"/.Ρ ο 95-1 0,022 0,057 0,013 -0,030 0,0 15 -Ο 050 0,00-I 

0,878 -0,13 1 -0,05-1 0,0-10 -0,037 0,066 ο 185 0,001 
Ίδια Κεφ./Σύν ΥπυΧJJ 

Κ ΙJΚλ. Ενφy. / ~ύν. Ενφγ. -0,028 0.905 -0,001 0,060 -0,02-1 -0,06-1 0,005 0,013 

Πωλήσεις Ι Σ1iν. ~νuργ. 
-0,0-13 0,835 -0,0-11 -0,095 -0,165 0,013 0,395 0,036 

Σύν. Υπσχp. / Σύν. Ενφγ. 
-0,099 0,685 -0,636 0,00-I -0,012 0,075 0,2-ΙΟ 0,028 

Ίδια Κεφ. Ι Πuγιυ JΞ,τργ. -0,016 0,028 0,902 0,061 -0,022 ο 136 -Ο 07-1 0,117 

Βρα;ι ΥΠΙJΧJJ./Σύν. ΙlαΟ. 
-0,113 0,051 -0,892 0,082 -Q,OSS 0,08& -0,156 0,22-1 

Καθ.Λπ.ΠρυΦόρ./Σύν.Ε,τργ. 0,086 0,066 0,0 18 0.889 0,002 -0.033 ο 169 ..() 230 

Κεφ. Κίνησηι;/'...:ίlν. Πνcργ. 
0,0-19 0,.270 0,293 -0,715 0,036 -0, 109 0,309 -0.017 

ΚαΟ.Απ.ΠρυΦύρ. /lδια Κcφ. 
0,00-I 0,137 0,029 0,667 0,Ο-1-1 0,081 ..(),099 0,102 

Καθ. Απ. Προ Φύρ.ffΙ.Ενφy. 
0,0 11 -0,180 0,278 0,625 -0,-11 0 -0,139 0,338 ο 065 

365 * Απαιτήσr.ις/Πωλήσι:ις 0,029 0,031 -0,025 0,002 0,890 0,326 ..(), 15-1 -0,058 

Κcφιiλαω Κίγησης/1 Ιω). 
-0,091 -0,270 0,125 -0,097 0,712 ..(),098 Ο, -11-1 -0,016 

Απαιτήσεις Ι Κ υκλ. \Ζνι:ργ. 
-0,012 -0,029 0,082 0,119 0,222 0,862 ..(),0-1 1 0,080 

Διαθi:σφα Ι Σύν. Ενcργ. 
0,183 0,511 0,129 0,056 -0,032 -0,563 -0,130 -0, 11 0 

ΑπυΟί:ματα / Πωλήσεις 
-0,221 -0,182 -0,017 0,0-15 0,-160 -0,502 0,055 0,315 

Πάγιο Ε"εργ./ Σύ\'. Ε"φy. 
0,057 0,371 -0,026 -0,011 0,051 0,015 0,828 0()33 

Λποθ. Κεφ./Σύν. Ενεργ. 
0,023 0,033 -0,060 -0,037 -0,026 0,05-1 0,028 0.9-11 
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Πίνακας 5: Δείκτες με σημαντική προβλεπτική ικανότητα για το έτος-2. 

1 2 3 4 5 6 

Κυκλ. Ενεργ/ Βραχ Yπ.O'lf> 0.956 -0.0-Π 0, 109 0.035 0,()74 Ι).0329 

(Ι(υκλ Εν.-Απ..) /Βραχ, ΥπΟΧΡ. 0,95 -0,049 0,094 0,04 J 0.079 0.03 13 

Ίδια Κεφ./Σύν Υποχρ 0,836 -0.082 -0.25 -0 .. 01 -Ο.ΟΙ -0,253 

ΔιαΟ /Βραχ γ ΠO'lf> 0,833 -0,088 0,25 0.027 -0. 103 0.0415 

Βρα)(. ΥποΥ.Ρ. / Σύν. Πα.Ο. -0,18 0,934 0.033 0,098 -0.077 -0.079 

Σύν. Yπo'lf>. / Σύν. Ενεργ. -0.14 0.926 0.043 ο. ιοι -0. l 19 -0.047 

Αποθεματικά Κεφ./Σύν. Ενεργ. 0,058 0,8 0,0 17 0,192 -0. l J8 -0.043 

Κυκλ. Ενεργ. Ι Σύν. Ενεργ. 0,019 0.224 0,808 -0, Ι 0.295 -0. l 13 

Πάγιο Ενεργητικό Ι Σύν. Ενεργ. -0,03 -0,288 -0,72 0,123 -0,.335 0.0473 

Δια.Οέσιμα Ι Σ\>ν. Ενερy. 0.221 -0, 162 0,625 0,073 -0, 143 Ο.ΩΟ22 

Απαιτήσεις Ι Κυκλ. Ενερy. 0,007 0,06 -0.37 -0,02 0, 162 0.0535 

Κειρ. Κίνησης/ Σύν. Ενερy. 0,147 0, 176 -0,06 0,897 0.041 -0.048 

Κα.Ο. Απ. Προ Φόρ./ Σύν.Ενερy. Ι).026 -0, 143 -Ο.ΟΙ -0,8 0,21 -0.001 

Κα{). Αποτ. Προ Φόρ./Π.Ενεργ. 0.04 1 -0.255 0,028 -0,23 Ο, 798 -0.08 

Ίδια Κειρ. Ι Πάγιο Ενερy. 0.02 -0.382 0.057 -0. Ι 0.733 -0.027 

Κα.0. Απ.. Προ Φόρ. /lδια Κεφ. -0,03 0, 178 -0,06 0,285 0,4 17 0, 1016 

Κεφάλαιο Κίνησης / Πωλ11σεις -0,26 -0,009 0,263 0,332 Ο. 107 0.6528 

Αποθέματα Ι Πωλ1iσεις -0, 1 -0,09 0,033 0,065 -0, 147 0,6514 

Πωλήσεις Ι Σ(>ν. Ενερy. -0, 18 0,128 0,213 0. 175 0,063 -0,621 

365 * Απαιτι1σεις Ι Πωλήσεις 0,0 15 0,053 -0, 17 -0,08 0, 125 0,5242 

Στον πίνακα 4 παρατηρούμε ότι δεν εμφανίζονται κοινοί σημαντικοί δείκτες στα έτη -

ι και -2. Με βάση αυτούς τους δείκτες (μεταβλητές) αναπτύχθηκαν τα υποδείγματα 

πρόβλεψης της πτώχευσης με τις μεθόδους της Διακριτικής Ανάλυσης και της 

Λογιστικής Παλινδρόμησης. 

Πίνακας 6: Σημαντικοί δείκτες-κριτήρια αξιολόγησης. 

Έτος-1 Έτος-2 

(Κυκλ Εν.-Απ.) /Bpιr,(. Yπoy,p. Κυκλ. Ενεργ/ Βραχ_ Yπoy,p 

Κυκί .. Εvεργ. / Σύν. Ενεργ. Βραχ_. Yπoy,p. / Σύν. ΠαΟ. 

Ίδια Κεφ./Πάyιο Ενεργ. Διαθέσι~ια / Σύν. Ενεργ. 

ΚαΟ. Απ. Προ Φόρ./Σύν.Ενερy. Κεφ. Κίνησης/ Σύν. Ενερy. 

365 * Απαιτήσεις /Πωλήσεις Κα.0. Απ.οτ. Προ Φόρ./Π.Ενεργ. 

Απm.τήσεις/Κυκλ. Ενεργ. Κεφάλαιο Κίνησης Ι Πωλήσεις 

Πάγιο Ενεργητικό/Σύν. Ενερy. 

