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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε 
το 1959 ως μια μικρή ερευνητική ομάδα με την επωνυμία «Κεντρον Οικονομι
κών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών 
προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη 
συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του 
ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυ
χρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προ
γραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμά
των δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορί
ζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και 
μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση 
προτάσεων, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων· (γ) η επιμόρφωση νέων οικο
νομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους 
τους πιο πάνω τομείς. Αιεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα 
της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακο
λουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπου
δές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις 
και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση μελε
τών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέ
ξεων, οι οποίες δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες που προσκαλούνται 
από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 
ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και 
πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 
οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της 
οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευτεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτρο
πή Μελετών του ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό 
κείμενο βελτιώθηκε από τον συγγραφέα, με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις 
τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα επιστημονική μελέτη διερευνά τα αίτια που δημιούργησαν το 
φαινόμενο των προβληματικών επιχειρήσεων στην ελληνική βιομηχανία, παρου
σιάζει μιαν αναλυτική μεθοδολογία έγκαιρης διάγνωσης της προβληματικότητας, 
με βάση και τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, και περιέχει προτάσεις για μια πο
λιτική πρόληψης της και έγκαιρης αναδιάρθρωσης. Έτσι μπορεί να είναι πολ
λαπλά χρήσιμη, όχι μόνο για τον εμπειρογνώμονα-σύμβουλο στην εισήγηση του 
για την κατάλληλη κυβερνητική πολιτική, αλλά και για τα επιχειρηματικά στε
λέχη, στην προσπάθεια τους να προβλέψουν την προβληματικότητα και να αντι
δράσουν έγκαιρα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

ΛΟΥΚΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Αναπληρωτής Επιστημονικού Διευθυντή 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 

Οκτώβριος 1988 
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Ο συγγραφέας ευχαριστεί ιδιαίτερα την Ειδική Επιστημονική Συνεργάτιδα 
του ΚΕΠΕ κα Κυριακή Αλτίνογλου-Κυπαρισσιανοΰ για την εξαιρετική επιμέλεια 
με την οποία επεξεργάστηκε το απαραίτητο στατιστικό υλικό. Επισημαίνεται ότι 
χωρίς την υπευθυνότητα, εργατικότητα και επιδεξιότητα της κας Αλτίνογλου θα 
ήταν σχεδόν αδύνατη η έγκαιρη ολοκλήρωση της μελέτης. 

Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην Καθηγήτρια και πρώην Επιστημονική 
Διευθύντρια του ΚΕΠΕ κα Λούκα Κατσέλη καθώς και στους συναδέλφους κ.κ. 
Ι. Λεκάκη, Δ. Κάζη και Χρ. Δημητριάδη για παρατηρήσεις και υποδείξεις οι 
οποίες, μαζί με εκείνες της Επιτροπής Μελετών και των τριών ανώνυμων κρι
τών, συνέβαλαν στην καλύτερη παρουσίαση της μελέτης. 

Το φάσμα των ευχαριστιών μου επεκτείνεται σε πολλούς άλλους συναδέλ
φους του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ και ιδιαίτερα 
(α) στους κ.κ. Π. Μπαλτζάκη, Χ. Ιωάννου και Θ. Τσαγκούρη, οι οποίοι επεξερ
γάστηκαν ειδικότερα θέματα και εξέφρασαν εποικοδομητικές απόψεις, (β) στην 
κα Σ. Αντωνάκου που επιμελήθηκε τη μελέτη και στην κα Μ. Μερακλή η 
οποία ως προϊσταμένη του Τμήματος Εκδόσεων του ΚΕΠΕ είχε την ευθύνη του 
συντονισμού όλων των εκδοτικών δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα τη σύντομη 
και επιμελημένη έκδοση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΟΣ 

Αύγουστος 1988 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι τριπλός: 
— Να ερευνηθούν οι αιτίες (πρωτογενείς και δευτερογενείς) του φαινομένου 

των προβληματικών επιχειρήσεων στην περίπτωση της Ελλάδας. 
— Να εξευρεθεί τρόπος πρόβλεψης 
— Να προταθεί πολιτική πρόληψης 

Η έρευνα των αιτιών αποκάλυψε ότι, αν εξαιρέσουμε τη διεθνή ύφεση και 
το συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό εκ μέρους των νεο-ανερχόμενων βιομη
χανικών χωρών (που είναι ανταγωνιστές της Ελλάδας), η περαιτέρω ευθύνη 
διαχέεται πάνω σε ένα ευρύτερο φάσμα φορέων το οποίο αρχίζει από την επι
χείρηση και επεκτείνεται στο τραπεζικό σύστημα καθώς και στο κράτος, το 
οποίο είτε από αδράνεια είτε από εσφαλμένη πολιτική συντέλεσε ως ένα βαθ
μό στην προβληματικότητα των επιχειρήσεων. 

Η πρόβλεψη της προβληματικότητας φάνηκε ότι είναι δυνατή και στην 
περίπτωση της Ελλάδας με την εφαρμογή της μεθόδου Altman, συνεπικου
ρούμενης από την εμπειρική ανάλυση τύπου Beaver. Σημειωτέον ότι η πρό
βλεψη μπορεί να επεκταθεί και σε κλαδικό επίπεδο. 

Ακανθώδες, τέλος, θέμα αποτελεί η πρόληψη, ή αλλιώς η υιοθέτηση εκεί
νης της πολιτικής η οποία θα αποτρέψει την προβληματικότητα των επιχειρή
σεων που εμφανίζουν φθίνουσα πορεία. Σε αυτό θα βοηθήσει η αξιοποίηση 
των προβλέψεων, η εμπειρία άλλων χωρών και η συνεχής παρακολούθηση 
(με αδιάπτωτο ενδιαφέρον) όλων των επιχειρήσεων εκ μέρους κάποιου υπεύ
θυνου φορέα, γιατί οι δείκτες Beaver αποκαλύπτουν ότι η τάση για προβλημα
τικότητα επεκτείνεται σε όλη τη βιομηχανία και όχι μόνο σε λίγες μεγάλες 
επιχειρήσεις. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα επίκαιρο το θέμα των προβληματικών επι
χειρήσεων αλλά και για πολλές χώρες, γιατί, καθώς η πετρελαϊκή κρίση είχε, 
χρόνο με το χρόνο, αυξητική επίδραση πάνω στο κόστος παραγωγής, οι χώ
ρες που δεν παράγουν αρκετό πετρέλαιο έπρεπε είτε να αλλάξουν μεθόδους 
παραγωγής (άρα να κάνουν νέες επενδύσεις), είτε να εγκαταλείψουν την παρα
γωγή προϊόντων που έπαυσαν να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα γι' αυτές και 
να περιοριστούν σε προϊόντα με συγκριτικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής. 
Επίσης, καθώς πολλές υποανάπτυκτες χώρες προχώρησαν σε ένα σοβαρό 
στάδιο βιομηχανικής ανάπτυξης, έγιναν υπολογίσιμοι ανταγωνιστές των βιο
μηχανικών χωρών, όχι μόνο γιατί έχουν ντόπιες πρώτες ύλες αλλά και γιατί 
τα ημερομίσθια είναι πολύ χαμηλότερα σ' αυτές τις χώρες, σε σημείο μάλιστα 
που να εξουδετερώνουν (σε ορισμένους τομείς) τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
των βιομηχανικών χωρών. Έτσι βρισκόμαστε, για το σύνολο των μη σοσιαλι
στικών χωρών, σε μια φάση σχετικής υπερπροσφοράς και έντονου ανταγωνι
σμού, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες επιχειρήσεις να περνούν μια περίοδο 
σκληρής δοκιμασίας, και όσες απ' αυτές δεν προσαρμοστούν είναι επόμενο να 
γίνουν προβληματικές. 

Το παραπάνω περιγραφόμενο πλαίσιο είναι γενικό, με χαρακτήρα παγκο
σμιότητας και, λίγο ή πολύ, όλες οι μη σοσιαλιστικές1 χώρες υφίστανται την 
επίδραση του. Όμως, από χώρα σε χώρα υπάρχουν σημαντικές διαφορές που 
προσδιορίζονται από τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των χωρών τούτων. 

Με αυτό το πνεύμα η παρούσα μελέτη έρχεται να εξετάσει τις αιτίες της 
προβληματικότητας με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία επί του θέματος. Ακο
λουθεί η μελέτη των ελληνικών προβληματικών βιομηχανιών και, τέλος, προ
τείνονται τρόποι θεραπείας των ασθενών επιχειρήσεων και τούτο όχι μόνον 
για χάρη αυτών των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων σ' αυτές και 
της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Γιατί ας μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι 
στην Ελλάδα δεν είναι ανεπτυγμένοι όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι, πράγμα 
που σημαίνει ότι η ανεργία που εμφανίζεται σε ορισμένους απ' αυτούς δεν 
μπορεί να απορροφηθεί από άλλους και δημιουργείται οξύ κοινωνικό πρόβλη
μα. Είναι σαφές, φυσικά, ότι η μελέτη αυτή δεν έχει σκοπό να δώσει οριστική 
λύση στο θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο θα ήταν υπερ
βολικά φιλόδοξο και θα έμοιαζε με την ανακάλυψη του «αεικίνητου» γιατί οι 

1. Η παρούσα μελέτη όμως δεν θα καλύψει τις χώρες αυτές λόγω έλλειψης, κυ
ρίως, των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 
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επιχειρήσεις σαν ζώντες οργανισμοί είναι φυσικό να πεθαίνουν και να γεν
νιούνται νέες. 

Σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε, με βάση την εμπειρία και την ερευ
νητική μας προσπάθεια, στην αποκρυστάλλωση μέτρων μακροχρόνιας κυρίως 
πολιτικής, τα οποία θα συμβάλουν στη συγκράτηση της καθοδικής πορείας ό
χι μόνον των προβληματικών αλλά και των θεωρούμενων υγιών (αυτή τη 
στιγμή) επιχειρήσεων. 

Τέλος, καθιστούμε γνωστό στον αναγνώστη ότι η πρωτοτυπία της μελέτης 
αυτής δεν έγκειται στη θεωρητική θεμελίωση, αφού άλλοι συγγραφείς έχουν 
καλύψει το θέμα τούτο επαρκώς (βλ. βιβλιογραφία), αλλά στην έρευνα του 
φαινομένου των ελληνικών προβληματικών επιχειρήσεων, με επίκεντρο το 
βιομηχανικό τομέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΑΙΤΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.1. Εισαγωγή 

1.1.1. Γενικά 

Ο Argenti1 παραλληλίζει τις επιχειρήσεις με τα πλοία που ταξι
δεύουν και τονίζει ότι όπως εκείνα υφίστανται κλυδωνισμούς από τα 
κύματα, έτσι και οι επιχειρήσεις μέσα στο οικονομικό και κοινωνικό γε
νικά περιβάλλον υφίστανται επιδράσεις δυσμενείς γι' αυτές. Και για να 
κινδυνεύσει το πλοίο πρέπει είτε να έχει κακή κατασκευή, είτε ο καπε
τάνιος του να κάνει λάθη, είτε, τέλος, το κύμα να είναι μεγάλο. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις· χάνονται εκείνες που είτε είναι ετοι
μόρροπες, είτε δεν έχουν σωστή διοίκηση, είτε οι οικονομικές και λοι
πές συγκυρίες είναι τόσο αντίξοες ώστε να μην μπορούν να τις αντέ
ξουν. Όμως το γεγονός ότι δεν κλυδωνίζονται επικίνδυνα όλες οι επι
χειρήσεις σημαίνει πως ποτέ οι συγκυρίες δεν είναι τόσο αντίξοες ώστε 
να εξαφανίσουν τους πάντες. Άρα απομένει να πούμε ότι δυσκολεύον
ται και τέλος κλείνουν εκείνες οι επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν ικανή 
διοίκηση είτε είναι ετοιμόρροπες. Αλλά και στην τελευταία αυτή περί
πτωση πάλι η διοίκηση έχει ένα μεγάλο βαθμό ευθύνης. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί συγγραφείς1 συμπερα
σματικά αποφαίνονται ότι ο μόνος υπεύθυνος για την πτώχευση των 
επιχειρήσεων είναι η κακή διοίκηση. 

Αλλά, θα παρατηρήσει κάποιος, αυτό που λέμε διοικητική ικανότη
τα (managerial talent) δεν είναι ένας φυσικός συντελεστής παραγωγής, 
όπως π.χ. η γη ή η εργασία, δεν είναι ούτε «μάνα εξ ουρανού». Πολλά 
πράγματα συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του διευθυντικού παρά
γοντα (managerial factor), αλλά είναι ο βαθμός οικονομικής και κοινω
νικής προόδου μιας χώρας, βασικά, που επιλέγει, από το σύνολο του 

1. Argenti J., Corporate Collapse, McGraw Hill, N. York, 1976. 
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πληθυσμού, εκείνα τα άτομα τα οποία μπορούν να παίξουν ηγετικό ρό
λο και να κατευθύνουν την πρόοδο σε υψηλότερα επίπεδα. 

Κάθε χρονική στιγμή, λοιπόν, ο διευθυντικός παράγοντας μιας χώ
ρας βρίσκεται σε ένα «βαθμό ανάπτυξης» και, με δεδομένο αυτό το βαθ
μό, είναι πλέον οι συγκυρίες εκείνες που προκαλούν την πτώση των 
επιχειρήσεων. Και καταρρέουν πρώτες εκείνες οι επιχειρήσεις που δεν 
έχουν γερά θεμέλια. 

Κάναμε τον παραπάνω παραλληλισμό για να οριοθετήσουμε τη με
λέτη του μεγάλου, σύγχρονου και επίμαχου αυτού θέματος, δηλαδή 
των προβληματικών επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας. 

1.1.2. Ορισμός προβληματικότητας 

Προβληματική ορίζεται η επιχείρηση εκείνη που δεν έχει τη δυνα
τότητα να εξοφλήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της για ένα σημαντικό 
χρονικό διάστημα, επειδή είτε οι εισπράξεις της δεν είναι αρκετές είτε η 
δυνατότητα της να δανειστεί έχει μειωθεί σημαντικά. Η προβληματική 
επιχείρηση, όπως είναι φανερό, οδηγείται σε πτώχευση και τέλος σε 
ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων για να ικανοποιηθούν 
ως ένα βαθμό οι δανειστές της. Όμως, προβληματική μπορεί κατ' επέ
κταση να θεωρηθεί και κάθε επιχείρηση που ο βαθμός ρευστότητας της 
έχει μειωθεί επικίνδυνα, αν και εξακολουθεί να εκπληρώνει ως ένα βαθ
μό τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 

1.2. Αιτίες προβληματικότητας 

Οι αιτίες της προβληματικότητας μπορούν να καταταγούν σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: (α) αιτίες που οφείλονται στην ίδια την επιχείρηση 
(ενδοεπιχειρησιακές), (β) αιτίες που οφείλονται σε εξωτερικούς παρά
γοντες (εξωεπιχειρησιακές). 

1.2.1. Αιτίες ενδοεπιχειρησιακές 

Α. Ανεπαρκής διοίκηση 

Η πρώτη και βασική αιτία είναι η ανεπαρκής και κακή διοίκηση της 
επιχείρησης. Αναφέρουμε τις συνηθέστερες περιπτώσεις κακής διοίκη
σης που επισημαίνει και ο Argenti1: 

1. Argenti J., ό.π. 
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— Διοίκηση από ένα άτομο (one man rule) 
— Έλλειψη εμβάθυνσης στη διοίκηση 
— Νωθρό διοικητικό συμβούλιο (ή ακατάλληλη διάρθρωση) 
— Μη αντιπροσώπευση της χρηματοδοτικής λειτουργίας στο διοικητι

κό συμβούλιο 
— Ανεξέλεγκτος διευθύνων σύμβουλος. 

Σε περιπτώσεις που ένα μόνον άτομο αποφασίζει για τη δραστηριό
τητα της επιχείρησης, είναι προφανές ότι, επειδή οι ικανότητες του δεν 
είναι απεριόριστες, όταν η επιχείρηση επεκταθεί πέραν των δυνάμεων 
του, θα συναντήσει σοβαρές δυσκολίες στη διοίκηση της. 

Η έλλειψη εμβάθυνσης στη διοίκηση είναι επίσης ένας λόγος που 
μπορεί να οδηγήσει σε προβληματικότητα, γιατί τα μηνύματα από κάτω 
δεν φθάνουν στην κορυφή ούτε και οι εντολές της διοίκησης μπορούν 
να φθάσουν αναλλοίωτες και με το σωστό βαθμό «επείγοντος» έως την 
τελευταία γωνιά της επιχείρησης. 

Επίσης ένα νωθρό διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), που έχει κάποια 
ανενεργά μέλη, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήμα
τα στην επιχείρηση, γιατί στην ουσία η διοίκηση μετατρέπεται πλέον 
σε διοίκηση ενός ατόμου —του διευθύνοντος συμβούλου ή του προέ
δρου— και είναι πολύ πιθανό το άτομο αυτό να μην έχει τις απαιτούμε
νες ηγετικές ικανότητες. 

Η κακή διάρθρωση του Δ.Σ. νοείται σαν δυσανάλογη συμμετοχή 
μελών της ίδιας ειδικότητας σε αυτό, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα 
να μη διαθέτει το Δ.Σ. τις αναγκαίες ειδικότητες. Έχει παρατηρηθεί ότι 
σε ορισμένες επιχειρήσεις (χημικές, μηχανολογικές) ο αριθμός των χη
μικών ή των μηχανικών είναι δυσανάλογα μεγάλος. Αν ο ιδρυτής της 
επιχείρησης είναι χημικός, προσπαθεί να πλαισιωθεί επίσης από χημι
κούς που «μιλούν την ίδια γλώσσα» και δίνει έμφαση στην παραγωγική 
διαδικασία αμελώντας τις άλλες δραστηριότητες. 

Άλλη αιτία προβληματικότητας είναι η μη αντιπροσώπευση της 
χρηματοδοτικής λειτουργίας στο Δ.Σ. Έχει παρατηρηθεί ότι σε επιχει
ρήσεις που «έπεσαν έξω» η χρηματοδοτική λειτουργία της επιχείρησης 
δεν αντιπροσωπευόταν στο Δ.Σ. με αποτέλεσμα να μην παρακολου
θούνται βασικοί δείκτες ρευστότητας κλπ. 

Η περίπτωση του ανεξέλεγκτου διευθύνοντος συμβούλου έχει επί
σης επισημανθεί σαν αιτία προβληματικότητας. Τούτο συνήθως συμ
βαίνει όταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ένα και το αυτό 
άτομο. Τότε ο διευθύνων σύμβουλος δεν έχει κάποιον που θα τον ελέγ-
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χει, κάποιον να συμβουλευθεί, κάποιον στον οποίο υποχρεωτικά να δί
νει λογαριασμό [Argenti, 1976]. 

Β. Ανεπαρκής λογιστική πληροφόρηση 

Ο Argenti δίνει μεγάλη σημασία στη λογιστική πληροφόρηση σαν 
αιτία προβληματικότητας, αφού επιχειρήσεις που έγιναν προβληματικές 
παρουσίασαν και ανεπαρκή λογιστική πληροφόρηση, η οποία οδήγησε 
σε αδυναμία σύνταξης προϋπολογισμών και παρακολούθησης της εκτέ
λεσης τους, καθώς και σε αδυναμία σχηματισμού λόγων ταμιακής ρευ
στότητας, εφαρμογής ενός συστήματος κοστολόγησης και, τέλος, συνε
χούς παρακολούθησης της διακύμανσης της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης. 

Γ. Δυσανάλογο εξάπλωμα της εμπορικής δραστηριότητας 

Όταν μια επιχείρηση θυσιάζει τα κέρδη, χαμηλώνοντας το περιθώ
ριο κέρδους για χάρη της επέκτασης της, θέλοντας να κυριαρχήσει πά
νω σ' ένα μεγάλο μέρος της αγοράς, είναι επόμενο ο τζίρος της να γίνει 
δυσανάλογα μεγάλος προς το ενεργητικό της. Για να εξυπηρετηθεί, ό
μως, ο μεγάλος τζίρος χρειάζονται κεφάλαια, τα οποία πρέπει είτε οι ί
διοι οι μέτοχοι να συνεισφέρουν είτε να γίνει δανεισμός. Αν δεν γίνει 
τίποτε από αυτά τα δύο, η επιχείρηση σύντομα θα καταλήξει σε ταμια
κή δυσχέρεια. Η κατάσταση επιτείνεται όταν το χαμηλό περιθώριο κέρ
δους γίνει γνωστό στις τράπεζες, οι οποίες πλέον «κλείνουν την πόρτα» 
και με δυσκολία χρηματοδοτούν την επιχείρηση. 

Δ. Υψηλό ποσοστό δανειακών κεφαλαίων 

Η επιχείρηση μπορεί ακόμη και από τη στιγμή της ίδρυσης της να 
βρίσκεται με υψηλό ποσοστό δανειακών κεφαλαίων, ή να συμβεί τούτο 
αργότερα, όταν, όπως θα δούμε, εμφανιστούν αντίξοες οικονομικές ή 
άλλες συνθήκες, ή όταν, όπως είδαμε, προβεί σε εσφαλμένες επενδυτι
κές δραστηριότητες που δεν θα αποδώσουν το ελάχιστο αναμενόμενο. 
Τότε η τάση για προβληματικότητα γίνεται σύντομα φανερή. 

Ε. Φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια πέρα από τις δυνάμεις της επιχείρησης 

Μια νέα επένδυση που η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να φέ-
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ρει σε πέρας γίνεται σοβαρή αιτία προβληματικότητας. Έχει παρατηρη
θεί ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν την τάση να υποεκτιμούν το κόστος 
και να υπερεκτιμούν τα έσοδα — άρα και τα κέρδη — με αποτέλεσμα, ό
ταν στο μέλλον αποδειχθεί το σφάλμα τους, να είναι αργά για υπανα
χώρηση. Δανείζονται για να συνεχίσουν και στο τέλος αποτυγχάνουν 
μην μπορώντας να εξοφλήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. 

1.2.2. Αιτίες εξωεπιχειρησιακές 

Οι εκτός επιχείρησης αιτίες αναφέρονται σε μεταβολές οικονομικού, 
κοινωνικού, τεχνολογικού και πολιτικού περιεχομένου [Argenti, 1976]. 

Στον οικονομικό τομέα προτεραιότητα έχουν η ύφεση και οι αντα
γωνιστικές τάσεις, εντός και εκτός της χώρας, τις οποίες η διοίκηση 
της επιχείρησης πρέπει να προβλέπει και να παίρνει τα κατάλληλα μέ
τρα. Επίσης, η πορεία του πληθωρισμού πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη από την επιχείρηση, γιατί εξαιτίας της αλλοιώνεται η σημασία 
των καταρτιζόμενων χρηματο-οικονομικών δεικτών, καθώς και η ικανό
τητα πρόβλεψης του κόστους και των ωφελειών της επένδυσης. Οι 
υποτιμήσεις των σπουδαιότερων νομισμάτων, η πορεία των επιτοκίων 
διεθνώς, τα διαθέσιμα εισοδήματα και οι προτιμήσεις των καταναλωτών 
είναι παράγοντες που δεν πρέπει να αγνοούνται από τη διοίκηση [Ar
genti, 1976]. 

Στον κοινωνικό τομέα η επιθυμία των εργαζομένων για μείωση των 
ωρών εργασίας, η επιθυμία για συμμετοχή στις παραγωγικές διαδικα
σίες κλπ. είναι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση άμεσα και 
πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά. 

Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας στη σημερινή εποχή, που επη
ρεάζει σοβαρότατα την πορεία της βιομηχανικής επιχείρησης, είναι οι 
εξελίξεις της τεχνολογίας [Thorn]. 

Βέβαια, αν κάποιες τεχνολογικές μεταβολές είναι τόσο γρήγορες και 
τόσο έντονες που να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν, τότε πλέον 
πρόκειται για «κακή τύχη» και η διοίκηση δεν μπορεί να γίνει αντικεί
μενο κατηγορίας. 

Οι εμπειρογνώμονες1 έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι, όταν η διοί
κηση της επιχείρησης δεν ανταποκρίνεται σωστά και γρήγορα στις με-

1. Argenti J., ό.π., σελ. 130. 
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ταβολές που περιγράψαμε, είναι βέβαιο ότι η επιχείρηση θα αποτύχει 
στις δραστηριότητες της και θα κλείσει. Μια επιχείρηση, λοιπόν, με 
σωστή διοίκηση δεν διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο από μεταβολές στο πε
ριβάλλον της. Όμως, υπάρχουν ορισμένες μεταβολές στο περιβάλλον, 
τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όσο γρήγορα και 
αν τις συνειδητοποιήσει. Είναι μεταβολές στις οποίες, κατά τους Argen
ti1 και Dunscombe, οι πιο σωστές διοικήσεις δεν μπορούν να αντι
δράσουν αποτελεσματικά. 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι ενδεικτικά οι εξής: 
— Έλεγχοι των τιμών των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση (διατι

μήσεις). Ο παράγοντας αυτός συντείνει αποφασιστικά στο σταμάτη
μα της λειτουργίας μιας επιχείρησης, δεδομένου ότι αυτή η τελευ
ταία δεν έχει τη δυνατότητα να καθηλώσει τις τιμές των πρώτων 
υλών που αγοράζει ή τα ημερομίσθια των εργατών τους οποίους 
απασχολεί. 

— Έλεγχοι περιβαλλοντολογικοί. Όταν οι έλεγχοι είναι πολύ αυστη
ροί ή όταν είναι πολύ δαπανηρή η συγκράτηση της ρύπανσης από 
την ίδια την επιχείρηση, τότε αυτή θα κλείσει2. 
Για τον έλεγχο της σημαντικότητας των εξωεπιχειρησιακών αιτιών 

που οδηγούν σε προβληματικότητα ή και σε κλείσιμο των επιχειρή
σεων, ο καθηγητής Altman3 συσχετίζει γραμμικά το ρυθμό αύξησης 
των πτωχεύσεων με: (α) το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, (β) το ρυθμό με
ταβολής της προσφοράς του χρήματος και (γ) τη μεταβολή της αγο
ραίας (χρηματιστηριακής) αξίας της μετοχής της συγκεκριμένης επιχεί
ρησης. 

Καθώς το εθνικό προϊόν παύει να αυξάνει τόσο όσο κατά το παρελ
θόν, το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας κατέρχεται, με αρνητι
κές επιδράσεις πάνω σε κάθε επιχείρηση, ώστε οι πιο αδύναμες ή οι κα
κώς διευθυνόμενες να πτωχεύουν. 

Η προσφορά του χρήματος έχει επίσης άμεση επίδραση πάνω στις 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σ' εκείνες που για διάφορες αιτίες επιζητούν το 
δανεισμό από το τραπεζικό σύστημα. Όταν ο τζίρος της επιχείρησης 

1. Argenti J., ό.π., σελ. 132. 
2. Δεν εξετάζουμε εδώ την κοινωνική πλευρά του θέματος. Απλώς ερευνούμε πότε 

η επιχείρηση γίνεται προβληματική και κλείνει. 
3. Altman Ε.Ι., Corporate Financial Distress. A Complete Guide to Predicting, 

Avoiding and Dealing with Bankruptcy, John Wiley and Sons, New York, 1982. 
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συρρικνώνεται, είτε εξαιτίας κακής γενικής οικονομικής συγκυρίας, είτε 
εξαιτίας αυξημένου ανταγωνισμού από άλλες επιχειρήσεις, τότε η πολι
τική μείωσης του ρυθμού προσφοράς του χρήματος, και ιδιαίτερα των 
πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις, επιτείνει τη χειροτέρευση της θέσης 
της επιχείρησης. 

Τέλος, άλλος παράγοντας προβληματικότητας είναι οι επενδυτικές 
προσδοκίες, όταν επηρεάζουν πτωτικά τις τιμές των μετοχών των επι
χειρήσεων. Καθώς εμφανίζεται σοβαρή πτώση των τιμών των μετοχών 
κάποιας επιχείρησης, οι δανειστές της (προμηθευτές, τράπεζες) εξα
σκούν πίεση για να πάρουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα χρήματα τους 
πίσω και οδηγούν έτσι την επιχείρηση σε χρεοκοπία. 

1.3. Ενδείξεις προβληματικότητας 

1.3.1. Χειροτέρευση των δεικτών 

Όταν η επιχείρηση φθίνει, τότε οι χρηματο-οικονομικοί δείκτες της 
χειροτερεύουν και, αν είναι σωστά υπολογισμένοι, δείχνουν με βεβαιό
τητα ότι «κάτι δεν πάει καλά» στην επιχείρηση αυτή, όχι όμως και ότι 
οπωσδήποτε θα γίνει προβληματική ή ότι θα κλείσει. Ίσως να πρόκει
ται για ένα παροδικό φαινόμενο και μια καλή διοίκηση να μπορέσει να 
επαναφέρει την επιχείρηση στην πρότερη καλή της θέση ή ακόμη και 
να βελτιώσει τη θέση αυτή. 

Όμως οι χρηματο-οικονομικοί δείκτες, για να δείξουν ότι πράγματι 
«κάτι δεν πάει καλά», πρέπει να είναι, όπως αναφέραμε, σωστά υπολογι
σμένοι. Ο Argenti αναφέρει δύο παράγοντες που μπορούν να αλλοιώ
σουν την αξία των δεικτών: 

α. Ο πληθωρισμός. Όταν ο αριθμητής και ο παρονομαστής του δεί
κτη δεν υπόκεινται στον ίδιο ρυθμό πληθωρισμού τότε ο δείκτης αλ
λοιώνεται και μπορεί να δώσει ψευδή εικόνα για την επιχείρηση. 

β. Η πλασματική λογιστική. Όταν η επιχείρηση βαδίζει για προβλη
ματικότητα, η διοίκηση έχει την τάση, για να μην γίνουν εμφανείς οι 
δυσχέρειες της, να παράγει πλασματικές εικόνες σε μεγέθη που δείχνουν 
την πορεία της, πράγμα που συντελεί στην αλλοίωση των δεικτών. 

Κάποιος λοιπόν ελεγκτής, που ενδιαφέρεται να εξακριβώσει τη σω
στή εικόνα της επιχείρησης, πρέπει να «αποκαθάρει» τους δείκτες από 
τους παραπάνω δύο παράγοντες. Και όσον αφορά τον πληθωρισμό εί
ναι εύκολη η διόρθωση, όσον αφορά όμως την πλασματική λογιστική 
είναι πολύ πιο δύσκολη. 
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1.3.2. Δείκτες 

Οι βασικότεροι δείκτες1 που χρησιμοποιούνται διεθνώς για να δεί
ξουν την εικόνα της επιχείρησης είναι: 

α. Κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού. 
β. Κατακρατούμενα κέρδη / σύνολο ενεργητικού. Κατά τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας της η επιχείρηση δεν έχει συσσωρεύσει πολλά κέρ
δη και ο λόγος αυτός είναι φυσικό να είναι μικρός. Αλλά, όπως είναι 
γνωστό, οι νέες επιχειρήσεις είναι εκείνες που με μεγαλύτερη πιθανότη
τα κλείνουν. 

γ. Κέρδη προ φόρων και τόκων / σύνολο ενεργητικού. Δείχνει τη συ
νολική αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων (ιδίων και δα
νειακών) και μπορεί να συγκρίνεται με το επιτόκιο δανεισμού των δα
νειακών κεφαλαίων. 

δ. Αγοραία αξία των μετοχών / συνολικά χρέη. Είναι δείκτης που 
προειδοποιεί για το βαθμό προσέγγισης της πτώχευσης, δεδομένου ότι 
προσδιορίζει το ποσοστό των συνολικών χρεών της επιχείρησης που 
μπορούν να εξοφληθούν αυτή τη στιγμή, αν η επιχείρηση πωληθεί ή 
ρευστοποιηθεί. 

ε. Πωλήσεις Ι σύνολο ενεργητικού. Φανερώνει την ικανότητα του 
ενεργητικού να παράγει έσοδα. Είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται 
κατά κόρον από πολύ παλαιά1. 

Οι παραπάνω πέντε δείκτες είναι βασικοί και τους χρησιμοποιούν 
όλες οι έρευνες οι σχετικές με το θέμα της προβληματικότητας2. Ο Α1-
tman θεωρεί ότι αυτοί οι πέντε δείκτες είναι ικανοί να μας προειδοποιή
σουν για την προβληματικότητα ή ακόμη το κλείσιμο της επιχείρησης· 
μάλιστα, μελετώντας ένα δείγμα 33 επιχειρήσεων που πτώχευσαν, πα
ρατήρησε ότι οι δείκτες αυτοί άρχισαν να χειροτερεύουν 4 χρόνια πριν 
οι επιχειρήσεις πτωχεύσουν. Απότομη ήταν η πτώση από το τρίτο έτος 
(πριν την πτώχευση) του δείκτη των παρακρατουμένων κερδών. Ο δεί
κτης αυτός από 5%, πέντε χρόνια πριν την πτώχευση, κατέβηκε στο 
—30% τον τρίτο χρόνο και στο —60% ένα χρόνο πριν την πτώχευση. 
Ο δείκτης του συνολικού χρέους, από 50% που ήταν πέντε χρόνια πριν 
την πτώχευση, ανέβηκε σε 100% ένα χρόνο πριν συμβεί η πτώχευση. 

1. Βλ. Beaver W., «Financial Ratios as Predictors of Failure», Journal of Accoun
ting Research, 1967, και Argenti, ό.π. 

2. Altman, ό.π., σελ. 7. 
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Παρόμοια περίπου ήταν η χειροτέρευση και των άλλων δεικτών που 
αναφέρουμε παραπάνω. 

Εκτός από τους πέντε αυτούς βασικούς δείκτες που χρησιμοποιούν
ται βασικά από τον καθηγητή Altman, χρησιμοποιήθηκαν1 κατά και
ρούς και άλλοι δείκτες όπως (ενδεικτικά): 

στ. Ο τρέχων δείκτης (current ratio) ή κυκλοφορούν κεφάλαιο / τρέ
χουσες υποχρεώσεις, που δείχνει πόσο έτοιμη είναι η επιχείρηση να αν
ταποκριθεί στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Η επιχείρηση δεν δια
τρέχει εύκολα κίνδυνο όταν ο δείκτης αυτός φανερώνει ότι το κυκλο
φορούν ενεργητικό της είναι υπερδιπλάσιο των υποχρεώσεων της (βρα
χυχρόνιων). 

ζ. Κέρδη / πωλήσεις. Είναι προφανής η αξία του δείκτη αυτού. 
η. Καθαρή ταμιακή ροή (cash flow) Ι χρέη. 
θ. Ταμείο + πελάτες (χρεώστες) / τρέχουσες υποχρεώσεις. 
ι. Μεσομακροχρόνια δάνεια + αγοραία αξία μετοχών / πάγιο κεφά

λαιο. Θεωρείται υγιής η επιχείρηση εκείνη της οποίας το πάγιο κεφά
λαιο καλύπτεται κατά 100% από τα δάνεια και την αγοραία αξία των 
μετοχών της, ώστε να μπορεί, πουλώντας (υποθετικά) τα πάγια στοιχεία 
της, να εξοφλεί τους δανειστές της και να μένει και θετικό υπόλοιπο. 

ια. Τιμή μετοχής της επιχείρησης / δείκτης τιμών μετοχών Χρηματι
στηρίου. Ο δείκτης αυτός φανερώνει την αξία που η αγορά αποδίδει 
στην επιχείρηση σχετικά με όλες τις άλλες επιχειρήσεις των οποίων οι 
μετοχές έχουν περάσει στο Χρηματιστήριο. 

1.3.3. Άλλες ενδείξεις προβληματικότητας 

Έχει παρατηρηθεί ότι η χειροτέρευση της υγείας της επιχείρησης 
γίνεται πρώτα απ' όλα αντιληπτή από τους επιμέρους διευθυντές της 
και ιδιαίτερα από τους κορυφαίους διευθυντές [Argenti, 1976], των 
οποίων η συμπεριφορά ως απλών ανθρώπων αλλάζει και η νευρικότητα 
τους αυξάνει. Επίσης οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πως κάτι δεν 
πάει καλά, γιατί συναντούν μεγαλύτερες αντιδράσεις, τώρα πλέον, όταν 
ζητούν αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων. Το ίδιο μπορούν να αντιλη
φθούν και οι πελάτες, στους οποίους παρέχονται λιγότερες πιστώσεις, ή 
οι προμηθευτές, από τους οποίους ζητούνται μεγαλύτερες πιστώσεις. Οι 
πελάτες, επίσης, σημειώνουν ασυνήθιστες καθυστερήσεις στην παράδο-

1. Βλ. Beaver, ό.π., καθώς και Argenti, ό.π. 
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ση και μη επαρκή τήρηση των προδιαγραφών. Οι τράπεζες αντιλαμβά
νονται την επερχόμενη κατάρρευση της επιχείρησης από τις μεγαλύτε
ρες απαιτήσεις της για δανεισμό και τη διστακτική εξόφληση των πα
λαιών υποχρεώσεων [Argenti, 1976]. 

Μια επίσκεψη μέσα στο εργοστάσιο αποκαλύπτει σοβαρές καθυστε
ρήσεις αναφορικά με το πρόγραμμα συντήρησης των μηχανημάτων και 
των λοιπών παραγωγικών μέσων, μεγάλα αποθέματα στοιβαγμένα με 
σκοπό να εντυπωσιάσουν τον επισκέπτη. 

1.3.4. Το υπόδειγμα της διαχρονικής πορείας των προβληματικών επι
χειρήσεων1 

Υπάρχουν δύο σαφώς διακεκριμένα υποδείγματα προβληματικών 
επιχειρήσεων. Το ένα αναφέρεται σε μικρού κυρίως μεγέθους επιχειρή
σεις, των οποίων η ζωή είναι περιορισμένη (ένας μεγάλος αριθμός συ
νολικών πτωχεύσεων αναφέρεται σε μικρές επιχειρήσεις των οποίων η 
ζωή δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια). Το άλλο αναφέρεται σε μεγάλες 
κυρίως επιχειρήσεις που έχουν ζωή δεκαετιών πριν παρουσιάσουν συμ
πτώματα προβληματικότητας. 

Α. Υπόδειγμα μικρής επιχείρησης 

Βασική αιτία αποτυχίας της μικρής επιχείρησης είναι η περιορισμέ
νη ή ανύπαρκτη εμπειρία του επιχειρηματία. Σαν μικρή επιχείρηση που 
είναι δεν διοικείται από διοικητικό συμβούλιο με έμπειρα μέλη. Κατά 
συνέπεια ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που είναι και ο «διευθύνων 
σύμβουλος» της, υστερεί σε εμπειρία, δεν χρησιμοποιεί λογιστική, η έν
νοια της κοστολόγησης του είναι αποκρουστική. Ένα κόστος γνωρίζει: 
το μεταβλητό (εργατικά και πρώτες ύλες, ενέργεια). Έξοδα όπως οι τό
κοι των δανείων και το ενοίκιο του καταστήματος τα αφαιρεί από τα 
κέρδη. Οι επιχειρηματίες αυτού του είδους, πριν ανοίξουν το δικό τους 
κατάστημα, ήταν απλοί άνθρωποι με έλλειψη επιχειρηματικής εμπει
ρίας. 

1. Ο Argenti προσπάθησε να διακρίνει υποδείγματα, tragectories όπως τα αποκα
λεί, προβληματικών επιχειρήσεων [Argenti, ό.π., σελ. 148-168]. Στο προκείμενο ακο
λουθούμε τη δική του εννοιολογική διάκριση. 
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Η αποτυχία αυτών των επιχειρήσεων είναι προδιαγραμμένη1, πριν 
καν ξεκινήσουν, από τις δύο βασικές αιτίες που ήδη αναφέραμε, δηλα
δή την έλλειψη εμπειρίας (στην παραγωγή, στην αγορά κλπ.) και τον 
υπερδανεισμό. Γίνεται λοιπόν το ξεκίνημα από μια αβάσιμη αισιοδοξία. 

