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ABSTRACT

Πώς

οι

εταιρίες

χρηματοδοτούν

τις

λειτουργίες

τους;

Πώς

πρέπει

να

τις

χρηματοδοτήσουν; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτές τις επιλογές; Πώς αυτές οι
επιλογές

επηρεάζουν

την

υπόλοιπη

οικονομία;

Αυτές

είναι

μερικές

βασικές

ερωτήσεις που απασχολούν για πολλά χρόνια τους ερευνητές και εξακολουθούν να
τους απασχολούν μέχρι και σήμερα. Αν η χρηματοδότηση μπορεί να επηρεάσει την
αξία της επιχείρησης τότε πιθανόν να υπάρχει βέλτιστη κεφαλαιακή δομή. Μέσα από
έρευνες προκύπτει εμπειρικά ότι οι βιομηχανίες υιοθετούν συγκεκριμένες τακτικές
κεφαλαιακής δομής. Για παράδειγμα οι εταιρίες ηλεκτρικών χρησιμοποιούν μεγάλο
ποσοστό χρέους, ενώ οι εταιρίες ηλεκτρονικών υπολογιστών όχι1. Ποιος είναι ο
λόγος?

Μέχρι

σήμερα

κανένας

ακριβής

τύπος

υπολογισμού

μιας

βέλτιστης

χρηματοδοτικής πολιτικής δεν έχει επινοηθεί. Παρά μόνο ένας εντυπωσιακά μεγάλος
αριθμός ιδεών και θεωριών έχουν προταθεί σαν απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις
που διαμορφώθηκαν κατά καιρούς γύρω από την εταιρική χρηματοδότηση. Σε αυτή
την

εργασία

παρατίθενται

ορισμένες

θεωρητικές

έννοιες

της

Κεφαλαιακής

Διάρθρωσης, γίνεται μια ιστορική αναδρομή και παρουσιάζονται έρευνες και απόψεις
γύρω από τον προσδιορισμό της άριστης κεφαλαιακής δομής αλλά και το πως οι
επιχειρήσεις επιλέγουν την χρηματοδότησή τους.

1 THE CHOICE BETWEEN EQUITY AND DEBT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION, Dimitrios
Vasiliou Ass. Professor, Athens University of Economics and Business
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«The ideas of economists and political philosophers, both when they
are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly
understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men, who
believe themselves quite exempt from any intellectual influences, are
usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who
hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic
scribbler of a few years back.» Keynes [1936].

In a kaleidic society the equilibrating forces, operating slowly,
especially where much of the capital equipment is durable and specific, are
always overtaken by unexpected change before they have done their
work.... What emerges from out reflections is an image of the market as a
particular kind of process, a continuous process without beginning or end,
propelled by the interaction between the forces of equilibrium and the forces
of change (Lachmann 1976: 61).
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Εισαγωγή

Όλοι οι οργανισμοί είτε πρόκειται για ζωντανούς οργανισμούς είτε για
οικονομικές μονάδες ακολουθούν μία νομοτελειακή πορεία. Η πορεία αυτή δεν είναι
άλλο παρά ο κύκλος ζωής του οργανισμού και αποτελείται από τις εξής τέσσερις
φάσεις: της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της ακμής και του θανάτου. Αυτό που
διαφοροποιεί την πορεία του κάθε οργανισμού είναι η διάρκεια της κάθε φάσης. Έτσι
λοιπόν ο κάθε οργανισμός μπορεί να διαφοροποιηθεί ποιοτικά μέσω της παράτασης
των φάσεων της ανάπτυξης και της ακμής. Ο τρόπος για την πραγματοποίηση αυτής
της παράτασης είναι ο σωστός προγραμματισμός των μελλοντικών δράσεων, οι
σωστές εκτιμήσεις και αποφάσεις και η αντιμετώπιση τον απειλών και των κινδύνων
που ενυπάρχουν στο περιβάλλον του όπως επίσης και η αξιοποίηση των ευκαιριών
που πηγάζουν από το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.

Η επιλογή του κύριου αντικείμενου δράσης και των βασικών μέσων που
χρησιμοποιεί μια λειτουργούσα επιχείρήση, για την παραγωγή των αγαθών και
υπηρεσιών της, έχουν καθοριστεί από τα πρώτα κιόλας βήματά της. Συνεπώς ο
προγραμματισμός της δράσης της περιλαμβάνει τις ενέργειες που απαιτούνται για
την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, την επέκταση της (στον ίδιο ή και σε
άλλους τομείς), την αναδιάρθρωσή της ή την αλλαγή κατεύθυνσης, κάτω από τους
γενικότερους περιορισμούς αλλά και εκείνους που διαμορφώνει η μέχρι σήμερα
λειτουργία της. Η υλοποίηση των παραπάνω προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίων τα
οποία μπορούν να αποκτηθούν με πολλούς και ποικίλους τρόπους.

Κατά

την

διάρκεια

του

προγραμματισμού

δράσης

της

επιχείρησης,

καθορίζονται οι εσωτερικές και οι εξωτερικές της πηγές χρηματοδότησης μέσω της
λήψης αποφάσεων χρηματοοικονομικού και επενδυτικού χαρακτήρα. Πηγές ξένων
κεφαλαίων αποτελούν οι δανειστές, οι οποίοι είναι είτε φυσικά πρόσωπα που
επενδύουν σε χρεόγραφα της επιχείρησης είτε διάφοροι χρηματοδοτικοί οργανισμοί
και οι

μέτοχοι

ή

ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Μία επιπλέον πηγή εξωτερικής

χρηματοδότησης για ορισμένες επιχειρήσεις είναι και οι επιδοτήσεις λάγω υπαγωγής
των επενδύσεων της επιχείρησης σε αναπτυξιακούς νόμους ή σε χρηματοδοτικά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγές εσωτερικού κεφαλαίου αποτελούν τα
παρακρατηθέντα κέρδη και οι αποσβέσεις.
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Ένα βασικό κομμάτι των αποφάσεων χρηματοοικονομικού χαρακτήρα στα
πλαίσια του προγραμματισμού δράσης των επιχειρήσεων είναι: η εκτίμηση των
πιθανών μεταβολών στο επίπεδο των επιτοκίων,

η χρηματοδότηση από την

χρηματιστηριακή αγορά (εισαγωγή στο χρηματιστήριο ή αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιών), η άντληση δανειακών κεφαλαίων (προϋποθέσεις
δανεισμού, κόστος, όρια, διάρκεια), η χρηματοδοτική μίσθωση, οι επιχορηγήσεις στα
πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής της Χώρας, οι πιστώσεις προμηθευτών, τα
πληρωτέα υπόλοιπα και η αυτοχρηματοδότηση (παρακράτηθέντα κέρδη).

Βέβαια υπάρχουν και πολλές δυσκολίες, προβλήματα και κίνδυνοι κατά την
λήψη των παραπάνω αποφάσεων. Ένα βασικά πρόβλημα έγκειται στην επιλογή της
μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση
και κατ' επέκταση στο ποιες θα πρέπει να είναι οι πηγές από τις οποίες θα πρέπει να
αντλήσει κεφάλαια για την χρηματοδότηση των επενδύσεων της. Επιπλέον θα
πρέπει να εκτιμήσει το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της και να
προσδιορίσει το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων που χρειάζεται για την εξόφλησή
τους.

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος των επιχειρήσεων2

Όλες οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν δύο ειδών κινδύνους, τον επιχειρηματικό
και τον χρηματοοικονομικό. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος παρουσιάζεται σε κάθε
επιχείρηση από τη φύση της και σχετίζεται άμεσα με τη δραστηριότητά της. Ο
κίνδυνος αυτός εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο πιο σημαντικός σχετίζεται με
το ύψος του πάγιου κόστους της επιχείρησης και τις ιδιομορφίες του κλάδου. Ο
επιχειρηματικός κίνδυνος οφείλεται κυρίως σε διακυμάνσεις της ζήτησης, των τιμών
πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης, των τιμών των πρώτων υλών, της
δυνατότητας αντίδρασης σε μεταβολές των τιμών αυτών καθώς και στη δομή
κόστους της επιχείρησης, το κατά πόσο δηλ. έχει μεγάλα πάγια έξοδα. Μόνο σε πολύ
μικρό βαθμό μπορεί να μεταβληθεί από τις αποφάσεις ενός μάνατζερ.

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι ο επιπλέον κίνδυνος που πηγάζει από
την

απόφαση

της

επιχείρησης

να

συμπεριλάβει

στη

χρηματοδότηση

των

δραστηριοτήτων της χρέος, δηλ. δάνεια, ομόλογα και προνομιούχες μετοχές. Είναι
2

«Διάρθρωση

κεφαλαίων:

μία

από τις κεντρικές αποφάσεις του

σύγχρονου

χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ» του Ζήνου Βογιατζή (μια συντομότερη παραλλαγή του
άρθρου αυτού δημοσιεύτηκε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο της 22.7.1999)
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απόρροια της διάρθρωσης των κεφαλαίων της επιχείρησης, δηλ. του μίγματος ιδίων
κεφαλαίων και χρέους. Μια επιχείρηση με σχετικά μεγάλο χρέος είναι πολύ πιο
εκτεθειμένη σε κινδύνους. Ο επιχειρηματικός και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος
δίνουν

το

συνολικό

κίνδυνο

μιας

επιχείρησης

που

καθορίζει

το

κόστος

χρηματοδότησης της, που με τη σειρά του επηρεάζει τις βραχυπρόθεσμες και,
ιδιαίτερα, τις μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αποφάσεις της.

Η ανάληψη χρέους μεγεθύνει τον κίνδυνο των μετόχων. Εάν μια επιχείρηση
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια ο επιχειρηματικός κίνδυνος πέφτει
στους μετόχους της. Για παράδειγμα αν μια εταιρεία έχει 4 μετόχους και κάθε ένας
τους έχει 25% των μετοχών ο επιχειρηματικός κίνδυνος κατανέμεται εξίσου στον
καθένα

τους.

Αν

όμως

υποθέσουμε

ότι

η

ίδια

επιχείρηση

αποφασίζει

να

χρηματοδοτηθεί κατά 50% με ίδια κεφάλαια από 2 μετόχους (25% πάλι ο καθένας)
και κατά 50% με χρέος από τους άλλους δύο μετόχους που αποφάσισαν να
επενδύσουν στην επιχείρηση μέσω δανείων, τότε ο επιχειρηματικός κίνδυνος
συγκεντρώνεται πλέον μόνο στους 2 μετόχους. Η επένδυσή τους παρουσιάζει τώρα
διπλάσιο κίνδυνο. (Σε περίπτωση ρευστοποίησης μιας επιχείρησης ικανοποιούνται,
κατά σειρά, πρώτα οι απαιτήσεις των ομολογιούχων, μετά των προνομιούχων
μετόχων και τελευταία των κοινών μετόχων.)
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Κεφάλαιο 1°
Βασικές θεωρητικές έννοιες της
Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
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Ζούμε σε ένα κόσμο απρόσμενων αλλαγών. Ως εκ τούτου οι συνδυασμοί
κεφαλαίου

και

παράλληλα

και η

κεφαλαιακή δομή, θα αλλάζουν πάντα. Θα

διαλύονται και θα ανασχηματίζονται. Η ανομοιογένεια του κεφαλαίου συνεπάγεται
ανομοιογένεια στη χρήση. Η ανομοιογένεια στη χρήση προϋποθέτει πολλαπλή
ιδιομορφία.

Η

πολλαπλή

συμπληρωματικότητα

ιδιομορφία

προϋποθέτει

προϋποθέτει

συνδυασμούς

συμπληρωματικότητα.

κεφαλαίου.

Οι

Η

συνδυασμοί

κεφαλαίου διαμορφώνουν τα στοιχεία της κεφαλαιακής δομής3.

Η δομή αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία. Ακόμα και σε ένα κτίριο το
οποίο αποτελείται από ανόμοιες πέτρες,

η

κάθε μία έχει

και

μια ξεχωριστή

λειτουργία. Αυτές που στηρίζουν τους εξωτερικούς τοίχους έχουν διαφορετική
λειτουργία από αυτές που διαμορφώνουν το ταβάνι. Υπό μία έννοια κάθε πέτρα
στηρίζει όλες τις υπόλοιπες που βρίσκονται από πάνω της. Η φυσική ομοιογένεια
συνεπώς δεν είναι άσχετη με την λειτουργική διαφορετικότητα. Σε κάθε εργασία τα
όργανα

και

τα

υλικά

που

χρησιμοποιούνται,

χρησιμοποιούνται

πάντα

μαζί

προκειμένου να πετύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η διαφορετικότητα στην
λειτουργία καθορίζει και τη δομή του τρόπου χρήσης τους4.

Θα πρέπει να σκεφτούμε τι εννοούμε με τον όρο κεφαλαιακή δομή; Κάτω
από ποιες προϋποθέσεις υφίσταται και ποιες μορφές μπορεί να πάρει κάτω από
διαφορετικές συνθήκες;

Τέλος ποιες οι επιδράσεις των αλλαγών ή ακόμα και της

εξαφάνισης της κεφαλαιακής δομής στο οικονομικό σύστημα;

Κεφαλαιακή δομή

Κεφαλαιακή

διάρθρωση

ή

δομή

(Capital

structure)

είναι

η

μόνιμη

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που αποτελείται από τα μακροπρόθεσμα δάνεια, τις
προνομιούχες μετοχές και την καθαρή θέση (η οποία περιλαμβάνει το κεφάλαιο, τα
αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και τα παρακρατηθέντα
κέρδη). Η κεφαλαιακή δομή διαφέρει από τη χρηματοοικονομική δομή (financial
3,4 Capital and Its Structure by Ludwig M. Lachmann Sheed Andrews and McMeel, Inc.
Kansas City,, 1978. Institute for Humane Studies. First published: 1956.
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structure)

που

περιλαμβάνει

τα

βραχυπρόθεσμα

δάνεια

και

τους

λοιπούς

λογαριασμούς υποχρεώσεων. Σκοπός της είναι η εύρεση του άριστου συνδυασμού
των πηγών χρηματοδότησης, ο οποίος να μεγιστοποιεί την τιμή της κοινής μετοχής
και κατά συνέπεια και την συνολική αξία μιας εταιρίας.

Η

αξία

αναμενόμενων,

της

επιχείρησης

μελλοντικών

υπολογίζεται

ως

ελεύθερων ταμειακών

η
ροών

παρούσα

αξία

των

χρησιμοποιώντας το

σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου ως ποσοστό προεξόφλησης. Όταν ελαχιστοποιείται
το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου, με σταθερές τις ταμειακές ροές, η αξία της
επιχείρησης μεγιστοποιείται.