ΑποΟεματικά Κεφ./Σ1)ν. Ενεργ. 
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3.2 Αποτελέσματα tαξινόμησης 

Στον πίνακα 7, στη διακριτική ανάλυση, το 69,89% του δείγματος εκμάθησης 

ταξινομήθηκε σωστά για το έτος- 1 και το 67,01% για το έτος-2. Στο δείγμα ελiγχου, 

το 70,85% και 62,63% ταξινομήθηκε σωστά για τα έτη -1 και -2. Η απόκλιση μεταξύ 

των ορθών ταξινομήσεων στο δείγμα εκμάθησης και στο δείγμα ελέγχου είναι -0,96% 

για το έτος-1 και 4,38% για το έτος-2. (πίνακας 7). Το -0,96%, δείχνει ότι το 

υπόδειγμα για το έτος-1 έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, όσον αφορά την 

προβλεπτική του ικανότητα. το λάθος τύπου 1 (ένταξη πτωχευμένων επιχειρήσεων 

στην ομάδα των μη πτωχευμένων) παρατηρήθηκε στο 30,73% των επιχειρήσεων του 

δείγματος κατά το έτος- 1 και 32,96% κατά το έτος-2. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο 

δείγμα ελέγχου είναι 28,93% και 36,88%, ενώ το λάθος τύπου Π (ένταξη μη 

πτωχευμένων στην ομάδα των πτωχευμένων) σε ποσοστό 29,49% για το έτος- 1 και 

33,62% για το έτος-2. 

Πίνακας 7: Ταξινόμηση με τη μέθοδο της Διακριτικής Ανάλυσης. 

\ι;f·nια Ειφιi:Οηση:; \dγιια E).i:T.(UU 

'Ε'Τυς - 1 'Ετ~χ; -1 

M U ΜΙΙ 
ΠΤΩ.Χ. ΣVνολu ΠΤ!Ί."Χ. Σύνολο 

ιιηιΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΜΗ 
70,51 % 29,.19% 100% 70,63% 29.37% 100"b 

rιηι'< •:ΥΜ Jo:N ΕΣ 

ΙΙΤΩΧΕΥΜΕΝJ<:Σ 30,73% 69,27% 100% 28,93% 71 .07% 100% 

Σ1ίνc1).u 69,89% 70,85% 

Έτο;-2 Έτυς -2 

ΜΙΙ ΜΙΙ 
ΠΤΩΧ. ΣVνuw 11η1χ. Σύνuλu 

Ι/Τ!lΧΕΥΜΕΝΕΣ JlΤΩ,'<ΕΥΜΕΝΕΣ 

ΜΙΙ 
66,98% 33.02% 100% 62,15% 37,!!5% 100% 

JITR.'<EVMENEΣ 

τιηι'<ΕΥΜΕΝΕΣ 32.96% 67.0-1% 100% 36,88% 63,12% 100% 

Σύνο).u 67,01% 62,63°0 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψιν τις αδυναμίες της Διακριτικής Ανάλυσης, 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της Λογιστικής Παλινδρόμησης η οποία σε σχέση με τη 

διακριτική ανάλυση δεν υπόκειται στους στατιστικούς περιορισμούς, κατά τους 

οποίους οι ανεξάρτητες μεταβλητές ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική 

κατανομή και οι πίνακες διακύμανσης -συνδιακύμανσης είναι ίσοι, ενώ δεν αποκλείει 

άλλες μορφές στατιστικών υποθέσεων. 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 8, παρατηρούμε ότι το 72,29% του δείγματος εκμάθησης για 

το έτος-1 και το 68,23% του δείγματος εκμάθησης για το έτος- 1 και το 68,23% του 

δείγματος εκμάθησης για το έτος-2 ταξινομήθηκε σωστά με το υπόδειγμα της 

λογιστικής παλινδρόμησης. Όσον αφορά το δείγμα ελέγχου, τα ποσοστά του 

δείγματος που ταξινομήθηκε σωστά με το υπόδειγμα της λογιστικής παλινδρόμησης, 

είναι 7 Ι ,61 % και 64,03% για τα έτη -1 και -2 αντίστοιχα. Τα ποσοστά απόκλισης των 

ορθών ταξινομήσεων στο δείγμα ελέγχου σε σχέση με το δείγμα εκμάθησης, είναι 

Ο,68% για το έτος-1 και 4,20% για το έτος-2. 

Πίνακας 8: Ταξινόμηση με τη μέθοδο της Λογιστικ'ής Παλινδρόμησης. 

\rίΊμιι Ι!:κ~ιάUrιcnις \ rίγιια Ελiιχuυ 

ΈτοS-J ... :τυς -J 

ΜΙΙ Mll 
ΠΤΩΧ. Σύνολο ιιηιχ. Σύνυλυ 

ΙΙ'ΓΩ..'ΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΤ!l.'ΧΕΥΜΕΝΕΣ 

ΜΙΙ 
72,89% 27,11 % 100% 70,93% 29.07% 1 00~' 

f11Π'<F.ΥΜΕΝΕ.Σ 

ΗΤιL'<Ι!:ΥΜΡ.ΝΕΣ 28,3 1% 7 1,69% 1~' 27,7 1% 72.2~. 10~. 

Σύνυλυ 72,29% 7 1.61°0 

Έτυς -2 'J<:τος -2 

ΜΙΙ ΜΗ 
ΠΤ!LΧ. Σύνολο ιιηι.χ. Σύνυλυ 

111ΏΧΕΥΜΕΝΕΣ ΙJΤΩ.'<ΕΥΜΕΝΕΣ 

ΜΙΙ 
68.02% 3 1,98% 

ΠΤ!L'<ΕΥΜΕΝΕΣ 
100% 6 1,88% 38. 12% ι οο~ι. 

rιΤ!LΧΕΥΜΕΝΕΣ 3 1,63% 68,37% 100% 34,64% 6S.36°ίι ι οο•;, 

Σύνολο 68.23% 64,03% 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο υποδειγμάτων είναι φανερό ότι το υπόδειγμα 

της λογιστικής παλινδρόμησης έχει μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα, συνολικά, 

από ότι το υπόδειγμα της διακριτικής ανάλυσης, δοθέντος του ότι ταξινόμησε ορθά, 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, τόσο στο δείγμα εκμάθησης, όσο και στο δείγμα 

ελέγχου και για τα δύο έτη . Το υπόδειγμα της διακριτικ'ής ανάλυσης ταξινόμησε 

καλύτερα μόνο τις μη πτωχευμένες στο δείγμα ελέγχου για το έτος-2 σε σχέση με 

αυτό της λογιστικής παλινδρόμησης (πίνακας 6). Αν και υπάρχει διαφορά στην 

προβλεπτική ικανότητα μεταξύ των δύο υποδειγμάτων, παρατηρούμε ότι: 

α.) η διαφορά στην προβλεπtική τους ικανότητα είναι πολύ μικρή, β.) Τα δύο 

υποδείγματα έχουν υψηλή προβλεπtική ικανότητα, τουλάχιστον για το έτος-1 . 
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Πίνακας 9: Ποσοστά συνολικών ορθών ταξινομήσεων και διαφορών στα δύο 

δείγματα ταξινόμησης. 

~είγμα Εκμάθt\σt\ς \εiγμα Eti'αou lluσuστu \ιαφορό>ν 

έως-1 69.89% 
~ιακριηκή 

70,85"0 -0.96°0 

Λνύ.l.uση tως-2 67.01% 62,63% 4J8~o 

Λcηιστική ί:tc>ς·Ι 72.29% 71.6 1 ~. Ο.6Κ"ίι 

JJαλ1νδρuιιησ11 έτuς-2 68.23% 64,0J~. 4.ΖΟ"ίι 

Η μελέτη αυτή, που αφορά επιχειρήσεις που πτώχευσαν (χρηματοοικονομική 

αποτυχία) κατά τα έτη 2002-2006, επιβεεβαιώνει ευρήματα προηγούμενης μελέτης τα 

αποτελέσματα της οποίας αναφέρονται στο Γαγάνης, Χ., Δσύμπος, Μ., Ζοπουνίδης., 

Κ., Κωνσταντίνος (2006), "Συστήματα πρόγνωσης της χρηματοοικονομικής 

αποτυχίας: Η ελληνική εμπειρία" στην οποία δοκιμάστηκαν τέσσερις μέθοδοι, εκ των 

οποίων οι δύο πολυκριτήριες. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μεταξύ των δύο μη 

πολυκριτηρίων μεθόδων, η λογιστική παλινδρόμηση, παρουσίασε υψηλότερη 

προβλεπτική ικανότητα ως προς την ταξινόμηση σε σχέση με τη διακριτική ανάλυση . 