Μόλις ξεκινήσουν κατά κανόνα δανείζονται χρήματα από την τρά
πεζα, διότι έχουν περιορισμένα οικονομικά. Έτσι βρίσκονται χρεωμένοι 
αμέσως από την αρχή. Δανείζονται χωρίς να έχουν υπολογίσει σωστά 
το κόστος και τις ωφέλειες της επένδυσης. Κατά κανόνα υποεκτιμούν το 
κόστος και υπερεκτιμούν τα έσοδα [Argenti, 1976]. Φυσικά δεν αργούν 
ν' αντιληφθούν ότι έκαναν λαθεμένους υπολογισμούς και ζητούν ένα 
συμπληρωματικό δάνειο. Σε λίγο αντιλαμβάνονται ότι έχουν να πληρώ
σουν τόκους που υπερβαίνουν τα κέρδη, χωρίς πλέον να μπορούν να 
ζητήσουν άλλο δάνειο. Έτσι πτωχεύουν. 

Β. Υπόδειγμα μεγάλης επιχείρησης 

Μεγάλες επιχειρήσεις με επιτυχημένο παρελθόν είναι δυνατόν να 
«πέσουν έξω» όταν: (α) συμβούν γεγονότα που θα φανερώσουν τα ελατ
τώματα της διοίκησης, (β) λάβουν χώρα ριζικές μεταβολές στο 
οικονομικό-κοινωνικό τους περιβάλλον οι οποίες δημιουργούν ανυπέρ-
βλητες δυσκολίες, (γ) συμβούν και οι δύο περιπτώσεις (α) και (β) ταυ
τοχρόνως. 

Η αρχή της αποτυχίας μπορεί να γίνει είτε π.χ. με μια νέα αλλά μη 
καλά υπολογισμένη επένδυση (υποεκτίμηση του κόστους και υπερεκτί
μηση των ωφελημάτων), δηλαδή μια επένδυση που υπερβαίνει τις 
πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησης, είτε με ένα υπερβολικό ά
νοιγμα στις πωλήσεις (χαμηλώνοντας κατά κανόνα το ποσοστό κέρ
δους), είτε, τέλος, συμβαίνει μια έντονη μεταβολή στο ανταγωνιστικό, 
τεχνολογικό ή κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω γεγονότων είναι να χαμηλώσει το 
πραγματικό ποσοστό κέρδους και να χειροτερεύσουν σχεδόν όλοι οι 
χρηματο-οικονομικοί δείκτες, αφού η επιχείρηση θα αναγκαστεί να δα
νειστεί και, αν έχει ταυτόχρονα χάσει την ανταγωνιστικότητα της, τότε 
δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. 

Έτσι έχουμε την πρώτη σοβαρή κρίση της επιχείρησης και δεν 
χρειάζεται παρά ένα ακόμη χτύπημα για να «πέσει έξω» και να κλείσει. 

1. Argenti, ό.π. 
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Εξαρτάται από τις παραπέρα ενέργειες της διοίκησης πόσο χρόνο θα 
αντέξει ακόμη η επιχείρηση. Δεν φαίνονται πολλές λύσεις στον ορίζον
τα για μια τέτοια επιχείρηση. 

Ας σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών πτωχεύ
σεων ανήκει σ' αυτή την κατηγορία [Argenti, 1976]. 

Εκτός από τα δύο παραπάνω υποδείγματα, έχει παρατηρηθεί και ένα 
τρίτο υπόδειγμα προσωπικής — προσωποπαγούς — επιχείρησης, που 
αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό των πτωχεύσεων. Πρόκειται 
για επιχειρήσεις που διοικούνται από ένα άτομο φιλόδοξο και υπέρ το 
δέον δραστήριο. Οι επιχειρήσεις αυτές αναπτύσσονται, κατά τα πρώτα 
χρόνια της ζωής τους, με μεγάλη ταχύτητα, όμως λόγω των μειονεκτη
μάτων στον τρόπο διοίκησης τους αποτυγχάνουν και μάλιστα πολύ 
απότομα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα οι πρώτες μεγάλες προβληματικές επιχειρήσεις πα
ρουσιάζονται μετά το 1977, όταν αρκετές, βιομηχανικές κυρίως μονά
δες εμφάνισαν αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
τους. Επιχειρήσεις όπως η ΠΥΡΚΑΛ, η ΛΑΡΚΟ και άλλες έκαναν φανερή 
την προ-πτωχευτική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τεχνικές εταιρείες (ΣΚΑΠΑΝΕΥ :̂, ΑΡΧΙΡΟΔΩΝ), καθώς 
και εμπορικές (ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΙ, ΜΙΝΙΟΝ) που εμπλούτισαν τον κατάλογο 
των προβληματικών επιχειρήσεων. 

Ως τον Οκτώβριο του 1985 έχουν δηλώσει επίσημα την προβλημα
τική κατάσταση τους 140 επιχειρήσεις που απασχολούν 40 χιλιάδες ερ
γαζόμενους. Από αυτές οι 43 έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 1386/83 και απασχολούν 29 χιλιάδες εργαζόμενους. Αν λάβει κα
νείς υπόψη του και την έμμεση απασχόληση (υπεργολαβίες κλπ.), τότε 
οι απασχολούμενοι στις προβληματικές βιομηχανίες ανέρχονται σε πο
λύ μεγαλύτερο αριθμό (περί τους 70-80 χιλιάδες εργαζόμενους). 

Στις παραπάνω μεγάλες προβληματικές επιχειρήσεις πρέπει να προ
στεθεί και ένας αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες 
εμφανίζουν έντονες δυσχέρειες εξόφλησης των υποχρεώσεων τους. Αν
τίθετα, ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων αδυνατεί να 
χρηματοδοτηθεί από το τραπεζικό σύστημα είτε γιατί δεν έχουν επαρκή 
εγγυητική κάλυψη, είτε για άλλους λόγους που σχετίζονται με τη δυσ
λειτουργία του πιστωτικού συστήματος της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυ
τές, κατά μεγάλο ποσοστό που πλησιάζει το 40%, κλείνουν μέσα στα 
πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους και κανείς δεν αντιλαμβάνεται το θά
νατο τους. 

Αν κάποιος παρατηρήσει τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων της Με
ταποίησης, θα δει ότι το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων1 (μορφής 

1. Κατά τη μελέτη της κ. Κ. Νικολάου, η μεγάλη ελληνική βιομηχανία είναι λιγό
τερο αποδοτική από τη μικρή σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας (Κ. 
Nikolaou, Intersize Efficiency Differentials in Greek Manufacturing, KEPE, 1978, 
σελ. 170). 
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Α.Ε.) που πτωχεύουν αυξάνει ήδη από το 1965. Το ποσοστό των 
χρεών των Α.Ε. στο σύνολο των χρεών της Μεταποίησης αυξάνει, και 
από 2,2% που ήταν το 1965 ανέβηκε σε 10% το 1975 και έφθασε σε 
20,1% το 1983. Τούτο σημαίνει ότι η προβληματικότητα εστιάζεται 
ολοένα και περισσότερο στις μεγάλες μονάδες και συσχετίζεται άμεσα 
προς την ευχέρεια με την οποία το τραπεζικό σύστημα χρηματοδοτού
σε τις μεγάλες επιχειρήσεις συγκριτικά με τις μικρές. Η άνετη και χω
ρίς σοβαρή μελέτη χρηματοδότηση των μεγάλων μονάδων είχε σαν 
αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση του ποσοστού του δανειακού κε
φαλαίου σ' αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε όταν η ύφεση έπληξε την ελλη
νική οικονομία, να μην υπάρχουν αρκετά περιθώρια κερδών για να εξο
φληθούν τα μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το τραπεζικό σύστημα, 
στη δημιουργία των οποίων συνέβαλε και ο διπλασιασμός των επιτο
κίων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (1977-81). 

Κρίνοντας από την εξέλιξη των πτωχεύσεων κατά την περίοδο 
1973-831 (βλ. Πίνακα 1), παρατηρούμε ότι η προβληματικότητα έχει 
δυσανάλογη κλαδική κατανομή και εστιάζεται σε μεγάλο ποσοστό 
στους κλάδους της Κλωστοϋφαντουργίας και Έτοιμου Ενδύματος 
(41,6% του συνόλου των επιχειρήσεων και 60,4% του συνόλου των 
χρεών στη Μεταποίηση). Σε μικρότερη αναλογία ακολουθούν οι κλάδοι 
των Επίπλων, των Τροφίμων και των Μεταλλικών προϊόντων. 

Από τις 1625 επιχειρήσεις (στο σύνολο της Μεταποίησης) που πτώ
χευσαν κατά την περίοδο 1973-83, οι 991 αναφέρονται στην περίοδο 
1979-83, πράγμα που φανερώνει την ένταση της προβληματικότητας 
μετά το έτος 1979 και που συσχετίζεται, εκτός από τις άλλες εξελίξεις, 
και με το διπλασιασμό των επιτοκίων, όπως ήδη αναφέραμε, κατά την 
περίοδο αυτή. 

2.2. Αιτίες προβληματικότητας 

2.2.1. Αιτίες σε μακρο-επίπεδο 

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 1, ένας από τους σημαντικότερους πα
ράγοντες δημιουργίας προβληματικών επιχειρήσεων είναι η ύφεση, η 
οποία τελικά εκδηλώνεται σαν μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ. 

1. Ο ρυθμός των πτωχεύσεων αύξανε κατά 32,9% ετησίως κατά την περίοδο 
1973-83. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν και των χρεών τους 
στο σύνολο της βιομηχανίας κατά την περίοδο 1973-83 (αθροιστικά) 

Αριθμός Ποσά παθητικού 
επιχειρήσεων % (χιλ. δρχ.) % 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Σύνολο 

106 
17 
1 

271 
405 
95 
128 
16 
49 
38 
59 
52 
5 
62 
19 
108 
28 
45 
74 
47 

1.625 

6,5 
1,0 
0,1 
16,7 

24,9 

5,8 
7,9 
1,0 
3,0 
2,3 
3,6 
3,2 
0,3 
3,8 
1,2 
6,6 
1,7 
2,8 
4,5 
2,9 

100,0 

668.598 

295.877 

— 
8.816.037 

767.526 

178.498 

535.825 

177.637 

65.491 

197.569 

596.148 

542.545 

— 
472.552 

281.467 

786.178 

26.681 

1.152.211 

108.518 

80.603 

15.849.961 

4,2 
1,9 
— 

55,6 

4,8 

1,1 
3,4 
1,0 
1,0 
1,2 
3,8 
3,4 
-
3,0 
1,8 
5,0 
0,2 
7,3 
0,7 
0,5 

100,0 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Στατιστική της Δικαιοσύνης. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό συνέβη πράγματι μετά το 1978, 
που παρατηρείται έντονα το φαινόμενο των προβληματικών επιχειρή
σεων. Κατά την περίοδο 1978-82 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του 
ΑΕΠ ήταν 1,3% έναντι 5,1% της περιόδου 1974-78. Επίσης, ο αριθμός 
των ετήσιων πτωχεύσεων αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 1978-
82. 

Η αύξηση των πτωχεύσεων αναφέρεται όχι μόνο σε αριθμό επιχει
ρήσεων αλλά και σε χρέη (συνολικά και κατά επιχείρηση). Η σημαντι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Προβληματικές επιχειρήσεις (Έτος: 1983) 

Αριθμός Απασχολού- Χρέη 

επιχειρήσεων μενοι 31/12/83 

(σε εκ. δρχ.) 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Τρόφιμα 
Ποτά 
Καπνός 
Κλωστοϋφαντου ργία 
Ένδυμα/υπόδημα 
Ξύλο 
Έπιπλα 
Χαρτί 
Έντυπα 
Δέρμα 
Ελαστικά/πλαστικά 
Χημικά 
Πετρελαιοειδή 
Μη μεταλ. ορυκτά 
Βασικά μέταλλα 
Μεταλ. προϊόντα 
Μηχανήματα 
Ηλεκτ. υλικό 
Μεταφορικά μέσα 
Λοιποί κλάδοι 

20-39 ΣΥΝΟΛΟ (Μ) 
Εμπόριο (Ε) 
Τεχνικές (Τ) 
Συσκευαστικές (Σ) 
Ορυχεία-Μεταλλεία (0) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(Μ+Ε+Τ+Σ+Ο) 

4 
7 

-
38 

6 
4 
3 
1 

— 

2 
9 
5 

-
5 

-
10 
11 
8 
4 
1 

118 
2 
3 
2 
3 

128 

610 
1.036 

-
15.680 

935 
630 
195 
400 

— 
150 

1.596 
1.411 

-
540 

-
1.795 
5.323 
1.536 
1.015 

22 
3.614 

870 

104 
4.085 

37.673 

4.110 
9.560 

-
61.343 

1.433 
3.220 

414 

4.400 
— 

450 
5.145 
8.050 

-
1.360 

-
9.420 

15.480 
5.091 
4.980 

20 
133.373 

3.100 
12.370 

320 
11.252 

161.415 

Πηγή: ΥΠ.ΕΘ.Ο. 

κή αύξηση των κατά επιχείρηση χρεών δείχνει ότι είναι οι μεγάλες επι
χειρήσεις εκείνες που κυρίως «έπεσαν έξω» μετά το 1978. 

Η συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας δεν σημείωσε μείωση 
κατά την περίοδο 1978-82 έναντι της περιόδου 1974-78 (1974-78: 
23,4% ετησίως, 1978-82: 24,7% ετησίως). Αλλά και στη βιομηχανία ή
ταν υψηλή η χρηματοδότηση (1974-78: 25% ετησίως, 1978-82: 23,6% 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Εξέλιξη χρέους επιχειρήσεων που πτώχευσαν (1976=100) 

6000 

3.000 k 

2.000 I 

1.000 L 

ΑΛΛ/, Κλάδοι 35, 36 

100 

Κλάδοι 20-21 

! Ι Κλάδος 23 

Σύνολο Βιομηχανύ 

1976 77 78 79 GO 81 82 83 
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ετησίως). Δεν φαίνεται λοιπόν να αποτέλεσε παράγοντα προβληματικό
τητας η χρηματοδότηση. 

Αλλά εξετάζοντας το θέμα τούτο προσεκτικότερα, βλέπουμε ότι ναι 
μεν δεν μειώθηκε το ποσό των κεφαλαίων που διατέθηκαν μέσα από το 
τραπεζικό σύστημα στη βιομηχανία, όμως χειροτέρευσαν οι όροι δανει
σμού με τη σοβαρή άνοδο των επιτοκίων, πράγμα που δεν αναμενόταν 
από τον επιχειρηματικό κόσμο. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά ισοδυνα
μεί με περιορισμό της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων στη βιομηχα
νία χωρίς να μπορούμε να την ποσοτικοποιήσουμε, γιατί η ανυπαρξία 
σοβαρής εναλλακτικής πηγής δανειακών κεφαλαίων στην Ελλάδα 
αναγκάζει τις επιχειρήσεις να δανείζονται, έναντι οποιουδήποτε κό
στους, από το τραπεζικό σύστημα. 

Οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επενδυτών, τελικά, για τη βιομη
χανία ήταν μάλλον απαισιόδοξες ήδη από το 1974. Ο δείκτης τιμών 
των μετοχών έδειξε ετήσια μείωση κατά 6,8% κατά την περίοδο 1974-
78 ενώ η ετήσια μείωση διπλασιάστηκε σε 12,8% κατά την περίοδο 
1978-82. Έτσι βλέπουμε ότι οι επενδυτικές προσδοκίες στη βιομηχανία 
χειροτέρευσαν κατά την περίοδο 1978-82. 

Η ύφεση, λοιπόν, μαζί με τη χειροτέρευση του επενδυτικού κλίμα
τος και την άνοδο του κόστους του χρήματος, ιδιαίτερα μετά το 1978, 
φαίνεται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προβληματικών 
επιχειρήσεων, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων 
που πτωχεύουν. 

Σαν βασικές αιτίες της ελληνικής ύφεσης, ιδιαίτερα μετά το 1974, 
μπορούν να θεωρηθούν κυρίως η αφαίμαξη του συναλλαγματικού απο
θέματος της οικονομίας εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρε
λαίου (ιδίως το 1979), οι δαπάνες για την άμυνα και η πολιτική παρο
χών του Δημόσιου Τομέα, οι οποίες δεν συμβάδιζαν με ανάλογη αύξη
ση της παραγωγικότητας. 

Η αύξηση του κόστους εργασίας έρχεται σαν συνέπεια των παραπά
νω παραγόντων, αντανακλώντας την επιθυμία των εργαζομένων να δια
τηρήσουν την αγοραστική δύναμη του εισοδήματος τους, τη στιγμή κα
τά την οποία ένα μεγάλο μέρος του προϊόντος πρέπει να φύγει για το 
εξωτερικό. Η αύξηση του κόστους εργασίας επέτεινε με τη σειρά της τη 
μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας με αποτέλεσμα οι εξαγωγές 
να υποστούν κάμψη (σε ρυθμό). Οι εισαγωγές δεν εντάθηκαν, αντίθετα 
παρουσίασαν κι αυτές μείωση του ρυθμού τους (συγκριτικά με την πε
ρίοδο 1974-78), όχι λόγω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στην εγ
χώρια αγορά αλλά λόγω μείωσης της αγοραστικής ικανότητας των ει-
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σοδημάτων και της αύξησης του κόστους τους σε εγχώριο νόμισμα 
(λόγω της υποτίμησης). 

Σημαντική μείωση της προστασίας σημειώνεται ουσιαστικά μετά το 
1981, με την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, και αποτελεί σημαντικό πα
ράγοντα προβληματικότητας για ορισμένους κλάδους που απολάμβα
ναν μεγάλη, κυρίως μη-δασμολογική, προστασία πριν την ένταξη. 

Επανερχόμαστε στο κόστος εργασίας. Όσον αφορά την ανταγωνι
στικότητα των εξαγωγών μας θεωρήσαμε το κόστος εργασίας στις χώ
ρες της ΕΟΚ, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία εκφρασμένο σε ένα κοινό 
νόμισμα — το δολάριο των ΗΠΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Δείκτης κόστους εργασίας1 (Unit Labour Cost, 1972=100) 

Έτος 

1972 

1978 
1980 
1982 
1984 

Ελλάδα 

100,0 
104,2 
109,4 
133,7 
130,8 

ΕΟΚ2 

100,0 
105,2 
121,9 
99,0 
89,6 

ΗΠΑ 

100,0 
74,3 
75,9 
92,9 

106,6 

Ιαπωνία 

100,0 
128,1 

91,4 
93,7 

102,4 

1. Αν το κόστος εργασίας είχε μετρηθεί σε δραχμές, οι αυξήσεις του θα ήταν πολύ 
μεγαλύτερες. Η απότομη αύξηση των ημερομισθίων τα τελευταία χρόνια και η 
αναστολή των απολύσεων έφεραν σε δύσκολη θέση πολλές επιχειρήσεις. 

2. Σταθμισμένος μέσος. 
Πηγή: ΟΟΣΑ, Economic Outlook. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Προϊόν, επενδύσεις, απασχόληση και εξωτερικό εμπόριο στο βιομηχανικό τομέα 
(ετήσιοι ρυθμοί) 

Προϊόν Εισαγωγές Εξαγωγές 
Περίοδος εθνικό μεταποίησης Επενδύσεις Απασχόληση βιομηχανικών προϊόντων1 

1970-74 5,8 8,3 10,4 3,4 17,0(6,5) 53,5 (40,0) 
1974-79 4,8 5,5 -0,22 1,5 14,8(5,8) 20,3 (25,2) 
1079-83 0,5 -1,65 -2,85 -1,02 -3,8(1,6) -5,7 (-11,1) 

1. Οι εισαγωγές και εξαγωγές έχουν θεωρηθεί σε δολάρια ΗΠΑ. Οι αριθμοί που βρί
σκονται μέσα σε παρένθεση αναφέρονται στις ποσότητες. 

2. Δική μας εκτίμηση για τη βιομηχανία που απασχολεί πάνω από 10 άτομα κατά 
επιχείρηση. 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ΟΟΣΑ, Commodity Trade Statistics. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Κόστος εργασίας, τνμές πρώτων υλών, επιτόκιο χορηγήσεων (βραχυχρόνια), δείκτης 
τιμών χονδρικής βιομηχανικών προϊόντων (ετήσιοι ρυθμοί πλην επιτοκίου) 

Κόστος 
Περίοδος Εργασίας1 

1970-74 -2,4 

1974-79 2,0 
1979-83 3,4 

Τιμές 
Πρώτων 

Υλών 

Μ.Δ. 

23,5 
22,0 

(Μέσο) 
Επιτόκιο 

χορηγήσεων 

(βραχ·) 

8,9 
13,1 
19,7 

Τιμές 
Χονδρικής 

(Μετα
ποίησης) 

5,5 

14,0 

21,9 

Διαφορά τιμών 

Ελλάδας-ΟΟΣΑ3 

(Μέση 
περιόδου) 

3,1 
4,8 

13,5 

Πραγματική 

Συναλλαγ

ματική 
Ισοτιμία2 

-3,8 

-6,3 

-12,1 

1. Unit Labour Cost. 
2. Effective Exchange Rate. 
3. Διαφορά ρυθμών μεταβολής των τιμών καταναλωτή. 
Πηγή: (α) ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα. 

(β) Τράπεζα Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο. 

(γ) ΟΟΣΑ, Economic Outlook. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά το 
1982, σημειώνεται μεγάλη αύξηση του κόστους εργασίας σε δολάρια 
ΗΠΑ, που οφείλεται στις έντονες αυξήσεις του δραχμικού κόστους. 

Τα επιτόκια χορηγήσεων επίσης αυξάνουν πιο πολύ στην περίπτω
ση της Ελλάδας έναντι των χωρών που ήδη αναφέραμε. Τα βραχυχρό
νια επιτόκια, που δείχνουν πιο έντονα την ανάγκη για χρηματοδότηση, 
εξελίχθηκαν όπως φαίνεται στον Πίνακα 6. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Βραχυχρόνια επιτόκια χορηγήσεων 

Έτος 

1972 

1975 
1979 
1980 
1983 

Ελλάδα 

8,0 

11,9 
16,7 
21,0 
20,0 

ΕΟΚ1 

5,6 
7,9 

10,4 
13,4 

10,9 

ΗΠΑ 

4,0 
5,8 

10,1 
11,6 

8,7 

Ιαπωνία 

4,7 
10,7 
6,3 
8,3 

7,1 

1. Σταθμισμένος μέσος. 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Economic Outlook. 
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Στον πίνακα αυτόν φαίνεται ότι το συνολικό κόστος παραγωγής έ
χει μεγαλύτερη τάση αύξησης στην Ελλάδα συγκριτικά με τις χώρες 
που αναφέραμε. Τούτο φαίνεται πιο ευδιάκριτα αν προσέξουμε τη δια
φορά πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών (εδώ των χωρών 
ΟΟΣΑ) και την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να καλύψει αυτή τη 
διαφορά υποτιμώντας συνεχώς τη δραχμή (βλ. Διάγραμμα 4). 

Από το 1978 και έπειτα παρατηρείται σημαντική άνοδος της διαφο
ράς πληθωρισμού σε βάρος της Ελλάδας. Η άνοδος αυτή κάμπτεται, 
αλλά μετά το 1981 παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η διαφορά πληθωρι
σμού καλύπτεται, αν και με κάποια χρονική υστέρηση, από την υποτί
μηση της δραχμής έναντι της δέσμης ξένων νομισμάτων (σταθμισμένη 
συναλλαγματική ισοτιμία). Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα προσπαθεί να 
συγκρατήσει την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού της μηχανισμού 
και μέσα στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. 

2.2.2. Αιτίες σε κλαδικό επίπεδο 

Σε επίπεδο κλάδου αιτίες προβληματικότητας, άσχετα με τα συμβαί
νοντα στο σύνολο της Οικονομίας, μπορούν να θεωρηθούν οι εξής πα
ράγοντες: 
— Η όξυνση του διεθνούς ανταγωνισμού, ιδιαίτερα όταν γίνονται επεν

δύσεις —σε όμοιους κλάδους— σε χώρες χαμηλού κόστους παραγω
γής. 

— Η χαλάρωση της ζήτησης για το προϊόν του κλάδου συγκριτικά με 
το ΑΕΠ. Αν δηλαδή οι καταναλωτές έπαψαν να ζητούν το προϊόν 
του κλάδου, παρόλο που η οικονομία ανθεί, ή αν στράφηκαν σε άλ
λα παραπλήσια —καλύτερης ποιότητας— προϊόντα. 

— Η πτώση της προστασίας της εγχώριας αγοράς ή η παύση της επι
δότησης των εξαγωγών. 

— Οι έλεγχοι των τιμών σε κλαδικό επίπεδο. 

Α. Όξυνση διεθνούς ανταγωνισμού 

Ο διεθνής ανταγωνισμός σε έναν κλάδο μπορεί να οξυνθεί για μια 
χώρα1, είτε όταν παύσουν να γίνονται επενδύσεις σύγχρονης τεχνολο-

1. Όταν, επίσης, η χώρα υστερήσει, έναντι των άλλων, στην εμπορική προώθηση 
των προϊόντων της. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Διαφορά πληθωρισμού Ελλάδας-ΟΟΣΑ 

και σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής 

zu 

15 
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1974 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

(α) Συναλλαγματική ισοτιμία δραχμής (σταθμισμένη) 

(β) Διαφορά τιμαρίθμου Ελλάδας και χωρών ΟΟΣΑ (σαν σύνολο) 

Πηγή: Τράπεζα*της Ελλάδος, Το Ισοζύγιο Πληρωμών της Ελλάδας (υπό Π. Κορλίρα) 
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γίας ενώ ταυτόχρονα οι άλλες χώρες εκσυγχρονίζουν το παραγωγικό 
δυναμικό του αντίστοιχου κλάδου, είτε όταν, με σταθερή τη μέθοδο πα
ραγωγής και την παραγωγική δυναμικότητα του μηχανικού εξοπλισμού 
του κλάδου, μπουν στην παραγωγή χώρες με σχετικά χαμηλό κόστος 
του εντατικά χρησιμοποιούμενου συντελεστή παραγωγής (π.χ. χαμηλά 
μεροκάματα), οπότε ο αντίστοιχος εγχώριος κλάδος χάνει το συγκριτι
κό του πλεονέκτημα. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι επενδύσεις στη βιομηχανία έχουν 
παύσει (σε πραγματικούς όρους) να αυξάνουν ήδη από το 1974. Το 
φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους1. 
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι υπάρχει ήδη σοβαρή υστέρηση 
σε εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού των διαφόρων βιομηχα
νικών κλάδων και οι επενδύσεις που γίνονται αφορούν βασικά αντικα
ταστάσεις του παλαιού εξοπλισμού2. 

Κλάδοι εντάσεως εργασίας, όπως η Κλωστοϋφαντουργία και το Έ
τοιμο Ένδυμα, αντιμετώπισαν οξύ ανταγωνισμό από χώρες χαμηλού 
εργατικού κόστους (Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Βραζιλία κλπ.), ενώ κλάδοι εν
τάσεως τεχνολογίας και κεφαλαίου, όπως τα Βασικά Μέταλλα, τα Μη
χανήματα και μεταλλικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, το ηλεκτρολο
γικό υλικό, αντιμετώπισαν ανταγωνισμό από χώρες που εκσυγχρονί
ζουν το παραγωγικό τους δυναμικό και κάνουν επενδύσεις υψηλής τε
χνολογίας (Ιαπωνία, Ν. Κορέα, ΗΠΛ), και ο ανταγωνισμός αυτός δεν 
αφορά μόνον την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. 

Β. Χαλάρωση της ζήτησης για το προϊόν του κλάδου 

ΒΛ. Εγχώρια ζήτηση 

Εξετάζοντας την περίοδο 1978-82, παρατηρούμε (Πίνακας 6) ότι σε 
8 κλάδους της Μεταποίησης (Τρόφιμα, Ποτά, Κλωστοϋφαντουργικά, 
Ενδύματα, Έπιπλα, Χαρτί και Γουναρικά) οι εισαγωγές (σε δολάρια) εί
χαν αύξοντα ρυθμό (πάνω από 13%), πράγμα που φανερώνει ότι: (α) η 
εγχώρια ζήτηση για τα συνήθη προϊόντα των κλάδων τούτων αυξανό
ταν κατά την περίοδο αυτή, χωρίς να μπορεί η εγχώρια προσφορά να 

1. Εξαίρεση αποτελεί η Χαλυβουργία. 
2. Όμως με φθίνουσα τη διεθνή ζήτηση απαιτείται εκσυγχρονισμός του εξοπλι

σμού και όχι αντικατάσταση του παλαιού. 
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την ικανοποιήσει, ή (β) η ζήτηση στράφηκε σε άλλα ανώτερης ποιότη
τας προϊόντα που δεν παράγονται εγχωρίως στις ζητούμενες ποιότητες. 
Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι ισχύει το (β) γιατί η πληθώρα των ει
σαγωγών μας, κυρίως μετά το 1978, εντοπίζεται στα ευρωπαϊκά τυριά 
και χυμούς, στα ξένα τσιγάρα, στα ξένα ενδύματα και στις γούνες. Η ά
ποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι, αν και οι εισαγωγές των 
κλάδων αυτών εντάθηκαν, η παραγωγή έδειξε στασιμότητα ή ακόμη και 
οπισθοχώρηση (βλ. Πίνακα 7). Βέβαια η ένταση των εισαγωγών οφείλε
ται και στη μεταβολή της προστασίας, αφού το 1981 η Ελλάδα εντά
χθηκε στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ζητήθηκαν από τους Έλληνες 

Κλάδοι 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
20-39 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής 

Δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής 

1974-78 

9,4 
9,1 
4,4 
9,1 
9,2 
9,0 
5,9 
8,9 
0,8 

-1,2 
9,6 
8,4 
0,04 

10,2 
2,1 
6,7 
1,4 
1,1 

-4,6 
15,2 
6,0 

1978-82 

0,02 
5,3 
1,8 

-1,4 
0,6 
3,4 

-8,2 
1,4 
2,4 

-5,1 
1,8 
0,8 
3,2 
2,0 

-7,7 
1,9 

-7,0 
3,4 
4,4 

-6,8 
0,1 

Εξαγωγές 
(σε 

1974-78 

21,5 
13,2 

-31,3 
15,9 
24,8 

6,2 
37,7 

0,8 
2,2 
9,0 
5,2 
9,0 

15,2 
26,5 

2,8 
12,1 
13,8 
21,6 

8,4 
21,9 
14,7 

$) 
1978-82 

6,2 
-5,5 

-15,9 
6,8 

14,1 
1,5 

-7,8 
49,4 
30,7 

0,8 
16,5 
10,0 
9,2 
9,0 

-1,7 
9,9 

25,0 
10,1 
32,1 

7,1 
7,5 

Εισαγωγές 
(σε 

1974-78 

24,6 
13,3 
60,7 

7,4 
19,6 
8,0 

28,1 
2,8 

24,5 
10,9 
22,7 
11,7 
19,2 
24,7 

-3,2 
16,6 
4,2 
7,7 

57,4 
24,9 
18,8 

$) 
1978-82 

13,9 
22,4 
25,7 
14,6 
27,6 

-3,8 
31,7 
13,5 

3,8 
45,4 

6,0 
6,5 

-23,9 
4,6 
5,3 
6,1 
3,6 
6,2 

-12,2 
3,1 
1,2 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο. 
ΟΟΣΑ, Trade by Commodities, Series C. 
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καταναλωτές καλύτερης ποιότητας (και τώρα φθηνότερα) κοινοτικά 
προϊόντα. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι η ελληνική 
αγορά στράφηκε, μετά την ένταξη, σε καλύτερα προϊόντα, πράγμα που 
συνέβαλε στις πτωχεύσεις των ετοιμόρροπων επιχειρήσεων των αντί
στοιχων κλάδων. Οι εισαγωγές αυτές θα συνεχιστούν εφόσον οι ελληνι
κές επιχειρήσεις δεν εκσυγχρονίζουν το παραγωγικό τους δυναμικό και 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Εισαγωγές χωρών-μελών ΟΟΣΑ (α) απ' όλο τον κόσμο, (β) από Ελλάδα 
Περίοδος 1970-82: Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί (%) 

(σε δολάρια ΗΠΑ) 

Κλάδοι 

0 Τρόφιμα 
1 Ποτά 
2 Πρώτες ύλες μη εδώδιμες 

3 Καύσιμα, λιπαντικά 
4 Ζωικά και φυτικά έλαια 
5 Χημικά 
6 Βιομηχανικά είδη 
7 Μηχανήματα 
8 Διάφορα 
9 Μη περιεχόμενα στα: 0-8 

0-9 Σύνολο 

(α) (β) 

11,7 
12,8 

9,2 
24,6 

9,7 
15,6 
11,7 
14,8 
16,3 
13,9 
15,5 

13,5 
5,7 

9,1 
62,0 
28,8 

8,4 

15,0 
13,1 
29,3 
18,3 
17,5 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Commodity Trade Statistics. 

δεν βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, δηλαδή 
εφόσον δεν προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών1. 

Στους κλάδους που αναφέραμε οι πτωχεύσεις, στο σύνολο των 
πτωχεύσεων της Μεταποίησης, φθάνουν (1983) το 80%. 

Β.2. Ζήτηση για εξαγωγές 

Η αγορά των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ είναι ένας αρκετά αντιπρο
σωπευτικός δείκτης της ζήτησης για εξαγωγές για κάθε χώρα. Στον Πί
νακα 8 παρουσιάζουμε τους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των ει-

1. Η θέση της Ελλάδας αποδυναμώνεται αισθητά ακόμη και απέναντι στις νεο-
αναπτυσσόμενες χώρες (Τ. Γιαννίτση, Διεθνής εξειδίκευση και καταμερισμός εργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και «νεοανερχόμενων χωρών», ΚΕΠΕ, 1984, σελ. 163-165). 
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σαγωγών των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ (α) από όλο τον κόσμο Km (β) 
από την Ελλάδα (οι εισαγωγές έχουν θεωρηθεί σε $ ΗΠΑ). Όπως βλέ
πουμε, με μια απλή ματιά, από τον Πίνακα 8, η Ελλάδα δεν αντιμετώ
πισε πρόβλημα εξαγωγών στο σύνολο των προϊόντων προς τις χώρες-
μέλη του ΟΟΣΑ. Μάλιστα ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών της ήταν 
ανώτερος από εκείνον των άλλων χωρών του κόσμου1. Όμως, κλαδικά 
θεωρώντας τις εξαγωγές, η Ελλάδα υστέρησε σημαντικά στον τομέα 
των Ποτών καθώς και στον τομέα των Χημικών προϊόντων. Υστέρηση 
σημειώθηκε, από πλευράς Ελλάδας, και στα Μηχανήματα - Μεταφορι
κά μέσα όμως όχι σημαντική. 

Θεωρώντας, τέλος, την εγχώρια αγορά και τις εξαγωγές από κοι
νού, παρατηρούμε ότι ο κλάδος των Ποτών είναι ο μόνος που αντιμε
τώπισε πρόβλημα διάθεσης και στις δύο αγορές. Πράγματι, στον κλάδο 
των Ποτών παρατηρούνται 9 προβληματικές επιχειρήσεις (Ελληνική 
Ζυθοποιία, Κάρλσμπεργκ κλπ.) με· 1500 απασχολούμενους και χρέη 
13,7 δισ. δραχμών. 

Όσον αφορά τις χημικές βιομηχανίες (μαζί με τα ελαστικά-
πλαστικά), παρατηρείται βέβαια χαμηλός ρυθμός εξαγωγών (σχετικά με 
τις άλλες χώρες), όμως είναι αρκετά χαμηλός και ο ρυθμός των εισαγω
γών, πράγμα που οφείλεται στη διεθνή ύφεση που επικρατεί στον κλά
δο αυτό μετά το 1976. 

Συμπερασματικά μπορούμε να αποφανθούμε ότι η αύξηση της εγ
χώριας ζήτησης στράφηκε προς ξένα, κατά κανόνα καλύτερης ποιότη
τας, προϊόντα και αυτό αποτέλεσε μια από τις πιο σοβαρές αιτίες κλαδι
κής προβληματικότητας. 

Γ. Πτώση της προστασίας 

Γ.1. Προστασία εγχώριας αγοράς 

Η προστασία της εγχώριας αγοράς κρατήθηκε σχεδόν σταθερή κατά 
την περίοδο 1975-81 παρά τη Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΟΚ, η 
οποία απαιτούσε σταδιακά μείωση ιδιαίτερα της δασμολογικής προστα
σίας. Τούτο συνέβη γιατί οι έμμεσοι φόροι επί των εισαγωγών είχαν 
αυξητική τάση. Όμως μετά το 1981, καθώς άρχισε να ισχύει η Συμφω-

1. Οι ελληνικές εξαγωγικές επιδόσεις ήταν ακόμη καλύτερες κατά το πρώτο ήμισυ 
της περιόδου 1970-82. 
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via Ένταξης, η προστασία δεν μπορούσε παρά να μειωθεί. Ιδιαίτερα έν
τονη ήταν η πτώση της μη-δασμολογικής προστασίας και κλάδοι που 
είχαν τέτοια προστασία χτυπήθηκαν έντονα από το διεθνή ανταγωνι
σμό. 

Τέτοιοι κλάδοι είναι οι κλάδοι παραγωγής μηχανημάτων και μεταλ
λικών προϊόντων τα οποία προστατεύονταν από τον εισαγωγικό πίνακα 
Β1. Ο πίνακας αυτός μέχρι το 1981 περιλάμβανε τα προϊόντα που ανα
φέρονται στον Πίνακα 9. 

Ο πίνακας Β προστατεύει την εγχώρια παραγωγή ιδιαίτερα μηχανι
κού εξοπλισμού από το 1932. 

Το 1953 η εισαγωγή μηχανημάτων απελευθερώθηκε, όμως μόνο για 
μηχανήματα μη παραγόμενα εγχωρίως, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 
του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας. 

Το 1959 έχουμε την επίσημη δημιουργία του πίνακα Β, στον οποίο 
προστίθονταν κάθε φορά και όποια νέα μηχανήματα μπορούσαν να πα
ραχθούν εγχωρίως. 

Έτσι πολλές από τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα του πί
νακα Β άρχισαν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες μετά την ένταξη και να 
γίνονται προβληματικές. Αναφέρουμε μερικές: ΤΕΜΕΑ, ΜΑΚ-ΜΕΤΑΛ, 
ΦΑΝΕΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΙΟΒΑΛΒ, ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ, ΚΟΥΠΑΣ, ΓΟΥΝΑΡΑΣ, ΘΕΡ-

ΜΙΣ, ΒΙΟΓΡΑΝΑΣ, ΒΙΟΣΜΥΡΛ, DACIS HELLAS, ΕΒΚΟ, ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ, ΕΡΓΟ-

ΜΕΤΑΛ. 

Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούσαν (1983) 1675 άτομα και χρω
στούσαν 6,5 δισ. δραχμών. 

