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(ECONOMIC VALUE ADDED)  
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ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον ωθεί τις εταιρείες- 

οργανισμούς, που έχουν ως σκοπό την επίτευξη κέρδους, να στοχεύσουν στη 

δημιουργία αξίας προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες όλων των 

συμμετόχων1. Μια παράμετρος του θέματος σχετικά με τη δημιουργία αξίας 

αναφέρεται στην ύπαρξη ενός δείκτη, ο οποίος και θα καταγράφει τις μεταβολές στην 

επίδοση της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, όμως, προκύπτει το ερώτημα του βαθμού 

κατά τον οποίο η πληροφόρηση που θα προκύπτει από τον συγκεκριμένο δείκτη θα 

αντανακλάται στη αγορά και επομένως αν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες. Ο δείκτης εκείνος που έχει αποσπάσει την 

μεγαλύτερη υποστήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο, σε ότι αφορά τη μέτρηση της 

πραγματικής αξίας της επιχείρησης, είναι ο Δείκτης της Οικονομικής Προστιθέμενης 

Αξίας (Economic Value Added - EVA®), ο οποίος καθιερώθηκε από την αμερικανική 

εταιρεία συμβούλων Stern Stewart & Co. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 

αφενός η θεωρητική μελέτη του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας μέσα στο 

πλαίσιο της διοίκησης με στόχο τη δημιουργία αξίας και αφετέρου η εξεύρεση 

συσχέτισης μεταξύ της τιμής του δείκτη και της απόδοσης των μετοχών. Στο 

εμπειρικό κομμάτι χρησιμοποιούνται πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον τραπεζικό κλάδο και είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Επίσης, στην 

εργασία γίνεται σύγκριση του δείκτη EVA με άλλους παραδοσιακούς δείκτες μέτρησης 

της επίδοσης σε ότι αφορά το βαθμό συσχέτισης με τις αποδόσεις των μετοχών. 

 

                                                 
1 Με τον όρο συμμέτοχοι θεωρούμε τους μετόχους, υπαλλήλους, στελέχη, πελάτες, προμηθευτές και 
γενικότερα το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με το οποίο συναλλάσσεται μια επιχείρηση  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ένα γενικά αποδεκτό χρηματοοικονομικό αξίωμα είναι ότι ο ρόλος των 

μάνατζερ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων, η οποία μεταφράζεται ως 

μεγιστοποίηση της αξίας των κοινών μετοχών της επιχείρησης, μέσω της 

αποτελεσματικής κατανομής των πόρων του οργανισμού. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού χρησιμοποιείται λογιστική πληροφόρηση όπως είναι τα κέρδη, οι 

πωλήσεις, οι λειτουργικές χρηματορροές ή κάποιοι χρηματοοικονομικοί δείκτες όπως 

η απόδοση επί των περιουσιακών στοιχείων, η απόδοση επί του επενδυμένου 

κεφαλαίου, η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων, ο δείκτης κέρδη ανά μετοχή. Η 

πληροφόρηση αυτή, η οποία προέρχεται από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, χρησιμοποιείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες για τον 

προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας της επιχείρησης καθώς και για τον υπολογισμό της 

μελλοντικής επίδοσης του οργανισμού. Σύμφωνα μάλιστα με την υπόθεση της 

μετρίου τύπου αποτελεσματικής αγοράς, κατά την οποία είναι αδύνατο να 

επιτευχθούν υπεραποδόσεις (εκτός και αν αυτό συμβεί τυχαία) χρησιμοποιώντας 

δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων αγοράς ή πώλησης,  η 

πληροφόρηση η οποία περιέχεται στις παραπάνω μεταβλητές μεταφράζεται από την 

αγορά και ενσωματώνεται στις μελλοντικές τιμές των μετοχών. 

Για αιώνες οι οικονομολόγοι είχαν επισημάνει ότι προκειμένου μια επιχείρηση 

να επιτύχει κέρδη πρέπει να εισπράττει περισσότερα από το κόστος που υφίσταται 

για τα ίδια και ξένα κεφάλαια που χρησιμοποιεί. Ο οικονομολόγος Alfred Marshall 

συνέλαβε την ιδέα του «οικονομικού εισοδήματος» πριν από 100 περίπου χρόνια, 

αλλά η έννοια αυτή παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα αχρησιμοποίητη από τον 

επιχειρηματικό κόσμο. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανακάλυψη στον τρόπο μέτρησης της 

επίδοσης της επιχείρησης, τόσο από εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χρήστες, 

αποτελεί ο δείκτης της οικονομικής προστιθέμενης αξίας (EVA®), ο οποίος και 

εμπεριέχει την έννοια του «οικονομικού εισοδήματος» (καθαρά λειτουργικά κέρδη 

μείον την επιβάρυνση από το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου που επενδύθηκε). Ο 

δημιουργός του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι η αμερικανική εταιρεία 

συμβούλων επιχειρήσεων Stern Stewart & Co2 και μέχρι σήμερα έχει γίνει αποδέκτης 

πολλών κολακευτικών σχολίων αναφορικά με τη χρησιμότητα του δείκτη.  

Οι δημιουργοί του διατείνονται ότι το επίπεδο των κερδών, τα κέρδη ανά 

μετοχή και το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων παρέχουν μια παραπλανητική εικόνα 

 
2 Υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν προτείνει καινοτόμους δείκτες μέτρησης της επίδοσης 
όπως η Holt τον δείκτη CFROI ( Cash Flow Return on Investment), η Boston Consulting Group τον 
δείκτη TBR (Total Business Return), η McKinsey το μέγεθος Economic Profit και η LEK/Alcar τον δείκτη 
SVA (Shareholder Value Added). 



Μέτρηση της Αξίας της Επιχείρησης – Δείκτης Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 
Θεωρητική & Εμπειρική Προσέγγιση 

 
 

5

                                                

σχετικά με την επίδοση της επιχείρησης. Ο μόνος δείκτης ο οποίος μετρά την 

πραγματική οικονομική επίδοση του οργανισμού και σε βάθος χρόνου συνδέεται 

στενά με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους3 είναι ο δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας. Η υποστήριξη προς τον συγκεκριμένο δείκτη προέρχεται και 

από άλλες πηγές, όπως το περιοδικό Fortune, το οποίο τον αποκαλεί «Το πραγματικό 

κλειδί στη δημιουργία αξίας (1993)», καθώς και από τον καθηγητή Peter Drucker ο 

οποίος στο Harvard Business Review αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ότι η αυξανόμενη 

δημοτικότητα του δείκτη EVA, αντανακλά την απαίτηση για περισσότερη και 

καλύτερη πληροφόρηση αναφορικά με τη μέτρηση της πραγματικής επίδοσης της 

επιχείρησης. 

Ο δείκτης EVA μετρά τη διαφορά μεταξύ της απόδοσης επί του κεφαλαίου 

μιας επιχείρησης και του κόστους κεφαλαίου. Θετικές τιμές για τον δείκτη σημαίνει 

ότι έχει δημιουργηθεί αξία για τους μετόχους, ενώ αρνητικές τιμές σηματοδοτούν 

καταστροφή αξίας. Ο δείκτης EVA ομοιάζει με τις παραδοσιακές λογιστικές μεθόδους 

προσδιορισμού του κέρδους, αλλά εμπεριέχει δύο σημαντικές διαφορές. Ο δείκτης 

λαμβάνει υπόψη το κόστος όλου του κεφαλαίου και δεν περιορίζεται από τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές4. Το επίπεδο των κερδών που αναφέρεται στις λογιστικές 

καταστάσεις λαμβάνει υπόψη το πιο φανερό τμήμα του κόστους κεφαλαίου, δηλαδή 

το ύψος των τόκων που απορρέουν από τη χρήση ξένων δανειακών κεφαλαίων, ενώ 

ταυτόχρονα αγνοεί το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Παρόλο που η εκτίμηση του 

κόστους των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί μια καθαρά υποκειμενική διαδικασία, οι 

υποστηρικτές του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας διατείνονται ότι οι δείκτες 

μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τέτοιου 

είδους κόστη, δεν μπορούν να αποκαλύψουν πόσο επιτυχημένη είναι η επιχείρηση 

στο να δημιουργεί αξία για τους ιδιοκτήτες της. 

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η έννοια του δείκτη οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να θεωρήσουμε  ότι ο δείκτης αντιπροσωπεύει τα 

κέρδη της εταιρείας, μετά από την αφαίρεση της επιβάρυνσης της ξένης 

χρηματοδότησης και των ιδίων κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, οι υποστηρικτές του δείκτη 

EVA, δηλώνουν ότι ακόμη και στις πιο άριστες συνθήκες χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, όπου δεν υπάρχει διάθεση επηρεασμού των λογιστικών δεδομένων, 

οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές μοιραία διαστρεβλώνουν τις μετρήσεις των 

κερδών και του κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό ο υπολογισμός του δείκτη EVA 

εμπεριέχει μια σειρά από μετατροπές σε εκείνα τα λογιστικά δεδομένα που 

θεωρούνται ότι εμποδίζουν τη μέτρηση της δημιουργίας αξίας. 

Τα τελευταία χρόνια ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας συγκεντρώνει 

το ενδιαφέρον αξιόλογων επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούν ότι μπορούν, με τον 

 
3 Shareholder Value (SHV) 
4 Generally Accepted Accounting Principals (GAAP) 
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τρόπο αυτό, να επιτύχουν σημαντικές εταιρικές επιδόσεις. Όσοι χρησιμοποιούν το 

συγκεκριμένο δείκτη αναφέρονται στις αυξήσεις των τιμών των μετοχών, ως ένα 

αποτέλεσμα της εφαρμογής του στην μέτρηση της επίδοσης. Οι δύο τιμές, αυτή του 

δείκτη και αυτή της τιμής της μετοχής, έχουν την τάση να κινούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση. Ωστόσο, αν και μια επιχείρηση μπορεί να παρατηρήσει την τάση αυτή 

για τις μετοχές της, οι εμπειρικές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει δεν υποστηρίζουν μια 

τέτοια γενίκευση. Ανεξάρτητα όμως από τα πραγματικά σε σχέση με τα αντιληπτά 

οφέλη της επίδοσης της μετοχής, πολλές εταιρείες δείχνουν να αποδέχονται με θέρμη 

τη φιλοσοφία του δείκτη της οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Η σύγκριση των 

κερδών με το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο μέτρησης της 

αξίας, η οποία έχει δημιουργηθεί ή καταστραφεί από την εταιρεία, σε μια 

συγκεκριμένη περίοδο. 

Οι περισσότερες έρευνες οι οποίες πραγματεύονται το θέμα της 

μεγιστοποίησης της αξίας των μετόχων, προσπαθούν να ερευνήσουν την 

ανωτερότητα κάποιων καινοτόμων δεικτών μέτρησης της απόδοσης (ιδίως του EVA, 

που είναι και ο πιο δημοφιλής) σε σχέση με άλλους πιο παραδοσιακούς τρόπους 

(όπως ROA, ROE, Καθαρό Εισόδημα). Οι εμπειρικές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει 

μέχρι σήμερα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος 

δείκτης, ο οποίος να βασίζεται σε λογιστικά δεδομένα και ταυτόχρονα να είναι σε 

θέση να εξηγήσει αποτελεσματικά τις μεταβολές στην αξία των μετόχων. 

Συγκεκριμένα, ο βαθμός συσχέτισης του δείκτη EVA, αλλά και άλλων δεικτών οι 

οποίοι μετρούν την απόδοση ενός οργανισμού, με την αγοραία αξία της επιχείρησης5 

ή την απόδοση των μετοχών, δεν είναι τέτοιος που να μπορεί να αιτιολογήσει 

επαρκώς την ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αξίζει να 

αναφέρουμε επιγραμματικά την εργασία του Stephen O’ Byrne (1996) ο οποίος με τα 

δεδομένα τα οποία χρησιμοποίησε βρήκε ένα συντελεστή συσχέτισης ίσο με 56% 

που είναι από τους υψηλότερους που έχουν βρεθεί. Το μοντέλο όμως το οποίο 

χρησιμοποίησε περιείχε αρκετές μετατροπές με αποτέλεσμα οι διάφοροι υπολογισμοί 

να μην μπορούν να εκτελεστούν για οποιαδήποτε επιχείρηση και μάλιστα από έναν 

εξωτερικό χρήστη των λογιστικών καταστάσεων. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση του δείκτη 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια εξέτασης της σχέσης 

μεταξύ του δείκτη EVA και άλλων παραδοσιακών δεικτών (περιθώριο επιτοκίου, ROA, 

ROE, κέρδη ανά μετοχή, κέρδη προ φόρων) με τις αποδόσεις των μετοχών και την 

αγοραία προστιθέμενη αξία της επιχείρησης. Η έρευνα επικεντρώνεται στον τραπεζικό 

τομέα και συγκεκριμένα σε εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν εισηγμένες στο 

 
5 Με τον όρο αγοραία αξία της επιχείρησης εννοούμε την αξία που προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το 
σύνολο των μετοχών της εταιρείας που βρίσκονται σε κυκλοφορία με την τρέχουσα χρηματιστηριακή 
αξία. 
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ελληνικό χρηματιστήριο κατά τη χρονική περίοδο 2001-2004. Τα θέματα τα οποία 

διαπραγματεύονται στη συγκεκριμένη εργασία έχουν οργανωθεί ως εξής:  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιέχεται το πλαίσιο τη διοίκησης ενός οργανισμού με 

βάση τη δημιουργία αξίας. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση 

του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται 

συνοπτικά οι εμπειρικές έρευνες του παρελθόντος στις οποίες εξετάζεται η σχέση του 

δείκτη EVA και άλλων παραδοσιακών δεικτών καταγραφής της επίδοσης με τη 

δημιουργούμενη αξία από την πλευρά της επιχείρησης για τους ιδιοκτήτες της. Το 

πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική προσέγγιση του δείκτη EVA για τον 

ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Τέλος, στο κεφάλαιο έξι καταγράφονται τα συμπεράσματα 

και ο επίλογος της συγκεκριμένης εργασίας. 
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2. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (VALUE-BASED MANAGEMENT) 
 

Οι διοικητές των επιχειρήσεων και των διαφόρων κερδοσκοπικών οργανισμών 

δέχονται σήμερα, αντικρουόμενες ενδείξεις οι οποίες και αποτρέπουν μια εταιρεία να 

λειτουργήσει σύμφωνα με τις πραγματικές της δυνατότητες. Οι συγκρουόμενες αυτές 

ενδείξεις προέρχονται από τους διαφορετικούς τρόπους μέτρησης της απόδοσης οι 

οποίες χρησιμοποιούνται σε κάθε μία από τις διαδικασίες της διοίκησης στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι προϋπολογισμοί, ο έλεγχος και οι 

ανταμοιβές. Πιο συγκεκριμένα τα σήματα προέρχονται από τους στρατηγικούς 

στόχους, τις επιδιώξεις με βάση τους προϋπολογισμούς, τα μηνιαία και τριμηνιαία 

οικονομικά αποτελέσματα και τα κίνητρα τα οποία δίνονται. Οι ενδείξεις αυτές 

έρχονται σε αντιπαράθεση, γιατί οι διαδικασίες της διοίκησης δεν παρουσιάζουν την 

απαιτούμενη συνοχή, αλλά και γιατί δεν είναι ευθυγραμμισμένες με την επίτευξη ενός 

προκαθορισμένου στόχου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δίνει έμφαση σε ένα στόχο, η 

διαδικασία του προϋπολογισμού σε κάποιον άλλον και τελικώς το σύστημα 

ανταμοιβών επιβραβεύει κάποια άλλη προσπάθεια. Μια πολύ συνηθισμένη 

αντιπαράθεση είναι εκείνη κατά την οποία η διαδικασία του σχεδιασμού αναφέρεται 

στην ανάπτυξη, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός επικεντρώνεται στα κέρδη ανά 

μετοχή. Συνεπώς δεν είναι και τόσο περίεργο που προκαλείται αυτή η σύγχυση 

μεταξύ των διοικητών των επιχειρήσεων. 

Οι διοικήσεις έρχονται σε σύγχυση και εξαιτίας των αντικρουόμενων 

προτεραιοτήτων που καλούνται να επιδείξουν. Σε κάθε χρονική στιγμή καλούνται να 

δώσουν έμφαση στην ποιότητα, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στον 

επανασχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας. Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση το 

γεγονός ότι η διοίκηση αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία 

καθώς δεν είναι σε θέση να την ιεραρχήσει. Η λύση στα προβλήματα που 

δημιουργούνται από τις αντικρουόμενες ενδείξεις και τις συγκεχυμένες πρωτοβουλίες 

μπορεί να επέλθει με την υιοθέτηση της νοοτροπίας της διοίκησης με στόχο τη 

δημιουργία αξίας. Ο συγκεκριμένος τρόπος διοίκησης επιλύει τα όποια προβλήματα 

ιεραρχώντας τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο επίτευξης του στρατηγικού στόχου της 

επιχείρησης που δεν είναι άλλος από τη συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους. 

Σε μια εταιρεία η οποία διοικείται με βάση τη δημιουργία αξίας, η νοοτροπία 

αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, 

χρησιμοποιούνται - κατανέμονται οι πόροι και ανταμείβονται τα στελέχη της 

επιχείρησης και οι διευθυντές των τμημάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

νοοτροπία της διοίκησης για την αξία από μόνη της δεν είναι αρκετή. Προκειμένου να 
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αποφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, πρέπει να εφαρμοστεί σε μια σειρά από 

πρωταρχικής σημασίας αποφάσεις, όπως είναι οι λειτουργικές και οι επενδυτικές 

αποφάσεις. 

Η διοίκηση με στόχο τη δημιουργία αξίας δεν είναι κάτι το καινούργιο. Μια 

μεγάλη ομάδα από εταιρείες όπως η Coca-Cola, η Quaker Oats, η United States 

Postal Service, η AT & T, η Eli Lilly, η Polaroid, η Varity Corp, η Husky Injection 

Moulding, η Imasco, η Domtar χρησιμοποιούν το πλαίσιο της δημιουργίας 

οικονομικής αξίας με βάση το οποίο καθοδηγούν τη στρατηγική τους και 

καταγράφουν τις επιδόσεις τους. Η διοίκηση για την αξία είναι ένας τρόπος ώστε η 

διοίκηση των εταιρειών να επικεντρωθεί στη στρατηγική της επιχείρησης, στο να 

επιτύχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των λειτουργιών και τέλος στο να δημιουργήσει 

αξία. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση με στόχο τη δημιουργία αξίας σημαίνει το σωστό 

συνδυασμό κεφαλαίου και άλλων πόρων για τη δημιουργία χρηματορροών από την 

επιχείρηση. Δεν πρόκειται για ένα γεγονός που συμβαίνει μια φορά, αλλά για μια 

συνεχή διαδικασία λήψης επενδυτικών και λειτουργικών αποφάσεων η οποία 

επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας από την επιχείρηση. 

Η δημιουργία χρηματορροών προέρχεται από την ορθή επενδυτική και 

λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται έχει 

τη δυνατότητα να δημιουργήσει αξία. Η ποιότητα των αποφάσεων όμως είναι εκείνη 

η οποία και καθορίζει τη δημιουργία αξίας. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

αποτελείται από τρία στοιχεία: τους στόχους, τις εναλλακτικές προτάσεις και την 

πληροφόρηση – έλεγχο. Όταν η διαδικασία λήψης αποφάσεων επικεντρώνεται στη 

δημιουργία αξίας τότε βελτιώνεται και η ποιότητα των αποφάσεων. 

Η διοίκηση για την αξία επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας και στηρίζεται 

στην ορθή λήψη αποφάσεων οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις τέσσερις διαδικασίες- 

κλειδιά του μάνατζμεντ. Η διοίκηση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αντικρουόμενοι στόχοι, η 

αβεβαιότητα, οι περιορισμένοι πόροι και οι διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτές οι 

δυσκολίες είναι που αποπροσανατολίζουν τη διοίκηση από το στόχο της. Η διοίκηση 

για την αξία σημαίνει την επίδειξη της ίδιας πειθαρχίας, η οποία θα απαιτούνταν για 

την έγκριση ενός νέου σχεδίου και στις υπάρχουσες καθημερινές διαδικασίες της 

επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τους Ittner και Larcker (2001), η διοίκηση με στόχο τη 

δημιουργία αξίας συνίσταται από τα ακόλουθα έξι βασικά στάδια: 

1. Επιλογή συγκεκριμένων εσωτερικών στόχων που οδηγούν στην αύξηση της 
αξίας των μετόχων. 

2. Σχεδιασμός στρατηγικών και οργανωτικών δομών που να εκφράζουν συνέπεια 
με την επίτευξη των επιλεγμένων στόχων. 
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3. Προσδιορισμός των συγκεκριμένων μεταβλητών επίδοσης ή οδηγών αξίας που 
πραγματικά δημιουργούν αξία με βάση την επιλεχθείσα στρατηγική και 

οργανωτική δομή. 

4. Ανάπτυξη πλάνων δράσης, επιλογή δεικτών μέτρησης της απόδοσης και 
θέσπιση στόχων με βάση τις προτεραιότητες που προήλθαν από την ανάλυση 

των οδηγών αξίας. 

5. Αξιολόγηση της επιτυχίας των πλάνων δράσης και μέτρηση της απόδοσης σε 
οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. 

6. Έλεγχος στο κατά πόσο οι προεπιλεγμένοι στόχοι, η στρατηγική, τα πλάνα 
δράσης συμβαδίζουν με τα τρέχοντα αποτελέσματα και αλλαγή όπου αυτή 

είναι απαραίτητη.    

Η διοίκηση με στόχο τη δημιουργία αξίας είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εταιρικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Οι οργανισμοί οι 

οποίοι διοικούνται με βάση τη δημιουργία αξίας λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες 

προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση αυτή. 

Καθώς ολοένα και περισσότερα διευθυντικά στελέχη εκτιμούν το πλαίσιο της 

διοίκησης ενός οργανισμού με βάση την αξία, οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν σταδιακά 

να μετακινούνται από την εφαρμογή απλοϊκών μεθόδων μέτρησης της απόδοσης 

προς τη χρήση μεθόδων που θα εκτιμούν τη σημασία του κεφαλαίου που 

χρησιμοποιείται και του κόστους που σχετίζεται με αυτό. Η συνειδητοποίηση αυτής 

πραγματικότητας θα ωθεί τις επιχειρήσεις στο να αξιολογούν όχι μόνο τις επενδυτικές 

τους αποφάσεις αλλά και τη χρηματοοικονομική διορατικότητα του διοικητικού και 

εργατικού τους δυναμικού. 

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος το πλαίσιο της διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία 

αξίας να θεωρηθεί ότι πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη θεωρητική έννοια 

διοίκησης ενός οργανισμού, η οποία προωθείται από λογιστές και συμβούλους 

επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, λίγα πρόκειται να αλλάξουν στον τρόπο 

λειτουργίας των οργανισμών. Από την άλλη όμως, επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά 

ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν την αξία των μετόχων τους, θα προσπαθήσουν να 

ενημερωθούν για το καινούργιο πλαίσιο, θα εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους σχετικά 

με τη σημασία αυτών των εννοιών, θα τους προμηθεύσουν με τα σχετικά εργαλεία 

ανίχνευσης διαδικασιών που δημιουργούν, ή και καταστρέφουν, αξία και θα τους 

ανταμείψουν ανάλογα. Σε έναν κόσμο που η ανάγκη για περισσότερα κεφάλαια 

αυξάνεται συνεχώς, όπου οι αγορές κεφαλαίων λαμβάνουν παγκόσμιο χαρακτήρα, 

επιχειρήσεις οι οποίες θα συνεχίσουν να αγνοούν τα μηνύματα για αποτελεσματική  

και αποδοτική διαχείριση των πόρων, θα αναγκαστούν αργά ή γρήγορα είτε να 

διακόψουν τη λειτουργία τους είτε να εξαγοραστούν από άλλες, γεγονός που θα έχει 

προφανείς συνέπειες και στα προνόμια της εκάστοτε διοίκησης.  
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3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 

3.1 ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Στον επιχειρηματικό κόσμο έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο πρωταρχικός 

στόχος των οργανισμών που επιζητούν το κέρδος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας 

των μετόχων. Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν ωφελεί την περιουσιακή κατάσταση 

μόνο των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Αντίθετα, επιδρά θετικά και στη ζωή αυτών 

που πολλοί ονομάζουν συμμέτοχους και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι 

πελάτες, οι υπάλληλοι, οι προμηθευτές και το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

Μια από τις κύριες αιτίες της αυξανόμενης δημοτικότητας των συστημάτων 

μέτρησης της επίδοσης ενός οργανισμού, συνεπώς και του δείκτη οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας, ήταν η απελευθέρωση των κεφαλαιαγορών. Η εξάλειψη των 

περιορισμών στις μετακινήσεις κεφαλαίων, η μεγαλύτερη ρευστότητα των αγορών 

συναλλάγματος και χρεογράφων, οι καινοτομίες στα πληροφοριακά συστήματα και ο 

αυξημένος ρόλος των θεσμικών επενδυτών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

δεξαμενών κεφαλαίου προς επένδυση που μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταφερθεί 

από τη μια αγορά στην άλλη, από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές 

μονάδες. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανήμπορες να προσελκύσουν επενδυτές, 

κυρίως λόγω της αδυναμίας τους να αποφέρουν σε αυτούς επαρκείς αποδόσεις, 

αποκτούν αυτόματα ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα στον αγώνα για εξεύρεση 

κεφαλαίων. Μέσα σ’ αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον οι μάνατζερ είναι 

αναγκασμένοι να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις των κεφαλαιαγορών διαφορετικά 

σύντομα θα αντικατασταθούν από πιο ικανά άτομα τα οποία θα είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις.  

Ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι πολύ πιθανό να μετατραπεί 

σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δραματικές 

αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Οι 

μάνατζερ έχουν ήδη αρχίσει να αισθάνονται την πίεση για αυξημένη απόδοση, αλλά 

δεν έχουν εκείνα τα βοηθήματα που είναι απαραίτητα για την μέτρηση της επίδοσης. 

Ο δείκτης EVA προσφέρει στην ουσία αυτό το βοήθημα. Δείχνει σε επενδυτές και 

επιχειρησιακούς μάνατζερ πότε έχει δημιουργηθεί αξία και πότε έχει καταστραφεί. 
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Κατορθώνει να ποσοτικοποιήσει την επιτυχία ή αποτυχία της επιχείρησης στο να 

δημιουργεί αξία. 

Η αυξανόμενη δημοτικότητα την οποία απολαμβάνουν τα συστήματα 

μέτρησης της οικονομικής επίδοσης είναι αποτέλεσμα τριών κυρίως παραγόντων: 

1. Σε αντίθεση με τις μεθόδους της προεξοφλημένης χρηματορροής και της 
καθαρής παρούσας αξίας, οι οποίες παρέχουν την αναμενόμενη αξία 

μελλοντικών επενδύσεων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, τα συστήματα 

μέτρησης της δημιουργίας αξίας επιτρέπουν τον υπολογισμό της πραγματικής 

(και όχι της πιθανής ή προβλεπόμενης) ετήσιας επίδοσης της εταιρείας στη 

δημιουργία αξίας. 

2. Τα μοντέλα μέτρησης δημιουργίας αξίας παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό 
συσχέτισης με την αγοραία αξία της εταιρείας σε σύγκριση με οποιαδήποτε 

άλλη παραδοσιακή μέθοδο μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης. 

3. Τα συστήματα δημιουργίας αξίας συνδέουν την εταιρική στρατηγική με τους 
κατάλληλους δείκτες μέτρησης της επίδοσης και τα ανάλογα συστήματα 

ανταμοιβών. 

 

3.2 Η ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Η σημαντικότερη αποστολή της διοίκησης μιας εταιρίας είναι η μεγιστοποίηση 

της αξίας των μετόχων. Ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο βασίζεται 

στη μέτρηση της απόδοσης με τον δείκτη EVA, βοηθά τη διοίκηση να κάνει ένα 

μεγάλο άλμα από τη θεωρεία στην πράξη. Ο δείκτης ξεπερνάει κάποια 

χρηματοοικονομικά προβλήματα καθώς αναφέρεται στην αξία η οποία δημιουργείται 

καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου και όχι σε μια ορισμένη χρονική στιγμή. Η έννοιά 

του ως οικονομικό κέρδος μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από την ανώτερη 

διοίκηση μέχρι και τον πιο απλό υπάλληλο της εταιρίας. Σε αντίθεση με τα λογιστικά 

κέρδη, ο εν λόγω δείκτης αφαιρεί την επιβάρυνση από την χρήση του κεφαλαίου, 

ξένων και ιδίων. Εκτός, δηλαδή, από το κόστος των ξένων κεφαλαίων το οποίο όλοι 

μπορούμε να αντιληφθούμε, αφαιρείται και ένα «αόρατο» κόστος, το οποίο στην 

ουσία αποτελεί την αμοιβή των μετόχων για το γεγονός ότι έχουν δεσμεύσει τα 

κεφάλαιά τους στην επιχείρηση. Σε αντίθεση με τα κέρδη ανά μετοχή ο δείκτης EVA, 

καταγράφει κέρδη μόνο στην περίπτωση που οι μέτοχοι ανταμειφθούν με την 

ελάχιστη απόδοση την οποία έχουν καθορίσει. Από τα παραπάνω γίνεται πλέον 

αποδεκτό ότι τα παρακρατηθέντα κέρδη δεν αποτελούν πλέον μια μορφή 

χρηματοδότησης η οποία δεν επιβαρύνεται με κάποιο κόστος. 



Μέτρηση της Αξίας της Επιχείρησης – Δείκτης Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 
Θεωρητική & Εμπειρική Προσέγγιση 

 
 

13

Προκειμένου να διατηρήσουμε την απλότητα του δείκτη, θα θεωρήσουμε ότι 

το κόστος των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων συνδυάζεται σε ένα συνολικό κόστος 

κεφαλαίου και εκφράζεται με ένα ποσοστό επιτοκίου. Ωστόσο, το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων δεν είναι ένα κόστος το οποίο η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλλει σε 

μετρητά. Αντίθετα αποτελεί ένα κόστος ευκαιρίας. Στην ουσία είναι η απόδοση την 

οποία θα επιθυμούσαν οι μέτοχοι, στην περίπτωση κατά την οποία θα επένδυαν σε 

μια άλλη μετοχή ή σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα είχε τα ίδια 

χαρακτηριστικά κινδύνου σε σύγκριση με την εταιρεία στην οποία είναι τώρα μέτοχοι. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου και του 

κόστους των ιδίων κεφαλαίων, ο δείκτης EVA δηλώνει το ύψος της αξίας η οποία έχει 

δημιουργηθεί ή καταστραφεί σε έναν οργανισμό για την περίοδο στην οποία 

αναφέρεται. Με άλλα λόγια ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας δηλώνει το 

κέρδος έτσι όπως το αντιλαμβάνονται οι μέτοχοι. Αν, για παράδειγμα, οι μέτοχοι 

αναμένουν ένα ποσοστό απόδοσης 10% στην επένδυσή τους, αρχίζουν να 

απολαμβάνουν κέρδη μόνο στην περίπτωση που το μερίδιο τους στα λειτουργικά 

κέρδη μετά φόρων είναι μεγαλύτερο από το 10% των ιδίων κεφαλαίων. 

Στις περιπτώσεις που η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις με βάση τη δημιουργία 

αξίας για τους μετόχους, στην ουσία εισάγει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δύο 

βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής. Η πρώτη αρχή έγκειται στο ότι πρωταρχικός 

στόχος κάθε εταιρείας θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. Η 

δεύτερη αρχή έχει να κάνει με το ότι η αξία μιας επιχείρησης εξαρτάται από το κατά 

πόσο οι μέτοχοί της αναμένουν τα μελλοντικά κέρδη να υπερβούν το κόστος 

κεφαλαίου. Εξ ορισμού γίνεται αντιληπτό ότι μια διατηρήσιμη αύξηση του δείκτη 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας θα έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση της αγοραίας 

αξίας της επιχείρησης. Η παραπάνω προσέγγιση κρίνεται αποτελεσματική σε όλα τα 

είδη των επιχειρήσεων και αυτό γιατί σημασία δεν έχει το μέγεθος του δείκτη. Οι 

τιμές των μετοχών είναι εκείνες που αντανακλούν την τρέχουσα επίδοση της 

εταιρείας. Το στοιχείο εκείνο που προκαλεί συνεχιζόμενη αύξηση της αξίας των 

μετόχων είναι η ανοδική πορεία του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας. 

Ο δείκτης EVA έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός 

από μη χρηματοοικονομικούς διευθυντές, καθώς ξεκινά από ένα εύκολα αντιληπτό 

μέγεθος, τα λειτουργικά κέρδη, και αφαιρεί το κόστος του κεφαλαίου που έχει 

επενδυθεί σε μια επιχείρηση ως σύνολο, σε μια επιχειρηματική οικονομική μονάδα, σε 

ένα εργοστάσιο, σε ένα τμήμα ή σε μια γραμμή παραγωγής. Χρησιμοποιώντας την 

επιβάρυνση για το κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, ο δείκτης EVA κάνει τους 

μάνατζερ να ενδιαφερθούν για την ορθή διαχείριση κάθε περιουσιακού στοιχείου, 

συμπεριλαμβανομένων και των κερδών. Επιπλέον, ο δείκτης EVA βοηθά στο να 

τερματιστεί η σύγχυση που δημιουργείται με την ύπαρξη πολλαπλών στόχων. Αυτό 

που συνήθως συμβαίνει στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι η ύπαρξη πολλών 
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δεικτών για να εκφραστούν οι χρηματοοικονομικοί στόχοι και οι επιδιώξεις. Το 

στρατηγικό πλάνο δράσης συνήθως βασίζεται στην αύξηση των κερδών ή του 

μεριδίου αγοράς. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν ένα προϊόν ή μια γραμμή παραγωγής με 

βάση το περιθώριο συνεισφοράς ή τις χρηματορροές. Από την άλλη οι 

επιχειρηματικές μονάδες αξιολογούνται στη βάση του δείκτη απόδοσης επί των 

περιουσιακών στοιχείων (ROA) ή με βάση ένα προϋπολογισμένο επίπεδο κερδών. Η 

χρηματοοικονομική λειτουργία αξιολογεί τις επενδύσεις κεφαλαίου με όρους καθαρής 

παρούσας αξίας, ενώ για την περίπτωση των μελλοντικών εξαγορών με βάση το κατά 

πόσο αυτές θα συνεισφέρουν στην αύξηση των κερδών. Τέλος για τις αμοιβές των 

διευθυντών των τμημάτων γίνεται διαπραγμάτευση μια φορά το χρόνο με βάση τα 

προϋπολογισθέντα κέρδη.  

Η αντιφατικότητα αυτή στον τρόπο αξιολόγησης και ελέγχου των λειτουργιών 

έχει ως αποτέλεσμα την ασυνέπεια στον σχεδιασμό και εφαρμογή της στρατηγικής 

και στη λήψη αποφάσεων. Ο δείκτης EVA εξαλείφει τη σύγχυση που δημιουργείται, 

χρησιμοποιώντας έναν και μοναδικό χρηματοοικονομικό τρόπο μέτρησης που ενοποιεί 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων επικεντρώνοντάς την στο πώς θα βελτιώσουμε το 

μέγεθος του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Ο δείκτης EVA είναι το μόνο 

χρηματοοικονομικό σύστημα διοίκησης που παρέχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας 

σε όλους τους υπαλλήλους και ταυτόχρονα επιτρέπει τις αποφάσεις να 

διαμορφώνονται, να ελέγχονται και να ανταμείβονται με ένα μοναδικό και συνεχή 

τρόπο, πάντα στη βάση της αξίας που προστίθεται στην επένδυση των μετόχων. 

 

3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Η αποδοχή ότι η δημιουργία αξίας είναι ο υπέρτατος επιχειρηματικός στόχος 

είναι μόνο η αρχή. Η διοικήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

υπολογισμού της προόδου την οποία αποτυγχάνουν. Ο καθορισμός των προτύπων με 

βάση τα οποία θα γίνεται ο υπολογισμός καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές για 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι από τις σημαντικότερες εργασίες στα πρώτα 

στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος διοίκησης με βάση την αξία. 

Απαραίτητο σημείο έναρξης για την κατανόηση των μηχανισμών του δείκτη 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι η συζήτηση σχετικά με τη συναφή έννοια της 

αγοραίας προστιθέμενης αξίας. Ο δείκτης αυτός είναι η διαφορά μεταξύ της 

συνολικής αγοραίας αξίας της επιχείρησης και του συνολικού κεφαλαίου 

(συμπεριλαμβανομένων ξένων και ιδίων κεφαλαίων) που έχει επενδυθεί στην 

εταιρεία. Συγκεκριμένα: 
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Capital Total -  ValueTotal MVA =  

 

Στα πλαίσια της λογικής της δημιουργίας αξίας, ο στόχος της διοίκησης είναι η 

μεγιστοποίηση της αγοραίας προστιθέμενης αξίας. Σκοπός βέβαια δεν είναι η αύξηση 

της αξίας της εταιρείας, η οποία μπορεί να προέλθει μέσω της συνεχούς επένδυσης 

κεφαλαίων. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση συγκεντρώσει €20 εκατομμύρια και τα 

επένδυε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει απόδοση ίση με το κόστος κεφαλαίου, τότε 

τόσο η συνολική αξία όσο και το συνολικό κεφάλαιο θα αυξηθούν κατά €20 

εκατομμύρια και η αγοραία προστιθέμενη αξία θα παρέμενε αμετάβλητη. Ο δείκτης 

MVA αυξάνει μόνο όταν το επενδυθέν κεφάλαιο έχει απόδοση μεγαλύτερη από το 

κόστος κεφαλαίου. Όταν το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί, επενδύεται σε σχέδια 

τα οποία δημιουργούν αξία6 τότε η αγοραία προστιθέμενη αξία αυξάνεται. Αντίθετα, 

όταν τα κεφάλαια επενδύονται σε επενδυτικά πλάνα τα οποία καταστρέφουν αξία, η 

MVA μειώνεται. 

Η έννοια του δείκτη MVA κάνει σαφές ότι η ανούσια και χωρίς κάποια 

προοπτική επένδυση κεφαλαίου δεν οδηγεί στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση. 

Η στρατηγική ανάπτυξης οδηγεί σε δημιουργία αξίας όταν η αύξηση στην αγοραία 

αξία είναι μεγαλύτερη από την αύξηση στο επενδυθέν κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, η 

καθαρή παρούσα αξία της στρατηγικής είναι θετική. Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν 

μια από τις πιο βασικές χρηματοοικονομικές αρχές, ότι δηλαδή η αξία δημιουργείται 

όταν γίνονται επενδύσεις σε επιχειρηματικά σχέδια με θετική καθαρή παρούσα αξία. 

Ο MVA στην ουσία αποτελεί την προστιθέμενη καθαρή παρούσα αξία όλων των 

λειτουργικών διαδικασιών και επενδυτικών προγραμμάτων της επιχείρησης. 

Το ερώτημα που προκύπτει στη συνέχεια είναι πώς ο δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας συνδέεται με την αγοραία προστιθέμενη αξία. Αυτό που 

συμβαίνει είναι ότι ο MVA είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

EVA7. Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στον δείκτη EVA γιατί μπορεί και 

καταγράφει τις μεταβολές στην απόδοση ετησίως. Αντίθετα, ο MVA είναι ένα στατικό 

μέγεθος που δείχνει το σύνολο της δημιουργημένης αξίας, από την έναρξη των 

εργασιών της επιχείρησης μέχρι τη στιγμή που υπολογίζεται ο δείκτης. Επίσης, ο 

δείκτης MVA είναι λιγότερο πρακτικός σε σχέση με τον EVA σε ότι αφορά την 

αξιολόγηση και ανταμοιβή των στελεχών. Επιπλέον, ο ΜVA μπορεί να υπολογιστεί 

μόνο για τις επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται δημόσια. 

Ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι ταυτόχρονα ένας τρόπος 

μέτρησης της πραγματικής οικονομικής επίδοσης της επιχείρησης, αλλά και μία 

 
6 Επιχειρηματικά σχέδια τα οποία δημιουργούν αξία είναι εκείνα τα οποία έχουν θετική καθαρή παρούσα 
αξία. Αντίθετα επενδυτικά σχέδια τα οποία θεωρούνται ότι καταστρέφουν αξία είναι εκείνα τα οποία 
έχουν αρνητική καθαρή παρούσα αξία.  
7 Η απόδειξη της σχέσης που συνδέει MVA και EVA δίνεται στο παράρτημα. 
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στρατηγική για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Ο υπολογισμός του EVA 

γίνεται ως εξής: 

 

 

 Καθαρές Πωλήσεις  

- Λειτουργικά Έξοδα (συν Φόροι) 

 Λειτουργικά Κέρδη 

- Κεφαλαιακές Επιβαρύνσεις 

= EVA 
 

Πιο απλά, ο δείκτης ορίζεται ως εξής:  

 

( ) ( ) C×=×= k-r CWACC-NOPATEVA  

όπου: 

EVA = οικονομική προστιθέμενη αξία 

NOPAT  = καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους 

WACC  =  μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

r = το ποσοστό απόδοσης της επιχειρηματικής οντότητας (λειτουργικό                  

αποτέλεσμα δια ύψος επενδυθέντος κεφαλαίου) 

k = το συνολικό κόστος κεφαλαίου, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την 

χρηματοδότηση της δραστηριότητας 

C = ύψος κεφαλαίου (σύνολο περιουσιακών στοιχείων) επενδυμένου στην 

επιχείρηση 

 

Ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας μας λέει ότι αξία που 

δημιουργείται ή καταστρέφεται από την διοίκηση της επιχείρησης καθορίζεται από το 

πραγματοποιούμενο ύψος του ποσοστού απόδοσης επί του επενδυθέντος κεφαλαίου 

σε σχέση με το κόστος κεφαλαίου (σύνολο ιδίων και ξένων κεφαλαίων) και το ύψος  

του επενδυθέντος κεφαλαίου στην επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, με δεδομένο το C, 

αν r>k τότε έχουμε δημιουργία αξίας, ενώ αν r<k τότε έχουμε καταστροφή αξίας. Η 

περίπτωση r=k είναι οριακή, αφού δεν δημιουργείται ούτε καταστρέφεται αξία. 

Στην περίπτωση όπου, ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας εφαρμοστεί 

σωστά, είναι σε θέση να ενοποιήσει τα ενδιαφέροντα των μετόχων και των 

διευθυντών. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει όλοι οι δείκτες οι οποίοι 

χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση της αξίας να έχουν δευτερεύουσα σημασία και ο 

EVA να γίνει το υπέρτατο εργαλείο προγραμματισμού και ανάλυσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, οι πρόσθετες αμοιβές των στελεχών δεν θα 

πρέπει πλέον να βασίζονται σε μια μεγάλη γκάμα δεικτών που να μετρούν την 

επίδοση και οι οποίοι θα διαφέρουν σε κάθε διοικητικό επίπεδο. Αντίθετα, πρέπει να 
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βασίζεται στην απόδοση που δίνει ο δείκτης και η οποία θα είναι ένας συνδυασμός  

της απόδοσης που επιτυγχάνει η επιχείρηση ως σύνολο αλλά και η κάθε ανεξάρτητη 

επιχειρηματική μονάδα ξεχωριστά. 

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το δύσκολο σημείο στην εφαρμογή του δείκτη 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι οι διευθυντές των διαφόρων τμημάτων της 

επιχείρησης να εγκαταλείψουν τους παραδοσιακούς τρόπους μέτρησης απόδοσης, 

όπως είναι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), την απόδοση επί των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων (RONA), το περιθώριο συνεισφοράς και να ενστερνιστούν τον δείκτη EVA. 

Αρκετές από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσπαθήσει να εφαρμόσουν τον δείκτη 

δεν δείχνουν να τα έχουν καταφέρει. Το σημείο της αποτυχίας έγκειται στο ότι δεν 

εξασφάλισαν τη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης, καθώς και στο ότι οι υπόλοιποι 

υπάλληλοι της επιχείρησης δεν κατανόησαν τα πλεονεκτήματα και τον τρόπο 

λειτουργίας του δείκτη. Όταν ο EVA δεν εφαρμόζεται με ένα συνεκτικό και απολύτως 

κατανοητό τρόπο που σκοπό έχει την αλλαγή του χρηματοοικονομικού συστήματος 

διοίκησης, αλλά αποτελεί ένα ακόμη δείκτη απόδοσης, τότε είναι πολύ πιθανό ο 

τρόπος διοίκησης της εταιρείας να είναι χειρότερος από αυτόν που ήταν πριν. 

 

3.4 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ EVA ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας γρήγορα μετατρέπεται σε έναν 

τρόπο μέτρησης της επίδοσης τον οποίο προτιμούν ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές πτυχές της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η συγκέντρωση όλων των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων των επιχειρηματικών αποφάσεων σε έναν και μόνο δείκτη, επιτρέπει 

στους διευθυντές των τμημάτων να κάνουν τις καλύτερες επιλογές, ιδίως στις 

περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις αναφέρονται σε οικονομικά ανεξάρτητες επενδύσεις. 

Ο δείκτης EVA εύκολα βοηθά τον διευθυντή της λειτουργίας παραγωγής να 

ανακαλύψει αν αξίζει μια επένδυση κεφαλαίου σε μηχανήματα αυτοματισμού για την 

εξοικονόμηση κόστους εργασίας. Ο διευθυντής απλά συγκρίνει την επιπλέον ωφέλεια 

σε σχέση με το επιπλέον κόστος από τη χρήση του κεφαλαίου. Με τον ίδιο τρόπο 

μπορεί και η λειτουργία προώθησης του προϊόντος να αξιολογήσει μια στρατηγική 

αύξησης της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αύξησης της περιόδου πίστωσης. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται σύγκριση μεταξύ του οφέλους από την αύξηση των 

πωλήσεων σε σχέση με το κόστος από το επιπλέον κεφάλαιο που απαιτείται για τη 

χρηματοδότηση μεγαλύτερου ύψους εισπρακτέων λογαριασμών.  
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Η εφαρμογή του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς οι παραδοσιακοί τρόποι 

μέτρησης της επίδοσης που χρησιμοποιούνται, όπως οι πωλήσεις και το περιθώριο 

κέρδους αδυνατούν να περιγράψουν τα πραγματικά αποτελέσματα της επιχείρησης 

και ορισμένες φορές οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις. Επιπλέον, ο δείκτης EVA 

είναι ένα μέγεθος που υπολογίζεται εύκολα καθώς τα δεδομένα που απαιτούνται 

περιέχονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Επίσης, ο 

δείκτης εκφράζει την επίδοση της εταιρείας σε χρηματική αξία. Όπως έχουμε δηλώσει 

θετικές τιμές του δείκτη δηλώνουν τη δημιουργία αξίας, ενώ οι αρνητικές την 

καταστροφή αξίας. Από τη στιγμή όμως που οι αρνητικές τιμές συνεχίζονται για μια 

ορισμένη χρονική περίοδο, τότε αυτό αποτελεί σημάδι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να 

εισέλθει σε φάση αναδιοργάνωσης. 

Συγκεκριμένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η φιλοσοφία του δείκτη EVA 

μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή και να χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, βοηθά στην 

κατανόηση της έννοιας της κερδοφορίας ακόμη και από άτομα τα οποία δεν έχουν 

χρηματοοικονομικές και λογιστικές γνώσεις. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες της 

μικρομεσαίας επιχείρησης μπορούν να μεταδώσουν τη φιλοσοφία του δείκτη EVA 

στους υπαλλήλους τους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και να τον μετατρέψουν σε 

ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου, που στην περίπτωση 

της μικρής επιχείρησης είναι περιορισμένο. Με τον τρόπο αυτό ο δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας μπορεί και μετατρέπει την στρατηγική της εταιρείας σε στόχους 

για όλους τους εργαζόμενους. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων βελτιώνει την επίδοση 

της επιχείρησης καθώς η διοίκηση έχει τώρα κατανοήσει καλύτερα έννοιες όπως το 

κεφάλαιο και το κόστος χρήσης του.  

Κατά την εφαρμογή του δείκτη EVA σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, ο 

υπολογισμός του δείκτη πρέπει να αποτελεί το σημείο αναφοράς. Η συνεχής 

βελτίωση του δείκτη πρέπει να αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο της διοίκησης. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό ο δείκτης να υπολογίζεται περιοδικά (κάθε τρεις μήνες) και 

μεταβολές οι οποίες παρατηρούνται να αναλύονται διεξοδικά. Στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις η αξιοποίηση του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας αποτελεί τη 

βάση για την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική πολιτική της εταιρείας. 

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε τρόπους με τους οποίους ο δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας μπορεί να βελτιωθεί. Συγκεκριμένα:  

 Βελτίωση των εσόδων χωρίς να υπάρξουν ανάγκες για 

επιπρόσθετα κεφάλαια.  

 Επένδυση νέων κεφαλαίων σε επιχειρηματικά πλάνα και 

εξοπλισμό τα οποία καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου. 

 Αποφυγή επενδύσεων με χαμηλές αποδόσεις. 
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 Εξεύρεση των επενδύσεων οι οποίες δεν καλύπτουν το κόστος 

κεφαλαίου και ρευστοποίηση εκείνων των οποίων οι απολαβές δεν μπορούν 

να βελτιωθούν. 

 

3.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΔΕΙΚΤΗ EVA 
 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του δείκτη οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας είναι ότι για τον υπολογισμό του δεν απαιτείται η προσκόλληση 

στις λογιστικές αρχές. Αυτό γιατί προκειμένου να προσεγγίσουμε την έννοια του 

οικονομικού εισοδήματος, της οικονομικής αξίας του κεφαλαίου και να καταλήξουμε 

στον υπολογισμό των δύο αυτών μεγεθών θα πρέπει να απαλλαγούμε από τις 

αλλοιώσεις που αποφέρουν οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Οι προσαρμογές τις 

οποίες καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ονομάζονται σύμφωνα με την εταιρεία 

συμβούλων Stern Stewart & Co, «ισοδύναμα ιδίων κεφαλαίων». Η λογική των 

μετατροπών αυτών έγκειται στο ότι κάποια ποσά όπως οι προβλέψεις, η υπεραξία της 

επιχείρησης επιβαρύνουν το εισόδημα ενώ ταυτόχρονα δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

κεφάλαιο με αποτέλεσμα ο δείκτης να εμφανίζει λανθασμένη τιμή για την αξία που 

δημιουργήθηκε ή καταστράφηκε από την επιχείρηση. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα τα έξοδα τα οποία πραγματοποιεί μια εταιρεία για 

έρευνα και ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις αρχές τις λογιστικής τα έξοδα αυτά 

επιβαρύνουν τα έσοδα της χρονιάς κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν παρόλο που 

η ωφέλεια τους θα εμφανιστεί μεταγενέστερα. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν γίνεται 

αποδεκτό από τους χρήστες του δείκτη EVA, καθώς αυτοί θεωρούν ότι τα έξοδα για 

έρευνα και ανάπτυξη θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται και στη συνέχεια να 

αποσβένονται για όσο χρονικό διάστημα πιστεύεται ότι η επιχείρηση θα επωφεληθεί 

από τα έξοδα αυτά τα οποία πραγματοποίησε. Μια απλοϊκή προσέγγιση σχετικά με το 

χρόνο απόσβεσης είναι αυτός να θεωρείται αυθαίρετα πέντε ή δέκα χρόνια. 