Η κεφαλαιακή δομή είναι τα ποσοστά των ξένων κεφαλαίων, των κοινών και
των προνομιούχων μετοχών στον ισολογισμό μιας επιχείρησης. Η κεφαλαιακή δομή
διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Άλλες προτιμούν να χρηματοδοτούν τις
δραστηριότητές τους με ίδια και άλλες με ξένα κεφάλαια. Το ερώτημα είναι αν κάποιες
κεφαλαιακές δομές είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Μια κεφαλαιακή δομή είναι
καλή όταν έχει σαν συνέπεια ένα χαμηλό κόστος κεφαλαίου.

Μια κατάλληλη κεφαλαιακή δομή είναι μια κρίσιμη απόφαση για οποιαδήποτε
επιχείρηση.

Η

απόφαση

είναι

σημαντική

όχι

μόνο

λόγω

της

ανάγκης

να

μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις αλλά και λόγω του αντίκτυπου που μια τέτοια απόφαση
έχει στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να εξετάσει το ανταγωνιστικό περιβάλλον της.

Υπάρχει όμως άριστη κεφαλαιακή δομή? Αυτή είναι μια ερώτηση που απασχολεί
όλους τους οικονομικούς διευθυντές. Η απάντηση της έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα
πολλών συζητήσεων τα τελευταία χρόνια στους επιχειρηματικούς κύκλους. Είναι
δύσκολο (ή αδύνατο) για τον οικονομικό διευθυντή να καθοριστεί ακριβώς η βέλτιστη
κεφαλαιακή δομή της εταιρίας. Ο οικονομικός διευθυντής κατά την επιλογή μεταξύ
χρέους και διαθεσίμων, πρέπει να εξετάσει την ικανότητα υποστήριξης και την
αστάθεια των απαιτήσεων καθώς επίσης και τη σταθερότητα δαπανών. Πιθανώς
υπάρχει μια σειρά των αποδεκτών (βέλτιστων) αναλογιών χρέους /διαθέσιμα.

Η άριστη κεφαλαιακή δομή δεν είναι κάτι που μπορεί να καθοριστεί απόλυτα
και με ακρίβεια. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που αποτελούν και διαφορές
από χώρα σε χώρα, όπως η απελευθέρωση της αγοράς, τα ονομαστικά επιτόκια που
επικρατούν στην αγορά, τη διεθνοποίηση της αγοράς. Επιπλέον, οι διαφορές που
υπάρχουν στο κόστος κεφαλαίου δείχνουν ότι η κεφαλαιακή δομή σχετίζεται άμεσα
και επηρεάζεται από τις αποφάσεις επενδύσεων.
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Παρατηρούνται

αποκλίσεις μεταξύ των παρατηρούμενων

και

βέλτιστων

κεφαλαιακών δομών. Οι εταιρίες θα προχωρήσουν σε νέα κεφαλαιακή δομή, που θα
πλησιάζει περισσότερο τα βέλτιστα πρότυπα, μόνο αν απέχουν σημαντικά από αυτή,
καθώς οι σταθερές δαπάνες αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα των συνολικών
δαπανών

της

διαδικασίας

αυτής.

Παρόλα

αυτά,

όσο

μεγαλύτερες

ευκαιρίες

ανάπτυξης υπάρχουν, τόσο γρηγορότερα θα επιτευχθεί και η προσαρμογή μιας
επιχείρησης επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Ευκολότερη
είναι η προσαρμογή για τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς αυτές είναι που έχουν
καλύτερη πληροφόρηση από τις μικρότερες.

Διάφορες εναλλακτικές θεωρίες της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής έχουν
υποβληθεί5 όμως, κανένας ακριβής τύπος για τον υπολογισμό της δεν έχει επινοηθεί
μέχρι τώρα. Αυτό που έχουμε είναι μια πλούσια ποικιλία των θεωριών κεφαλαιακής
δομής που διαμορφώνουν το ευρέως γνωστό "capital structure puzzle"6. Ο Fisher
Black κλείνοντας το άρθρο του "The Dividend Puzzle" απαντάει στην ερώτηση, τι θα
έπρεπε να κάνει μια εταιρία με την πολιτική μερισμάτων της, λέγοντας ότι δεν
ξέρουμε. Το 1984 ο Steward Myers ξεκινάει το άρθρο του με τίτλο "The Capital
Structure Puzzle" με την ερώτηση, πως οι εταιρίες επιλέγουν την κεφαλαιακή τους
δομή και η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε7.

Παράγοντες που επηρεάζουν την Κεφαλαιακή Δομή

Ακολουθώντας τις προτάσεις των Modigliani και Miller, οι ερευνητές της
δεκαετίας του '60 και του 70 έστρεψαν την προσοχή τους στις ατέλειες της αγοράς
που μπορεί να κάνουν την αξία της επιχείρησης να εξαρτάται από την κεφαλαιακή
της δομή. Οι κυριότερες από αυτές είναι η φορολογία που ενθαρρύνει το δανεισμό

5 Harris and Raviv (1991) present the theoretical implications and the empirical findings of
various theories.

6 "The choice between equity and debt: An empirical investigation" Dimitrios Vasiliou

7 Stewart C. Myers, "The Capital Structure Puzzle" The Journal of Finance, Vol. 39, No. 3,
Papers and Proceedings, Forty-Second Annual Meeting, American Finance Association, San
Francisco, CA, December 28-30, 1983. (Jul., 1984), pp. 575-592.
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κάνοντας τις πληρωμές των τόκων να εκπίπτουν του φόρου, αλλά όχι και τα
μερίσματα. Η φορολογία αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κίνητρο για την αύξηση της
μόχλευσης

στο

μίγμα

κεφαλαίου

των

επιχειρήσεων.

Μία

εταιρία

η

οποία

πραγματοποιεί οριακά κέρδη συμφέρει να πληρώνει λίγους έως και καθόλου φόρους
από το να έχει υψηλή φορολογία. Εξίσου σημαντική επιρροή αποτελούν και τα
αναμενόμενα κόστη χρηματοοικονομικής δυσπραγίας τα οποία αυξάνονται με την
αύξηση του δανεισμού.

Προς το τέλος της δεκαετίας του 70, ξεκίνησε και η συζήτηση για τα
φαινόμενα σηματοδότησης, όπως για παράδειγμα η σημαντική μείωση της τιμής της
μετοχής όταν ανακοινώνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αύξηση
της τιμής της μετοχής όταν έχουμε επαναγορά των μετοχών. Αυτά τα αποτελέσματα
έδειχναν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μεγάλων κοστών πληροφόρησης που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τις χρηματοδοτικές επιλογές με προβλέψιμους
τρόπους.

Η φορολογία αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να
αυξήσουν τη μόχλευσή τους. Ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση υπόκειται σε
φορολογία είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Το κυριότερο πλεονέκτημα του δανεισμού
σχετίζεται με τη φορολογία. Αν λόγω της οριακής κερδοφορίας, μια επιχείρηση
πληρώνει λίγους ή

καθόλου φόρους, ο δανεισμός είναι κατά πολύ λιγότερο

ελκυστικός σε σχέση με μια επιχείρηση που υπόκειται σε υψηλή φορολογία.

Όσο

μια

επιχείρηση

αυξάνει το

ποσοστό των ξένων

κεφαλαίων

που

χρησιμοποιεί, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της. Αυτό έχει επίπτωση και στον πιστωτικό της κίνδυνο. Στη μελέτη
των Dangl και Zechner (2004), ερευνήθηκαν οι επιπτώσεις των μεταβολών της
κεφαλαιακής δομής στον πιστωτικό κίνδυνο της επιχείρησης, και βρέθηκε ότι η
επιλογή προσαρμογής της κεφαλαιακής δομής με την πάροδο του χρόνου κάνει
τις επιχειρήσεις να επιλέγουν ένα χαμηλότερο αρχικό δείκτη μόχλευσης. Παρά
το γεγονός ότι

οι

κάτοχοι

δανειακών

κεφαλαίων

(bond

holders)

απαιτούν

υψηλότερες αποδόσεις για να αμειφθούν ανάλογα με τον κίνδυνο της μετέπειτα
αύξησης της μόχλευσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι προς το συμφέρον
των μετόχων να αυξηθεί η μόχλευση όταν αυξάνεται η αξία της επιχείρησης, ενώ
είναι απρόθυμοι

να

μειώσουν τη

μόχλευση όταν

μειώνεται

η

αξία της

επιχείρησης. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταβάλουν την κεφαλαιακή τους
δομή, ανάλογα με τις πιθανές μεταβολές της αξίας τους.
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Γενικά, η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων μπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφή

αξίας

με

τα

κόστη

χρηματοοικονομικής

δυσπραγίας

και

την

υποεπένδυση. Από την άλλη πλευρά όμως, η πολύ περιορισμένη χρήση του
δανεισμού

-

τουλάχιστον

στις

μεγάλες

και

ώριμες

επιχειρήσεις

μπορεί

να

δημιουργήσει πρόβλημα υπερεπένδυσης και χαμηλές αποδόσεις.

Οι Jensen και Meckling στη μελέτη τους το 1976, αναφέρονται στις
πρόσφατες εξελίξεις στη

θεωρία α) των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, β) της

αντιπροσώπευσης και γ) της χρηματοοικονομικής για να αναπτύξουν μια θεωρία
ιδιοκτησιακής δομής για την επιχείρηση. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις (publicity
held business corporation), καταλήγουν οι δύο συγγραφείς, είναι μια κοινωνική
εφεύρεση. Εκατομμύρια μεμονωμένων επενδυτών οικειοθελώς εμπιστεύονται
δισεκατομμύρια δολάρια της προσωπικής τους περιουσίας στη φροντίδα της
διοίκησης στη βάση μιας πολύπλοκης ομάδας σχέσεων που περιγράφουν τα
δικαιώματα των μερών που εμπλέκονται. Η ανάπτυξη στη χρήση της μορφής
της επιχείρησης, όπως και η ανάπτυξη στην αγοραία αξία των επιχειρήσεων,
δείχνουν ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα, οι πιστωτές και οι επενδυτές δεν έχουν
απογοητευτεί από τα αποτελέσματα, παρά τα κόστη αντιπροσώπευσης που
προκύπτουν. Το επίπεδο των κοστών αντιπροσώπευσης εξαρτάται μεταξύ άλλων
από τη νομοθεσία και την ανθρώπινη ικανότητα να επιλύει προβλήματα. Τόσο η
νομοθεσία, όσο και η πολυπλοκότητα των συμβολαίων σχετικά με τις μοντέρνες
επιχειρήσεις είναι προϊόντα της ιστορικής διαδικασίας στην οποία υπήρχαν
ισχυρά κίνητρα για τα μεμονωμένα άτομα να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη
αντιπροσώπευσης. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες, εναλλακτικές οργανωσιακές
μορφές, και ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων. Στη μελέτη των Vilasuso και
Minkler για τα κόστη αντιπροσώπευσης, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο κεφαλαιακής
δομής της επιχείρησης σε μια ατελή κεφαλαιαγορά που οφείλεται στα κόστη
αντιπροσώπευσης

και

λαμβάνοντας

υπόψη

την

ακρίβεια

(specificity)

των

περιουσιακών στοιχείων που προκαλούνται από την οικονομική των κοστών
συναλλαγής.

Σύμφωνα
επηρεάζουν την

με

τη

βιβλιογραφία,

παράγοντες

κεφαλαιακή δομή είναι οι εξής:

που

θεωρούνται

ότι

φορολογικές απαλλαγές,

διακυμάνσεις εισοδήματος, απτότητα, κερδοφορία, μοναδικότητα, αναμενόμενη
ανάπτυξη, μέγεθος της επιχείρησης, δομή της επιχείρησης.

Σε ότι αφορά τους παραπάνω παράγοντες, η αποδοτικότητα κεφαλαίου
τείνει να αυξάνεται με τις φοροαπαλλαγές, τις ευκαιρίες ανάπτυξης, το μέγεθος της
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επιχείρησης, ενώ αντίθετα τείνει να μειώνεται με τις διακυμάνσεις, τα έξοδα
έρευνας και ανάπτυξης, την πιθανότητα χρεοκοπίας, την κερδοφορία και τη
μοναδικότητα του προϊόντος.

Στην ερώτηση πώς η ιδιοκτησία επηρεάζει την αποδοτικότητα η απάντηση
είναι ότι δεν την επηρεάζει αν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι πλήρως εμπορεύσιμα.
Στη γενική του μορφή το θεώρημα Coase δηλώνει ότι όταν δεν υπάρχουν κόστη
συναλλαγής, η αποδοτική εκ των υστέρων έκβαση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα
από το πώς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας διανέμονται εκ των προτέρων.

Πλεονέκτημα Δανεισμού

Η χρήση χρέους προκαλεί το λεγόμενο χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα
(financial

leverage).

Όσο

μεγαλύτερο είναι το

χρέος μιας επιχείρησης,

ένα

συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης των εσόδων της οδηγεί σε ένα δυσανάλογα
μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των κερδών για τους μετόχους, ανάλογα με τις
οικονομικές συνθήκες. Αν η επιχείρηση πάει καλά, από τη στιγμή που καλύψει τις
υποχρεώσεις της τα

αυξημένα

κέρδη της καταλήγουν στους μετόχους,

που

διακινδυνεύουν, λόγω ανάληψης χρέους, λιγότερα ίδια κεφάλαια. (Ή με άλλα λόγια
αν δανειστεί κανείς πχ με επιτόκιο 10% και χρησιμοποιήσει τα δανεικά για να
κερδίσει 12%, πραγματοποιεί κέρδος 2% χωρίς να έχει διακινδυνεύσει ίδια κεφάλαια
(οι λογαριασμοί περιθωρίου -margin- στο χρηματιστήριο είναι ένα κλασικό τέτοιο
παράδειγμα). Βέβαια στην αντίθετη περίπτωση, δηλ. σε περίπτωση μειωμένων
εσόδων, μια μικρή πτώση τους μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογα μεγαλύτερη
ζημιά για τους μετόχους. Με άλλα λόγια, το χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα
αυξάνει την απόδοση για τους μετόχους αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και τον κίνδυνο
της επιχείρησης. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η αύξηση της απόδοσης είναι αρκετή
για να αναλάβει κανείς τον αυξημένο κίνδυνο. Με άλλα λόγια, πως βρίσκει κανείς τη
βέλτιστη αναλογία ιδίων κεφαλαίων / χρέους για μια επιχείρηση;

Ο δανεισμός έχει δύο κύρια πλεονεκτήματα. Πρώτον, περιλαμβάνει λιγότερο
κίνδυνο για τους επενδυτές από τα ίδια κεφάλαια. Δεύτερον, οι τόκοι εκπίπτουν
φορολογικά. Από την άλλη πλευρά όμως, ο δανεισμός έχει και δύο μειονεκτήματα.
Πρώτον, προκαλεί μεγαλύτερη μεταβλητότητα των κερδών. Αυτό είναι γνωστό ως
χρηματοοικονομική

μόχλευση.

