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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Μια εταιρεία υπάγεται σε καθεστώς
αποτυχίας όταν εντάσσεται στο πτωχευτικό
δίκαιο και:
Ø είτε προβαίνει σε αναδιάρθρωση µε
σκοπό την εξυγίανση της

Ø είτε σε ρευστοποίηση των
περιουσιακών τις στοιχείων.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

� Η αδυναµία κάλυψης των υποχρεώσεων 
για εύλογο χρονικό διάστηµα.

� Η χαµηλή έως αρνητική κερδοφορία.
� Η αδυναµία διανοµής µερισµάτων.
� Η αναποτελεσµατική διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

• Μονοµεταβλητή Διακριτή Ανάλυση (Beaver, 1966)
• Πολυµεταβλητή Διακριτή Ανάλυση (Altman, 1968)
• Λογιστική Παλινδρόµηση (Logit) (Ohlson, 1980)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
• Νευρωνικά Δίκτυα (Odom & Sharda (1990))
• Support Vector Machines (Fan & Palaniswami (2000), Gestel et al., (2006))

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
• Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδοµένων (DEA) (Charnes, Cooper & Rhodes (1978)) 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
• Shumway (2001) και Hol (2006)
• Complementary Log-Log Υπόδειγµα (Mare, (2012))
• Panel Logit (Tinoco & Wilson, (2013))



ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

• Σύνολο Ενεργητικού
• Έσοδα
• Λειτουργικό Κόστος

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
• Κεφάλαιο Κίνησης/Σύνολο Ενεργητικού
• Καθαρά Κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού
• EBIT/Σύνολο Ενεργητικού
• Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
• Quick Assets/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
• ΑΕΠ
• Προσφορά χρήµατος (Μ1)
• Δείκτης Τιµών Λιανικής

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
• Τιµή Μετοχής
•Μέγεθος Επιχείρησης



ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
�Μεταβλητές που έχουν προταθεί στη
σχετική βιβλιογραφία

� Τεχνικά χαρακτηριστικά υποδειγµάτων
� Προς τα εµπρός επιλογή και προς τα πίσω
απαλοιφή µεταβλητών

� Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal
Component Analysis)

� Soft Set Theory



ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
MDA (ALTMAN, 1968)

Altman’s Z score

Όπου:



Altman’s Z score

Η εξαρτηµένη µεταβλητή Ζ λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [1.81, 2.67]. 
Αναλυτικότερα:
� Εάν Ζ> 2.67, η εταιρεία δεν οδηγείται σε χρεοκοπία
� Εάν Ζ< 1.81, η εταιρεία οδηγείται σε χρεοκοπία
� Εάν 1.81<Ζ<2.67, δεν µπορούµε να αποφανθούµε.

Βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι προϋποθέτει η κατανοµή των

τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών να ακολουθεί τη πολυµεταβλητή

κανονική κατανοµή, γεγονός που δεν ισχύει στην περίπτωση των

αριθµοδεικτών.



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
LOGIT (OHLSON (1980))

Το υπόδειγµα λαµβάνει τη µορφή:

Όπου       οι τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών.



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
LOGIT (OHLSON (1980))

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι εκτιµήσεις της πιθανότητας 
βρίσκονται αυστηρά στο διάστηµα 
[0,1]. 

Προϋποθέτει την µη ύπαρξη 
πολυσυγκραµµικότητας στις 
ανεξάρτητες µεταβλητές.

Τόσο οι ανεξάρτητες µεταβλητές όσο 
και τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης 
δεν είναι απαραίτητο να κατανέµονται 
κανονικά. 

Δεν κρίνεται ως απαραίτητη
προϋπόθεση η ύπαρξη γραµµικής
σχέσης ανάµεσα στην εξαρτηµένη και
στις ανεξάρτητες µεταβλητές.



NEURAL NETWORKS
(ODOM & SHARDA (1990))

Τριών στρωµάτων πρόσθιας τροφοδότησης δίκτυο

� Επίπεδο Εισόδου: Αριθµοδείκτες για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας
� Επίπεδο Εξόδου: Σχέσεις απεικόνισης µεταξύ των επιπέδων εισόδου και εξόδου
� Ενδιάµεσο Επίπεδο: Αποτυχηµένες ή µη επιχειρήσεις



NEURAL NETWORKS
(ODOM & SHARDA (1990))
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι τιµές των ανεξάρτητων
µεταβλητών δεν χρειάζεται να 
ακολουθούν την κανονική κατανοµή.

Αναγκαιότητα ύπαρξης µεγάλου 
πλήθους δεδοµένων, προκειµένου να 
εκπαιδευτεί ένα νευρωνικό σύστηµα.

Δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιας 
σχέσης µεταξύ των µεταβλητών. 