Ένας άλλος λογαριασμός ο οποίος υφίσταται μετατροπές καθώς αλλοιώνεται 

από τις λογιστικές αρχές είναι αυτός των προβλέψεων. Οι επιχειρήσεις 

πραγματοποιούν προβλέψεις για έξοδα τα οποία είναι πιθανό να κληθούν 

καταβάλλουν στο μέλλον. Η πρακτική η οποία ακολουθείται σχετικά με τη μετατροπή 

του λογαριασμού για τον καλύτερο υπολογισμό του δείκτη είναι η ακόλουθη. 

Εξετάζεται η ετήσια μεταβολή που υφίσταται ο λογαριασμός των προβλέψεων. Όταν 

παρατηρούμε ότι το μέγεθος αυξάνεται, το ποσό της αύξησης το προσθέτουμε στο 

λειτουργικό κέρδος, ενώ όταν μειώνεται τότε αφαιρείται. Η λογική αυτής της 

προσαρμογής είναι ότι όταν ο λογαριασμός των προβλέψεων αυξάνεται τότε τα 
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λογιστικά κέρδη επιβαρύνονται με ένα μη ταμειακό έξοδο, ενώ όταν μειώνεται τότε οι 

προβλέψεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα χρόνια εκτελέστηκαν 

ταμειακά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε μια πιο 

οικονομική έννοια στα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης. 

  Στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε εξαγορά κάποιας επιχείρησης σε 

τιμή μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει από την αγοραία αξία των περιουσιακών 

στοιχείων μείον τις υποχρεώσεις, τότε το επιπλέον ποσό θεωρείται ότι καταβάλλεται 

προς χάριν φήμης και πελατείας. Ο λογαριασμός αυτός λογιστικά αντιμετωπίζεται ως 

εξής: είτε αποσβένεται σταδιακά για μια ορισμένη χρονική περίοδο είτε εφάπαξ κατά 

την οικονομική χρήση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εξαγορά. Για τον 

καλύτερο υπολογισμό του δείκτη EVA και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις θεωρούνται 

λανθασμένες γιατί αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό της 

υπεραξίας το οποίο αναγνωρίζεται κατά την εξαγορά, θα πρέπει να προστίθεται στο 

συνολικό ύψος του επενδυθέντος κεφαλαίου. Αντίστοιχα, αν τα λειτουργικά κέρδη 

έχουν επιβαρυνθεί με αποσβέσεις για υπεραξία, τότε το ποσό της απόσβεσης θα 

πρέπει να προστίθεται στα κέρδη. 

Ένας ακόμη λογαριασμός ο οποίος υφίσταται μετατροπές κατά τον 

υπολογισμό του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι αυτός που αναφέρεται 

στη χρηματοδοτική μίσθωση. Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί ένα συνηθισμένο 

τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 

όπως κτιρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται 

λογιστικά ως ενοίκια τα οποία επιβαρύνουν τα κέρδη ενώ τα περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό γιατί δεν έχουν 

αγορασθεί από αυτή αλλά στην ουσία νοικιάζονται έναντι οικονομικού 

ανταλλάγματος. Με τον τρόπο αυτό έχουμε υποεκτίμηση τόσο του κεφαλαίου όσο 

και των λειτουργικών κερδών. Η μετατροπή η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι 

να προστεθεί στο υπάρχον μέγεθος του κεφαλαίου, η παρούσα αξία των μελλοντικών 

πληρωμών, προεξοφλημένες με το επιτόκιο στο οποίο δανείζεται η επιχείρηση. Τέλος 

το ποσό το οποίο προκύπτει, αν πολλαπλασιάσουμε τα μισθώματα που 

κεφαλαιοποιήθηκαν με το επιτόκιο δανεισμού, το προσθέτουμε στα λειτουργικά 

κέρδη. 

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του EVA, οι μετατροπές οι οποίες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν για τον καλύτερο δυνατό υπολογισμό του είναι πάνω από εκατό. 

Όσες όμως εταιρείες υιοθέτησαν τον δείκτη έχουν περιορίσει τις προσαρμογές σε 

λιγότερες από δέκα, καθώς διαφορετικά αυξάνεται η πολυπλοκότητα και γίνεται 

δύσκολη η κατανόηση του συστήματος. Γενικότερα, ο κανόνας είναι ότι οι 

μετατροπές πρέπει να πραγματοποιούνται όταν τα μεγέθη στα οποία αναφέρονται 

είναι σημαντικά, όταν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην απαιτούμενη επιπλέον 

πληροφόρηση και όταν μπορούν να γίνουν κατανοητές από άτομα που δεν έχουν 
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λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις. Αυτή η τελευταία παράμετρος είναι 

ιδιαίτερα σημαντική και αυτό γιατί όταν οι μετατροπές δεν γίνονται κατανοητές, οι 

υπάλληλοι οι οποίοι αμείβονται με βάση τα αποτελέσματα του δείκτη μπορεί να 

θεωρήσουν ότι γίνεται προσπάθεια μείωσης των αποδοχών τους. 

 

3.6 ΔΕΙΚΤΗΣ EVA ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
 

Πολλοί από τους υποστηρικτές του δείκτη EVA δηλώνουν ότι οι παραδοσιακοί 

δείκτες μέτρησης της επίδοσης, όπως τα κέρδη, οι δείκτες ROA, ROE, EPS παρέχουν 

παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με την επίδοση της επιχείρησης. Επιπλέον, πολλές 

φορές η χρήση τους ως εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει τη 

διοίκηση σε αποφάσεις οι οποίες να μην είναι οι πλέον συμφέρουσες για την εταιρεία. 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα από ένα τραπεζικό οργανισμό, 

όπου η χρήση του δείκτη EVA οδηγεί σε διαφορετικές αποφάσεις από εκείνες που θα 

λαμβάνονταν αν η διοίκηση βασίζονταν μόνο στους παραδοσιακούς δείκτες. 

Συγκεκριμένα το τμήμα δανειοδοτήσεων μιας τράπεζας εξετάζει έξι 

περιπτώσεις παροχής δανείων. Όλα τα δάνεια έχουν περίοδο αποπληρωμής ενός 

έτους, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά κινδύνου και τις ίδιες απαιτήσεις σε ότι αφορά 

τη δέσμευση κεφαλαίου και λογαριασμών εισπρακτέων ($1 εκ.). Το μοναδικό 

στοιχείο στο οποίο διαφέρουν είναι το ποσοστό κερδοφορίας το οποίο αναμένεται να 

παρουσιάσουν. Τα χαρακτηριστικά όλων των δανείων περιλαμβάνονται στον 

παρακάτω πίνακα 3.6.1. 
 
Πίνακας 3.6.1 

Δάνεια #1 #2 #3 #4 #5 #6 
Λογαριασμοί 
Εισπρακτέοι 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Δέσμευση 
Κεφαλαίου 50 50 50 50 50 50 

Καθαρά Κέρδη  
(NOPAT) 40 40 40 40 40 40 

ROA 4,0% 2,0% 1,0% 0,5% 0,2% 0,1% 

ROE 80,0% 40,0% 20,0% 10,0% 4,0% 2,0% 
Κεφαλαιακή 

Επιβάρυνση (12%) 6 6 6 6 6 6 

EVA 34 14 4 (1) (4) (5) 

* Όλες οι χρηματικές αξίες είναι σε χιλιάδες Ευρώ       
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Για λόγους ευκολίας, τα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους θεωρούνται ίσα 

με τα καθαρά κέρδη. Οι δείκτες ROA και ROE ορίζονται ως τα καθαρά κέρδη 

διαιρεμένα με το ύψος των περιουσιακών στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων, 

αντίστοιχα. Ο δείκτης EVA υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των λειτουργικών 

κερδών και της κεφαλαιακής επιβάρυνσης, η οποία ισούται με ποσό $6.000, που είναι 

η δέσμευση κεφαλαίου $50.000 πολλαπλασιασμένη με το υποτιθέμενο κόστος 

κεφαλαίου (12%). 

Η ερώτηση στην οποία θα πρέπει να απαντήσει η διοίκηση είναι πόσα από τα 

δάνεια θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Στην ουσία με τον τρόπο αυτό εξετάζεται και 

ποιος από τους τέσσερις δείκτες μέτρησης, με βάση τους οποίους θα ληφθεί και η 

απόφαση, συσχετίζεται περισσότερο με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργείται ο 

πίνακας 3.6.2, ο οποίος παρουσιάζει τα χαρτοφυλάκια των δανείων, ανάλογα με τον 

αριθμό που περιέχεται σε κάθε ένα από αυτά. 

 

Πίνακας 3.6.2 

Αριθμός Αποδεκτών 
Δανείων  1 2 3 4 5 6 

Λογαριασμοί 
Εισπρακτέοι 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

Δέσμευση 
Κεφαλαίου 50 100 150 200 250 300 

Καθαρά Κέρδη  
(NOPAT) 40 60 70 75 77 78 

ROA 4,0% 3,0% 2,3% 1,9% 1,5% 1,3% 

ROE 80,0% 60,0% 47,0% 38,0% 31,0% 26,0% 
Κεφαλαιακή 

Επιβάρυνση (12%) 6 12 18 24 30 36 

EVA 34 48 52 51 47 42 

* Όλες οι χρηματικές αξίες είναι σε χιλιάδες Ευρώ       
 

 Παρατηρούμε ότι αν επιλέγονταν δύο δάνεια, αυτά θα ήταν τα δάνεια #1 και 

#2, καθώς παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Το χαρτοφυλάκιο που 

προκύπτει δείχνει $2 εκ. σε λογαριασμούς εισπρακτέους, $100.000 δεσμευμένο 

κεφάλαιο και $60.000 αναμενόμενα καθαρά κέρδη. Για να μετρήσουμε την 

οικονομική επίδοση που επιτυγχάνεται κάθε φορά θα χρησιμοποιήσουμε τα 

αποτελέσματα των χαρτοφυλακίων και όχι την επιπλέον κερδοφορία που 

παρουσιάζεται κάθε φορά με την προσθήκη ενός επιπλέον δανείου. Η απάντηση, 

λοιπόν, στο ερώτημα του αριθμού των δανείων που θα γίνουν αποδεκτά είναι ότι 

αυτός εξαρτάται από το σύστημα ανταμοιβών το οποίο ισχύει για το τμήμα 

δανειοδοτήσεων. 
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Για παράδειγμα, αν το τμήμα αξιολογείται και ανταμείβεται με βάση το 

επίπεδο των κερδών, τότε είναι απόλυτα λογικό να γίνουν αποδεκτά και τα έξι δάνεια 

καθώς με τον τρόπο αυτό τα κέρδη και επομένως και οι ανταμοιβές μεγιστοποιούνται. 

Αντίθετα, αν η αξιολόγηση γίνεται με βάση το δείκτη ROA, ROE θα γίνει αποδεκτό 

μόνο το πρώτο δάνειο, καθώς η αποδοχή μεγαλύτερου αριθμού θα μειώσει το 

μέγεθος των δεικτών. 

Καμία όμως από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν μεγιστοποιεί τη 

δημιουργούμενη αξία για τους μετόχους. Από τον πίνακα 3.6.1, προκύπτει ότι τα 
δάνεια #1, #2, #3 παρέχουν αποδόσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το κόστος 

κεφαλαίου (12%). Επομένως, η απόφαση που μεγιστοποιεί την αξία είναι η αποδοχή 

των τριών πρώτων δανείων και η απόρριψη των υπολοίπων. Ο μόνος δείκτης 

μέτρησης της επίδοσης ο οποίος παρουσιάζει συνοχή με τη μεγιστοποίηση της αξίας 

είναι αυτός του δείκτη EVA. Αν το τμήμα δανειοδοτήσεων ανταμείβονταν με βάση το 

δείκτη EVA, το τμήμα θα αποδέχονταν τα τρία πρώτα δάνεια. 

Οι παραδοσιακοί δείκτες μέτρησης της επίδοσης (καθαρά κέρδη, ROA, ROE) 

δεν αντιπροσωπεύουν κατάλληλα το επίπεδο του κινδύνου που περιέχεται σε κάθε 

απόφαση και καθοδηγούν τη διοίκηση σε μια συμπεριφορά η οποία είναι είτε πολύ 

επιθετική (μεγιστοποίηση των κερδών) είτε πολύ συντηρητική (αποφυγή πτώσης του 

μεγέθους των δεικτών απόδοσης). Επιπλέον, ο δείκτης ROE για τα χαρτοφυλάκια των 

δανείων, δεν καταδεικνύει κάποια ευθεία σχέση με τη δημιουργία αξίας ή με το ύψος 

του κόστους κεφαλαίου. Ο δείκτης ROE λαμβάνει τιμές από 80% μέχρι 26%, οι 

οποίες είναι μεγαλύτερες από το κόστος κεφαλαίου. Επίσης, είναι παράξενο το 

γεγονός ότι ένας δείκτης 47% για τα τρία πρώτα δάνεια είναι ανώτερος (σε ότι 

αφορά τη δημιουργία αξίας) από το 80% για το πρώτο δάνειο.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι κανένας από τους παραδοσιακούς 

δείκτες απόδοσης δεν μπορεί να καταγράψει επακριβώς τη δημιουργία αξίας για τους 

μετόχους, όταν πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων. Αυτοί οι δείκτες 

καταδεικνύουν μόνο τη μέση κερδοφορία. Τα πλεονέκτημα του δείκτη EVA είναι ότι 

εκφράζεται σε χρηματική αξία. Επομένως, η μεγιστοποίηση της αξίας συσχετίζεται με 

τη μεγιστοποίηση του δείκτη EVA. Για το λόγο αυτό ο δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση της 

επίδοσης προκειμένου να επιτευχθεί ο υπέρτατος στόχος της επιχείρησης, η 

μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. 
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3.7 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ EVA 

Ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 

για την παροχή ισχυρών, διατηρήσιμων και αποδοτικών κινήτρων στο επίπεδο μιας 

επιχειρηματικής μονάδας. Όμως, ο δείκτης EVA δεν μπορεί από μόνος του να 

εκπληρώσει τους βασικούς στόχους ενός αποτελεσματικού συστήματος ανταμοιβών. 

Μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη συνοχή με το στόχο της δημιουργίας αξίας για τους 

μετόχους απ’ ότι το μέγεθος των λειτουργικών κερδών, καθώς αναγνωρίζει την 

οικονομική σημασία του κόστους κεφαλαίου, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη 
αφοσίωση στους εταιρικούς στόχους. Και αυτό γιατί υπάρχει πάντα η περίπτωση της 

θυσίας της μελλοντικής αξία των μετόχων στο βωμό της μεγιστοποίησης της 

τρέχουσας αξίας EVA. 

Το σύγχρονο σύστημα ανταμοιβών με βάση το δείκτη EVA λαμβάνει υπόψη 

την παραπάνω παράμετρο και προσπαθεί να την επιλύσει, προσφέροντας ταυτόχρονα 

ικανοποιητικές αποδοχές στα διοικητικά στελέχη. Η πρόσθετη αμοιβή η οποία 

παρέχεται σε ένα μάνατζερ με βάση τον δείκτη EVA αποτελείται από την ανταμοιβή 

για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου επίδοσης και από την μεταβολή του 

δείκτη EVA πάνω από την αναμενόμενη, η οποία μπορεί να είναι είτε θετική είτε 

αρνητική. Ειδικότερα: 

 

Επιπλέον Αμοιβή (Bonus)= Ανταμοιβή Στόχου + y%(ΔEVA – Αναμενόμενη Βελτίωση) 

 

Στο συγκεκριμένο σύστημα ανταμοιβών ο κύριος παράγοντας για τον 

προσδιορισμό της αμοιβής είναι η βελτίωση του δείκτη EVA πέρα από την 

αναμενόμενη. Αυτό συμβαίνει γιατί η έμφαση στη βελτίωση του δείκτη παρέχει πιο 

αποδοτικά κίνητρα από την επικέντρωση μόνο στο μέγεθος αυτό καθ’ αυτό του 

δείκτη EVA. Επίσης, η βελτίωση του EVA είναι ένα μέγεθος το οποίο μπορεί να 

εμφανιστεί σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι αποκλειστικά σε εκείνες που εμφανίζουν 

θετική αξία για τον δείκτη EVA. 

Η ανταμοιβή στόχου περιλαμβάνει το ύψος της αμοιβής όταν επιτυγχάνεται 

ένα αναμενόμενο ύψος του δείκτη EVA. Η συγκεκριμένη αμοιβή δίδεται προκειμένου 

το σύστημα ανταμοιβών να παρουσιάζει συνοχή με τη γενικότερη πρακτική που 

ακολουθείται στην αγορά εργασίας και η οποία προβλέπει την παροχή ικανοποιητικής 

αμοιβής για την επίτευξη της κανονικής ή αναμενόμενης επίδοσης. Το ύψος της 

συνολικής αμοιβής πιστώνεται σε ένα τραπεζικό λογαριασμού και το ισοζύγιο του 

συγκεκριμένου λογαριασμού καθορίζει το ύψος της αμοιβής το οποίο τελικά 

καταβάλλεται. 
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Ο κανόνας πληρωμής είναι το 100% του υπολοίπου του λογαριασμού (εάν 

αυτό είναι θετικό), αλλά δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος της ανταμοιβής στόχου συν 

το 1/3 της αμοιβής για την επίτευξη της τρέχουσας επίδοσης. Όταν το υπόλοιπο είναι 

αρνητικό δεν καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή. 

Ένα σύστημα ανταμοιβών με βάση το δείκτη EVA θα μπορούσε να λειτουργεί 

ως εξής (Πίνακας 3.7.1): 
 

Bonus = Ανταμοιβή Στόχου + y% (ΔEVA – Αναμενόμενη Βελτίωση) 

 

Bonus = €100.000 + 2% (ΔEVA – €5.000.000) 

 

Τον πρώτο χρόνο ο δείκτης βελτιώνεται από - €30 εκ. στα - €15 εκ. το οποίο 

σημαίνει ότι ΔEVA = €15 εκ. Αν αφαιρέσουμε την αναμενόμενη βελτίωση των €5 εκ. 

τότε η βελτίωση υπεράνω του αναμενόμενου θα είναι €10 εκ. Η συνολική αμοιβή θα 

είναι: 

 

Bonus = €100.000 + 2% (€15.000.000 – €5.000.000) = €300.000 

 

Η αμοιβή πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό και σύμφωνα με τον κανόνα 

πληρωμής το ποσό το οποίο καταβάλλεται είναι €167.000 (€100.000+1/3*€200.000). 

Ο τραπεζικός λογαριασμός έχει τώρα υπόλοιπο €133.000. 

 

Πίνακας 3.7.1 

  1ος 
Χρόνος 

2ος 
Χρόνος 

3ος 
Χρόνος 

EVA 
(χρόνος 0 = - €30.000.000) -15.000.000 -20.000.000 -5.000.000 

Βελτίωση EVA 15.000.000 -5.000.000 15.000.000 
Αναμενόμενη Βελτίωση 

EVA 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Ανταμοιβή Στόχου 100.000 100.000 100.000 
Bonus 300.000 -100.000 300.000 

Bonus στον Τραπεζικό 
Λογαριασμό 300.000 33.000 300.000 

Πληρωμή Bonus 167.000 33.000 167.000 

Τραπεζικό υπόλοιπο 133.000 0 133.000 

 
Το δεύτερο χρόνο ο δείκτης EVA μειώνεται από - €15 εκ. στα - €20 εκ. και 

συνεπώς ΔEVA = - €5 εκ. Η αμοιβή θα είναι τώρα: 

 

Bonus = €100.000 + 2% (- €5.000.000 – €5.000.000) = - €100.000 
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Το ποσό αυτό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό μειώνοντας το 

υπόλοιπο του από €133.000 σε €33.000. Επειδή, το υπόλοιπο είναι μικρότερο από 

την αμοιβή στόχου, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό των €33.000 ως αμοιβή για τον 

δεύτερο χρόνο. 

Τον τρίτο χρόνο, ο δείκτης EVA βελτιώνεται από - €20 εκ. στα - €5 εκ., 

δηλαδή ΔEVA = €15 εκ. Η αμοιβή είναι: 

 

Bonus = €100.000 + 2% (€15.000.000 – €5.000.000) = €300.000 

 

Σύμφωνα με τον κανόνα πληρωμών η καταβαλλόμενη αμοιβή στο τέλους του 

τρίτου έτους είναι €167.000 και το υπόλοιπο του λογαριασμού €133.000. 

Από το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι το τελικό 

υπόλοιπο του λογαριασμού συν τη συνολική καταβαλλόμενη αμοιβή ισούται με την 

αμοιβή στόχου για τρία χρόνια συν το 2% της συνολικής μεταβολής του δείκτη EVA 

πάνω από την αναμενόμενη. Συγκεκριμένα: 

 

Bonus = €300.000 + 2% (€25.000.000 – €15.000.000) = €500.000 

 

Τα €500.000 είναι η συνολική καταβαλλόμενη αμοιβή των €367.000 συν το 

υπόλοιπο του λογαριασμού των €133.000. Η παραπάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι το 

σύγχρονο σύστημα ανταμοιβών συνδέει τη συνολική αμοιβή με τη συνολικά 

επιτευχθείσα επίδοση της επιχείρησης. 

Το σύγχρονο σύστημα ανταμοιβών EVA δείχνει επίσης τον τρόπο με τον 

οποίο οι στόχοι για το επίπεδο EVA επανασχεδιάζονται κάθε χρόνο με μια διαδικασία 

γνωστή ως EVA bonus calibration. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε τρεις 

παραμέτρους: την ανταμοιβή στόχου, την αναμενόμενη βελτίωση EVA και το 

διάστημα EVA. Η ανταμοιβή στόχου βασίζεται στην ανάλυση του συστήματος 

ανταμοιβών των ανταγωνιστών κάτι που διασφαλίζει το γεγονός ότι οι αμοιβές 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις αμοιβές που καταβάλλονται σε στελέχη με 

παρόμοιες αρμοδιότητες σε όμοιες επιχειρήσεις. Τα στελέχη κερδίζουν τη 

συγκεκριμένη αμοιβή εφόσον επιτύχουν το αναμενόμενο επίπεδο EVA, το οποίο 

παρέχει στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης μια απόδοση επί της επένδυσης ίση 

τουλάχιστον με το κόστος κεφαλαίου. Αν καταφέρουν να ξεπεράσουν τις 

συγκεκριμένες προσδοκίες, η συνολική αμοιβή ξεπερνά την ανταμοιβή στόχου ενώ η 

πραγματοποίηση μειωμένης επίδοσης επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. 

Το διάστημα EVA αντιπροσωπεύει το επίπεδο της μειωμένης επίδοσης 

(υστέρησης του δείκτη EVA) που επιφέρει μηδενική πρόσθετη αμοιβή καθώς και το 

επίπεδο της υπεραπόδοσης που διπλασιάζει την ανταμοιβή. Με άλλα λόγια 

καθορίζεται η ευαισθησία της αμοιβής στη μεταβολή του δείκτη είτε αυτή είναι θετική 
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είτε αρνητική. Όσο μεγαλύτερο (μικρότερο) είναι το διάστημα EVA τόσο μικρότερη 

(μεγαλύτερη) είναι η ευαισθησία της αμοιβής στην πραγματοποίηση υπέρ ή υπό 

επίδοσης. Για τον υπολογισμό του διαστήματος EVA θα πρέπει πρώτα να υπολογιστεί 

το επίπεδο εκείνο του δείκτη EVA το οποίο θα δώσει στους μετόχους μηδενική 

απόδοση. Και αυτό γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει 

να αποδεκτούν τις κυρώσεις λαμβάνοντας και οι ίδιοι μηδενική πρόσθετη αμοιβή. 

Η παραπάνω ανάλυση παρέχει μόνο τις κατευθυντήριες γραμμές που θα 

πρέπει να διέπουν ένα σύγχρονο σύστημα ανταμοιβών. Στην ουσία θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη μια σειρά από παραμέτρους, στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τους 

στόχους (alignment), της μόχλευσης (leverage), του κινδύνου παρακράτησης 

(retention risk) και του κόστους για τους μετόχους (shareholder cost). 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

 

Μεταξύ της βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αγοράς, 

ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών ερευνών εξετάζει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ 

«λογιστικών αριθμών» και αποδόσεων των μετοχών. Μια τέτοια αναζήτηση είναι 

σημαντική καθώς αν υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της πληροφόρησης που 

βασίζεται σε λογιστικά δεδομένα και στις αποδόσεις της αγοράς, τότε η εξεταζόμενη 

(ανεξάρτητη) μεταβλητή θα παρέχει μια ακριβής ένδειξη σχετικά με την αξία της 

επιχείρησης. Συνεπώς, η αναγνώριση αυξημένης αξίας της επιχείρησης ή 

υποτιμημένων μετοχών θα μπορούσε να πραγματοποιείται με τη συγκεκριμένη αυτή 

διαδικασία. Παραδοσιακά, οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες επικεντρώνονταν στα 

λογιστικά κέρδη και στα έσοδα ενώ τα τελευταία χρόνια την προσοχή προσελκύουν 

τα μεγέθη των χρηματορροών και του «υπολειμματικού εισοδήματος». Στο πλαίσιο 

αυτό της βιβλιογραφίας εντάσσονται και οι έρευνες που μελετούν την ύπαρξη σχέσης 

μεταξύ του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας και αξίας της επιχείρησης. 