Τα πολυκριτήρια υποδείγματα που αναπτύχθηκαν, προέρχονταν από το ερευνητικό 

πεδίο της αναλυτικής - συνθετικής προσέγγισης και ήταν οι μέθοδοι UT ADIS και 

MHDIS. Στη μέθοδο UTADIS, σκοπός ήταν η ανάπτυξη ενός υποδείγματος 

προσθετικής χρησιμότητας σε συνάρτηση με τον υπολογισμό των κατάλληλων ορίων 

αυτής, ώστε ταξινομήθηκαν οι εναλλακτικές ενέργειες, με το ελάχιστο δυνατό 

σφάλμα. Η μέθοδος MHDIS στηρίζεται στη χρήση προσθετικών συναρτήσεων 

χρησιμότητας, με δεδομένο ότι για την περιγραφή των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων όλων των κατηγοριών, τα κριτήρια αξιολόγησης δύναται να μην 

είναι εξίσου σημαντικά, με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού 

επιτυχίας ταξινόμησης έναντι των 

προϋπαρχόντων πολυκριτήριων μεθόδων. 

στατιστικών προσεγγίσεων και των 

Οι πολυκριτήριες μέθοδοι UT ADIS και MHDIS γενικά, επιτυγχάνουν υψηλά 

ποσοστά ορθών ταξινομήσεων, ~ιε μέσο ποσοστό επιτυχίας (σε βάθος τριετίας) που 

αγγίζει το 80%. Στη μελέτη εκείνη, προτάθηκε και μία ακόμη μέθοδος, η μέθοδος 

ELECTRE, η οποία εφαρμόζεται για την ταξινόμηση επιχειρήσεων με βάση τον 

κίνδυνο αποτυχίας. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη δυνατότητας πλήρους 

αντιστάθμισης των κριτηρίων εκτίμησης της επίδοσης των εναλλακτικών λύσεων σε 

ένα πρόβλημα απόφασης. 
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Κεφάλαιο 4 

4. ι Συμπεράσματα 

Η πρόβλεψη της πτώχευσης ενός οικονομικού οργανισμού είναι δύσκολο και 

πολύπλευρο θέμα και δεν μπορεί να εξαντληθεί με την παρούσα μελέτη. Όπως είδαμε 

στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, αναφέρονται πολλές σύγχρονες μελέτες (πολύ 

χαρακτηριστική είναι η μελέτη που προαναφέραμε) που διερευνούν το πρόβλημα 

αυτό, οι οποίες εφάρμοσαν πλήθος μεθόδων στατιστικών και μη όπως τα νευρωνικά 

δίκτυα, τα προσεγγιστικά σύνολα, τη μηχανική μάθηση, την ασαφή λογική, το 

μαθηματικό προγραμματισμό, τις πολυκριτήριες μεθόδους, (MHDJS, UT ADIS) αλλά 

και παλαιότερες όπως αυτές που στηρίχθηκαν στην μονοδιάστατη ανάλυση. Στην 

παρούσα μελέτη εφαρμόστηκαν η Διακριτική Ανάλυση και η Λογιστική 

Παλινδρόμηση για τη δημιουργία μοντέλων ταξινόμησης. Οι επιχειρήσεις που 

αποτελούσαν τον υπό μελέτη πληθυσμό ήταν αυτές που πτώχευσαν από το 2002 έως 

το 2006 και αυτές που δεν πτώχευσαν κατά την περίοδο αυτή. Τόσο το δείγμα των 

πτωχευμένων επιχεφήσεων όσο και το δείγμα των μη πτωχευμένων περιλαμβάνουν 

πρόσφατα οικονομικά δεδομένα στα οποία στηρίζονται οι αναλύσεις που έγιναν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, μία μελλοντική έρευνα μπορεί να διερευνήσει τη διαχρονικότητα 

υποδειγμάτων που έχουν παρουσιαστεί σε προγενέστερες έρευνες εφαρμόζοντας με 

δεδομένα μεταγενέστερης περιόδου, αλλά και την προβλεπτική ικανότητα άλλων 

μεθόδων προκειμένου να γίνει συγκριτική μελέτη της προβλεπτικής ικανότητας των 

μεθόδων. Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε η υπεροχή της Λογιστικής 

παλινδρόμησης έναντι της Διακριτικής ανάλυσης όσον αφορά την προβλεπτική τους 

ικανότητα. Η εφαρμογή πολυκριτηρίων μεθόδων αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής 

της μελέτης δώτι οι πολυκριτήριες μέθοδοι είναι απαλλαγμένες από στατιστικούς 

περιορισμούς σε ότι αφορά το δείγμα που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του 

υποδείγματος και δίνουν την δυνατότητα εισαγωγής ποιοτικών κριτηρίων εκτός των 

ποσοτικων. 

Τέλος, παρατηρώντας τα ευρήματα της μελέτης μας συμπεραίνουμε ότι η πτώχευση 

δεν είναι στιγμιαία κατάσταση στην οποία περιέρχεται η επιχείρηση ξαφνικά μια 

δεδομένη στιγμή. Είναι ο τελικός προορισμός μιας πορείας που ακολουθεί η 

επιχείρηση μέσα στο χρόνο. Η μελέτη αυτή προσδιόρισε τις ενδείξεις κινδύνου της 
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πορείας των επιχειρήσεων που προειδοποιούν τα στελέχη της επιχείρησης για το 

ενδεχόμενο της πτώχευσης και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για τ11ν πορεία της 

επιχείρησης τόσο από το εσωτερικό τ11ς (εργαζόμενοι, μέτοχοι κ.λ.π.) όσο και από το 

εξωτερικό της περιβάλλον (επενδυτές, κράτος κ.λ.π. ). 
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Παραρηίματα 

Παράρτιιμα Α 

Αποτελέσματα τιις στατιστικ1ίς ανάλυσιις ελέγχου Τ (T-test) διαφοράς μέσιι>ν 

των τιμ(ί>ν αριθμοδεικτών μεταξύ πτ<ι>χευμένων και μιι πτωχευμένων 

επιχειρ1ίσεων για το έτος-1 

Two-Sample T-Test and Cf: Κ.Ε./Β.Υ. ΠΤ - 1; Κ.Ε./Β.Υ. ΜΗ ΠΤ - 1 

Two-sample Τ tor Κ.Ε./Β.Υ. ΠΤ - 1 νs Κ.Ε./Β .Υ. ΜΗ ΠΤ -1 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Ε./Β .Υ. ΠΤ -1 82 1,004 0,570 0,063 

Κ. Ε./Β.Υ. ΜΗ ΠΤ 82 1,57 3,40 0,38 

DitfeΓence = mu (Κ.Ε./Β.Υ. ΠΤ -1)- ιηu (Κ.Ε./Β.Υ. ΜΗ ΠΤ-1) 

Estiιnate for difference: -0,565366 

95% CI foΓdifierence: (-1 ,322572; 0, 191841) 

T-Test of difference = Ο (vs not =): T-VaJue = -1 ,48 P-Value = 0,141 DF = 85 

Boxplot of Κ.Ε./Β.Υ. ΠΤ -1; Κ.Ε./Β.Υ. ΜΗ ΠΤ-1 

Two-SanψJe T-Test a11d CI: Κ.Ε/Σ. Ε. ΠΤ-1; Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 

Two-sample Τ for Κ.Ε/Σ.Ε. ΠΤ-1 νs Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Ε/Σ.Ε. ΠΤ-1 82 0,812 0,500 0,055 

Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 82 Ο,732 0,243 0,027 

52 



Ditference = mu (Κ.Ε/Σ.Ε. ΠΤ- 1 ) - mu (Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1) 

Estiιnate for dif1erence: 0,080366 

95% CJ for dif'ference: (-0,041162; 0,20 1894) 

T-Test ofdifference =Ο (vs not =): T-Yalue = 1,3 1 P-Yalue = 0, 193 DF = Ι 17 

Boxρlot οf Κ.Ε/Σ.Ε. ΠΤ-1; Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-J 

Two-Sample T-Test and CI: ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΠΤ-1; ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΜΗ ΠΤ-1 

Two-saιnple Τ tor ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΠΤ-1 vs ΔJΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΠΤ 82 Ο, 127 0,307 0,034 

ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΜΗ 82 0,40 1,77 0,20 

Difference = mu (ΔΙΑΘ./ΒΡ. ΥΠ. ΠΤ-1) - mu (ΔιΑΘ./ΒΡ. ΥΠ. ΜΗ ΠΤ -1) 

Estiιnate tor ditierence: -0,277073 

95% CI for difTerence: (-0,671920; Ο, 117773) 