Η αυξημένη μεταβλητότητα των κερδών στους

μετόχους, τους αναγκάζει να απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση. Με άλλα λόγια, η
χρήση δανειακών κεφαλαίων θα
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προκαλέσει αύξηση του

κόστους των ιδίων

κεφαλαίων, αντισταθμίζοντας έτσι το κέρδος από το χαμηλό κόστος των δανειακών
κεφαλαίων. Ένα δεύτερο μειονέκτημα των ξένων κεφαλαίων είναι ότι αυξάνει τα
κόστη χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, τα οποία καθίστανται σημαντικά αν η
επιχείρηση δανείζεται σε μεγάλο βαθμό.

Τόσο για την εταιρία όσο και για τους δανειστές το νέο χρέος μπορεί να είναι
επικίνδυνο (Κίνδυνος αθέτησης ή οικονομικός κίνδυνος). Σύμφωνα με την θεωρία
trade-off (βλέπε σελ 45), οι εταιρίες αναζητούν επίπεδα χρέους τέτοια ώστε να
εξισορροπούν τα φορολογικά πλεονεκτήματα μιας αύξησης του χρέους με το
ενδεχόμενο κόστος ενός πιθανού οικονομικού κινδύνου. Προβλέπει έτσι το μέτριο
ποσό χρέους ως ιδανικό. Έχει όμως αποδειχθεί ότι οι πιο κερδοφόρες εταιρίες σε μια
βιομηχανία τείνουν να δανείζονται το λιγότερο δυνατό, ενώ η πιθανότητα εισόδου
σε οικονομικό κίνδυνο είναι πολύ μικρή. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη
θεωρία γιατί αν ο οικονομικός κίνδυνος είναι χαμηλός, μια αύξηση του χρέους έχει
ευνοϊκή (και σχεδόν ακίνδυνη) φορολογική επίδραση.

Σε ένα κόσμο με προσωπικούς και εταιρικούς φόρους είναι λίγο διφορούμενο
να αποφασίσουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα
ξένα κεφάλαια.

•

Αν από τα ίδια κεφάλαια πληρώνονται μεγάλα μερίσματα και τα ποσοστά
φόρων των ξένων και των ιδίων κεφαλαίων είναι σχεδόν ίδια τότε τα
ξένα κεφάλαια έχουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα.

•

Αν όμως μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή μερισμάτων από τα ίδια
κεφάλαια τότε τα ίδια κεφάλαια προτιμούνται των ξένων.
Οι εταιρίες έχουν φορολογικές ασπίδες μέχρι το σημείο που μπορούν να
μεταφέρουν τις φορολογικές τους απώλειες. Επειδή μόνο οι κερδοφόρες
επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν φορολογικές ασπίδες η αξία
τους σχετίζεται θετικά με την μελλοντική αποδοτικότητα.

Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης και Δείκτες κεφαλαιακής
δομής

Η κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης επηρεάζει την αποδοτικότητα, τη
ρευστότητα, την ανάπτυξη, το επίπεδο κινδύνου της κλπ, γι' αυτό η μελέτη της έχει
προσελκύσει το ενδιαφέρον του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού κόσμου εδώ και
αρκετές δεκαετίες. Μεγαλύτερη προσοχή έχει δοθεί στη σχέση μεταξύ κεφαλαιακής
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δομής και αξίας της επιχείρησης, όπου κυριαρχούν τρεις βασικές απόψεις, οι οποίες
όμως παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους:

•

Η άποψη της αξιολόγησης της επιχείρησης στη βάση των καθαρών
κερδών (Net Income Approach), σύμφωνα με την οποία η διεύρυνση
της συμμετοχής των δανειακών κεφαλαίων μειώνει το μέσο κόστος
των

συνολικών

κεφαλαίων

και

επομένως

αυξάνει

την

αξία της

επιχείρησης.

•

Η άποψη της αξιολόγησης της επιχείρησης στη βάση των καθαρών
κερδών προσαυξημένων κατά τους χρεωστικούς τόκους (Net Operating
Income Approach), που θεωρεί ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση δεν
επηρεάζει την αξία της επιχείρησης. Σπουδαιότεροι υποστηρικτές
αυτής της άποψης είναι οι Modigliani and Miller, οι οποίοι βασίζουν τη
θέση τους στο γεγονός ότι οι τόκοι εκπίπτονται από το φορολογητέο
εισόδημα με αποτέλεσμα τη μείωση του πραγματικού κόστους δανεισμού
(π) κάτω από το ονομαστικό επιτόκιο (ϊ), ήτοι: π = i (1-φ), όπου φ =
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος.

•

Η "Παραδοσιακή άποψη" (Traditional Approach), κατά την οποία υπάρχει
μια

άριστη

σχέση

ιδίων

και

ξένων

κεφαλαίων

με

αντίστοιχα

αποτελέσματα στην αξία της.

Αν οι

κεφαλαιαγορές ήταν τέλειες, οι επενδυτές θα αξιολογούσαν τις

επιχειρήσεις με κοινά κριτήρια. Ακόμη, οι εκτιμήσεις τους για τις μελλοντικές
εξελίξεις δεν θα διέφεραν σημαντικά, όπως οι δυνατότητες δανεισμού και το
αντίστοιχο κόστος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο επενδυτής θα μπορούσε να επιλέξει
το επίπεδο δανειακής επιβάρυνσής του, επενδύοντας σε επιχειρήσεις με αντίστοιχη
κεφαλαιακή

διάρθρωση

ή

δανειζόμενος

ο

ίδιος,

διότι

θα

υπήρχε

τέλεια

υποκαταστασιμότητα μεταξύ του δανεισμού της επιχείρησης και του δανεισμού του
επενδυτή. Έτσι η δομή των πηγών χρηματοδότησης δεν θα επηρέαζε την αξία της
οικονομικής μονάδας, διότι δεν θα διαφοροποιούσε τη δανειακή επιβάρυνση του
επενδυτή. Όμως η οικονομική πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, οι δε
αποκλίσεις της από την πιο πάνω περιγραφόμενη ιδεατή κατάσταση ποικίλουν από
χώρα σε χώρα.

20

Ειδικότερα,

οι

κεφαλαιαγορές

δεν

είναι

αποτελεσματικές8,

η

ευχέρεια

πρόσβασης στις πηγές δανειακών κεφαλαίων διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων9, οι
ιδιώτες

επενδυτές

αντιμετωπίζουν

οικονομικές μονάδες)
διόγκωση

των

μεγαλύτερες

δυσκολίες

(σε

σχέση

για τη χρηματοδότηση τους με δανειακά

υποχρεώσεων

δημιουργεί

κινδύνους

χρεοκοπίας

με τις

κεφάλαια,
μέσω

η

της

επιδείνωσης της ρευστότητας κλπ.

Η

πιο

πάνω

κατάσταση

οδηγεί

στον

περιορισμό των χρηματοδοτικών

επιλογών, την καθυστέρηση υλοποίησης των αντίστοιχων αποφάσεων και τελικά
στην αδυναμία ουσιαστικής μεταβολής της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης, σε
πρακτικά σύντομο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, η σχέση ιδίων προς ξένα
κεφάλαια αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιχείρησης, που θα
πρέπει

να

αξιολογείται

στη

χρηματοδοτικών ευχερειών,

βάση

των

δικών

της,

κυρίως,

δεδομένων

και

με συνεκτίμηση των γενικότερων συνθηκών της

κεφαλαιαγοράς. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενοι δείκτες διερεύνησης της φύσης και
των συνεπειών της κεφαλαιακής δομής, είναι οι εξής:
α) Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (ΔΔΕ)
β) Δείκτης βαθμού χρηματοδότησης του πάγιου ενεργητικού με κεφάλαια μακράς
διάρκειας (ΔΧΜΔ).

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (ΔΔΕ)
Η τιμή του δείκτη αυτού είναι ίση με το πηλίκο των ξένων κεφαλαίων προς
τα συνολικά κεφάλαια10:

Ξένα Κεφάλαια
Σύνολο Ενεργητικού

Οι αποτελεσματικές αγορές προϋποθέτουν κατά βάση πρακτικά απεριόριστο αριθμό
συναλλασσόμενων, μηδενικό κόστος συναλλαγών, πλήρη πληροφόρηση η οποία είναι
διαθέσιμη σε όλους χωρίς κόστος και μηδενική φορολογία.

9 Π.χ., οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να εκδώσουν
ομολογιακά δάνειο, οι τράπεζες είναι λιγότερο πρόθυμες να δανείσουν υπερχρεωμένες
ή ζημιογόνες επιχειρήσεις κλπ.

10 Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης της δανειακής επιβάρυνσης είναι και οι επόμενοι: Ίδια Κεφάλαια /
Ξένα Κεφάλαια και Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια.
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Είναι

γνωστό

ότι

η

χρησιμοποίηση

ξένων

κεφαλαίων

ενισχύει

την

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο πραγματικό
κόστος τους υπολείπεται της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων. Από την
άλλη πλευρά, διόγκωση των υποχρεώσεων αυξάνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας της
επιχείρησης. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να προσδιοριστεί κάποια αρμονική σχέση
μεταξύ τους, η οποία θα εκφράζεται με ανάλογες τιμές του ΔΔΕ. Ο θεωρητικός
προσδιορισμός της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης δεν είναι δυνατός. Έτσι,
αφήνεται στο μάνατζμεντ της επιχείρησης η επιλογή της περιοχής αποδεκτών ή
επιθυμητών τιμών του ΔΔΕ, με βάση την εμπειρία του και σε συνδυασμό με τα
πραγματικά

δεδομένα

της

επιχείρησης

και

της

αγοράς.

Για

την

ελληνική

πραγματικότητα, με βάση τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες / αδυναμίες
της κεφαλαιαγοράς, θα μπορούσε να λεχθεί ότι πρέπει να αποφεύγονται τιμές
ανώτερες του 60 - 65%. Πάντως, υπάρχουν κλαδικές ιδιαιτερότητες που είναι
απαραίτητο

να

λαμβάνονται

υπόψη

και

συγκυρίες

που

επιβάλλεται

να

αξιολογούνται.

Τέλος, πολύ σημαντική είναι η εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης του ΔΔΕ,
διότι αποκαλύπτει τις δυνατότητες που έχει η επιχείρηση να χρηματοδοτήσει τη
δραστηριότητά

της,

αλλά

και

να

ανταποκριθεί

στις

υποχρεώσεις

της.

Για

ασφαλέστερα συμπεράσματα, η μελέτη του ΔΔΕ θα πρέπει να συνοδεύεται με
παράλληλη ανάλυση των ταμειακών ροών της επιχείρησης, των επενδυτικών
επιλογών της, της πιστωτικής πολιτική της και γενικότερα των παραμέτρων εκείνων
που επηρεάζουν τη ρευστότητά της.

Δείκτης βαθμού χρηματοδότησης του πάγιου ενεργητικού με κεφάλαια
μακράς διάρκειας (ΔΧΜΔ)
Ο ΔΧΜΔ ορίζεται από το πηλίκο των κεφαλαίων μακράς διάρκειας και την
αναπόσβεστη αξία των πάγιων στοιχείων :

ΔΧΜΔ =

Ιδια Κεφάλαια +Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

ΙΚ+ΜΥ

Αναπόσβεστη Αξία Παγίων

Π

Η τιμή του δείκτη είναι ίση με τη μονάδα όταν τα στοιχεία του ενεργητικού
χρηματοδοτούνται,
Πραγματικά,

κατά πλήρη αντιστοιχία, με ανάλογης διάρκειας κεφάλαια.

σύμφωνα

με τη

θεμελιώδη λογιστική

σχέση, το άθροισμα των

στοιχείων του παγίου (Π) και του κυκλοφορούντος διαθέσιμου ενεργητικού (ΚΕ),
ισούται με το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων (ΙΚ) και των υποχρεώσεων μακράς
(ΜΥ) και βραχείας διάρκειας (BY):
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Π + KE = IK + MY + BY (a)

Για ΔΧΜΔ = 1. θα ισχύει IK+ MY = Π (β)

Αφαιρώντας τη σχέση αυτή από την (α) λαμβάνεται η σχέση KE = BY.
Δηλαδή, όταν ο ΔΧΜΔ είναι ίσος με τη μονάδα ισχύουν ταυτόχρονα οι πιο κάτω δυο
σχέσεις:

ΙΚ + ΜΥ = Π, δηλαδή τα πάγια χρηματοδοτούνται με κεφάλαια μακράς
διάρκειας.
KE

=

BY,

ήτοι

το

κυκλοφορούν

ενεργητικό

χρηματοδοτείται

με

βραχυπρόθεσμα κεφάλαια.

Η οριακή ισορροπία, όμως, που εκφράζει η μοναδιαία τιμή του ΔΧΜΔ είναι
προφανώς εύθραυστη. Γι' αυτό, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχουν κάποια περιθώρια,
τα οποία θα επιτρέπουν στην επιχείρηση να αντιμετωπίζει τις πληρωμές της χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιθυμητές τιμές του δείκτη αυτού είναι
ανώτερες της μονάδας.

Για ΔΧΜΔ > 1. ισχύει: ΙΚ + ΜΥ > Π και KE > BY.

Προφανώς, η διαφορά [(ΙΚ+ ΜΥ) - Π] θα είναι ίση με τη διαφορά (KE - BY).
Δηλαδή,

τα

κεφαλαία

μακράς

διάρκειας

που

δεν

χρησιμοποιούνται

για

τη

χρηματοδότηση των παγίων, χρηματοδοτούν το κυκλοφορούν ενεργητικά της
επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μόνιμο κεφάλαιο κίνησης, το οποίο
λειτουργεί εφεδρικά για την αντιμετώπιση των πληρωμών, στις περιπτώσεις που
καθυστερεί η ρευστοποίηση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Συμπερασματικά, τιμές του ΔΧΜΔ ανώτερες της μονάδας δείχνουν καλή
ρευστότητα, ενώ το αντίθετο συμβαίνει για τιμές κατώτερες της μονάδας. Πάντως,
υπάρχει

κάποιο όριο, πέρα από το οποίο η χρησιμοποίηση

μακροπρόθεσμων

κεφαλαίων μειώνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει διότι, το
κόστος των δανειακών κεφαλαίων παρουσιάζει συνήθως θετική σχέση με τη
διάρκεια

των

κεφαλαίων

αυτών.