Σήμερα, υπάρχει ολοένα και αυξανόμενος αριθμός ερευνών που εξετάζει το 

κατά πόσο οι δείκτες μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης είναι ικανοί στο να 

μεγιστοποιούν την αξία των μετόχων. Τα στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα 

είναι συγκεχυμένα καθώς δεν έχει αποδειχθεί πλήρως η συσχέτιση μεταξύ αξίας 

επιχείρησης ή των αποδόσεων των μετοχών με τους δείκτες μέτρησης της επίδοσης. 

Ωστόσο κάνοντας τη διάκριση μεταξύ των ερευνών που διεξάγονται από 

ακαδημαϊκούς και εκείνες που προωθούν «πρωτοποριακούς» δείκτες μέτρησης της 

επίδοσης, θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι τελευταίες παρατηρούν μια ανωτερότητα του 

δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας καθώς ανακαλύπτουν ότι εξηγεί καλύτερα τις 

μεταβολές στις τιμές των μετοχών. Στις γραμμές που ακολουθούν αναλύονται τα 

αποτελέσματα των σημαντικότερων εμπειρικών ερευνών, οι οποίες πραγματεύονται 

το θέμα της σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ της αξίας της επιχείρησης και του 

δείκτη EVA, επίσης μελετούν την ανωτερότητά του και γενικότερα παρέχουν τις 

κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες κινείται και η παρούσα εργασία. 

 

4.1 STEPHEN O’ BYRNE (1996) 

 

Ο Stephen O’ Byrne στην εργασία του διαπραγματεύεται το θέμα του 

προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης προκειμένου σε τελική ανάλυση να 

προσδιοριστεί το ποσό στο οποίο θεωρείται συμφέρουσα η εξαγορά μιας εταιρείας. 
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Ένας γενικά αποδεκτός τρόπος προσδιορισμού της αξίας αποτελεί η προεξόφληση 

των μελλοντικών χρηματορροών που επρόκειτο να πραγματοποιήσει η επιχείρηση. 

Για το λόγο αυτό τα άτομα τα οποία υπεισέρχονται στη διαδικασία της εξαγοράς, οι 

αγοραστές και οι πωλητές της εταιρείας – οργανισμού, πραγματοποιούν προβλέψεις 

σχετικά με το μελλοντικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Ο O’ Byrne κάνοντας την 

παραδοχή ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον τρόπο σκέψης των ενδιαφερομένων 

πλευρών αναφορικά με το σχηματισμό αυτών των προβλέψεων, προσπαθεί να 

αναπτύξει ένα λειτουργικό δείκτη μέτρησης της επίδοσης. Ο δείκτης αυτός πρέπει να 

συνδέεται με τις χρηματορροές και ταυτόχρονα να μπορεί να προβλέψει τις 

δημοσιευμένες αγοραίες αξίες των επιχειρήσεων όπως αυτές διαμορφώνονται από τις 

τιμές των μετοχών.  

Στόχος του O’ Byrne στη συγκεκριμένη εργασία είναι να αποδείξει ότι ο 

δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι εκείνος ο λειτουργικός δείκτης 

μέτρησης της επίδοσης ο οποίος μπορεί να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς του προκαλούν τους ερευνητές εκείνους οι οποίοι 

θεωρούν ότι τα κέρδη, χωρίς αναφορά στο κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία τους, είναι ικανά να εξηγήσουν τις μεταβολές οι οποίες παρατηρούνται 

στις αποδόσεις των επενδυτών. 

Ο O’ Byrne προκειμένου να δημιουργήσει το μοντέλο με βάση το οποίο θα 

αποδείξει την ανωτερότητα του δείκτη EVA, κάνει μια αναφορά στο άρθρο “Dividend 

Policy, Growth and The Valuation of Shares”, των Modigliani και Miller, το οποίο και 

θεωρεί ως την έναρξη της σύγχρονης θεωρίας αξιολόγησης. Στο άρθρο αυτό οι Μ & 

Μ παρουσιάζουν τη σχέση η οποία δηλώνει ότι η αξία της επιχείρησης (αγοραία αξία 

ιδίων και ξένων κεφαλαίων) είναι το άθροισμα της παρούσας και τις μελλοντικά 

αναμενόμενης λειτουργικής χρηματορροής. Συγκεκριμένα, η εξίσωση είναι: 

 

( )[ ] ( )tc1c-rIcNOPATV +∗+= ∑  

όπου: 

V: η αξία της επιχείρησης 

NOPAT: τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους της επιχείρησης 

I: το ύψος της νέας επένδυσης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο 

r: το ποσοστό απόδοσης της νέας επένδυσης 

c: το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης 

 

Η εξίσωση των Μ & Μ διαχωρίζει την αξία της επιχείρησης σε δύο συστατικά 

μέρη. Το πρώτο, « cNOPAT »,  αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία των τρεχόντων 

εσόδων, με την υπόθεση ότι αυτά παραμένουν σταθερά στο μέλλον, και θεωρείται 

ως η τρέχουσα λειτουργική αξία της επιχείρησης. Το δεύτερο στοιχείο του μοντέλου, 
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« ( )[ ] ( )tc1c-rI +∗∑ », παρουσιάζει τη μελλοντική δυναμική ανάπτυξης της 

επιχείρησης. Το μοντέλο υποθέτει ότι η μελλοντική απόδοση κάθε νέας επένδυσης 

είναι σταθερή και συνεπώς η βελτίωση στο δείκτη EVA για τον επόμενο χρόνο θα 

είναι . Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη σύγχρονη 

χρηματοοικονομική θεωρία, όταν η επένδυση αποδίδει περισσότερο από το κόστος 

του κεφαλαίου (πρέπει το r να είναι μεγαλύτερο από το c και συνεπώς ο δείκτης EVA 

θετικός), τότε μόνο η προοπτική ανάπτυξης της εταιρείας είναι θετική και επομένως η 

βελτίωση της αξίας της επιχείρησης είναι εφικτή. 

( c-rI× )

Προκειμένου να μελετηθεί η δύναμη πρόβλεψης που έχει ο δείκτης EVA σε 

σύγκριση με τα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους και την ελεύθερη 

χρηματορροή8, ο O’ Byrne κατασκεύασε μια σειρά από μοντέλα. Η εξίσωση με την 

οποία θα μπορούσε να διαπιστωθεί η ύπαρξη σχέσης μεταξύ της αγοραίας αξίας της 

επιχείρησης και των δεικτών μέτρησης της απόδοσης είναι: 

( )cEVAbcapitalaueMarket Val ×+×=  και προκειμένου να γίνει πιο εύχρηστο για 

παλινδρόμηση λαμβάνει τη μορφή: 

 

( ) CapitalcEVAbaCapitalueMarket Val ×+=  

 

Για την αξιολόγηση και των άλλων δύο μεταβλητών τα μοντέλα που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

 

( )CapitalNOPATbaCapitalueMarket Val ×+=  

 

( )CapitalFCFbaCapitalueMarket Val ×+=  

 

Οι τιμές για τις μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα 

προέρχονται από δεδομένα εννέα χρόνων που καλύπτουν την περίοδο 1985- 1993 

και περιέχονται στη βάση δεδομένων9 την οποία διατηρεί η εταιρεία συμβούλων 

Stern Stewart & Co. Το συνολικό δείγμα αποτελούνταν από 6.551 επιχειρησιακά έτη. 

Ο O’ Byrne χρησιμοποιώντας τα παραπάνω μοντέλα και πραγματοποιώντας 

την ανάλυση παλινδρόμησης κατέληξε στα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.1.1. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, τα λειτουργικά κέρδη μετά από 

φόρους και ο δείκτης EVA εμφανίζονται να έχουν την ίδια επεξηγηματική δύναμη, 

καθώς και οι δύο μεταβλητές εξηγούν το ένα τρίτο των μεταβολών της εξαρτημένης 

                                                 
8 Ως ελεύθερη χρηματορροή μεταφράζουμε τον αγγλικό όρο Free Cash Flow. 
9 Η βάση δεδομένων της εταιρείας ονομάζεται Performance 1000 Database και πρόκειται για ένα αρχείο 
EXCEL το οποίο περιέχει στοιχεία σχετικά με τον δείκτη EVA, τον δείκτη MVA, το ύψος του κεφαλαίου, 
τα λειτουργικά αποτελέσματα, την απόδοση επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και του 
κόστους κεφαλαίου των 1000 μεγαλύτερων αμερικανικών επιχειρήσεων.  
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μεταβλητής που είναι η αγοραία αξία. Συγκεκριμένα, η μεταβλητή NOPAT έχει 

συντελεστή συσχέτισης10 33%, ενώ ο δείκτης EVA 31%. Αντίθετα, η μεταβλητή της 

«ελεύθερης χρηματορροής» εμφανίζεται να μην έχει επεξηγηματική δύναμη. 

Στη συνέχεια της έρευνάς του ο O’ Byrne διαπιστώνει ότι τα μοντέλα τα οποία 

αρχικά χρησιμοποίησε έχουν την τάση να αυξάνουν την επεξηγηματική δύναμη των 

λειτουργικών κερδών μετά από φόρους και ταυτόχρονα να υποεκτιμούν τις 

δυνατότητες του δείκτη EVA. Προκειμένου να αποδείξει την επεξηγηματική 

ανωτερότητα του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τα 

λειτουργικά κέρδη, προεκτείνει τα αρχικό μοντέλο παλινδρόμησης. Στην 

πραγματικότητα συμπεριλαμβάνει δύο ακόμη μεταβλητές, μία που να αντικατοπτρίζει 

τη δυνατότητα της επιχείρησης να επιτυγχάνει θετικούς ή αρνητικούς δείκτες EVA 

από χρόνο σε χρόνο και μία που να εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά 

αξιολογεί τις επιχειρήσεις με διαφορετικό ύψος κεφαλαίου. 

Οι μετατροπές αυτές πραγματοποιούνται καθώς ο O’ Byrne θεωρεί ότι θετικές 

τιμές για τον δείκτη EVA δείχνουν την προσδοκία της αγοράς ότι οι επιχειρήσεις που 

επιτυγχάνουν κάτι τέτοιο είναι πιο πιθανό να επιτύχουν αυξημένες αποδόσεις αν 

αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση. Σε ότι αφορά τη δεύτερη μεταβλητή, η οποία 

δηλώνει το μέγεθος των επιχειρήσεων, ο O’ Byrne θεωρεί ότι καθώς αυξάνεται το 

μέγεθος, η δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας μειώνεται και συνεπώς η 

κατάσταση αυτή έχει αντίκτυπο στην αγοραία αξία. 

Μετά από τις αλλαγές αυτές το μοντέλο λαμβάνει την εξής μορφή: 

 

( )( ) ( )( ) ( )( )CapitalcEVAeCapitalcEVAdCapitallnbaCapitalueMarket Val -+++= +  

 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1.2. 

Ο διαχωρισμός θετικών και αρνητικών τιμών για τον δείκτη EVA αυξάνει το 

συντελεστή συσχέτισης του μοντέλου από 31% σε 38%. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση 

μεταβλητής για το μέγεθος των επιχειρήσεων αυξάνει την επεξηγηματική δύναμη του 

δείκτη από 38% σε 42%. Στη συνέχεια, ο O’ Byrne θέλοντας να αυξήσει την 

ικανότητα του μοντέλου υπολογίζει τους συντελεστές που αντιστοιχούν σε κάθε έναν 

από τους 57 κλάδους δραστηριότητας στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις του 

δείγματος. Η επεξηγηματική δύναμη του μοντέλου αυξάνεται από 42% σε 56%. 

Τέλος, ο O’ Byrne, βασιζόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας των Easton, 

Harris και Ohlson πραγματοποιεί μια σειρά από παλινδρομήσεις στις οποίες εξετάζει 

την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών (NOPAT, EVA, FCF) 

και της αγοραίας αξίας για χρονικές μεταβολές πέντε και δέκα ετών. Τα αποτελέσματα 

                                                 
10 Ο συντελεστής συσχέτισης, R2, είναι ένας δείκτης μέτρησης της μεταβλητότητας. Στην περίπτωση 
αυτή R2=0,33 σημαίνει το 33% των μεταβολών που συμβαίνουν στον δείκτη Market Value/ Capital 
εξηγούνται από τις κινήσεις του δείκτη EVA 
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στα οποία καταλήγει δείχνουν ότι οι μεταβολές των πέντε ετών εξηγούν το 55% των 

μεταβολών της αγοραίας προστιθέμενης αξίας, ενώ οι μεταβολές των δέκα ετών του 

δείκτη εξηγούν το 74%. Σε αντίθεση, το μοντέλο για τα λειτουργικά αποτελέσματα 

μετά από φόρους εξηγεί μόνο το 24%, όταν οι μεταβολές αναφέρονται στην περίοδο 

των πέντε ετών και 64% όταν πρόκειται για μεταβολές δέκα ετών. 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο Stephen O’ Byrne είναι ότι ο δείκτης 

ΕVA, σε αντίθεση με τα λειτουργικά αποτελέσματα μετά από φόρους ή άλλους 

δείκτες μέτρησης της επίδοσης, συνδέεται με την αγοραία προστιθέμενη αξία μιας 

επιχείρησης. Αυτό βέβαια συμβαίνει στην περίπτωση που αναγνωριστούν και 

χρησιμοποιηθούν δύο σημαντικές σχέσεις μεταξύ του δείκτη EVA και της αγοραίας 

αξίας. Η πρώτη σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι οι επενδυτές αξιολογούν με 

διαφορετικό τρόπο τις θετικές και αρνητικές τιμές του δείκτη EVA. Οι θετικές 

δείχνουν δυνατότητα ανάπτυξης για την εταιρεία που τις πραγματοποιεί, ενώ οι 

αρνητικές δείχνουν πιθανότητα η εταιρεία να εισέλθει σε φάση αναδιοργάνωσης 

προκειμένου να διορθώσει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Η δεύτερη 

σχέση προκύπτει με την αναγνώριση συντελεστών για το μέγεθος του κεφαλαίου. Οι 

συντελεστές αυτοί μειώνονται καθώς αυξάνεται το μέγεθος της εταιρείας. Η αντίληψη 

της αγοράς για μια τέτοια κατάσταση είναι ότι η αύξηση του μεγέθους θα επιφέρει 

αντιοικονομίες κλίμακας και συνεπώς μικρότερη πιθανότητα για βελτίωση του δείκτη 

EVA στο μέλλον.  

 

4.2 DENNIS UYEMURA, CHARLES C. KANTOR AND JUSTIN M. 

PETTIT (1996) 
 

Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρική 

διακυβέρνηση στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο είναι ο προσδιορισμός και η 

εφαρμογή ενός ευκρινούς δείκτη μέτρησης της επίδοσης, ο οποίος μάλιστα να 

παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Για 

πολλούς ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την ευρέως διαδεδομένη χρήση 

του εδώ και είκοσι χρόνια.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας των Uyemura, Kantor και Pettit, οι οποίοι 

ανήκουν στους υποστηρικτές του δείκτη EVA, είναι να παρέχουν μια γενική εικόνα 

των μετρήσεων και αναλύσεων που είναι απαραίτητες για τη χρήση του EVA σε όλα 

τα επίπεδα των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο. Η 

εργασία αυτή εμπεριέχει και ένα ερευνητικό κομμάτι στο οποίο παραθέτονται στοιχεία 

σχετικά με τη δυνατή συσχέτιση που συνδέει την αγοραία αξία των τραπεζικών 

οργανισμών με τον δείκτη EVA. Επίσης, ο συγκεκριμένος δείκτης συγκρίνεται με 
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άλλους παραδοσιακούς δείκτες επίδοσης όπως είναι οι δείκτες ROA, ROE, το μέγεθος 

των καθαρών κερδών και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS). Τα στοιχεία τα οποία 

αναλύονται προέρχονται από τους 100 μεγαλύτερους αμερικανικούς τραπεζικούς 

οργανισμούς και καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1986-1995. 

Η στατιστική συσχέτιση μεταξύ της αγοραίας προστιθέμενης αξίας και των 

δεικτών μέτρησης της επίδοσης καταγράφονται στο σχήμα 4.2.1 και στον πίνακα 
4.1.1. Μεταξύ όλων των δεικτών, ο EVA παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με 

την αγοραία προστιθέμενη αξία. Η εξαρτημένη μεταβλητή MVA είναι εκφρασμένη σε 

χρηματικές μονάδες. Οι συντελεστές συσχέτισης που προκύπτουν είναι για τον δείκτη 

EVA R2= 40%, για τον δείκτη ROA R2= 13%,  για τον δείκτη ROE R2= 10%, για τα 

καθαρά κέρδη R2= 8% και για τα κέρδη ανά μετοχή R2= 6%. 

Στη συνέχεια επιχειρείται μια εναλλακτική προσέγγιση του θέματος με την 

πραγματοποίηση παλινδρόμησης μεταξύ των δεικτών μέτρησης της επίδοσης και της 

μεταβλητής Standardized MVA11. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 
4.2.2 και στον πίνακα 4.2.2. Στη συγκεκριμένη παλινδρόμηση ως εξαρτημένες και 

ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν χρησιμοποιηθεί πενταετής μεταβολές κατά τη χρονική 

περίοδο 1986- 1995. Οι συντελεστές συσχέτισης που προκύπτουν είναι για τον δείκτη 

EVA R2= 40%, για τον δείκτη ROA R2= 25%,  για τον δείκτη ROE R2= 21%, για τα 

καθαρά κέρδη R2= 3% και για τα κέρδη ανά μετοχή R2= 6%. Για μια ακόμη φορά το 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι ερευνητές είναι ότι ο δείκτης EVA εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη συσχέτιση με την αγοραία προστιθέμενη αξία. 

Τέλος, οι Uyemura et al. αποδεικνύουν την αυξημένη συσχέτιση του δείκτη 

EVA και διαγραμματικά. Συγκεκριμένα, στο σχήμα 4.2.3 περιέχονται τα αθροιστικά 

μεγέθη της αγοραίας προστιθέμενης αξίας, του δείκτη EVA και των καθαρών κερδών. 

Η πορεία της γραμμής που προκύπτει ενώνοντας τα σημεία της αγοραίας 

προστιθέμενης αξίας, ομοιάζει σημαντικά με τη γραμμή που δημιουργείται από τα 

σημεία του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας, σε αντίθεση με τη γραμμή των 

καθαρών κερδών που ακολουθεί διαφορετική πορεία. Ειδικότερα, η πτωτική τάση 

των ετών 1986 έως 1991, αντικατοπτρίζεται και στις δύο μεταβλητές, την αγοραία 

προστιθέμενη αξία και τον δείκτη EVA. Στη συνέχεια, από το 1991 έως το 1995, 

παρατηρείται σημαντική βελτίωση, με εξαίρεση το έτος 1994 όπου μία κατακόρυφη 

αύξηση των επιτοκίων περιόρισε την επίδοση των τραπεζικών οργανισμών του 

δείγματος. 

Στο σχήμα 4.2.4 παρουσιάζονται τα αθροιστικά μεγέθη των μεταβλητών 

Stabdardized MVA, Standardized EVA και ROE για το συγκεκριμένο δείγμα τραπεζών. 

Και εδώ πάλι παρατηρείται σημαντική αναλογία των γραμμών των μεταβλητών MVA 

και EVA. Στον δείκτη ROE, αντικατοπτρίζεται η σημαντική μεταβολή των κερδών 

εξαιτίας των μεγάλων προβλέψεων που διενεργήθηκαν το 1987. Την επόμενη χρονιά 

 
11 Η μεταβλητή που προκύπτει αν διαιρέσουμε την MVA με το μέγεθος του κεφαλαίου 
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τα κέρδη επανακάμπτουν καθώς το επίπεδο των προβλέψεων είναι σαφώς 

χαμηλότερο. Οι εντυπωσιακές αυτές αλλαγές που παρατηρούνται στα κέρδη και στον 

δείκτη ROE αγνοούνται από την αγορά (όπως αυτό διαφαίνεται από τη γραμμή MVA). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις προσφέρουν εμπειρικά στοιχεία ότι οι αγορές και συνεπώς 

οι επενδυτές δεν ενδιαφέρονται για το επίπεδο των προβλέψεων, δηλαδή το επίπεδο 

των τρεχόντων κερδών, αλλά για άλλους παράγοντες οι οποίοι απεικονίζονται στον 

δείκτη EVA.  

  

4.3 GARY C. BIDDLE, ROBERT M. BOWEN AND JAMES S. 

WALLACE (1996) 
 

Η εργασία των Biddle, Bowen και Wallace πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 

διερευνήσουν το κατά πόσο ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας παρουσιάζει 

μεγαλύτερη συσχέτιση με τις αποδόσεις των μετοχών και την αξία της επιχείρησης σε 

σχέση με άλλους δείκτες μέτρησης της οικονομικής επίδοσης. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε για να αξιολογήσει ποια από τα συστατικά στοιχεία του δείκτη 

EVA συνεισφέρουν περισσότερο στην εξήγηση των μεταβολών της αξίας της 

επιχείρησης. 

Η εργασία των Biddle et al. αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος 

παρέχεται το πλαίσιο της σχετικής12 πληροφόρησης στο οποίο εξετάζεται ποια από τις 

μεταβλητές (EVA, υπολειμματικό εισόδημα, λειτουργικές χρηματορροές και κέρδη) 

εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τις αποδόσεις των μετοχών. Στην ουσία στο 

τμήμα αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση μια από τις απόψεις της εταιρείας συμβούλων 

Stern Stewart & Co σχετικά με την επεξηγηματική ανωτερότητα του δείκτη EVA. Τα 

δείγμα αποτελείται από 6.174 επιχειρηματικά έτη καλύπτοντας τη χρονικά περίοδο 

1984- 1993. Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας παρέχεται το πλαίσιο πρόσθετης13 

πληροφόρησης. Συγκεκριμένα εξετάζεται το κατά πόσο συγκεκριμένα στοιχεία που 

συνθέτουν τον δείκτη EVA μπορούν να εξηγήσουν τις μεταβολές στις τιμές των 

μετοχών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο ο δείκτης EVA διαχωρίζεται 

στα συστατικά του μέρη τα οποία είναι μετρητά από τη λειτουργία της εταιρείας, 

δεδουλευμένα λειτουργικά έξοδα, κεφαλαιακές επιβαρύνσεις και λογιστικές 

μετατροπές.  

 
12 Κατά το πλαίσιο σχετικής πληροφόρησης (relative information content) εξετάζεται ποια από τις 
μεταβλητές παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή.  
13 Κατά το πλαίσιο πρόσθετης πληροφόρησης (incremental information content) εξετάζεται ποιο από τα 
συστατικά στοιχεία ενός δείκτη συνεισφέρει περισσότερο στην εξήγηση των μεταβολών της 
εξαρτημένης μεταβλητής.  
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Για την εξέταση της επεξηγηματικής ανωτερότητας ενός δείκτη μέτρησης 

οικονομικής επίδοσης έναντι κάποιου άλλου, πραγματοποιούνται μια σειρά από 

παλινδρομήσεις με βάση το μοντέλο: 

 

t1-t1-t21-tt10t eMVEXbMVEXbbD +++=  

όπου: 

Dt: η εξαρτημένη μεταβλητή η οποία μετρά τις αποδόσεις των μετοχών 

Xt: η υπό εξέταση μεταβλητή τη χρονική στιγμή t 

MVEt: η αγοραία αξία της καθαρής θέσης τρεις μήνες μετά την έναρξη του 

οικονομικού έτους 

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρει επίσης πληροφόρηση σχετικά με το αν 

οι μεταβλητές με μια χρονική υστέρηση μπορούν να εξηγήσουν τις μεταβολές των 

μετοχών. Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν παρουσιάζονται στον πίνακα 
4.3.1 (Panel A). Συγκεκριμένα, τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBEI) έχουν 

το μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης ίσο με 9,04%. Το υπολειμματικό εισόδημα 

εμφανίζει R2= 6,24% και ο δείκτης EVA R2= 5,07%. Οι παραπάνω μεταβλητές 

υπερισχύουν των λειτουργικών χρηματορροών που παρουσιάζουν το χαμηλότερο 

συντελεστή συσχέτισης ίσο με 2,38%. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι 

ερευνητές από την πραγματοποίηση των παραπάνω παλινδρομήσεων είναι ότι τα 

ολικά αποτελέσματα έχουν την μεγαλύτερη επεξηγηματική δύναμη σε σύγκριση με 

τους άλλους δείκτες μέτρησης της επίδοσης. 