Δυσκολία στη χρήση καθώς η 
εφαρµογή του προϋποθέτει καλή 
κατανόηση της σύνθετης δοµής των 
δικτύων. 

Ισχυρή ικανότητα απεικόνισης βάσει
της δοµής του δικτύου.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DEA)

� Output oriented constant returns to scale version of DEA (Charnes, Cooper & Rhodes 
(1978))

� Output oriented variables returns to scale version of DEA (Banker et al., 1984).
Προσθήκη ενός επιπλέον περιορισµού κυρτότητας:

όπου η συνεισφορά της κάθε εταιρείας στη µέτρηση της αποδοτικότητας.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DEA)
ΣΥΝΟΡΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

� DEA SCORE = 1àΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
� DEA SCORE < 1àΜΗΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DEA)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δεν χρειάζεται µεγάλο όγκο δεδοµένων για
προβεί σε αξιολόγηση

Δεν λαµβάνει υπόψιν την επίδραση

εξωτερικών παραγόντων στην

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.
Δεν απαιτεί οι χρησιµοποιούµενες
µεταβλητές να ακολουθούν κάποια

συγκεκριµένη κατανοµή ή να υπάρχει

κάποιου είδους σχέση µεταξύ των εισροών
και των εκροών.

Δεν µας δείχνει πως θα µπορούσε να
βελτιωθεί η αποδοτικότητα.

Δεν προϋποθέτει τον εκ των προτέρων

καθορισµό του συνόρου αποδοτικότητας.
Αγνοεί στατιστικά σφάλµατα και

δεδοµένου ότι αποτελεί µη παραµετρική
µέθοδο, είναι δύσκολο να προβούµε σε
διενέργεια στατιστικών ελέγχων.

Πραγµατοποιείται συγκριτική αξιολόγηση
των επιχειρήσεων βάσει των τιµών
σχετικής αποδοτικότητας που

υπολογίζονται.



ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
SHUMWAY(2001)

Ø Χαρακτηρισµός προγενέστερων υποδειγµάτων ως
«στατικών» υποδειγµάτων καθώς αναφέρονται σε µια
συγκεκριµένη χρονική στιγµή και δεν λαµβάνουν
υπόψιν τις µεταβολές στα δεδοµένα των εταιρειών µε το
πέρας του χρόνου.

Ø Προτάθηκε η χρήση hazard υποδειγµάτων στα οποία:
• Ο κίνδυνος µια επιχείρηση να προβεί σε χρεοκοπία

µεταβάλλεται µε τη πάροδο του χρόνου.
• Δίνεται η δυνατότητα συµπερίληψης και
µακροοικονοµικών µεταβλητών.



ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
SHUMWAY(2001)

Απέδειξε πως:

Δεδοµένου ότι η συνάρτηση πιθανοφάνειας 

Μπορεί να λάβει τη µορφή: 

Και συνεπώς

η οποία αποτελεί τη συνάρτηση πιθανοφάνειας ενός hazard model µε 

«Ένα multiperiod logit model είναι ισοδύναµο µε ένα διακριτό hazard model»



HAZARD MODELS
PANEL LOGIT (TINOCO & WILSON, (2013))
Η πιθανότητα µία εταιρεία να οδηγηθεί σε αποτυχία δίνεται από τη σχέση:

Όπου και x είναι το διάνυσµα των αναξάρτητων µεταβλητών και 

Συνεπώς:

Οι Tinoco &Wilson:
� Συµπεριέλαβαν στην ανάλυση τους µακροοικονοµικές µεταβλητές (δείκτης τιµών
λιανικής, 3 month treasury bill rate) σε συνδυασµό µε αριθµοδείκτες και µεταβλητές
της αγοράς (τιµή µετοχής, µέγεθος της εταιρείας, lagged cumulative security
residual return, Market Capitalization/Total Debt).

� Τα ευρήµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι η προβλεπτική ικανότητα του
υποδείγµατος που συνδυάζει όλες τις παραπάνω κατηγορίες µεταβλητών είναι
στατιστικά σηµαντικότερη και οδηγεί σε πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα.



HAZARD MODELS
COMPLEMENTARY LOG-LOG MODEL

(MARE (2012))
Η συνάρτηση κινδύνου λαµβάνει τη µορφή:

Όπου:
j, i οι µεταβλητές του χρόνου και της κάθε τράπεζας

το διάνυσµα των χρονικά µεταβαλλόµενων λογιστικών µεταβλητών
το διάνυσµα των χρονικά µεταβαλλόµενων µακροοικονοµικών µεταβλητών
parametric baseline function

και       τα διανύσµατα των παραµέτρων που πρέπει να εκτιµηθούν.