Άλλος προστατευτικός πίνακας είναι ο πίνακας Α. Πολλές επιχει
ρήσεις που παράγουν προϊόντα τα οποία υπάγονται σ' αυτόν έγιναν με
τά την ένταξη προβληματικές ή πρόκειται να γίνουν σύντομα, αν δεν 
εκσυγχρονιστούν. Τα προϊόντα που υπάγονταν σ' αυτόν τον πίνακα ή
ταν περιληπτικά τα εξής: 

Γεωργικά προϊόντα (όλα τα κρέατα και τα ψάρια, τυρί, αβγά, γάλα, σταφύλια, σύκα, 

πατάτες, ξηροί καρποί, τοματοπολτός, ζάχαρη, λοιπές οπώρες, κριθάρι, ρύζι, αλεύρι) 

Απορρυπαντικά και σαπούνια 

Δέρματα και σισύρες 

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή ειδών του πίνακα Β. Επιτρέπεται μόνον κατόπιν 
αδείας του Υπ. Βιομηχανίας, η οποία παραχωρείται μόνον όταν το μηχάνημα δεν πα
ράγεται επαρκώς από την εγχώρια βιομηχανία. Αλλά και τότε η εισαγωγή υπόκειται 
σε ποσοτικό περιορισμό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Είδη μηχανικού εξοπλισμού διά τα οποία απαιτείται έγκρισις του Υπουργείου 
Βιομηχανίας 

(Πίνακας Β του Υπουργείου Βιομηχανίας) 
(Κοινή Απόφαση 6613/1959) 

Μηχανήματα 

Ιμάντες μηχανών σύμμικτοι εξ ελαστικού και πάσης ύλης, πλην των τοιούτων τραπε

ζοειδούς διατομής και αρθρωτών 

Υφαντουργικά κόκκαλα εκ δέρματος 

Καρούλια και μασούρια εκ ξύλου διά την κλωστοϋφαντουργίαν 

Δίσκοι-τροχοί κοπής και δίσκοι-τροχοί λειάνσεως (ακόναι) μαρμάρων, πετροειδών εν 

γένει, μπετόν και μετάλλων 

Δίσκοι κοπής μαρμάρων διαμαντέ 

Πέτραι τριβής και λειάνσεως μαρμάρων και μωσαϊκών 

Σωλήνες τεχνητής βροχής ταχείας συνδέσεως 

Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως 

Κλωβοστοιχείαι ορνίθων (ατομικός εγκλωβισμός ορνίθων) 

Αλεστικά σώματα σφαιρομύλων-ραβδομύλων και σφυρομύλων εκ χυτοχάλυβος (σφαί-

ραι — κύλινδροι — σφυριά) 

Λέβητες παντός τύπου θερμαινόμενης επιφανείας μέχρι 500 τ.μ. και πιέσεως μέχρι 20 

ατμοσφαιρών 
Βενζινοκινητήρες δίχρονοι μεν άνω των 100 κυβ. εκατ. τετράχρονοι δε άνω των 150 
κυβ. εκατ. και μέχρις ισχύος 16 HP ως και τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτών 

Πετρελαιοκινητήρες DIESEL και SEMI DIESEL ξηράς ή θαλάσσης, συμπεριλαμβανομέ
νων και των πετρελαιομηχανών ελκυστήρων ισχύος μέχρι 50 HP, ήτις είναι η κανονι
κή ισχύς της μηχανής η αποδιδομένη υπ' αυτής υπό 1750 στροφός ανά λεπτόν άνευ 
ανωμαλιών καύσεως ή λειτουργίας 

Αντλίαι παντός τύπου και πάσης χρήσεως ως και άπαντα εν γένει τα εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά αυτών, πλην ηλεκτροκινήτων αντλιών διανομής υγρών καυσίμων και 
αντλητικά συγκροτήματα 

Ανεμιστήρες και εξαεριστήρες μη οικιακής χρήσεως 

Ατμοκλίβανοι αρτοποιίας 

Ατμοκλίβανοι ζαχαροπλαστικής 

Σουρώστραι, υδροεξαγωγείς (σβούραι) βιομηχανικής χρήσεως 

Ζυγοί εν γένει και πλάστιγγες πάσης φύσεως πλην βρεφοζυγών, ανθρωποζυγών, ζυ

γών οικιακής χρήσεως ακριβείας με υποδιαιρέσεις γραμμαρίου, ανταλλακτικών ζυγών 

και αυτομάτων μηχανισμών ζυγιστήρίων γεφυροπλαστίγγων 

Τεχνητής βροχής συγκροτήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών εν γένει, πλην 
εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής και ψεκαστήρων ανθέων (υδρονέτα και τύπου σύ-

ptyyoç) , 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 (Συνέχεια) 

Ψεκαστήρες καν θειωτήρες πάσης φύσεως ως και τα εξαρτήματα αυτών 

Γερανοί, γερανογέφυραι και βαρούλκα πάσης φύσεως 

Αροτρα, δισκάροτρα ως και τα εξαρτήματα αυτών 

Σπορείς βάμβακος, σίτου, αραβοσίτου, πάσης φύσεως 

Υνία και πτερά (ανατρεπτήρες) αρότρων 

Αλλωνιστικαί μηχαναί εν γένει 

Αχυροπιεστικαί και χορτοπιεστικαί μηχαναί πάσης φύσεως 

Εκκολαπτήρες ηλεκτρικοί χωρητικότητος άνω των 5.000 ωών και άνω απεριορίστως 

Αναθρεπτήρες νεοσσών (παχυντήρια) δι' ακαθάρτου πετρελαίου αυτομάτου ρυθμίσεως 

Αναθρεπτήρες νεοσσών (παχυντήρια) ηλεκτρικοί αυτομάτου ρυθμίσεως θερμοκρασίας 

Αλευρόμυλοι — Μέρη και εξαρτήματα αυτών 

Σπαστήρες ουχί οικιακής χρήσεως προς κονιοποίησιν διαφόρων σπόρων 

Ζυμωτήρια αρτοποιίας πάσης φύσεως 

Σπαστή ρες προς κονιοποίησιν σακχάρεως κλπ. 

Στεγνωτήρια βιομηχανικής χρήσεως 

Μηχανήματα κατεργασίας μαρμάρου ήτοι καταρράκται, κοπτήρες, φρέζαι κλπ., πλην 

ηλεκτροκινήτων χειροδηγουμένων 

Πριονοκορδέλλαι κοπής ξυλείας 

Πλινθοκεραμοποιητικά μηχανήματα (μαλακτήρες διαβακτήρες — πρέσσαι κλπ.) 

Ελαιουργικά μηχανήματα και μηχανήματα πυρηνελαιουργίας πάσης φύσεως και χρή

σεως ήτοι εκχυλιστήρες πάσης φύσεως, ελαιοπιεστήρια, πλυντήρια 

Αντλίαι, θραυστήρες, αποσμηταί, εξουδετερωταί, έμβολα και εμβολοδόχαι πλην πρεσ-

σών σπορελαιουργίας 

Υδρογονώσεως μηχανήματα εν γένει 

Σαπωνολέβητες 

Ηλεκτρογεννήτριαι (δυναμό) μέχρι 20 KW 

Ηλεκτροκινητήρες (Μοτέρ) μέχρι 500 HP 

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτών 

Μετασχηματισταί μέχρι 1600 ΚΑ 

Μέρη κλιβάνων τσιμεντοποιίας εκ χυτοχάλυβος 

Ανταλλακτικοί μεταλλικοί πλάκες επενδύσεως και διαχωρισμού 

Υδροδείκται (ογκομετρικοί και ταχυμετρικοί) μέχρι και 2 ιντσών 

Τροχοί και βούρτσες ενσωματωμένοι εις ηλεκτροκίνητα μηχανήματα και μέρη αυτών. 
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Βιβλία, περιοδικά, διαφημιστικά 

Υφάσματα (βαμβακερά και συνθετικά) 

Τάπητες, τούλια, κεντήματα 

Υφάσματα πλεκτά (από οποιαδήποτε Ολη) 

Κλινοσκεπάσματα 

Εξωτερικά ενδύματα 

Πλακίδια και πλίνθοι κεραμικής 

Πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα 

Μαχαίρια, κοχλιάρια επάργυρα, επίχρυσα 

Συσκευές λήψεως για τη ραδιοφωνία, δέκτες τηλεοράσεως, κεραίες 

Καλώδια ηλεκτρικά για την τηλεόραση 

Ελκυστήρες 

Λεωφορεία 

Επιβατηγά αυτοκίνητα 

Φορτηγά αυτοκίνητα 

Βάσεις αυτοκινήτων και θάλαμοι 

Επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα τα οποία υπάγονταν στον πί
νακα Α1 και έγιναν προβληματικές είναι: 

Τριάντα οκτώ κλωστοϋφαντουργικές μονάδες και οι επιχειρήσεις: 
ΝΤΑΤΣ, ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΕΛΙΝΤΑ, ΝΑΜΚΟ, ΝΤΑΙΜΣ, ΒΙΟΔΕΞ, 

ΑΣΤΡΟΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΙΑΜΑΞ. 

Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούσαν (1983) 17.000 άτομα και χρω
στούσαν 70 περίπου δισ. δραχμών. 

Βέβαια δεν μπορούμε να αποδώσουμε όλη την προβληματικότητα 
στη μείωση της προστασίας, όμως αυτή (η μείωση της προστασίας) ή
ταν ένα δυνατό πλήγμα που πολλές επιχειρήσεις δεν άντεξαν. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι κλάδοι είχαν υψηλή δα
σμολογική προστασία, της οποίας η μείωση επέδρασε αρνητικά επάνω 
στους κλάδους αυτούς. Τέτοιοι κλάδοι είναι: 

— Τα Ποτά 
— Τα Προϊόντα Καπνού 
— Τα Κλωστοϋφαντουργικά (προστατεύονται και από τον πίνακα Α) 
— Τα Υποδήματα. 

1. Είδη του πίνακα Α εισάγονται μόνον ύστερα από άδεια του Εμπορικού και Βιο
μηχανικού Επιμελητηρίου. 
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Γ.2. Μείωση εξαγωγικών επιδοτήσεων 

Το θέμα των εξαγωγικών επιδοτήσεων δεν έχει κλαδικό χαρακτήρα, 
αφού κάθε επιχείρηση ασχέτως κλάδου, όταν πραγματοποιεί ένα ορι
σμένο ποσοστό εξαγωγικής προστιθέμενης αξίας, επιδοτείται με το αυτό 
ποσοστό. 

Από το 1975, καθώς προετοιμαζόμαστε για να γίνουμε μέλος της 
ΕΟΚ, άρχισε η πτώση των ποσοστών των εξαγωγικών επιδοτήσεων, τα 
οποία τελικά σταθεροποιήθηκαν στο 50% του αρχικού τους ύψους (έ
τος 1970). Όμως η ΕΟΚ επιμένει στην πλήρη κατάργηση των εξαγω
γικών μας επιδοτήσεων, ενώ η Ελλάδα τονίζει επίμονα ότι αυτές εξου
δετερώνουν την αρνητική επίδραση του βάρους του πολύπλοκου φορο
λογικού μας συστήματος. 

Δ. Έλεγχοι τιμών 

Όπως ήδη αναφέραμε (σελ. 28), οι έλεγχοι των τιμών εκ μέρους 
του Κράτους, όταν είναι ιδιαίτερα αυστηροί, αποτελούν —σύμφωνα με 
τη διεθνή εμπειρία1— σοβαρή αιτία προβληματικότητας. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας δεν υπήρξαν σοβαροί έλεγχοι τιμών 
κατά την περίοδο 1973-83, αν και το 1979 απαγορεύτηκε κάθε αύξηση 
και μόνον όταν (αποδειγμένα) το κόστος αύξανε τότε το Υπουργείο Εμ
πορίου επέτρεπε την ανάλογη αύξηση τιμών. 

Για να ελέγξουμε αν οι έλεγχοι τιμών είχαν κάποια σοβαρή επίπτω

ση πάνω στις «διαμορφωμένες» τιμές των διάφορων κλάδων, σχηματί 

σαμε τη διαφορά Ρ= — Ρ, όπου Pj ο δείκτης τιμών του κλάδου (χονδρι
κής) και Ρ ο αποπληθωριστής2 του ΑΕΠ σαν γενικός δείκτης κόστους 

παραγωγής για κάθε κλάδο (το Ρ δείχνει ρυθμό αύξησης). 

Σχηματίσαμε λοιπόν τον Πίνακα 10 με τις παραπάνω διαφορές. 
Από τον Πίνακα αυτόν παρατηρούμε ότι οι αυξήσεις των τιμών των 

περισσότερων κλάδων ήταν μικρότερες από τις μεταβολές του αποπληθω-
ριστή τον ΑΕΠ. Όμως, πράγμα που δεν θα περίμενε κανείς, οι διαφορές 

1. Altman και Argenti, ό.π. 
2. Προτιμήσαμε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ αντί του γενικού δείκτη τιμών, για

τί ο πρώτος περιλαμβάνει και τις τιμές των υπηρεσιών και τους μισθούς των εργαζο
μένων. 
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ήταν μεγαλύτερες στην πριν από το 1979 περίοδο. Τούτο δείχνει ότι οι 
έλεγχοι επί των τιμών που επιβλήθηκαν ουσιαστικά μετά το 1979, δεν 
φαίνεται να αποτέλεσαν σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα1 για τους πε
ρισσότερους κλάδους της βιομηχανίας2. Ούτε ακόμη και για τον κλάδο 
των Τροφίμων και Ποτών ή Χημικών προϊόντων στα οποία οι έλεγχοι 
τιμών ήταν σοβαρότεροι. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Διαφορά ημών των κλάδων της Μεταποίησης από τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ 

Περίοδος 
Κλάδοι 1979-78 1979-83 

20. Τρόφιμα 
21. Ποτά 
22. Καπνός 
23. Κλωστοϋφαντουργικά 
24. Ένδυμα, Υπόδημα 
25. Ξύλο 
26. Έπιπλα 
27. Χαρτί 
28. Έντυπα εκδόσεως 
29. Δέρμα 
30. Ελαστικά - Πλαστικά 
31. Χημικά 
32. Πετρελαιοειδή 
33. Μη μεταλλικά ορυκτά 
34. Βασικά Μέταλλα 
35. Μεταλλικά προϊόντα 
36. Μηχανήματα 
37. Ηλεκτρικά είδη και μηχανήματα 
38. Μεταφορικά Μέσα 
39. Διάφορα 
20-39 Σύνολο 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΣΥΕ. 

-0,15 
-4,90 

3,60 
-4,00 
-1,10 
-0,25 
-0,37 
-13,20 

4,72 
-10,20 
-4,50 
-4,37 
-4,80 
-2,80 
-7,60 
-4,60 
-0,02 

-0,75 
6,60 
7,90 

-2,80 

-0,65 
-2,21 
-3,57 
-0,55 

0,25 
5,10 

-2,00 
3,70 
7,20 

-4,50 
-0,80 
-2,70 
11,00 

1,00 
0,30 
2,50 

-1,48 
-2,03 
-2,45 
-1,90 
-1,20 

1. Η παρατήρηση αυτή δεν αποκλείει την ύπαρξη επιχειρήσεων μέσα στον κλάδο 
που επηρεάστηκαν αρνητικά από τις διατιμήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. σο
κολάτα, μπίρα, γιαούρτι, γάλα. 

2. Εξαίρεση αποτελεί η Κλωστοϋφαντουργία (βλ. σελ. 147). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
Βαθμός οικογενειοκρατίας στα Δ. Συμβούλια 

Πρόεδρος = Πρόεδρος Φ Σ υ ν ο λ ο 

Δ. Σύμβουλος Δ. Σύμβουλος 

2 μέλη της αυτής οικογένειας 4 6 10 
3 μέλη της αυτής οικογένειας 5 3 8 
4 και άνω μέλη 4 5 9 
Λοιπές περιπτώσεις 0 7 7 

Γενικό Σύνολο 34 

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 11-15 Φεβρουαρίου 1985. 

2.2.3. Αιτίες σε επίπεδο επιχείρησης 

Άσχετα από τα συμβαίνοντα είτε στην Εθνική Οικονομία σαν σύ
νολο είτε στους επιμέρους κλάδους, υπάρχουν αιτίες προβληματικότη
τας που, όπως είδαμε, οφείλονται καθαρά στην ίδια την επιχείρηση. 
Αναφέρουμε συγκεκριμένα: 
— Ανεπαρκής κορυφαία διοίκηση (top management) 
— Ανεπαρκής λογιστική πληροφόρηση 
— Δυσανάλογο εξάπλωμα της εμπορικής δραστηριότητας 
— Επενδυτικές δραστηριότητες πιο φιλόδοξες απ' όσο πρέπει 
— Υπερβολικός δανεισμός. 

Ας δούμε τώρα, κατά πόσον οι προβληματικές επιχειρήσεις που εμ
φανίστηκαν μετά τρ 1978 παρουσίαζαν τα παραπάνω ελαττώματα. 

Λ. Ανεπαρκής κορυφαία διοίκηση (top management) 

Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι οι ελληνικές προβληματικές επιχει
ρήσεις (αλλά και όλες οι επιχειρήσεις) έχουν οικογενειακό χαρακτήρα, 
πράγμα που υποθάλπει τρία βασικά ελαττώματα του management: (α) 
την επιβολή της θέλησης ενός ανθρώπου (στο Δ.Σ.), (β) τη δημιουργία 
μονομερών ή λειψών διοικητικών συμβουλίων (unbalanced top mana
gement teams), (γ) την ύπαρξη αδρανών μελών (ατόμων που δεν λένε 
τίποτα, δεν κάνουν τίποτα, δεν τους νοιάζει για τίποτα). 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζουμε τον αριθμό μελών της ίδιας οικογέ
νειας στα Δ.Σ. 34 επιχειρήσεων για τις οποίες έχουμε πληροφόρηση. 

1. Ο βαθμός ανεπάρκειας της διοίκησης των προβληματικών επιχειρήσεων δεν 
συγκρίνεται στο προκείμενο με εκείνον των μη προβληματικών λόγω έλλειψης των 
απαραίτητων πληροφοριών για τις τελευταίες. 
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Επιπλέον διαχωρίζουμε εκείνες τις επιχειρήσεις στις οποίες ο Πρόε
δρος είναι και Δ. Σύμβουλος από εκείνες όπου δεν είναι. 

Παρατηρούμε ότι οι 9 (από τις 34), δηλ. 26%, έχουν πάνω από 4 ά
τομα της ίδιας οικογένειας μέσα στο Δ.Σ., 8 (23%) έχουν 3 άτομα και 
10 (29%) έχουν 2 μέλη. 

Επειδή τα περισσότερα διοικητικά συμβούλια έχουν σύνολο μελών 
από 4 έως 6, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα Δ.Σ. που περιλαμβάνει 
περισσότερα από 3 μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οικογενειοκρατού-
μενο. Με αυτή την υπόθεση 17 στις 34 προβληματικές είναι οικογε-
νειοκρατούμενες (δηλ. το 50%). 

Στον Πίνακα 12 προσπαθήσαμε να κατατάξουμε τις 34 προβληματι
κές ως προς τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. που έχουν την ίδια ειδικό
τητα (π.χ. μηχανικοί, οικονομολόγοι κλπ.). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Βαθμός μονομέρειας στα Δ. Συμβούλια 

Μέλη με την ίδια ειδικότητα 2 3 4 και άνω 

Αριθμός επιχειρήσεων 5 5 14 
Άλλες περιπτώσεις 

Γενικό Σύνολο 

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 11-15 Φεβρουαρίου 1985. 

Βλέπουμε ότι 24 από τις 34 επιχειρήσεις (δηλ. 70%) έχουν στο Δ.Σ. 
περισσότερα από δύο άτομα με την ίδια ειδικότητα, ενώ 19 επιχειρήσεις 
(56%) έχουν περισσότερα από τρία. Τέλος, σε 14 επιχειρήσεις (41%) 
κυριαρχούν, στο Δ.Σ. τους, άτομα με την αυτή ειδικότητα. 

Τα παραπάνω στοιχεία μάς επιτρέπουν να συμπεράνουμε1 ότι τα 
Δ.Σ. των προβληματικών μας επιχειρήσεων είχαν μονόπλευρη σύνθεση, 
με αποτέλεσμα να μην μπορεί η διοίκηση να παρακολουθήσει όλες τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης. 

1. Αν και το δείγμα των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν είναι μικρό, εντούτοις τα 
συμπεράσματα που βγάλαμε ισχυροποιούνται και από άλλες μελέτες. Βλ. ιδιαίτερα με
λέτη Στρατουδάκη Π., Τα στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας: Ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυσις, Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, Αθήναι, 1957, σελ. 131. 

Σύνολο 

24 
10 

34 
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Τέλος, για να ελέγξουμε αν υπάρχουν αδρανή μέλη μέσα στο Δ.Σ. 
των προβληματικών επιχειρήσεων παρατηρήσαμε την παρουσία «νοικο
κυρών» σαν μελών. Μια απλή νοικοκυρά είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν 
είναι σε θέση να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της επιχεί
ρησης. Η συμμετοχή λοιπόν νοικοκυρών στα Δ.Σ. δεν έχει άλλο σκοπό 
από το δυνάμωμα της γνώμης —της ψήφου— ενός ατόμου (συνήθως 
του προέδρου). Στις 34 επιχειρήσεις, των οποίων μελετήσαμε τη σύστα
ση του Δ.Σ.1 βρέθηκαν 12 επιχειρήσεις με μία νοικοκυρά στο κάθε Δ.Σ. 
και μία επιχείρηση με δύο νοικοκυρές. 

Β. Δυσανάλογο εξάπλωμα της εμπορικής δραστηριότητας 

Υπάρχουν επιχειρήσεις που όταν αντιληφθούν ότι η αίγλη τους 
σκιάζεται στην αγορά προσπαθούν με ένα παράλογο εξάπλωμα της εμ
πορικής δραστηριότητας να την ξανακερδίσουν. Έτσι αυξάνουν υπερ
βολικά τις πωλήσεις χαμηλώνοντας την τιμή ή προωθώντας τις επί πι
στώσει πωλήσεις. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να αποβεί σε βάρος 
της επιχείρησης σε σημείο που αυτή να γίνει προβληματική. 

Για να ελέγξουμε αυτόν τον παράγοντα, ως αιτία προβληματικότη
τας των ελληνικών επιχειρήσεων, προσπαθήσαμε να εξακριβώσουμε αν 
οι προβληματικές αύξησαν τις πωλήσεις τους περισσότερο κατά την 
περίοδο 1978-80 ή κατά την περίοδο 1957-78 και, επίσης, αν το πέτυ
χαν μειώνοντας την τιμή πώλησης (μειώνοντας το ποσοστό κέρδους) ή 
αυξάνοντας τις επί πιστώσει πωλήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζον
ται στον Πίνακα 13. 

Γ. Υπερχρέωση 

Το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων στο σύνολο των κεφαλαίων 
ήταν υψηλότερο, το 1973, στις ΠΕ απ' ό,τι στις ΜΠΕ, όπως δείχνει ο 
Πίνακας 14. 

1. Δεν μπορέσαμε να εξιχνιάσουμε τη σύνθεση των Δ.Σ. των μη προβληματικών 
επιχειρήσεων. Μια προσπάθεια που κάναμε μέσω Πρωτοδικείου Αθηνών συνάντησε 
ανυπέρβλητα εμπόδια λόγω πλημμελούς οργάνωσης του αρχείου του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
Πωλήσεις και ποσοστό κερδών στις ΠΕ και ΜΠΕ 

Α. Ετήσιος ρυθμός πωλήσεων (%) 

1973-76 
19,3 
15,1 

1976-80 
15,9 
27,3 

Β. Κέρδη/Πωλήσεις (%) 

ΠΕ 
ΜΠΕ 

1973 
7,2 

13,1 

1976 
0,5 

10,5 

1980 
-7,4 

6,7 

Σημείωση: Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι οι προβληματικές επιχειρήσεις δεν 
προέβησαν σε παράλογη επέκταση της εμπορικής τους δραστηριότητας 
για να κρατήσουν το γόητρο τους στην αγορά ή για να εντυπωσιάσουν 
τους τραπεζίτες ώστε να εξασφαλίσουν δάνεια, αφού μείωσαν αντί να αυ
ξήσουν το ρυθμό των πωλήσεων τους. 

Πηγή: Συγκριτικά στοιχεία για 52 ΠΕ και 52 ΜΠΕ (Αναλύσεις ισολογισμών: ICAP, 
Τράπεζα Ελλάδος). 

Οι προβληματικές επιχειρήσεις ήταν, όπως φαίνεται από αυτόν τον 
πίνακα, περισσότερο υπερχρεωμένες κατά την έναρξη της διεθνούς ύφε
σης, συγκριτικά με τις μη προβληματικές, οι οποίες φέρθηκαν πιο ορ
θολογικά και μείωσαν στη συνέχεια, αν και σε όχι σημαντικό βαθμό, το 
ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Ποσοστό δανειακών κεφαλαίων (%) 

1973 1976 

Προβληματικές 71,9 73,5 
Μη προβληματικές 65,6 63,4 

1980 

87,5 

63,0 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων δείγματος 52 ΠΕ και 52 ΜΠΕ. 

60 



Δ. Φιλόδοξες και παράτολμες επενδύσεις 

Στη διεθνή βιβλιογραφία1, σαν ένας από τους πιο σοβαρούς παρά
γοντες προβληματικότητας αναφέρεται η προσπάθεια υλοποίησης από 
την επιχείρηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, που εκ των 
υστέρων αποδεικνύεται ότι φρονιμότερο θα ήταν να μην είχε γίνει κα
θόλου η επένδυση αυτή. 

Ο διευθύνων σύμβουλος μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές προ
βληματικές επιχειρήσεις, δίνοντας συνέντευξη στον οικονομικό τύπο2, 
σε ερώτηση γιατί ακολουθήθηκε πολιτική δανεισμού και εξογκώθηκαν 
τα χρηματο-οικονομικά έξοδα, είπε: 

«Οι λόγοι είναι πολλοί και ανάγονται στην επεκτατική πολιτική που 
είχαμε χαράξει σε μακροπρόθεσμη βάση... Η επεκτατική μας πορεία σε 
περίοδο κρίσης συνοδεύτηκε και με μια σειρά ανωμαλίες στην εκτέλεση 
των έργων μας οι οποίες βάρυναν την επιχείρηση σε μεγάλο βαθμό...». 

Από τα λίγα αυτά λόγια του διευθύνοντος συμβούλου διαφαίνονται 
καθαρά οι λόγοι που έκαναν προβληματική την επιχείρηση. Η φιλόδο
ξη επενδυτική πολιτική της εταιρείας, σε εποχή που είχε φανεί η κλω
στοϋφαντουργική κρίση της Ευρώπης και είχαν ήδη γίνει οι επενδύσεις 
στις χώρες χαμηλού κόστους, ήταν ένα σημαντικό λάθος. Αυτή θα μπο
ρούσε να αποβεί θετική μόνον εάν η εταιρεία αυτοματοποιούσε την πα
ραγωγική διαδικασία όπως έγινε στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ και, αργότε
ρα, στις χώρες της ΕΟΚ. Η «σειρά από ανωμαλίες» που ο διευθύνων 
σύμβουλος επισημαίνει στην εκτέλεση των έργων δείχνει τη δυσκολία 
οργάνωσης και διοίκησης της εταιρείας. Δείχνει, τέλος, ότι το manage
ment δεν πήγαινε σε «βάθος». 

Παρόμοια παράτολμη επένδυση παρατηρείται και σε άλλη μεγάλη 
εταιρεία, η οποία το 1976 κατασκεύασε εργοστάσιο χωρίς ουσιαστικούς 
τεχνολογικούς εκσυγχρονισμούς. Επρόκειτο για μια επένδυση επεκτατι
κή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η κρίση ούτε η νέα τεχνολογία 
που ελαχιστοποιεί το κόστος εργασίας. 

Γενικά, όσες επιχειρήσεις έκαναν επεκτατικές επενδύσεις σε περίοδο 
κρίσης και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό δανειακών κεφαλαίων έγιναν 
σύντομα προβληματικές, αν υπολογίσει κανείς και το συνεχώς αυξανό
μενο κόστος του χρήματος. 

1. Argenti και Altman, ό.π. 
2. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 29 Δεκεμβρίου 1983. 
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Ε. Ελλιπής λογιστική πληροφόρηση 

Η ελλιπής λογιστική πληροφόρηση είναι συνήθως αιτία προβλημα
τικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις, όπου ο επιχειρηματίας, αγνοών
τας την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης του, φθάνει κάποια 
στιγμή στο αδιέξοδο. Εντούτοις, στις μεγάλες επιχειρήσεις —μορφής 
Α.Ε.— η λογιστική πληροφόρηση είναι ικανοποιητική. Τι λείπει λοιπόν; 
Λείπει η αξιοποίηση της λογιστικής πληροφόρησης από το Δ.Σ. της 
εταιρείας. Στην περίπτωση μας, δεν διαπιστώθηκε έλλειψη λογιστικής 
πληροφόρησης, όμως, όταν στο Δ.Σ. είναι πιθανόν να μην υπάρχει κα
νένα μέλος ικανό να αναλύσει τους οικονομικούς δείκτες, να κατα
σκευάσει ένα χρονοδιάγραμμα cash-flow ή να έχει έστω και στοιχειώ
δεις γνώσεις σε Corporate Planning, ή όταν χρησιμοποιούνται έμπειροι 
λογιστές, με μοναδικό σκοπό να εμφανιστεί μειωμένο το φορολογητέο 
εισόδημα κλπ., τότε είναι φυσικό να μην αξιοποιούνται τα λογιστικά 
στοιχεία, τα οποία τελικά είναι χρήσιμα μόνο στην Εφορία για να εξα
κριβώσει τους φόρους που πρέπει να εισπράξει! 

2.3. Επίδοση προβληματικών σχετικά με μη προβληματικές 
επιχειρήσεις 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε την επίδοση του δείγματος των 52 
προβληματικών επιχειρήσεων (ΠΕ) σχετικά με την επίδοση του δείγμα
τος των άλλων 52 ομοειδών επιχειρήσεων του ίδιου περίπου μεγέθους 
με τις πρώτες, που είναι μη προβληματικές (ΜΠΕ) και σχετικά υγιείς 
επιχειρήσεις. Η επίδοση αυτή μελετάται από δύο πλευρές: (α) από 
πλευράς κόστους και αγορών, (β) από πλευράς δημιουργίας παγίου κε
φαλαίου. 

2.3.1. Επίδοση από πλευράς κόστους και αγορών 

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζουμε τους ρυθμούς αύξησης του κό
στους παραγωγής για τις ΠΕ καθώς και για τις ΜΠΕ κατά τις περιό
δους 1973-76 και 1976-80. Παρατηρούμε ότι οι ΠΕ έχουν ρυθμό αύξη
σης του βιομηχανικού, καθώς και του συνολικού κόστους μικρότερο 
εκείνου των ΜΠΕ. 

Κατά την περίοδο 1976-80 ο ρυθμός αύξησης του κόστους μειώνε
ται και για 'τις ΠΕ αλλά και για τις ΜΠΕ στο 22% περίπου ετησίως. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Επίδοση προβληματικών σχετικά με τις μη προβληματικές επιχειρήσεις 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΕ 

Ετήσιος ρυθμός αύξησης 
1973-76 1976-80 

ΜΠΕ ΠΕ ΜΠΕ 

1. Βιομηχανικό κόστος 
Ια. Κόστος εργασίας 
2. Λοιπά έξοδα 
2α. Χ ρηματο-οικονομικά 
1+2 Βιομηχανικό κόστος + 

Λοιπά έξοδα 

25,0 
30,1 
25,5 
32,8 

26,5 

30,3 
30,4 
30,2 
20,8 

30,2 

18,5 
25,1 
26,9 
34,8 

22,3 

20,8 
28,1 
25,6 
24,5 

22,7 

Β. ΑΓΟΡΑ 

1. Πωλήσεις 19,5 15,4 16,8 27,3 
2. Εξαγωγές Μ.Δ.1 Μ.Δ. 21,9 16,6 
3. % Εξαγωγών στις πωλήσεις 1973: ΠΕ, ΜΠΕ: Μ.Δ., 1976: ΠΕ 26,8, ΜΠΕ 42,6, 

1980: ΠΕ 31,8, ΜΠΕ 30 

Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Πάγια στοιχεία/σύνολο ενεργ. (%) 
Κέρδη/συνολικό κόστος 
Χ.Ο/Β.Κ + έξοδα 

1973 
ΠΕ ΜΠΕ 
36 59 
8,1 16,0 
7,8 7,5 

1976 
ΠΕ ΜΠΕ 
34 47 
0,6 9,1 
9,4 6,1 

1980 
ΠΕ ΜΠΕ 
36,6 37 
-6,3 7,0 
14,9 6,6 

Επενδύσεις παγίου κεφ.: 73/76-77/80: ΠΕ: 74,4%, ΜΠΕ: 28,3% 
Επενδύσεις σε μηχ/τα: 73/76-77/80: ΠΕ: 63%, ΜΠΕ: 14,0% 

1. Μ.Δ: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
Πηγή: Αναλύσεις Ισολογισμού 52 ΠΕ και 52 ΜΠΕ. 

Αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε και μείωση του ύψους της παραγωγής 
(σε αξία). 

Οι πωλήσεις αυξάνουν στην πρώτη περίοδο 1973-76 με μεγαλύτερο 
ρυθμό στις ΠΕ απ' ό,τι στις ΜΠΕ (ΠΕ: 19,5%, ΜΠΕ: 15,4%). Όμως 
στη δεύτερη περίοδο (1976-80) η κατάσταση αντιστρέφεται και ο ρυθ
μός των πωλήσεων στις ΠΕ γίνεται 16,8% ενώ στις ΜΠΕ 27,3%. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι εξαγωγές σαν ποσοστό στις 
πωλήσεις αυξάνουν στις ΠΕ από 26,8% (1976) σε 31,8% (1980), ενώ 
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στις ΜΠΕ συμβαίνει το αντίθετο, από 42,8% το 1976 το ποσοστό κα
τέρχεται σε 30,0%. 

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, κατά τη διάρκεια της ύφεσης στις χώ
ρες της Δ. Ευρώπης, οι ΜΠΕ, που είχαν σημαντική εξαγωγική επίδοση 
σ' αυτές τις αγορές, άρχισαν να μειώνουν το ποσοστό των εξαγωγών 
τους αφού και ο βιομηχανικός ανταγωνισμός άρχισε να εντείνεται, αυ
ξάνοντας τις πωλήσεις τους στην εγχώρια αγορά, πράγμα που έφερε σε 
δύσκολη θέση τις ΠΕ οι οποίες πουλούσαν κυρίως στην εγχώρια αγο
ρά. Οι ΠΕ φαίνεται ότι αντέδρασαν σ' αυτή την κατάσταση μάλλον 
αλόγιστα, προσπαθώντας να αυξήσουν τις εξαγωγές τους σε μια αγορά 
ήδη πολύ ανταγωνιστική και κορεσμένη. Μάλιστα έκαναν αυτή την κί
νηση δανειζόμενες για να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότη
τα. Αντίθετα, οι ΜΠΕ ακολούθησαν συντηρητική πολιτική και όχι μό
νον επανήλθαν στην εγχώρια αγορά αλλά μείωσαν και το ποσοστό των 
δανειακών κεφαλαίων στο σύνολο του κεφαλαίου, τη στιγμή κατά την 
οποία τα αυξανόμενα επιτόκια είχαν μεγάλη επίπτωση στο συνολικό 
κόστος παραγωγής. Έτσι βλέπουμε τα χρηματο-οικονομικά έξοδα στο 
σύνολο του κόστους παραγωγής (βιομηχανικό κόστος + λοιπά έξοδα) 
να αυξάνουν ραγδαία για τις ΠΕ από 9,4% το 1976 σε 14,9% το 1980. 
Οι ΜΠΕ διατήρησαν το ποσοστό των χρηματο-οικονομικών εξόδων 
γύρω στο 6% για όλη την περίοδο 1973-80. 

2.3.2. Δημιουργία κεφαλαίου 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 15, η δημιουργία παγίου κεφαλαίου 
ακολούθησε, συνολικά, αρνητική εξελικτική πορεία για το δείγμα των 
104 επιχειρήσεων που εξετάζουμε. Όμως οι ΜΠΕ παρουσιάζουν μείω
ση του ποσοστού του παγίου κεφαλαίου στο σύνολο του κεφαλαίου 
από 59% το 1973 σε 47% το 1976 και, τέλος, σε 37% το 1980. Τα αν
τίθετα συμβαίνουν με τις προβληματικές επιχειρήσεις, όπου το ποσο
στό τούτο κρατήθηκε περίπου σταθερό γύρω στο 36%. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η περίοδος 1973-80, μέσα στην οποία εξε
τάζουμε τη βιομηχανία, είναι έντονα πληθωριστική, πράγμα που σημαί
νει ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για κεφάλαια κίνησης. Εί
ναι άλλη μια διάσταση, μέσα στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, 
που φανερώνει πάλι την έλλειψη σύνεσης εκ μέρους των ΠΕ, αφού δεν 
αύξησαν το ποσοστό των κεφαλαίων τους κίνησης, τη στιγμή κατά την 
οποία εκ των πραγμάτων ήταν επιβεβλημένη μια τέτοια πολιτική. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Ποσοστό διανεμόμενων κερδών (στο σύνολο των κερδών) 

ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕ! 

Δείγμα 52 επιχειρήσεων 

1973 0,298 
1976 0,566 
1980 0,812 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΈς 

Δείγμα 52 επιχειρήσεων 

1973 0,072 

1976 1,156 
1980 -0,082 (αρνητικά κέρδη) 

Πηγή: Επεξεργασία χρηματο-οικονομικών στοιχείων δείγματος 104 επιχειρήσεων (βλ. 
προηγούμενο πίνακα). 

Στη δημιουργία κεφαλαίου μεγάλο ρόλο παίζει και η διανομή των 
κερδών. Από τον Πίνακα 16 παρατηρούμε ότι όλη η Μεταποίηση αύ
ξησε το ποσοστό των διανεμόμενων κερδών κατά την περίοδο 1973-80. 
Όμως οι προβληματικές επιχειρήσεις έκαναν τούτο σε μεγαλύτερη έ
κταση και μάλιστα έδωσαν μέρισμα όταν είχαν πραγματοποιηθεί ζημιές 
(το 1980). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ! 

3.1. Εισαγωγή 

Η πρόβλεψη της προβληματικότητας έχει τρεις διαστάσεις. Η πρώ
τη αναφέρεται στην επιθυμία μας να γνωρίζουμε αν στο εγγύς μέλλον 
θα δημιουργηθούν προβληματικές επιχειρήσεις, αν δηλαδή θα αυξηθεί 
η τάση πτώχευσης των επιχειρήσεων. Η διάσταση αυτή έχει μακρο
οικονομικό χαρακτήρα και δεν μπορεί παρά να συσχετίζεται με μακρο
οικονομικά μεγέθη. 

Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στην κλαδική διαφοροποίηση της 
τάσης για πτώχευση και η τρίτη στη δυνατότητα πρόβλεψης εκείνων 
των επιχειρήσεων που θα γίνουν προβληματικές και στη συνέχεια θα 
πτωχεύσουν αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στήριξης τούτων1. 

3.2. Πρόβλεψη σε μακρο-επίπεδο 

Όπως ήδη αναφέραμε (σελ. 27)2 όταν το εθνικό προϊόν παύει να 
αυξάνεται και το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας κατέρχεται 
με αρνητικές επιδράσεις πάνω σε όλες τις επιχειρήσεις, τότε οι πιο αδύ
νατες, ή οι πιο κακώς διευθυνόμενες επιχειρήσεις, πτωχεύουν. Είδαμε 
επίσης ότι η μείωση του ρυθμού προσφοράς χρήματος στην οικονομία, 
ή η αύξηση του κόστους του χρήματος, πλήττει τις επιχειρήσεις και 
στενεύει ιδιαίτερα εκείνες που είναι και οι πιο αδύνατες. Οι απαισιόδο
ξες επενδυτικές προσδοκίες, επίσης, που εκφράζονται στην πτωτική τά
ση των τιμών των μετοχών, οδηγούν πολλές επιχειρήσεις στη χρεοκο
πία γιατί επηρεάζουν τους πιστωτές των επιχειρήσεων αυτών. 

1. Στο προκείμενο μας ενδιαφέρει η πρόβλεψη της προβληματικότητας αρκετό 
χρόνο προτού συμβεί η πτώχευση ώστε να είναι δυνατόν στη συνέχεια να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα οικονομικής πολιτικής που θα στηρίξουν ή θα εξυγιάνουν όχι 
μόνον τη συγκεκριμένη επιχείρηση αλλά και όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις. Ενδιαφε
ρόμαστε λοιπόν για μακροχρόνια πρόβλεψη. 