Στη συνέχεια οι Biddle et al. ακολουθώντας τη διαδικασία της έρευνας του 

Stephen O’ Byrne, αναγνωρίζει θετικές και αρνητικές τιμές για όλες τις υπό εξέταση 

μεταβλητές. Το μοντέλο μετασχηματίζεται και λαμβάνει την εξής μορφή: 

 

t1-tneg1,-t4

1-tpos1,-t31-tnegt,21-tpost,10t

eMVEXb      

MVEXbMVEXbMVEXbbD

++

+++=
 

όπου: 

Xt,pos: θετικές τιμές για τον υπό εξέταση δείκτη επίδοσης 

Xt,neg: αρνητικές τιμές για τον υπό εξέταση δείκτη επίδοσης 

 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα 
4.3.1 (Panel B). Συγκεκριμένα, τα ολικά αποτελέσματα έχουν συντελεστή 

συσχέτισης R2= 12,78%, το υπολειμματικό εισόδημα R2= 7,32%, ο δείκτης EVA R2= 

6,49% και οι λειτουργικές χρηματορροές R2= 2,8%. Συνεπώς, το συμπέρασμα στο 

οποίο καταλήγουν οι ερευνητές από την πραγματοποίηση των παραπάνω δύο 

παλινδρομήσεων είναι ότι δεν προκύπτουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την 
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ανωτερότητα του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας έναντι των ολικών 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης. 

Σχετικά με το τμήμα της εργασίας στο οποίο εξετάζεται το πλαίσιο παροχής 

πρόσθετης πληροφόρησης, οι Biddle et al. χρησιμοποιούν το ακόλουθο μοντέλο: 

 

t1-t10t91-t8t71-t6

t51-t4t31-t2t10t

eAccAdjbAccAdjbCapChgbCapChgbATIntb      
ATIntbAccrualbAccrualbCFObCFObbD

++++++
+++++=

 

 

όπου: 

CFO: οι λειτουργικές χρηματορροές 

Accrual: τα δεδουλευμένα λειτουργικά έξοδα 

ATInt: η δαπάνη για τόκους μετά από φόρους 

CapChg: οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις 

AccAdj: οι λογιστικές μετατροπές για τον καλύτερο υπολογισμό του δείκτη 

EVA 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν καταγράφονται στον πίνακα 4.3.2. Το 

μέγεθος των F-statistics καταδεικνύει ότι η μεταβλητή των λειτουργικών 

χρηματορροών και των δεδουλευμένων λειτουργικών εξόδων, έχουν τη μεγαλύτερη 

συμβολή στην αιτιολόγηση των μεταβολών στις τιμές των μετοχών. Αντίθετα, οι 

μεταβλητές των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων, των δαπανών για τόκους μετά από 

φόρους και των λογιστικών μετατροπών έχουν πολύ μικρότερη συμβολή. 

Το επόμενο βήμα της εργασίας των Biddle et al. είναι να ελέγξουν τον 

ισχυρισμό της εταιρείας συμβούλων Stern Stewart & Co ότι ο δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας εμφανίζει ισχυρή επεξηγηματική δύναμη όταν χρησιμοποιούνται 

οι μεταβολές πέντε ετών ως εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές. Το μοντέλο 

που χρησιμοποιείται είναι το εξής: 

 

t5-t5-t25-tt10t eMVEXbMVEXbbD +++= ∑∑  

  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3.3. Οι συντελεστές 

συσχέτισης που προκύπτουν είναι για τα ολικά αποτελέσματα R2= 31,18%, για τις 

λειτουργικές χρηματορροές R2= 18,88%, για τον δείκτη EVA R2= 14,46% και για το 

υπολειμματικό εισόδημα R2= 10,90%. με αποτέλεσμα και πάλι να μην αιτιολογείται η 

επεξηγηματική ανωτερότητα του δείκτη EVA. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παραθέσουμε την άποψη των Biddle et al. 

σύμφωνα με την οποία υποστηρίζουν ότι ο Stephen O’ Byrne θα έπρεπε τις 

μεταβολές που πραγματοποιεί στο μοντέλο παλινδρόμησης για τον δείκτη EVA να τις 

πραγματοποιήσει και στο μοντέλο για τα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους. Την 
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εργασία αυτή την πραγματοποιούν οι Biddle et al. χρησιμοποιώντας το ακόλουθο 

μοντέλο: 

 

( )
tjj

1-t31-tnegt,21-tpost,101-tt

eIb                     

capitallnbcapitalYbcapitalYbbcapitalMV

++

+++=

∑
 

 

Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα 4.3.4. Οι συντελεστές 

συσχέτισης που προκύπτουν είναι για τα ολικά αποτελέσματα R2= 53,21%, για τον 

δείκτη EVA R2= 49,65% και για τα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους R2= 48,86%, 

με αποτέλεσμα ο δείκτης EVA να υπολείπεται και πάλι των ολικών αποτελεσμάτων 

εκμετάλλευσης. 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν με την εργασία τους οι Biddle et al. 

είναι ότι τόσο ο δείκτης EVA όσο και τα επιμέρους στοιχεία που τον συνθέτουν δεν 

έχουν μεγάλη επεξηγηματική δύναμη ως προς την εξήγηση των μεταβολών στις τιμές 

των μετοχών. Τα στοιχεία αυτά θέτουν σε αμφισβήτηση τα όσα υποστηρίζει η 

εταιρεία Stern Stewart & Co σχετικά με την ανωτερότητα του δείκτη έναντι όλων των 

άλλων δεικτών μέτρησης της επίδοσης.   

 

4.4 JONATHAN K. KRAMER AND GEORGE PUSHNER (1997) 

Οι Jonathan K. Kramer και George Pushner (1997) επιδιώκουν με τη 

συγκεκριμένη εργασία να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ δείκτη EVA και αγοραίας 

προστιθέμενης αξίας. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν προέρχονται από τη βάση 

δεδομένων της εταιρείας Stern Stewart & Co και καλύπτουν τη χρονική περίοδο 

1982-1992. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων τους πραγματοποιούν μι σειρά από 

παλινδρομήσεις χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές τον δείκτη EVA και τα λειτουργικά 

κέρδη μετά από φόρους. 

Το πρώτο μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούν είναι το: 

 

jtj,10tj, eEVAbaMVA ++=  

όπου: 

MVAj,t: το μέγεθος της αγοραίας προστιθέμενης αξίας της επιχείρησης j, τη 

χρονική στιγμή t 

EVAj,t: το μέγεθος του δείκτη EVA της επιχείρησης j, τη χρονική στιγμή t 
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Το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει (Πίνακας 4.4.1) είναι ένας στατιστικά 
σημαντικός συντελεστής b1=2,38 και ένας συντελεστής συσχέτισης R2=0,0993. Παρά 

το γεγονός ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά, μεγάλο ποσοστό των 

μεταβολών της MVA παραμένει ανεξήγητο. Για το λόγο αυτό δημιουργούν ένα μέτρο 

σύγκρισης για τον δείκτη EVA πραγματοποιώντας την ακόλουθη παλινδρόμηση: 

 

jtj,10tj, eNOPATbaMVA ++=  

όπου: 

MVAj,t: το μέγεθος της αγοραίας προστιθέμενης αξίας της επιχείρησης j, τη 

χρονική στιγμή t 

NOPATj,t: το μέγεθος των λειτουργικών αποτελεσμάτων μετά από φόρους της 

επιχείρησης j, τη χρονική στιγμή t 

 

Το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει είναι στατιστική σημαντικότητα για τον 

συντελεστή b1 και τιμή 2,39, ενώ ο συντελεστής συσχέτισης είναι R2=0,180. 

Προκειμένου οι δύο συγγραφείς να ελέγξουν την πιθανότητα ότι το 

διαφορετικό μέγεθος των επιχειρήσεων του δείγματος μπορεί να επηρεάζει τα 

αποτελέσματά τους αποφασίζουν να διαιρέσουν τη μεταβλητή MVA με το ύψος του 

κεφαλαίου της κάθε επιχείρησης για την εκάστοτε χρονιά και τις μεταβλητές EVA και 

NOPAT με το ύψος του κεφαλαίου της προηγούμενης χρονιάς. Και πάλι όμως, 

(Πίνακας 4.4.1) τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζουν μεγαλύτερη επεξηγηματική 
δύναμη (R2=0,055) σε σχέση με τον δείκτη EVA (R2=0,048). 

Παρόλο που ο δείκτης EVA μπορεί να μην είναι το κλειδί για την επίτευξη 

υψηλής αγοραίας προστιθέμενης αξίας, οι δύο συγγραφείς εξετάζουν την περίπτωση 

ο δείκτης να παρέχει ένα σωστό τρόπο μέτρησης της προστιθέμενης αξίας. Για το 

λόγο αυτό συνδέουν την αγοραία προστιθέμενη αξία του δείκτη EVA και του 

επιπέδου των λειτουργικών κερδών, αντίστοιχα, που επιτυγχάνεται τα επόμενα 

χρόνια. Τα στατιστικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

( ) j1084-82 eEVAPV baAvgMVA ++= −9285  

 

( ) j1084-82 eNOPATPV baAvgMVA ++= −9285  

 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν (Πίνακας 4.4.2) καταδεικνύουν την 
επεξηγηματική ανωτερότητα του δείκτη EVA (R2=0,171) έναντι των λειτουργικών 

κερδών (R2=0,058). Ωστόσο, στην περίπτωση που αλλάξει η περίοδος βάσης (83_85) 

τα αποτελέσματα (Πίνακας 4.4.2) αντιστρέφεται και ο συντελεστής συσχέτισης για 
τη μεταβλητή NOPAT είναι μεγαλύτερος από τον δείκτη EVA (0,095>0,077). 



Μέτρηση της Αξίας της Επιχείρησης – Δείκτης Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 
Θεωρητική & Εμπειρική Προσέγγιση 

 
 

39

4.5 ERIC NOWAK AND MATTHIAS HEUSER (2000) 

Οι Eric Nowac και Matthias Heuser (2000) στην έρευνά τους εξετάζουν τρεις 

δείκτες μέτρησης της οικονομικής επίδοσης (EVA, HGB, DVFA/SG) χρησιμοποιώντας 

στοιχεία τα οποία προέρχονται από γερμανικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο. Ο δείκτης HGB αναφέρεται στα κέρδη μιας επιχείρησης τα οποία 

υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές της Γερμανίας, ενώ ο 

δείκτης DVFA/SG αναφέρεται στα κέρδη τα οποία υπολογίζονται από την γερμανική 

ένωση χρηματοοικονομικών αναλυτών. Θέμα της εργασίας τους είναι να μελετήσουν 

το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι δείκτες επίδοσης είναι σε θέση να εξηγήσουν την αξία 

της επιχείρησης και τις αποδόσεις των μετοχών. 

Γι’ αυτό το ερώτημα το οποίο θέτουν έχει να κάνει με το κατά πόσο ένα 

δείκτης μέτρησης της οικονομικής επίδοσης αντικατοπτρίζει τη μεταβολή που 

επέρχεται στην αξία της επιχείρησης. 

Προκειμένου να ερευνήσουν τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ της 

αγοραίας αξίας και των δεικτών απόδοσης χρησιμοποιούν το μοντέλο της έρευνας 

του Stephen O’ Byrne (1996) στο οποίο αναγνωρίζονται θετικές και αρνητικές τιμές 

για του δείκτες απόδοσης, το μέγεθος των επιχειρήσεων και ο κλάδος στον οποίο 

δραστηριοποιούνται. Την εξέταση αυτή την ονομάζουν στατική ανάλυση. 

Συγκεκριμένα το μοντέλο έχει την εξής μορφή: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
tjj

1-ti,31-ti,ti,ti,21-ti,ti,ti,101-ti,ti,

eIa                     

ClnaCcXaCcXaaCMV

++

+∗+∗+=

∑

−+

 

όπου: 

MVi,t : η αγοραία αξία της επιχείρησης i τη χρονική στιγμή t 

Ci,(t-1): το ύψος του κεφαλαίου της επιχείρησης 

X+
i,t: η θετική τιμή της υπό εξέταση μεταβλητής 

X-
i,t: η αρνητική τιμή της υπό εξέταση μεταβλητής 

ci,t: το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης 

Ij: η μεταβλητή που δηλώνει τον κλάδο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης 

 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν καταγράφονται στον πίνακα 4.5.1 

όπου τα κέρδη σύμφωνα με το δείκτη DVFA/SG εμφανίζονται να έχουν τη 

μεγαλύτερη επεξηγηματική δύναμη με συντελεστή συσχέτισης ίσο με 40,6%. Ο 

δείκτης EVA εξηγεί το 35,9% των μεταβολών της αγοραίας αξίας, ενώ ο δείκτης HGB 

το 35,7%. 
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Στη συνέχεια οι δύο συγγραφείς προσπαθούν να ερευνήσουν την ύπαρξη 

συσχέτισης μεταξύ πραγματοποιηθέντων και μη φυσιολογικών αποδόσεων14 από τις 

τιμές των μετοχών και των δεικτών μέτρησης της επίδοσης. Την εξέταση αυτή την 

ονομάζουν δυναμική ανάλυση. Τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα 

ακόλουθα: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) eMVEΔXaMVEXaaRET 1-ti,ti,21-ti,ti,10ti, +∗+∗+=  

 

( ) ( ) ( ) ( ) eMVEΔXaMVEXaaARET 1-ti,ti,21-ti,ti,10ti, +∗+∗+=  

όπου:  

RETi,t: η πραγματοποιηθείσα μεταβολή στην απόδοση, όπως αυτή προκύπτει 

από την μεταβολή στις τιμές των μετοχών 

ARETi,t: η μη φυσιολογική απόδοση, όπως αυτή προκύπτει από την διόρθωση 

των πραγματοποιηθέντων αποδόσεων με τις αναμενόμενες αποδόσεις 

από το CAPM 

 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τα δύο μοντέλα παλινδρόμησης 

εμφανίζονται στους πίνακες 4.5.2 και 4.5.3. Το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγουν οι δύο ερευνητές είναι ότι οι δείκτες μέτρησης της επίδοσης μπορούν πιο 

εύκολα να εξηγήσουν τις μεταβολές στις πραγματοποιηθείσες αποδόσεις παρά στις μη 

φυσιολογικές. Επιπλέον, ο δείκτης EVA φαίνεται να υπερισχύει των άλλων δύο 

δεικτών. Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι η επεξηγηματική 

δύναμη συνολικά και των δύο μοντέλων είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με 

αντίστοιχες έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί για γερμανικές επιχειρήσεις. 

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η γερμανική οικονομία βίωσε οικονομικές αναταράξεις 

κατά την περίοδο 1992-93 εξαιτίας της ενοποίησης των δύο Γερμανιών (Ανατολικής 

και Δυτικής). Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η επίδραση του οικονομικού 

κύκλου στην επεξηγηματική δύναμη, οι ερευνητές χρησιμοποιούν το παραπάνω 

δεύτερο μοντέλο, χωρίζοντας το δείγμα σε δύο χρονικούς περιόδους, λαμβάνοντας 

τα αποτελέσματα του πίνακα 4.5.4.  

Τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι ο οικονομικός κύκλος επηρεάζει σημαντικά 

την επεξηγηματική δύναμη καθώς όλοι οι δείκτες εμφανίζονται βελτιωμένοι κατά την 

τελευταία περίοδο.  

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι δύο ερευνητές μετά από την 

πραγματοποίηση της εργασίας τους είναι ότι δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα 

ποιος δείκτης μέτρησης της επίδοσης εκφράζει καλύτερα τις μεταβολές στην αξία της 

                                                 
14 Ως μη φυσιολογικές αποδόσεις (Abnormal Returns) ορίζονται οι αποδόσεις των μετοχών που 
προκύπτουν από την διόρθωση των πραγματοποιηθέντων αποδόσεων με τις αναμενόμενες αποδόσεις 
που προκύπτουν από το CAPM. Συγκεκριμένα: Arett = Rett – (rf,t + β * (rm,t – rf,t)). 
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επιχείρησης. Κατά τη στατική ανάλυση ο δείκτης DVFA/SG εξηγεί καλύτερα τις 

μεταβολές στην αγοραία αξία των επιχειρήσεων. Κατά τη δυναμική ανάλυση όλοι οι 

δείκτες παρουσιάζουν χαμηλή επεξηγηματική δύναμη, με τον δείκτη EVA όμως να 

εμφανίζει το μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης. Τέλος, οι δείκτες παρουσιάζουν 

διαφορετικά αποτελέσματα στην περίπτωση όπου εμφανίζονται στην οικονομία 

σημαντικές επιδράσεις από τον οικονομικό κύκλο. Μόνο τα κέρδη σύμφωνα με τον 

δείκτη HGB φαίνεται να μπορούν να εξηγήσουν μεταβολές στις αποδόσεις κατά την 

περίοδο οικονομικής ύφεσης. 

 

4.6 TRACEY WEST AND ANDREW WORTHINGTON (2000) 

 
Οι Tracey West και Andrew Worthington, εξετάζουν το κατά πόσο ο δείκτης 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας εμφανίζει μεγαλύτερη συσχέτιση με τις αποδόσεις 

των μετοχών σε σχέση με παραδοσιακούς δείκτες, οι οποίοι βασίζονται σε λογιστικά 

μεγέθη. Τα στοιχεία αφορούν 110 επιχειρήσεις της Αυστραλίας και καλύπτουν 

χρονικά την περίοδο 1992-1998. 

Το εμπειρικό κομμάτι της εργασίας αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο 

μέρος εξετάζεται το πλαίσιο παροχής σχετικής και πρόσθετης πληροφόρησης των 

δεικτών μέτρησης της επίδοσης, ενώ στο δεύτερο ερευνάται η σχετική και πρόσθετη 

πληροφόρηση την οποία παρέχουν τα συστατικά στοιχεία του δείκτη οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας. Τα στατιστικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται για το πρώτο 

τμήμα της έρευνας είναι το εξής: 

 

ti,ti,4ti,3ti,2ti,10ti, eRIbNCFbEBEIbEVAbbMAR +++++=  

όπου: 

MARi,t: η μεταβολή η οποία παρατηρείται στις τιμές των μετοχών 
EVAi,t: η τιμή του δείκτη EVA για την επιχείρηση i, την χρονική στιγμή t 
EBEIi,t: τα κέρδη ή ζημίες πριν από έκτακτα αποτελέσματα της επιχείρησης i, 

τη χρονική στιγμή t 
NCFi,t: η καθαρή λειτουργική χρηματορροή της επιχείρησης i, τη χρονική 

στιγμή t 
RIi,t: το μέγεθος του «υπολειμματικού εισοδήματος» της επιχείρησης i, τη 

χρονική στιγμή t 
 
Όλες οι μεταβλητές οι οποίες συμμετέχουν στο μοντέλο έχουν διαιρεθεί με 

τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Εκτός από την 

παλινδρόμηση του μοντέλου στο οποίο συμμετέχουν όλες οι μεταβλητές, 

πραγματοποιείται παλινδρόμηση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής με κάθε μια 

ξεχωριστά από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Επίσης, πραγματοποιείται παλινδρόμηση 
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στην οποία οι υπό εξέταση δείκτες συμμετέχουν ανά ζεύγη. Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον πίνακα 4.6.1 
Σε ότι αφορά τη σχετική πληροφόρηση ο δείκτης EVA έχει τη μικρότερη 

επεξηγηματική δύναμη από τους τέσσερις λογιστικούς δείκτες μέτρησης της επίδοσης 

καθώς εξηγεί μόλις το 14,29% των μεταβολών στις αποδόσεις των μετοχών. 

Αντίθετα, η μεταβλητή της καθαρής χρηματορροής από τις λειτουργικές διαδικασίες 

εξηγεί το 18,10% των μεταβολών, το «υπολειμματικό εισόδημα» το 19,29% και τα 

κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα το 23,67%. 

Σχετικά με το πλαίσιο παροχής πρόσθετης πληροφόρησης, όπως αυτό 

εξετάζεται με την παλινδρόμηση των μεταβλητών ανά ζεύγη (Πίνακας 
4.6.2),προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη επεξηγηματική δύναμη την παρουσιάζει το 
μοντέλο EVA αν προσθέσουμε και τη μεταβλητή EBEI. Τα ποσοστά του πίνακα 

προκύπτουν ως εξής: για παράδειγμα, το EVA/EBEI (0,88%) προκύπτει αν από τη 

σχετική πληροφόρηση την οποία παρέχει το μοντέλο με ανεξάρτητες μεταβλητές τις 

EVA και EBEI (24,55%), αφαιρέσουμε τη σχετική πληροφόρηση του μοντέλου EBEI 

(23,67%).  

Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας εξετάζονται τα συστατικά μέρη του δείκτη 

EVA, τα οποία είναι οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις, τα έξοδα για τόκους μετά από 

φόρους, τα δεδουλευμένα έξοδα, οι λογιστικές μετατροπές και η καθαρή 

χρηματορροή από λειτουργικές δραστηριότητες. Το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται 

είναι το εξής: 

 

ti,ti,5ti,4ti,3ti,2ti,10ti, eNCFbADJbACCbATIbCCbbMAR ++++++=  

 

όπου: 

CCi,t: οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις της επιχείρησης i, την χρονιά t 

ATIi,t: τα έξοδα για τόκους μετά από φόρους της επιχείρησης i, την χρονιά t 

ACCi,t: τα δεδουλευμένα έξοδα της επιχείρησης i, την χρονιά t 

ADJi,t: οι λογιστικές μετατροπές της επιχείρησης i, την χρονιά t 

NCFi,t: η καθαρή λειτουργική χρηματορροή της επιχείρησης i, την χρονιά t 

 

Για τη διεύρυνση του πλαισίου παροχής σχετικής και πρόσθετης 

πληροφόρησης ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες με το πρώτο τμήμα της εργασίας. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 4.6.3 και 4.6.4 
Όπως προκύπτει τα δεδουλευμένα έξοδα εξηγούν το 20,50% των μεταβολών, 

τα έξοδα για τόκους μετά από φόρους το 19,47%, οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις το 

17,81%, η καθαρή λειτουργική χρηματορροή το 13,12% και οι λογιστικές μετατροπές 

το 8,13%. Σχετικά με την πρόσθετη πληροφόρηση, το στοιχείο εκείνο του δείκτη 

EVA που εξηγεί τις περισσότερες μεταβολές των αποδόσεων των μετοχών είναι τα 
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δεδουλευμένα έξοδα και ακολουθούν τα έξοδα για τόκους, οι κεφαλαιακές  

επιβαρύνσεις, η καθαρή χρηματορροή και οι λογιστικές μετατροπές. 

Εν κατακλείδι αυτό που θα μπορούσε να λεχθεί για τη συγκεκριμένη εργασία 

είναι ότι οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν δεν μπορούν να εξηγήσουν πάνω από το 

25% των μεταβολών της τιμής της μετοχής. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δεν 

δείχνουν να υποστηρίζουν την επεξηγηματική ανωτερότητα του δείκτη EVA καθώς 

εμφανίζουν τον δείκτη EBEI με μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης. Τέλος, σχετικά 

με την επιπλέον πληροφόρηση την οποία παρέχουν τα επιμέρους στοιχεία του δείκτη 

EVA, οι λογιστικές μετατροπές (χαρακτηριστικό μόνο του δείκτη EVA και όχι άλλων 

λογιστικών δεικτών) έχουν τη μικρότερη επεξηγηματική δύναμη. Ωστόσο, ο 

συντελεστής ο οποίος προκύπτει από το μοντέλο παλινδρόμησης είναι στατιστικά 

σημαντικός. 

 

4.7 FRANCO FIORDELISI (2002) 

Στη συγκεκριμένη εργασία ο Franco Fiordelisi εξετάζει το πλαίσιο 

πληροφόρησης το οποίο παρέχουν παραδοσιακοί και καινοτόμοι δείκτες μέτρησης της 

οικονομικής επίδοσης σχετικά με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους του 

τραπεζικού κλάδου. Ως παραδοσιακοί δείκτες επίδοσης χρησιμοποιούνται οι δείκτες 

ROA και ROE, το μέγεθος του καθαρό εισόδημα και τα κέρδη ανά μετοχή, ενώ ως 

καινοτόμοι δείκτες χρησιμοποιούνται ο δείκτης EVA και το «υπολειμματικό 

εισόδημα». Επίσης, χρησιμοποιούνται δύο εισοδηματικοί δείκτες που είναι το 

περιθώριο επιτοκίου και το περιθώριο διαμεσολάβησης. Το δείγμα στο οποίο 

βασίστηκε ο Fiordelisi αποτελείται από 33 ιταλικές εμπορικές τράπεζες και περιέχει 

109 παρατηρήσεις ως επιχειρησιακά έτη καλύπτοντας τη χρονική περίοδο 1995-1999. 

Οι τεχνικές και οι διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη 

εργασία είναι όμοιες με εκείνες που ακολουθήθηκαν στην έρευνα των Biddle, Bowen 

και Wallace. Προκειμένου να εξεταστεί η επεξηγηματική ανωτερότητα του δείκτη 

EVA, μελετώνται τα πλαίσια παροχής «σχετικής» και «επεξηγηματικής» 

πληροφόρησης. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την σχετική πληροφόρηση είναι 

το ακόλουθο: 

 

t1-t1-t21-tt10t eMVEXbMVEXbbD +++=  

όπου: 

Dt: η εξαρτημένη μεταβλητή η οποία μετρά τις αποδόσεις των μετοχών 

Xt: η υπό εξέταση μεταβλητή τη χρονική στιγμή t 

MVEt: η αγοραία αξία της καθαρής θέσης 
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Τα αποτελέσματα από την πραγματοποίηση της παραπάνω παλινδρόμησης 

καταγράφονται στον πίνακα 4.7.1. Οι συντελεστές συσχέτισης οι οποίοι 

προκύπτουν για τις υπό εξέταση μεταβλητές είναι οι ακόλουθες. Για το καθαρό 

εισόδημα R2= 8,4%, για το «υπολειμματικό εισόδημα» R2= 7,9%, για τον δείκτη EVA 

R2= 6,6%, για τον δείκτη ROE R2= 5,7% και για τον δείκτη ROA R2= 5,4%. Οι άλλοι 

δύο εισοδηματικοί δείκτες δεν έχουν καμία επεξηγηματική δύναμη. 