T-Test of dίfference = Ο (νs not ;:::): T-Yalue = -1,40 P-Value = Ο, 167 DF = 85 

Two-Sample T-Test and CI: ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ- 1 ; ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΜΗ ΠΤ-J 

Two-sample Τ fοι· ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ- l νs ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΜΗ ΠΤ- 1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ 82 0,095 0,163 0,018 

ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΜΗ 82 0,153 0, 189 0,02 1 
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Difierence = mu (ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ- 1 )- mu (ΔJΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΜΗ ΠΤ- 1 ) 

Estiιnate for difference: -0,057805 

95% CJ for difference: (-0, 112244; -0,003366) 

T-Test of' dif'terence == Ο (νs not =): T-Value = -2, 1 Ο P-Value = 0,038 DF = 158 

Two-Sample T-Test and CI: Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-1; Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 

Two-saιnple Τ for Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-1 vs Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΠΤ 82 -0,075 0,427 0,047 

Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΜΗ 82 0,083 0,202 0,022 

Diίlerence = ιnu (Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΠΤ- 1)- mu (Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- ι) 

Estiιηate for difference: -0, 157683 

95% CJ for difference: (-0,260979; -0,054387) 

T-Test ofdifference =Ο (vs not =): T-Value = -3,02 P-Value == 0,003 DF = ι J5 

Two-Sample T-Test and CI: Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΠΤ- ι ; Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Two-sarnple Τ for Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΠΤ-1 νs Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΠΤ 82 -1 ,72 8,20 0,91 

Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΜΗ 82 0,74 2,48 0,27 

Ditlerence == mu (Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΠΤ- 1 ) - mu (Κ. Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΜΗ ΠΤ-1) 

Estiιηate for difference: -2,45939 

95% CI for dίfference : (-4,33694; -0,58184) 

T-Test of difference =Ο (vs not =): T-Value = -2,60 P-Value = 0,01 1 DF = 95 
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Two-Sample T-Test and CJ: ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΠΤ-1; ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 

Two-sample Τ for ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΠΤ-1 vs ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΑΠΑJΤ./Κ.Ε. ΠΤ-1 82 0,681 0,447 0,049 

ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΜΗ Π 82 0,50 1 0,270 0,030 

Ditrerence = ιηu (ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΠΤ-1)- mu {ΑΠΑΙΤ./Κ. Ε. ΜΗ ΠΤ-1) 

Estimate tor difference: Ο, 180488 

95% CI for difference: (0,066502; 0,294473) 

T-Testofdifference = O(vs not =): T-Value = 3, l3 P-Value = 0,002DF = 133 

Two-Sanφle T-Test aιιd CI: ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΠΤ-1; ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ-ι 

Two-sample Τ for ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΠΤ- 1 vs ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΠΤ-1 82 0,357 0,896 0,099 

ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ- 82 0,285 0,395 0,044 

Difterence = mu (ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΠΤ-1 ) - mu (ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ- 1) 

Estimate for difference: 0,07 1341 

95% α for difference: (-0, 143042; 0,285725) 

T-Testot'difference = O(vsnot =):T-Value = 0,66 P-Value = 0,511DF = 111 

55 



Two-Sample T-Test aιιd CI: ΠΩΛ./Σ.Ε. ΠΤ-1 ; ΠΩΛ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 

Two-sample Τ for ΠΩΛ./Σ.Ε. ΠΤ-l νs ΠΩΑ/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-l 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΠΩΛ./Σ.Ε. ΠΤ-1 82 1,42 2,77 0,31 

ΠΩΛ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 82 1,228 0,956 Ο, 11 

DitfeΓence = ιηu (ΠΩΛ./Σ.Ε. ΠΤ- 1) - rηu (ΠΩΛ./Σ.Ε. ΜΗΠΤ-1) 

Estimate tor ditl"erence: Ο, 190244 

95% CI tor ditrerence: (-0,450768; 0,831256) 

T-Test ot'difterence = Ο (νs not =): T-Value = 0,59 P-Value = 0,557 DF = 100 

Two-Sample T-Test and CI: Π.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-1; Π.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 

Two-sample Τ tor Π .Ε./Σ.Ε. ΠΤ-1 vs Π.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

Π.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-1 82 0,248 0,600 0,066 

Π.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 82 0,433 0,425 0,047 

Diffei-ence = ιηu (Π.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-1) - mu (Π.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1) 

Esti ιnate for difterence: -0, 184634 

95% CI for difference: (-0,345051 ; -0,0242 18) 

T-Test of differenc.e = Ο (νs not =): T-Value = -2,27 P-Value = 0,024 DF = 145 
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Two-Sample T-Test and CI: ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ-1; ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ 

ΠΤ-ι 

Two-sarnple Τ tor ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ- 1 vs ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΣΥΝΟΛ. ΥΠ./Σ.Ε. Π 82 0,957 0,906 Ο, 1 Ο 

ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. Μ 82 0,600 0,252 0,028 

DifteΓence = rnu (ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ- l) - mu (ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 ) 

Estiιnate for ditference: 0,356829 

95% CI for difference: (Ο, 150527; 0,563132) 

T-Test of difference = Ο (vs not =): T-Value = 3,43 P-Value = 0,001 DF = 93 

Two-Sample T-Test and Cl : Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΠΤ-1 ; Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΜΗ ΠΤ-J 

Two-sample Τ for Κ.Π. Φ.Τ./Ι. Κ. ΠΤ- 1 vs Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΠΤ 82 -0,45 8,89 0,98 

Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΜΗ 82 1,09 7,78 0,86 

DifteΓence = ιnu (Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΠΤ- 1 ) - mu (Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΜΗ ΠΤ-1) 

Estimate for ditference: -1,53598 

95% CI for difference: (-4, 113 13; 1,04117) 

T-Test of difference = Ο (vs not =): T-Value =-1, 18 P-Value = 0,24 1 DF = 159 
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Two-Sample T-Test arιd CI: Ι.Κ.ΙΙΙΑΓ.ΕΝΕΡ. ΠΤ-1; Ι.Κ./ΙΙΑΓ.ΕΝΕΡ. ΜΗ ΠΤ-1 

Two-sample Τ for Ι.Κ.ΙΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΠΤ-1 vs Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΜΗ ΠΤ- 1 

Ν Mean StDev SE Mean 

Ι.Κ.ΙΠΑΓ.ΕΝΕΡ. Π 82 2,5 24,2 2,7 

Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. Μ 82 2,20 3, 18 0,35 

Diffeι·ence = mu (Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΠΤ-1) - mu (Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΜΗ ΠΤ-1) 

Estimate for difference: 0,334512 

95% CI tor ditTerence: (-5,Ο 15828; 5,684852) 

T-Test of difference =Ο (vs not =): T-Value =Ο, 12 P-Value = 0,901 DF = 83 

Two-Sample T-Test a11d CI: ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ. Ε. ΠΤ-1; ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Two-sample Τ for ΒΡΑΧ. ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ-1 vs ΒΡΑΧ. ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ 82 0,876 0,675 0,075 

ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ 82 0,573 0,252 0,028 

Difference = mu (ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠT-1)-mu (ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1) 

Estirnate tor ditference: 0,303293 

95% CI for difterence: (Ο, 145513; 0,461072) 

T-Test ot.difference = Ο (vs not =): T-Value = 3,81 P-Value = 0,000 DF = 103 
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Two-Sample T-Test and CI: ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-1; 

ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-1 1 

Two-sample Τ for ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-1 vs ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ- 1 l 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.Ε 82 0,382 0,716 0,079 

ΚΕΦΑΛ.ΚfΝ./ΣΥΝ.Ε 82 0,348 0,280 0,03 Ι 

Difterence = ιηu (ΚΕΦΑΛ.ΚfΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-1)- rnu (ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-

1_ 1) 

Estiιηate for difference: 0,034024 

95% CI tor difference: (-Ο, 134360; 0,202409) 

T-Test of difference = Ο (νs not =): T-Value = 0,40 P-Value = 0,689 DF = 105 

Two-Sample T-Test and CI: (ΚΥΚΛ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.); (ΚΥΚ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.)/ 

Two-sample Τ for (ΚΥΚΛ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.)/ΒΡΑΧ.ΥΠ. ΠΤ- 1 νs (ΚΥΚ.ΕΝ.