2. Εξωεπιχειρησιακές αιτίες προβληματικότητας. 
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Όταν, λοιπόν, παρουσιάζεται μια πτώση του ρυθμού αύξησης του 
ΑΕΠ η Κυβέρνηση πρέπει να αναμένει πτώχευση επιχειρήσεων· το ίδιο 
συμβαίνει και όταν η Κεντρική Τράπεζα μειώνει την προσφορά του 
χρήματος, ή όταν τα επιτόκια ανέρχονται, ή όταν το Χρηματιστήριο 
υποτιμά συνεχώς τις τιμές των μετοχών των επιχειρήσεων (πτώση γενι
κού δείκτη τιμών των μετοχών). 

Σύμφωνα με το μοντέλο του καθηγητή Altman1 η εξίσωση που 
συνδέει τη μεταβολή του ρυθμού πτώχευσης των επιχειρήσεων (AFR, 
FR=Failure Rate) με τη μεταβολή του ρυθμού αύξησης του εθνικού 
προϊόντος (ΑΕΠ), τη μεταβολή του ρυθμού μεταβολής των μετοχών 
στο Χρηματιστήριο (ΡΧΜ) και τη μεταβολή στο ρυθμό της προσφοράς 
MS του χρήματος Δ είναι: 

AFR = α0 + ^ Δ ρ Α Ε Π +α 2 Δ ρ Ρ Χ Μ + α3 Δ ρ Μ 8 

όπου ρ είναι ο ρυθμός μεταβολής του αντίστοιχου μεγέθους. 

Σε νεότερη εργασία του, ο Altman (1983) πρόσθεσε στο μοντέλο 
αυτό και δύο νέες μεταβλητές, συγκεκριμένα: το επίπεδο των τιμών και 
το ρυθμό «γέννησης» των επιχειρήσεων. 

α) Έχει παρατηρηθεί ότι όταν η άνοδος των τιμών είναι ευνοϊκή για 
την επιχείρηση, τότε ο ρυθμός των πτωχεύσεων μειώνεται, αφού το πο
σοστό κέρδους (profit margin) αυξάνει και οι οριακές επιχειρήσεις που 
είναι στα πρόθυρα της πτώχευσης ανακουφίζονται. Εδώ πρέπει να πα
ρατηρήσουμε ότι το γενικό επίπεδο των τιμών δεν είναι ο κατάλληλος 
δείκτης αφού αυτό μπορεί να ανέρχεται λόγω πληθωρισμού κόστους 
(cost-push inflation), δηλαδή αφού οι τιμές των τελικών προϊόντων ακο
λουθούν τις αυξήσεις του κόστους. 

Πιο κατάλληλος δείκτης στην προκείμενη περίπτωση είναι ο λόγος 
του δείκτη τιμών των προϊόντων που πωλεί η επιχείρηση ή ο κλάδος 
Pj προς το γενικό δείκτη τιμών Ρ, δηλ. Pj/P. 

β) Ο ρυθμός γέννησης των επιχειρήσεων μπαίνει στο μοντέλο, διότι 
έχει παρατηρηθεί ότι το 60% περίπου των επιχειρήσεων πεθαίνει κατά 
τα 5 πρώτα χρόνια ύπαρξης της επιχείρησης [Altman, 1983]. Κατά συ
νέπεια, αν κάποιο χρόνο δημιουργήθηκαν ασυνήθιστα πολλές επιχειρή-

1. Altman, ό.π., σελ. 83. 
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σεις, είναι επόμενο να παρατηρηθούν πολλές πτωχεύσεις κατά τα επό
μενα 5 πρώτα χρόνια. 

Στην προσπάθεια μας να υπολογίσουμε μια συνάρτηση που θα προ
βλέπει την πτώχευση σε μακρο-επίπεδο στην περίπτωση της Ελλάδας, 
συναντήσαμε δυσκολίες από πλευράς διαθέσιμων στοιχείων1. 

Έτσι αναγκαστήκαμε να παρουσιάσουμε απλές ελαστικότητες των 
πτωχεύσεων (π) με: (α) το ΑΕΠ (Επ ΑΕΠ)> (ß) τ ο κ°στος του χρήματος 
(Επ ? r), (γ) το δείκτη τιμών των μετοχών των βιομηχανικών επιχειρή
σεων (Επ ? ΡΧΜ). Όλες οι ελαστικότητες, για την περίοδο 1973-83, φαί
νονται εντυπωσιακές: Επ> Α Ε Π = —5,0, Επ > r =—1,46, Ε π ? Ρ Χ Μ = —1,5 

3.3. Πρόβλεψη κατά βιομηχανικό κλάδο 

Όπως είδαμε, όταν υπάρχει τάση προβληματικότητας σε μακρο-
επίπεδο, αυτό το γεγονός θα επηρεάσει όλους τους βιομηχανικούς κλά
δους. Όμως, ένας βιομηχανικός κλάδος — άσχετα από τα συμβαίνοντα 
στην Εθνική Οικονομία — μπορεί να γίνει προβληματικός από τις πα
ρακάτω αιτίες: 
— Όξυνση του διεθνούς ανταγωνισμού. Άλλες χώρες δηλαδή παρά

γουν πιο φθηνά το προϊόν είτε λόγω κάποιας νέας επαναστατικής τε
χνολογίας, είτε λόγω φθηνού κόστους εργασίας, είτε λόγω μείωσης 
της εγχώριας προστασίας (πτώση δασμών κλπ.). 

— Στροφή της ζήτησης σε παραπλήσια προϊόντα, χωρίς να ακολουθεί
ται από αναδιάρθρωση και της παραγωγής των ήδη λειτουργουσών 
εγχώριων επιχειρήσεων. 
Παρακολουθώντας, λοιπόν, τις εξελίξεις των παραπάνω παραγόν

των μπορούμε να προβλέψουμε για το κοντινό μέλλον την τάση προ
βληματικότητας των κλάδων και άρα σε ποιους κλάδους θα ενταχθούν 
οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων. 

1. Ο ακριβής αριθμός των λειτουργουσών βιομηχανικών επιχειρήσεων δεν είναι 
διαθέσιμος για όλα τα έτη παρά μόνο για τα έτη απογραφής και κάθε προσπάθεια 
εκτίμησης ενέχει μεγάλο κίνδυνο λάθους. Επίσης δεν είναι γνωστό το υπόδειγμα ζωής 
των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Επίσης αποφύγαμε να συμπεριλάβουμε 
και το επίπεδο των τιμών για τους λόγους που ήδη αναφέραμε. Τέλος, οι πτωχεύσεις 
δεν δίνονται κατά τρίμηνα, πράγμα που θα μας επέτρεπε να κάνουμε μια ανάλυση με 
τριμηνιαία στοιχεία, εντοπίζοντας τη στα χρόνια που παρατηρείται πιο έντονη τάση 
πτωχεύσεων. 
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Κλάδοι που παρουσίασαν σημαντική ένταση του διεθνούς ανταγωνι
σμού1 στην εγχώρια αγορά κατά την περίοδο 1978-82 σχετικά με την 
περίοδο 1974-78 ήταν: τα Ποτά, τα Κλωστοϋφαντουργικά, τα Ενδύμα
τα και Υποδήματα, τα Έπιπλα, το Χαρτί, το Δέρμα και τα προϊόντα 
του, τα Βασικά Μέταλλα και τα Μηχανήματα. 

Η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού για την Ελλάδα —στη διεθνή 
αγορά— παρατηρείται κυρίως στους κλάδους των Ποτών, των Χημικών 
και των Μηχανημάτων. 

Στους παραπάνω κλάδους όχι μόνον έχουν ήδη δημιουργηθεί πολ
λές προβληματικές επιχειρήσεις αλλά αναμένεται να δημιουργηθούν και 
άλλες, εάν δεν βελτιωθούν οι συνθήκες που επικρατούσαν στο παρελ
θόν. 

3.4. Πρόβλεψη σε επίπεδο επιχείρησης 

Η πρόβλεψη των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν τάση να γίνουν 
προβληματικές και τελικά να κλείσουν γίνεται με βάση τους χρηματο
οικονομικούς κυρίως δείκτες. Βασική εργασία σ' αυτόν τον τομέα είναι 
εκείνη του Beaver2. Ο συγγραφέας αυτός διέκρινε 5 κατηγορίες δει
κτών: 
— Λόγους σχετικούς με την ταμιακή ροή (cash flow) 
— Λόγους σχετικούς με το καθαρό εισόδημα 
— Λόγους σχετικούς με το συνολικό χρέος 
— Λόγους σχετικούς με τα ρευστά διαθέσιμα 
— Λόγους σχετικούς με τον κύκλο εργασιών. 

Ο Beaver υπολόγισε 30 λόγους (ratios) από τους οποίους σαν πιο 
σημαντικούς θεώρησε τους εξής3: (α) ταμιακή ροή (cash flow) προς συ
νολικό χρέος (total debt), (β) καθαρό εισόδημα προς σύνολο ενεργητι
κού, (γ) τρέχουσες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις προς σύνολο ενεργη
τικού, (δ) κεφάλαιο κίνησης προς σύνολο ενεργητικού, (ε) τρέχων δεί
κτης (current ratio), ήτοι κυκλοφορούν κεφάλαιο προς τρέχουσες υπο
χρεώσεις. 

1. Με βάση το βαθμό διείσδυσης των εισαγωγών (Import Penetration). Βλ. Πίνακα 
Π-16, σελ. 152-153. 

2. Beaver W., "Financial Ratios as Predictors of Failure", Empirical Research in 
Accounting, 1966. 

3. Ο Beaver βρήκε σημαντικό κι άλλον ένα δείκτη, το λεγόμενο "No-credit inter-
varl" (cash+accounts receivable-current liabilities) / (Operating expenses). 
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Οι δείκτες του Beaver καθώς και πολλών άλλων συγγραφέων ταξι
νομούνται σε πέντε βασικές κατηγορίες1, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
πέντε βασικής σημασίας λειτουργίες της επιχείρησης2: τη ρευστότητα 
(liquidity), την κερδοφορία (profitability), το ποσοστό των δανειακών 
κεφαλαίων στο σύνολο των κεφαλαίων (leverage), την ικανότητα εξό
φλησης των χρεών (solvency) και, τέλος, τη δραστηριότητα της επιχεί
ρησης (activity). 

Ο καθηγητής Altman περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των δεικτών 
και θεωρεί μόνον ένα δείκτη (τον πιο σημαντικό) για καθεμιά από τις 
παραπάνω κατηγορίες. Έτσι επέλεξε μόνον πέντε δείκτες, οι οποίοι έ
χουν μεγάλη προβλεπτική ικανότητα και είναι οι εξής: 
α. Κεφάλαιο κίνησης/σύνολο ενεργητικού. Κεφάλαιο κίνησης ορίζουμε 
τη διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυ
χρόνιων (τρεχουσών) υποχρεώσεων της επιχείρησης [Altman, 1983J. 
Μια επιχείρηση με μεγάλο ποσοστό κεφαλαίου κίνησης έχει και μεγάλη 
ρευστότητα (liquidity). 
β. Κατακρατούμενα κέρδη/σύνολο ενεργητικού. Είναι ένας δείκτης «σω
ρευτικής» κερδοφορίας. 
γ. Κέρδη προ φόρων και τόκων/σύνολο ενεργητικού. Είναι δείκτης της 
τρέχουσας κερδοφορίας των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων. 
Μία επιχείρηση που πρόκειται να ανακάμψει από προηγούμενη μακρό
χρονη ύφεση και η οποία, κατά συνέπεια, έχει χαμηλό δείκτη σωρευτι
κής κερδοφορίας, θα εμφανίσει υψηλότερο δείκτη τρέχουσας κερδοφο
ρίας. 
δ. Αγοραία αξία (όλων) των μετοχών/σύνολο υποχρεώσεων. Ο δείκτης 
αυτός μας πληροφορεί κατά πόσον τα συνολικά στοιχεία (περιουσία)3 

της επιχείρησης υπερβαίνουν σε αγοραία αξία τις συνολικές υποχρεώ
σεις της επιχείρησης. Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για να εξακρι
βωθεί «πόσο μακριά είναι η επιχείρηση από την πτώχευση», 
ε. Πωλήσεις/σύνολο ενεργητικού. Είναι δείκτης που φανερώνει την «ικα
νότητα» του ενεργητικού της επιχείρησης να παράγει έσοδα. Είναι δεί
κτης δραστηριότητας της επιχείρησης. 

1. Βλ. Altman Ε.Ι., Corporate Financial Deshess, J. Willy and Sons, N. York, 
1983, σελ. 105. 

2. Βλ. και Kazis D., Skoumal S., Innovation in Greek Manufacturing, KEPE, 
1985. 

3. Προσεγγιστικά μόνον. 
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Η διαχρονική πορεία των παραπάνω δεικτών μάς παρέχει τη δυνα
τότητα να προβλέπουμε την κατάσταση της μελλοντικής «υγείας» των 
επιχειρήσεων. Αν όλοι οι δείκτες χειροτερεύουν, τότε είναι πολύ πιθα
νόν η επιχείρηση, στην οποία αναφέρονται, να γίνει προβληματική. Αλ
λά ορισμένοι δείκτες μπορεί να χειροτερεύουν πιο πολύ, συγκριτικά με 
ορισμένους άλλους, ή ορισμένοι να καλυτερεύουν. Έτσι τίθεται το θέμα 
της στάθμισης των δεικτών αυτών ώστε να παραχθεί ένας συνολικός 
δείκτης για τη συγκεκριμένη επιχείρηση που να φανερώνει την κατά
σταση της υγείας της. 

Αξίζει τον κόπο να πάρουμε ένα παράδειγμα για να φανεί πώς ένας 
ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά τους χρηματο
οικονομικούς δείκτες, για να βγάλει το συμπέρασμα του ως προς την 
κατάταξη μιας επιχείρησης στις προβληματικές ή όχι. 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε σύνολο από προβληματικές (Π) — ανα-
ξιόχρεες επιχειρήσεις, πενήντα (50) τον αριθμό, και άλλες τόσες μη 
προβληματικές (ΜΠ) — αξιόχρεες και υγιείς επιχειρήσεις. Βρίσκουμε 
τους μέσους όρους των παραπάνω δεικτών και για τα δύο σύνολα Π 

KCtl Μ Π , Χ Π 1 , Χ π 2 , Χ Π 3 , Χ Π 4 ' Χ Π 5 κ α ΐ Χ Μ Π 1 ' Χ Μ Π 2 ' Χ Μ Π 3 ' Χ Μ Π 4 ' 
Χ Μ Π 5 · 

Κάθε νέα επιχείρηση που θα χρειαστεί να καταταγεί σε ένα από τα 
δύο σύνολα θα παρουσιάσει δείκτες (Χ^,.Χ^ αν μεν είναι προβληματι
κή πολύ κοντά στους ανάλογους δείκτες των προβληματικών, αν όμως 
δεν είναι προβληματική πολύ κοντά σ' εκείνους των μη προβληματι
κών. Με τον τρόπο αυτό οι παλαιότεροι ερευνητές (Merwin, Beaver) 
μπορούσαν να προβλέψουν αν μια νέα επιχείρηση — που δεν γνωρίζου
με κατά πόσο ήταν προβληματική ή όχι — μπορεί να καταταγεί στις 
προβληματικές, ή αν μια από τις υγιείς επιχειρήσεις μπορούσε να γίνει 
προβληματική σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία αυτή πε
ρίπτωση οι χρηματο-οικονομικοί δείκτες της επιχείρησης, η οποία μέ
χρι πρό τίνος ήταν υγιής, χειροτερεύουν και πλησιάζουν τους μέσους 
όρους των αντίστοιχων δεικτών των προβληματικών επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια θεωρούμε τους μέσους των Χ Π και Χ Μ π δηλαδή: 

Χ Π 1 + Χ Μ Π 1 Χ Π 2 + Χ Μ Π 2 Χ Π 3 + Χ Μ Π 3 Χ Π 4 + Χ Μ Π 4 Χ Π 5 + Χ Μ Π 5 

2 ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 

Οι μέσοι αυτοί όροι διαχωρίζουν τα δύο σύνολα Π και ΜΠ ώστε οι πιο 
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πολλές επιχειρήσεις του συνόλου των προβληματικών να έχουν αντί
στοιχους δείκτες μικρότερους των μέσων τούτων, ενώ οι πιο πολλές 
από τις μη προβληματικές να έχουν αντίστοιχους δείκτες μεγαλύτερους 
των μέσων τούτων. Τέλος, μπορούμε να παραγάγουμε ένα σταθμισμένο 
γενικό δείκτη (ΔΠ) για τις προβληματικές που θα αποτελεί ορόσημο 
για κάθε νέα επιχείρηση, η οποία αν είναι κι αυτή προβληματική θα έ
χει σταθμισμένο (με τους ίδιους συντελεστές) δείκτη μικρότερο ή ίσο 
με το δείκτη τούτο. 

Αντίστοιχα μπορούμε να παραγάγουμε ένα σταθμισμένο γενικό δεί
κτη για τις ΜΠ επιχειρήσεις (Δ Μ Π ) όπου κάθε νέα επιχείρηση — ή κά
ποια από εκείνες που έχουμε στο δείγμα — της οποίας ο δείκτης υπερ
βαίνει το Δ Μ Π μπορεί με μεγάλη πιθανότητα να χαρακτηριστεί σαν 
υγιής. 

Αν, τέλος, κάποιος ατομικός δείκτης πέσει μεταξύ Δ Π και Δ Μ Π δεν 
μπορεί πλέον να βγει κανένα συμπέρασμα για την επιχείρηση αυτή. 

Οι δείκτες Δ Π και Δ Μ Π μπορούν να παραχθούν εμπειρικά ως εξής: 
Ας θεωρήσουμε πρώτα το σύνολο των προβληματικών. Ας υποθέ

σουμε ότι από τις 50 επιχειρήσεις οι 30 έχουν δείκτη Χ! μικρότερο του 
μέσου 

Χ π ι ^ Χ ΜΠ1 

τότε ο δείκτης Χχ για τις προβληματικές επιχειρήσεις μπορεί να σταθ
μιστεί με τη συχνότητα 30:50 = 0,6. Αν τώρα η συχνότητα αυτή για 
τους άλλους δείκτες Χ2, Χ3, Χ4, Χ5 είναι ίση με 0,55 — 0,70 — 0,95 — 
0,85 (υποθετικοί λόγοι), τότε ο γενικός δείκτης Δ Π είναι 

Δ π = _ ΐ Η ϋ · 0 , 6 + — — ϋΐΞί·0,55+ —— Ε ϋ · 0 , 7 0 + 

Χ Π 4 + Χ Μ Π 4 - 0,95 + Χ π ΐ + Χ Μ Π 5 • 0,85 

Έστω ότι Δ π = 1,50 
Αντίστοιχα εργαζόμενοι για το σύνολο των μη προβληματικών, 

σχηματίζουμε το Δ Μ Π , ο οποίος έστω ότι είναι Δ Μ Π = 2 , 0 . 
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Τώρα κάθε νέα επιχείρηση της οποίας ο λόγος Δ θα είναι μικρότε
ρος του 1,50 θα είναι με μεγάλη πιθανότητα προβληματική, ενώ κάθε 
άλλη επιχείρηση με Δ μεγαλύτερο του 2,0 θα είναι υγιής. Τέλος, κανέ
να συμπέρασμα δεν μπορεί να βγει αν ο Δ της επιχείρησης πέσει μετα
ξύ 1,5 και 2,0. 

Η παραπάνω ανάλυση είναι εμπειρική και όπως θα παρατηρήσει ο 
προσεκτικός αναγνώστης λαβαίνει υπόψη της μόνο τους μέσους όρους 
και τις συχνότητες τις οποίες αναφέραμε για να παράγει τις κριτικές τι
μές του Δ. Όμως, αν η συγκέντρωση γύρω από το μέσο όρο δεν είναι 
έντονη, τότε η πρόβλεψη είναι λιγότερο εύκολη γιατί υπάρχει ο κίνδυ
νος πολλές επιχειρήσεις υγιείς να χαρακτηριστούν προβληματικές και 
αντίστροφα. Ο καθηγητής Altman — τον οποίο ακολούθησαν και πολ
λοί άλλοι ερευνητές — συνέστησε τη χρήση της λεγόμενης «ανάλυσης 
Διακρίνουσας» (Discriminant Analysis). Η ανάλυση Διακρίνουσας είναι 
μια στατιστική τεχνική την οποία πρώτος εφεύρε ο Fisher το 1935 
στην εργασία "The Use of Multiple Measurement in Taxonomic Pro
blems" που δημοσιεύθηκε στο Annals of Eugenics το 1936. Στα οικονο
μικά, χρήση της μεθόδου αυτής πρώτοι έκαναν ο Durand1 και οι Myers 
και Forgy2. 

Η ανάλυση Διακρίνουσας προσπαθεί να διαχωρίσει δύο ή περισσό
τερα σύνολα με ποιοτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. ύψος, βά
ρος) και να παραγάγει ένα γραμμικό συνδυασμό των χαρακτηριστικών 
αυτών (εδώ των χρηματο-οικονομικών δεικτών), ο οποίος ξεχωρίζει τα 
δύο σύνολα κατά τον καλύτερο τρόπο. 

Για να αποκτήσει ο αναγνώστης μια συγκεκριμένη εικόνα του θέμα
τος, ας θεωρήσουμε τα δύο σύνολα Π και ΜΠ και ας θεωρήσουμε μόνο 
δύο3 δείκτες, τους Xj και Χ2. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα σημεία των 
Π και ΜΠ στο επίπεδο των Xj Χ2. 

Η ανάλυση Διακρίνουσας προσδιορίζει μια γραμμή (γραμμικό συν
δυασμό των Xj και Χ2), η οποία αφήνει προς τα αριστερά της το μεγα
λύτερο δυνατό αριθμό των προβληματικών και δεξιά της το μεγαλύτε
ρο δυνατό αριθμό των μη προβληματικών. Προσδιορίζει επίσης κεν-

1. Durand D., Risk Elements in Consumer Instalment Financing, National Burau 
of Econ. Research, 1941. 

2. Myers H., Forgy E., "Development of Numerical Credit Evaluation Systems", 
Journal of American Statistical Association, 1963, 797-806. 

3. Θεωρούμε μόνο το διδιάστατο καρτεσιανό επίπεδο. 
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τρώες τιμές (centroids) και για τα δύο σύνολα, από τις οποίες οι απο
στάσεις αθροιστικά όλων των σημείων των αντίστοιχων συνόλων είναι 
ελάχιστες. Ο αναγνώστης θα θυμάται ότι στην εμπειρική ανάλυση που 
αναφέραμε το ρόλο των κεντρώων τιμών (των centroids) έπαιζαν οι μέ
σοι όροι. 

Έτσι, αν θεωρήσουμε και τους πέντε δείκτες: Χ,, Χ2, Χ3, Χ4> Χ5> Ά 
συνάρτηση Διακρίνουσας Ζ γίνεται: 

Ζ = α1Χι + α2Χ2 + α3 Χ3 + α4 Χ4 + α5 Χ5 

Ο συγγραφέας της παρούσας μελέτης έχει βάσιμες επιφυλάξεις για 
την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου αυτού. Ας θεωρήσουμε δύο 
επιχειρήσεις που εμφανίζουν το αυτό Ζ, το ύψος του οποίου τις κατα
τάσσει στις προβληματικές και σύντομα πρέπει να περιμένει κανείς το 
θάνατο τους. Αλλά αν οι αιτίες της ασθένειας διαφέρουν, αν δηλαδή 
στη μια περίπτωση ο διεθνής ανταγωνισμός οξύνεται και η επιχείρηση 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, ενώ στη δεύτερη περί
πτωση η αιτία προβληματικότητας είναι η ύφεση (μείωση του ΑΕΠ), η 
οποία κράτησε (ας υποτεθεί) τρία χρόνια και η οποία τώρα πλέον υπο
χωρεί, τότε η επιχείρηση αυτή μπορεί να επιβιώσει σε αντίθεση με την 
πρώτη. Αυτό το απλό παράδειγμα μας προειδοποιεί ότι, εκτός από τους 
δείκτες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όλοι εκείνοι οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τη ζωή των επιχειρήσεων, αλλά δεν έχουν φθάσει ακό
μη στο σημείο να επηρεάσουν και τους δείκτες. 

Εκτός από τους Beaver και Altman υπήρξαν και άλλοι συγγραφείς 
που πρότειναν παραπλήσιες μεθόδους πρόβλεψης της προβληματικότη
τας. Ο Wilcox1 πρότεινε τη θεωρία «καταστροφής του παίχτη» (Gam
bler's Ruin) για να εξηγήσει την προβληματικότητα και την πτώχευση, 
ενώ ο Edmister2 ασχολήθηκε με το διαχωρισμό των δανειζόμενων μι
κρών επιχειρήσεων (εκείνων που δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν 
να ξεπληρώσουν και εκείνων που θα μπορέσουν). Χρησιμοποίησε μια 
0-1 Regression. Ο Deakin3 χρησιμοποίησε Factor Analysis. 

1. Wilcox J.W., "The Gambler's Ruin Prediction of Business Failure Using 
Accounting Data", Sloan Management Review, 1976. 

2. Edmister R.O., "Financial Ratios and Credit Scoring for Small Business Loans", 
Journal of Commercial Bank Lending, 1971. 

3. Deakin E., Business Failure Prediction. An Empirical Analysis in Altman and 
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Τέλος, ο J. Scott1, συγκρίνοντας διάφορα μοντέλα πρόβλεψης των 
προβληματικών, δυσκολεύτηκε να δώσει σαφή απάντηση ως προς το 
ποιο είναι το καλύτερο στην πρόβλεψη. Όμως, θεωρεί ότι τα μοντέλα 
τύπου Altman (Multivariate Analysis) είναι τα πιο κατάλληλα, γιατί έ
χουν μεγάλη διαχωριστική δύναμη (discriminating power) και περιέχουν 
λογιστικά και χρηματιστηριακά στοιχεία στην εκτίμηση. Ας σημειωθεί 
ότι τα multivariate models χρησιμοποιούνται σήμερα από πολλά χρημα
τοδοτικά ιδρύματα [Scott, 1981]. 

3.5. Πρόβλεψη προβληματικότητας στην Ελλάδα 
σε επίπεδο επιχείρησης 

Για να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο πρόβλεψης της προβληματικό
τητας σε επίπεδο επιχείρησης, στην περίπτωση της Ελλάδας, πήραμε έ
να δείγμα από 104 επιχειρήσεις, 52 προβληματικές το 19832 και άλλες 
τόσες μη προβληματικές. 

Φροντίσαμε ώστε στα δύο υποσύνολα, προβληματικών (ΠΕ) και μη 
προβληματικών (ΜΠΕ), να περιέχονται επιχειρήσεις που παράγουν το 
ίδιο περίπου προϊόν3 και έχουν το ίδιο περίπου μέγεθος από πλευράς 
απασχόλησης. 

Στη συνέχεια υπολογίσαμε τους χρηματο-οικονομικούς δείκτες τύ
που Beaver και Altman για τα έτη 1973, 1976 και 1980, τους οποίους 
παρουσιάζουμε στον Πίνακα 17. Στα Διαγράμματα 5, 6, 7 δίνεται μια 
διαγραμματική απεικόνιση των δεικτών αυτών. 

Είναι φανερή η τάση χειροτέρευσης όλων των δεικτών από το 1973 
έως το 1980 περισσότερο για τις ΠΕ και λιγότερο για τις ΜΠΕ. Η δια
φορά στην εξέλιξη των δεικτών από το 1973 έως το 1980 μεταξύ ΠΕ 

Sametiz Editions. Financial Crisis, Institutions and Markets in a Fregile Environment, 
N.Y., John Wiley, 1983. 

1. Scott J., "The Probability of Bankruptcy", Journal of Banking and Finance, 
1981. 

2. Είναι επιχειρήσεις που θα είχαν πτωχεύσει από το 1980 εάν δεν στηρίζονταν 
από την κρατική πολιτική (αναστολή χρεών κ.λπ.). 

3. Επιπλέον μεριμνήσαμε ώστε ο αριθμός των προβληματικών που επιλέχθηκαν 

από κάθε κλάδο να είναι περίπου ανάλογος με τον αριθμό των πτωχεύσεων (κατά το 

1980). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Δείκτες1 τύπου Beaver και Altman για προβληματικές 
και μη προβληματικές επιχειρήσεις (Ελλάδα) 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ BEAVER 

Λόγοι: 
1. Cash flow/συνολικά χρέη 

α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

2. Καθαρά κεφάλαια κίνησης/σύν. ενεργητικού 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

3. Κέρδη/σύνολο ενεργητικού 

α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

4. Συνολικά χρέη/σύνολο ενεργητικού 

α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

5. Current Ratio 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

6. No credit interval 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

7. Ετήσιος ρυθμός αύξησης ενεργητικού 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

1973 

0,108 
0,198 

0,092 
0,150 

0,044 
0,085 

0,719 
0,656 

1,308 
1,309 

0,181 
0,289 

1973/76: 
1973/76: 

1976 

0,043 
0,148 

0,049 
0,151 

0,003 
0,055 

0,735 
0,624 

1,046 

1,466 

0,088 
0,263 

23,2% 
24,5% 

1980 

-0,018 
0,142 

-0,025 
0,142 

-0,040 
0,059 

0,854 
0,640 

0,584 

1,622 

-0,039 
0,175 

1976/80:19,5% 
1976/80:12,2% 

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ALTMAN 

1. Καθαρά κεφάλαια κίνησης/σύν. ενεργητικού: βλ. παραπάνω 
2. Κέρδη προ φόρων, τόκων/σύν. ενεργητικού 

α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

3. Συσσωρευμένα κέρδη/σύν. ενεργητικού 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

4. Πωλήσεις/σύν. ενεργητικού 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

5. Παρούσα χρηματιστηριακή αξία 
κεφαλαίου/ σύνολο χρεών 

α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

1. Όλα τα πρωτογενή στοιχεία είναι εκφρασμένα σε τρέχουσες τιμές. 

76 

0,086 
0,126 

0,125 
0,150 

0,605 
0,656 

-

0,057 
0,092 

0,127 
0,190 

0,549 
0,673 

-

0,050 
0,105 

-0,002 
0,140 

0,504 
0,875 

0,141 

1,033 
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και ΜΠΕ, όπως παρατηρούμε στα παραπάνω διαγράμματα, είναι εντυ
πωσιακή. Έτσι: 
α) Ο λόγος cash flow/συνολικά χρέη στις ΜΠΕ μένει περίπου σταθερός 
και στο ύψος του 0,16, ενώ για τις ΠΕ πέφτει ραγδαία από 0,108 
(1973) σε 0,043 (το 1976) και, τέλος, κατέρχεται σε αρνητικά επίπεδα 
(—0,018) το 1980. Τούτο σημαίνει πως ήδη το 1980 οι προβληματικές 
επιχειρήσεις είναι cash hungry, τους λείπουν δηλαδή τα απαραίτητα 
ρευστά διαθέσιμα για τις πληρωμές των χρεών τους. 
β) Ο λόγος των καθαρών κεφαλαίων κίνησης (κυκλοφορούν συν διαθέσι
μα μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις)/σύνολο ενεργητικού στις ΜΠΕ 
παρουσιάζει πολύ μικρή πτώση (0,15 το 1973 και 0,126 το 1980), ενώ 
στις ΠΕ κατέρχεται (το 1980) σε αρνητικά επίπεδα. Τούτο φανερώνει ό
τι εάν οι Τράπεζες δεν έδειχναν τη γνωστή ανεκτικότητα απέναντι στις 
προβληματικές, αυτές θα είχαν ήδη πτωχεύσει από το 1980, αφού, αν 
οι πιστωτές ζητούσαν την πάση θυσία εξόφληση, οι επιχειρήσεις δεν θα 
είχαν τη δύναμη να ανταποκριθούν, γιατί ό,τι θα εισέπρατταν από τους 
βραχυχρόνιους οφειλέτες (συν το ταμείο και άλλα διαθέσιμα) δεν θα 
επαρκούσε για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων τους απέναν
τι στο τραπεζικό κυρίως σύστημα. 

γ) Ο λόγος κέρδη/σύνολο ενεργητικού ήδη βρίσκεται για τις ΠΕ κοντά 
στο μηδέν από το 1976, πράγμα που ανάγκασε τις επιχειρήσεις αυτές 
να καταναλώσουν τα συσσωρευμένα κέρδη τους (αποθεματικά), καθώς 
και ένα μέρος του κεφαλαίου τους από το 1976 έως το 1980. Ο δείκτης 
συσσωρευμένα (ή κατακρατούμενα) κέρδη/σύνολο ενεργητικού από 
0,127 το 1976 κατέρχεται σε 0,008 το 1980. 

Στις ΜΠΕ ο λόγος κέρδη/σύνολο ενεργητικού μειώθηκε από το 
1973 έως το 1976 (από 0,085 σε 0,055) και έμεινε στο ύψος του 1976 
για όλη την περίοδο 1976-80. 
δ) Ο δείκτης συνολικά χρέη/σύνολο ενεργητικού, ενώ για τις ΜΠΕ 
μειώθηκε, όπως ήδη είδαμε, από 65,6% το 1973 σε 64,0% το 1980, για 
τις προβληματικές αυξήθηκε σημαντικά από 71,9% το 1973 σε 85,4% 
το 1980. 
ε) Ο τρέχων λόγος (current ratio), ήτοι κυκλοφορούν συν διαθέσιμα/ 
τρέχουσες υποχρεώσεις, ενώ για τις ΜΠΕ ήταν μεγαλύτερος της μονά
δας (ήταν 1,301 το 1973, έγινε 1,466 το 1976 και έφθασε σε 1,622 το 
1980), για τις προβληματικές κατέβηκε στο επίπεδο της μονάδας το 
1976 και έφθασε το 0,584 το 1980. 

Σημειωτέον ότι οι υγιείς επιχειρήσεις στις ΗΠΑ έχουν τρέχοντα 
λόγο πάνω από 2,0 και ανησυχούν εντονότατα όταν δουν το λόγο αυτό 
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να κατέρχεται κάτω του 2,0. Οι υγιείς επιχειρήσεις των ΗΠΑ είχαν (το 
1966) τρέχοντα λόγο μεταξύ 3,0 και 3,5 ενώ οι φθίνουσες επιχειρήσεις, 
οι οποίες πτώχευσαν στο τέλος της 5ετίας 1961-66, είχαν, ένα χρόνο 
πριν κλείσουν, τρέχοντα λόγο 2,0. 

στ) Ο λόγος κέρδη προ φόρων και τόκων/σύνολο ενεργητικού (δείκτης 
Altman), ενώ για τις ΜΠΕ ήταν γύρω στο 0,101 το 1980, για τις ΠΕ 
κατέβηκε σε 0,055. 
ζ) Ο δείκτης πωλήσεις/σύνολο ενεργητικού για τις ΜΠΕ αυξάνει από 
0,65 το 1973 σε 0,87 το 1983 με κάποια κάμψη το 1976. Ο ίδιος δεί
κτης για τις ΠΕ κατέρχεται από 0,60 το 1973 σε 0,50 το 1980. 

Οι παραπάνω εξελίξεις συγκριτικά θεωρούμενες μας διδάσκουν ότι 
η τάση προβληματικότητας των επιχειρήσεων μπορεί κάλλιστα να φα
νεί από την παρακολούθηση των δεικτών που αναφέραμε και τη σύγ
κριση τους με τους μέσους δείκτες των ΠΕ ή των ΜΠΕ. Με άλλα λό
για, αναμένει κανείς να δει τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών μιας επι
χείρησης που βαίνει προς προβληματικότητα να εναρμονίζεται προς 
τους μέσους δείκτες των ΠΕ, ενώ για μια επιχείρηση υγιή αντίθετα η 
εξέλιξη αυτή θα συμφωνεί με το υπόδειγμα των ΜΠΕ. 

Επειδή όμως πολλές υγιείς επιχειρήσεις παρουσιάζουν, όσον αφορά 
τους παραπάνω δείκτες, αποκλίσεις από τους μέσους του δείγματος των 
υγιών επιχειρήσεων (το ίδιο συμβαίνει και για τις προβληματικές), 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος λαθεμένης ταξινόμησης και άρα λαθεμένης 
πρόβλεψης, όταν θελήσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα με βάση τη δια
χρονική εξέλιξη των δεικτών μιας επιχείρησης συγκρίνοντας τους με 
τους αντίστοιχους δείκτες των δύο δειγμάτων. Για το λόγο αυτό επι
βάλλεται η χρησιμοποίηση της στατιστικής μεθόδου Discriminant Ana
lysis, την οποία ήδη περιγράψαμε. 

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο αυτή στην περίπτωση της Ελλάδας και 
για το παραπάνω δείγμα 104 επιχειρήσεων (52 προβληματικές και 52 
υγιείς), πήραμε την εξής συνάρτηση (τύπου Altman): 

Ζ = -0,523 + 4,56 Χ, + 0,27 Χ2 + 0,01 Χ3 + 0,46 Χ4 + 0,73 Χ5 

όπου: 
Χ1 = καθαρά κεφάλαια κίνησης/σύνολο ενεργητικού 
Χ2 = συσσωρευμένα κέρδη/σύνολο ενεργητικού 
Χ3 = κέρδη προ φόρων και τόκων/σύνολο ενεργητικού 
Χ4 = μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά/συνολικά χρέη 
Χ5 = πωλήσεις/σύνολο ενεργητικού 
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Δεν ακολουθήσαμε τον Altman στη μεταβλητή Χ4 όπου θα έπρεπε 
να ληφθεί η χρηματιστηριακή αξία (μετοχές x τιμή μετοχής) του κεφα
λαίου της επιχείρησης, αφού οι μετοχές των πιο πολλών επιχειρήσεων 
του δείγματος1 δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Έτσι, απλά 
θεωρήσαμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένη κατά τα 
αποθεματικά. 

Η προβλεπτική ικανότητα της παραπάνω συνάρτησης (Ζ) είναι με
γάλη, αφού αυτή ταξινομεί σωστά το 86% των επιχειρήσεων του δείγ
ματος2. 

Οι κριτικές τιμές της Ζ είναι: —0,37 και 0,38 όπου κάθε προβλημα
τική επιχείρηση θα παρουσιάσει με μεγάλη πιθανότητα Ζ<—0,37 και 
κάθε υγιής Ζ>0,38. Το διάστημα —0,37 μέχρι 0,38 είναι διάστημα αβε
βαιότητας (grey area). 

Οι παραπάνω μεταβλητές έχουν την εξής σειρά σπουδαιότητας 
στην εξήγηση της προβληματικότητας: 
— Πρώτη η Xj 
— Δεύτερη η Χ3 

— Τρίτη η Χ4 

— Τέταρτη η Χ5 

— Πέμπτη η Χ2 

Τούτο σημαίνει ότι καθώς παρατηρεί κανείς εμπειρικά την εξέλιξη 
των δεικτών μιας επιχείρησης πρέπει να δίνει τη μεγαλύτερη σημασία 
πρώτα στη Χ1, έπειτα στη Χ3 κλπ. Με άλλα λόγια, μικρές μεταβολές 
στη Χί πρέπει να προσέχονται περισσότερο από μεγάλες μεταβολές 
π.χ. στη Χ2 ή στη Χ5. 

Δεν πειραματιστήκαμε και με άλλες μεταβλητές — πέραν αυτών των 
πέντε — γιατί πιστεύουμε πως δεν θα πετυχαίναμε ουσιαστική βελτίωση 
της προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου, καθώς είτε ο βαθμός συσχέ
τισης τους με τις πέντε κεφαλαιώδεις μεταβλητές είναι μεγάλος, είτε 
σχετίζονται με τη βραχυχρόνια περίοδο κατά την οποία η επιχείρηση 
μπορεί να είναι κατά τα λοιπά εύρωστη. Οι πέντε αυτές μεταβλητές δί-

1. Από τις 2300 μεγάλες επιχειρήσεις της ελληνικής βιομηχανίας μόνον 70 κι
νούν τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο. 