Στη συνέχεια ο Fiordelisi, χρησιμοποιεί ξεχωριστές μεταβλητές ανάλογα με το 

αν αυτές λαμβάνουν θετικές ή αρνητικές τιμές. Η μορφή του μοντέλου είναι τώρα η 

εξής:  

 

t1-tneg1,-t4

1-tpos1,-t31-tnegt,21-tpost,10t

eMVEXb      

MVEXbMVEXbMVEXbbD

++

+++=
 

όπου: 

Xt,pos: θετικές τιμές για τον υπό εξέταση δείκτη επίδοσης 

Xt,neg: αρνητικές τιμές για τον υπό εξέταση δείκτη επίδοσης 

 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν καταγράφονται στον πίνακα 4.7.2 

και δείχνουν τους ακόλουθους συντελεστές συσχέτισης. Για το «υπολειμματικό 

εισόδημα» R2= 6,8%, για το καθαρό εισόδημα R2= 6,6%, για τον δείκτη ROE R2= 

6,5%, για τον δείκτη EVA R2= 5,6% και για τον δείκτη ROA R2= 5,2%. Οι άλλοι δύο 

εισοδηματικοί δείκτες δεν συμμετείχαν στην παλινδρόμηση αυτή καθώς λαμβάνουν  

μόνο θετικές τιμές. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την 

πραγματοποίηση των παραπάνω παλινδρομήσεων είναι ότι για τον τραπεζικό κλάδο 

της Ιταλίας ο δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας αφενός δεν έχει μεγάλη 

επεξηγηματική δύναμη (μόλις 6,6%) και αφετέρου υπολείπεται των άλλων των 

δεικτών μέτρησης του εισοδήματος και κυρίως του καθαρού εισοδήματος.  

Στη συνέχεια, στα πλαίσια παροχής πρόσθετης πληροφόρησης, γίνεται 

διαχωρισμός του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας στα συστατικά στοιχεία. Τα 

μεγέθη που τον αποτελούν παρουσιάζονται στο σχήμα 4.7.1 και είναι το περιθώριο 

επιτοκίου, το καθαρό αποτέλεσμα από τέλη και προμήθειες, το ποσό των εσόδων και 

εξόδων προκειμένου να φτάσουμε στο λογιστικό μέγεθος των λειτουργικών 

αποτελεσμάτων μετά από φόρους, οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις και οι λογιστικές 

μετατροπές. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των συμπερασμάτων 

είναι το ακόλουθο: 
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  eMVEAccAdjb      

MVEAccAdjbMVECapChgbMVECapChgb      

MVECIbMVECIbMVENetCFIb      

MVENetCFIbMVEINTMbMVEINTMbbD

t1-t1-t
'
10

1-tt
'
91-t1-t

'
81-tt

'
7

1-tNopat
'
61-tNopat

'
51-t1-t

'
4

1-tt
'
31-t1-t

'
21-tt

'
1

'
0t

tt

++

+++

+++

+++=

 

όπου: 

Dt: η εξαρτημένη μεταβλητή η οποία μετρά τις αποδόσεις των μετοχών 

MVEt: η αγοραία αξία της καθαρής θέσης  

INTM: το περιθώριο επιτοκίου 

NetCFI: το καθαρό αποτέλεσμα από τέλη και προμήθειες 

CINopat: το ποσό των εσόδων και εξόδων προκειμένου να φτάσουμε στο 

λογιστικό μέγεθος των λειτουργικών κερδών μετά από φόρους 

CapChg: οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις 

AccAdj: οι λογιστικές μετατροπές 

 

Για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, που καταγράφονται στον πίνακα 
4.7.3, πραγματοποιείται ανάλυση της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών 

που υπολογίζονται με την εκτέλεση της παραπάνω παλινδρόμησης. Τα στοιχεία 

καταδεικνύουν ότι τα μεγέθη που αποτελούν τον δείκτη EVA είναι στατιστικά 

σημαντικά και οι συντελεστές τους έχουν μεγάλη βαρύτητα. Συγκεκριμένα, η 

μεταβλητή CINopat (που περιέχει κυρίως λειτουργικά κόστη) έχει και τη μεγαλύτερη 

συνεισφορά στην εξήγηση των μεταβολών των αποδόσεων της αγοράς. Οι 

μεταβλητές των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων (CapChg) και των λογιστικών 

μετατροπών (AccAdj) παρουσιάζουν επίσης, στατιστική σημαντικότητα και 

συνεισφέρουν ικανοποιητικά, αλλά σε μικρότερο βαθμό, στην εξήγηση των 

μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής. Αντίθετα, οι άλλες δύο μεταβλητές δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές και δεν συνεισφέρουν στην επεξηγηματική δύναμη του 

μοντέλου. Επιπλέον, ο συντελεστής συσχέτισης της παραπάνω εξίσωσης είναι R2= 

11,7%, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η επεξηγηματική δύναμη του συγκεκριμένου 

μοντέλου είναι μεγαλύτερη από τα προηγούμενα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι με τη συγκεκριμένη έρευνα 

του Franco Fiordelisi δεν στοιχειοθετείται η ανωτερότητα του δείκτη οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας έναντι άλλων δεικτών μέτρησης της οικονομικής επίδοσης, όπως 

του καθαρού εισοδήματος και του «υπολειμματικού» εισοδήματος. Από την άλλη 

όμως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, ότι όταν ο δείκτης EVA διαχωρίζεται στα συστατικά 

του μεγέθη, αυτά εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανότητα σε ότι αφορά την εξήγηση των 

μεταβολών στις αποδόσεις των μετοχών. 
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4.8 FRANCO FIORDELISI AND PHIL MOLYNEUX (2004) 

Οι Franco Fiordelisi και Phil Molyneux (2004) στην εργασία τους εξετάζουν το 

κατά πόσο παραδοσιακοί και καινοτόμοι δείκτες μέτρησης της οικονομικής επίδοσης 

παρέχουν πληροφόρηση στις αγορές κεφαλαίων μέσω της εξήγησης των μεταβολών 

των τιμών των μετοχών. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση 

αναφέρονται στον τραπεζικό κλάδο και συγκεκριμένα σε τράπεζες των οποίων οι 

μετοχές διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Το δείγμα περιέχει στοιχεία 71 

συνολικά τραπεζών (20 γαλλικών, 13 γερμανικών, 28 ιταλικών, 10 αγγλικών) και 

καλύπτει χρονικά την περίοδο επτά ετών (από 01/01/1996 έως 31/12/2002). Η 

ανάλυση πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο εξετάζει την παροχή 

σχετικής πληροφόρησης από τους εξεταζόμενους δείκτες, ενώ το δεύτερο το πλαίσιο 

παροχής πρόσθετης πληροφόρησης. 

Στο πλαίσιο παροχής σχετικής πληροφόρησης οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες είναι ο δείκτης EVAstd
15, τα καθαρά κέρδη, το 

«υπολειμματικό εισόδημα», οι δείκτες ROA και ROE, το περιθώριο επιτοκίου, το 

μέγεθος των κερδών των τραπεζών από τη λειτουργία τους ως διαμεσολαβητές και ο 

δείκτης EVAbkg
16. Ως εξαρτημένες χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές MAR και RAWR. Η 

μεταβλητή RAWR αναφέρεται στην αύξηση της αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων 

ως ποσοστό απόδοσης. Αυτό μπορεί να εκφραστεί ως: ( ) 1PPRAWR 1tt −= − . Η 

μεταβλητή MAR εκφράζει την αύξηση της αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων ως 

ποσοστό απόδοσης, αλλά αφού έχει αφαιρεθεί το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. 

Αυτό εκφράζεται με τη σχέση: ( )[ ] e1tt K1PPRET −−= − , όπου Ke είναι το κόστος 

των ιδίων κεφαλαίων. 

Το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των συμπερασμάτων 

είναι το: 

 

t1-t1-t
'
21-tt

'
1

'
0t eDefXbDefXbbD +++=  

όπου: 

Dt: η εξαρτημένη μεταβλητή η οποία μετρά τις αποδόσεις των μετοχών 

Xt: η υπό εξέταση μεταβλητή τη χρονική στιγμή t 

Def: η τιμή ενός αποπληθωριστή 

 

                                                 
15 Η μεταβλητή EVAstd αναφέρεται στην τιμή του δείκτη EVA χωρίς να ληφθούν υπόψη οι λογιστικές 
μετατροπές.  
16 Η μεταβλητή EVAbkg αναφέρεται στην τιμή του δείκτη EVA μετά από λογιστικές μετατροπές που 
πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες χρησιμοποιούνται ειδικά σε τραπεζικούς οργανισμούς. 
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Ο όρος Def αποτελεί έναν αποπληθωριστή και χρησιμοποιείται ανάλογα με τη 

φύση των υπό εξέταση μεταβλητών. Συγκεκριμένα, όταν οι μεταβλητές είναι 

εκφρασμένες σε χρηματική αξία (δείκτης EVA, καθαρά κέρδη, «υπολειμματικό 

εισόδημα», περιθώριο επιτοκίου, κέρδη από διαμεσολάβηση), ο όρος Def λαμβάνει 

την τιμή της αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων 4 μήνες μετά την αρχή του 

οικονομικού έτους. Αντίθετα, όταν ο υπό εξέταση δείκτης εκφράζεται ως ποσοστό 

(ROA, ROE) η τιμή του όρου Def είναι σταθερή και ίση με τη μονάδα (1). Τα 

αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω παλινδρόμηση είναι τα 

ακόλουθα. Όταν ως εξαρτημένη του μοντέλου χρησιμοποιείται η MAR (Πίνακας 
4.8.1), προκύπτει ένας συντελεστής συσχέτισης που λαμβάνει τιμές μεταξύ του 

διαστήματος 30,2% και 38,9%. 

Αντίθετα, όταν χρησιμοποιείται η μεταβλητή RAWR (Πίνακας 4.8.2), ο 

συντελεστής συσχέτισης λαμβάνει τιμές από 28,2% έως 38,5%. Και στις δύο 

περιπτώσεις, ο δείκτης εκείνος ο οποίος εμφανίζεται να έχει και τη μεγαλύτερη 

επεξηγηματική δύναμη είναι ο δείκτης EVAbkg, ενώ ο συντελεστής συσχέτισης των 

υπολοίπων δεικτών είναι κοντά (η διαφορά μεταξύ της δεύτερης μεγαλύτερης τιμής 

για τον R2 και της χαμηλότερης είναι 1,2% για το μοντέλο που χρησιμοποιεί την MAR 

και 3,2% για το μοντέλο με τη RAWR). Επίσης, η διαφορά μεταξύ του δείκτη EVAbkg 

και της επόμενης μεταβλητής είναι 7% για την περίπτωση της MAR και 8% για τη 

RAWR. Επιπλέον, οι τιμές p-value* δηλώνουν ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση 

ότι όλοι οι δείκτες μέτρησης παρέχουν την ίδια σχετική πληροφόρηση. Επίσης, η 

ανάλυση των τιμών p-value+ απορρίπτει την υπόθεση ότι ο δείκτης EVAbkg έχει 

κάποια συσχέτιση με τους υπόλοιπους δείκτες. 

Σε ότι αφορά τους συντελεστές των μεταβλητών που προκύπτουν από την 

παλινδρόμηση, αυτοί έχουν θετική τιμή για τον δείκτη EVAbkg όταν πρόκειται για τη 

χρονική περίοδο (t) και αρνητική για την περίοδο (t-1). Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

κοινό και για τους υπόλοιπους δείκτες και μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι 

όταν μια τράπεζα επιτυγχάνει καλή επίδοση την τρέχουσα χρονιά (t), οι επενδυτές 

αποτιμούν τα αποτελέσματα αυτά θετικά και πιθανόν να προβούν στην αγορά των 

μετοχών, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις μεταβλητές MAR και RAWR. Αντίθετα, 

όταν η τράπεζα επιτυγχάνει θετική επίδοση την προηγούμενη χρονιά (t-1), οι 

επενδυτές κρίνουν το γεγονός αυτό αρνητικά καθώς θεωρούν ότι η τράπεζα μπορεί 

να δυσκολευτεί στο να βελτιώσει την επίδοσή της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 

δηλαδή την τρέχουσα περίοδο (t). Σ’ αυτήν την περίπτωση οι επενδυτές δεν θα 

αγοράσουν τις μετοχές κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές για τα 

μεγέθη MAR και RAWR. 

Όλοι οι συντελεστές της μεταβλητής EVAbkg (και για τις δύο χρονικές 

περιόδους t και t-1, αλλά και για τα δύο μοντέλα όπου χρησιμοποιούνται ως 

εξαρτημένες μεταβλητές η MAR και RAWR) παρουσιάζουν υψηλή στατιστική 
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σημαντικότητα. Σχετικά με τους υπόλοιπους δείκτες μέτρησης της επίδοσης, αυτοί 

εμφανίζονται να έχουν την ίδια συσχέτιση και στα δύο μοντέλα. Οι συντελεστές που 

προκύπτουν από την παλινδρόμηση (για τα καθαρά κέρδη και τους δείκτες ROA, 

ROE) εμφανίζονται στατιστικά σημαντικοί τη χρονιά t, όχι όμως και την προηγούμενη 

(t-1). Η μεταβλητή EVAstd έχει φτωχή συσχέτιση με τις εξαρτημένες μεταβλητές, ενώ 

οι συντελεστές δεν έχουν στατιστική σημαντικότητα.  

Ακολουθώντας τη διαδικασία της έρευνας των Biddle et al. (1997) οι δύο 

ερευνητές χρησιμοποιούν ένα μοντέλο στο οποίο αναγνωρίζονται διαφορετικοί 

συντελεστές, ανάλογα με τις τιμές (θετικές ή αρνητικές) τις οποίες λαμβάνουν οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται είναι το εξής: 

 

t1-tneg1,-t
'
41-tnegt,

'
31-tpos1,-t

'
21-tpost,

'
1

'
0t eDefXbDefXbDefXbDefXbbD ++++=  

 

όπου: 

Xt,pos: η θετική τιμή του υπό εξέταση δείκτη  

Xt,neg: η αρνητική τιμή του υπό εξέταση δείκτη 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης ο οποίος προκύπτει με βάση το παραπάνω 

μοντέλο λαμβάνει τιμές μεταξύ 0,293 και 0,435, όταν η εξαρτημένη μεταβλητή είναι 

η MAR (Πίνακας 4.8.3) και μεταξύ 0,297 και 0,424 (Πίνακας 4.8.4) όταν 

χρησιμοποιείται η RAWR. Η υψηλότερη τιμή είναι για τη μεταβλητή EVAbkg με τους 

υπόλοιπους δείκτες να ακολουθούν (η διαφορά μεταξύ της δεύτερης υψηλότερης και 

της χαμηλότερης τιμής είναι 1,6% για το μοντέλο MAR και 1,5% στο μοντέλο 

RAWR). Η διαφορά στην τιμή συντελεστή συσχέτισης της μεταβλητής EVAbkg και της 

δεύτερης υψηλότερης είναι 9% όταν χρησιμοποιείται η μεταβλητή MAR ως 

εξαρτημένη μεταβλητή και σχεδόν 12% όταν χρησιμοποιείται η RAWR. Σχετικά με 

τους συντελεστές των μεταβλητών, εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα για την 

EVAbkg, για τον δείκτη ROE και τα καθαρά κέρδη. 

Τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εκτέλεση των παραπάνω 

παλινδρομήσεων καταδεικνύουν το γεγονός ότι ο δείκτης EVAbkg υπερισχύει των 

άλλων δεικτών μέτρησης της οικονομικής επίδοσης καθώς εμφανίζεται να έχει 

μεγαλύτερη δυνατότητα στην εξήγηση των μεταβολών των εξαρτημένων 

μεταβλητών. Αντίθετα, η μεταβλητή EVAstd έχει το μικρότερο συντελεστή συσχέτισης 

και συνεπώς τη χαμηλότερη επεξηγηματική δύναμη. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν 

τη σημαντικότητα της κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του κεφαλαίου στον 

τραπεζικό κλάδο καθώς και των λογιστικών παραποιήσεων. Οι υπόλοιποι δείκτες 

μέτρησης της επίδοσης εμφανίζουν ικανοποιητική σχετική πληροφόρηση καθώς οι 

τιμές του συντελεστή συσχέτισης είναι πολύ κοντά. 
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Σε ότι αφορά το πλαίσιο παροχής πρόσθετης πληροφόρησης, το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στη μεταβλητή EVAbkg, η οποία και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

συσχέτιση με τις δύο εξαρτημένες μεταβλητές. Το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται 

για την εξαγωγή των συμπερασμάτων είναι: 

 

  eMVEAccAdjb      

MVEAccAdjbMVECapChgbMVECapChgb      

MVECIbMVECIbMVENetCFIb      

MVENetCFIbMVEINTMbMVEINTMbbD

t1-t1-t
'
10

1-tt
'
91-t1-t

'
81-tt

'
7

1-tNopat
'
61-tNopat

'
51-t1-t

'
4

1-tt
'
31-t1-t

'
21-tt

'
1

'
0t

tt

++

+++

+++

+++=

 

όπου: 

Dt: η εξαρτημένη μεταβλητή η οποία μετρά τις αποδόσεις των μετοχών 

MVEt: η αγοραία αξία της καθαρής θέσης  

INTM: το περιθώριο επιτοκίου 

NetCFI: το καθαρό αποτέλεσμα από τέλη και προμήθειες 

CINopat: το ποσό των εσόδων και εξόδων προκειμένου να φτάσουμε στο 

λογιστικό μέγεθος των λειτουργικών κερδών μετά από φόρους 

CapChg: οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις 

AccAdj: οι λογιστικές μετατροπές 

 

Οι συντελεστές οι οποίοι προκύπτουν από την παλινδρόμηση, εμφανίζονται 

στατιστικά σημαντικοί και στα δύο μοντέλα. Η πρόσθετη πληροφόρηση η οποία 

παρέχεται στην εξήγηση των μεταβλητών MAR και RAWR από το κάθε στοιχείο είναι 

διαφορετική. Και στα δύο μοντέλα όμως, η μεταβλητή των λογιστικών μετατροπών 

έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην επεξηγηματική δύναμη του μοντέλου (Πίνακες 
4.8.5 και 4.8.6). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρέχουν χρήσιμα στοιχεία στη βιβλιογραφία, τη 

σχετική με τη δημιουργία αξίας. Ο δείκτης EVAbkg φαίνεται να υπερισχύει όλων των 

άλλων δεικτών μέτρησης της οικονομικής επίδοσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος το 

οποίο χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της δημιουργούμενης αξίας για τους 

μετόχους. Τι  κυρίαρχο στοιχείο μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία ήταν ότι ο δείκτης EVA 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση όταν για την καταγραφή της αξίας των μετόχων 

χρησιμοποιούνταν η αγοραία προστιθέμενη αξία. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη 

εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη συσχέτιση όταν χρησιμοποιούνταν οι μεταβλητές MAR και 

RAWR. Στη συγκεκριμένη όμως, εργασία η μεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρείται 

μεταξύ του δείκτη EVA και της αξίας των μετόχων, η οποία είναι εκφρασμένη ως 

ποσοστό. Η επεξηγηματική αυτή ανωτερότητα του δείκτη EVAbkg οφείλεται κυρίως 

στις λογιστικές μετατροπές οι οποίες πραγματοποιούνται για τον υπολογισμό του. Τα 

υπόλοιπα στοιχεία συνεισφέρουν ελάχιστα στην εξήγηση των μεταβολών κάτι που 
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εξηγεί και τη χαμηλή επεξηγηματική δύναμη των άλλων μεταβλητών («υπολειμματικό 

εισόδημα», καθαρά κέρδη, περιθώριο επιτοκίου). 

 

4.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
 

 
Οι εμπειρικές έρευνες οι οποίες παρουσιάστηκαν συνοπτικά παραπάνω, 

παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη δημιουργία αξίας σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 

αναφέρεται στο πλαίσιο παροχής σχετικής πληροφόρησης. Στην περίπτωση αυτή 

παρουσιάζεται η συσχέτιση που δημιουργείται μεταξύ των μεταβολών των τιμών των 

μετοχών ή της αγοραίας προστιθέμενης αξίας με διαφορετικούς δείκτες μέτρησης της 

οικονομικής επίδοσης. Η σύγκριση για την επεξηγηματική δύναμη των δεικτών, 

γίνεται μέσω των τιμών τις οποίες λαμβάνει ο συντελεστής συσχέτισης των 

στατιστικών μοντέλων. Οι δείκτες με την υψηλότερη R2 τιμή, θεωρούνται ότι έχουν 

και τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση. 

Το δεύτερο επίπεδο αφορά το πλαίσιο παροχής πρόσθετης πληροφόρησης. 

Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται το κατά πόσο τα επιμέρους στοιχεία τα οποία 

συνθέτουν ένα δείκτη επίδοσης, εν προκειμένω τον δείκτη EVA, μπορούν να 

εξηγήσουν τις μεταβολές στην αξία της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει όταν οι 

συντελεστές οι οποίοι προκύπτουν από την παλινδρόμηση είναι διάφοροι το μηδενός 

και επομένως στατιστικά σημαντικοί. 

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι συγγραφείς των εμπειρικών 

ερευνών θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 

 Οι εμπειρικές έρευνες θα μπορούσαν να διακριθούν σε εκείνες οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν από υποστηρικτές του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης 

αξίας (π.χ. O’ Byrne, Uyemura et al.) και σε εκείνες που εκτελέστηκαν από 

ακαδημαϊκούς. Στην πρώτη κατηγορία, το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει 

είναι ότι ο δείκτης EVA είναι ανώτερος από τους υπόλοιπους, παραδοσιακούς 

δείκτες μέτρησης της επίδοσης, καθώς εξηγεί καλύτερα τις μεταβολές στις 

αποδόσεις των μετοχών και στην αξίας της επιχείρησης. Σε ότι αφορά την 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, η ανωτερότητα του δείκτη EVA δεν επαληθεύεται. 

Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι παραδοσιακοί δείκτες δεν 

συσχετίζονται λιγότερο με τις αποδόσεις των μετοχών σε σύγκριση με τον 

δείκτη EVA και επομένως αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο καταγραφής της 

επιχειρηματικής αξίας. 

 Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων είναι κοινή σε όλες τις εμπειρικές έρευνες. 
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Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο παλινδρόμησης, όπου με βάση τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS – Ordinary Least Square) εξετάζεται 

η σχέση μεταξύ των δεικτών επίδοσης (ανεξάρτητες μεταβλητές) και του 

μεγέθους που εκφράζει τη δημιουργηθείσα αξία για τους μετόχους 

(ανεξάρτητη μεταβλητή). 

 Τέλος, συμπεραίνουμε ότι παρόλο που οι εμπειρικές έρευνες ακολουθούν 

παρόμοιες μεθόδους επεξεργασίας των στοιχείων, οι μεταβλητές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται (κυρίως ως εξαρτημένες) είναι ετερογενείς. Μερικές έρευνες 

προσπαθούν να συσχετίσουν δείκτες όπως το «υπολειμματικό εισόδημα», τα 

λογιστικά κέρδη, τα οποία εκφράζονται σε χρηματική αξία, με δείκτες όπως η 

μεταβολή των τιμών των μετοχών, που είναι εκφρασμένες σε ποσοστό. Από 

την άλλη υπάρχουν έρευνες στις οποίες ερευνάται η ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ χρηματοοικονομικών δεικτών (ROA, ROE – ποσοστιαίο μέγεθος ) και 

της αγοραίας προστιθέμενης αξίας (μέγεθος σε χρηματική αξία). Η επιλογή, 

λοιπόν, της εξαρτημένης μεταβλητής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

εξήγηση των αποτελεσμάτων, καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει 

την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 
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5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η προσπάθεια εξεύρεσης του βαθμού 

συσχέτισης μεταξύ του δείκτη EVA και ενός μεγέθους που να καταγράφει τη 

μεταβολή στην αξία των μετόχων. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός 

οικονομετρικού μοντέλου στο οποίο ένας δείκτης μέτρησης της επίδοσης να μπορεί 

να εξηγήσει ή και να προβλέψει τις μεταβολές στην αξίας της επιχείρησης όπως αυτές 

καταγράφονται από τις τιμές των μετοχών και από το μέγεθος της αγοραίας 

προστιθέμενης αξίας. Τα στοιχεία αφορούν τον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας και 

συγκεκριμένα τραπεζικών οργανισμών που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών και καλύπτουν χρονικά την περίοδο 01/01/2001 έως 31/12/2004.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου για την εμπειρική προσέγγιση και 

ανάλυση της επεξηγηματικής δύναμης του δείκτη EVA έγινε εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο κλάδος στα πλαίσια της ελληνικής αγοράς. 

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια η τραπεζική αγορά έχει γνωρίσει ταχύτατη 

ανάπτυξη και εξέλιξη με αποτέλεσμα να παρατηρείται ένα ολοένα και αυξανόμενο 

ενδιαφέρον από την πλευρά των οικονομικών παραγόντων της χώρας για τη 

δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

τραπεζικοί οργανισμοί έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό, γεγονός που απαιτεί μια 

διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά τη διαχείριση των πόρων από την πλευρά των 

διοικήσεων, ώστε να ικανοποιούνται τόσο οι συμμέτοχοι όσο και οι μέτοχοι των 

τραπεζών. 