Μακροοικονοµικές Μεταβλητές: Three month average interbank deposit rate, regional
unemployment rate, concentration of regional outlets.
Χρηµατοοικονοµικές Μεταβλητές: Total Assets, Loans/Deposits, Loan Loss
Provisions/Loans e.t.c.



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (1)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

MDA • Ευκολία στη χρήση • Κατανοµή Ανεξάρτητων 
Μεταβλητών (Πολυµεταβλητή 
Κανονική Κατανοµή)

Αριθµοδείκτες

LOGIT • Οι εκτιµήσεις της πιθανότητας

βρίσκονται αυστηρά στο διάστηµα
[0,1].

• Τόσο οι ανεξάρτητες µεταβλητές
όσο και τα κατάλοιπα της

παλινδρόµησης δεν είναι

απαραίτητο να κατανέµονται
κανονικά.

• Δεν κρίνεται ως απαραίτητη

προϋπόθεση η ύπαρξη γραµµικής
σχέσης ανάµεσα στην εξαρτηµένη
και στις ανεξάρτητες µεταβλητές.

• Προϋποθέτει την µη ύπαρξη

πολυσυγκραµµικότητας στις

ανεξάρτητες µεταβλητές, να µην
υπάρχει δηλαδή γραµµική σχέση
ανάµεσα στις ανεξάρτητες

µεταβλητές.

Αριθµοδείκτες

NEURAL 
NETWORKS

• Οι τιµές των ανεξάρτητων

µεταβλητών δεν χρειάζεται να

ακολουθούν την κανονική

κατανοµή.
• Δεν προϋποθέτει την ύπαρξη

κάποιας σχέσης µεταξύ των

µεταβλητών.
• Ισχυρή ικανότητα απεικόνισης

βάσει της δοµής του δικτύου.

• Αναγκαιότητα ύπαρξης µεγάλου
πλήθους δεδοµένων, προκειµένου
να εκπαιδευτεί ένα νευρωνικό

σύστηµα.
• Δυσκολία στη χρήση καθώς η

εφαρµογή του προϋποθέτει καλή
κατανόηση της σύνθετης δοµής
των δικτύων.

Αριθµοδείκτες



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (2)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
DEA • Δεν χρειάζεται µεγάλο όγκο

δεδοµένων για προβεί σε
αξιολόγηση

• Δεν απαιτεί οι χρησιµοποιούµενες
µεταβλητές να ακολουθούν κάποια
συγκεκριµένη κατανοµή ή να
υπάρχει κάποιου είδους σχέση
µεταξύ των εισροών και των
εκροών.

• Δεν προϋποθέτει τον εκ των
προτέρων καθορισµό του συνόρου
αποδοτικότητας.

• Πραγµατοποιείται συγκριτική
αξιολόγηση των επιχειρήσεων
βάσει των τιµών σχετικής
αποδοτικότητας που υπολογίζονται.

• Δεν λαµβάνει υπόψιν την επίδραση
εξωτερικών παραγόντων στην
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

• Δεν µας δείχνει πως θα µπορούσε
να βελτιωθεί η αποδοτικότητα.

• Αγνοεί στατιστικά σφάλµατα και
δεδοµένου ότι αποτελεί µη
παραµετρική µέθοδο, είναι
δύσκολο να προβούµε σε
διενέργεια στατιστικών ελέγχων.

Λογιστικά Μεγέθη 
Αριθµοδείκτες

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

• Δυνατότητα χρησιµοποίησης
µακροοικονοµικών µεταβλητών.

• Λαµβάνουν υπόψιν τη µεταβλητή
του χρόνου

• Τα αποτελέσµατα επηρεάζονται
από διαφορετικά οικονοµικά
περιβάλλοντα και τη φάση του
οικονοµικού κύκλου.

Χρηµατοοικονοµικές και 
Μακροοικονοµικές 
Μεταβλητές



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
� Μπορεί να θεωρηθεί κάποιο από τα προτεινόµενα
υποδείγµατα ως βέλτιστο;

� Πώς επηρεάζεται η προβλεπτική ικανότητα
εναλλακτικών υποδειγµάτων βάσει ειδικών συνθηκών οι
οποίες σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του κλάδου ή
των κλάδων που συνθέτουν το δείγµα των επιχειρήσεων
και τη φάση στον οικονοµικό κύκλο από
µακροοικονοµικής απόψεως;

� Κατά πόσο οι µακροοικονοµικές µεταβλητές µπορούν
να χρησιµοποιηθούν στα υποδείγµατα που έχουν
προταθεί ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία τους;

� Η επίδραση των µακροοικονοµικών µεταβλητών είναι οι
ίδια και στις τέσσερις κατηγορίες µοντέλων;



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤOYME
ΠΟΛΥ