2. Επίσης οι ερευνητές Grammatikos Th., Gloubos G., εφαρμόζοντας την ίδια πε
ρίπου μεθοδολογία με δείγμα 29 προβληματικών και 29 υγιών επιχειρήσεων, βρήκαν 
ότι η Discriminant Analysis έχει μεγάλη προβλεπτική ικανότητα και στην περίπτωση 
της Ελλάδας [Grammaticos Th., Gloubos G, 1984]. 

82 



νουν μεγάλη προβλεπτική ικανότητα 2-3 χρόνια πριν συμβεί η πτώχευ
ση, αφού σχετίζονται με τις πέντε βασικές λειτουργίες της επιχείρησης: 
κερδοφορία, ρευστότητα, αξιοχρεωσύνη (solvency), δραστηριότητα (πω
λήσεις), διατήρηση της ιδιοκτησίας και του ελέγχου (ίδια κεφάλαια ως 
ποσοστό των συνολικών). 

Οι λοιπές μεταβλητές, τις οποίες ουσιαστικά αναφέρει ο Beaver 
(1967), σχετίζονται με τη βραχυχρόνια προβληματικότητα. Π.χ. ο λό
γος Quick assets/Sales (σημερινά ρευστά διαθέσιμα/πωλήσεις) είναι 
σχετικός με πτώχευση που αναμένεται να συμβεί σύντομα και μόνο με 
την προϋπόθεση ότι οι πέντε βασικοί δείκτες έχουν ήδη χειροτερεύσει 2-3 
χρόνια πριν συμβεί η πτώχευση. Αντίθετα, χειροτέρευση μόνον του δεί
κτη που αναφέραμε (Quick assets/Sales) δεν σημαίνει καθόλου ότι η 
επιχείρηση θα πτωχεύσει, αφού, καθώς είναι εύρωστη, έχει τη δυνατό
τητα βραχυχρόνιου δανεισμού. 

Παραστατικά μπορούμε να παρομοιάσουμε τους παραπάνω δείκτες 
με πράσινα φώτα όσο η επιχείρηση είναι εύρωστη. Στα πρώτα στάδια 
της «αρρώστιας» της γίνονται κόκκινα πέντε φώτα (οι πέντε δείκτες που 
αναφέρουμε). Καθώς όμως η «αρρώστια» επιδεινώνεται, εμφανίζονται 
και άλλα κόκκινα φώτα και όταν όλα γίνουν κόκκινα, η επιχείρηση εί
ναι τόσο κοντά στην πτώχευση, ώστε καμιά κρατική παρέμβαση δεν εί
ναι πλέον σε θέση να τη σώσει. Γι' αυτό το λόγο ενδιαφερόμαστε για 
τη δυνατότητα πρόβλεψης πολύ πριν συμβεί η πτώχευση, στο προκεί
μενο, ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος μέσα στον οποίο θα λη
φθούν τα μέτρα και θα αποδώσουν. 

3.6. Πρόβλεψη προβληματικότητας σε διάφορες χώρες 

Η προσπάθεια που γίνεται (ή έγινε) σε διάφορες χώρες για πρόβλε
ψη της προβληματικότητας συνοψίζεται από τον καθηγητή Altman 
στην εργασία του «Corporate Financial Distress». Ικανοποιητική πρό
βλεψη έχει γίνει στις εξής χώρες: Ιαπωνία, Βραζιλία, Αυστραλία, Αγ
γλία, Ιρλανδία, Καναδά, Ολλανδία, Γαλλία. Οι ερευνητές στις χώρες 
αυτές έχουν χρησιμοποιήσει και Discriminant Analysis αλλά και άλλες 
στατιστικές τεχνικές (τύπου Beaver ή και Regression Analysis). Μεγάλη 
πρόοδος έχει γίνει ιδιαίτερα στην Ιαπωνία. 

Μια σύγκριση διεθνώς (για λίγες χώρες που υπάρχουν στοιχεία) 
αποκαλύπτει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στους χρηματοοι
κονομικούς δείκτες των προβληματικών (ή πτωχευμένων) επιχειρή-
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σεων, καθώς και των υγιών κατά χώρα. Κατά συνέπεια κριτικές τιμές 
που έχουν υπολογιστεί για κάποιες χώρες δύσκολα μπορούν να χρησι
μοποιηθούν για πρόβλεψη σε άλλη χώρα. 

Τέλος, στην περίπτωση της Ελλάδας, η πτωτική τάση των δεικτών 
Beaver (Διαγράμματα 5, 6 και 7) ακόμη και για τις υγιείς επιχειρήσεις 
του δείγματος φανερώνει ότι πιθανότατα υπάρχει έντονη ροπή προς 
προβληματικότητα όλων των κλάδων της Ελληνικής Βιομηχανίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

4.1. Πολιτική για τις ήδη υπάρχουσες 
προβληματικές επιχειρήσεις 

Οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις 
τους είναι φυσικό, αν αφεθούν στη φυσική ροή των πραγμάτων, να 
πτωχεύσουν. Αυτό θα συμβεί με όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που έ
χουν χαρακτηριστεί σαν προβληματικές. Όμως πολλές από αυτές επι
βάλλεται να επιβιώσουν, είτε γιατί η αιτία της κακοδαιμονίας τους είναι 
η ανεπάρκεια στη διοίκηση τους και μια σωστή αντικατάσταση της θα 
έλυνε το πρόβλημα, είτε γιατί είναι επιχειρήσεις εθνικής σημασίας. Σαν 
εθνικής σημασίας επιχειρήσεις μπορούν να χαρακτηριστούν εκείνες που 
είτε είναι μεγάλες επιχειρήσεις με ένταση εργασίας στην παραγωγική 
τους διαδικασία, είτε στηρίζουν τη βιομηχανική υποδομή της χώρας 
(βασικές χημικές βιομηχανίες, παραγωγή βασικών μετάλλων και κρα
μάτων τούτων) ή την κατανάλωση βασικών ειδών (ζαχαρουργεία) και, 
τέλος, την παραγωγή πολεμικού υλικού. 

Θα παρατηρήσει όμως ο αναγνώστης, που ήδη γνώρισε από τη μέ
χρι τώρα ανάλυση ότι ο κυριότερος παράγοντας προβληματικότητας εί
ναι η ανεπαρκής διοίκηση, πως αφού η αιτία εντοπίζεται στο διευθυντι
κό παράγοντα, η λύση είναι προφανής και συνίσταται στην απομάκρυν
ση της παλαιάς διοίκησης, τη θέση της οποίας πρέπει να καταλάβει ένα 
νέο διοικητικό συμβούλιο με έμπειρα μέλη και σωστή διάρθρωση. Δεν 
είναι όμως τούτο αρκετό και για να το δούμε πιο καλά ας πάρουμε σαν 
παράδειγμα την περίπτωση ενός αυτοκινήτου που έπεσε στο γκρεμό, ή 
που χάλασε, γιατί ο οδηγός του δεν ήταν καλός. Απλή αντικατάσταση 
του οδηγού και μόνο δεν λύνει το πρόβλημα. Πρώτα πρέπει να επι
σκευαστεί το αυτοκίνητο σε κάποιο συνεργείο και ύστερα να δοθεί σε 
νέο καλό οδηγό που θα το φροντίζει και θα το δουλεύει σωστά. Το ίδιο 
συμβαίνει και με την επιχείρηση που βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώ
χευσης. Πρέπει πρώτα να περάσει από μια διαδικασία εξυγίανσης και 
αναδιοργάνωσης — και κάποιος πρέπει να πληρώσει το κόστος αυτής 
της διαδικασίας — ώστε παραδιδόμενη πλέον σε νέα καλή διοίκηση να 
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υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο και να υπερκαλύψει ίσως, στο μέλ
λον, το κόστος της εξυγίανσης της. 

Δεδομένου τώρα ότι, όπως παρατηρήσαμε στην εισαγωγή (σελ. 23, 
24), ο διευθυντικός παράγοντας μιας χώρας βρίσκεται σε κάποιο επίπε
δο ανάπτυξης που ίσως υστερεί συγκριτικά με κάποια άλλη ανταγωνί
στρια χώρα, οπότε η ευθύνη του διευθυντικού παράγοντα μετριάζεται 
και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βρούμε πάντοτε τον καλό «οδηγό» που 
θα αντικαταστήσει τον κακό. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αντικατάσταση της διοίκησης στις 
προβληματικές επιχειρήσεις καίτοι αναγκαία συνθήκη δεν είναι και ικα
νή για την επίλυση του προβλήματος της εξυγίανσης των επιχειρήσεων 
αυτών. Εισαγωγή διευθυντικών στελεχών από το εξωτερικό δεν είναι 
δυνατό να γίνει και αν ήταν δυνατό ίσως να μην ήταν επιθυμητό. Μέ
νει λοιπόν να δούμε: (α) ποιες από τις προβληματικές επιχειρήσεις είναι 
δυνατόν να εξυγιανθούν και στη συνέχεια με ποιον τρόπο θα γίνει τού
το, (β) ποιες πρέπει με κάθε κοινωνική θυσία να εξυγιανθούν και επίσης 
με ποιο τρόπο. 

4.1.1. Προβληματικές επιχειρήσεις που μπορούν να εξυγιανθούν 

Μια προβληματική επιχείρηση μπορεί να εξυγιανθεί και να επιβιώ
σει όταν, όπως έχουμε ήδη τονίσει, είναι σε θέση να ανακτήσει την 
ανταγωνιστικότητα της είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Μόνο 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν και να φανούν κοι
νωνικά χρήσιμες. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει 
διεθνή ανταγωνιστικότητα, αν και δεν την έχει αυτή τη στιγμή, φθάνει 
να αναδιοργανωθεί και να βελτιωθεί γενικά η «"υγεία» της. Και είναι γε
γονός ότι όλες οι προβληματικές επιχειρήσεις έχουν χάσει τη συνοχή 
των εσωτερικών λειτουργιών τους· λειτουργούν ελαττωματικά και μέ
νουν ως ένα βαθμό μετέωρες. 

Για να φανεί, λοιπόν, η δυνατότητα ανάκτησης της ανταγωνιστικό
τητας που έχει μια επιχείρηση πρέπει πρώτα να περάσει από μια διαδι
κασία εσωτερικής αναδιοργάνωσης. Αυτός είναι ο λόγος που ο νέος νό
μος των ΗΠΑ περί πτωχεύσεων1 επιβάλλει την εσωτερική αναδιοργά-

1. Altman, ό.π., σελ. 57. 

86 



νωση και απαγορεύει το κλείσιμο της επιχείρησης μέχρι να φανεί αν και 
κατά πόσον η προβληματική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει. 
Ορίζεται κρατικός επίτροπος (receiver) με εντολή να ερευνήσει τις δυ
νατότητες αναδιοργάνωσης και επιβίωσης, χωρίς να απομακρύνεται αμέ
σως η παλιά διοίκηση. 

Α. Βιωσιμότητα μικρών προβληματικών επιχειρήσεων 

Η μικρή επιχείρηση, όπως ήδη αναφέραμε, «πέφτει έξω» κυρίως από 
απειρία του επιχειρηματία, διότι δεν υπολογίζεται σωστά ούτε το κό
στος της επένδυσης, το οποίο κατά κανόνα υποεκτιμά σε μεγάλο βαθ
μό, ούτε τις ωφέλειες από αυτήν, τις οποίες υπερεκτιμά πάλι σε μεγάλο 
βαθμό και έτσι η θεραπεία δεν είναι κατά κανόνα δυνατή [Argenti, 
1976]. 

Για τις μικρές επιχειρήσεις, λοιπόν, είναι κοινωνικά σκοπιμότερο να 
προλαμβάνεται μάλλον η προβληματικότητα παρά να θεραπεύεται. Η 
πρόληψη μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πιστωτών της και ιδιαίτερα τη 
στιγμή που ο επιχειρηματίας απευθύνεται στην τράπεζα για δανεισμό1. Η 
τράπεζα τότε έχει την ευχέρεια, μέσω ενός εμπειρογνώμονα της, να 
βοηθήσει τον επιχειρηματία να υπολογίσει σωστά το κόστος και τις 
ωφέλειες της επένδυσης, να προσδιορίσει τη διαχρονική πορεία του 
cash flow και να τον μάθει να κοστολογεί σωστά το προϊόν, να συντάσ
σει και να παρακολουθεί προϋπολογισμό και, τέλος, να γίνει Sensitivity 
test, που με διάφορες υποθετικές (αλλά πιθανές) αντιξοότητες θα δείξει 
αν υπάρχει πιθανότητα κερδοφορίας και βιωσιμότητας. Βέβαια μια τέ
τοια πολιτική εκ μέρους του τραπεζικού συστήματος προϋποθέτει την 
ύπαρξη εμπειρογνωμόνων —πολλών, ικανών και επιπλέον αδιάφθο
ρων— που θα διεκπεραιώνουν το έργο τούτο για τις χιλιάδες των μι
κρών επιχειρήσεων οι οποίες ζητούν κάθε χρόνο δάνειο. Για το λόγο 
αυτό θα προτείναμε μια συνεργασία, των πιστωτικών ιδρυμάτων με τον 
ΕΟΜΜΕΧ, ο οποίος διαθέτει σχετικά έμπειρα στελέχη για όλους τους 
κλάδους της Μεταποίησης. 

Β. Βιωσιμότητα μεγάλων προβληματικών επιχειρήσεων 

Οι μεγάλες προβληματικές επιχειρήσεις έχουν κατά κανόνα μία μα-

1. Argenti, ό.π., σελ. 171, 172. 
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κρόχρονη ιστορία καλής επίδοσης στο παρελθόν, πράγμα που σημαίνει 
πως έχασαν την ανταγωνιστικότητα τους, ή τη δυνατότητα παρακολού
θησης και ικανοποίησης της ζήτησης, είτε από κακούς χειρισμούς της 
διοίκησης είτε από διάφορες αντίξοες περιστάσεις. 

Για να γίνει φανερό αν η επιχείρηση μπορεί να ξαναβρεί τη χαμένη 
ανταγωνιστικότητα, ή αν μπορεί να προσανατολιστεί στις απαιτήσεις 
της ζήτησης, πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία εξυγίανσης. Γίνον
ται, λοιπόν, προσπάθειες να μειωθεί το ποσοστό του δανειακού κεφα
λαίου καθώς και ο υπερβολικός και μη κερδοφόρος τζίρος, να κλείσουν 
ορισμένα μη παραγωγικά τμήματα του εργοστασίου και να αντικατα
σταθούν με νέα, ν' ανοιχτούν πιθανώς νέες αγορές κλπ.1 

Η πρώτη προσπάθεια εξυγίανσης δεν είναι κατά κανόνα δυνατόν να 
γίνει από την παλαιά διοίκηση — διότι αυτή είχε όλη την ευχέρεια να 
την είχε ήδη κάνει — και ιδιαίτερα αν η επιχείρηση είναι υπερχρεωμένη 
σε επικίνδυνο βαθμό. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να οριστεί ένα εποπτικό όργανο, 
ή ένας νέος διευθύνων σύμβουλος ή ακόμη και να αναδιαρθρωθεί τε
λείως το παλιό διοικητικό συμβούλιο με σκοπό: 
(α) Την αναδιοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με ιδιαίτερη έμ

φαση στην ομαλή ροή των παραγόμενων ποσοτήτων και στη βελ
τίωση της ποιότητας, πράγμα που θα εξασφαλίζει τη συνέπεια και 
την ποιότητα στις παραδόσεις προς τους πελάτες, καθώς έχει παρα
τηρηθεί ότι η προβληματική επιχείρηση δεν προβαίνει στην απαραί
τητη συντήρηση των εργοστασίων της, και επομένως αυτό είναι η 
πιο επιτακτική ενέργεια στο στάδιο της αναδιοργάνωσης και εξυ
γίανσης. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι πολλαπλές «διασυνδέσεις» 
των παραγωγικών τμημάτων της επιχείρησης'έχουν χαλαρώσει, ή 
έχουν διακοπεί τελείως, λόγω της αβεβαιότητας για το μέλλον της 
επιχείρησης. Τούτο σημαίνει ότι απαιτείται τόνωση του ηθικού του 
προσωπικού και αυτό θα επιτευχθεί με τη διαβεβαίωση, από πλευ
ράς κράτους, ότι η απασχόληση του και κάποιο βασικό ύψος των 
αμοιβών του θα εξασφαλιστούν για ένα χρονικό διάστημα, 

(β) Την ανασυγκρότηση και βελτίωση του marketing. Λόγω της ασυνέ
πειας στις παραδόσεις που αφορά την ποσότητα, την ποιότητα, το 
χρόνο παράδοσης και την τιμή, οι παλαιοί καλοί πελάτες της επι-

1. Argenti, ό.π., σελ. 177. 
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χείρησης έχουν απομακρυνθεί. Η προσέλκυση τους, λοιπόν, απαιτεί 
πρώτα απ' όλα θεραπεία των παραπάνω ελαττωμάτων και επιπλέον 
μια καλή προσπάθεια επαναπροσέγγισης των παλαιών πελατών, ή 
και νέων πελατών, μέσα από μια δραστήρια και σωστά οργανωμένη 
εμπορική πολιτική, 

(γ) Την ανασυγκρότηση άλλων λειτουργιών της επιχείρησης, όπως: 
(αα) των προμηθειών, αφού οι παλαιοί προμηθευτές έχουν παύσει 
να προσφέρουν στην επιχείρηση τις ποσότητες και ποιότητες των 
απαιτούμενων, για την ομαλή λειτουργία της, πρώτων υλών, ή ζη
τούν υπερβολικά μεγάλες εγγυήσεις, (ββ) της χρηματοδοτικής λει
τουργίας, αφού η εμπιστοσύνη των παλαιών πελατών έχει κλονι
στεί. 
Μια προσεκτική έρευνα όλων των παραπάνω λειτουργιών της επι

χείρησης θα οδηγήσει τελικά στο συμπέρασμα είτε ότι η επιχείρηση δεν 
είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να εξυγιανθεί, είτε ότι είναι δυνατόν. 
Ας σημειωθεί ότι κριτήριο πως μια επιχείρηση εξυγιάνθηκε είναι το γε
γονός ότι ξαναβρήκε τη χαμένη ανταγωνιστικότητα της σε διεθνές επί
πεδο και διευθετήθηκαν οι παλαιές οφειλές της ώστε να μην τη βαρύ
νουν πλέον. 

Ένας πρακτικός τρόπος για να δούμε εάν πράγματι η επιχείρηση 
απέκτησε ανταγωνιστικότητα είναι να υπολογιστεί το κόστος και η τιμή 
του τελικού προϊόντος σε διεθνείς τιμές. Θετικό υπόλοιπο σημαίνει ύ
παρξη ανταγωνιστικότητας ενώ αρνητικό υπόλοιπο σημαίνει ότι η επι
χείρηση πρέπει να προστατευτεί ή να επιδοτηθεί για να επιβιώσει. 

Έτσι εξειδικεύεται και η πολιτική που πρέπει το κράτος να ακολου
θήσει, αν θέλει να στηρίξει πάση θυσία την προβληματική επιχείρηση: 

1. Για επιχειρήσεις που αξιοποιούν εγχώριους παραγωγικούς συντε
λεστές η επιθυμητότητα ύπαρξης τους, από πλευράς κοινωνικού συνό
λου, μπορεί να βασιστεί σε εκτιμήσεις του Domestic Resource Costs1, 
όπου το προϊόν καθώς και τα inputs αποτιμώνται σε ένα ισχυρό διεθνές 
νόμισμα. Έστω ότι το κόστος των εγχώριων πρωτογενών παραγωγικών 
συντελεστών που χρησιμοποιήθηκαν για να παραχθεί μία μονάδα 
προϊόντος είναι σε δραχμές C A και σε ξένο συνάλλαγμα C F . Αν η 
διεθνής (σε συνάλλαγμα) τιμή του προϊόντος είναι P F , τότε ο λόγος 

1. Είναι το κόστος σε συνάλλαγμα των εγχώριων πρωτογενών συντελεστών παρα
γωγής. 
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(PF — CF)/ C A είναι ένας δείκτης χρήσιμος για την κατάταξη των προ
βληματικών επιχειρήσεων από πλευράς κερδοφορίας σε ξένο συνάλλαγ
μα. Αν τώρα βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η παθητικότητα του 
ισοζυγίου πληρωμών, τότε μια συνετή πολιτική θα ήταν να βοηθηθούν 
πιο πολύ εκείνες οι προβληματικές που έχουν το μικρότερο DRC. Η 
μέθοδος αυτή φαίνεται πιο ελκυστική για την αξιολόγηση της κοινωνι
κής χρησιμότητας της προβληματικής επιχείρησης. Όμως μια προσε
κτικότερη παρατήρηση αποκαλύπτει το μεγάλο πρόβλημα της αποτίμη
σης σε ξένο συνάλλαγμα των μη διεθνώς εμπορεύσιμων συντελεστών 
κόστους (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, κατασκευές, υπηρεσίες εμπορίας, έξο
δα συντήρησης και λειτουργίας κλπ.). Αλλά δεν είναι τούτο πρόβλημα 
άλυτο1 και είναι τόσο πιο ασήμαντο όσο πιο λίγοι είναι αναλογικά οι 
μη διεθνώς εμπορεύσιμοι συντελεστές κόστους2. 

Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να βοηθηθούν εξίσου όλες οι προβλημα
τικές επιχειρήσεις. Όπως αμείβεται πιο πολύ ένας εργαζόμενος που συ
νεισφέρει περισσότερα στην επιχείρηση, έτσι κι εκείνη η επιχείρηση που 
συνεισφέρει στην κοινωνία περισσότερα πρέπει να υποστηρίζεται περισσό
τερο. 

2. Για επιχειρήσεις που στηρίζουν τη βιομηχανική και λοιπή υπο
δομή της χώρας είναι επιβεβλημένη η βιωσιμότητα τους, έστω και αν 
έχουν μεγάλο DRC. Πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι επιθυμητή η 
ύπαρξη τους, γιατί, σε καιρό διεθνούς απομόνωσης της χώρας (π.χ. σε 
καιρό πολέμου), είναι αναγκαία η ύπαρξη και λειτουργία τους. 

3. Αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής πρέπει να γίνουν οι επιχειρή
σεις εκείνες που απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων οι οποίοι, 
εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατον να βρουν αλλού απασχόληση3, χω
ρίς κάποια σημαντική προσπάθεια για επανειδίκευση (retraining). Σ' αυ
τή την περίπτωση πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια υπολογισμού του 
κοινωνικού κόστους της επανειδίκευσης ώστε να αποτελεί τούτο ένα 

1. Βλ. Krueger Α., "Some Economic Costs of Exchange Control", Journal of Poli
tical Economy, 1966. 

2. Αν οι διεθνώς μη εμπορεύσιμοι συντελεστές βρεθεί ότι έχουν δυσανάλογα με
γάλο κόστος για μια χώρα συγκριτικά με τις ανταγωνίστριες χώρες, τότε μια συνετή 
και ενδεδειγμένη πολιτική είναι η επιδότηση αυτού του κόστους για τις επιχειρήσεις 
ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα. 

3. Στην Ελλάδα δεν είναι αναπτυγμένοι όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι ώστε η ανερ
γία που σημειώνεται σε έναν κλάδο να μην μπορεί να απορροφηθεί από άλλους. 
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δείκτη της προτεραιότητας που θα πάρει η συγκεκριμένη επιχείρηση 
στο γενικό πρόγραμμα εξυγίανσης. 

4.1.2. Ο φορέας της εξυγίανσης 

Ο κατάλληλος φορέας που θα αναλάβει το έργο της εξυγίανσης 
μπορεί να είναι είτε οι πιστωτές της επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν αυτή 
είναι υπερβολικά χρεωμένη, είτε ένας φορέας που αντιπροσωπεύει το 
κοινωνικό σύνολο, μια και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επιχείρηση 
δεν είναι μόνον οι πιστωτές αλλά και οι εργαζόμενοι, το κράτος και άλ
λοι κοινωνικοί φορείς (π.χ. πελάτες, καταναλωτές). 

Όταν επιλεγεί σαν φορέας της εξυγίανσης ένα σώμα στο οποίο θα 
δεσπόζουν οι πιστωτές, είναι πολύ πιθανόν η εξυγίανση να ερμηνευτεί 
σαν προσπάθεια αποπληρωμής των παλαιών οφειλών, πράγμα που θα 
σημαίνει την εγκατάλειψη των συμφερόντων των εργαζομένων και κα
τά συνέπεια τη μη ανόρθωση του ηθικού τους. Τούτο επίσης ίσως ση
μαίνει ότι πρέπει να γίνουν σοβαρές απολύσεις γιατί θα απαιτηθεί να 
κλείσουν τα λιγότερο παραγωγικά τμήματα των εργοστασίων. 

Όταν όμως επιλεγεί σαν φορέας της εξυγίανσης ένα σώμα στο 
οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κοινωνικοί φορείς, η εξυγίανση θα πάρει 
μια κοινωνικότερη χροιά και το βάρος θα κατανεμηθεί σε όλο το κοι
νωνικό σύνολο. 

Είναι, τέλος, στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε Κυβέρνησης να 
αποφασίσει ποιου είδους λύση επιθυμεί. 

4.2. Πολιτική για τις επιχειρήσεις που βαδίζουν 
προς προβληματικότητα 

4.2.1. Αξιοποίηση των προβλέψεων για την προβληματικότητα 

Όπως διαπιστώσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η παρακολούθηση 
των βασικών δεικτών του Beaver και κυρίως η κατάρτιση της συνάρτη
σης Διακρίνουσας με τα αντίστοιχα Z-scores του Altaian επιτρέπουν 
την πρόβλεψη της προβληματικότητας οπωσδήποτε 1-2 χρόνια πριν. 

Μπορεί λοιπόν να οργανωθεί, είτε από έναν Οργανισμό δημιουργη
μένο ειδικά γι' αυτόν το σκοπό, είτε από το Τραπεζικό σύστημα (αν αυ
τό επιλεχθεί σαν φορέας εξυγίανσης των προβληματικών), η παρακο-
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λούθηση της οικονομικής υγείας όλων των επιχειρήσεων της χώρας1 

καταρτίζοντας τους παραπάνω δείκτες τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 
Έτσι, θα εντοπίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που οδεύουν προς την 
προβληματικότητα και θα είναι δυνατόν να λαμβάνονται προληπτικά 
μέτρα, τα οποία μπορεί να συνίστανται σε2: 
— Μείωση του ποσοστού των δανειακών κεφαλαίων. 
— Αναδιοργάνωση ή και κλείσιμο μερικών μη παραγωγικών τμημάτων 

της επιχείρησης. 
— Αλλαγή ορισμένων διευθυντικών στελεχών. 
— Συγχώνευση με μια υγιή εταιρεία του κλάδου. 
— Αλλαγή προϊόντος ή μείωση στο ελάχιστο του βαθμού diversifica

tion, εάν η επιχείρηση έχει επεκταθεί σε μεγάλη σειρά προϊόντων 
(αυτό το τελευταίο συχνά αποτελεί μια σοβαρή αιτία προβληματικό
τητας). 

— Τέλος, μέτρα ειδικά και σχετικά με τις αιτίες που έκαναν προβλημα
τική την επιχείρηση. 

4.3. Καταστολή και πρόληψη της προβληματικότητας 
σε ορισμένες χώρες 

Επιλέξαμε ορισμένες χώρες, με κριτήριο τη διαθεσιμότητα των κα
τάλληλων πληροφοριών, και παρουσιάζουμε τις προσπάθειες που έγι
ναν προκειμένου να κατασταλεί ή να προληφθεί η προβληματικότητα. 
Οι χώρες αυτές είναι η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Αυ
στραλία, οι ΗΠΑ και η Γαλλία. 

4.3.1. Ιρλανδία 

Η Ιρλανδία επλήγη και αυτή αφενός από τη διεθνή ύφεση και αφε
τέρου από την ένταξη της στην ΕΟΚ και παρουσίασε μεγάλο αριθμό 
πτωχεύσεων — μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτοί οι δύο παρά
γοντες (ύφεση, διεθνής ανταγωνισμός) έφεραν σε δύσκολη θέση τις επι
χειρήσεις και μάλιστα περισσότερο εκείνες που είχαν ήδη υψηλό πόσο

ι. Επειδή τούτο φαίνεται πρακτικά ανέφικτο, τουλάχιστον ας περιοριστούμε στις 
πιο σημαντικές επιχειρήσεις (από πλευράς απασχόλησης). 

2. Θα γίνεται εισήγηση του Οργανισμού στο Τραπεζικό σύστημα και, τέλος, από 
κοινού (Οργανισμός και τράπεζες) θα λαβαίνουν τα κατάλληλα μέτρα. 

92 



στό δανεισμού. Ιδρύθηκε η Foir Teoranta (Bank) με σκοπό να βοηθήσει 
τις βιομηχανικές κυρίως επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
και είναι έτοιμες να πτωχεύσουν. Πρόκειται για κρατική τράπεζα (State 
Rescue Bank) με διπλό σκοπό: 

α) Να επιδοτήσει με αναγκαία κεφάλαια τις επιχειρήσεις που είναι 
προβληματικές. 

β) Να υποβοηθήσει στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και οργά
νωσης1 των επιχειρήσεων αυτών, έχοντας ιδρύσει μια Μονάδα Υπηρε
σιών management (Management Services Unit). 

Η κρατική αυτή τράπεζα παρέχει βοήθεια εφόσον ισχύουν ορισμέ
νες προϋποθέσεις2: 

i. Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει προοπτικές βιωσιμότητας 
και κερδοφορίας σε μακροχρόνια βάση. 

ii. Προτεραιότητα δίνεται σε επιχειρήσεις που παράγουν διεθνώς εμ
πορεύσιμα προϊόντα (έχουν διεθνή ανταγωνιστικότητα) ή αξιοποιούν 
εγχώριους παραγωγικούς συντελεστές. 

iii. Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι, καθώς η επιχείρηση γίνεται προ
βληματική, οι εργασιακές σχέσεις (industrial relations) χειροτερεύουν 
επικίνδυνα για την επιχείρηση, η Foir Teoranta έχει θέσει σαν προϋπό
θεση επιχορήγησης (βοήθειας) τις ομαλές εργασιακές σχέσεις — το κλί
μα ηπιότητας — που εξασφαλίζεται από τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ 
διοίκησης, εργαζομένων και πιστωτών. 

Η τράπεζα Foir Teoranta χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το Δη
μόσιο (Exchequer). Λειτουργεί κυρίως σαν Holding Co και χρηματοδο
τεί τις προβληματικές επιχειρήσεις είτε έναντι μετοχών μειώνοντας το 
ποσοστό του δανειακού κεφαλαίου (gearing) των επιχειρήσεων αυτών, 
είτε με δάνεια τα περισσότερα από τα οποία συνομολογήθηκαν με χα
μηλό επιτόκιο. Το 1984 διέθεσε 48 εκ. λίρες από τις οποίες το 55,9% 
στους παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα, ποτά, 
ενδύματα και παπούτσια). 

4.3.2. Ιταλία3 

Η Ιταλία μέχρι το 1983 ακολούθησε πολιτική επιδότησης των προ-

1. Όπως είδαμε, η ευθύνη της διοίκησης στη χαμηλή αποδοτικότητα των προβλη
ματικών επιχειρήσεων έχει το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. 

2. Foir Teoranta, Annual Report, Dublin, 1984. 
3. Πληροφορίες από εμπειρογνώμονες. 
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βληματικών της επιχειρήσεων. Όμως επειδή, κατά τη δεκαετία του 
1980, το έλλειμμα του Δημόσιου τομέα αυξήθηκε σοβαρά, η πολιτική 
άλλαξε. Επιτρέπεται το κλείσιμο των επιχειρήσεων αυτών και οι εργά
τες πληρώνονται από το Δημόσιο ταμείο αρχικά κατά το 100% του μι
σθού τους. Το ποσοστό τούτο μειώνεται σταδιακά (80%, 60%, ...) και 
μηδενίζεται όταν ο εργαζόμενος βρει νέα απασχόληση. 

4.3.3. Ισπανία1 

Στην Ισπανία οι προβληματικές επιχειρήσεις εξετάζονται, από πλευ
ράς βιωσιμότητας, από το Institouto Nacional De Industria. Επιχείρηση 
που δεν θεωρείται βιώσιμη αφήνεται να κλείσει. Όμως, στις βιώσιμες 
με μακροχρόνιες προοπτικές κερδοφορίας (long run profitability), οι 
οποίες ανήκουν σε έναν από τους τομείς εκείνους που έχουν χαρακτη
ριστεί σαν προβληματικοί (Κλωστοϋφαντουργία, Χημικά, Χάλυβας, 
Ναυπηγική), παρέχεται κρατική βοήθεια, είτε με τη μορφή των δανείων 
— χαμηλότοκα δάνεια — είτε με την ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων. 
Όσον αφορά τους προκύπτοντες ανέργους γίνεται προσπάθεια δη
μιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης. 

4.3.4. Ιαπωνία 

Στην Ιαπωνία πολλές επιχειρήσεις έγιναν προβληματικές κυρίως 
λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας και του ανταγωνισμού από 
τις χώρες της περιοχής του Ειρηνικού2. Πιο πολύ πλήγηκαν οι κλάδοι: 

Χαλυβουργία, Ναυπηγική (αιτία: ενεργειακό) 
Χημικά (αιτία: ενεργειακό) 
Διύλιση πετρελαίου (αιτία: ενεργειακό) 
Αλουμίνιο (αιτία: ενεργειακό και πρώτη ύλη) 
Χαρτί (αιτία: ενεργειακό και πρώτη ύλη) 

Από πλευράς κρατικής πολιτικής, οι αρμόδιες για την υποστήριξη 
της βιομηχανίας υπηρεσίες είναι συντονισμένες σε μια κοινή πολιτική. 

1. Πληροφορίες από εμπειρογνώμονες. 

2. Επίσης το κόστος του χρήματος αναφέρεται από τους dimming και Saini 
(1981) σαν σοβαρός παράγοντας προβληματικότητας και στην περίπτωση της Ιαπω
νίας. 

94 



Βοηθούνται οι βιομηχανίες που παράγουν inputs ή παρέχουν υπη
ρεσίες στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Ειδικότερα βοηθούνται να 
κάνουν χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και καλύτερη αξιοποίη
ση των πρώτων υλών. Επίσης βοηθούνται να κάνουν μετεγκατάσταση 
στον τόπο της πρώτης ύλης (για να μειώνουν το κόστος μεταφοράς), 
να κάνουν Product Differentiation. Τέλος, ψήφισαν νόμο για να διευκο
λύνουν τις συγχωνεύσεις γιατί ο παλαιός νόμος Anti-monopoly και 
Anti-trust δεν επέτρεπε τις συγχωνεύσεις. 

4.3.5. ΗΠΑ 

Στις ΗΠΑ έχει αποδειχθεί ότι ο σοβαρότερος παράγοντας προβλη
ματικότητας και τελικά πτώχευσης των επιχειρήσεων είναι η ανεπάρ
κεια1 της διοίκησης των επιχειρήσεων αυτών (management incompe
tence). Για το λόγο αυτό κατά το νέο νόμο περί πτωχεύσεων του 1978, 
ακολουθείται — για κάθε επιχείρηση για την οποία ζητήθηκε να οδηγη
θεί σε πτώχευση — ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης, για να φανεί αν η επι
χείρηση μπορεί να επιβιώσει ή όχι, χωρίς να απομακρύνεται αναγκαστι
κά η παλαιά διοίκηση. 

Ο νέος νόμος ψηφίστηκε το 1978 και ίσχυσε από την 1 Οκτωβρίου 
1979. Η πιο σοβαρή μεταβολή του νόμου περιέχεται στο Κεφάλαιο 11, 
που αφορά την εξυγίανση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το νέο νόμο, 
ο χρεώστης εξακολουθεί να διευθύνει την επιχείρηση του ακόμη και με
τά την αίτηση πτώχευσης εκτός εάν τα συμφέροντα των πιστωτών εξα
σφαλίζονται (κατά το δικαστήριο) καλύτερα με αλλαγή της διοίκησης. 
Σαν αιτία αλλαγής αναφέρεται η κλοπή, η απάτη και η καταφανής αδυ
ναμία διοίκησης. 

Ο νόμος δίνει την ευχέρεια στον παλαιό ιδιοκτήτη της επιχείρησης 
να κάνει ένα σχέδιο εξυγίανσης της, το οποίο πρέπει να συνταχθεί μέσα 
σε διάστημα 4 μηνών. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μπορέσει να κάνει τέτοιο 
σχέδιο, τότε το δικαστήριο δίνει το δικαίωμα στους πιστωτές να συντά
ξουν εκείνοι ένα σχέδιο εξυγίανσης. 

Το σχέδιο εξυγίανσης (reorganization plan όπως λέγεται) έχει σκοπό 
να εξακριβώσει (α) κατά πόσον ο παλαιός ιδιοκτήτης μπορεί να συνεχί
σει τη διοίκηση της επιχείρησης, (β) αν αυτός δεν μπορεί, τότε εκτιμά-

1. Βλ. Altman, Corporate Financial Distress, 1982, σελ. 11 και 40 (Causes of 
Business Failure). 
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ται αν κάποιος άλλος μπορεί να αναλάβει το έργο τούτο. Γίνεται σε 
πρώτο στάδιο μια προσπάθεια να κεφαλαιοποιηθεί η σειρά των μελλον
τικών εισοδημάτων ώστε να φανεί η «παρούσα αξία» της επιχείρησης 
σε περίπτωση που αυτή η τελευταία συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλ
λον. Αν η παρούσα αυτή αξία υπερβαίνει την αξία ρευστοποίησης (τώ
ρα) της επιχείρησης, τότε το δικαστήριο προτείνει την αναδιοργάνωση. 

Αξιολογώντας το νέο νόμο των ΗΠΑ, παρατηρούμε ότι ο νομοθέ
της κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσει την παλαιά διοίκηση 
γιατί αναγνωρίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ομαλή λει
τουργία της επιχείρησης όταν αλλάζει ολοκληρωτικά η διοίκηση· μόνο 
σε περίπτωση κακοήθειας, ή καταφανούς ανικανότητας να διοικηθεί η 
επιχείρηση από την παλαιά διοίκηση, προβλέπει και επιβάλλει τη ριζι
κή αλλαγή της. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι δεν παραδίδει τη διοίκηση στον 
οποιονδήποτε αλλά σε εκείνους που έχουν κάθε συμφέρον να διατηρη
θεί η επιχείρηση και να αποδώσει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ό 
μως, δεν εξασφαλίζει ο νόμος αυτός τα συμφέροντα των εργαζομένων 
μέσα στην επιχείρηση, αφού επιτρέπει ακόμα και συρρίκνωση των πα
ραγωγικών τμημάτων, φθάνει να συντελεί τούτο στη βελτίωση της 
αξιοχρεωσύνης (solvency) της επιχείρησης καθώς και στη βελτίωση της 
μελλοντικής κερδοφορίας της. 

4.3.6. Γαλλία1 

Στη Γαλλία την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων έχει 
αναλάβει το «Institute de Développement Industriel (IDI)», που ιδρύθηκε 
το 1970 με μορφή Α.Ε. Κυριότερος μέτοχος είναι το Κράτος χωρίς να 
έχει και την πλειοψηφία των μετοχών. Το Ινστιτούτο διοικείται από 
επιχειρηματίες και προσωπικότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων, πράγμα 
που του εξασφαλίζει ένα χαρακτήρα επαγγελματικό και ανεξάρτητο. 
Παρέχει όχι μόνο χρηματοδότηση αλλά και επιχειρηματικές συμβουλές 
πάνω σε θέματα Corporate Planning, ελέγχου της διαχείρισης, διεθνείς 
αγορές, diversification κλπ. 