Η δημιουργία αξίας από την πλευρά της επιχείρησης έχει γίνει πρωταρχικός 

στόχος των τραπεζών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές αλλαγές οι 

οποίες συντελέστηκαν την τελευταία δεκαετία, σε μακροοικονομικούς κυρίως 

παράγοντες. Μια πρώτη μεταβολή επήλθε με τον επανασχεδιασμό των κανονιστικών 

ρυθμίσεων που διέπουν τον συγκεκριμένο κλάδο. Η τραπεζική αγορά ανέκαθεν 

χαρακτηρίζονταν από ένα σύνολο αυστηρών κανόνων, με σοβαρά εμπόδια εισόδου 

στον κλάδο καθώς έπρεπε με κάθε τρόπο να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του 

συστήματος. Κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε επανασχεδιασμός του νομοθετικού 

πλαισίου που περιβάλλει τη λειτουργία των τραπεζικών οργανισμών ώστε να υπάρχει 

εξασφάλιση για ένα μέρος του επιχειρηματικού κινδύνου17 που υφίστανται τόσο οι 

ίδιες όσο και οι καταθέτες – πελάτες. 

 
17 Πρόκειται για κανόνες οι οποίοι επιβάλλονται σχετικά με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων με βάση τις 
διατάξεις της Επιτροπής της Βασιλείας. 
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Η νέα αυτή προσέγγιση εξασφαλίζει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως 

ανταγωνιστικότητα, χρηματοοικονομική σταθερότητα, αυξημένη αποδοτικότητα, 

προστασία των επενδυτών και αποταμιευτών και δίκαιη συμπεριφορά των τραπεζών 

προς τους πελάτες τους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο του αυξημένου ανταγωνισμού 

παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες εγείρουν την απαίτηση για αυξημένη 

χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να προέλθει μέσω της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου, όμως οι επενδυτές να διαθέσουν τα κεφάλαιά 

τους σε μια τέτοια δραστηριότητα θα πρέπει οι διοικήσεις των τραπεζικών 

οργανισμών να προσφέρουν σε μετόχους και δυνητικούς επενδυτές υψηλές - 

αποδεκτές αποδόσεις. 

Ένας δεύτερος παράγοντας ο οποίος χαρακτηρίζει τον τραπεζικό κλάδο είναι η 

αύξηση των αποκρατικοποιήσεων κατά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 

ελληνικό δημόσιο έχει μειώσει τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο των 

τραπεζών παραχωρώντας το σε ιδιώτες επενδυτές. Πριν από την εξέλιξη αυτή, οι 

διοικήσεις των οργανισμών ενδιαφέρονταν για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων 

του κράτους (δημιουργία θέσεων εργασίας, διαχείριση αποταμιεύσεων) 

αδιαφορώντας για τη δημιουργία κερδών και την αποδοτική χρήση των πόρων της 

επιχείρησης. Μετά τις ιδιωτικοποιήσεις ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών έχει 

αρχίσει να αλλάζει μετατρέποντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους σε 

πρωταρχικό στρατηγικό στόχο. 

Το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων που χαρακτήριζε τα προηγούμενα 

χρόνια είναι ένας ακόμη παράγοντας που συνέβαλλε στην εξέλιξη του τραπεζικού 

κλάδου. Οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον διεθνή 

ανταγωνισμό αλλά και για να προσεγγίσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στην εγχώρια αγορά και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, έπρεπε να 

μεγαλώσουν σε μέγεθος. Η στρατηγική ανάπτυξης η οποία ακολουθήθηκε ήταν μέσω 

των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις 

εξαγορών της Xios Bank και Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης από την Τράπεζα 

Πειραιώς, της Ιονικής Τράπεζας από την Alpha Bank, της Κτηματικής από την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος και της Τράπεζας Εργασίας από την EFG Eurobank. 

 

5.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει ένα γενικά αποδεκτό χρηματοοικονομικό αξίωμα 

είναι ότι ο ρόλος των μάνατζερ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων μέσω 

της αποδοτικής χρήσης των επιχειρηματικών πόρων. Παραδοσιακά, η ποσοτικοποίηση 

της συγκεκριμένης επιδίωξης καταγράφονταν είτε με συγκεκριμένα λογιστικά μεγέθη 
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(έσοδα, καθαρά κέρδη, λειτουργικές χρηματορροές) είτε με χρηματοοικονομικούς 

δείκτες (κέρδη ανά μετοχή, απόδοση επί των περιουσιακών στοιχείων, επί της 

επένδυσης, επί των ιδίων κεφαλαίων). Οι μάνατζερ, οι μέτοχοι και τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα μέρη χρησιμοποιούν την πληροφόρηση η οποία προέρχεται από τις 

λογιστικές καταστάσεις για να υπολογίσουν και να προβλέψουν την τρέχουσα και 

μελλοντική επίδοση της επιχειρηματική μονάδας. 

Δυστυχώς, η εμπειρική βιβλιογραφία μέχρι σήμερα προτείνει ότι δεν υπάρχει 

κάποιος συγκεκριμένος δείκτης ο οποίος να βασίζεται σε λογιστική πληροφόρηση και 

ο οποίος να μπορεί να εξηγήσει τις μεταβολές στην μετοχική αξία. Και όλα αυτά 

παρόλο που η ανακάλυψη ενός τέτοιου δείκτη μέτρησης της οικονομικής επίδοσης θα 

αποδεικνύονταν ανεκτίμητης αξίας σε όσους ενδιαφέρονταν για την αποτίμηση της 

αξίας της επιχείρησης. 

Για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας έχει γίνει η παραδοχή ότι η 

συγκεκριμένη ανάλυση γίνεται στα πλαίσια του μετριοπαθούς τύπου αποτελεσματικής 

αγοράς (semi – strong efficient market). Μια αγορά είναι αποτελεσματική σχετικά με 

ένα ξεχωριστό σύνολο πληροφοριών, εάν είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει κανείς 

υπερκέρδη ή υπεραποδόσεις (εκτός αν αυτό συμβεί τυχαία), χρησιμοποιώντας αυτό 

το σύνολο πληροφοριών, ώστε να διαμορφώσει τις αποφάσεις του για την αγορά και 

την πώληση χρεογράφων. Στον παρακάτω Πίνακα 5.1.1 περιέχονται οι τρεις τύποι 

αποτελεσματικής σύμφωνα με τη διάκριση η οποία προτάθηκε από τον Fama (1970). 

Εάν οι αγορές είναι ισχυρού τύπου αποτελεσματικές, τότε συμπεριλαμβάνουν τον 

μέτριο και αδύνατο τύπο, ενώ δεν ισχύει το αντίθετο. 

 

Πίνακας 5.1.1 

Τύποι Αποτελεσματικής 
Αγοράς 

Σύνολο Πληροφοριών που 
Αντανακλάται στις Τιμές των 

Χρεογράφων 

1. Αδύνατος Τύπος Παρελθοντικές τιμές των χρεογράφων 

2. Μετριοπαθής ή Μέτριος Τύπος Όλες οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες 

3. Ισχυρός Τύπος Όλες οι πληροφορίες, και οι δημόσιες 
και οι ιδιωτικές 

  

 Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, οι επενδυτές σε μια αποτελεσματική 

αγορά θα πρέπει να προσδοκούν «κανονικά» κέρδη, αποκομίζοντας ένα «κανονικό» 

ποσοστό απόδοσης από τις επενδύσεις τους. Έτσι, σε μια μετρίου τύπου 

αποτελεσματική αγορά, οι επενδυτές αποκτούν την κανονική απόδοση 

χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες  πληροφορίες για την αγορά και πώληση 

μετοχών. Με βάση την υπόθεση αυτή, οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες 
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περιέχονται στις μεταβλητές εκείνες οι οποίες καταγράφουν την οικονομική επίδοση 

της επιχείρησης. Η πληροφόρηση αυτή εύκολα μεταφράζεται από την αγορά και 

επομένως ενσωματώνεται στις μελλοντικές τιμές των μετοχών. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξέταση της επεξηγηματικής 

ανωτερότητας του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με 

παραδοσιακούς δείκτες, όπως οι χρηματοοικονομικοί δείκτες ROA και ROE, καθώς και 

συγκεκριμένων τραπεζικών μεγεθών όπως το περιθώριο επιτοκίου και τα κέρδη από 

προμήθειες. Η ανάλυση έγκειται στο κατά πόσο οι παραπάνω μεταβλητές είναι σε 

θέση να εξηγήσουν και επομένως να δώσουν πληροφόρηση για τις μεταβολές της 

αξίας της επιχείρησης. Η εξέταση η οποία πραγματοποιείται, γίνεται από την πλευρά 

του εξωτερικού χρήστη των λογιστικών καταστάσεων ο οποίος έχει στη διάθεσή του 

μόνο δημόσια διαθέσιμη λογιστική πληροφόρηση και όχι εσωτερική, για την πορεία 

των λειτουργιών της επιχείρησης. 

 

5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη ανάλυση 

προέρχονται από διάφορες πηγές. Οι δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, όπως 

ισολογισμοί, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης κερδών και 

προσάρτημα, προήλθαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και από τους 

δικτυακούς τόπους των τραπεζών. Τα υπόλοιπα δεδομένα, όπως οι τιμές των 

μετοχών αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων την οποία διατηρεί στην ιστοσελίδα 

της η οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική (www.naftemporiki.gr).   

Το δείγμα αποτελείται από συνολικά επτά τραπεζικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και καλύπτουν χρονικά την περίοδο 2001-2004. 

Επειδή, οι πληροφορίες τις οποίες είχαμε στη διάθεσή μας δεν ήταν όμοιες για όλες 

τις επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί δύο διαφορετικά δείγματα. Το πρώτο 

περιλαμβάνει συνολικά 28 παρατηρήσεις και αναφέρεται στις ετήσιες αποδόσεις των 

μετοχών, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην αξία της επιχείρησης όπως αυτή 

καταγράφεται από τη μεταβλητή της αγοραίας προστιθέμενης αξίας. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι κατά την περίοδο 

2001-2002 παρατηρείται στην Ελλάδα μία αντιστροφή του επενδυτικού κλίματος και 

μια γενικότερη πτώση του επιπέδου των τιμών των μετοχών και του γενικού δείκτη. 

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να καταλήξουμε σε καλύτερα συμπεράσματα 

χωρίζουμε το πρώτο δείγμα σε δύο τμήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει την περίοδο 

της «οικονομικής ύφεσης» 2001-2002 και το δεύτερο την περίοδο της «οικονομικής 

ανάκαμψης» 2003-2004. 
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Ο Πίνακας 5.2.1 έως 5.5.4 περιλαμβάνει στοιχεία από την περιγραφική 

στατιστική των δειγμάτων. 

 

5.3 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Η συγκεκριμένη ενότητα καταγράφει τις εξαρτημένες και ανεξάρτητες 

μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Η 

επιλογή των δεικτών μέτρησης της επίδοσης καθώς και των μεταβλητών που 

καταγράφουν τη μεταβολή στην αξία της επιχείρησης αποτελεί μια πρόκληση, καθώς 

οι λύσεις οι οποίες προτείνονται από προηγούμενες εμπειρικές προσεγγίσεις 

εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα ετερογενείς. 

Κάποιες έρευνες όπως των Biddle et al. αξιολογούν διάφορα χρηματικά 

μεγέθη όπως λογιστικά κέρδη, «υπολειμματικό εισόδημα», δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας, εξετάζοντας τη συσχέτιση με τις αποδόσεις των μετοχών, στο 

πλαίσιο ότι ο καλύτερος δείκτης είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζει το μεγαλύτερο 

συντελεστή συσχέτισης R2. Κάποιες άλλες, όπως των Uyemura et al. συγκρίνουν τον 

δείκτη EVA με ποσοστιαίους χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως ROA, ROE, EPS, 

εξετάζοντας το βαθμό συσχέτισης με την αγοραία προστιθέμενη αξία. 

Στη συγκεκριμένη εργασία ως εξαρτημένες μεταβλητές, χρησιμοποιούνται δύο 

μεγέθη. Το πρώτο μέγεθος αφορά τις ποσοστιαίες ετήσιες αποδόσεις των μετοχών 

της κάθε εταιρείας, ενώ το δεύτερο καταγράφει το επίπεδο της αγοραίας 

προστιθέμενης αξίας. 

Οι ποσοστιαίες ετήσιες αποδόσεις των μετοχών υπολογίζονται ως εξής: 

 

1
P
P

RET
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t −=
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Το επίπεδο της αγοραίας προστιθέμενης αξίας υπολογίζεται ως εξής:  

 
MVA = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων – Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων ⇒  

 

MVA = Αριθμός Μετοχών  Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχών - Λογιστική Αξία Ιδίων 

Κεφαλαίων 

×

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την εκτέλεση των 

υπολογισμών χρησιμοποιούνται οι χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών, όπως αυτές 

προκύπτουν τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του εκάστοτε οικονομικού έτους. Αυτό 

γίνεται καθώς κατά τη χρονική αυτή περίοδο οι λογιστικές καταστάσεις έχουν 
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δημοσιευθεί και η όποια πληροφόρηση την οποία παρέχουν έχει απεικονισθεί στις 

τιμές των μετοχών. 

Σε ότι αφορά την επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών, διαφορετικοί 

δείκτες μέτρησης της επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνονται δείκτες απόδοσης (ROA, ROE, EPS) καθώς και διάφορα 

λογιστικά μεγέθη καταγραφής των κερδών, όπως ο δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας, τα κέρδη προ φόρων, το περιθώριο επιτοκίου και τα κέρδη από 

προμήθειες. 

Ο δείκτης της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων καταγράφει το πόσο 

αποδοτικά χρησιμοποιείται το σύνολο του επενδυθέντος κεφαλαίου κατά τη 

λειτουργία της επιχείρησης για τη δημιουργία κερδών και υπολογίζεται αν 

διαιρέσουμε τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης μετά από φόρους με το μέσο 

όρο του συνολικού ενεργητικού της υπό εξέτασης τράπεζας. Δηλαδή: 

 

                     Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης Μετά Από Φόρους 
=ROA   

         (Σύνολο Ενεργητικού Αρχής Χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού Τέλους Χρήσης )/2 
 

Ο αριθμοδείκτης του ποσοστού απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων 

καταγράφει την απόδοση η οποία επιτυγχάνεται από τη χρήση των κεφαλαίων της 

καθαρής θέσης στις λειτουργικές διαδικασίες των τραπεζών και υπολογίζεται αν 

διαιρέσουμε τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης μετά από φόρους με το μέσο 

όρο των ιδίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα: 

 

                     Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης Μετά Από Φόρους 
=ROE   

                    (Σύνολο Ι.Κ. Αρχής Χρήσης + Σύνολο Ι.Κ. Τέλους Χρήσης )/2 
 

Ο δείκτης EPS εκφράζει το ποσό των κερδών το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μία 

μετοχή της εταιρείας που είναι σε κυκλοφορία και υπολογίζεται ως εξής: 

 

EPS = Καθαρά Κέρδη / Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία 

 

Σχετικά με τον δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας ο Al Ehrbar (1998) 

αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορα μεγέθη του δείκτη EVA, τα οποία μπορούν να 

υπολογιστούν ανάλογα με τον αριθμό των λογιστικών μετατροπών που 

πραγματοποιούνται. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες του δείκτη EVA είναι οι ακόλουθες: 

 Ο «Βασικός EVA» ο οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τα λειτουργικά 

κέρδη και το ύψος του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση με 

βάση τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων χωρίς την πραγματοποίηση 

λογιστικών μετατροπών. 
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 Ο «Αποκαλυπτόμενος EVA» ο οποίος προέρχεται κάνοντας κάποιες βασικές 

λογιστικές μετατροπές στα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό 

του. 

 Ο «Αληθινός EVA» ο οποίος χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα δεδομένα που 

προέρχονται από την εσωτερική πληροφόρηση η οποία είναι διαθέσιμη για τα 

λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό αντανακλάται η 

πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

 Ο «Ειδικά Υπολογισμένος EVA» ο οποίος λαμβάνεται χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένη εσωτερική πληροφόρηση (οργανωσιακή δομή, επιχειρηματικό 

μίγμα, στρατηγικές, λογιστικά στοιχεία) προκειμένου να προσαρμοστούν 

κατάλληλα τα λογιστικά μεγέθη. Τον δείκτη αυτό τον υπολογίζει η εταιρεία 

συμβούλων Stern – Stewart & Co για τις επιχειρήσεις – πελάτες της. 

 

Για τη συγκεκριμένη εργασία υπολογίζουμε το μέγεθος του «Βασικού EVA» 

και αυτό εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι δημοσιευμένες λογιστικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς η πληροφόρηση την οποία 

παρέχουν για το ύψος συγκεκριμένων λογαριασμών είναι περιορισμένη. Για τον 

υπολογισμό, λοιπόν, του δείκτη EVA χρησιμοποιείται η εξής σχέση: 

 

EVA = Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Μετά Από Φόρους – Κεφαλαιακή 

Επιβάρυνση       ⇒  

 

EVA = Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης × (1-φ) -  Ke ×  Ίδια Κεφάλαια 

 

Προκειμένου να προσδιορίσουμε το ύψος της κεφαλαιακής επιβάρυνσης 

χρησιμοποιούμε μόνο το κόστος ευκαιρίας της επιχείρησης από τη χρήση των ιδίων 

κεφαλαίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθούμε την πρακτική των ερευνών 

που εξετάζουν τον δείκτη EVA για τραπεζικούς οργανισμούς, όπως είναι οι εργασίες 

των Uyemura, Kantor and Pettit (1996), Fiordelisi (2002), Fiordelisi and Molyneux 

(2004). Ειδικότερα είναι γενικά αποδεκτό ότι για να υπολογίσουμε τον δείκτη EVA 

απαιτείται να προσδιορίσουμε τη λογιστική αξία του κεφαλαίου (συγκεκριμένα όλα τα 

τοκοφόρα στοιχεία του παθητικού και τα ίδια κεφάλαια) και επομένως η μέτρηση του 

κόστους του επενδυθέντος κεφαλαίου να γίνει με βάση το μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου (WACC). Ενώ, μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν απόλυτα ακριβής για μη 

τραπεζικές επιχειρήσεις, εντούτοις θα μας οδηγούσε σε παραπλανητικά αποτελέσματα 

για την περίπτωση των εμπορικών τραπεζών. Επειδή, η χρηματοοικονομική 

διαμεσολάβηση είναι η κύρια λειτουργία των τραπεζών, τα δάνεια τα οποία 

χρησιμοποιούν θα πρέπει να λογίζονται ως μια λειτουργική εισροή παρά ως μια 

χρηματοοικονομική πηγή κεφαλαίου, όπως συμβαίνει με επιχειρήσεις άλλων κλάδων. 
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Επομένως, τα έξοδα για τόκους τα οποία καταβάλλουν οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν 

το κόστος για την απόκτηση αυτής της εισροής, κάτι που τα κάνει να θεωρούνται 

λειτουργικά έξοδα παρά χρηματοοικονομικά. 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι αν η κεφαλαιακή 

επιβάρυνση υπολογίζονταν ακολουθώντας την κλασσική προσέγγιση (χρήση WACC 

στο επενδυθέν κεφάλαιο), ο δείκτης EVA θα ήταν μεροληπτικός ως προς το ότι θα 

περιείχε διπλή επιβάρυνση για το χρέος. Συγκεκριμένα, το κόστος δανεισμού θα 

αφαιρούνταν από τα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους, αφού η κεφαλαιακή 

επιβάρυνση υπολογίζεται στο σύνολο του κεφαλαίου (ξένο χρέος και καθαρή θέση), 

και επιπλέον τα λειτουργικά κέρδη θα εμφανίζονταν μειωμένα καθώς από τα 

λειτουργικά έσοδα θα αφαιρούνταν οι τόκοι του δανεισμού. 

Στην περίπτωση, λοιπόν των χρηματοοικονομικών οργανισμών θα ήταν 

λογικό να υπολογίσουμε το επενδυθέν κεφάλαιο στηριζόμενοι στο μέγεθος των ιδίων 

κεφαλαίων και συγκεκριμένα στη λογιστική αξία της καθαρής θέσης. Επιπλέον, το 

κόστος κεφαλαίου δεν θα προέρχονταν από τη χρήση του WACC της εκάστοτε 

τράπεζας, αλλά μόνο από τη χρήση του κόστους των ιδίων κεφαλαίων. 

Για τα καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται το μέγεθος των 

ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης όπως αυτό καταγράφεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. Το ποσοστό του φορολογικού συντελεστή θεωρείται ότι 

είναι 40%. Σε περίπτωση διαφορετικού ποσοστού η επίδραση στην εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων θα είναι αμελητέα. 

Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται από τον ισολογισμό. Για τον 

υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιείται ο μέσος όρος του 

ποσοστού απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο 

εκάστοτε δείγμα. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τα δύο πρώτα υπό εξέταση έτη 

παρατηρούνται αρνητικές αποδόσεις στην αγορά. Επομένως, αν προσπαθήσουμε να 

υπολογίσουμε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση του υποδείγματος 

αποτίμησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων (CAPM18), θα λαμβάναμε αρνητικές 

αποδόσεις. Συνεπώς, θεωρούμε ως κόστος ιδίων κεφαλαίων το μέσο όρο του δείκτη 

ROE, κάνοντας τη υπόθεση ότι οι μέτοχοι οι οποίοι επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε 

κάποιον από τους τραπεζικούς οργανισμούς θα επιθυμούν να λαμβάνουν 

τουλάχιστον, τη μέση απόδοση που αντιστοιχεί στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας. 

Για τον υπολογισμό των μεταβλητών του περιθωρίου επιτοκίου και των 

κερδών από προμήθειες βασιζόμαστε στα μεγέθη τα οποία αναγράφονται στον 

ισολογισμό των τραπεζών. 

 
18 Το CAPM δείχνει τη σχέση της προσδοκώμενης απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου με τον 
συστηματικό του κίνδυνο, που μετριέται από τον συντελεστή βi. Η εξίσωση που μας δείχνει αυτή τη 
σχέση είναι: . ( ) ( )[ ]MKMiMKi rrEβrrE −+=
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Στο σημείο της εργασίας στο οποίο εξετάζουμε την πρόσθετη πληροφόρηση 

την οποία παρέχουν τα επιμέρους στοιχεία τα οποία αποτελούν τον δείκτη EVA, 

χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές του περιθωρίου επιτοκίου, των κερδών από 

προμήθειες, το ποσό των εξόδων (εσόδων) που αφαιρείται (προστίθεται) για τον 

υπολογισμό των λειτουργικών κερδών και οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις. Η σχέση η 

οποία συνδέει τα μεγέθη αυτά με τον δείκτη EVA είναι η εξής: 

 

EVA = Περ. Επ. + Προμ. + Ε. Λειτ. – Κεφ. Επ. 

 

Το άθροισμα των μεταβλητών Περ. Επ. και Προμ. μας δίνει το μέγεθος του 

περιθωρίου διαμεσολάβησης. Αν σε αυτό προσθέσουμε τη μεταβλητή Ε. Λειτ., τότε 

λαμβάνουμε τη λογιστική αξία των λειτουργικών κερδών μετά από φόρους. Τέλος αν 

αφαιρέσουμε και τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις τότε λαμβάνουμε τον δείκτη EVA.   

Όλα τα μεγέθη προέρχονται από τα ποσά τα οποία αναφέρονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τον ισολογισμό. 

 

5.4 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

Το  τελικό στάδιο για την καταγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε 

για την εξαγωγή των συμπερασμάτων είναι ο προσδιορισμός των οικονομετρικών 

μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν. Η ανάλυση η οποία περιγράφεται παρακάτω 

αναφέρεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά το πλαίσιο παροχής σχετικής 

πληροφόρησης και εξετάζει ποιος από τους δείκτες μέτρησης της οικονομικής 

επίδοσης μπορεί και εξηγεί καλύτερα τις μεταβολές των εξαρτημένων μεταβλητών οι 

οποίες και καταγράφουν την αξία της επιχείρησης. Το δεύτερο επίπεδο αφορά το 

πλαίσιο παροχής πρόσθετης πληροφόρησης και εξετάζει το κατά πόσο ένα 

οικονομετρικό μοντέλο το οποίο περιέχει τα επιμέρους στοιχεία του δείκτη EVA, 

παρουσιάζει ικανοποιητική επεξηγηματική δύναμη. Επιπλέον, εξετάζεται ποια από τις 

μεταβλητές συνεισφέρει περισσότερο σ’ αυτήν την επεξηγηματική ικανότητα. 