Επομένως,

από

ένα

σημείο

και

πέρα,

η

υποκατάσταση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο, συνεπάγεται
αυξημένο κόστος χωρίς να προκαλεί αντίστοιχη μείωση του κινδύνου.
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Επισημαίνεται ότι, οι τιμές του δείκτη εξαρτώνται και από τη δομή της
περιουσίας και των υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, έστω η επιχείρηση Ε, με Δείκτη
Γενικής Ρευστότητας 2, δηλαδή με ευχέρεια ανταπόκρισης στις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις της. Ο ΔΧΜΔ της ίδιας εταιρίας, θα πάρει διαφορετικές τιμές για
εναλλακτικές

διαρθρώσεις

των

στοιχείων

διαφορετικές

καταστάσεις

ρευστότητας,

του

παρά

ισολογισμού
το

γεγονός

της,
ότι

δείχνοντας
ο

ΔΓΡ

δεν

μεταβάλλεται:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Π

ΚΕ

1

300

2

ΙΚ

ΜΥ

BY

ΔΓΡ

ΔΧΜΔ

1200 . 400

500

600

2

3,00

400

1100

100

850

550

2

2,40

3

500

1000

200

800

500

2

2,00

4

600

900

350

700

450

2

1,75

Πηγή: Φανταστικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται μόνο ως παράδειγμα

Η άριστη κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης δεν μπορεί να προσδιοριστεί
συγκεκριμένα. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι πολλοί και διαφέρουν από
χώρα σε χώρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η απελευθέρωση της αγοράς, τα
ονομαστικά επιτόκια που επικρατούν, η διεθνοποίηση της αγοράς. Επιπλέον, οι
διαφορές που υπάρχουν στο κόστος κεφαλαίου δείχνουν ότι η κεφαλαιακή δομή
σχετίζεται άμεσα και επηρεάζεται από τις αποφάσεις επενδύσεων.

Μέσο Σταθμισμένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC)
Μια κεφαλαιακή δομή είναι καλή όταν έχει σαν συνέπεια ένα χαμηλό
κόστος

κεφαλαίου.

Χρησιμοποιώντας

εναλλακτικές

κεφαλαιακές

δομές

επιτυγχάνουμε το μέσο κόστος κεφαλαίου που είναι το σταθμισμένο άθροισμα των
κοστών όλων των πηγών χρηματοδότησης. Το μέσο κόστος κεφαλαίου ονομάζεται
και Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (weighted average cost of capital,
WACC) και χρησιμοποιείται ως ποσοστό προεξόφλησης για τον προσδιορισμό της
αποδοτικότητας

μιας

πολλαπλασιασμό του

επένδυσης.
κόστους

Ο

υπολογισμός

κεφαλαίου

του

προκύπτει

από

τον

κάθε χρηματοδοτικής πηγής επί την

αντίστοιχη ποσοστιαία συμμετοχή της πηγής αυτής στη συνολική χρηματοδότηση της
επιχείρησης και προσθέτοντας στη συνέχεια τα επιμέρους γινόμενα. Το κόστος
κεφαλαίου της κάθε πηγής χρηματοδότησης απεικονίζει οριακό κόστος, είναι δηλαδή
το κόστος κεφαλαίου που προκύπτει από την άντληση νέων κεφαλαίων από την
συγκεκριμένη πηγή.

24

Το κόστος κεφαλαίου ή το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται με
βάση την ακόλουθη μαθηματική σχέση:

WACC = — * Re + — * Rd * (1 - Tc)
V
V
χ
' ιι

Re = cost of equity (κόστος ιδίων κεφαλαίων)
Rd = cost of debt (κόστος δανειακών κεφαλαίων)
E = market value of the firm's equity (αξία των ιδίων κεφαλαίων)
D = market value of the firm's debt (αξία των δανειακών κεφαλαίων)
V = Ε + D
E/V = percentage of financing that is equity(ποσοστό της χρηματοδότησης που
αντιστοιχεί σε ίδια κεφάλαια)
D/V = percentage of financing that is debt (ποσοστό της χρηματοδότησης που
αντιστοιχεί σε δανειακά κεφάλαια)
Tc = corporate tax rate (φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης)

Τα

κεφάλαια

που

έχουν

αντληθεί

από

διάφορες

μακροπρόθεσμες

και

βραχυπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης συνιστούν τη χρηματοδοτική απόφαση της
επιχείρησης η οποία συνεπάγεται ένα κόστος κεφαλαίου για την επιχείρηση. Ανάλογα
με την πηγή άντλησης κεφαλαίων η επιχείρηση έχει ένα αντίστοιχο κόστος κεφαλαίου,
πχ. κόστος δανεισμού, κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου, κόστος παρακρατηθέντων
κερδών κλπ.

Παραδοσιακή Θεωρία
Η αποκαλούμενη παραδοσιακή άποψη της κεφαλαιακής δομής υποστηρίζει
ότι όταν μια επιχείρηση αρχίζει να δανείζεται, τα πλεονεκτήματα ξεπερνούν τα
μειονεκτήματα. Το φτηνό κόστος του χρέους σε συνδυασμό με το φορολογικό
πλεονέκτημά του, θα αναγκάσει το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC) να
πέσει καθώς ο δανεισμός αυξάνεται. Υπάρχει μια άριστη κεφαλαιακή δομή στο
σημείο όπου το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου ελαχιστοποιείται. Το αποτέλεσμα
είναι ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε ένα ελάχιστο WACC και μια
βέλτιστη μόχλευση, όπως παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση στο σχήμα 1.11

11 http://www.investopedia.eom/terms/w/wacc.asp
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Κόστος Κεφαλαίου

Minimum

Kd

Ke - cost of equity (κόστος ιδίων κεφαλαίων),
Kd - cost of debt (κόστος δανειακών κεφαλαίων)
WACC - Weighted Average Capital Cost (σταθμικό μέσο κόστος
κεφαλαίου)
Διάγραμμα 1 Η παραδοσιακή άποψη της επίδρασης του δανεισμού στο WACC

Το διάγραμμα 1 δείχνει ότι το WACC ελαχιστοποιείται σε ένα συγκεκριμένο
επίπεδο μόχλευση στο οποίο μεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης.

Κατά την Παραδοσιακή Θεωρία αν μια εταιρία υποκαταστήσει το χρέος με τα
ίδια κεφάλαια, θα μειώσει το κόστος κεφαλαίου της αυξάνοντας την αξία της:

ra =rd χ D / (D + E) + rex E / (D + E) = re - (re- rd) x D / (D + E)

To κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία θεμελιώδης θεωρία που να
παρουσιάζει πόσο το κόστος των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να αυξηθεί λόγω της
οικονομικής μόχλευσης ή το κόστος του χρέους πρέπει να αυξηθεί λόγω του
κινδύνου αδυναμίας πληρωμής. Οι αριθμοί που έχουμε χρησιμοποιήσει στους
υπολογισμούς είναι εξ ολοκλήρου υποκειμενικοί. Αν και είναι λίγο πολύ ρεαλιστικό,
η παραδοσιακή άποψη παραμένει μια καθαρά περιγραφική θεωρία.

Παράδειγμα 1.
Υποθέτουμε ότι όταν μια εταιρία δεν έχει καθόλου δάνεια και το κόστος
κεφαλαίου της είναι 20%. To WACC είναι και αυτό 20% λόγω του ότι δεν έχει
καθόλου χρέος. Τώρα ας υποθέσουμε ότι δανείζεται με κόστος μετά από τους
φόρους 10%, με αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια 3:7. Υποθέτουμε επίσης ότι το
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κόστος των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται λόγω της οικονομικής μόχλευσης σε 22%.
Ποιο θα είναι το WACC;
Λύση:
WACC=(7/10) χ 22% + (3/10) χ 22% = 18,4%
To WACC μειώθηκε μετά τον δανεισμό.

Παοάδεινυα 2.
Τώρα ας υποθέσουμε ότι η εταιρία δανείζεται μεγαλύτερο ποσό, τέτοιο ώστε
η αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια είναι 1:1. Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων
αυξάνεται στο 27%. Υποθέτουμε επίσης ότι ο κίνδυνος αδυναμίας πληρωμής του
χρέους επηρεάζει το μέσο κόστος του χρέους της εταιρίας το οποίο είναι 12%. Ποιο
είναι το WACC;
Λύση:
WACC=(V2)

χ

27% + (72) χ 12% = 19,5%.

Παρατηρούμε ότι το WACC έχει αρχίσει να αυξάνεται και συνεπώς το ύψος
δανεισμού είναι σε επίπεδο υψηλότερο του ιδανικού.
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Κεφάλαιο 2°

Ιστορική αναδρομή

"I have a simple explanation [for the first Modigliani-Miller
proposition]. It's after the ball game, and the pizza man comes up to
Yogi Berra and he says, 'Yogi, how do you want me to cut this pizza,
into quarters?' Yogi says, 'No, cut it into eight pieces, I'm feeling hungry
tonight.' Now when I tell that story the usual reaction is, 'And you mean
to say that they gave you a [Nobel] prize for that?"

(«Έχω μια απλή εξήγηση (για την πρώτη πρόταση των Modigliani
& Miller). Μετά από έναν αγώνα, ο σερβιτόρος της πιτσαρίας πηγαίνει
στον Yogi Berra και του λέει: Yogi πώς θέλεις να σου κόψω την πίτσα
σου, στα τέσσερα? Και ο Yogi απαντά: Όχι κόψε την σε οχτώ κομμάτια,
αισθάνομαι πολύ πεινασμένος σήμερα. Όποτε λέω αυτή την ιστορία η
συνηθισμένη αντίδραση είναι: Και θες να πεις ότι σου έδωσαν βραβείο
Nobel για αυτό;»)

Merton X. Miller, από την κατάθεσή του στη δίκη της
ομοσπονδιακής τράπεζας Glendale ενάντια στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
κυβέρνηση, Δεκέμβριος 1997

Πριν

από

μισό

αιώνα

ο

Weston

(1955)12

ένοιωσε

την

ανάγκη

να

επιχειρηματολογήσει για το αν είναι δυνατό να αναπτυχθούν λογικές θεωρίες για
θέματα όπως για παράδειγμα πώς οι εταιρίες χρηματοδοτούν τις διεργασίες τους,
ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή τους την απόφαση και κατά πόσο μπορεί από
αυτό να επηρεαστεί και η υπόλοιπη οικονομία. Από τότε ένας εντυπωσιακά μεγάλος
αριθμός ιδεών και θεωριών έχουν προταθεί σαν απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις
που διαμορφώθηκαν κατά καιρούς γύρω από την εταιρική χρηματοδότηση.

Η διάρθρωση κεφαλαίων εξετάστηκε αρχικά από τους Franco Modigliani και
Merton Miller, Νομπελίστες στα οικονομικά, ο πρώτος το 1985 και ο δεύτερος το
1990.

Πριν από αυτούς δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη γενικώς αποδεκτή

θεωρία13. Οι Modigliani και Miller απέδειξαν τις ξακουστές δύο αρχικές προτάσεις
τους για τη διάρθρωση κεφαλαίων το 1958, και συμπέραναν ότι η αξία μιας
επιχείρησης και το κόστος κεφαλαίων της είναι ανεξάρτητα της διάρθρωσης
κεφαλαίων, δεν επηρεάζονται δηλ. απά το πόσο χρέος χρησιμοποιεί για τη
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της. Η αξία μιας επιχείρησης σε τελευταία
12 Ο Weston (1955) γράφει:
«Πολλοί καθηγητές της εταιρικής χρηματοδότησης εμφανίζονται σκεπτικοί για
την ύπαρξη ή την πιθανότητα των θεωριών τις χρηματοοικονομικής πολιτικής. Για να
ενισχύσουν τη θέση τους δίνουν έμφαση τόσο στο πλήθος των επιρροών γύρω από τις
οικονομικές αποφάσεις όσο και στην ποικίλη σημασία τους από την μία κατάσταση στην άλλη.
Η υποκειμενικότητα πολλών παραγώγων τους κάνει εξαρτημένους από το ψυχολογικό makeup
του ιθύνοντος. Επιπλέον, είναι ευρέως γνωστό ότι στην ανάλυση των επιχειρησιακών
περιπτώσεων, δύο ή περισσότερες λύσεις εμφανίζονται συνήθως εξίσου σωστές να τις
υπερασπιστούν. Οι πιο δύσπιστοι επομένως βεβαιώνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία
επιστήμη της εταιρικής χρηματοδότησης αφού οι εμπειρογνώμονες δεν μπορούν να φτάσουν σε
μοναδικές απαντήσεις.» -

Trade-off and Pecking Order Theories of Debt" Murray Z. Frank and

Vidhan K. Goyal, June 7, 2007
«To μεγάλο κενό που υπάρχει στην γνώση μας γύρω από την εταιρική
χρηματοδότηση βρίσκεται στην μακροοικονομική περιοχή. Η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ
της χρηματοοικονομικής πολιτικής της συμπεριφοράς των αγορών κεφαλαίου και της
λειτουργίας του οικονομικού συστήματος σαν σύνολο είναι ατελής. Οι σημαντικές ερωτήσεις
δεν έχουν ακόμα διατυπωθεί πλήρως. Αυτό παραμένει ο κύριος στόχος μας για το μέλλον.»

13 Υπάρχει κάποια διαφωνία για την προέλευση της ιδέας. Ο Williams (1938) έχει μια σχετική
δήλωση χωρίς όμως κάποια απόδειξη βασισμένη στο arbitrage. Ο Rubinstein (2003)
παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση της ιστορίας των ιδεών.
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ανάλυση,

κατά τους Modigliani

και

Miller, εξαρτάται από τα πραγματικά της

περιουσιακά στοιχεία, όχι από τι χρηματοοικονομικούς τίτλους εκδίδει, δηλ. μετοχές
και

ομόλογα.

Έτσι

σε

άλες

τις

επενδυτικές

αποφάσεις

η

προέλευση

των

απαιτούμενων κεφαλαίων δεν έχει καμία σημασία.