Για τις μικρές επιχειρήσεις που κήρυξαν πτώχευση και ζητούν την 
κρατική συμπαράσταση, η διαδικασία εξυγίανσης είναι απλή: Ο επιχει
ρηματίας διατηρείται στη θέση του (και με βοηθό administrateur αν κρί-

1. Πληροφορίες: Institute de Développement Industriel, Exercise 1984, Neuilly-Sur-
Seine, France. 
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νεται σκόπιμο) και καταρτίζεται, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 
μηνών, σχέδιο εξυγίανσης, κατά τη διάρκεια του οποίου παγώνουν τα 
χρέη και οι πιστωτές δεν δικαιούνται να προσφύγουν στο δικαστήριο. 

Παρέχεται βοήθεια σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα 
ρευστότητας (μικρές ή μεγάλες) όμως όχι περισσότερο από μία διετία. 
Παρέχονται δάνεια με χαμηλό επιτόκιο σε μεγάλες προβληματικές επι
χειρήσεις καθώς και σε βιοτεχνίες που συμπαρασύρονται από τις μεγά
λες στις οποίες προσφέρουν ενδιάμεσα υλικά ή διάφορες υπηρεσίες. Τα 
δάνεια για κεφάλαια κίνησης έχουν 5ετή διάρκεια και για επενδύσεις 
ΙΟετή. 

Επίσης παρέχονται προσωπικά δάνεια με προνομιακούς όρους σε 
πρόσωπα που επιθυμούν να αναλάβουν μια προβληματική επιχείρηση. 
Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή που απαρτίζεται 
από επιχειρηματίες, η οποία εγκρίνει την ανάληψη ή όχι της επιχείρη
σης από το νέο επιχειρηματία με βάση την ικανότητα του σε θέματα 
κυρίως διαχείρισης και διοίκησης. Τα δάνεια δίνονται χωρίς εγγυήσεις 
για 10 χρόνια και το επιτόκιο καθορίζεται ανάλογα με την εξέλιξη της 
επιχείρησης. 

Κατά τους πρώτους χρόνους της λειτουργίας του το IDI χρηματο
δοτούσε απευθείας τις προβληματικές επιχειρήσεις αυξάνοντας το μετο
χικό τους κεφάλαιο. Έπαιζε δηλαδή το ρόλο Holding company. Με την 
πάροδο όμως του χρόνου έγινε σαφές ότι η συμμετοχή κάποιου οργανι
σμού στη διοίκηση και διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών είναι μάλ
λον αδύνατη και αποφάσισε να περιορίζεται, όσο είναι δυνατόν, μόνο 
στην παροχή τεχνικών συμβουλών. 

4.4. Καταστολή και πρόληψη της προβληματικότητας 
στην Ελλάδα 

Για την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων ιδρύθηκε στη 
χώρα μας ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ), με βά
ση το νόμο 1386/83, σαν ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί υπό κρατι
κή εποπτεία και με σκοπό τη συμβολή του στην οικονομική και κοινω
νική ανάπτυξη της χώρας, με συγκεκριμένο έργο την οικονομική εξυ
γίανση των προβληματικών επιχειρήσεων καθώς και την ίδρυση και εκ
μετάλλευση κοινωνικοποιημένων ή μικτής οικονομίας επιχειρήσεων. 

Εμείς θα ασχοληθούμε στο προκείμενο μόνο με τη δραστηριότητα 
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του ΟΑΕ που αφορά την εξυγίανση των προβληματικών, η οποία σε 
γενικές γραμμές συνίσταται στα εξής: 

Όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη1 μιας επιχείρησης (που δεν μπορεί να 
αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της) ζητήσουν να υπαχθεί η επιχείρηση 
στις διατάξεις του νόμου 1386/83, ο ΟΑΕ επιλαμβάνεται του θέματος 
και, κρίνοντας από τη σημασία της επιχείρησης για την εθνική οικονο
μία (μέγεθος απασχόλησης, ύψος πωλήσεων, εξαγωγές κλπ.), μπορεί να 
την εντάξει στον παραπάνω νόμο. 

α) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί, αν διαπιστωθεί ότι η 
διοίκηση είναι ανίκανη να διοικήσει την επιχείρηση, να διατάξει την 
ανάληψη της διοίκησης από τον ΟΑΕ. Τότε καταρτίζεται μελέτη βιωσι
μότητας της επιχείρησης και διαπραγμάτευση με τους μετόχους και πι
στωτές για την επίτευξη συμφωνίας (σχετικά με την επιβίωση). Κατά 
τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας μπορεί να ορίζεται (από τον Υπ. 
Εθν. Οικονομίας) η αναστολή πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών έ
ναντι οποιουδήποτε τρίτου. 

β) Ο Υπ. Εθν. Οικονομίας μπορεί επίσης, ύστερα από πρόταση του 
ΟΑΕ, να διατάξει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή την κεφα
λαιοποίηση οφειλών της επιχείρησης. 

Στον ΟΑΕ μέχρι σήμερα (Αύγουστος 1985) έχουν υπαχθεί 44 επι
χειρήσεις των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ανασταλεί. Ο 
Οργανισμός έχει επίσης παράσχει σημαντική οικονομική βοήθεια 
(δανειοδότηση2), έχουν οριστεί νέα διοικητικά συμβούλια των επιχειρή
σεων αυτών και προχωρεί η εσωτερική αναδιοργάνωση όλων των λει
τουργιών της επιχείρησης. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι 
παλαιοί κύριοι πελάτες των προβληματικών επανήλθαν3 και ο ρυθμός 
των πωλήσεων ανήλθε (για το σύνολο των 44 επιχειρήσεων) στο ύψος 
του 18% κατά την περίοδο 1983-84. Επειδή η ζωή του Οργανισμού εί-

1. Ενδιαφερόμενα μέρη είναι: η τράπεζα (πιστωτής), άλλοι πιστωτές, η ίδια η διοί
κηση της επιχείρησης, ο ΟΑΕΔ εφόσον έχει ήδη καταβάλει αμοιβές των εργαζομένων 
στην επιχείρηση που δεν μπορεί να πληρώσει, και, αν πρόκειται για επιχείρηση που 
πτώχευσε, ο σύνδικος της πτώχευσης. 

2. Με επιτόκιο εκείνο που ισχύει στην αγορά για να μην πλήττεται η ανταγωνι
στικότητα των μη υπαχθέντων στο νόμο παρόμοιων επιχειρήσεων. 

3. Η συνέπεια στις παραδόσεις και η βελτίωση της ποιότητας είναι οι κύριοι συν
τελεστές στην επάνοδο των παλαιών πελατών, δεδομένου ότι με την εμφάνιση της 
προβληματικότητας πολλές επιχειρήσεις, για λόγους οικονομίας, δεν έδωσαν σημασία 
στην ποιότητα καθώς και στη συνέπεια απέναντι στους προμηθευτές τους. 
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ναι μικρή, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί σήμερα η επίδοση του με 
κοινωνικά κριτήρια. 

Επίσης, από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, είχε αρχίσει να υλο
ποιείται ο θεσμός των προγραμματικών συμφωνιών με ιδιαίτερο πεδίο 
εφαρμογής τις προβληματικές επιχειρήσεις. Αναφέρουμε τη συνεργασία 
ΔΕΗ-ΠΥΡΚΑΛ, όπου η τελευταία αναλαμβάνει να κατασκευάζει για τη 
ΔΕΗ εξοπλισμό και άλλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις είτε στην εξό
ρυξη του λιγνίτη είτε στην αξιοποίηση του για παραγωγή ενέργειας. 

Πιστεύουμε ότι ο θεσμός των προγραμματικών συμφωνιών μπορεί 
να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανόρθωση των προβληματικών επιχει
ρήσεων, φθάνει να αξιοποιηθεί σωστά, δηλαδή με βάση την παραγωγι
κότητα και όχι άλλα κριτήρια. 

Για τις μικρές επιχειρήσεις που εμφανίζουν έντονη προβληματικό
τητα δεν έχει ακόμη ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα. Η περίπτωση της Γαλ
λίας, όπως είδαμε, είναι ένα καλό παράδειγμα που μπορεί να έχει εφαρ
μογή και στη χώρα μας. Βέβαια παρέχεται οικονομική και τεχνική υπο
στήριξη στις ΜΠΕ από τον ΕΟΜΜΕΧ, όμως το θέμα των υπερχρεωμέ
νων μικρών επιχειρήσεων που συνεχώς κλείνουν δεν έχει αντιμετωπι
στεί συστηματικά και αυτό είναι κάτι που εισηγούμεθα να γίνει. 

4.5. Ειδικότερες προτάσεις πολιτικής 

Η παρούσα εργασία δεν έγινε με σκοπό να δώσει οριστική λύση 
στο θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο θα ήταν υπερ
βολικά φιλόδοξο. Σκοπός μας ήταν να συνεισφέρουμε κι εμείς, σαν 
Κέντρο Προγραμματισμού, με την εμπειρία που έχουμε σε θέματα βιο
μηχανικής ανάπτυξης, στην εξομάλυνση του προβλήματος καθώς και 
στη δρομολόγηση των μέτρων μακροχρόνιας κυρίως πολιτικής, που θα 
συγκρατήσουν την καθοδική πορεία όχι μόνον των προβληματικών 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλλά όλων των επιχειρήσεων, γιατί όπως 
φάνηκε υπάρχει έντονη τάση προβληματικότητας και στις υγιείς επιχει
ρήσεις. 

Οι προτάσεις μας λοιπόν είναι: 
Α. Να συσταθεί κάποιο Όργανο παρακολούθησης και πρόβλεψης 

της προβληματικότητας σε εθνικό επίπεδο για όλες τις επιχειρήσεις — 
μικρές και μεγάλες. Το Όργανο τούτο πρέπει να εποπτεύεται και να 
κατευθύνεται από τον ΟΑΕ αλλά να διακλαδίζεται σε όλο το πιστωτικό 
σύστημα, το οποίο θα είναι πλέον υπεύθυνο για παράλογες χορηγήσεις 
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σε επιχειρήσεις με έντονη προβληματικότητα. Η συγκεκριμένη πολιτι
κή που πρέπει να ακολουθείται γι' αυτές τις επιχειρήσεις έχει ήδη περι
γραφεί και δεν υπάρχει λόγος να την αναφέρουμε πάλι. Εδώ προσθέ
τουμε ότι: (α) Η παλαιά διοίκηση δεν πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως 
(παράδειγμα: ΗΠΑ και Γαλλία). Μόνο σε περιπτώσεις καταφανούς ανι
κανότητας της διοίκησης ή σημαντικών καταχρήσεων σε βάρος της 
επιχείρησης είναι επιβεβλημένη η ολοσχερής αλλαγή των παλαιών διοι
κητικών συμβουλίων. Ο λόγος της τακτικής αυτής είναι προφανής: 
(αα) αξιοποιούνται η εμπειρία και οι επαγγελματικές σχέσεις των πα
λαιών επιχειρηματικών στελεχών, (ββ) δεν δημιουργείται κλίμα εχθρό
τητας μεταξύ των παραγωγικών φορέων του κοινωνικού συνόλου, αλλά 
αντίθετα εμπεδώνεται πνεύμα συνεργασίας, (γγ) αποφεύγεται η δημιουρ
γία πανικού και κλίματος αβεβαιότητας ακόμη και στις υγιείς επιχειρή
σεις, (δδ) αποφεύγεται ο επηρεασμός του Χρηματιστηρίου πράγμα που 
θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις για όλες τις επιχειρήσεις, (β) Το Τραπεζι
κό σύστημα πρέπει να διορίσει ένα δικό του έμπειρο πρόσωπο στο διοι
κητικό συμβούλιο της εταιρείας (που έχει έντονη τάση προβληματικό
τητας) με τη συναίνεση της τελευταίας. Το πρόσωπο αυτό θα παρακο
λουθεί την επιχείρηση, θα πληρώνεται από την τράπεζα και θα εργάζε
ται για την τράπεζα. Θα προειδοποιεί την εταιρεία και την τράπεζα, έ
χοντας γνώση της τεχνικής πρόβλεψης της προβληματικότητας, για πι
θανή μελλοντική πτώχευση και θα εισηγείται πιθανότατα λύσεις. Θα 
εξασφαλίζει έτσι την τράπεζα και θα εξασκεί πίεση πάνω στη διοίκηση 
της εταιρείας ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη. 

Β. Να γίνουν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία περί Ανωνύμων 
Εταιρειών. Τούτο επιβάλλεται από το γεγονός ότι η ανεπάρκεια των 
διοικήσεων των προβληματικών επιχειρήσεων και η υπερχρέωση φαίνε
ται να σχετίζονται άμεσα με το βαθμό οικογενειοκρατίας μέσα στα διοι
κητικά συμβούλια των επιχειρήσεων αυτών όπως διαπιστώσαμε. Προ
τείνουμε να γίνουν οι εξής μεταβολές στη νομοθεσία αυτή που θα υπο
βοηθήσουν την πρόληψη δημιουργίας νέων προβληματικών επιχειρή
σεων: (α) Να μην επιτρέπεται πλέον των δύο μελών του Δ.Σ. να έχουν 
σχέση συγγένειας πρώτου και δεύτερου βαθμού, (β) Να μην επιτρέπεται 
πλέον των δύο μελών του. Δ.Σ. να έχουν την ίδια ειδικότητα (π.χ. μη
χανικοί, οικονομολόγοι κλπ.), (γ) Κάθε μέλος του Δ.Σ. πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε μιαν από τις βασικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης ή να έχει δίπλωμα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
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(δ) Να μην επιτρέπεται το ξεκίνημα της επιχείρησης με ποσοστό δανεια
κών κεφαλαίων (στο σύνολο) πλέον του 60%. Είναι προτιμότερο να 
επιδοτείται (το ξεκίνημα των επιχειρήσεων) από το κράτος και να βασί
ζεται πολύ λίγο στο Τραπεζικό σύστημα. 

Γ. Να γίνουν επίσης σημαντικές μεταβολές στην περί πτωχεύσεων 
νομοθεσία ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των κοι
νωνικών φορέων. 

Δ. Η ιδέα της πώλησης χωρίς άλλες προηγούμενες ενέργειες των 
προβληματικών σε ιδιώτες πρέπει να αποκλειστεί στην περίπτωση της 
Ελλάδας για δύο βασικούς λόγους: (α) Η «αγορά επιχειρήσεων» είναι 
ουσιαστικά ανύπαρκτη ώστε με δυσκολία θα βρεθούν κάποιοι ενδιαφε
ρόμενοι επιχειρηματίες που θα θελήσουν να αγοράσουν την επιχείρηση 
σε φυσιολογική τιμή πώλησης, (β) Η εξαγγελία και μόνον της πώλησης 
θα μειώσει τόσο πολύ την αξία της επιχείρησης που, αν βρεθεί κάποιος 
νέος αγοραστής, θα είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση έναντι των λοιπών 
επιχειρήσεων του κλάδου που πλησιάζουν στο στάδιο της προβληματι
κότητας και θα επιταχυνθεί η προβληματικότητα και αυτών των (αυτή 
τη στιγμή) υγιών επιχειρήσεων. 

Αντί της πώλησης, λοιπόν, προτείνουμε τον εξωπτωχευτικό συμβι
βασμό με τους πιστωτές, ο οποίος ακόμα και αν δεν επιτευχθεί να μην 
έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της επιχείρησης αλλά τη συμμετοχή των 
εργαζομένων στην ιδιοκτησία και διοίκηση της επιχείρησης. 

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότη
τα να πληρώνει, για μια σειρά ετών, ετήσια ποσά στους πιστωτές της 
μεγαλύτερα από τα κέρδη με τόκους (χωρίς αποσβέσεις). Αν όμως η 
δυσπραγία είναι τόσο μεγάλη ώστε πράγματι να μην μπορεί να πληρώ
σει τους πιστωτές, τότε πρέπει να καλούνται οι εργαζόμενοι να αναλά
βουν και αυτοί όχι μόνον ένα τμήμα από το βάρος αλλά και αντίστοιχα 
δικαιώματα, διότι αν οι πιστωτές επιθυμούν το κλείσιμο της επιχείρη
σης οπωσδήποτε δεν το επιθυμούν οι εργαζόμενοι σ' αυτήν. Τέλος, αν 
ακόμη και οι εργαζόμενοι κρίνουν σκόπιμο το κλείσιμο της επιχείρη
σης και δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στη διοίκηση τότε και μόνον 
τότε, το τονίζουμε αυτό, είναι λογικό να πωλείται η επιχείρηση. 

Ε. Για τις ήδη προβληματικές υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που δια
πιστώθηκε είτε ότι μπορούν να επιβιώσουν είτε ότι επιβάλλεται για λό
γους εθνικής σκοπιμότητας η επιβίωση τους, έχουμε να προτείνουμε τη 
μετοχοποίηση των οφειλών τους προς το Τραπεζικό σύστημα και τη 
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διάθεση των μετοχών αυτών σε κάθε ενδιαφερόμενο, με ιδιαίτερη προτί
μηση τους εργαζόμενους μέσα στην επιχείρηση1. Τούτο ίσως έχει σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. 

1. Η διάθεση των μετοχών στους εργαζόμενους μπορεί να γίνει με πίστωση, π.χ. 
με την παρακράτηση ενός ποσού από τις αποδοχές τους για ένα χρονικό διάστημα 3 
ή 5 ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Το θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων για την περίπτωση της 
Ελλάδας πιστεύουμε ότι δεν αποτελεί πλέον μυστήριο, γιατί όλες οι 
πλευρές του φωτίστηκαν αρκετά, ώστε να μπορεί κανείς να ξεδιακρίνει 
την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί όχι μόνο για τη θεραπεία εκεί
νων που μπορούν να εξυγιανθούν με βάση τις προοπτικές κερδοφορίας 
μακροχρονίως αλλά και για την πρόληψη της προβληματικότητας των 
υγιών (αυτή τη στιγμή) επιχειρήσεων. 

5.1. Αιτίες της προβληματικότητας 

Όσον αφορά τις αιτίες της προβληματικότητας είδαμε ότι η ευθύνη 
βαρύνει και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων1 και το Τραπεζικό σύστη
μα και το κράτος. Αν σε όλα αυτά προστεθούν οι διεθνείς αντιξοότητες 
έχουμε πλέον όλο το φάσμα των παραγόντων που συνέβαλαν στη δη
μιουργία του φαινομένου αυτού. 

Α. Οι διοικήσεις2 των επιχειρήσεων φαίνεται ότι αποτέλεσαν τον 
κυριότερο παράγοντα της προβληματικότητας. Ενώ κατά την 20ετία 
1950-70 η διοίκηση ήταν αναγκαίο να είναι προσωποπαγής, με την έν
νοια της διοίκησης ενός ατόμου, γιατί οι επιχειρήσεις μόλις είχαν δη
μιουργηθεί και το στοιχείο της ατομικής πρωτοβουλίας ήταν απαραίτη
το να είναι έντονο, μετά το 1970 όμως καθώς το μέγεθος των επιχειρή
σεων μεγάλωνε και περισσότεροι άνθρωποι εξαρτιόνταν από αυτές, η 
διοίκηση έπρεπε να πάρει και την ανάλογη διάρθρωση. Να πλαισιωθεί 
δηλαδή από άτομα έμπειρα σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες 

1. Βλ. Ι. Χασσίδ, Ελλάς και ΕΟΚ, ΙΟΒΕ, σελ. 60 «... Αι διαφοραί παραγωγικότη-
τος μεταξύ Ελληνικής Βιομηχανίας και ΕΟΚ πρέπει να αποδοθούν στην εσωτερική 
οργάνωση των επιχειρήσεων, την μειωμένην χρήσιν επιστημονικών μεθόδων διοική
σεως (management) ως και προγραμματισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητος 
(corporate planning)». 

2. Στο σημείο αυτό επικουρεί και η εργασία των Kazis D., Skoumal S., Innovation 
in Greek Manufacturing, KEPE, 1985, σελ. 80. 
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της. Κάτι τέτοιο όμως είναι πολύ πιθανόν να μην έγινε γιατί, καθώς εί
δαμε, τα διοικητικά συμβούλια πλαισιώνονταν ακόμη και το 1983 από 
νοικοκυρές ή από επιστήμονες ως επί το πλείστον της ίδιας ειδικότη
τας, ώστε να μην εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. οι βασικές λειτουργίες της 
επιχείρησης στο βαθμό που θα έπρεπε. 

Η ανεπάρκεια της διοίκησης ίσως ήταν πιο έντονη για τις προβλη
ματικές επιχειρήσεις συγκριτικά με τις μη προβληματικές. Τούτο φαίνε
ται από το γεγονός ότι κατά την ύφεση, μετά το 1973, οι ΜΠΕ, που 
πριν είχαν απλωθεί σε σοβαρό βαθμό στη διεθνή αγορά, συμμαζεύτη
καν και στράφηκαν στην εγχώρια αγορά, ενώ οι ΠΕ, αντίθετα, άρχισαν 
να απλώνονται στη διεθνή αγορά κάνοντας μάλιστα επενδύσεις με δα
νειακά κεφάλαια. Η ανεπάρκεια στη διοίκηση των ΠΕ φαίνεται να είναι 
ακόμη πιο σοβαρή από το γεγονός ότι με την έλευση της ύφεσης αυτές 
αυξάνουν το ποσοστό των δανειακών τους κεφαλαίων ενώ οι ΜΠΕ το 
κρατούν στο αυτό περίπου επίπεδο. Τέλος, το ποσοστό των διανεμόμε
νων κερδών αύξανε συνεχώς στις ΠΕ και μάλιστα πολύ περισσότερο 
απ' ό,τι στις ΜΠΕ. Στην Κλωστοϋφαντουργία μάλιστα παρατηρήθηκε 
το φαινόμενο διανομής κερδών όταν πραγματοποιούνταν ζημιές1. Το 
γεγονός τούτο δείχνει τον πανικό που είχε καταλάβει τους διευθύνον
τες τις επιχειρήσεις καθώς και την έντονη επιθυμία τους να περιμαζέ
ψουν ό,τι μπορούν από το ίδιο κεφάλαιο, αδιαφορώντας για την τύχη 
της επιχείρησης και ιδιαίτερα των εργαζομένων σ' αυτήν. 

Β. Το Τραπεζικό σύστημα, από τη μεριά του, συνέβαλε στη δη
μιουργία της προβληματικότητας, γιατί παρείχε δανειακά κεφάλαια στις 
επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη έρευνα ως προς τη μακροχρόνια κερ
δοφορία των επιχειρήσεων και άρα την ικανότητα αποπληρωμής των 
χρεών. Αρκούσε η προσωπικότητα και οι προσωπικές εμπράγματες 
ασφάλειες του επιχειρηματία —που όπως είδαμε ήταν βασικά ένα άτομο 
ή μία οικογένεια— για να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση. 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η εξάρτηση του Τραπεζικού συστή
ματος από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία αλλοιώνει τα κριτήρια 
για υγιή χρηματοδότηση. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη δημιουργία 
προβληματικών επιχειρήσεων. 

Γ. Το κράτος από την πλευρά του συνέβαλε στη δημιουργία των 
προβληματικών επιχειρήσεων, γιατί με την κρατικοποίηση ουσιαστικά 

1. Πρόκειται προφανώς για αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου. 
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των εμπορικών τραπεζών ενώ θα έπρεπε να φανεί ικανότερο από τον 
ιδιώτη τραπεζίτη όσον αφορά την παραγωγική τοποθέτηση των αποτα
μιεύσεων, όμως φάνηκε μάλλον αδιάφορο. Ούτε ενδιαφέρθηκε επίσης 
για τη δημιουργία κεφαλαιαγοράς ανεξάρτητης από το Τραπεζικό σύ
στημα, ώστε να μπορεί ο ιδιώτης επιχειρηματίας να προσφεύγει σε 
εναλλακτικές πηγές1 άντλησης κεφαλαίων όταν το Τραπεζικό σύστημα 
ώθησε τα επιτόκια σε μεγάλα ύψη. 

Τέλος, η κρατική πολιτική2 παροχών δεν ήταν ανάλογη με την αν
τοχή της οικονομίας. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των εισοδημάτων 
έπαιρνε υπόψη μόνον τον τιμάριθμο και όχι την παραγωγικότητα, ώστε 
οι πιο παραγωγικά εργαζόμενοι να τιμωρούνται ενώ οι λιγότερο παρα
γωγικά εργαζόμενοι να ωφελούνται, πράγμα που εξανάγκαζε και τους 
παραγωγικά εργαζόμενους να ατονήσουν. Διαστρεβλώθηκε δηλαδή ο 
φυσικός νόμος που μας λέει ότι «τα αγαθά αποκτώνται με κόπο και θυ
σίες» και δημιουργήθηκε στον εργαζόμενο η εσφαλμένη αντίληψη ότι 
«και αν δεν δουλέψει θα μπορέσει να απολαύσει τα αγαθά». 

Επίσης η μη διαμόρφωση κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής συντέ
λεσε στη μη πρόληψη της προβληματικότητας σε πολλούς κλάδους 
(π.χ. ποτών κλπ.). 

Δ. Η ύφεση, ιδιαίτερα στις χώρες της Δ. Ευρώπης, είχε σαν αποτέ
λεσμα τη συρρίκνωση της δραστηριότητας και των ελληνικών επιχειρή
σεων, αφού ο ανταγωνισμός εντάθηκε ιδιαίτερα μέσα στην ΕΟΚ, όπου 
οι κοινοτικές βιομηχανίες αντιμετώπισαν σκληρό ανταγωνισμό από τις 
ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 

Ε. Η εμφάνιση στο βιομηχανικό στίβο νέων χωρών με χαμηλό κό
στος ήταν μια επιπρόσθετη αιτία που έφερε σε δύσκολη θέση τις ελλη
νικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνάντησαν συνθήκες αυξανόμενου κό
στους. 

1. Η μη οργάνωση του Χρηματιστηρίου και η μη κρατική συμπαράσταση δεν επι
τρέπουν στις επιχειρήσεις να εισάγουν τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο. Σήμερα 
μόνον 80 Α.Ε. (βιομηχανικές) έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους εκεί. 

2. Επίσης ρόλο έπαιξαν και η απαγόρευση των απολύσεων καθώς και η αδυναμία 
των εργαζομένων να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο νόμο περί συνδικαλιστικών δρα
στηριοτήτων στους τόπους δουλειάς. 
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5.2. Πρόβλεψη 

Είδαμε ότι είναι δυνατή η πρόβλεψη της προβληματικότητας και 
στα τρία επίπεδα —μακρο-οικονομικό, κλαδικό, επιχειρησιακό— φθάνει 
να υπάρχει η απαραίτητη πληροφόρηση. Στο μακρο-οικονομικό επίπε
δο, όταν είναι γνωστή η έλευση μιας επικείμενης ύφεσης στο διεθνή 
στίβο ή το γεγονός ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να ακολουθήσει περιο
ριστική νομισματική πολιτική, τότε ίσως είναι δυνατή η πρόβλεψη ακό
μη και του αριθμού των επιχειρήσεων —σε εθνικό επίπεδο— που αναμέ
νεται να προσεγγίσουν την πτώχευση. 

Στο κλαδικό επίπεδο είναι επίσης δυνατή η πρόβλεψη της προβλη
ματικότητας, όταν γίνει γνωστό αν θα ενταθούν οι συνθήκες ανταγωνι
σμού στον κλάδο διεθνώς, ή αν θα μειωθεί η προστασία του σε εθνικό 
επίπεδο, ή αν αλλάξει διεθνώς η τεχνολογία. 

Σε επίπεδο, τέλος, επιχείρησης, είναι δυνατή η πρόβλεψη της προ
βληματικότητας παρακολουθώντας την εξέλιξη των χρηματοοικονομι
κών και άλλων δεικτών, είτε εμπειρικά (Beaver), είτε με τη μέθοδο 
Discriminant Analysis, είτε με κάποια άλλη μέθοδο. 

5.3. Πολιτική για πρόληψη ή εξυγίανση 

Από τους χρηματο-οικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιήσαμε για 
την πρόβλεψη της προβληματικότητας φάνηκε ότι χειροτερεύουν με 
την πάροδο του χρόνου και οι δείκτες των υγιών επιχειρήσεων, πράγμα 
που σημαίνει κώδωνα κινδύνου για ολόκληρη τη βιομηχανία και ίσως 
έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη σημασία η πρόληψη της προβληματι
κότητας από την εξυγίανση των ασθενών επιχειρήσεων. Προτείνουμε 
λοιπόν: (α) πολιτική για πρόληψη, (β) πολιτική για θεραπεία. 

5.3.1. Πρόληψη 

Η πρόληψη της προβληματικότητας μπορεί να υλοποιηθεί με δύο 
μέσα: Πρώτον, με την υιοθέτηση της κατάλληλης μακρο-οικονομικής 
πολιτικής που θα ελαφρώνει το βάρος, το οποίο ολόκληρο το οικονομι
κό κύκλωμα επιβάλλει στις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα ωθεί τις 
επιχειρήσεις αυτές σε αυξημένη παραγωγικότητα. Δεύτερον, με την πα
ρακολούθηση της προβληματικότητας σε κλαδικό και ιδιαίτερα σε επι
χειρησιακό επίπεδο, ώστε να εξειδικεύονται οι κλάδοι και οι επιχειρή-
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σεις που βαδίζουν για προβληματικότητα. Ας σημειωθεί ότι το δεύτερο 
τούτο, αν και τόσο σημαντικό, δεν απασχόλησε, κατά συστηματικό 
τρόπο, καμιά χώρα μέχρι σήμερα σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής. 
Είναι μόνο πιστωτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα σε Αμερική, Αγγλία, Γερμα
νία, Γαλλία, που παρακολουθούν, με βάση τις γνωστές μεθόδους πρό
βλεψης της προβληματικότητας, την εξέλιξη της οικονομικής υγείας 
των επιχειρήσεων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων (από πλευράς 
πιστωτικού ιδρύματος). 

Στην περίπτωση της Ελλάδας προτείνουμε την παρακολούθηση, εί
τε από τον ΟΑΕ, είτε από το ίδιο το πιστωτικό σύστημα —είτε καλύτε
ρα την από κοινού παρακολούθηση— των επιχειρήσεων που έχουν δα
νειστεί σημαντικά ποσά από πλευράς πορείας προς την προβληματικό
τητα ώστε να είναι δυνατόν να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα όπως: 
— Μείωση του ποσοστού των δανειακών κεφαλαίων 
— Αναδιοργάνωση παραγωγικών τμημάτων 
— Συγχώνευση με μια υγιή επιχείρηση 
— Αλλαγή προϊόντος 
— Αλλαγή διευθυντικών στελεχών. 

Για τις μικρές επιχειρήσεις, επειδή η θεραπεία της προβληματικότη
τας είναι εξαιρετικά δύσκολη όταν εμφανιστεί, προτείνουμε, κάθε φορά 
που απευθύνονται στο Τραπεζικό σύστημα για δανεισμό, να βοηθούν
ται από αυτό στην κατάρτιση ενός σχεδίου μακροχρόνιας βιωσιμότητας 
της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες υστε
ρούν σημαντικά από πλευράς εμπειρίας και απαραίτητων γνώσεων. 

5.3.2. Εξυγίανση των ήδη προβληματικών 

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας προβληματικής επιχείρησης, εκτός 
από την αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεων της, είναι η αποδιορ
γάνωση όλων των λειτουργιών της. Τα μηχανήματα δεν έχουν συντη
ρηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι σχέσεις των παραγωγικών 
τμημάτων έχουν χαλαρώσει, η παραγωγικότητα των εργαζομένων έχει 
μειωθεί σημαντικά γιατί ζουν καθημερινά με το άγχος της απόλυσης, οι 
πελάτες παραπονούνται για ασυνέπεια στο χρόνο παράδοσης και στην 
ποιότητα, οι προμηθευτές διστάζουν να συνεχίσουν σε έναν κανονικό 
ρυθμό προμηθειών φοβούμενοι μήπως δεν μπορέσουν να πληρωθούν, 
οι τράπεζες και οι πιστωτές αγωνιούν και παύουν να στηρίζουν την 
επιχείρηση. 
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Η πρώτη λοιπόν ενέργεια εξυγίανσης είναι η αναδιοργάνωση της 
επιχείρησης, επειδή χωρίς αυτή δεν είναι δυνατόν να φανεί αν υπάρ
χουν προοπτικές κερδοφορίας σε καθεστώς διεθνούς ανταγωνισμού μέ
σα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. 

Είναι λογικό και κοινωνικά επιβεβλημένο να συναρτάται η βιωσι
μότητα με την κερδοφορία σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, γιατί αλλιώς 
η επιχείρηση θα αποτελεί βάρος για το κοινωνικό σύνολο, εκτός εάν 
για άλλους λόγους είναι επιβεβλημένη η βιωσιμότητα της. Ότι αυτό εί
ναι σωστό φαίνεται και από την πολιτική των χωρών της Δ. Ευρώπης. 
Η Ιταλία, για παράδειγμα, έπαυσε να στηρίζει (με επιδοτήσεις) τις προ
βληματικές που δεν έχουν προοπτικές κερδοφορίας όταν το έλλειμμα 
του δημόσιου τομέα ανέβηκε σε υπερβολικά ύψη. Το ίδιο περίπου έκα
ναν και η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Γαλλία. 

Στην Ιρλανδία, η κρατική τράπεζα (State Rescue Bank) στήριξης 
των προβληματικών, η Foir Teoranta, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν 
δανειοδοτεί πλέον επιχειρήσεις χωρίς προοπτικές κερδοφορίας και 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας. 

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι και στην Ιρλανδία και 
στη Γαλλία η στήριξη των προβληματικών εστιάζεται περισσότερο 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών management και λιγότερο στη χρη
ματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Αυτά είναι παραδείγματα προς μίμη
ση για την Ελλάδα, γιατί οι δύο παραπάνω χώρες έχουν πιο μακροχρό
νια εμπειρία πάνω στο θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων. 

Επιχειρήσεις που είναι επιβεβλημένη η βιωσιμότητα τους, παρά την 
έλλειψη προοπτικών κερδοφορίας, είναι εκείνες που επεξεργάζονται εγ
χώριες πρώτες ύλες (οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο 
διεθνούς εμπορίου, όπως π.χ. ασβεστόλιθος για κατασκευή τσιμέντου) 
σε σημαντική έκταση, ή έχουν διασυνδέσεις με λοιπούς κλάδους, των 
οποίων η βιωσιμότητα εξαρτάται από τις επιχειρήσεις αυτές, ή είναι 
στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις1 οι οποίες πρέπει να υπάρχουν στη 
χώρα σε καιρό διεθνούς απομόνωσης (π.χ. πόλεμος). Τέτοιες επιχειρή
σεις είναι εκείνες που παράγουν βασικά είδη κατανάλωσης (π.χ. ζάχα
ρη), πρώτες ύλες για τη γεωργία (π.χ. λιπάσματα) και τη βιομηχανία 

1. Βέβαια για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών προβάλλονται και πολιτι
κά κριτήρια. Επ' αυτού βλ. Hillman A.L., "Declining Industries and Political Support 
Protectionist Motives", American Economic Review, Vol. 72, 1982, σελ. 1180. 
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(π.χ. θειικό οξύ, χάλυβας, βασικό πολεμικό υλικό). Γι' αυτές τις επιχει
ρήσεις, όταν γίνονται προβληματικές, δεν ενδιαφέρει τόσο η μακροχρό
νια κερδοφορία τους όσο η επιβίωση τους με το ελάχιστο δυνατό κοι
νωνικό κόστος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΊΑς 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

1.1. Εισαγωγή 

Οι τρεις περισσότερο υπερχρεωμένοι κλάδοι της Μεταποίησης1, την 
τελευταία δεκαετία, είναι οι κλάδοι της Κλωστοϋφαντουργίας, των Με
ταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων. Το ποσοστό των χρηματο
οικονομικών εξόδων (ληξιπροθέσμων) στις πωλήσεις, για το έτος 1979, 
για τους τρεις παραπάνω κλάδους, ήταν: 15%, 14,6% και 11,6% αντί
στοιχα, ενώ για το σύνολο της Μεταποίησης το ποσοστό αυτό ήταν 
5,4%. 

Όπως φαίνεται καθαρά από τα ποσοστά η Κλωστοϋφαντουργία κα
τέχει την πρώτη θέση. Οι αιτίες της προβληματικότητας της εντοπίζον
ται όχι μόνο σε εξωτερικούς παράγοντες αλλά και σε εσωτερικούς. Με 
τον όρο εξωτερικοί παράγοντες στο προκείμενο νοείται ο ανταγωνισμός 
από το εξωτερικό και κυρίως από χώρες χαμηλού κόστους, ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια έχει ενταθεί επικίνδυνα. Με τον όρο εσωτερικοί παρά
γοντες νοούνται συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο εσωτερικό της χώ
ρας και οι οποίες ήταν επιβαρυντικές για την Κλωστοϋφαντουργία. 
Στους εσωτερικούς παράγοντες θα εντάξουμε και το συντελεστή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

1.2. Βασικές εξελίξεις στον κλάδο 

1.2.1. Εξέλιξη της παραγωγής 

Μέχρι το έτος 1974 η παραγωγή της Κλωστοϋφαντουργίας ακο
λουθούσε τη συνολική παραγωγή της Μεταποίησης, όπως φαίνεται στο 
Διάγραμμα Π-1. Από το 1974 και εξής η Κλωστοϋφαντουργία κινήθη
κε σε κάπως υψηλότερα επίπεδα. Μέχρι το έτος 1979 η τάση ήταν αυ-

1. Από στοιχεία δείγματος 400 επιχειρήσεων. 
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ξητική και για την Κλωστοϋφαντουργία και για το σύνολο της Μετα
ποίησης. Από το 1979, όμως, και μετά παρατηρείται στασιμότητα για 
τη διετία 1979-81 και πτώση για τη διετία 1981-83, ενώ το 1984 παρα
τηρείται κάποια ελαφρά αυξητική τάση και στους δύο δείκτες. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των υποκλάδων της Κλωστοϋφαντουρ
γίας είναι οι εξής: 

Σύνολο Κλωστοϋφαντουργίας (1970) 100% 
(α) Νήματα μάλλινα 11,6 
(β) Υφάσματα μάλλινα 10,3 

(α) + (β) (21,9) 
(γ) Νήματα βαμβακερά 19,5 
(δ) Υφάσματα βαμβακερά 14,9 

(Υ) + (δ) (34,4) 
(ε) Νήματα συνθετικά 8,5 

(στ) Υφάσματα συνθετικά 8,9 
(ε) + (στ) (17,4) 

(ζ) Πλεκτά 14,9 
(η) Τάπητες 2,6 
(θ) Λοιπά 8,7 

Προηγείται δηλαδή η επεξεργασία του βαμβακιού (34,4%) και ακο
λουθούν το μαλλί (21,9%), τα συνθετικά (17,4%) και τα πλεκτά 14,9%. 

Από το 1970 μέχρι σήμερα (1984) έχει αυξηθεί η συμμετοχή του 
βαμβακιού από 34,4 σε 39,9, ενώ του μαλλιού μειώθηκε αισθητά από 
21,9 σε 8,8. Επίσης αυξήθηκε η συμμετοχή των πλεκτών από 14,9 σε 
18,8. 

Ο τομέας του μαλλιού σημειώνει συνεχή και αξιοσημείωτη πτώση 
και ιδιαίτερα στο νήμα. Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της παραγωγής του 
νήματος (1975-83) είναι —5,5% και του υφάσματος —2,6%. Πτώση επί
σης σημειώνεται και στα συνθετικά υφάσματα (ετήσιος ρυθμός μείω
σης: —3,0%), ενώ το συνθετικό νήμα παρουσιάζει στασιμότητα στο 
ρυθμό του (στην πραγματικότητα ο ρυθμός ήταν θετικός από το 1975 
έως το 1979 και αρνητικός από το 1979 έως το 1983). Οι παραπάνω 
ρυθμοί πρέπει να σημειωθεί ότι αναφέρονται στις ποσότητες και όχι 
στις αξίες. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π ;1 

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (1970=100) 
Μεταποίησης (Μ), Κλωστοϋφαντουργίας (Κ), Ενδυμάτων (Ε) 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π-2 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π-3 

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 
Νήματα συνθετικά (ΝΣ) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π-4 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π 5 

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 
Πλεκτά (Π), τάπητες (Τ) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π-6 

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 
Ενδύματα (Ε) (πλην πλεκτών) 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 
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Αντίθετα με τις παραπάνω εξελίξεις η κατεργασία του βαμβακιού έ
δειξε αντοχή και μάλιστα αυξητική τάση (ετήσιος ρυθμός αύξησης 
7,7% στο νήμα και 5,9% στο ύφασμα). 