 

 Πλαίσιο σχετικής πληροφόρησης 

 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης την οποία 

έχουμε για κάποια μεγέθη ορισμένων επιχειρήσεων η ανάλυση μας στηρίζεται σε δύο 

δείγματα με διαφορετικό σύνολο παρατηρήσεων. Στο πρώτο δείγμα η μεταβλητή η 

οποία καταγράφει τη μεταβολή στην αξία της επιχείρησης είναι οι ετήσιες αποδόσεις 

των μετοχών. Το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται είναι το εξής: 
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( ) tj,tj,tj,10tj, eDefXbaRET ++=    (1) 

όπου: 

RETj,t: η ετήσια απόδοση της μετοχής της τράπεζας j, για το έτος t 

Xj,t: ο υπό εξέταση δείκτης μέτρησης της οικονομικής επίδοσης της τράπεζας 

j, για το έτος t 

Defj,t: η τιμή ενός αποπληθωριστή ώστε όλες οι μεταβλητές να εκφράζουν 

ομοιογενή μεγέθη 

 

Στο δεύτερο δείγμα ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η αγοραία 

προστιθέμενη αξία. Το οικονομετρικό μοντέλο έχει την εξής μορφή: 

 

( ) ( ) tj ,eDefXbaDefMVA tj,tj,10tj,tj, ++=    (2) 

όπου: 

MVAj,t: η αγοραία προστιθέμενη αξία της τράπεζας j, για το έτος t 

Xj,t: ο υπό εξέταση δείκτης μέτρησης της οικονομικής επίδοσης της τράπεζας 

j, για το έτος t 

Defj,t: η τιμή ενός αποπληθωριστή ώστε όλες οι μεταβλητές να εκφράζουν 

ομοιογενή μεγέθη 

 

Η επιλογή της τιμής του αποπληθωριστή είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς με 

τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας μεταξύ των 

μεταβλητών και την εμφάνιση του φαινομένου της διαφορετικής κλίμακας μέτρησης 

(scale effect). Στην περίπτωση που οι μεταβλητές εκφράζουν χρηματική αξία, η τιμή 

του αποπληθωριστή είναι ίση με την αξία των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 Πλαίσιο πρόσθετης πληροφόρησης 

 

Προκειμένου να εξετάσουμε την πρόσθετη πληροφόρηση την οποία παρέχουν 

τα συστατικά στοιχεία του δείκτη EVA χρησιμοποιούμε το ακόλουθα μοντέλα: 

Όταν εξαρτημένη μεταβλητή είναι οι αποδόσεις των τιμών των μετοχών: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ttj,tj,

tj,tj,3tj,tj,2tj,tj,10tj,

eΙ.Κ.Κεφ.Επ.           

Ι.Κ.Ε.Λειτ.bΙ.Κ.Προμ.bΙ.Κ.Περ.Επ.baRET

++

+++=
  (3) 

όπου: 

RETj,t: η ετήσια απόδοση των μετοχών της τράπεζας j, τη χρονιά t 

Περ.Επ.j,t: το μέγεθος του περιθωρίου επιτοκίου της τράπεζας j, τη χρονιά t 

Προμ.j,t: το ύψος των κερδών από προμήθειες της τράπεζας j, τη χρονιά t 
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Ε.Λειτ.j,t: έσοδα και έξοδα για τον υπολογισμό του λειτουργικού 

αποτελέσματος της τράπεζας j, τη χρονιά t 

Κεφ.Επ.j,t: οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις της τράπεζας j, τη χρονιά t 

Ι.Κ.j,t: το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας j, τη χρονιά t 

 

Όταν εξαρτημένη μεταβλητή είναι η αγοραία προστιθέμενη αξία το μοντέλο 

έχει την εξής μορφή: 

 

ttj,tj,3tj,2tj,10tj, eΚεφ.Επ.Ε.Λειτ.bΠρομ.bΠερ.Επ.baMVA +++++=    (4) 

 

όπου: 

MVAj,t: η αγοραία προστιθέμενη αξία της τράπεζας j, τη χρονιά t 

Περ.Επ.j,t: το μέγεθος του περιθωρίου επιτοκίου της τράπεζας j, τη χρονιά t 

Προμ.j,t: το ύψος των κερδών από προμήθειες της τράπεζας j, τη χρονιά t 

Ε.Λειτ.j,t: έσοδα και έξοδα για τον υπολογισμό του λειτουργικού 

αποτελέσματος της τράπεζας j, τη χρονιά t 

Κεφ.Επ.j,t: οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις της τράπεζας j, τη χρονιά t 

 

5.5 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν 

από την εκτέλεση των παλινδρομήσεων με βάση τα παραπάνω μοντέλα. Οι πίνακες οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται περιέχουν τη σταθερά a0, τους συντελεστές bi των 

παλινδρομήσεων, τη στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών (sig19.), την τιμή 

για το Durbin–Watson20 test και το συντελεστή συσχέτισης R2, ο οποίος και 

καταδεικνύει την επεξηγηματική ικανότητα των μοντέλων. 

 

 Πλαίσιο σχετικής πληροφόρησης 

 

Τα αποτελέσματα από την παλινδρόμηση του μοντέλου (1) παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 5.5.1. 

 

 

                                                 
19 Ένας συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός όταν sig.<0,05.  
20 Με το Durbin-Watson test ελέγχουμε για την αυτοσυσχέτιση των λαθών που προκύπτουν από την 
παλινδρόμηση. Γενικότερα, μια τιμή DW κοντά στο 2, δηλώνει έλλειψη αυτοσυσχέτισης των λαθών. Η 
ύπαρξη μικρής αυτοσυσχέτισης είναι φυσιολογικό φαινόμενο όταν μελετάμε χρονοσειρές.  
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Πίνακα 5.5.1 (Σχετική πληροφόρηση RET) 

 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  ROA ROE EVA Περ.Επ. ΚΠΦ 

a0 0,182 -0,021 0,117 -0,571 0,127 

sig. 0,518 0,941 0,431 0,357 0,660 

bi -8,731 1,336 3,629 1,959 -0,121 

sig. 0,781 0,614 0,947 0,264 0,952 

R2 0,003 0,010 0,000 0,048 0,000 

DW 1,996 2,085 2,02 2,102 2,011 
 

Ο συντελεστής συσχέτισης R2, των μοντέλων είναι πολύ κοντά στο μηδέν για 

όλες τις μεταβλητές. Επιπλέον, οι συντελεστές δεν παρουσιάζουν στατιστική 

σημαντικότητα. Επομένως, η επεξηγηματική δύναμη του μοντέλου είναι χαμηλή. Για 

το λόγο αυτό και παρατηρώντας ότι κατά τα δύο πρώτα έτη (2001-2002) του 

δείγματος οι μετοχές εμφανίζουν πτωτική τάση, ενώ κατά τα επόμενα δύο έτη (2003-

2004) ανοδική, προχωρούμε στο διαχωρισμό του δείγματος σε δύο περιόδους. Τα 

οικονομετρικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούμε έχουν την εξής μορφή: 

 

( ) tj,01_0201_021001_02 eDefXbaRET ++=        (5)      και 

( ) tj,02_0403_041003_04 eDefXbaRET ++=        (6) 

 

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την εκτέλεση των μοντέλων (5) 

και (6) παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.5.2 και 5.5.3. 

Πίνακας 5.5.2 (Έτη 2001-2002) 

 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  ROA ROE EVA Περ.Επ. ΚΠΦ 

a0 -0,529 -0,465 -0,458 -0,123 -0,412 
sig. 0,001 0,008 0,000 0,590 0,012 
bi 14,090 0,602 -2,339 -0,842 0,0735 

sig. 0,294 0,657 0,270 0,226 0,938 
R2 0,091 0,017 0,100 0,119 0,001 

DW 1,552 1,518 1,607 1,563 1,543 
 Για τα έτη 2001-2002, ο συντελεστή συσχέτισης είναι εμφανώς αυξημένος. 

Το μοντέλο (5) μπορεί και εξηγεί μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβολών της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Το μέγεθος του περιθωρίου επιτοκίου έχει R2=0,119, ο 

δείκτης EVA R2=0,100, ο δείκτης ROE R2=0,091. 
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Πίνακας 5.5.3 (Έτη 2003-2004) 

 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  ROA ROE EVA Περ.Επ. ΚΠΦ 

a0 0,310 0,244 0,645 0,305 0,300 
sig. 0,219 0,281 0,001 0,686 0,226 
bi 44,683 4,076 0,869 0,872 2,754 

sig. 0,162 0,068 0,777 0,668 0,145 
R2 0,156 0,251 0,007 0,016 0,169 

DW 2,149 2,230 2,301 2,367 2,367 
 

Κατά την εξέταση της διετίας 2003-2004, οι συντελεστές συσχέτισης οι οποίοι 

προκύπτουν είναι αυξημένοι γεγονός το οποίο σημαίνει ότι στο μοντέλο (6) οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν και εξηγούν μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολών της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Τον μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης τον εμφανίζει ο 

δείκτης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ROE) με R2=0,251. Ο δείκτης EVA εμφανίζει 

το χαμηλότερο με R2=0,007, δηλαδή μηδενική επεξηγηματική ικανότητα. Σ’ αυτή τη 

διετία παρατηρούνται αντίθετα αποτελέσματα από την προηγούμενη. Δηλαδή, οι 

δείκτες που υπερίσχυαν κατά τη διετία 2001-2002, εμφανίζονται τώρα να έχουν 

μηδενική ικανότητα εξήγησης των μεταβολών με εξαίρεση των δείκτη ROE. 

Κατά την εκτέλεση της παλινδρόμησης του οικονομετρικού μοντέλου (2), 

λαμβάνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα (Πίνακας 5.5.4). 

 

Πίνακας 5.5.4 (Σχετική πληροφόρηση MVA) 

 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

  ROA ROE EVA EPS Περ.Επ. ΚΠΦ 

a0 -0,0156 -0,387 0,839 0,437 -1,546 -0,447 
sig. 0,970 0,314 0,000 0,146 0,080 0,264 
bi 71,856 10,442 15,446 0,179 6,270 8,187 

sig. 0,147 0,012 0,005 0,600 0,019 0,011 
R2 0,113 0,303 0,366 0,016 0,268 0,309 

DW 2,082 2,176 2,008 2,016 1,794 2,185 
 

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Η επεξηγηματική ικανότητα του 

συγκεκριμένου μοντέλου είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως διαπιστώνεται από τις τιμές τις 

οποίες λαμβάνει ο συντελεστής συσχέτισης. Ο δείκτης ΕVA φαίνεται να υπερτερεί 

όλων των άλλων δεικτών μέτρησης της επίδοσης, αφού μπορεί να εξηγήσει το 36,6% 

των μεταβολών της αγοραίας προστιθέμενης αξίας. Ακολουθεί σε επεξηγηματική 

δύναμη το μέγεθος των κερδών προ φόρων με R2=30,9%, ο δείκτης ROE με 
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R2=30,3% και το περιθώριο επιτοκίου με R2=26,8%. Επιπρόσθετα, οι συντελεστές bi 

των εξαρτημένων μεταβλητών εμφανίζονται στατιστικά σημαντικοί. Κάτι τέτοιο όμως, 

δε φαίνεται να συμβαίνει για τις μεταβλητές ROA και EPS (R2=11,3% και R2=1,7%, 

αντίστοιχα). 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η 

σχετική πληροφόρηση η οποία παρέχεται από ένα δείκτη μέτρησης της οικονομικής 

επίδοσης είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που για την καταγραφή της αξίας της 

επιχείρησης και των μετόχων χρησιμοποιείται το μέγεθος της αγοραίας 

προστιθέμενης αξίας. Στην περίπτωση αυτή, η ικανότητα των μεταβλητών να 

καταγράφουν και επομένως να εξηγούν την μεταβολή στην εταιρική αξία είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη με τον δείκτη EVA να υπερτερεί έναντι των άλλων δεικτών. Με 

τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η άποψη της εταιρείας συμβούλων Stern-Stewart & 

Co και των υποστηρικτών του δείκτη EVA. Δηλαδή, ότι ο συγκεκριμένος δείκτης 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την αγοραία προστιθέμενη αξία αλλά και το 

ότι υπερισχύει σε επεξηγηματική δύναμη των παραδοσιακών δεικτών μέτρησης της 

επίδοσης. 

 

 Πλαίσιο πρόσθετης πληροφόρησης 

 

Ο πίνακας 5.5.5 παρουσιάζει την πρόσθετη πληροφόρηση των μεταβλητών 

του περιθωρίου επιτοκίου, των εσόδων από προμήθειες, των εξόδων για τον 

υπολογισμό του λειτουργικού αποτελέσματος και των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων για 

την εξήγηση των ετήσιων μεταβολών στην τιμή των μετοχών. 

 

Πίνακας 5.5.5 (Πρόσθετη πληροφόρηση RET) 

 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

  a0 sig. bi sig. R2 DW 

Περ.Επ. 1,378 0,582 0,048 2,102 

Προμ. -3,580 0,491 0,053 2,071 

Ε.Λειτ. 1,801 0,509 0,061 2,024 

Κεφ.Επ. 

-1,035 0,392 

4,382 0,591 0,073 2,082 
 

Η εξέταση βασίζεται στην τιμή του συντελεστή συσχέτισης, η οποία και μας 

δείχνει το ποσοστό των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής όταν στο μοντέλο 

προσθέτουμε μία μία τις παραπάνω μεταβλητές. Η πρόσθετη πληροφόρηση η οποία 

παρέχεται είναι οριακή καθώς η τιμή του συντελεστή συσχέτισης αυξάνεται οριακά 

(0,,5% - 0,8% - 1,2%, αντίστοιχα).  Από τα αποτελέσματα διακρίνουμε ότι όταν 

προσθέσουμε στο μοντέλο και την μεταβλητή των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων, 
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δηλαδή όταν δημιουργήσουμε τον δείκτη EVA, η επεξηγηματική δύναμη του 

μοντέλου είναι η μεγαλύτερη και ίση με R2=7,3%. Στην προκειμένη περίπτωση 

εμφανίζεται και η μεγαλύτερη πρόσθετη πληροφόρηση (1,2%). Ωστόσο το μέγεθος 

των μεταβολών που εξηγούνται δεν είναι μεγάλο, ενώ οι συντελεστές δεν εμφανίζουν 

στατιστικοί σημαντικότητα. 

Ο πίνακας 5.5.6 παρουσιάζει την πρόσθετη πληροφόρηση του μοντέλου 

όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η αγοραία προστιθέμενη αξία. 

 

Πίνακας 5.5.6 (Πρόσθετη πληροφόρηση MVA) 

 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

  a0 sig. bi sig. R2 DW 

Περ.Επ. 13,585 0,000 0,554 1,805 

Προμ. -8,128 0,283 0,695 1,766 

Ε.Λειτ. -6,361 0,038 0,719 1,775 

Κεφ.Επ. 

-3,7Ε+08 0,436 

-10,240 0,047 0,785 1,897 
 

Η πέμπτη στήλη του πίνακα περιέχει την τιμή του συντελεστή συσχέτισης 

καθώς στο μοντέλο (4) προστίθεται μία μία οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Η 

συγκεκριμένη ανάλυση μας δείχνει ότι όλα τα μεγέθη που αποτελούν τον δείκτη EVA 

συμβάλλουν στην πρόβλεψη ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού μεταβολών της MVA. 

Όταν χρησιμοποιείται μόνο το περιθώριο επιτοκίου ο συντελεστής συσχέτισης είναι 

R2=55,4%. Όταν προστεθεί η μεταβλητή των εσόδων από προμήθειες η τιμή R2 

αυξάνεται σε 69,5%. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας και τη μεταβλητή Ε. Λειτ. η 

επεξηγηματική δύναμη του μοντέλου αυξάνεται στο 71,9%. Τέλος προσθέτοντας και 

τη μεταβλητή των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων λαμβάνουμε την τιμή R2=78,5%.  

Οι συντελεστές bi του μοντέλου είναι στατιστικά σημαντικοί εκτός από τον 

συντελεστή b2 των εσόδων από προμήθειες. Ο συντελεστής b1 είναι θετικός κάτι το 

οποίο σημαίνει ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ επιτοκίου περιθωρίου και MVA. Αυτό 

δηλώνει ότι οι επενδυτές όταν παρατηρούν αυξημένα έσοδα από τόκους (τα έσοδα 

αυτά προέρχονται από την κύρια λειτουργία της τράπεζας), θα επενδύσουν στην 

εταιρεία αγοράζοντας τη μετοχή γεγονός το οποίο οδηγεί στην αύξηση της τιμής της. 

Αντίθετα, οι συντελεστές b3 και b4 είναι αρνητικοί γεγονός το οποίο φανερώνει 

αρνητική σχέση με την MVA. Η αρνητική τιμή του b3 είναι λογική αφού η μεταβλητή 

Ε.Λειτ. περιλαμβάνει κυρίως λειτουργικά έξοδα τα οποία αφαιρούνται από τις εισροές 

των τραπεζών. 

Ο συντελεστής των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων εμφανίζει στατιστική 

σημαντικότητα ενώ επιπλέον παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση αυξάνοντας την τιμή 

του συντελεστή συσχέτισης κατά 6,6%. Τα παραπάνω δύο χαρακτηριστικά της 
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μεταβλητής των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς το 

μέγεθος αυτό είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του δείκτη οικονομικής προστιθέμενης 

αξίας. Οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις περιέχουν το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, 

δηλαδή την αποζημίωση των μετόχων για τη δέσμευση του κεφαλαίου τους, κάτι για 

το οποίο μεριμνά μόνο ο δείκτης EVA και κανένας άλλος από τους παραδοσιακούς 

δείκτες μέτρησης της αξίας της επιχείρησης. 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Η εργασία αυτή σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του 

δείκτη οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Στο θεωρητικό κομμάτι αναλύθηκε η τάση 

την οποία δείχνει ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος προς καινοτόμους δείκτες 

μέτρησης της αξίας που δημιουργείται σε μια επιχείρηση. Επίσης, περιγράφηκε ο 

τρόπος υπολογισμού του δείκτη EVA, η συμβολή του στη χάραξη της στρατηγικής 

και της καταγραφής της επίδοσης μιας εταιρείας και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της 

διοίκησης με στόχο την αξία. 

Το καινοτόμο στοιχείο του δείκτη EVA είναι ότι θεωρεί ότι μια εταιρεία 

δημιουργεί κέρδη και επομένως αξία μόνο όταν εκτός από την αποπληρωμή των 

πιστωτών της, αποζημιώνει και τους ιδίους τους μετόχους της με βάση ένα ποσοστό 

που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλο. Το ποσοστό αυτό δεν είναι άλλο από το κόστος των 

ιδίων κεφαλαίων. Η θεωρητική ανάλυση του συγκεκριμένου δείκτη κρίθηκε 

απαραίτητη προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία την οποία δίνουν οι διοικήσεις 

των διαφόρων οργανισμών στη σωστή καταγραφή της δημιουργούμενης χρόνο με το 

χρόνο αξίας στην επιχείρηση καθώς και στην ανταμοιβή την οποία θα πρέπει να 

λαμβάνουν οι μέτοχοι για τη δέσμευση του κεφαλαίου τους στις λειτουργικές 

διαδικασίες. 

Το εμπειρικό κομμάτι της εργασίας εξετάζει το επίπεδο πληροφόρησης το 

οποίο παρέχουν οι παραδοσιακοί δείκτες (όπως περιθώριο επιτοκίου, ROA, ROE, 

κέρδη προ φόρων, κέρδη ανά μετοχή) και ο καινοτόμος δείκτης EVA σχετικά με την 

καταγραφή της οικονομικής επίδοσης στα πλαίσια του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. 

Ενώ είναι γενικά αποδεκτός ο στόχος της δημιουργίας αξίας για τους ιδιοκτήτες της 

επιχείρησης, η ερευνητική προσπάθεια προσανατολίζεται στη εξεύρεση της 

κατάλληλης εκείνης μεθόδου που θα καταγράψει τη δημιουργούμενη αυτή αξία. 

Σήμερα υπάρχει ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός ερευνών που εξετάζει το ποιος 

δείκτης επίδοσης εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμβατότητα με τη μεγιστοποίηση της 

αξίας, αλλά τα στοιχεία τα οποία περιβάλλουν το θέμα παραμένουν συγκεχυμένα. 

Επιπλέον, ελάχιστες έρευνες επικεντρώνονται στον τραπεζικό κλάδο και τους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς γενικότερα. 

Προκειμένου να προσεγγίσουμε το ζήτημα, εξετάζουμε τη σχετική 

πληροφόρηση την οποία παρέχουν συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης της επίδοσης 

καθώς και την πρόσθετη πληροφόρηση η οποία προέρχεται από συγκεκριμένα μεγέθη 

τα οποία συνθέτουν τον δείκτη EVA. Το δείγμα το οποίο χρησιμοποιείται περιέχει 

στοιχεία επτά τραπεζικών οργανισμών και καλύπτει χρονικά την περίοδο 2001-2004. 
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Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων ακολουθείται η μεθοδολογία παλαιότερων 

εμπειρικών ερευνών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μοντέλα παλινδρόμησης. 

Το πρώτο δείγμα εξετάζει το κατά πόσο οι δείκτες μέτρησης της επίδοσης 

μπορούν να εξηγήσουν άμεσα τις μεταβολές στις αποδόσεις των μετοχών. Τα 

στοιχεία δεν παρέχουν σαφείς αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι ο 

δείκτης EVA είναι ο καλύτερος δείκτης καταγραφής της προσπάθειας της επιχείρησης 

να προσθέσει αξία στις επενδύσεις των μετόχων. Η επεξηγηματική δύναμη του 

μοντέλου που προκύπτει από το συνολικό δείγμα με τις αποδόσεις των μετοχών δεν 

μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ικανοποιητικά συμπεράσματα. Αντίθετα, όταν το 

διαχωρίσουμε σε δύο μέρη μπορούμε να αντλήσουμε καλύτερα αποτελέσματα. 

Κατά τη διετία 2001-2002, όπου καταγράφεται αρνητικό επενδυτικό κλίμα ο 

δείκτης του περιθωρίου επιτοκίου εμφανίζει το μεγαλύτερο βαθμό συσχέτισης. 

Επίσης, κατά τα έτη 2003-2004, τα κέρδη προ φόρων και ο χρηματοοικονομικός 

δείκτης ROE εξηγούν τις περισσότερες μεταβολές των μετοχών. Βλέπουμε, λοιπόν, 

ότι η αγορά επικεντρώνεται περισσότερο σε λογιστικά μεγέθη καταγραφής των 

κερδών και σε παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς δείκτες απ’ ότι στον δείκτη EVA. 

Η στάση αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι όλοι οι οικονομικοί 

αναλυτές οι οποίοι εξετάζουν μια εταιρεία παρέχουν στοιχεία για το επίπεδο του 

κύκλου εργασιών και των κερδών κάθε οικονομικού έτους. Αντίθετα, ειδικά στην 

ελληνική αγορά κανένας δεν παρέχει στοιχεία σχετικά με τον δείκτη οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας. Παρουσιάζεται, δηλαδή ένα πρόβλημα αντίληψης και 

κατανόησης της ελληνικής αγοράς σχετικά με την έννοια και τη χρήση του δείκτη 

EVA ως εργαλείου διοίκησης. Επομένως, όταν η αγορά ενημερώνεται συνεχώς για το 

επίπεδο των κερδών, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν αντιδρά στις 

μεταβολές του δείκτη EVA. 

Το δεύτερο δείγμα εξετάζει το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι δείκτες μπορούν 

να εξηγήσουν έμμεσα τις μεταβολές των μετοχών μέσω της μεταβλητής της αγοραίας 

προστιθέμενης αξίας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο δείκτης οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας υπερισχύει των υπολοίπων μεταβλητών. Τα κέρδη προ φόρων, 

ο χρηματοοικονομικός δείκτης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων και το περιθώριο 

επιτοκίου εμφανίζουν χαμηλότερη επεξηγηματική ικανότητα. Ωστόσο, διαφορά τους 

από τον δείκτη EVA είναι μικρή. 

Τα αντικρουόμενα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε από την ανάλυση των δύο 

δειγμάτων μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα είναι υποκειμενικά ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η αξία της επιχείρησης. Μια εξήγηση θα 

μπορούσε να δοθεί από το γεγονός ότι κατά τη διετία 2001-2002 καταγράφεται 

αρνητικό επενδυτικό κλίμα το οποίο οδηγεί σε πτώση τις τιμές των μετοχών. Η 

πτώση αυτή όμως δεν σημαίνει απαραίτητα και καταστροφή αξίας από την πλευρά 

της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό ο δείκτης EVA, ο οποίος και καταγράφει την 
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πραγματοποιούμενη επίδοση της εταιρείας, δεν μπορεί να εξηγήσει τις μεταβολές στις 

τιμές των μετοχών καθώς αυτές εκτός από την πληροφόρηση για την επιτευχθείσα 

απόδοση περιέχουν και στοιχεία από τη γενικότερη ψυχολογία των επενδυτών. 

Η μεταβλητή της αγοραίας προστιθέμενης αξίας φαίνεται να μένει 

ανεπηρέαστη από τους διάφορες παράγοντες που επηρεάζουν τη χρηματιστηριακή 

αγορά. Αντίθετα, καταγράφει μόνο την αξία που δημιουργείται ή καταστρέφεται από 

την επιχείρηση. Για το λόγο αυτό ο δείκτης EVA εμφανίζει μεγαλύτερη συσχέτιση με 

το συγκεκριμένο μέγεθος.   

Σε ότι αφορά το πλαίσιο παροχής πρόσθετης πληροφόρησης, αποδεικνύεται 

ότι τα επιμέρους στοιχεία του δείκτη EVA παρέχουν ικανοποιητική συνεισφορά στην 

επεξηγηματική δυνατότητα του δείκτη. Συγκεκριμένα, η μεταβλητή των κεφαλαιακών 

επιβαρύνσεων εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα και παρέχει πρόσθετη 

πληροφόρηση στην εξήγηση των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής, παρόλο 

που η μεταβλητή του μεγέθους των προμηθειών (μοντέλο MVA) παρέχει μεγαλύτερη 

πρόσθετη πληροφόρηση. Η επιπλέον πληροφόρηση είναι 1,2% στο μοντέλο RET και 

6,6% στο μοντέλο MVA. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την πρόσθετη πληροφόρηση 

των επιμέρους στοιχείων συμπεραίνουμε ότι το πλαίσιο πληροφόρησης του δείκτη 

EVA γίνεται μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα άλλα μεγέθη μέτρησης της επίδοσης, 

όπως το περιθώριο διαμεσολάβησης και τα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους. 