ΑΠΟΘ.)/ΒΡΑΧ. ΥΠ.ΜΗ 

ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

(ΚΥΚΛ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.) 82 0,721 0,520 0,057 

(ΚΥΚ.ΕΝ. -ΑΠΟΘ.)/ 82 1 ,27 2,36 0,26 

DiffeΓence = mu ((ΚΥΚΛ.ΕΝ. -ΑΠΟΘ.)/ΒΡΑΧ.ΥΠ. ΠΤ-1)- mu 

((ΚΥΚ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ .)/ΒΡΑΧ.ΥΠ.ΜΗ ΠΤ-1) 

Estimate for difference: -0,545732 

95% Cl forditrerence: (-1 ,075850; -0,0156 14) 

T-Test of diflerence = Ο (νs not =): T-Value = -2,05 P-Value = 0,044 DF = 88 
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Two-Sample T-Test aιιd CI: 365*ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΠΤ- 1 ; 365*ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΜΗ 

ΠΤ-1 

Two-sample Τ for 365* ΑΠΑJΤ./ΠΩΛ ΠΤ- 1 vs 365* ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ ~ Ι 

SE 

Ν Mean StDev Mean 

365* ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ Π 82 378 775 86 

365*ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ Μ 82 176 189 21 

Ditference = mu (365* ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΠΤ-l)- mu (365* ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ- 1 ) 

Estimate for dίfference: 202, 145 

95% CI for difference: (27, 192; 377,098) 

T-Test of difference = Ο (νs not =): T-Value = 2,30 P-Value = 0,024 DF = 90 

Two-Sample T-Test aιιd CI: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΚΕΦ./; ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ 

Two-sample Τ for ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ ΣΥΝ.Ενερ.ΠΤ-1 vs ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ 

ΚΕΦ./ ΣΥΝ.Εν.ΜΗ 

ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ 82 0,039 0, 172 0,019 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ 82 0,0421 0,0570 0,0063 

Dit1erence = ιnu (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ ΣΥΝ.Ενερ.ΠΤ-1) - ιnu (ΑΠΟΘΕΜΑΤJΚ 

ΚΕΦ./ 

ΣΥΝ.Εν.ΜΗ ΠΤ-1) 

Estirnate for differenc.e: -0,002927 

95% CJ tor difference: (-0,042583; 0,036730) 

T-Test of' difference = Ο (νs not =): T-Value = -0, 15 P-Value = 0,884 DF = 98 
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Two-Sample T-Test arιd CI: Ι.Κ. / ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΠΤ-1; Ι.Κ. / 

ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΜΗ ΠΤ-1 

Two-sample Τ for Ι. Κ. / ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΠΤ- 1 vs Ι.Κ. / ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΜΗ 

ΠΤ- 1 

Ν Mean StDev SE Mean 

Ι.Κ. / ΣΥΝΟΛ. ΥΠΟ 82 Ο, 14 Ι , 79 0,20 

Ι.Κ. /ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟ 82 1,7 10,1 1, 1 

Di fieι-ence = rnu (Ι. Κ. / ΣΥΝΟΛ .ΥΠΟΧΡ. ΠΤ-1) - rnu (Ι.Κ. / ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΜΗ 

ΠΤ-1) 

Estimate for diffeι-ence: -1 ,60866 

95% CI for difierence: (-3,86102; 0,64371) 

T-Test ot· difference = Ο (νs not =): T-Value = -1,42 P-Value = Ο, 159 DF = 86 

Παράρηιμα Β 

Αποτελέσματα ηις στατιστικιίς ανάλυσιις ελέγχου Τ (T-test) διαφοράς μέσων 

τιι>ν τιμ6>ν αριθμοδεικτ6>ν μεταξύ πτ<ι>χευμέν(Ι)ν και μιι πτ<ι>χευ~ιένων 

επιχειριίσεων για το έτος-2 

Welcome to Minitab, press Fl for help. 

Retι·ieving project trorn fi le: 'F:\PTOXEFSI\DATA ΜΙΝ -2.MPJ' 

Results fοι·: Wor ksheet J(typet = ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ) 

Two-Sample T-Test and Cl: Κ.Ε./Β.Υ. ΠΤ-2; Κ.Ε./Β.Υ. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sample Τ for Κ.Ε./Β.Υ. ΠΤ -2 νs Κ.Ε./Β.Υ. ΜΗ ΠΤ -2 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Ε./Β.Υ. ΠΤ -2 82 1,63 2,03 0,22 

Κ.Ε./Β.Υ. ΜΗΠΤ 82 2, 16 7,38 0,81 
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Difference = mu (Κ.Ε ./Β .Υ. ΠΤ -2)- mu (Κ.Ε./Β .Υ. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estimate for difference: -0,530000 

95% CI tor difference: (-2,208235; 1, 148235) 

T-Test ot· difierence =Ο (vs not =): T-Value = -0,63 P-Value = 0,532 DF = 93 

Two-Sample T-Test and CI: Κ.Ε/Σ.Ε. ΠΤ-2; Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sarnple Τ for Κ.Ε/Σ.Ε. ΠΤ-2 vs Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Ε/Σ.Ε. ΠΤ-2 82 0,739 0,248 0,027 

Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 82 0,74 1 0,242 0,027 

DifΓerence = ιnu (Κ.Ε/Σ.Ε. ΠΤ-2) - mu (Κ.Ε/Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estiιnate tor difference: -0,0023 l 7 

95% cι for difference: (-0,07792 1; 0,073287) 

T-Test of difference = Ο (vs not =) : T-Value = -0,06 P-Value = 0,952 DF = 161 

Two-Sanφle T-Test aιιd CI: ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΠΤ -2; ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sample Τ for ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΠΤ -2 vs ΔΙΑΘ./ΒΡ. ΥΠ. ΜΗ ΠΤ -2 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΔJΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΠΤ 82 0,349 0,746 0,082 

Δf ΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΜΗ 82 0,72 3,08 0,34 

Difference = mu (ΔΙΑΘ./ΒΡ. ΥΠ. ΠΤ -2) - mu (ΔΙΑΘ./ΒΡ.ΥΠ. ΜΗ ΠΤ -2) 

Estiιnate for difference: -0,366463 

95% CI for difference: (- Ι ,061032; 0,328105) 

T-Test of ditfeI"ence = Ο (vs not =): T-Value = - 1,05 P-Value = 0,297 DF = 90 
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Two-Sample T-Test and Cl: ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-2; ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sarnple Τ for ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-2 vs ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΓ 82 0, 129 0,152 0,017 

ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΜΗ 82 0, 143 0,217 0,024 

Dit1eΓence = mιι (ΔΙΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-2) - ιnιι (ΔfΑΘ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estiιnate fοΓ ditlerence: -0, ο 14024 

95% CI for ditTerence: (-0,071766; 0,043717) 

T-Testofdifference = O(vsnot =):T-Value=-0,48 P-Value = 0,632 DF = 144 

Two-Saπιple T-Test and CI: Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-2; Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sample Τ for Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-2 νs Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΠΤ 82 0,047 0,262 0,029 

Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΜΗ 82 0,033 0,341 0,038 

Difference = mu (Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-2)- mu (Κ.Π.Φ.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estiιnate for difference: 0,014268 

95% CI tor ditTerence: (-0,079598; Ο, 108 134) 

T-Test ot'difference = Ο (vs not =): T-Value = 0,30 P-Valιιe = 0,764 DF = 151 
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Two-Sample T-Test aιιd CI: Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΠΤ-2; Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-saιnple Τ for Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΠΤ-2 νs Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΠΤ 82 1,9 J 2,2 1,3 

Κ.Π.Φ. Ε./Π.Ε. ΜΗ 82 1,48 9,29 1,0 

DitTet'ence = mu (Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΠΤ-2)- mu (Κ.Π.Φ.Ε./Π.Ε. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estimate tor difierence: 0,433293 

95% CI for difference: (-2,9 Ι 5055; 3, 781640) 

T-Test of difference = Ο (νs not =): T-Value = 0,26 P-Value = Ο, 799 DF = 151 

Two-Sample T-Test and CI: ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε . .ΠΤ-2; ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sample Τ tor ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΠΤ-2 vs ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΠΤ-2 82 0,506 0,277 0,03 l 

ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΜΗ Π 82 0,84 2,52 0,28 

Difference = mu (ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΠΤ-2) - mu (ΑΠΑΙΤ./Κ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estimate for djfference: -0,332073 

95% CI tor difTerenc.e: (-0,889027; 0,22488 1) 