Οι

Μ-Μ

κεφαλαιαγορά

στο
χωρίς

πρώτο
την

τους

ύπαρξη

άρθρο

(1958)

φορολογίας,

έδειξαν
η

αξία

ότι

της

σε

μια

τέλεια

επιχείρησης

δεν

επηρεάζεται από την κεφαλαιακή της δομή λόγω των φαινόμενων του αρμπιτράζ.
Συγκεκριμένα η αξία της επιχείρησης δίνεται από τις σχέσεις:

Vu=Vl=(EBIT)*1/KSu
Π
V=Z(EBIT)j*l/(KSu)J

Το άθροισμα αναφέρεται σε περίοδο από j= 1 έως άπειρο.
Το κόστος κεφαλαίου δίνεται από τις σχέσεις:

KSL=Ksu+(Ksu-Kd)*(D/S)
WACC=(S/V)*KSL+(D/V)*Kd *(1-φ)

Όπου
Vu = η αξία της επιχείρησης χωρίς μόχλευση
VL = η αξία της επιχείρησης με μόχλευση
ΕΒΙΤ = κέρδη προ τόκων και φόρων
V= η αξία της επιχείρησης
Ksu = το κόστος των ιδίων κεφαλαίων χωρίς μόχλευση
KSL = το κόστος των ιδίων κεφαλαίων με μόχλευση
Kd = το κόστος των ξένων κεφαλαίων
D/S = ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης
WACC = μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
S/V= το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων
D/V= το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων
Φ= φορολογικός συντελεστής

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξία της επιχείρησης και το μέσο σταθμικό
κόστος κεφαλαίου της δεν επηρεάζονται από τη μόχλευση.
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Οι Μ-Μ αργότερα επέκτειναν την αρχική θεωρία τους και συμπεριέλαβαν
εταιρικούς φόρους στην ανάλυση τους. Δεδομένου ότι οι τόκοι χρεών εκπίπτουν από
τη φορολογία, οι ΜΜ συμπέραναν ότι το χρέος αυξάνει την αξία μιας επιχείρησης μια
και περισσότερα κέρδη, λόγω χαμηλότερων φόρων, καταλήγουν στους μετόχους. Η
αυξημένη αξία στην περίπτωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στους χαμηλότερους
φόρους. Η λογική κατάληξη των συμπερασμάτων αυτών των Μ Μ είναι ότι η αξία της
επιχείρησης μεγιστοποιείται όταν η χρηματοδότηση της γίνεται με 100% χρέος.

Τι μας λέει η θεωρία των Μ-Μ; Οι Μ-Μ ήταν οι πρώτοι που ανάλυσαν κατά
ένα επιστημονικό τρόπο τη διάρθρωση κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Από πολλές
απόψεις εξέπληξαν πολλούς με τα συμπεράσματα τους, που βέβαια εξαρτώνται από
τις πολύ στενές υποθέσεις πάνω στις οποίες έστησαν τις προτάσεις τους. Έτσι,
πολλοί ακαδημαϊκοί αλλά και επαγγελματίες χρηματοοικονομικοί μάνατζερ έχουν
κατά καιρούς διατυπώσει σοβαρές αμφιβολίες για την ισχύ των συμπερασμάτων
τους. Σε επιχειρήσεις πολλών κλάδων, για παράδειγμα, παρατηρείται συγκεκριμένη
ομοιόμορφη διάρθρωση κεφαλαίων. Επίσης, οι ΜΜ συμπέραναν ότι λόγω μειωμένων
φόρων πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί 100% χρέος για χρηματοδότηση, αλλά κανείς
βέβαια δεν κάνει κάτι τέτοιο, εκτός και αν πρόκειται για επιχειρήσεις που τα ίδια
κεφάλαια τους έχουν καταναλωθεί στην κάλυψη ζημιών.

Οι θεωρίες των Modigliani & Miller προέρχονται από μια σειρά άρθρων (1958,
1961, 1963) που περιλαμβάνουν τέσσερα ευδιάκριτα αποτελέσματα. Η πρώτη
πρόταση καθορίζει ότι υπό ορισμένες συνθήκες14, η αναλογία χρέους-διαθεσίμων
δεν επηρεάζει την αξία της επιχείρησης. Η απόδειξη της πρότασης αυτής βασίζεται
στην ύπαρξη διαδικασίας «αρμπιτράζ» που αξιοποιείται από τους επενδυτές όταν η
κεφαλαιαγορά δεν βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Η δεύτερη πρόταση ορίζει
ότι η μόχλευση μιας επιχείρησης δεν έχει καμία επιρροή στο σταθμισμένο μέσο
κόστος κεφαλαίου.

Η τρίτη πρόταση ορίζει ότι η αξία μιας επιχείρησης είναι

ανεξάρτητη από τη μερισματική της πολιτική. Η τέταρτη πρόταση ορίζει ότι οι
ιδιοκτήτες των ιδίων κεφαλαίων είναι αδιάφοροι για την οικονομική πολιτική της
εταιρίας.15

14 Τέλειες κεφαλαιαγορές, μη ύπαρξη φορολογίας

15 Anne Ρ. Vallamil, University of Illinois "The Modigliani - Miller theorem"
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Υποθέσεις

Συυυετοική.

πλήοηο

πληροφόρηση:

οι

εξωτερικοί

επενδυτές έχουν την

ίδια

πληροφόρηση με τους μάνατζερ.

Σταθερέο ευκαιοίεε επένδυσπε: Αυτό σημαίνει ότι στην ανάλυση μας για την επιλογή
κεφαλαιακής δομής υποθέτουμε ότι η εταιρία δεν χρησιμοποιεί τις εισπράξεις από
την αύξηση του κεφαλαίου για οποιοδήποτε σκοπό. Χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια για
να πληρώσει το χρέος ή χρησιμοποιεί χρέος για να πληρώσει τα ίδια κεφάλαια.

Πλήοη πρόσβαση στην αγορά από επενδυτές και εταιρίες:
μεμονωμένοι

επενδυτές

μπορούν να

αναλάβουν

κάθε

αυτό σημαίνει ότι

είδους συναλλαγή

με

μόχλευση ή χωρίς μόχλευση που οι εταιρίες μπορούν να αναλάβουν.

Η ύπαρΕη των τέλεια συσγετισυένων ταμειακών ροών: Αυτό είναι ο κατάλληλος
τρόπος να εξετάσει τις επιπτώσεις του asset-pricing της ιστορίας της.

Αναλυτικότερα: Οι αγορές κεφαλαίου είναι τέλειες. Οι πληροφορίες δεν έχουν
κόστος και είναι διαθέσιμες σε όλους τους επενδυτές. Δεν υπάρχουν κόστη
συναλλαγών, και όλα τα χρεόγραφα είναι άπειρα διαιρετά. Οι επενδυτές είναι
ορθολογικοί και συμπεριφέρονται ανάλογα. Η σημασία αυτής της υπόθεσης είναι
μεγάλη γιατί επιτρέπει την κατάταξη των επιχειρήσεων σε ομάδες μέσα στις οποίες
οι μετοχές των διαφορετικών επιχειρήσεων είναι ομογενείς, που σημαίνει ότι οι
μετοχές μιας επιχείρησης αποτελούν τέλειο υποκατάστατο των μετοχών μιας άλλης.

Οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί επενδυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη προ τόκων
και

φόρων

είναι

τυχαίες

αναμενόμενες αξίες της

μεταβλητές

κατανομής

και

έχουν

ομογενείς

πιθανοτήτων είναι

προσδοκίες.

ίδιες για

Οι

όλους τους

επενδυτές. Η Θεωρία των Modigliani και Miller υπονοεί ότι οι αναμενόμενες τιμές
των κατανομών πιθανοτήτων των αναμενόμενων λειτουργικών κερδών για όλες τις
μελλοντικές περιόδους είναι τα ίδια με τα τωρινά λειτουργικά κέρδη.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων είναι σταθερά στο διηνεκές, και υπάρχει
μηδενική ανάπτυξη.

Τα άτομα και οι επιχειρήσεις δανείζονται με το ίδιο επιτόκιο, το οποίο
αντιστοιχεί στο ακίνδυνο επιτόκιο.
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Οι επιχειρήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κλάσεις ισοδύναμης
απόδοσης. Όλες οι επιχειρήσεις σε μια κλάση έχουν τον ίδιο βαθμό επιχειρηματικού
κινδύνου.

Δεν υπάρχει φορολογία εισοδήματος. Αυτή την υπόθεση την αποσύρουν στο
δεύτερο άρθρο τους.

Οι θεωρίες των Μ-Μ δημιουργούν το ερώτημα: ποια είναι η σχέση μεταξύ
των οικονομικών αποφάσεων μιας εταιρίας και της συνολικής χρηματιστηριακής της
αξίας. Η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της εταιρικής χρηματοδότησης και είναι
ίσως παράδοξο ότι οι θεωρίες των Μ-Μ παρέχουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
οι χρηματοδοτικές αποφάσεις των εταιριών δεν σχετίζονται με τον προσδιορισμό της
αξίας τους. Η παρακάτω συνοπτική δήλωση των αποτελεσμάτων έγινε από τον
Modigliani16:

«... σε συνθήκες τέλειας αγοράς (neutral taxes) και με ορθολογικούς επενδυτές που
μπορούν να ανατρέψουν τη δομή της εταιρικής χρηματοδότησης διατηρώντας
θετικά ή αρνητικά ποσά χρέους, η αγοραία αξία της εταιρίας (χρέος συν ίδια
κεφάλαια) εξαρτάται μόνο από το εισόδημα που προέρχεται από το ενεργητικό.
Συνεπώς η αξία της εταιρίας δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από το μερίδιο χρέους
στην χρηματοοικονομική του δομή ή από το τι θα πρέπει να γίνει με τις αποδόσεις:
θα διανεμηθούν ως μερίσματα ή θα επανεπενδυθούν (κερδοφορία).» (Modigliani,
1980, ρ. xiii.)

Ο Miller το 1991 εξηγεί τη διαίσθηση του για το θεώρημα με μια απλή
αναλογία: «Σκεφτείτε ότι μια εταιρία είναι μια γιγαντιαία λεκάνη με γάλα. Ο αγρότης
μπορεί να πουλήσει όλο το γάλα όπως είναι ή να χωρίσει την κρέμα και να το
πουλήσει σε μια αρκετά υψηλότερη τιμή από αυτή που θα έπαιρνε αν το πουλούσε
όλο. Η πρόταση των Modigliani & Miller λέει ότι αν δεν υπήρχε κόστος από τον
διαχωρισμό

και

φυσικά

κανένα

πρόγραμμα

κυβερνητικής

υποστήριξης

γαλακτοκομικών, η κρέμα με το αποβουτυρωμένο γάλα (Skim milk) θα είχε την ίδια
τιμή με το γάλα πριν τον διαχωρισμό.
αυξάνοντας

το

ύψος

του

χρέους

Η ουσία του επιχειρήματος είναι ότι

(κρέμα)

μειώνεται

η

αξία

των

ιδίων

κεφαλαίων^ϊιτι milk) - πουλώντας ασφαλείς ταμειακές ροές στους dept-holders
16 Economics of Financial Markets R. E. Bailey, 2007 Corporate Finance: The Modigliani-Miller
Theorems
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αφήνει την εταιρία με πιο χαμηλά εκτιμημένα κεφάλαια, διατηρώντας την συνολική
αξία της επιχείρησης αμετάβλητη. Θέτοντας το διαφορετικά, το όποιο κέρδος που
προέρχεται

χρησιμοποιώντας

αντισταθμίζεται

από το

κάτι

υψηλότερο

που

φαίνεται

κόστος του

να

είναι

φθηνότερο

πιο επικίνδυνου

χρέος

πλέον ίδιου

κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη ένα σταθερό ποσό συνολικού κεφαλαίου,
η κατανομή του κεφαλαίου μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων είναι ασυσχέτιστη
γιατί ο σταθμισμένος μέσος από τα δύο κόστη του κεφαλαίου για την εταιρία είναι
ίδιος για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των δύο.

Το θεώρημα έχει δύο θεμελιώδεις συνεισφορές. Στα πλαίσια της σύγχρονης
θεωρίας χρηματοδότησης αντιπροσωπεύει μία από τις πρώτες επίσημες χρήσεις ενός
μη - arbitrage επιχειρήματος. Πιο περιληπτικά, αναδόμησε τον ισχυρισμό γιατί η
έλλειψη συσχέτισης δεν ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος: 1) ουδέτεροι
φόροι 2) no friction κεφαλαιαγορών (κόστος συναλλαγής, περιορισμοί ενεργητικού
- asset trade περιορισμοί,

κόστος χρεοκοπίας) 3)

συμμετρική

πρόσβαση σε

πιστωτικές αγορές και 4) δεν αποκαλύπτεται καμία πληροφορία από την οικονομική
πολιτική της εταιρίας. Οι Modigliani & Miller (1958) επίσης υπέθεσαν ότι κάθε
εταιρία ανήκει σε μία κατηγορία κινδύνου, ένα σύνολο εταιριών με κοινά κέρδη σε
όλο τον κόσμο, αλλά ο Stiglitz (1969) έδειξε ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι
ουσιαστική. Όταν η χρηματοοικονομική αγορά δεν διαστρεβλώνεται από φόρους,
κόστη συναλλαγής ή πτώχευσης, ασύμμετρη πληροφόρηση ή κάθε άλλο περιορισμό
ο οποίος περιορίζει την πρόσβαση στην πίστωση, τότε οι επενδυτές μπορούν χωρίς
κανένα κόστος να ξεδιπλώσουν τις οικονομικές ενέργειες της εταιρίας. Αυτό δίνει
στους επενδυτές την ικανότητα να αναιρέσουν τις αποφάσεις της εταιρίας αν το
θέλουν.

Η

σημασία των φόρων για την έλλειψη συσχέτισης ξένων και

ίδιων

κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή των επιχειρήσεων εξετάστηκε στο άρθρο των
Modigliani & Miller (1958). Οι Modigliani & Miller (1963?) και ο Miller (1977)
εξέτασαν

το

θέμα

ποιο

συγκεκριμένα,

δείχνοντας

ότι

κάτω

από

κάποιες

προϋποθέσεις η βέλτιστη κεφαλαιακή δομή αποτελείται εξολοκλήρου από ξένα
κεφάλαια λόγω της προνομιακής μεταχείρισης των ξένων κεφαλαίων, σε σχέση με
τα ίδια κεφάλαια, από τον φορολογικό κώδικα. Για παράδειγμα στις Η.Π.Α. οι
πληρωμές των τόκων που αφορούν σε χρέος εξαιρούνται από τους εταιρικούς
φόρους. Κατά συνέπεια υποκαθιστώντας τα ίδια κεφάλαια με ξένα, παράγεται ένα
πλεόνασμα από τη μείωση των εταιρικών φόρων στην κυβέρνηση. Η εταιρίες
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μπορούν τότε να μεταβιβάσουν το πλεόνασμα αυτό στους επενδυτές τους με τη
μορφή υψηλότερων αποδόσεων.