Δεδομένου ότι μεγάλες πτώσεις στην παραγωγή σημειώνονται από 
το έτος 1979 και μετά, είναι λογικό να αναμένει κανείς τη δημιουργία 
προβληματικών επιχειρήσεων στην Κλωστοϋφαντουργία από το έτος 
εκείνο. 

1.2.2. Πτωχεύσεις στον κλάδο 

Από στοιχεία της Στατιστικής της Δικαιοσύνης (Πίνακας Π-17) 
προκύπτει ότι οι πτωχεύσεις στη Μεταποίηση έχουν φθίνοντα ρυθμό 
από το 1970 έως το 1977. Από το 1977 και μετά ο αριθμός των επιχει
ρήσεων που πτώχευσαν από 95, το 1977, φθάνει τις 220, το 1983. Ίδια 
τάση περίπου παρατηρείται και στην Κλωστοϋφαντουργία (όχι όμως 
στο Έτοιμο Ένδυμα). Από το 1978 και μετά οι ζημιές του κλάδου της 
Κλωστοϋφαντουργίας σαν ποσοστό στο σύνολο της Μεταποίησης αυ
ξάνουν σημαντικά (μέσος όρος τριετίας 1981-83: 65,9% έναντι 30,3% 
της τριετίας 1974-76). 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την έντονη τάση προβληματικότητας 
που παρατηρείται στην Κλωστοϋφαντουργία μετά το 1977. Είναι, λοι
πόν, το έτος αυτό ένα ορόσημο για την ελληνική Κλωστοϋφαντουργία, 
γιατί και ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου μειώνεται 
δραστικά μέχρι σημείου που γίνεται αρνητικός (1981-84) αλλά και οι 
πτωχεύσεις εντείνονται όχι μόνο σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σαν πο
σοστό στο σύνολο της Μεταποίησης. 

1.2.3. Προβληματικές επιχειρήσεις 

Από τον Πίνακα Π-15 παρατηρούμε ότι από τις 128 επιχειρήσεις 
που χαρακτηρίστηκαν σαν προβληματικές από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. (το 1983) 
οι 38 είναι κλωστοϋφαντουργικές και απασχολούν 15.680 άτομα 
(41,6% του συνόλου της απασχόλησης όλων των προβληματικών επι
χειρήσεων) ενώ τα χρέη τους φθάνουν τα 61,3 δισ. δρχ. (37,9% του συ
νόλου των χρεών των προβληματικών αυτών επιχειρήσεων). Αυτός εί
ναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο επιλέξαμε σαν πεδίο έρευ
νας της προβληματικότητας τον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας. 

Οι προβληματικές επιχειρήσεις στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουρ-
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γίας, όπως τις εξειδίκευσε το ΥΠ.ΕΘ.Ο., παρουσιάζονται στον Πίνακα 
Π-15 και είναι διάσπαρτες σε όλους τους τομείς της Κλωστοϋφαντουρ
γίας και των Ετοίμων Ενδυμάτων: νήματα και υφάσματα βαμβακερά, 
μάλλινα, συνθετικά, πλεκτά και έτοιμα ενδύματα. Αποτελούν το 30-
40% του παραγωγικού δυναμικού του κλάδου σε μηχανολογικό εξοπλι
σμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.1. Εισαγωγή 

Η ελληνική Κλωστοϋφαντουργία απασχολεί σήμερα (1985) 1 εκ. 
αδράχτια, αν και η εγκατεστημένη δυναμικότητα της ανέρχεται σε 1,5 
εκ. αδράχτια. Ο βαθμός απασχόλησης, δηλαδή της δυναμικότητας όσον 
αφορά μόνον την κλώση, είναι 67%. 

Στην υφαντουργία έχουν εγκατασταθεί 8 χιλιάδες αργαλειοί (πα
λαιοί και σύγχρονοι μαζί) με βαθμό απασχόλησης (σήμερα) περί το 
60%. 

Ο ρυθμός εγκατάστασης αδραχτιών και αργαλειών στην Ελλάδα 
από το 1970 και μετά ήταν μικρότερος από εκείνον των αναπτυσσόμε
νων χωρών της Αφρικής, της Ασίας και της Ν. Αμερικής, όμως ήταν 
μεγαλύτερος από εκείνον των ανεπτυγμένων χωρών και ιδιαίτερα των 
χωρών της ΕΟΚ, όπου σημειώθηκαν αρνητικοί ρυθμοί κατά την περίο
δο 1970-80. 

Οι ανατολικές χώρες (Α. Ευρώπη, ΕΣΣΔ) διατήρησαν τη δυναμικό
τητα της Κλωστοϋφαντουργίας τους σε σταθερά επίπεδα. 

Η μείωση του βαθμού απασχόλησης της ελληνικής Κλωστοϋφαν
τουργίας που παρατηρείται ιδιαίτερα μετά το 1979 αντικατοπτρίζει και 
τις δυσκολίες που συναντά ο κλάδος στην ανάπτυξη του ή και στην 
επιβίωση του ακόμη. 

Θέλοντας να ερευνήσουμε τις αιτίες αυτής της συμπεριφοράς της 
Κλωστοϋφαντουργίας μας, μελετάμε στο κεφάλαιο αυτό την εξέλιξη: 
(α) της διεθνούς ζήτησης κλωστοϋφαντουργικών και (β) της εγχώριας 
ζήτησης, καθώς και την παρουσία της ελληνικής βιομηχανίας στις δύο 
αυτές αγορές. 

2.2. Εξέλιξη της διεθνούς ζήτησης κλωστοϋφαντουργικών 

Μία μεταβλητή η οποία μπορεί να δείξει τις εξελίξεις της διεθνούς 
ζήτησης κλωστοϋφαντουργικών είναι οι εισαγωγές των χωρών-μελών 
του ΟΟΣΑ, τις οποίες παρουσιάζουμε στους Πίνακες Π-1 και Π-2 (δί-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-1 

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ (1970, 1982 

Εισαγωγές 
από: 

Κόσμο 
1. ΟΟΣΑ σύνολο 

(ΕΟΚ) 
(EFTA) 

2. Μη-ΟΟΣΑ 
(Ελλάδα) 
(Ν. Κορέα) 

Ποσοστά συμμετοχής 

1970 

100 
84,0 

(59,6) 
(9,4) 
16,0 
0,38 
0,08 

1973 

100 
78,4 

(56,7) 
(9,2) 
21,0 
0,74 
0,19 

1980 

100 
76,3 

(53,2) 
(9,5) 
23,5 
1,31 
2,50 

Μεταβολή 
ποσοστού 

(%) 
-9,2 

-10,8 
0 

46,8 
248 
233 

Ετήσιος ρυθμός 
απόλυτων 
1970-73 

24,9 
21,9 
23,3 
23,8 
37,2 
57,0 
63,1 

μεταβολής 
μεγεθών (%) 

1970-82 

11,3 
10,4 
10,3 
11,3 
14,9 
23,5 
23,3 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Commodity Trade Statistics. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-2 

Εισαγωγές ετοίμων ενδυμάτων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ (1970, 1982) 

Εισαγωγές 
από: 

Κόσμο 
1. ΟΟΣΑ σύνολο 

(ΕΟΚ) 
(EFTA) 

2. Μη-ΟΟΣΑ 
(Ελλάδα) 
(Ν. Κορέα) 

Ποσοστά συμμετοχής 

1970 

100 
69,6 

(50,0) 
(8,5) 
30,4 

(0,47) 
(3,21) 

1973 

100 
58,5 

(43,2) 
(7,7) 
41,3 

(1,1) 
(6,1) 

1980 

100 
44,9 

(33,9) 
(6,2) 
55,1 

(2,24) 
(10,46) 

Μεταβολή 
ποσοστού 

(%) 
35,5 

-32,2 
-27,1 

81,2 
376 
226 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
απόλυτων μεγεθών (%) 
1970-73 

29,3 
22,0 
23,3 

25,4 
78,9 
60,2 

1970-82 

17,3 
13,1 
13,6 
14,2 
23,3 
33,7 
29,5 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Commodity Trade Statistics. 

νονται μόνον οι ρυθμοί αύξησης για όλη την περίοδο από το 1970 έως 
το 1982). 

Παρατηρούμε ότι οι εισαγωγές (ΟΟΣΑ) απ' όλο τον κόσμο αυξά
νουν λιγότερο απ' ό,τι αυξάνουν οι εισαγωγές (ΟΟΣΑ) από τις χώρες 
μη-ΟΟΣΑ κι ακόμη λιγότερο απ' ό,τι αυξάνουν οι εισαγωγές (ΟΟΣΑ) 
από την Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει και στα ενδύματα. 

Έτσι, σε όλη την περίοδο 1970-82 ο μέσος ρυθμός αύξησης των ει-
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σαγωγών ΟΟΣΑ από: (α) όλο τον κόσμο ήταν 11,3%, (β) από τις χώ
ρες μη-ΟΟΣΑ ήταν 14,9% και (γ) από την Ελλάδα ήταν 23,2%. Για τα 
ενδύματα οι αντίστοιχοι ρυθμοί ήταν: (α) 17,3%, (β) 23,1%, (γ) 33,7%. 
Δηλαδή οι εισαγωγές και κλωστοϋφαντουργικών και ενδυμάτων από 
την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά την περίοδο 1970-82 σημαντικά περισσό
τερο από τις εισαγωγές από άλλες χώρες. 

Από τους ίδιους Πίνακες Π-1 και Π-2 παρατηρούμε, επίσης, ότι ό
λοι οι ρυθμοί έχουν αυξητική τάση μέχρι το 1973, όμως μετά το έτος 
αυτό οι ρυθμοί παρουσιάζουν σημαντική πτωτική τάση, η οποία οφεί
λεται στην ύφεση που έπληξε τα εισοδήματα των ανεπτυγμένων χωρών 
της Δύσης. 

Από τις παραπάνω εξελίξεις συμπεραίνουμε ότι αν και επλήγη 
διεθνώς η Κλωστοϋφαντουργία μετά το 1973, η Ελλάδα άντεξε στην ύ
φεση περισσότερο από άλλες χώρες όσον αφορά τις εξαγωγές της στις 
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Το μερίδιο της Ελλάδας (εξαγωγές στις χώρες-
μέλη του ΟΟΣΑ στο σύνολο των εισαγωγών χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ), όπως φαίνεται στους Πίνακες Π-1 και Π-2, από 0,38% το 
1970 αυξήθηκε σε 1,31% το 1982. Επίσης, το μερίδιο των Ετοίμων Εν
δυμάτων από 0,47% το 1970 αυξήθηκε σε 2,24% το 1982. Συμπερα
σματικά μπορούμε να πούμε ότι οι εξαγωγές δεν αποτέλεσαν παράγον
τα δημιουργίας των προβληματικών επιχειρήσεων. Βέβαια, όσες επιχει
ρήσεις είχαν εξαγωγικό προσανατολισμό μεγαλύτερο από το 50% της 
παραγωγής τους αντιμετώπισαν δυσχέρειες, διότι είχαν κάνει φιλόδοξα 
επενδυτικά προγράμματα, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό που να κινδυνεύ
σει το μέλλον τους. 

2.3. Εξέλιξη της εγχώριας ζήτησης 

Η εξέλιξη της εγχώριας ζήτησης (φαινόμενη κατανάλωση) κλω
στοϋφαντουργικών παρουσιάζεται στον Πίνακα Π-16. Δεν παρουσιά
ζουμε τη φαινόμενη κατανάλωση Ετοίμων Ενδυμάτων διότι αυτά παρά
γονται κυρίως σε πολλά μικροκαταστήματα (ραφτάδικα), τα οποία δεν 
παρακολουθούνται στατιστικά. Αλλά αν κάποιος ρίξει μια ματιά στην 
κατανάλωση υφασμάτων (ΚΥ), μπορεί να συμπεράνει και για την παρα
γωγή ενδυμάτων (ΠΕ), αν λάβει υπόψη του και τις εξαγωγές ενδυμά
των (ΕΕ). Δηλαδή: Κ Υ = Π Ε , και 

Μ Ε + (Π Ε - Ε Ε ) = Κ Ε 
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Α. Εγχώρια αγορά συνθετικών νημάτων 

Όπως συνάγεται από τον Πίνακα Π-16 η εγχώρια αγορά συνθετι
κών νημάτων καλύπτεται (1983) κατά 70% από την εγχώρια παραγω
γή, ενώ μέχρι και το 1979 το ποσοστό αυτό ήταν περί το 45%. Παρα
τηρείται δηλαδή σημαντική αύξηση του μεριδίου της εγχώριας παραγω
γής από το 1979 έως το 1983. 

Β. Εγχώρια αγορά συνθετικών υφασμάτων 

Αντίθετα απ' ό,τι παρατηρείται στα συνθετικά νήματα, τα συνθετικά 
εγχώρια υφάσματα παρουσιάζουν σημαντική πτωτική τάση στο βαθμό 
κάλυψης της εγχώριας αγοράς από το 1972 έως το 1983. Η εγχώρια 
παραγωγή από 83% έφθασε να καλύπτει το 43% της εγχώριας αγοράς 
κατά την πιο πάνω περίοδο. Παρατηρείται δηλαδή διείσδυση των εισα
γωγών στην εγχώρια αγορά σε σοβαρό βαθμό (από ευρωπαϊκές κυρίως 
χώρες). 

Γ. Εγχώρια αγορά μάλλινων νημάτων 

Παρατηρείται διείσδυση των εισαγωγών μάλλινων νημάτων στην 
εγχώρια αγορά κατά την περίοδο 1973-83. Από το 7,8% της εγχώριας 
αγοράς που καλυπτόταν από εισαγωγές το 1973, κατά το 1983 το πο
σοστό αυτό αυξήθηκε σε 16,8%. Η διείσδυση των εισαγωγών είναι πιο 
έντονη μετά το 1978. 

Δ. Εγχώρια αγορά μάλλινων υφασμάτων 

Και εδώ παρατηρείται διείσδυση των εισαγωγών στην εγχώρια αγο
ρά από 13,1% το 1972 σε 48,4% το 1983. Η διείσδυση είναι πιο μεγά
λη μετά το 1979. 

Ε. Εγχώρια αγορά βαμβακερών νημάτων 

Η εγχώρια παραγωγή κάλυπτε σχεδόν εξολοκλήρου την εγχώρια 
ζήτηση (99,3%) το 1972. Όμως, μετά το 1980 παρατηρείται διείσδυση 
εισαγωγών ώστε το 1983 να καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή το 
94% της εγχώριας ζήτησης. 
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ΣΤ. Εγχώρια αγορά βαμβακερών υφασμάτων 

Και στον υποκλάδο τούτο παρατηρείται διείσδυση των εισαγωγών 
κυρίως μετά το 1981. Η εγχώρια παραγωγή κάλυπτε το 1972 το 89,5% 
της εγχώριας ζήτησης ενώ το 1983 καλύπτει το 77%. Μέχρι το 1980 ο 
βαθμός κάλυψης από εισαγωγές κυμαινόταν γύρω στο 11%-12%. 

Ζ. Εγχώρια αγορά ενδυμάτων 

Κατά το 1972 η εγχώρια αγορά ενδυμάτων καλυπτόταν κατά 99% 
από την εγχώρια παραγωγή. Το 1982 το ποσοστό τούτο κατέβηκε στο 
89,2%. Η διείσδυση των εισαγωγών δυναμώνει μετά το 1981. 

2.4. Συμπεράσματα από τη μελέτη της εγχώριας 
αγοράς και των εξαγωγών 

Οι εξαγωγές σαν σύνολο δεν αποτέλεσαν περιοριστικό παράγοντα 
ανάπτυξης της ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας κατά την περίοδο 
1972-83. Αν και ο μέσος ετήσιος ρυθμός τους σημείωνε συνεχή πτώση, 
παρέμενε όμως υψηλότερος από εκείνον άλλων ανταγωνιστριών χω
ρών. 

Αντίθετα από τις εξαγωγές1, η εγχώρια αγορά φαίνεται ότι ήταν ο 
σοβαρότερος περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη του κλάδου, αν 
λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι στη συνολική προσφορά (παραγωγή + ει
σαγωγές) η εγχώρια αγορά αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα. 

Η δημιουργία λοιπόν των προβληματικών επιχειρήσεων πρέπει να 
συσχετίζεται άμεσα με την πτώση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά. 

1. Η ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά φαίνεται ότι συγκρατείται από τις επι
δοτήσεις των εξαγωγών, πράγμα που δεν συμβαίνει για την εγχώρια αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1. Επενδύσεις και τεχνολογική αναβάθμιση 

Δεδομένου ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν χαμηλό εργατικό 
κόστος (κατά κανόνα), οι ανεπτυγμένες χώρες αναγκάστηκαν εκ των 
πραγμάτων να εισαγάγουν νέα και συνεχώς τελειότερη τεχνολογία στην 
παραγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η τεχνολογία αυτή 
ενσωματώνεται σε μηχανήματα (ηλεκτρονικά κυρίως) και αφορά όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από το νήμα μέχρι και το ένδυμα. 

Πράγματι οι ανεπτυγμένες χώρες προβαίνουν, από 5ετίας, σε μεγά
λες επενδύσεις εκσυγχρονισμού, που υπερακοντίζουν τα χαμηλά μερο
κάματα τα οποία πληρώνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, και συνεχώς 
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα τους κυρίως στο νήμα και στο ύφα
σμα. 

Η Ελλάδα όσον αφορά το κόστος εργασίας (ωριαίο κόστος) στην 
Κλωστοϋφαντουργία κατέχει ενδιάμεση θέση (περίπου τα 2/3 του 
ωριαίου κόστους των χωρών της ΕΟΚ), πράγμα που σημαίνει ότι πρέ
πει να προβαίνει σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού κάπως ταχύτερα από 
τις αναπτυσσόμενες ανταγωνίστριες χώρες. 

3.1.1. Επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Κλωστοϋφαντουργίας εισάγεται 
κυρίως από το εξωτερικό. Είναι ελάχιστα και απλά τα μηχανήματα που 
παράγονται εγχώρια από το 1950 και η εισαγωγή τους είναι απαγορευ
μένη. Αυτά είναι τα μασούρια, τα καρούλια και τα λεγόμενα κόκαλα 
κλωστοϋφαντουργίας. 

Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές μηχανημάτων Κλωστοϋφαντουργίας 
μάς δίνουν και τον κύριο όγκο των επενδύσεων στον κλάδο, που πα
ρουσιάζονται στον Πίνακα Π-3. 

128 



ΠΙΝΑΚΑΣ Π-3 

Εισαγωγές μηχανημάτων Κλωστοϋφαντουργίας 

Έτη 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Σε 
αξίο 

τρέχ. τιμές 
ι/σε εκ. 

1008 
1579 
2042 
2392 
2988 
4679 
4907 
4816 
3619 
4543 
4710 
4604 
5685 

δρχ· 

Σε σταθερές 
τιμές (1970) 

αξία/ σε εκ. 

1008 
1435 
1620 
1649 
1717 
2316 
2079 
1797 
1159 
1227 
1068 
897 
950 

δρχ. 

ρυθμός μεταβολής 
(ετήσιος) 

% 
42,0 
12,9 

1,8 
4,1 
34,2 

-10,3 
-13,6 
-35,6 

5,8 
-13,0 
-16,1 

5,9 

Επενδύσεις περιόδου 1970-76 (σε τιμές 1970): 11824 εκ. δρχ. 
Επενδύσεις περιόδου 1976-82 (σε τιμές 1970): 9177 εκ. δρχ. 
Μεταβολή (%) από περίοδο 1970-76 σε περίοδο 1976-82: -22,4 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 

Από τον Πίνακα Π-3 φαίνεται ότι οι επενδύσεις σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό είχαν αυξητικό ρυθμό από το 1970 μέχρι το 1975. Όμως, 
από το έτος εκείνο και ύστερα σημειώνεται συνεχής πτώση των επενδύ
σεων, των οποίων το επίπεδο μετά το 1980 κατέρχεται κάτω του επιπέ
δου του 1970. 

Οι παραπάνω εξελίξεις, αν λάβουμε υπόψη μας τη φυσική φθορά 
των μηχανημάτων καθώς και την τεχνολογική απαξίωση, σημαίνουν ό
τι ο κλάδος άρχισε ήδη να στερείται πραγματικού κεφαλαίου που είναι 
αναγκαίο τόσο για τη συντήρηση του όσο και για τη συγκράτηση της 
ανταγωνιστικότητας του σε διεθνές επίπεδο. 

Η μείωση, λοιπόν, των επενδύσεων έχει οπωσδήποτε οδηγήσει σε 
μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου και ίσως αποτελεί 
αυτή τη στιγμή έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες εξαιτίας του 
οποίου ο κλάδος εμφανίζει μειωμένη ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια 
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αγορά1, πράγμα που το προσεχές μέλλον θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε 
μειωμένη ανταγωνιστικότητα και στη διεθνή αγορά. 

3.2. Το εργατικό κόστος 

3.2.1. Η αμοιβή εργασίας στην Κλωστοϋφαντουργία 

Α. Κόστος εξαγωγών 

.ν. Το ωριαίο κόστος της εργασίας στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες 
χώρες2 εκφρασμένο σε κοινό νόμισμα ($ ΗΠΑ) ήταν το 1982 περίπου 
$ 4, έναντι $ 7,5 των ΗΠΑ, $ 7,3 του Καναδά, $ 9,1 του Βελγίου, 
$ 8,7 της Δανίας, $ 6,3 της Γαλλίας, $ 8,3 της Δ. Γερμανίας, $ 10,1 
της Ολλανδίας. 

Έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών που ανταγωνίζονται την Ελ
λάδα στα κλωστοϋφαντουργικά το ελληνικό κόστος ήταν μεγαλύτερο. 
Έτσι, η Πορτογαλία είχε ωριαίο κόστος $ 1,5, η Ισπανία $ 4,5, η 
Τουρκία $ 0,96, η Αίγυπτος $ 0,82, η Συρία $ 2,0, η Βραζιλία $ 1,40, 
η Ινδία $ 0,96, η Ν. Κορέα $ 1,53, το Πακιστάν $ 0,37, η Ταϋλάνδη 
$ 1,43. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει περίπου το 
μισό ωριαίο κόστος εργασίας σχετικά με τις ανεπτυγμένες χώρες της 
Δύσης και τριπλάσιο περίπου των αναπτυσσόμενων χωρών (πλην 
Ισπανίας). Είναι λοιπόν η Ελλάδα, από πλευράς κόστους εργασίας, 
φθηνότερη από τις ανεπτυγμένες χώρες, όμως πολύ ακριβότερη από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Το κόστος εργασίας εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα (π.χ. δολάρια) εί
ναι σχετικό μόνο για τις εξαγωγές αφού στις ξένες αγορές όλα μετα
φράζονται σε ξένο νόμισμα. 

Β. Κόστος πωλήσεων στην εγχώρια αγορά 

Η έρευνα όμως της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια αγορά απαι-

1. Οι εξαγωγές έχουν ισχυρά κίνητρα συγκριτικά με τις πωλήσεις στην εγχώρια 
αγορά τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια της μελέτης. 

2. Σύμφωνα με στοιχεία του Werner International Management Consultants (αδη
μοσίευτα στοιχεία). 
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τεί το κόστος εργασίας να είναι μεταφρασμένο σε εγχώριο νόμισμα. 
Στον Πίνακα Π-4 δίνουμε την εξέλιξη του κόστους εργασίας (ωριαίο 
κόστος) σε δραχμές ενδεικτικά για τα έτη 1974, 1978 και 1983. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-4 

Ωριαίο κόστος εργασίας 

Έτος δρχ./1 ώρα ετήσιος (μέσος) Μέση ετήσια αύξηση 
ρυθμός μεταβολής τιμών Κλωστοϋφαντουργίας 

1974 44,4 1974-83:28,1% 
1978 112,8 1974-78:26,2% 
1983 414,0 1978-83:29,6% 

1974-78 : 13,8% 
1978-83 : 18,0% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική της Εργασίας. 

Δηλαδή, το κόστος εργασίας για την Κλωστοϋφαντουργία που 
απευθύνεται στην εγχώρια αγορά αυξάνει περισσότερο απ' ό,τι ο τιμά
ριθμος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής που 
πωλούνται στην εγχώρια αγορά (τιμάριθμος 1974-83: 13,8%, 1978-83: 
18%). Και αν η διαφορά (28,1% - 13,8% = 14,3% ετησίως) δεν καλύ
πτεται από αύξηση της απόδοσης του εργαζομένου, τότε η αύξηση του 
κόστους της εργασίας «συνεισφέρει» κατά ένα ποσοστό στη δημιουργία 
προβληματικών επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις λοιπόν σε νέο εξοπλισμό 
που θα αυξήσουν την απόδοση του εργαζομένου αποτελούν επιτακτική 
ανάγκη για να εξασφαλιστεί όχι η ανάπτυξη αλλά η διατήρηση του 
κλάδου στη ζωή. Μόνο με οργανωτικές μεταβολές και βελτιώσεις δεν 
φαίνεται ότι μπορεί να καλυφθεί η παραπάνω διαφορά. 

Το κατά μονάδα (αξίας) προϊόντος κόστος της εργασίας, το οποίο 
θα προσδιορίσει την ανταγωνιστικότητα, είναι συνάρτηση και της από
δοσης των εργαζομένων. Το θέμα τούτο πραγματευόμαστε αμέσως πιο 
κάτω. 

3.2.2. Η απόδοση των εργαζομένων 

Η απόδοση των εργαζομένων εξαρτάται από τους εξής κυρίως πα
ράγοντες: τη μέθοδο παραγωγής, την οργάνωση και το management, 
την ειδίκευση του εργαζομένου, την εργατική συνείδηση του crai, τέλος, 
το σύστημα αμοιβών και το βαθμό απασχόλησης του παραγωγικού δυ-
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ναμικού. Παράγοντες όπως η παρακολούθηση της απόδοσης και οι 
συνθήκες υγείας στο εργοστάσιο περιλαμβάνονται στον τομέα της ορ
γάνωσης και του management γενικά. 

Ένας επίσης βασικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση των 
εργαζομένων είναι ο βαθμός συνεργασίας των κατόχων των συντελε
στών παραγωγής στη συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα. Αυτοί βασικά 
είναι: οι εργαζόμενοι που προσφέρουν την προσωπική τους εργασία, οι 
επιχειρηματίες και, τέλος, το κράτος με όλες εκείνες τις πολλαπλές δρα
στηριότητες που ευνοούν ή δυσχεραίνουν την παραγωγική διαδικασία. 

Όλους τους παραπάνω παράγοντες, που επηρεάζουν αποφασιστικά 
την απόδοση των εργαζομένων, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε 
με ακρίβεια στην περίπτωση της Κλωστοϋφαντουργίας. 

3.3. Το κόστος του χρήματος στην Κλωστοϋφαντουργία 

Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων είναι συνάρτηση του ύψους 
του επιτοκίου από τη μια πλευρά και του ύψους (ποσοστού) των δα
νειακών κεφαλαίων στο σύνολο των κεφαλαίων του κλάδου1 από την 
άλλη. 

Το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων αυξάνει από 65% (66% εί
ναι για το σύνολο της Μεταποίησης) το 1973, σε 79% το 1980 (75% 
για το σύνολο της Μεταποίησης) και, τέλος, σε 81% το 1982 (72% για 
το σύνολο της Μεταποίησης). 

Από τα δανειακά αυτά κεφάλαια το μεγαλύτερο μέρος είναι βρα
χυπρόθεσμο (75% το 1973, 77% το 1982). Άρα το επιτόκιο βραχυπρό
θεσμης χρηματοδότησης είναι εκείνο που προσδιορίζει κυρίως το κό
στος του χρήματος στον κλάδο αυτό. Το επιτόκιο αυτό για την περίοδο 
1973-83 εξελίχτηκε ως εξής: 

1973: 10%, 1974: 12%, 1975: 11,5%, 1976: 12,0%, 1977: 12,0%, 
1978: 12,0%, 1979: 14,5%, 1980: 22,5%, 1981: 20,5%, 1982: 20,5%, 
1983: 20,5%. 

Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε το ρυθμό αύξη
σης του χρηματο-οικονομικού κόστους στον κλάδο για την περίοδο 
1973-832. Ο ρυθμός αύξησης των δανειακών κεφαλαίων στον κλάδο ή-

1. Με δεδομένη την περίοδο του δανεισμού. 
2. Με μέση περίοδο δανεισμού την ίδια για όλα τα έτη. 

132 



ταν 23,0% ετησίως. Ο ρυθμός αύξησης του επιτοκίου (βραχυπρόθε
σμων χορηγήσεων) ήταν 7,1% ετησίως. Έτσι ο ρυθμός αύξησης του 
χρηματο-οικονομικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος ήταν περίπου 
27,8% ετησίως1. Δηλαδή πολύ υψηλότερος από το ρυθμό αύξησης του 
τιμαρίθμου του κλάδου αυτού. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι 
το κόστος των δανειακών κεφαλαίων επιβαρύνει την κατάσταση της 
Κλωστοϋφαντουργίας και αποτέλεσε σοβαρό παράγοντα προβληματικό
τητας, αφού η αύξηση του ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των 
τιμών χονδρικής του κλάδου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-5 

Τιμές βαμβακιού, μαλλιού 

Έτος 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Τιμή βαμβακιού 

48,5 
37,8 
62,3 
65,2 
59,8 
71,0 

102,0 
104,9 
110,5 
166,9 
240,0 

(σε δρχ./1 Kg) 

Τιμή μαλλιού 

124,5 
97,8 

121,7 
150,9 
148,4 
163,8 
220,9 
284,8 
323,0 
349,7 

» 

3.4. Το κόστος της πρώτης ύλης 
(βαμβακιού και φυσικού μαλλιού) 

Οι τιμές του βαμβακιού και του μαλλιού (προς χρήση του παραγω
γού) δίνονται στον Πίνακα Π-5: 

1. Με βάση τον τύπο αδ/δ = dr/r + dk/k + do/o, όπου r = επιτόκιο δανεισμού, k 
= ποσό δανειακών κεφαλαίων και ο = προϊόν του κλάδου. Το δ υποδηλώνει συνε
πώς το ανά μονάδα προϊόντος κόστος δανειακού κεφαλαίου: δ = rk/o. 
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Από το 1974 έως το 1983 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της τι
μής του βαμβακιού ήταν 14,7% ενώ του μαλλιού ήταν 17,2%. Ιδιαίτε
ρα από το 1979 έως το 1983 παρατηρείται μεγαλύτερη αυξητική τάση. 
Η τιμή του βαμβακιού αυξανόταν κατά 23,8% ετησίως, ενώ του μαλ
λιού κατά 20,8% ετησίως. 

Συνοπτικά δηλαδή οι τιμές των δύο βασικών πρώτων υλών του 
κλάδου αυξάνονταν κατά πολύ περισσότερο από τις τιμές των τελικών 
προϊόντων και ίσως αποτέλεσαν οι αυξήσεις αυτές βασική αιτία προ
βληματικότητας του κλάδου. 

3.5. Οι έλεγχοι επί των τιμών του τελικού προϊόντος 

Οι τιμές των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ήταν ελεύθερες να 
σχηματίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς, χωρίς καμιά κρατική πα
ρέμβαση μέχρι το 1979. 

Κάποιος έλεγχος υπήρξε από το 1976 και μετά, οπότε, με βάση την 
υπ' αριθμ. 123 αγορανομική διάταξη της 15.12.1975, όλοι οι παραγω
γοί κλωστοϋφαντουργικών υποχρεώθηκαν να υποβάλουν στο Υπ. Εμ
πορίου τους τιμοκαταλόγους τους. Η υποχρέωση αυτή ίσχυε και για 
τους εμπόρους εισαγωγής. Ο κρατικός έλεγχος συνίστατο στο ότι ο 
πωλητής είχε υποχρέωση να τιμολογεί σύμφωνα με τους τιμοκαταλό
γους που είχε υποβάλει στο Υπουργείο. Σε περίπτωση που διάφοροι 
λόγοι επέβαλλαν αύξηση της δηλωθείσας τιμής, η νέα τιμή δεν μπο
ρούσε να ισχύσει στην αγορά παρά μόνο 15 ημέρες μετά τη δήλωση 
της στο Υπ. Εμπορίου. 

Το 1977, με την υπ' αρ. 116/21.12.77 αγορανομική διάταξη, όλοι οι 
πωλητές υποχρεούνται να υποβάλλουν τιμοκαταλόγους από την 1η έως 
τη 10η Ιανουαρίου για τιμές που ίσχυαν την 31/12 του προηγούμενου 
έτους. Μεταβολές θα γνωστοποιούνται στο Υπουργείο 30 ημέρες πριν 
από την ισχύ τους. Η ίδια διάταξη όριζε ότι πρέπει να αναφέρονται οι 
συντελεστές κόστους που μεταβλήθηκαν, το ποσοστό μεταβολής καθώς 
και η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της νέας τιμής. 

Το 1979, με νέα αγορανομική διάταξη, κάθε αύξηση τιμών πρέπει, 
προτού ισχύσει, να έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εμπορίου. Χωρίς 
έγκριση μπορούν να γίνουν αυξήσεις μέχρι 10%. 

Το 1980, για ορισμένα είδη (εξωτερικά ενδύματα, χειροποίητα χα
λιά, φυσικό μετάξι και προϊόντα απ' αυτό και γραβάτες) δεν υπάρχει 
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υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων. Επιτράπηκαν δηλαδή αυθαίρετες 
αυξήσεις γι' αυτά τα είδη. 

Για είδη όπως: ανδρικά υφάσματα, κάλτσες, πλεκτά εσώρουχα, νή
ματα και κλινοσκεπάσματα, επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγκριση 
αύξηση των τιμών κατά τη δραχμική διαφορά αύξησης του κόστους 
(βιομηχανικού μόνον) με την προϋπόθεση ότι η αύξηση της τιμής δεν 
θα υπερβαίνει το 10%. Όμως, προκειμένου για εισαγόμενα, επιτράπηκε 
αύξηση της τιμής τους κατά τη δραχμική διαφορά του κόστους κτήσης 
αυτών. 

Την 6/2/1981 καταργήθηκαν όλοι οι έλεγχοι επί των τιμών των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εκτός από τις κάλτσες. 

Το 1982 (2 Ιουνίου) επανερχόμαστε περίπου στο καθεστώς ελέγχου 
του 1977 και όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τιμο
καταλόγους και να δικαιολογούν τις μεταβολές των τιμών. Δηλαδή, ό
ταν ο παραγωγός επιθυμεί να αυξήσει τις τιμές πρέπει πρώτα να υποβά
λει στο Υπουργείο τα νέα κοστολόγια. 

Τέλος, με την υπ' αρ. 38 αγορανομική διάταξη του 1984, ο έλεγχος 
των τιμών συστηματοποιείται και όλες οι επιχειρήσεις ανεξαιρέτως 
υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο τα στοιχεία που καθορί
ζουν τις αρχικές τιμές των αγαθών που παράγουν. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ελέγχων ήταν οι τιμές των τελικών 
προϊόντων του κλάδου να αυξηθούν κατά την περίοδο 1979-84 κατά 
κανόνα λιγότερο από τις τιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί ο 
κλάδος. Από τον Πίνακα Π-13 βλέπουμε ότι η τιμή του βαμβακιού αυ
ξήθηκε κατά την περίοδο 1979-84 κατά 29,3% ενώ οι τιμές των βαμβα
κερών νημάτων και υφασμάτων μόνον κατά 19,5%. Επίσης οι τιμές του 
μαλλιού αυξήθηκαν κατά 19,1% ενώ των μάλλινων υφασμάτων κατά 
17,9%. Τέλος, οι τιμές των πετροχημικών πρώτων υλών στην κατα
σκευή των συνθετικών νημάτων και υφασμάτων αυξήθηκαν κατά την ί
δια περίοδο κατά 17,5% ενώ οι τιμές των συνθετικών υφασμάτων μόνο 
κατά 12,6%. 

Τα πλεκτά, οι τάπητες και τα είδη ενδυμασίας είχαν ρυθμό αύξησης 
τιμών (1979-84) ίσο προς 19,9% (κατά μέσο όρο) ενώ ο ρυθμός αύξη
σης των τιμών των πρώτων υλών κατασκευής τους (νήματα και υφά
σματα) ήταν 16,6%. Αυτοί είναι οι μόνοι υποκλάδοι που μπόρεσαν να 
ξεπεράσουν τις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών τους. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι τιμές των τελικών προϊόντων 
αυξήθηκαν λιγότερο από τις τιμές των πρώτων υλών και αυτό συνέβη 
μόνο μετά το 1978. Τούτο οφείλεται και στους ελέγχους επί των τιμών 
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των τελικών προϊόντων και αποτέλεσε αιτία προβληματικότητας, διότι 
η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης με μικρά περιθώρια κέρδους δη
μιουργεί έντονες ανάγκες δανεισμού, και έτσι, καθώς τα επιτόκια ανε
βαίνουν, συσσωρεύονται υψηλά χρηματο-οικονομικά έξοδα. 

3.6. Βαθμός συγκέντρωσης των μονάδων 

Ο βαθμός συγκέντρωσης της απασχόλησης για τα πρώτα 4, 8, 10 
και 20 παραγωγικά καταστήματα του κλάδου το 1978 φαίνεται στον 
Πίνακα Π-6: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-6 

Βαθμός συγκέντρωσης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης (%) 
(κριτήριο: απασχόληση) 

23. Κλωστοϋφαντουργία (σύνολο) 
231 Νήματα, υφάσματα μάλλινα 
232 Νήματα, υφάσματα βαμβακερά 
233 Νήματα, υφάσματα νάιλον και acetat 
234 Νήματα, υφάσματα συνθετικά 
235-239 Λοιπά 

24. Ένδυση 

1. Μ.Δ.: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
Πηγή: ΕΣΥΕ. 

Σαν σύνολο, ο κλάδος 23 (Κλωστήρια, Υφαντήρια) δεν παρουσιάζει 
σημαντική συγκέντρωση της απασχόλησης σε λίγα καταστήματα, αφού 
τα 4 μεγαλύτερα καταστήματα απασχολούν μόνον το 7% του συνόλου 
της απασχόλησης στον κλάδο. Όμως, αν πάρουμε τις 4 μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις στον κλάδο παρατηρούμε ότι απασχολούν το 41% του συ
νολικού παραγωγικού δυναμικού σε αδράχτια του κλάδου. 

Πράγματι, η συγκέντρωση αυτή προσδίνει μονοπωλιακή δύναμη 
στις επιχειρήσεις αυτές στην εγχώρια αγορά —όχι στις εξαγωγές— σε 
ό,τι αφορά τις ποιότητες και τις τιμές αφού μόνον εξαγωγικές επιχειρή
σεις (υφαντουργίες) έχουν τη δύναμη να ξεφεύγουν από τον κλοιό αυ
τό, επειδή μπορούν να αγοράζουν το νήμα από χώρες της ΕΟΚ χωρίς 
δασμούς. Αποτέλεσμα είναι να εισάγουν οι υφαντουργίες μας σήμερα 
«ελληνικό» νήμα από τη Γερμανία! 

4 

7 

17,8 
21,3 
60,1 
32,3 

Μ.Δ.1 

2,9 

Αριθμός 

8 

11,2 
15,9 
29,5 
67,2 
49,0 
Μ.Δ. 