T-Test ot' dif1e rence = Ο (νs not =): T-Value = -J , 19 P-Value = 0,239 D F = 82 
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Two-Sample T-Test and CI: ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΠΤ-2; ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sample Τ for ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΠΤ-2 νs ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΠΤ-2 82 0,285 0,449 0,050 

ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ- 82 0,307 0,434 0,048 

Difierence = ιnu (ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΠΤ-2)- mu (ΑΠΟΘ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ-2) 

Estiιnate tor difference: -0,021463 

95% CI for difference: (-0, 157589; Ο, ι 14662) 

T-Test of difference = Ο (vs not =): T-Value = -0,3 1 P-Value = 0,756 DF = 161 

Two-Sanιple T-Test aιιd CI: ΠΩΛ./Σ.Ε. ΠΤ-2; ΠΩΛ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sarnple Τ for ΠΩΛ./Σ.Ε. ΠΤ-2 νs ΠΩΛ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΠΩΛ./Σ.Ε. ΠΤ-2 82 1,3 1 1,63 0,18 

ΠΩΛ./Σ.Ε.ΜΗΠΤ- 82 1, 181 0,955 ο,ιι 

Differ·ence = mu (ΠΩΛ./Σ.Ε. ΠΤ-2)- mu (ΠΩΛ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estiιnate for difference: Ο, J 29878 

95% CI for difterence: (-0,282044; 0,541800) 

T-Test of difference = Ο (vs not =): T-Value = 0,62 P-Value = 0,534 DF = 130 
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Two-Sample T-Test and Cl: Π.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-2; Π.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sample Τ for Π.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-2 vs Π.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

Π.Ε./Σ. Ε. ΠΤ-2 82 0,333 0,296 0,033 

Π.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 82 Ο 192 Ο 207 Ο 023 
) ) ) 

Difterence = mu (Π.Ε./Σ.Ε. ΠΤ-2)- mu (Π.Ε./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estirnate tor difference: Ο, 141098 

95% CI for difference: (0,062194; 0,220002) 

T-Test of difference =Ο (vs not =): T-Value = 3,53 P-Value = 0,001 DF = 144 

Two-Sample T-Test aιιd CI: ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ-2; ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ 

ΠΤ-2 

Two-sample Τ for ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ-2 vs ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. Π 82 0,592 0,271 0,030 

ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. Μ 82 0,827 0,584 0,065 

DiffeΓence = ιηu (ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ-2)- mu (ΣΥΝΟΛ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estiιnate for difference: -0,234756 

95% CI for difference: (-0,375646; -0,093866) 

T-Test of difference = Ο (νs not =): T-Value = -3,30 P-Value = 0,00 l DF :; 114 
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Two-Sanιple T-Test aιιd Cl: Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΠΤ-1; Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sarnple Τ for Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΠΤ-1 vs Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΠΤ 82 0,30 1,48 Ο, Ι 6 

Κ.Π.Φ.Τ.Π.Κ. ΜΗ 82 0,80 2,93 0,32 

Diflerence = ιnu (Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΠΤ-1)- mu (Κ.Π.Φ.Τ./Ι.Κ. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estimate for dit"ference: -0,503415 

95% CI for difference: (-1,221374; 0,214545) 

T-Testofdiflerence = O(vsnot =):T-Value = -1,39 P-Value = 0,168DF=119 

Two-Sample T-Test and CI: Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΠΤ-2; Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-saιnple Τ for Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΠΤ-2vs1.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΜΗ ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. Π 82 4,5 15,3 1, 7 

Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. Μ 82 7,2 47,6 5,3 

Dift'erence = ιηu (1.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΠΤ-2)- mu (Ι.Κ./ΠΑΓ.ΕΝΕΡ. ΜΗ ΠΤ-2) 

Estiιηate for difference: -2,64610 

95% CJ tordifference: (-13,61531; 8,323 12) 

T-Test of'difference = Ο (vs not =): T-Value = -0,48 P-Value = 0,633 DF = 97 
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Two-Sample T-Test a11d CI: ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ-2; ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ-1 

Two-sarnple Τ to r ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ-2 νs ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ 82 0,554 0,277 0,031 

ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ 82 0,802 0,597 0,066 

Difieι-ence = mυ (ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΠΤ-2)- mu (ΒΡΑΧ.ΥΠ./Σ.Ε. ΜΗ ΠΤ- 1 ) 

Estimate for dit'terence: -0,248659 

95% CI for difference: (-0,392585; -0, !04732) 

T-Test of difference = Ο (νs not =): T-VaJue = -3,42 P-VaJue = 0,001 DF = Ι 14 

Two-Sample T-Test and 

ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-1 1 

CI: ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-2; 

Two-sample Τ for ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-2 vs ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ- 1 _ 1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΚΕΦΑΛ.ΚJΝ./ΣΥΝ.Ε 82 0,408 0,549 0,061 

ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.Ε 82 0,380 0,721 0,080 

DitTerence = rnιι (ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-2)- mu (ΚΕΦΑΛ.ΚJΝ./ΣΥΝ.ΕΝ. ΠΤ-

1_ 1) 

Estiιnate for difference: 0,027439 

95% CI for difference: (-0, 170248; 0,225 126) 

T-Test of difterence = Ο (νs not =): T-Value = 0,27 P-Value = Ο, 784 DF = 151 
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Two-Sample T-Test and CI: ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΠΩΛΗΣ ΠΤ-2; ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΠΩΛΗΣ 

ΜΗ ΠΤ-1 

Two-sample Τ fοι· ΚΕΦ.ΚfΝ./ΠΩΛΗΣ ΠΤ-2 vs ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΠΩΛΗΣ ΜΗ ΠΤ-1 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΚΕΦ.ΚfΝ./ΠΩΛΗΣ Π 82 0,33 4,64 0,51 

ΚΕΦ.ΚfΝ./ΠΩΛΗΣΜ 82 0,65 1,72 0, 19 

Difterence = mu (ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΠΩΛΗΣ ΠΤ-2) - rnu (ΚΕΦ.ΚΙΝ./ΠΩΛΗΣ ΜΗ ΠΤ-1) 

Estimate tor difference: -0,325244 

95% CI fordifference: (- 1,408 154; 0,757666) 

T-Test of difference =Ο (νs not =): T-Value = -0,60 P-Value = 0,553 DF = 102 

Two-Sample T-Test aιιd CI: (ΚΥΚΛ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.); (ΚΥΚ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.)/ 

Two-sample Τ for (ΚΥΚΛ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.)/ΒΡΑΧ.ΥΠ. ΠΤ-2 νs (ΚΥΚ.ΕΝ.

ΑΠΟΘ.)/ΒΡ ΑΧ.ΥΠ.ΜΗ 

ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

(ΚΥΚΛ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.) 82 1,3 1 1,54 0,17 

(ΚΥΚ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.)/ 82 1,84 7,31 0,81 

Difterence = mu ((ΚΥΚΛ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.)/ΒΡΑΧ.ΥΠ. ΠΤ-2)- mu 

((ΚΥΚ.ΕΝ.-ΑΠΟΘ.)/ΒΡΑΧ.ΥΠ.ΜΗ ΠΤ-2) 

Estimate for difference: -0,528902 

95% CI for ditference: (-2, 168183; 1, 1103 78) 

T-Test of difference = Ο (νs not =): T-Value = -0,64 P-Value = 0,523 DF = 88 
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Two-Sample T-Test and CI: 365*ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΠΤ-2; 365*ΑΠΑΙΤ.illΩΛ ΜΗ 

ΠΤ-2 

Two-sample Τ for 365*ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΠΤ-2 νs 365*ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΜΗ ΠΤ-2 

SE 

Ν Mean StDev Mean 

365* ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ Π 82 ι 73 197 22 

365* ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ Μ 82 237 587 65 

Ditference = mu (365*ΑΠΑΠ./ΠΩΛ ΠΤ-2)- mu (365*ΑΠΑΙΤ./ΠΩΛ ΜΗΠΤ-2) 

Estimate tor difference: -64, 1680 

95% CI tor difTerence: (- 199,8767; 71,5406) 

T-Test ot'difference = Ο (νs not =): T-Value = -0,94 P-Value = 0,350 DF = 99 

Two-Sample T-Test and CI: ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΙΚ ΚΕΦ./; ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΙΚ ΚΕΦ./ 

Two-sample Τ for ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ ΣΥΝ.Ενερ.ΠΤ-2 νs ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ 