Ο Miller (1977) έδειξε ότι μια εταιρία θα μπορούσε να παράγει υψηλότερο
εισόδημα μετά φόρων αυξάνοντας την αναλογία ξένων και ιδίων κεφαλαίων και
αυτό το επιπλέον εισόδημα θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες αποδόσεις στους
επενδυτές και τους δανειστές αλλά η αξία της επιχείρησης θα παραμείνει όπως έχει.

Οι υπόλοιπες υποθέσεις των Modigliani & Miller σχετίζονται με διάφορους
τύπους αντίστασης της αγοράς κεφαλαίου

(κόστη

συναλλαγής ή

ασύμμετρη

πληροφόρηση). Η κατευθυντήρια δύναμη σε μία τέλεια αγορά για ένα ομοιογενές
αγαθό είναι «ο νόμος μιας τιμής». Αν τα ξένα και ίδια κεφάλαια είναι μόνο
διαφορετικά μεγέθη ενός ομοιογενούς αγαθού - κεφάλαιο και δεν υπάρχουν
ατέλειες στην αγορά τότε συνεπάγεται ότι ο νόμος μιας τιμής διατηρείται λόγω του
arbitrage. Η επενδυτές απλά συμμετέχουν στο arbitrage μέχρι να αποβληθούν όλες
οι αποκλίσεις στην τιμή των δύο μορφών κεφαλαίου. Συνεπώς, η υπόλοιπη
συζήτηση διαμορφώνεται γύρω από τρεις επιπτώσεις του Θεωρήματος για την
κεφαλαιακή δομή των επιχειρήσεων, μερισματική πολιτική και την μέθοδο της
χρηματοδότησης κεφαλαίου (μίσθωση εναντίον αγοράς).

Οι υποθέσεις των ΜΜ για τις αρχικές προτάσεις τους ήταν πολλές. Οι πιο
βασικές είναι ότι οι συναλλαγές μετοχών και ομολόγων γίνονται σε ιδανικές αγορές
(perfect capital markets), δηλ. δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών και οι επενδυτές
μπορούν

να

δανεισθούν

με

τα

ίδια

επιτόκια

όπως

και

οι

επιχειρήσεις,

η

πληροφόρηση είναι συμμετρική, τα κέρδη και μερίσματα των επιχειρήσεων είναι
σταθερά, το χρέος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων είναι χωρίς κίνδυνο, ενώ
δεν

υπάρχουν

προσωπικοί

και

εταιρικοί

φόροι.

Επίσης

οι

επιχειρήσεις

ομαδοποιούνται σε τάξεις κινδύνους (risk class) και κάθε επιχείρηση μέσα σε μία
τάξη κινδύνου έχει τον ίδιο επιχειρησιακό κίνδυνο17.

Modigliani - Miller (Μ-Μ) πρόταση I18

17 Ο επιχειρησιακός κίνδυνος μετριέται με την απόκλιση των κερδών προ τόκων και φόρων.
«Χρηματοοικονομική διοίκηση» Τόμος Γ, σελ 257, Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ.
Παπαδόπουλος

18 Θεωρία Modigliani και Miller University of Turin Department of Economics "S. Cognetti de
Martiis"
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Η πρόταση I των Μ-Μ είναι γνωστή ως «irrelevance proposition» (πρόταση
απουσίας σχέσης) μεταξύ κεφαλαιακής δομής και αξίας της επιχείρησης. Σύμφωνα
με την πρόταση αυτή η αξία μιας εταιρίας παραμένει ίδια ανεξάρτητα από το αν
χρηματοδοτεί τον εαυτό της με ξένα ή ίδια κεφάλαια και το σταθμισμένο κόστος
κεφαλαίου (WACC) ra είναι σταθερό.

Η πρόταση απουσίας σχέσης στην κεφαλαιακή δομή των Modigliani & Miller
μπορεί να αποδειχθεί ως ακολούθως:

Απόδειξη

Ας υποθέσουμε δύο εταιρίες με τις ίδιες ταμειακές ροές Χι

και Χ2 με

διαφορετική κεφαλαιακή δομή και έστω ότι η εταιρία 1 έχει υψηλότερη μόχλευση.

Τότε δείχνουμε ότι δεν γίνεται να είναι Vi>V2 γιατί σε αυτή την περίπτωση θα
μπορούσε να έχει προσωπική μόχλευση στην περίπτωση της εταιρίας V2 και να
πραγματοποιήσει αρμπιτράζ στην διαφορά της αξίας.

Επιπλέον δεν μπορεί να ισχύει η περίπτωση V2>V! αφού μετά θα ήταν πολύ
πιθανό να σταματήσει τη μόχλευση στη Vi και να κρατήσει τη διαφορά σαν κέρδος
αρμπιτράζ.

Φανταστείτε δύο εταιρίες την 1 και την 2 όπου η εταιρία 1 δεν έχει μόχλευση
ενώ η εταιρία 2 έχει. Υποθέτουμε ότι V!>V2.

Φανταστείτε έναν επενδυτή ο οποίος έχει

δολάρια από τα ίδια κεφάλαια της

εταιρίας 1, να του ανήκει ένα μέρος αΕ! από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας 1.

Το κόστος του κεφαλαίου του είναι σήμερα aVj και η αξία αΧ αφού δεν υπάρχει
ανεξόφλητο χρέος.

Υποθέστε ότι ο επενδυτής αλλάζει το χαρτοφυλάκιο του ως εξής: αγοράζει ένα
μέρος από τα ίδια κεφάλαια aE2*(V!/V2) και ξένα κεφάλαια aD2*(V1/V2). Αυτό το
χαρτοφυλάκιο κοστίζει το ίδιο αλλά η αξία του είναι:

a (Vi/V2) (X- rD2)+ a^/V,) rD2>V2.
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Έτσι δύο χαρτοφυλάκια με το ίδιο κόστος παράγουν διαφορετικές ταμειακές
ροές τα οποία είναι ασυμβίβαστα χωρίς αρμπιτράζ. Συνεπώς το VI δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο του V2.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι γραμμική στην αναλογία ξένα προς
ίδια κεφάλαια και δίνεται ως εξής:
re = pk +(ρ + pd) χ Di/Ei

Η απόδειξη είναι η εξής:
re = (Xk - rdDi) / Ei

Δεδομένου ότι:
Χκ = Pk Vj
Vj = Dj + Ej

Παράδειγμα:
Σκεφτείτε δυο εταιρίες: η Α είναι χωρίς μόχλευση ενώ η Β με μόχλευση.
Είναι πανομοιότυπες σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα έχουν το ίδιο επίπεδο
λειτουργικών κερδών: X και ανήκουν στην ίδια τάξη κινδύνου. Έστω ότι η Α έχει
1000 μετοχές αξίας 1 ευρώ η κάθε μία και η Β έχει 500 μετοχές αξίας 1 ευρώ η κάθε
μία και 500 ευρώ χρέος.

Εταιρία Α

Εταιρία Β

Διαθέσιμα Ε

1000

500

Χρέος D

0

500

Αν υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής κατέχει 100 μετοχές της επιχείρησης Β οι
οποίες αντιστοιχούν στο 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

■

100 μετοχές της Β (1/5 ΕΒ) έχουν μια απόδοση: R- 1/5 X - 1/5 rd D19

19 Με αγορά ποσοστού α των μετοχών της επιχείρησης Κ η απόδοση είναι: α(ΕΒΙΤ-εΔΞΚΑΚ)
όπου:
α:ποσοστό των μετοχών,
εΔ: κόστος δανειακών κεφαλαίων ή το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης (από μέρους των
πιστωτών) επί των δανειακών κεφαλαίων που είναι ελεύθερο κινδύνου με την έννοια ότι δεν
επηρεάζεται από το βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης,
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Αν υποθέσουμε τώρα ότι ένας άλλος επενδυτής έχει 200 μετοχές της επιχείρησης A
οι οποίες αγοράστηκαν με δάνειο 100 Ευρώ (100=1/5 DB) δίνοντας της ίδια
απόδοση:

•

200 μετοχές της A (1/5 ΕΑ) έχουν μια απόδοση: R= 1/5 X - 1/5 rd D

Οι

δύο

επενδύσεις παράγουν την

ίδια

απόδοση

(και

έχουν τον

ίδιο

χρηματοοικονομικό κίνδυνο). Οπότε το 1/5 της Α πρέπει να έχει τη ίδια αξία με το
1/5 της Β και οι δύο μετοχές πρέπει να εκτιμηθούν ίσα. Διαφορετικά, αυτοί που
χρησιμοποιούν το arbitrage20 θα έχουν στη διάθεσή τους κερδοφόρες λειτουργίες.

Λειτουργικά Κέρδη X

Πιθανή

Πιθανή

Εταιρία

Εταιρία

ισορροπία

ισορροπία

Α

Β

Εταιρίας Α

Εταιρίας Β

10.000

10.000

10.000

10.000

—

3.600

—

3.600

Καθαρό εισόδημα X-rd D

10.000

6.400

10.000

6400

Αγοραία αξία μετοχών Ε

66.667

40.000

68.000

38.000

15%

16%

14,7%

16,8%

—

30.000

—

30.000

66.667

70.000

68.000

68.000

15%

14,3%

14,7%

14,7%

0%

75%

0%

78,9%

Τόκοι rd D

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων re
Αγοραία αξία ξένων κεφαλαίων D
Αγοραία αξία επιχείρησης V
Μέσο κόστος κεφαλαίου ra
Δείκτης D/E

Η εταιρία Β είναι υπερεκτιμημένη σε σχέση με την Α.
Ένας διαχειριστής του 1% της Β μπορεί:
1. Να πουλήσει τις μετοχές της Β με αγοραία αξία 400 ευρώ
2. Να δανειστεί 300 ευρώ (1% του χρέους της Β) με επιτόκιο rd=12%
3. Και να αγοράσει το 1% της Α στην αξία των 667 ευρώ.

ΞΚ: αγοραία αξία δανειακών κεφαλαίων (τόκοι), είναι η παρούσα αξία της μελλοντικής
ταμειακής εκροής που υφίσταται η επιχείρηση για την ικανοποίηση της υποχρέωσης της προς
τους πιστωτές σε ποσοστό προεξόφλησης ίσο με το εΔ.
20 Ταυτόχρονη αγορά και πώληση ουσιαστικά ταυτόσημων περιουσιακών στοιχείων σε
διαφορετικές τιμές.
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Έπειτα από τις παραπάνω κινήσεις, του ανήκει το 1% της εταιρίας χωρίς
μόχλευση(Α) αλλά έχει χρέος που είναι ίσο με το 1% του χρέους της Β. Ο κίνδυνος
του όμως δεν έχει αλλάξει. Πριν είχε μια αναμενόμενη απόδοση ίση με 64ευρώ (
= 0,16 χ 400). Τώρα έχει ακόμα μια απόδοση 64 ευρώ από το 1% της A (=0.15 χ
667) αλλά έχει να πληρώσει 36 ευρώ σε τόκους. Όμως: πριν είχε επενδύσει 400
ευρώ από τα χρήματά του και τώρα μόνο 667-300=367.

Συνεπώς

είναι

επικερδές

να

πουλήσει

τις

μετοχές της

Β

που

είναι

υπερεκτιμημένες και να αγοράσει της Α που είναι υποτιμημένες. Η τιμή των μετοχών
της Α αυξάνεται και της Β πέφτει.

Ο πίνακας δείχνει μία πιθανή θέση ισορροπίας: Το μέσο κόστος κεφαλαίου ra
είναι ίδιο σύμφωνα με την αρχική υπόθεση, οι εταιρίες Α και Β έχουν ίδιο βαθμό
κινδύνου. Αντιθέτως η απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων re είναι υψηλότερη για την
εταιρία Β επειδή ο συνολικός της κίνδυνος (ο οποίος είναι ίσος με της Α) πρέπει να
μοιραστεί σε χαμηλότερο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων.

Modigliani - Miller (Μ-Μ) πρόταση II
Σύμφωνα με την πρόταση II των Μ-Μ το κόστος των ιδίων κεφαλαίων μιας
επιχείρησης με δανειακά κεφάλαια ισούται με το κόστος των ιδίων κεφαλαίων μιας
επιχείρησης χωρίς δανειακά κεφάλαια, που ανήκει στην ίδια τάξη κινδύνου συν ένα
πριμ κινδύνου για αντιστάθμιση χρηματοδοτικού

κινδύνου.

Με τον όρο πριμ

κινδύνου για το χρηματοοικονομικό κίνδυνο εννοούν τη διαφορά μεταξύ του
κόστους των ιδίων κεφαλαίων μιας μη μοχλευμένης επιχείρησης και του κόστους
των δανειακών κεφαλαίων της διαφοράς πολλαπλασιαζόμενης με τη σχέση ξένα
προς ίδια κεφάλαια.

ra = X / (Ε + D) και re = X - rd * (D / Ε)1

συνεπάγεται ότι;
re * Ε = ra * (Ε + D) - rd * D
re = ra + (ra-rd) D / Ε

Η σχέση 1 δείχνει ότι η αυξημένη χρήση δανειακών κεφαλαίων, η οποία
συνεπάγεται ανάληψη αυξημένου κινδύνου από τα ίδια

κεφάλαια, πρέπει να

αντισταθμιστεί από μια αυξημένη απόδοση για τους κατόχους ίδιων κεφαλαίων. Το
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ποσοστό της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων σχετίζεται γραμμικά με το ποσοστό
χρέους γιατί ο κίνδυνος που επωμίζονται οι μέτοχοι αυξάνει με την μόχλευση.

Η πρόταση II καθορίζει ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος του κόστους των
ιδίων

κεφαλαίων μιας μοχλευμένης επιχείρησης όταν η

αγορά

βρίσκεται

σε

ισορροπία.

Modigliani - Miller (Μ-Μ) πρόταση III
Η αξία της εταιρίας στην αγορά είναι ανεξάρτητη από τη μερισματική της
πολιτική. Αλλάζει μόνο το μείγμα του κεφαλαίου της δηλαδή την αναλογία ξένων και
ίδιων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η εταιρία για να την χρηματοδότηση των
επενδύσεών της.