4,7 

επιχειρήσεωΑ 
10 

12,9 
29,2 
32,6 
69,5 
55,7 
Μ.Δ. 

5,5 

; 

20 

19,6 
41,0 
44,8 
77,0 
75,2 
Μ.Δ. 

8,8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-7 

Εξέλιξη τιμών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (%) 

Περίοδος 

α) Τελικά προϊόντα για εγχώρια 

κατανάλωση (κλάδου 23) 

β) Πρώτες ύλες 

βΐ) Βαμβάκι 

β2) Μαλλί 

Ανάλυση τελικών προϊόντων: 

1) Υφάσματα μάλλινα 

2) Νήμ. + Υφασμ. βαμβακερά 

3) Υφάσματα συνθετικά 

4) Πλεκτά 

5) Τάπητες 

6) Είδη Ενδυμασίας (κλάδου 24) 

1974-78 

13,1 

1979-84 

19,5 

112 29 3 
1 Μ
 8,6 "* 24,2 

6,0 

11,0 

14,2 

11,8 

13,2 

14,5 

10,5 

19,1 

17,9 

19,5 

12,6 

19,8 

18,9 

21,0 

1974-84 

16,0 

2 0
·

2
 .6,0 

12,5 

14,4 

16,8 

12,2 

16,5 

16,7 

15,7 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-8 

Εγκατάσταση αδραχτιών (σε χιλιάδες) 

Σύνολο κόσμου 

Β. Αμερική 

Ν. Αμερική 

Δ. Ευρώπη 

Α. Ευρώπη 
ΕΣΣΔ 

Ασία και Ωκεανία 
Λ. Κίνα 
Ταϊβάν 
Χονγκ-Κονγκ 
Ινδία 
Ιαπωνία 
Ν. Κορέα 

Αφρική 
Ελλάδα 

1970 

37680 

23661 

6619 

24142 

8281 

14694 

56293 

13900 

1400 

894 

17876 

11632 

902 

3990 

1335 

1975 

148814 

22433 

8204 

21333 

8254 

15750 

68040 

18000 

3047 

812 
19544 

11490 

1938 

4800 

1364 

1980 

158251 

22026 

8948 

18254 

7869 

15300 

79329 

25588 

3390 

687 

21076 

10191 

3157 

6527 

1500 

ετήσια μεταβολή % 

1970-75 

1,8 

-ι,ι 
4,4 

-2,4 

-ο,ι 
1,4 

3,9 

5,3 

16,8 

-1,9 

1,8 
-0,2 

16,5 

3,8 
0,4 

1970-80 

1,4 

-0,7 

3,1 

-2,8 

-0,5 

0,4 

3,5 

6,3 
9,2 

-2,6 

1,7 

-1,3 

13,3 

5,0 
2,2 

Πηγή: Textile Organon, Δ.Σ.Ε.Β. Οργανισμός Βάμβακος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-9 

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών (χωρών-μελών του ΟΟΣΑ) 
από το 1970 έως το 1980 

Ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των αξιών σε δολάρια ΗΠΑ 

Περίοδος Εισαγωγές κλωστ/κών από: Εισαγωγές ετοίμων ενδυμάτων από: 

1970-71 
1970-72 
1970-73 
1970-74 
1970-75 
1970-76 
1970-77 
1970-78 
1970-79 
1970-80 
1970-81 
1970-82 

Κόσμο 

16,6 
18,6 
24,8 
22,5 
15,8 
16,0 
14,9 
15,9 
16,9 
15,7 
12,9 
11,3 

Μη-ΟΟΣΑ 

17,0 
25,5 
37,2 
27,1 
20,0 
22,0 
19,8 
20,6 
21,5 
20,0 
17,1 
14,9 

Ελλάδα 

39,4 
52,0 
56,3 
51,9 
37,4 
37,4 
33,5 
31,8 
32,0 
30,1 
26,1 
23,2 

Κόσμο 

21,8 
26,6 
28,8 
26,9 
23,9 
23,9 
22,3 
22,8 
22,8 
21,7 
19,2 
17,3 

Μη-ΟΟΣΑ 

39,8 
39,7 
42,8 
39,2 
33,5 
34,2 
30,5 
30,5 
29,4 
27,6 
25,6 
23,2 

Ελλάδα 

43,8 
67,8 
76,9 
71,9 
66,6 
61,6 
54,1 
51,0 
49,9 
45,9 
38,5 
33,7 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Trade by Commodities, Series C. 

3.7. Προστασία εγχώριας αγοράς 

3.7.1. Ποσοτικοί περιορισμοί 

Τα κλωστοϋφαντουργικά είχαν μεγάλη προστασία από τη στιγμή 
της σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Πρωτύτερα (1953-61) ήταν 
μόνον οι δασμοί που προστάτευαν τον κλάδο. Όμως με τη σύνδεση τα 
κλωστοϋφαντουργικά μπήκαν σε καθεστώς ποσοτικών περιορισμών όχι 
μόνον από την ΕΟΚ αλλά και από τις λοιπές χώρες. Η Ελλάδα το πέ
τυχε αυτό κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων που της παραχωρούσε το 
άρθρο 23 της Συμφωνίας Συνδέσεως. 

Οι ποσοτικοί περιορισμοί έναντι μόνον της ΕΟΚ καταργήθηκαν τε
λείως μέσα στην πρώτη 12ετία (1974), έμειναν όμως για τις τρίτες χώ
ρες και είχαν έντονο προστατευτικό χαρακτήρα. 

3.7.2. Δασμοί 

Οι δασμοί του Ελληνικού Δασμολογίου για τα κλωστοϋφαντουργι
κά ήταν από τους υψηλότερους, όπως φαίνεται από τον Πίνακα Π-10: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-10 

Δασμοί (Δασμολόγιο) έναντι ΕΟΚ και τρίτων χωρών (%) 

1962 1974 1984 
ΕΟΚ Τ. Χώρες ΕΟΚ Τ. Χώρες 

Νήματα βαμβακερά 
μάλλινα 
συνθετικά 

Μ. όρος Νημάτων 
Υφάσματα βαμβακερά 

μάλλινα 
συνθετικά 

Μ. όρος Υφασμάτων 

28,6 
12,0 
32,0 
24,0 
50,7 
50,0 
75,0 
58,5 

18,3 
7,7 

16,6 
14,1 
32,4 
32,0 
48,0 
37,5 

19,9 
10,8 
26,0 
18,5 
36,0 
41,7 
75,0 
50,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 

Στον Πίνακα Π-10 παρουσιάζουμε μόνον τους δασμούς και όχι και 
τους λοιπούς φόρους (ΦΚΕ και φόρο κατανάλωσης, όπου υπάρχει). 

Παρατηρούμε από τον πίνακα αυτόν ότι η δασμολογική προστασία 
μειώνεται σημαντικά από το 1962 ως το 1984. 

Λάβαμε στη συνέχεια υπόψη μας και τους λοιπούς φόρους καθώς 
και τις διάφορες απαλλαγές και διαιρέσαμε τα έσοδα (δασμοί + φόροι) 
με την αξία των εισαγωγών CIF. 

Οι δασμο-φορολογικοί συντελεστές τους οποίους πήραμε δίνονται 
στον Πίνακα 11-11. 

Η προστασία της εγχώριας αγοράς, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 
Π-11, έχει μειωθεί σημαντικά και ιδιαίτερα από το 1980 έως το 1984. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες 
που συνέβαλαν στη μείωση του μεριδίου της εγχώριας βιομηχανίας 
στην εγχώρια αγορά και κατά συνέπεια στη δημιουργία των προβλημα
τικών επιχειρήσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-11 

Επιβάρυνση δασμοφορολογική (%) κλωστοϋφαντουργικών 

Έτη 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19841 

Νήματα Υφάσματα Υφάσματα 
και 

κλωστές 

46,6 
47,3 
44,9 
42,2 
42,4 
40,8 
40,9 
41,0 
41,7 
37,3 
35,2 
33,2 
28,0 
28,9 
26,2 
20,1 
27,2 
25,9 

7,4 

Βαμβα
κερά 

61,1 
60,7 
59,0 
57,9 
61,4 
61,4 
63,3 
63,6 
59,8 
55,4 
54,7 
53,7 
51,6 
52,7 
44,5 
42,1 
46,4 
35,7 

10,7 

Συνθε
τικά 

63,6 
44,0 
57,6 
96,9 

18,7 

Υφάσματα 
Λοιπά 

71,8 
74,7 
72,3 
70,0 
71,9 
74,1 
75,3 
72,6 
70,1 
68,8 
63,3 
57,9 
51,4 
49,3 
40,9 
30,2 
32,3 
29,4 

7,6 

Πλεκτά 

45,5 
31,8 
66,9 
70,7 

25,7 

Τούλια 
Κεντή

ματα 

66,6 
73,9 
70,5 
70,7 
69,2 
72,2 
74,3 
60,0 
57,6 
56,1 
55,9 
55,7 
44,6 
43,7 
43,5 
36,3 
40,9 
44,7 

Μ.Δ. 

Ειδικά 
Υφάσματα 

35,7 
32,3 
30,2 
28,3 
31,5 
34,1 
34,2 
27,3 
27,1 
26,1 
24,7 
23,3 
20,5 
27,0 
22,9 
24,9 
27,0 
25,3 

Μ.Δ. 

Μέσος 
Όρος 

57,1 
58,1 
56,7 
54,7 
55,8 
56,6 
57,1 
54,4 
52,8 
50,7 
47,4 
44,2 
39,1 
40,1 
32,9 
34,0 
38,0 
34,3 

14,02 

1. Από το 1980 έως το 1984 δεν υπάρχουν στοιχεία. Τα νούμερα που δίνουμε για το 
1984 είναι υπολογισμοί. 

2. Χωρίς τα τούλια και τα ειδικά υφάσματα. 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 

3.8. Συναλλαγματικές μεταβολές 

3.8.1. Εξαγωγές 

Οι συναλλαγματικές μεταβολές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην πε
ρίπτωση των εξαγωγών και δεδομένου ότι οι εξωτερικές αγορές μας 
βρίσκονται κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-12 

Αποτελεσματική συναλλαγματική ισοτιμία 
Effective Exchange Rate (EER) 

Έτος 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

EER 

100 

94 

89 
84 

78 

72 

67 

63 

59 

55 

Εξαγωγών 

EER χ 

(α) 

100 

103 
106 

109 

100 

99 

98 

99 

101 

103 

1 

GP/WP 

(ß) 

100 
93 
96 
102 
93 
92 
91 
92 
94 
96 

Υποκατάστασης Εισαγωγών
2 

EER' 

100 
112 

125 
142 

158 

177 

198 

217 

239 
264 

EER' χ 

(γ) 

100 

106 
114 

123 

133 

140 

150 

145 
143 
137 

WP/GP 

(δ) 

100 

106 
108 

118 

131 
134 

136 

126 
121 

112 

1. Μείωση του δείκτη φανερώνει όφελος για τις εξαγωγές. 
2. Αύξηση του δείκτη φανερώνει όφελος για τη βιομηχανική δραστηριότητα που 

υποκαθιστά εισαγόμενα. 
Σημείωση: (α) Χωρίς επιδοτήσεις 

(β) Με επιδοτήσεις (μόνο βάση της 1574/70 απόφασης της Νομισματικής 
Επιτροπής) 

(γ) Χωρίς Δασμούς 
(δ) Με Δασμούς (παρατηρείται μείωση δασμών). 

Δεν έχει ληφθεί υπόψη η προστασία από μη δασμολογικούς παράγον
τες (π.χ. περιορισμοί αδειών εισαγωγής, αυτοπεριορισμοί εξαγωγών —προς 
Ελλάδα— τρίτων χωρών). 

Πηγή: Επεξεργασία διαφόρων στατιστικών στοιχείων. 

Αγγλία, Βέλγιο) θεωρήσαμε σκόπιμο να μελετήσουμε τις μεταβολές της 
αποτελεσματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. (Effective Exchange 
Rate)1. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα Π-12. 

1. To Effective Exchange Rate (EER) στο προκείμενο υπολογίστηκε σαν ένας 
σταθμικός μέσος όρος των τιμών της δραχμής ως προς τα ξένα νομίσματα (ποσό ξέ
νων νομισμάτων ανά δραχμή) με συντελεστές στάθμισης το ποσοστό των εξαγωγών 
προς κάθε χώρα. Υπολογίστηκε επίσης το Real EER σαν ίσο προς: 
EER χ GP/WP, όπου GP = ελληνικές τιμές και WP = διεθνείς τιμές. 

141 



Αν δεν ληφθούν υπόψη οι τιμές, το EER, από το 1974 έως το 
1983, έπεσε περίπου στο μισό, πράγμα που σημαίνει διπλασιασμό της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών με αιτία τις μεταβολές των 
τιμών του συναλλάγματος και μόνον. 

Όμως αν ληφθούν υπόψη και οι τιμές, τότε παρατηρείται μια δια
κύμανση της ανταγωνιστικότητας. Στην αρχή παρατηρείται μείωση 
(1974-77). Ακολουθεί αύξηση (1977-81) και, τέλος, μικρή μείωση 
(1981-83). 

Συνολικά από το 1974 έως το 1983 δεν παρατηρείται σημαντική με
ταβολή στην πραγματική τιμή του συναλλάγματος, αφού η υποτίμηση 
δεν κάνει τίποτε άλλο από το να εξουδετερώνει τη δυσμενή για την Ελ
λάδα εξέλιξη των σχετικών τιμών. Ακόμη και με τις επιδοτήσεις η απο
τελεσματική τιμή του συναλλάγματος δεν δείχνει σημαντική μεταβολή. 

3.8.2. Παραγωγή για την εγχώρια αγορά 

Στον ίδιο Πίνακα Π-12 παρουσιάζουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία 
(EER) για την Κλωστοϋφαντουργία που υποκαθιστά εισαγόμενα. Ο δεί
κτης EER παρουσιάζει συνεχή αύξηση και δείχνει το όφελος που έχει 
η Κλωστοϋφαντουργία καθώς πωλεί στην εγχώρια αγορά όπου ανταγω
νίζεται αντίστοιχες εισαγωγές. Από το 1974 έως το 1983 ο δείκτης 
υπερδιπλασιάστηκε (2,6 φορές). Τούτο σημαίνει πως ένας δασμός ίσος 
προς 164% επιβλήθηκε επί των εισαγωγών ακριβώς λόγω μεταβολής 
της τιμής του συναλλάγματος. 

Όμως η αύξηση των ελληνικών τιμών έναντι των διεθνών τιμών 
(τιμές χωρών-μελών του ΟΟΣΑ) μείωσε σημαντικά την επίδραση της 
μεταβολής των τιμών του συναλλάγματος στην ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας. Τελικά το σε δασμό ισοδύναμο του 
δείκτη EER x WP/GP είναι μόνον 37% για το έτος 1983. 

Αν λάβουμε υπόψη μας τις μειώσεις των δασμών επί των κλω
στοϋφαντουργικών προϊόντων από το 1974 μέχρι το 1983, το καθαρό 
αποτέλεσμα είναι πάλι αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια 
αγορά όμως όχι σημαντική. Η ένταση, άρα, των εισαγωγών που παρα
τηρείται τα τελευταία χρόνια οφείλεται περισσότερο σε υστέρηση (της 
Ελλάδας) από πλευράς ποιότητας και λιγότερο σε αύξηση του κόστους 
παραγωγής συγκριτικά με ανταγωνίστριες χώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕ) 

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ (ΜΠΕ)1 

4.1. Υψηλό ποσοστό δανειακών κεφαλαίων 

Στην αρχή της περιόδου που μελετάμε (1973-80) το ποσοστό των 
δανειακών κεφαλαίων (στο σύνολο των κεφαλαίων) ήταν μεγαλύτερο 
στις προβληματικές κλωστοϋφαντουργίες. 

Συγκεκριμένα, το 1973 το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων ήταν 
70,7% στις προβληματικές και έγινε (1980) 84,8%. Ενώ στις μη προ
βληματικές (ΜΠΕ) ήταν (1973) 63,5% και έγινε (1980) 77,8%. Αυτό εί
χε σαν συνέπεια τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των προβληματικών από 
την αύξηση των επιτοκίων, κατά την περίοδο 1973-80, όπου τα επιτό
κια (ονομαστικά) διπλασιάστηκαν. 

4.2. Χαμηλό ποσοστό κερδών 

Στις ΠΕ το ποσοστό των κερδών στα ίδια κεφάλαια ήταν, στην αρ
χή της περιόδου (1973), στο ίδιο ύψος με εκείνο των ΜΠΕ (ΠΕ: 
17,3%, ΜΠΕ: 17,4%). 

Στο τέλος όμως της περιόδου (1980) που μελετάμε τα αντίστοιχα 
ποσοστά ήταν: ΠΕ: 1,9%, ΜΠΕ: 12,7%. Αν μάλιστα από τις ΠΕ αφαι
ρεθεί η Πειραϊκή-Πατραϊκή, η οποία ήταν κερδοφόρα μέχρι και το 
1980, τότε το ποσοστό κερδών στις προβληματικές γίνεται —20,6% 
(δηλαδή μείωση του αρχικού κεφαλαίου). 

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αδυναμία αύξησης του κεφαλαίου κί
νησης των ΠΕ και χρηματοδότησης των επενδύσεων. 

Ας σημειωθεί ότι η αύξηση των κεφαλαίων κίνησης είναι επιβεβλη
μένη από τη συνεχή αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αλλά και ό-

1. Εξειδικεύσαμε δύο δείγματα επιχειρήσεων του κλάδου για συγκριτική ανάλυση. 
Το ένα αποτελείται από 13 επιχειρήσεις προβληματικές και το άλλο από 13 μη προ
βληματικές που παράγουν τα ίδια (με τις προβληματικές) προϊόντα. 
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λων των στοιχείων κόστους. Κάθε χρόνο δηλαδή για την εξουδετέρω
ση του φαινομένου του πληθωρισμού έπρεπε, από το 1973 έως το 
1980, τα κεφάλαια κίνησης των βιομηχανιών να είχαν αυξηθεί. Πράγ
ματι κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκαν τα κεφάλαια κίνησης κατά 
246%. Δηλαδή απλά εξουδετερώθηκε ο παράγοντας του πληθωρισμού 
χωρίς να υπάρξουν σοβαρά περιθώρια για αύξηση του πραγματικού κε
φαλαίου. 

4.3. Μείωση παραγωγικού κεφαλαίου 

Σαν ένα δείκτη της αύξησης του παραγωγικού κεφαλαίου θεωρήσα
με τις επενδύσεις της τελευταίας 5ετίας ως ποσοστό του παγίου κεφα
λαίου στην αρχή της 5ετίας (1975-80). 

Οι ΠΕ χωρίς την Πειραϊκή Πατραϊκή έχουν ποσοστό ίσο προς 0,63 
ενώ οι ΜΠΕ έχουν ποσοστό 1,075, πράγμα που δείχνει την υστέρηση 
των ΠΕ σε επενδύσεις. 

Η Πειραϊκή Πατραϊκή αποτελεί εξαίρεση με λόγο 2,26, που οφείλε
ται στις υπεραισιόδοξες επενδύσεις που έκανε από το 1976 έως το 
1980. Αν η επιχείρηση αυτή συμπεριληφθεί στο δείγμα των ΠΕ, τότε 
παρατηρείται αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου των ΠΕ μεγαλύτερη 
από εκείνη των ΜΠΕ. 

4.4. Υψηλό ποσοστό χρηματο οικονομικών εξόδων 
στο σύνολο του κόστους 

Το ποσοστό τούτο για τις ΠΕ ανέρχεται σε 13,4% το 1980, έναντι 
3,2% το 1974. Στις μη προβληματικές αυτό ήταν ίσο προς 3% το 1974 
και αυξήθηκε σε 9,8% το 1980. 

Φαίνεται, δηλαδή, η εντονότερη επίδραση που εξασκήθηκε επί του 
κόστους των ΠΕ έναντι των ΜΠΕ από την αύξηση των επιτοκίων, 
αφού όπως είδαμε η αύξηση των δανειακών κεφαλαίων ήταν μεγαλύτε
ρη στις ΠΕ. 

4.5. Υψηλό ποσοστό διανεμόμενων κερδών 

Ένα συνετό διοικητικό συμβούλιο ποτέ δεν διανέμει κέρδη περισ
σότερα από το 30% των καθαρών κερδών της επιχείρησης. Όμως, 
στην περίπτωση της ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας το ποσοστό αυτό 
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ξεπεράστηκε μετά το 1975. Ιδιαίτερα από το 1977 έως το 1980 το πο
σοστό έφτασε και ξεπέρασε το σύνολο των κερδών στο δείγμα των 26 
επιχειρήσεων του κλάδου. 

Διακρίνοντας προβληματικές και μη προβληματικές επιχειρήσεις 
στο δείγμα παρατηρούμε (Πίνακας Π-13) ότι οι προβληματικές κατά 
κανόνα διανέμουν μεγαλύτερο ποσοστό κερδών. Οι επιχειρήσεις αυτές 
διένειμαν «κέρδη» ακόμη και όταν είχαν ζημιές (1978-80) προφανώς για 
να συγκρατήσουν την τιμή των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-13 

Διανομή κερδών (% στα συνολικά καθαρά κέρδη) 

Έτος 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Σύνολο δείγματος 
επιχειρήσεων 

20,9 
36,4 

51,6 
45,4 
93,8 

369,7 
188,8 
152,0 

Προβληματικές 

14 
58 
67 
58 

168 
-149 
-180 
- 51 

Μη προβληματικές 

24 
30 
44 
46 
47 
55 
50 
42 

Το γεγονός τούτο εξηγεί επίσης γιατί οι ΠΕ δεν μπόρεσαν να χρη
ματοδοτηθούν από δικά τους κεφάλαια με αποτέλεσμα να υπερχρεω
θούν και να φθάσουν στο γνωστό αδιέξοδο. 

4.6. Υψηλό ποσοστό πωλήσεων στην εγχώρια αγορά 

Όπως είδαμε στην εισαγωγή, όλος ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουρ
γίας αντιμετώπισε αυξημένο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές μέσα στην 
εγχώρια αγορά. Αντίθετα, οι εξαγωγές πήγαν καλά και δεν υπήρξαν 
προβλήματα. Τούτο μας οδήγησε κι αναζητήσαμε σε ποιο ποσοστό οι 
ΠΕ πωλούν στην εγχώρια αγορά έναντι των ΜΠΕ. Από την ανάλυση 
των επιχειρήσεων του δείγματος φάνηκε ότι οι ΠΕ πωλούν κυρίως στην 
εγχώρια αγορά ενώ οι ΜΠΕ εξάγουν. 

Το ποσοστό των πωλήσεων με προορισμό την εγχώρια αγορά στις 
ΠΕ ήταν (για όλη την περίοδο 1973-80) 71,2% ενώ για τις ΜΠΕ ήταν 
μόνο 48%. 
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Έτσι αναμένεται ο ρυθμός των συνολικών πωλήσεων (κύκλος εργα
σιών) να είναι χαμηλότερος στις ΠΕ απ' ό,τι στις ΜΠΕ. Τούτο πράγμα
τι συνέβη όπως φαίνεται αμέσως πιο κάτω. 

4.7. Χαμηλός ρυθμός κύκλου εργασιών 

Ο ρυθμός των πωλήσεων στις προβληματικές επιχειρήσεις ήταν πο
λύ χαμηλότερος από εκείνον των ΜΠΕ κατά την περίοδο 1973-80. 
Συγκεκριμένα ήταν 14,0% ετησίως στις ΠΕ και 24,0% στις ΜΠΕ. Αν
τίθετα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κόστους (παραγωγής + λοιπά 
έξοδα) ήταν περίπου ο ίδιος και στα δύο δείγματα επιχειρήσεων (περί
που 23% ήταν ο ρυθμός αύξησης του βιομηχανικού κόστους και 28% 
των λοιπών εξόδων). 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν καθαρά ότι το βασικό πρόβλημα των 
ΠΕ εντοπίζεται στις πωλήσεις μάλλον παρά στο κόστος. 

Το γεγονός τούτο είχε σαν αποτέλεσμα την υψηλότερη αποθεματο
ποίηση των προϊόντων στις ΠΕ σε σχέση με τις ΜΠΕ όπως βλέπουμε 
αμέσως πιο κάτω. 

4.8. Υψηλή αποθεματοποίηση και αύξηση 
των πωλήσεων με πίστωση 

Ο λόγος των αποθεμάτων προς τις πωλήσεις στις ΠΕ αυξήθηκε από 
37% το 1973 σε 56% το 1980. Αντίθετα, ο λόγος αυτός για τις ΜΠΕ 
κυμαινόταν σταθερά περί το 38% για όλη την περίοδο 1973-80. 

Το γεγονός αυτό ανάγκασε τις ΠΕ να αυξήσουν τις πωλήσεις τους 
με πίστωση από 62% το 1973 σε 83% το 1980. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

Από την παραπάνω ανάλυση έγινε φανερό ότι οι βασικές αιτίες της 
προβληματικότητας του κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας δεν διαφέ
ρουν σημαντικά από εκείνες που έκαναν προβληματικό όλο τον τομέα 
της βιομηχανίας. 

Ο επιχειρηματικός παράγοντας φαίνεται πως και εδώ παίζει πρω
τεύοντα ρόλο, αλλά τώρα μέσα από τις επενδύσεις. Η προβληματική 
Κλωστοϋφαντουργία έκανε επενδύσεις1 σε καιρό ύφεσης και μάλιστα 
τη στιγμή κατά την οποία νέες χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος έμ
παιναν στο διεθνή στίβο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (Ν. 
Κορέα, Ταϋλάνδη, Βραζιλία κλπ.). Μόνον η εγχώρια αγορά ήταν ασφα
λής γιατί υπάρχει ακόμη, και μετά την ένταξη στην ΕΟΚ, σημαντική 
προστασία, που εξασφαλίζεται με τη διεθνή συμφωνία πολυϊνικών 
(MFΑ). Αλλά οι προβληματικές επιχειρήσεις διέθεταν τα προϊόντα τους 
κυρίως στην εγχώρια αγορά, ενώ οι μη προβληματικές εξήγαγαν το με
γαλύτερο μέρος της παραγωγής τους. Καθώς όμως ο ανταγωνισμός 
στις αγορές εξωτερικού εντάθηκε, ένα μεγαλύτερο τμήμα της εγχώριας 
παραγωγής άρχισε να κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά αυξάνοντας 
τον ανταγωνισμό σ' αυτήν και φέρνοντας σε δύσκολη θέση τις επιχει
ρήσεις που πωλούσαν κυρίως στην εγχώρια αγορά — δηλαδή τις προ
βληματικές επιχειρήσεις. 

Οι έλεγχοι επί των τιμών φαίνεται ότι είχαν σημαντική επίδραση 
επί των επιχειρήσεων της Κλωστοϋφαντουργίας σε αντίθεση με το σύ
νολο της Μεταποίησης. Η συγκριτικά μεγαλύτερη άνοδος των τιμών 
των πρώτων υλών από τις τιμές των τελικών προϊόντων εξηγείται, ως 
ένα βαθμό, από τους ελέγχους επί των τιμών, τη στιγμή κατά την 
οποία το Υπουργείο Εμπορίου δεν επέτρεπε αυξήσεις τιμών (ετήσιες) 
πέραν του 10% σε πολλά προϊόντα. 

Οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών, των εργατικών μισθών 
και γενικά ο πληθωρισμός είχαν οπωσδήποτε δυσμενή επίδραση επάνω 

1. Επεκτατικές και όχι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αύξησης της απόδοσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π-14 

Δείκτες Beaver καν Altman 
στην ελληνική Κλωστοϋφαντουργία 

Α. Δείκτες Beaver 1973 1976 1980 

1. Cash flow/συνολικά χρέη 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

2. Καθαρά κεφ. κίν./σύν. ενεργ. 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

3. Κέρδη/σύνολο ενεργητικού 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

4. Δανειακά κεφάλαια/σύν. ενεργητικού 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

5. No-credit interval 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

6. Ετήσιος ρυθμός αύξησης ενεργητικού 

α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

Β. Δείκτες Altman 1973 1976 1980 
1. Καθαρά κεφ. κίν./σύν. ενεργ. 

α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

2. Κέρδη προ φόρων και τόκων/σύν. ενεργ. 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

3. Συσσωρευμένα κέρδη/σύν. ενεργ. 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

4. Πωλήσεις/σύν. ενεργ. 
α. Προβληματικές 
β. Μη προβληματικές 

0,115 
0,202 

0,049 
0,174 

0,044 
0,073 

0,564 
0,731 

0,094 
0,453 

973-76 
31,0 
28,1 

0,072 

0,109 

0,050 
0,083 

0,026 
0,030 

0,666 
0,774 

0,102 
0,180 

1976-80 
18,5 
12,2 

0,026 
0,087 

0,009 
0,029 

0,0006 
0,032 

0,770 
0,851 

0,018 
0,041 

0,049 
0,174 

0,089 
0,103 

0,198 
0,216 

0,596 

0,519 

0,050 
0,083 

0,079 
0,074 

0,106 
0,141 

0,511 
0,532 

0,009 
0,029 

0,096 
0,111 

0,060 
0,090 

0,550 

0,695 
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στην Κλωστοϋφαντουργία —όπως άλλωστε και στο σύνολο της βιομη
χανίας— όμως δεν ήταν και οι καθοριστικοί παράγοντες της προβλημα
τικότητας της γιατί τότε θα έπρεπε να είχαν εξαφανιστεί όλες οι επιχει
ρήσεις. 

Το Τραπεζικό σύστημα, με τη σειρά του, βλέποντας ότι η Κλω
στοϋφαντουργία ήταν ένας δυναμικός κλάδος (1960-76), διέθετε με με
γάλη ευκολία κεφάλαια στον κλάδο αυτό και θα λέγαμε παρότρυνε τις 
επιχειρήσεις να δανειστούν. Έτσι βρέθηκαν αυτές υπερχρεωμένες προ
τού αρχίσει η δύσκολη εποχή για την Κλωστοϋφαντουργία. 

Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη για την προβληματικότητα τοποθετού
με στον επιχειρηματικό παράγοντα κυρίως, γιατί δεν είχε τη σωστή ορ
γάνωση και διοίκηση, πράγμα που δεν επέτρεψε να γίνουν οι σωστές 
αντιδράσεις στις σύγχρονες μεταβολές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

Τέλος, όσον αφορά την πρόβλεψη της προβληματικότητας και τους 
τρόπους θεραπείας της στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, ισχύει 
ό,τι γράψαμε (σελ. 106) και για το σύνολο της βιομηχανίας. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π-15 

Προβληματικές επιχειρήσεις στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας 

Επιχείρηση Αντικείμενο απασχόλησης Αριθμός Οφειλές 
Απασχ. (εκ.) 

1. Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

2. ΤΕΞΤΙΛΙΑ 
3. ΛΟΥΡΙΔΑΣ 

4. ΒΕΛΚΑ 
5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΒΟΛΟΥ 
6. ΜΕΚΚΑ 
7. ΤΡΙΑΝΤΕΞ 

8. Α. ΔΕΣΣΥΛΑΣ 
9. Α. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

10. ΠΕΡΦΙΛ-ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ 

11. ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ 
12. ΚΟΥΛΙΣΤΑΝΙΔΗΣ 
13. ΑΧΑΪΚΗ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
14. ΒΟΜΒΥΞ 

15. ΠΑΡ. ΤΕΞΤΙΛ 

16. ΕΛΛΗΝΙΣ 

17. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ 

18. ΓΕΠΑ 

19. ΣΕΡΡΑΙΑ 

20. ΠΟΛΥΤΕΞ 

21. ΚΩΣΤΑΡΑΣ 
22. BALCO 

Νήματα πλεκτικής μάλλινα πενιέ και 
εκ τεχν. και συνθετ. ινών 

Βαμβακερά και μάλλινα υφάσματα 
μάλλινα πλεκτά υφάσματα βαμβακ. 
εσώρουχα Κλωστήρια βάμβακος 
Νήματα και υφάσματα βαμβακερά 

Έτοιμα ανδρικά ενδύματα 
Χαλιά 
Υφάσματα ρεγιόν, βαμβακερά, μάλ
λινα, συνθετικά 
Επεξεργασία γιούτας 
Νήματα βαμβακερά καριτέ και πενιέ 
Νήματα πενιέ και καριτέ εξ ερίου, 
τεχνητών ινών ή σύμμικτα 
Υφάσματα εκ συνθετικών ινών 

Κλωστές βαμβακερές 
Υφάσματα βαμβακερά 
Συνθετικά νήματα nylon και polye
ster, βαμβακερά νήματα μεταξωτά, 
συνθετικά, σύμμικτα 

Νήματα υφαντουργίας βαμβακ. 
τσελβόλ βαμβακερά υφάσματα 
Βαμβακερά και σύμμικτα σεντονόπα-
να, κουβέρτες κλπ. 
Νήματα υφαντ. συνθετ. υφάσματα 
jersey (βαμβ. μάλλινα, συνθετικά) 
Κουβέρτες μάλλινες, βαμβ. συνθετι
κές κλπ. 

Υφάσματα εκ συνθετικών νημάτων 
Πουκάμισα, μπλούζες πουλόβερ 
Πλεκτά εσώρουχα, μάλλινα, βαμβα
κερά, σύμμικτα 

850 
100 

600 

800 

600 

250 

250 

200 
280 

500 
10 
100 

3.000 

150 

1.500 

4.500 

500 

800 

2.000 

350 
870 

2.500 

60 
300 

200 1.000 

420 4.000 

180 50 

100 320 

300 1.800 

160 850 

150 700 

140 200 
120 400 

100 2.000 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π-15 (Συνέχεια) 

23. ΒΙΟΝΥΛ 
24. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΙ 
25. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΕΔΕΣΣΗΣ 
26. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΗΒΩΝ 
27. ΧΡΙΣΛΑΝ 

28. ΑΡΙΣΤΟΝ 
29. ΑΒΙΤΕΞ 

30. ΒΙΟΛΕΝ 
31. ΦΡΙΤΕΞ 
32. ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 
33. ΒΕΛΜΑ 
34. ΚΟΥΛΗΣ 

35. ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΙ 
36. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΦΟΙ 
37. ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΛΛΑΣ 

38. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ 

Συνθετικά νήματα 
Ενδύματα 
Βαμβακερά νήματα και υφάσματα 
Βαμβακερά και ακρυλικά νήματα 
Νήματα συνθετικά, μάλλινα και σύμ-
μικτα 

Νήματα, υφάσματα, κουβέρτες 
Βαμβακερά νήματα πλεκτικής και 
υφαντουργίας, σεντόνια 
Πλεκτά 
Ενδύματα 
Ενδύματα 

Βαμβακουργία, Ελαιουργία 
Υφάσματα μάλλινα, Νήματα μάλλινα 
και συνθετικά 
Παραγωγή υποκαμίσων 
Υποκάμισα και άλλα ενδύματα 
Πλεκτά βαμβακερά εσώρουχα 
Πλεκτά βαμβακερά, νήματα πλεκτι
κής - υφαντουργίας 
Νήματα και υφάσματα βαμβακερά 
και από συνθετικές ίνες 
Έτοιμα είδη οικιακής χρήσης 

200 
200 
200 
100 

160 

100 

80 

150 

210 
60 

» 
; 

110 

7.980 

7.700 

5.680 

900 
900 
500 

1.300 

400 

800 

600 

70 

140 

2.200 

220 

900 

83 
130 

37.343 

24.000 

61.343 

Πηγή: ΥΠ.ΕΘ.Ο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 





1. ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ (Δείγμα επιχειρήσεων) 

Αύξων αριθμός 

επιχειρήσεων 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Υ, 

0,3422 

0,0893 

0,0063 

0,4953 

0,1574 

0,0389 

0,1396 

0,0769 

0,1562 

0,1039 

0,0732 

0,252 

0,0825 

0,0725 

0,2838 

0,2144 

0,1703 

0,263 

0,4094 

0,5593 

0,1548 

0,2166 

0,0721 

0,2602 

0,3108 

Υ
2 

0,5735 

0,0855 

0,0405 

0,2862 

0,0688 

0,1057 

0,2302 

0,08416 

0,1347 

0,1575 

0,2068 

0,1911 

0,0848 

0,1689 

0,0987 

0,3207 

0,2082 

0,2588 

0,2903 

0,4255 · 

0,1441 

0,0359 

0,1297 

0,1279 

0,1778 

Υ
3 

0,2703 

0,0722 

0,0491 

0,0419 

0,0928 

0,1672 

0,1109 

0,1397 

0,0857 

0,0467 

0,1229 

0,1401 

0,1313 

0,2273 

0,1583 

0,2559 

0,154 

0,1558 

0,1647 

0,1768 

0,1311 

0,086 

0,0702 

0,0781 

0,0498 

Υ
4 

47,5254 

3,4733 

0,4198 

1,5903 

0,2863 

0,6552 

6,7239 

1,7112 

1,3422 

0,6934 

4,1476 

2,0611 

2,6718 

3,1998 

5,9606 

1,3041 

1,8702 

4,7328 

1,5394 

6,0878 

3,55 

0,4644 

3,187 

0,3308 

1,8511 

Υ
5 

0,7528 

0,3412 

1,2250 

0,5189 

0,3337 

0,8469 

0,6179 

1,1001 

0,5339 

0,3409 

0,9281 

0,9422 

1,0798 

0,9629 

1,9051 

1,0152 

1,0983 

1,0275 

0,9054 

1,1149 

1,4492 

0,5456 

0,6644 

0,5325 

0,7778 

Σημείωση: Υ, = Καθαρά κεφάλαια κίνησης / σύνολο ενεργητικού 
Υ2 = Συσσωρευμένα κέρδη / σύνολο ενεργητικού 
Υ3 = Κέρδη προ φόρων και τόκων / σύνολο ενεργητικού 
Υ4 = Μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά / συνολικά χρέη 
Υ5 = Πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού 
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2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ (Δείγμα επιχειρήσεων) 

Αύξων αριθμός 
επιχειρήσεων X t Χ2 Χ3 Χ4 Χ3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

-0,513 
-0,1167 

-0,383 
-0,318 
-0,069 
-0,111 
-0,295 
-0,207 

-0,107 
-0,213 
-0,100 
-0,095 
-0,427 
-0,576 
-0,201 
-0,175 
-0,305 

-0,66 
-0,114 
-0,566 

-0,08 
-0,005 

-0,52 
-0,128 

0,832 
-0,070 

-0,1825 
-0,207 
-0,023 
-0,363 
-0,162 

-0,015 
-0,101 
-0,083 
-0,114 

0,058 
1,066 

-1,206 
-0,035 
-0,552 

0,218 
-0,578 
-0,155 
-0,272 
-0,177 
-0,011 

-0,78 
-0,012 

-0,076 
0,0516 

-0,02177 
0,02 

0,069 
0,044 

-0,047 
0,075 

0,105 

0,084 

0,114 
-0,004 

-0,138 
-0,113 

0,045 
0,049 

0,02 
0,019 
0,026 

-0,126 
-0,045 

0,065 
-0,26 
0,028 

0,547 
0,763 

9,60 
0,535 
0,471 

0 
-0,5 

0,7 

2,2 
0 

0,670 

0,300 

-ι,ο 
-ι,ι 
0,13 

-0,22 
5,3 

-2,9 
0,6 

0 
0,87 
0,31 

-1,8 
2,2 

1,46 
0,419 

0,8396 
0,351 
0,487 

0,350 
0,168 
0,476 

1,02 

0,866 

0,675 
0,190 
0,571 
0,415 

0,82 

0,93 
0,22 
0,65 
0,67 

0,183 
0,85 
1,33 
0,09 
0,77 

Σημείωση: Χ, = Καθαρά κεφάλαια κίνησης / σύνολο ενεργητικού 
Χ2 = Συσσωρευμένα κέρδη / σύνολο ενεργητικού 
Χ3 = Κέρδη προ φόρων και τόκων / σύνολο ενεργητικού 
Χ4 = Μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά / συνολικά χρέη 
Xj = Πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού 
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