ΚΕΦ./ ΣΥΝ.Εν.ΜΗ 

ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ 82 0,056 0, 126 0,014 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ 82 0,068 0,397 0,044 

Di fteι-ence = ιnu (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ ΚΕΦ./ ΣΥΝ.Ενερ.ΠΤ-2) - ιnu (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ 

ΚΕΦ./ 

ΣΥΝ.Εν.ΜΗ ΠΤ-2) 

Estimate tor difference: -0,Ο 1256 1 

95% CI tor djfference: (-0,103942; 0,078820) 

T-Test ot'difference = Ο (νs not =): T-Value = -0,27 P-Value= 0,786 DF = 97 
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Two-Sample T-Test aιιd CI: 1.Κ. Ι ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΠΤ-2; Ι.Κ. Ι 

ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΜΗ ΠΤ-2 

Two-sample Τ fo1· Ι.Κ. / ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΠΤ-2 vs f . Κ. / ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΜΗ 

ΠΤ-2 

Ν Mean StDev SE Mean 

Ι.Κ. / ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟ 82 1,76 8,15 0,90 

Ι.Κ. / ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟ 82 1,44 8, 12 0,90 

Difference = ιnu (1.Κ. Ι ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΠΤ-2) - rnu (Ι . Κ. Ι ΣΥΝΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΜΗ 

ΠΤ-2) 

Estimate for difference: 0,3 J 8902 

95% CI for difference: (-2,191107; 2,828912) 

T-Test ot'ditierence = Ο (νs not =): T-Valne = 0,25 P-Valne = 0,802 DF = 161 
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Παράρηιμα Γ 

Επιχειρήσεις πτιι>χευμένες και μιι που συμπεριλιίφθηκαν στο δειγμα 

24HOURS 

4LAMDA 

A.G.V. 

A.L.S. 

A.P.L. 

ABCSA 

ABS 

ACCESS 

ACQUA SOURCE 

ACRO CLOTHING Ανώνυμη εμπορική και κατασκευαστική εταφεiα 

ACTIS 

ADAMCO 

ADECA 

ADELCO 

ADLER 

AGROFOOD 

AGROLrNE 

AfRLEX 

ALCAN 

ALCAN 

ALCOMA 

ALFA FROST 

ALIMENTA NOVA 

ALLEGRO 

ALLFISH HELLAS S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ fΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ALPHANET 

ALUMAC 

ANACONDA 

APPLIED 

ARMYNAVY 

ARROW 
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ARTOON 

ATHENS NEWS 

ATLAS TAPES 

AUTOMARIN 

AXCEL 

BALLOON PLANET 

BASIS & BASIS 

BATS BUSJNESS ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ Λ ΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ 

BROOKL ΥΝ NEW YORK ΡΙΖΖΑ ΑΕ 

CADEX HI-FI ΑΕ. Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας κ' Παραγωγής Ηλεκτρικιί)ν -

Ηλεκτρονικιί)V κ' Οπτtκοακουστικών ειδών 

CAFETEX 

CAPTAIN FISH ΑΕ. -Αν. Εμπ. κ' Βιομ. Εταιρεiα Ναυπ. κ' Κατεψ. Τροφ. 

CHAMAKIOTIS 

CHARDALIA 

CHATZJANTONIADJS 

CHATZIDIMITRIOU 

CHRIS-MAN 

COMPUTER TRADE CENTER ΑΒΕΕ 

Comvort Διαφήμισης Έρευνα Αγοράς - Παργωγή Τηλεοπτικών Ταινιών Εμπορική 

ΑΕ 

CTC 

DELTA 

DJGIT AL TECHNOLOGY 

DIMA 

DIPRO ΕΜΠΟΡΙΟ - Αντιπ/πεiες Τροφίμων, Ποτών κ' Ειδών Οικιακής Χρήσης 

Ανώνυμη Εταιρία 

EMCO 

ENERGA 

ESPRJT 

EUROCOP Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΝΔΥΜΆΤΩΝ (πρώην: EURO STRAJGHT LINE ΑΒΕΕ) (Δ.Τ. EUROCOPA 

ΑΒΕΕ) 
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FA 

FASMA 

FELEKf 

FLASH 

FORSA PRESS 

FRAMER STAIRCASES 

GALINI 

GENIMEX 

HALYVOKOPl 

HEALTH 

HELLENrc STAR AIRWAYS SA ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ETAIPrA (Δ.Τ. ΕΛΛΕΝΙΚ 

ΣΤΑΡ ΕΑΡΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 

HERMES 

HIPACK 

ITCC ΑΕ. 

ITWAY 

ΚARCHER 

KOURTOGLOU 

LOGISYS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ LOGISTJCS 

LOVE RADIO 

MEDEX HELLAS ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟJΝΩΝΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Δ.Τ. MEDEX HELLAS 

ΑΒΕΕ) 

MEDITERRANEO 

MODANOTTE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔ ΥΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 

NEUROCELL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. NEUROCELL 

ΑΕ) 

NEW LIGHT - Α. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΒΕΕ 

ORJONGROUP 

RALCO 

REDERION ΑΕ 

REPROGRAPHIC Α.Ε. 

SHOPTECH 
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SOFLOLENS 

SPES 

STAR BOOKS 

SWEETHEART 

TECHNJCAL BUREAU 

TELECOM ΟΝΕ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ Υ ΛfΚΟΥ - ΤΗΛΕΠ/ΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

TOPCUT 

TROFINU 

TZANIDES 

UNDER CONTROL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Τ. 

UCSAE) 

V ASCO CENTER 

V ASlLEIADIS 

ΖΟΟΡΑRΚ 

Α. ΑΛΚΥΩΝ ΑΕΒΕ - Γ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ κ' ΣJΑ ΑΕΒΕ - BfOMHXANIA 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔ ΥΜΑ ΤΩΝ 

Α. κ' Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ Α.Ε. 

Α. ΜΠΕΡΣΟΣ ΑΕ 

ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΠ<Η Α.Ε. 

ΑΕΒΕ ΕΝΔ ΥΜΑ ΤΩΝ PROV Α 93 

ΑΛΑΚΟ Α.Ε. ΜΕΤ ΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΟΛ ΥΒΔΟΥ ΨΕΥ ΔΑΡΓΥΡΟΥ 

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΑΕ ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡ ΑΛΩΝΩΝ 

ΑΜΦΙΕΣΗ Ανώνυμη Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία - Κατασκευιi -

εμπορία ετοίμων ενδυμάτων - υποδημάτων κ' Εμπορία επίπλων 

ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΑΝΚΟΡ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κ' 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡJΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟfΝΩΝΙΑΚΩΝ YffiIPEΣIΩN ΒΙΟΛΙΠ ΑΕ (Δ.Τ. ΒΙΟΛΠΙ ΑΕ) 

ΑΦΟΙ Σ. κ' Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

ΑΦΟf Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ 
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑ1 ΒΙΟΜΗΧΑΝJΚΗ 

ETAJPEIA ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΚΔΟΤlΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ETAfPEIA 

Δ.Α ΠΕΊΡΟΥ ΑΕΒΕ - Είδη μηχανογράφησης - Εμπορία Η/Υ (Δ.Τ. MICROSTORE 

ΑΕΒΕ) 

ΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤJΚΗ ΑΕ. 

ΔΥΤΕΚΑΤ ΑΕ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓJΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡ ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ) 

ΕΜΠΟΡΙΟΥΜ ΣΠΟΡΤΣ ΑΕ 

ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ ΦΑΡΜΆΚΩΝ - ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ Α ΤΟΜΙΚΗΣ 

ΥΓlΕΙΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. PEFAR ΑΕ) 

ΕΤ ΑΠ ΑΕΒΕ - Εταιρεία Ταχυδρομικών Πωλήσεων 

Η. ΜΠΕΡΙΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΘΕΜΑ GRAPfΠCS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΥΨJΝΩΝ 

ΑΓ ΑΛΜΑ ΤJΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΆΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ:ΧΝΤΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ. Τ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΒΕΕ) 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΡΓΩ ΑΕ 

ΚΑΖΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. CASA 

MODERNAAE) 

ΚΑ-ΣΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΉ κ· ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ κ· 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΟΛΧΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΡΕΑ ΤΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΙΊΕΤΡΟΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ, ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. 