Το άρθρο του

1958

υποκίνησε την έρευνα

που

αφιερώθηκε στο να

ανασκευάσει την έλλειψη συσχέτισης και ως θεωρία και ως πράξη. Αυτή η έρευνα
έδειξε ότι το θεώρημα των Μ-Μ δεν εφαρμόζεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τα
συνηθέστερα

στοιχεία

περιλαμβάνουν

την

εκτίμηση

των

φόρων,

τα

κόστη

συναλλαγής, τα κόστη πτώχευσης, τις συγκρούσεις αντιπροσώπευσης, τις λάθος
επιλογές, την έλλειψη διαχωρισμού μεταξύ χρηματοδότησης και λειτουργιών, τον
χρόνο

που

ποικίλει

στις

ευκαιρίες

της

χρηματοοικονομικής

αγοράς

και

τα

αποτελέσματα των επενδυτών ως πελάτες. Εναλλακτικά μοντέλα χρησιμοποιούν
διαφορετικά στοιχεία από τα

παραπάνω.

Δεδομένου των τόσο διαφορετικών

στοιχείων που υπάρχουν στη διάθεσή μας δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι έχουν
προταθεί τόσες διαφορετικές θεωρίες. Οι Harris και Raviv (1991) μας πρόσφεραν
μια αντιπροσωπευτική επισκόπηση της εξέλιξης της θεωρίας από την στιγμή που
γράφτηκε 21.

Ο Joseph Ε. Stiglitz στην ομιλία προς τιμήν του Franco Modigliani με τίτλο
«Modigliani - Miller Theorem, and Macroeconomics»22 αναφέρει ότι οι θεωρίες του
έχουν συνεισφέρει πολύ στην ανάπτυξη της Μακροοικονομίας.

Επικεντρώνεται

"Trade-off and Pecking Order Theories of Debt" Murray Z. Frank and Vidhan K. Goyal,
June 7, 2007

22 http://www2.asb.columbia.edu/facultv/istiQlitz/download/2005 Modigliani.pdf
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κυρίως

στην

έμμεση

επιρροή

που

άσκησε

στην

μακροοικονομία

μέσω

της

πρωτοπόρας εργασίας του, με τον Merton Miller, για την εταιρική χρηματοδότηση.

Για την θεωρία Μ-Μ αναφέρει ότι ως ένα κλασσικό άρθρο αποτέλεσε
σημαντική ανακάλυψη τόσο για τα αποτελέσματα του όσο και για την ανάλυση του.
Εισάγοντας την έννοια των τάξεων κινδύνου παρέχουν μια μέθοδο με την οποία
κάποιος μπορεί

να

αναλύσει

την ανταγωνιστική

ισορροπία

της αγοράς μιας

οικονομίας όπου οι αποδόσεις των εταιριών είναι επικίνδυνες αλλά δεν υπάρχει ένα
ολοκληρωμένο σύνολο χρεογράφων Arrow Debreu23.

Παρόλα αυτά η

βασική

συνεισφορά του άρθρου είναι εξαιρετικά απλή. Αφού το διαβάσει κανείς, ισχυρίζεται
ο Striglitz, δεν μπορεί παρά να διερωτηθεί: γιατί δεν τα είχαμε δει όλα αυτά μέχρι
τώρα.

Αν και ο Stiglitz σε ένα από τα πρώτα του άρθρα αναφέρεται με καχυποψία
στη Θεωρία των Μ-Μ24, ερευνώντας δείχνει ότι το θεώρημα είναι πολύ πιο δυνατό
από ότι είχαν καταλάβει. Ο λόγος είναι ότι κινήθηκε αντίθετα από τις δεδομένες
πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένων

και ορισμένων που διδάσκονταν στο μάθημα

της εταιρικής χρηματοδότησης σε σχολές ανά τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι που
δούλευαν στην Wall Street στην εταιρική χρηματοδότηση πίστευαν ότι έκαναν κάτι.
Ο Modigliani έδειξε ότι δεν έκαναν τίποτα. Οι Μ-Μ τόνισαν ότι διαφορετική
φορολογική αντιμετώπιση του χρέους και των ιδίων κεφαλαίων σήμαινε ότι η
εταιρική χρηματοδοτική πολιτική είχε σημασία ενώ οι ειδική της Wall Street στην
εταιρική χρηματοδότησης δεν εξέταζαν πως μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους
φόρους.

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του ο Stiglitz βασιζόμενος στην αιτιολόγηση των
Μ-Μ προχωράει σε μια γενίκευση της θεωρίας στο σύνολο της οικονομίας. Και
υποθέτει ότι αν υπήρχε μια γενική ισορροπία με την εκάστοτε κυβέρνηση να έχει μία

23 Το μοντέλο Arrow-Debreu, αναφέρεται επίσης και ως Arrow-Debreu-McKenzie model (ADM
model) είναι το κεντρικό μοντέλο της General (Economic) Equilibrium Theory και συχνά
χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά για άλλα μικροοικονομικά μοντέλα. Πήρε την ονομασία του
από τον Kenneth Arrow, τον Gerard Debreu και τον Lionel W. McKenzie. Στην εταιρική
χρηματοδότηση ο όρος Arrow-Debreu χρησιμοποιείται συνήθως ως αναφορά σε χρεόγραφα
Arrow-Debreu.
24 Stiglitz J.E. «Α Re-examination of the Modigliani - Miller Theorem» American Economic
Review. December 1969. pp 784-793 and Stiglitz J.E «On the irrelevance of Corporate Financial
Policy» American Economic Review. December 1974. pp 851-866
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συγκεκριμένη οικονομική πολιτική (προσδιοριζόμενη από φόρους και δανειζόμενη με
διαφορετική ωριμότητα), τότε θα υπήρχε ακόμα μία γενική ισορροπία με την
κυβέρνηση να έχει μια οποιαδήποτε άλλη χρηματοοικονομική πολιτική, με όλες τις
πραγματικές μεταβλητές ανεπηρέαστες. Για τον ίδιο λόγο που η οικονομική εταιρική
πολιτική δεν έχει σημασία επίσης και η δημόσια οικονομική πολιτική δεν έχει
σημασία.

Franco Modigliani(1918- ) και ο Metro η Miller (1923-2000)

Είκοσι χρόνια μετά το 1958 ο Franco Modigliani( 1918- ) και ο Metron Miller
(1923-2000), στο άρθρο «The cost of capital, corporation finance and the theory of
investment» προσπαθούν να επεκτείνουν την ιδέα του Irving Fisher (1930) ότι οι
χρηματοδοτικές

και

παραγωγικές

αποφάσεις

μιας

εταιρίας

μπορούν

να

διαχωριστούν. Επίσης είναι η πρώτη επίσημη χρήση του Νόμου του Williams (1938)
"Law of the Conservation of Investment Value" δείχνοντας ότι σε μια τέλεια αγορά η
αξία της εταιρίας είναι ανεξάρτητη από την κεφαλαιακή της δομή (πρόταση 1). Αν
και αυτό το αποτέλεσμα ήταν καθαρά του Williams, οι Modigliani και Miller
υποστηρίζουν ότι ο Williams δεν αποδεικνύει ακριβώς τον Νόμο του επειδή δεν
ξεκαθάρισε πώς μια ευκαιρία αρμπιτράζ προκύπτει αν ο Νόμος αποτύχει. Το πλήρες
σχόλιο των Μ-Μ όσον αφορά τον Williams είναι το εξής:

«Ένας αριθμός συγγραφέων έχει δημοσιεύσει παρόμοια ισοδύναμα της δικής
μας Πρότασης 1, αν και βασίζονται περισσότερο στη διαίσθηση παρά στη προσπάθεια
απόδειξης

και

μόνο

στο

ότι

τα

αποτελέσματα

δεν

βρίσκουν

εφαρμογή

σε

πραγματικές αγορές κεφαλαίου25.(υποσημείωση)

Σύμφωνα με τον Mark Rubinstein, η κριτική των Μ-Μ είναι αμφισβητήσιμη
ως προς τον Williams, φαίνεται στο άρθρο του Walter A.Morton, «The structure of
capital market and the price of money»(1954):

25 Βλέπε για παράδειγμα J.B.Williams (21,esp σελ 72-73), David Durand και
W.A.Morton. Κανένας από αυτούς τους συγγραφείς δεν περιέγραψε λεπτομέρειες
του μηχανισμού ο οποίος υποτίθεται ότι θα διατηρήσει το μέσο κόστος κεφαλαίου
σταθερό μετά από αλλαγές στην κεφαλαιακή δομή. Φαίνεται όμως να απεικονίζουν
έναν εξισορροπητικό μηχανισμό των εναλλαγών των επενδυτών μεταξύ μετοχών και
ομολόγων καθώς οι αποδόσεις είναι εκτός ελέγχου με τον κίνδυνο. Αυτό είναι ένα
επιχείρημα αρκετά διαφορετικό από τον μηχανισμό του αρμπιτράζ που υπογραμμίζει
την απόδειξη μας, και η διαφορά είναι κρίσιμη (ρ. 271).
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«Η αισθητή διαφορά μεταξύ των υποχρεώσεων μιας εταιρίας έγκειται στην
προτεραιότητα της απαίτησης στα κέρδη και το ενεργητικό. Αν μόνο ένα χρεόγραφο
εκδίδεται, λαμβάνει όλο το ρίσκο άσχετα αν αυτό είναι ομόλογο, προνομιούχα
μετοχή ή κοινή μετοχή και θα έχει την ίδια αξία δεδομένου ότι το χρεόγραφο μπορεί
να μοιραστεί σε όλα τα κέρδη. (Αγνοώ μέχρι αυτό το σημείο την διαφορά που
μπορεί να υπάρξει από το γεγονός ότι οι πληρωμές τόκων είναι απαλλαγμένες από
φορολογία σαν κόστος πριν τον υπολογισμό της φορολογίας εισοδήματος ενώ τα
μερίσματα των προνομιούχων και κοινών μετοχών δεν είναι. Ομοίως αν ένα άτομο
κατείχε όλους τους τύπους των χρεογράφων που εκδόθηκαν, ο κίνδυνος του θα
ήταν ο ίδιος. Νομικές διαφορές σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή αναδιοργάνωσης
και η φορολογική πολιτική θα τροποποιήσουν αυτό το αποτέλεσμα. Αν όλα τα
χρεόγραφα είχαν πουληθεί σε πακέτα ομολόγων, προνομιακών και κοινών μετοχών,
ο κίνδυνος στον κάθε ιδιοκτήτη θα ήταν ο ίδιος σαν να ήταν όλα κοινές μετοχές.
Συνεπάγεται ανάλογα, ότι το γενικό κόστος των χρημάτων θα ήταν απρόσβλητο από
την κεφαλαιακή δομή αν τα άτομα μπορούσαν να μην διαφοροποιούν τους
κινδύνους, (σελ 442)»

Στη συνέχεια ο Morton υποστηρίζει ότι όταν οι επενδυτές μπορέσουν να
εξειδικεύσουν τα χαρτοφυλάκια τους σε έναν τύπο χρεογράφων, έτσι ώστε ένας
επενδυτής να κατέχει τα ομόλογα και ένας άλλος τις μετοχές, τότε τα αποτελέσματα
των κινήσεων των πελατών (μερικοί εκτιμούν την ασφάλεια και άλλοι εκτιμούν την
υψηλή απόδοση που έχει υψηλότερο ρίσκο) μπορούν να προκαλέσουν το σύνολο
των αξιών που τοποθετούν οι επενδυτές στην προσπάθεια τους να ξεπεράσουν την
αξία που δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν.

Για να δείξουνε ότι αυτό δεν συμβαίνει σε μια τέλεια αγορά, οι Μ-Μ με ένα
μακρύ επιχείρημα στο άρθρο τους το 1958, αποδεικνύουν τον νόμο του Williams
χρησιμοποιώντας έναν αριθμό υποθέσεων που η μετέπειτα προσωπική τους εργασία
και οι εργασίες πολλών άλλων δείχνουν ότι δεν είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα οι
Μ-Μ υποθέτουν ότι το χρέος είναι ακίνδυνο για την εταιρία και ότι δύο εταιρίες
πρέπει να ανήκουν στην ίδια κατηγορία κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι τυχαίες
μεταβλητές Χα και XL(ano το παρακάτω παράδειγμα) είναι ίσες σε όλο τον κόσμο.

Το 1969, οι Modigliani και Miller αναλύουν την απόδειξή τους από τα θεμέλια
της και κατά τη γνώμη του συγγραφέα κάνουν στροφή στη διορατικότητα του
William. Υπέθεσαν ότι υπάρχουν δύο όμοιες εταιρίες (με ίδιες μελλοντικές ταμειακές
ροές από το ενεργητικό), η μία χρησιμοποιεί μόχλευση και η άλλη όχι. Έπειτα
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έδειξαν ότι αν το σύνολο της παρούσας αξίας των μετοχών και των ομολόγων της
εταιρίας με μόχλευση δεν είναι ίσο με το σύνολο της παρούσας αξίας των μετοχών
της εταιρίας χωρίς μόχλευση, τότε εμφανίζεται μια ευκαιρία αρμπιτράζ.(Πρόταση 1)
Η απόδειξη της είναι η παρακάτω και αποκαλείται κάποιες φορές «Homemade
leverage argument».

X = Xu = XL (To μελλοντικό λειτουργικό εισόδημα των δύο εταιριών -unlevered,
levered - με την υπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια τάξη κινδύνου)
Vu = Sy (η σχέση της συνολικής παρούσας αξίας της εταιρίας χωρίς μόχλευσης και
της παρούσας αξίας των ιδίων κεφαλαίων της.)
VL = DL + SL (η σχέση της συνολικής παρούσας αξίας της εταιρίας με μόχλευση και
της παρούσας αξίας των ιδίων κεφαλαίων της και του ακίνδυνου χρέους της.)
r (απόδοση σε ακίνδυνα ομόλογα)

Σύγκριση του κόστους και των πληρωμών των παρακάτω δύο χαρτοφυλακίων:

Κόστος (Παρόν)

Πληρωμές (Μέλλον)

Αγορά α% μετοχών της U

a Sy=a Vu

ax

Αγορά α% ομολόγων της L

a DL

a rDL

Αγορά α% μετοχών της L

a SL

a (X-rDL)

Σύνολο

aDL+ aSL=aVL

arDL+ a(X-rDL)=aX

Τα δύο χαρτοφυλάκια έχουν την ίδια πληρωμή. Επομένως αν δεν υπάρχει καμία
ακίνδυνη ευκαιρία αρμπιτράζ, οι τρέχουσες δαπάνες πρέπει να είναι ίδιες έτσι ώστε
aVj = aVL υπονοώντας ότι Vu = VL.

Αν

και

ο

Williams

δεν

παρουσίασε

αυτόν

τον

μηχανισμό

αρμπιτράζ

λεπτομερώς, στη λεκτική απόδειξη του σε μία παράγραφο φαίνεται ότι το έχει στο
μυαλό του σιωπηρά.