ETAJPEIA ΖΩΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ' ΑΛΙΕΥΜΑ ΤΩΝ 

ΚΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Δ.Τ. ΚΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΕΒΕ) 

ΛΙΓΚ ΑΒΕΕ 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΉ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΚΗ - ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΠ<Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.) 

ΜΑΓΚΟΣ ΑΕ. - Παραγωγή Ε1κόνας Και Ήχου 

ΜΕΓ Α κτrΣΜΑ ΑΕ. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΆΤΩΝ - ΥΠΟΔΗΜΆΤΩΝ -

ΑΞΕΣΟΥ ΑΡ κ' ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ κ' ΥΠΟΔΗΣΗΣ (Δ.Τ. BARETTJ 

ΑΕΒΕ) 

ΜΠΕΤΟΜΑΡ ΑΕ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ 

Ν. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔ ΥΣΕΩΣ 

ΝΕΑ ΙΑΤΡlΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΉ ΑΕ - Εμπορία Νοσοκομειακών Ειδών 

ΝΤΙΠΑΝ ΑΕΒΕ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ Λ ΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤLΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ' ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ETArPEIA (Δ.Τ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ Λ ΥΣΕΙΣ, 

ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ.) (πρ<ί)ην: ΩΡΟΡΑ Παγκόσμιες Λύσεις ΑΕ) 

ΠΑΓΩΝΗΣ PACΚAGING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ, 

ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤLΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΘΕΝΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΤΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 

ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔ ΥΣΕΩΣ -

ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ (Δ.Τ. MIFO ΑΕ) 

ΠΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕfΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Δ. Τ. ΠΛΕΙΑΣ ΑΕ) 

ΠΡΑΪΜ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ( Δ. Τ. PRJME Υ ACHTING ΑΕ.) 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΉ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

Σ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ - Φ. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ (Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ ΑΒΕΕ) 

Σ. ΚΑΙ Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

ΣΑΛΒΥ - Ανώνυμος Εταιρεία - Εισαγωγική - Εμπορική - Βιομηχανική (Δ.Τ. 

ΣΑΛΒΥ ΑΕ) 

ΣΜΥΡΝ ΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕΕ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ Α.Ε.Ε. - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ -

ΑΛΙΕΙΑΣ- SPORTSWEAR (Δ.Τ. ASOSPORT) 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΕΒΕ (Δ.Τ. Αλλός ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ) 
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ΣΤΑΛΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜJΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ (Δ.Τ. STAHLKON) 

ΤΕΧΝΟΦΑΝ ΑΕ 

ΤΡ ΑΝΣ ΚΡΕΝΤΙΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ {ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡJΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ (Δ.Τ. 

TRANS CREDIT INΊΈRNATJONAL (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ) 

ΦΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

ΦΟΥΝΤ ΣΑΠΛΑΪΣ - ΕΚΜΕΤ ΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΕ ( Δ. Τ. 

ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ) 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Χ. Π. ΣΥΝΟΔJΝΟΣ ΑΕ 

ΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΜ ΑΕΒΕ 
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Ηαοάοτn ιια Η 
Πίνακαc t·actor ana1νsis ηα τα έτη -J και -2 

Rotated Com11onent 
1 2 3 4 5 6 7 8 

VAR000\7 0.96062 0.0124 0.10373 0.02356 0.00797 ο 00414 -Ο 0306 -0.0159 
VAR00003 0.95898 ο 05364 0.02559 -0.0126 -Ο 0389 -Ο 1115 -0.0486 ο 00057 
VAROOOOI 0.95385 ο 02156 0.05696 ο 01259 -0.0299 0.01537 -0.0504 ο 00424 
VAR00020 ο 87781 -0.1313 -Ο 0537 0.04013 -0.0367 0.06554 0.18466 0.00111 
VAR00002 -0.0282 0.90466 -0.0015 0.06019 -0.0242 -Ο 0644 ο 00548 0.0134 
VAR00009 -Ο 0429 0.83549 -0.0406 -Ο 0947 -0.1651 ο 01348 ο 39464 ο 03568 
VAROOOJ 1 -0.0989 ο 68543 -0.6357 ο 00357 -Ο.ΟΙ 17 0.07503 0.23985 0.02768 
VAR00013 -0.0161 0.02842 0.90242 0.06097 -0.0223 0.13569 -Ο 0736 0.11657 
VAROOOJ4 -0.1134 ο 05059 -0.8923 0.0816 1 -0.055 ο 0885 -0.Ι 557 0.2236 
VAR00005 0.08626 ο 0655 0.0 1842 ο 88922 0.00235 -Ο 033 ο 16908 -Ο 2296 
VAROOOl5 ο 04851 ο 27012 029277 -0.7152 0.03618 -Ο Ι 093 ο 3085 1 -0.0168 
VAROOOl2 ο 00395 ο 13655 0.02876 ο 66674 0.04422 ο 08061 -0.0994 0.10244 
VAR00006 0.01055 -0.1805 0.27759 0.62488 -Ο 4097 -Ο Ι 389 0.33799 ο 06529 
VAR00018 0.0289 ο 03093 -0.0255 0.00213 0.88963 ο 3258 -Ο Ι 543 -0-0579 
VAR00016 -0.0909 -Ο 2698 0. 12457 -0.0968 0.7 1175 -Ο 0982 0414 11 -Ο.Ο 159 
VAR00007 -Ο.Ο Ι 15 -Ο 029 0.08 188 ο 11903 ο 22203 ο 86226 -Ο 04 1 ο 07987 
VAR00004 Ο. Ι 8274 ο 51143 0. 12917 0.05634 -0.032 -Ο 5634 -0. 1297 -Ο 1103 
VAR00008 -0.22 15 -Ο 18 17 -0.0174 ο 04502 0.46008 -Ο 5017 ο 05548 0.3 1508 
VAROOO IO ο 05693 ο 37095 -0.0262 -0.0 106 ο 05 15 ο 0 1488 ο.8282 l ο 03287 
VAR00019 ο 02322 ο 03307 -0.0597 -0.0375 -0.0263 0.05434 ο 02829 0.94 11 6 
Extι·action Method: 
Rotation Method: 

a Rotation conveωed 

Rotated Com onent 
1 2 3 4 5 6 

VAROOOO I 0.95585 -0.04706 0.10902 0.03533 ο 07427 ο 03286 
VAR000 17 ο 95004 -Ο 04928 ο 09407 0.0409 ο 07862 0.03127 
VAR00020 0.83593 -0.08162 -0.25425 -0.0 1096 -Ο 01019 -0.25322 
VAR00003 0.83308 -0.08846 0.24971 Ο.0?727 -0.10297 0.04147 
VAR000 l4 -0.Ι 7943 0.934 14 0.0335 0.0976 -0.07697 -0.07917 
VAROOO I I -0. 13932 0.92633 ο 04251 0.10074 -Ο 119 18 -0.04733 
VAROOO I 9 0.0577 0.80026 ο 0165 0. 19173 -Ο 11 757 -0.04339 
VAR00002 ο.οι 882 0.224 18 ο 80791 -0.09528 ο 29456 -0. Ι 1286 
VAR00010 -0.03053 -0.28833 -Ο 7228 0.12327 -Ο 3354 0.04734 
VAR00004 0.22 103 -Ο 16163 ο 6250 1 0.07347 -Ο 14277 0.0022 1 
VAR00007 0.00686 0.06025 -0-37 183 -Ο.Ο 151 ο 16209 0.05352 
VAR00015 0. 14662 0. 1758 1 -0.06 132 0.89701 ο 04 111 -0.04803 
VAR00005 ο 02575 -0. 143 17 -0.0 1077 -0.805 ο 20968 -0.00 105 
VAR00006 ο 04 148 -Ο 25527 ο 02761 -0.23 164 0,79828 -0.08022 
VAR00013 0.0204 -Ο 38248 0.05714 -0.100 18 ο 73278 -0.0267 
V AR00012 -0.0262 0. 17761 -0~06353 0.28502 ο 4 1706 0. 1016 
VAR00016 -0.2577 -0.00936 ο 2629 1 0.33 164 0. 10728 ο 6528 
VAR00008 -Ο 09571 -Ο 08992 0.03327 0.065 -Ο 1467 ο 65 138 
VAR00009 -0.18206 0.12779 021338 ο. ι 7543 ο 06329 -Ο 62093 
VAR00018 0.01527 0.05318 -Ο 17456 -0.076 0.12507 0.52416 

Extraction Mcthod: 
Rotation Method: 

a 
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