Η πρόταση II των Μ&Μ λέει ότι

η αναμενόμενη απόδοση των ιδίων

κεφαλαίων E(rs) ισούται με την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου του
χρέους και των ιδίων κεφαλαίων (E(rv)) συν την διαφορά μεταξύ E(rv) και της
απόδοσης του χρέους r φορές το λόγο χρέος προς ίδια κεφάλαια (D/S)/E(rs) =
E(rv) + (E(rv) - r)(D/S). Σήμερα, αυτό δείχνει προφανές αφού είναι ισοδύναμο
με το να πεις ότι η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με δύο χρεόγραφα
είναι ίσο με το σταθμικό μέσο της αναμενόμενης απόδοσης των χρεογράφων του
συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, όπου τα σταθμά είναι αναλογίες της αξίας: E(rv) =
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(D/V)r + (S/V)E(rs) όπου V = D + S. To E(rv) είναι το "weighted average cost
of capital" των M&M το οποίο φυσικά, θα είναι αμετάβλητο στην κεφαλαιακή δομή
δεδομένου ότι από την υπόθεση ο αριθμητής του rv είναι ανεξάρτητος της
κεφαλαιακής δομής και από την απόδειξη (Πρόταση I) ο παρονομαστής του είναι
επίσης.

Θεμελιώδης φύση των ιδίων κεφαλαίων εναντίον των ξένων.
Μία σημαντική απόφαση που καλούνται να λάβουν οι επιχειρήσεις όταν
χρειάζονται χρηματοδοτικούς πόρους είναι αν θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτηθούν
με ίδια κεφάλαια ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης.

Παρά τις συνεχόμενες

θεωρητικές συζητήσεις για τη κεφαλαιακή δομή των επιχειρήσεων, υπάρχουν λίγες
εμπειρικές αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιλέγουν το μίγμα
των κεφαλαίων τους 26.

Με έρευνα που δημοσίευσε ο Paul Smith τον Μάρτιο του 1982, στο άρθρο
του «The choice between equity and debt: An empirical study» προσπάθησε να
δώσει λίγο φως στο ζήτημα της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων. Οι
συντελεστές του μοντέλου που χρησιμοποίησε προέρχονται από ένα δείγμα 748
εταιριών στην Αγγλία κατά την περίοδο 1959-1970. Η προβλεπτική ικανότητα του
μοντέλου ελέγχθηκε από ένα δείγμα 110 εταιριών την χρονική περίοδο 1971-1974.
Η

εμπειρική

αυτή

χρηματοοικονομικά

μελέτη
εργαλεία

επικεντρώνεται

στο

σε μία δεδομένη

πώς

οι

εταιρίες

επιλέγουν

στιγμή.

Τα

συμπεράσματα της

έρευνας έδειξαν πρώτων ότι οι επιχειρήσεις επηρεάζονται πολύ από τις συνθήκες της
αγοράς και τις παλαιότερες τιμές των μετοχών κατά την επιλογή μεταξύ ίδιων
κεφαλαίων και χρέους και δεύτερων ότι κατά την διάρκεια επιλογής χρηματοδοτικών
εργαλείων έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρέους.
Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα επίπεδα χρέους που θέτουν σαν
στόχο

οι

επιχειρήσεις

επηρεάζονται

από

παράγοντες

όπως το

μέγεθος της

επιχείρησης, τον κίνδυνο χρεοκοπίας και τη σύνθεση του ενεργητικού.

Κάτω από την υπόθεση ότι οι εταιρίες επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τη
μακροχρόνια

αγοραία

αξία

των

μετοχών

ιδιοκτησίας,

υπάρχει

μία

βέλτιστη

κεφαλαιακή δομή για κάθε μεμονωμένη εταιρία. Αυτή η βέλτιστη κεφαλαιακή δομή
ποικίλει στις εταιρίας που προέρχονται από διαφορετικά αντικείμενα διότι η τυπική
26 Paul Smith, 1982 «The choice between equity and debt: An empirical study», The journal of
finance.
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δομή του ενεργητικού και η σταθερότητα των κερδών η οποία εμπεριέχει κινδύνους,
ποικίλουν για τους διάφορους τύπους παραγωγής. Η θεωρητική λύση της βέλτιστης
κεφαλαιακής διάρθρωσης δόθηκε με πολύ επίσημο τρόπο αφού πρέπει να λαμβάνει
υπόψη της πολλές μεταβλητές: το αυξανόμενο ρίσκο των δανειστών και τον
δανειζόμενων, τη δομή του ποσοστού του επιτοκίου, την πρόβλεψη των κερδών και
την πιθανότητα διάκρισης ενάντια στην προσφορά της αγοράς ξένου κεφαλαίου. Οι
περιορισμοί του μοντέλου είναι freely admitted. 27

«An Implication of the Modigliani-Miller Capital Structuring Theorems on
the Relation between Equity and Debt28»
Τα θεωρήματα των M-M για την κεφαλαιακή δομή έθεσαν τα θεμέλια για την
σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση. Υπάρχουν πολλοί κανόνες που υπογραμμίζουν
αυτά τα θεωρήματα και δύο από αυτούς είναι οι εξής:
1. Η απουσία των φόρων, δεν δημιουργεί οφέλη ως προς τη δημιουργία αξίας
με την αύξηση της μόχλευσης.
2. Με την παρουσία των φόρων αυτά τα οφέλη μέσω της φορολογικής ασπίδας
αυξάνονται όταν νέα μόχλευση εισάγεται ή αυξάνεται η ήδη υπάρχουσα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξία που προστίθεται στην εταιρία με την
αύξηση του χρέους είναι:
Δ V =D*T
Όπου Δ V είναι η επιπρόσθετη αξία, Τ είναι οι φόροι και D είναι το χρέος.
Συνεπάγεται ότι η αξία VLτης εταιρίας με μόχλευση είναι:
VL = Vu + DT
Όπου Vy είναι η αξία του αντίστοιχου κομματιού της εταιρίας χωρίς μόχλευση.

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω στο συγκεκριμένο άρθρο εξηγεί πώς τα ξένα και
τα

ίδια

κεφάλαια

χρησιμοποιήσει ξένα

συνδέονται

μεταξύ

τους

όταν

κεφάλαια για να αγοράσει

η

εταιρία

αποφασίζει

να

πίσω τις μετοχές της ή

και

αντίστροφα όταν εκδίδει μετοχές για να πληρώσει το χρέος της. Η προσέγγιση αυτή
είναι απλοποιημένη και αριθμητικής φύσης, με σκοπό να παρουσιάσει πώς τα

27 Eli Schwartz 1959, ''Theory of the capital structure of the firm" the Journal of Finance

28 An Implication of the Modigliani-Miller Capital Structuring Theorems on the Relation between
Equity and Debt, Ruben D. Cohen Originally June 2001. Revised August 2004.
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οικονομικά στοιχεία των εταιριών (ισολογισμός) επηρεάζονται όταν το ύψος του
χρέους μεταβάλλεται. Για λόγους απλοποίησης χρησιμοποιείται η υπόθεση ότι το
κόστος του χρέους παραμένει σταθερού καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσης.

Η διερεύνηση βασίζεται σε μια απλή εταιρία, η οποία υποστηρίζεται μόνο από
ίδια κεφάλαια29. Η εταιρία αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ξένα κεφάλαια για να
αγοράσει πίσω της μετοχές της και με αυτή τη διαδικασία η αξία της θα αυξηθεί
λόγω των φορολογικών οφελών που σχετίζονται με το χρέος.

Το πρώτο σενάριο έχει ως εξής: Η εταιρία έχει σύνολο ενεργητικού 100 και
δεν έχει καθόλου χρέος. Συνεπώς τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας Ε είναι 100 και
αντιπροσωπεύει την αξία της εταιρίας χωρίς την ύπαρξη μόχλευσης, Vy. Στη
συνέχεια υποθέτουμε ότι η εταιρία έχει αναμενόμενο ΕΒΙΤ30 ίσο με 20 και πληρώνει
φόρους και τόκους με σταθερό ποσοστό 40% και 5% αντίστοιχα. Τα οικονομικά
στοιχεία της εταιρίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Δήλωση Εισοδήματος

Ισολογισμός

Αναμενόμενο ΕΒΙΤ

20

Ενεργητικό

100

D/E

0

Τόκος (5%)

0

Ξένα Κεφάλαια

0

ROE

12%

ΕΒΤ

20

Ίδια Κεφάλαια

100

WACC

12%

Φόροι (40%)

8

Αναμενόμενα Κέρδη

12

Σύνολο

Ξένων

κεφαλαίων

Δείκτες

και

Ιδίων

100

Σύμφωνα τώρα με το δεύτερο σενάριο η εταιρία παίρνει ένα δάνειο (D) 50
για να αγοράσει πίσω μερικές από τις μετοχές της. Βάσει ενός από τα συμπεράσματα
των Μ-Μ η αξία της εταιρίας θα πρέπει να αυξηθεί κατά DT. Σύμφωνα με το
συγκεκριμένο παράδειγμα το DT είναι 20 (100*5%) το οποίο όταν προστεθεί στο

29 Χάριν απλούστευσης υποθέτουμε ότι Market και Book equity είναι ίδια. Στην
πραγματικότητα είναι διαφορετικά και πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

30 Το αναμενόμενο ΕΒΙΤ είναι αυτό που αναπαράγει το συνολικό ποσοστό απόδοσης
της μετοχής. Κατά συνέπεια ενσωματώνει μαζί με τα καθαρά κέρδη, πληρωμένους
τόκους και φόρους, το beta της μετοχής, το ποσοστό risk-free και το risk premium
της αγοράς.
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ενεργητικό το αυξάνει από 100 σε 120. Συνεπάγεται επίσης ότι η εταιρία πρέπει να
πληρώσει έναν τόκο ίσο με 2,5(50*5%).

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία:

Δήλωση Εισοδήματος

Ισολογισμός

Αναμενόμενο ΕΒΙΤ

20

Ενεργητικό

120

D/E

0,71

Τόκος (5%)

2,5

Ξένα Κεφάλαια

50

ROE

15%

ΕΒΤ

17,5

Ίδια Κεφάλαια

70

WACC

10%

Φόροι (40%)

7

Αναμενόμενα
Κέρδη

Σύνολο

Ξένων

κεφαλαίων

Δείκτες

και

Ιδίων

120

10,5

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ικανότητα να αγοράσει η εταιρία πίσω μετοχές
είναι 30 αφού τα υπόλοιπα 20 από τα 50 του χρέους πρέπει να προστεθούν στο
ενεργητικό με την μορφή χρημάτων κτλ.31,32

Τέλος το τρίτο σενάριο έχει ως εξής: Η εταιρία παίρνει επιπρόσθετο χρέος ίσο
με 30 εκτός από το αρχικό που πήρε σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο. Το συνολικό
χρέος φτάνει τα 80 και θα δημιουργήσει αξία 32 επιπλέον στην αρχική αξία της
εταιρίας που είναι 100 σύμφωνα με το πρώτο σενάριο. Όπως φαίνεται και στον
πίνακα 3 η αξία της εταιρίας διαμορφώνεται στα 132 με χρέος 80 και ίδια κεφάλαια
52. Η εταιρία θα πρέπει επίσης να πληρώσει τόκο 4 (5%*80)31 32

31 Η αύξηση της αξίας της εταιρίας από τον φορολογικό κέρδος δεν αποτελεί
υπεραξία. Η υπεραξία δεν παίζει κανένα ρόλο στα θεωρήματα των Μ-Μ.

32 Μια σημαντική υπόθεση η οποία υπογραμμίζει τη μεθοδολογία των Μ-Μ είναι ότι
το ΕΒΙΤ παραμένει σταθερό ενώ η αξία της εταιρίας ποικίλει με την ανταλλαγή
ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
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Δείκτες

Δήλωση Εισοδήματος

Ισολογισμός

Αναμενόμενο ΕΒΙΤ

Ενεργητικό

132

D/E

1,54

Ξένα Κεφάλαια

80

ROE

18,5%

Ίδια Κεφάλαια

52

WACC

9,1%

Τόκος (5%)

20

ΕΒΤ

4
16

Φόροι (40%)

6,4

Αναμενόμενα

Σύνολο

Ξένων

και

κεφαλαίων

Ιδίων

132

9,6

Κέρδη

Ποιες είναι οι συνέπειες του χρέους στα οικονομικά αποτελέσματα και σε δύο
δείκτες: τον δείκτη απόδοσης κεφαλαίων (ROE) και το μέσο σταθμισμένο κόστος
κεφαλαίου WACC;

Οι δείκτες ορίζονται ως εξής:
WACC = ΕΒΙΤ *(l-tax rate) / (ξένα κεφάλαια + ίδια κεφάλαια)
και
ROE = Κέρδη / ίδια κεφάλαια =
= [(ΕΒΙΤ- Τόκοι)* (1-ποσοστό φορολογίας)] / ίδια κεφάλαια

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα και από τα τρία
σενάρια:
D

Ε

D/E

ROE(%)

WACC(%)

Σενάριο 1

0

100

0

12

12

Σενάριο 2

50

70

0,71

15

10

Σενάριο 3

80

52

1,54

18,5

9,1

Από τα αποτελέσματα του πίνακα προκύπτουν τα παρακάτω δύο διαγράμματα.
Το πρώτο δείχνει τη σχέση ξένων και ιδίων κεφαλαίων και το δεύτερο τη σχέση
WACC και ROE απέναντι στη μόχλευση D/E .
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Διάγραμμα 2 Η σχέση μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων

Διάγραμμα 3 Σχέση μεταξύ WACC και ROE, και μόχλευσης D/E

Στο διάγραμμα 1 παρατηρούμε ότι τα ίδια κεφάλαια (Ε) μειώνονται γραμμικά
με τα ξένα κεφάλαια (D). Αυτό οφείλεται στην επαναγορά των μετοχών. Εντούτοις
παρατηρούμε ότι η σχέση μεταξύ των δύο είναι:

E+0,6D = 100

Το οποίο γενικεύεται με τον τύπο :

E+(1-T)*D = constant

Όπου constant είναι το η αξία της εταιρίας χωρίς μόχλευση.

Στο διάγραμμα 2 τα WACC και ROE παρουσιάζονται όπως υπαγορεύει η
θεωρία με το ROE να αυξάνεται γραμμικά και το WACC να μειώνεται μη γραμμικά σε
σχέση με το D/E.

Γιατί να ασχοληθεί κάποιος με όλα αυτά; Ο λόγος είναι ότι η credit ανάλυση
και η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα σε
πολλές τραπεζικές δραστηριότητες. Από τις εν λόγω δραστηριότητες κάποιες
ενδεικτικά είναι η εταιρική χρηματοδότηση, οι επενδύσεις, η χρηματοοικονομική
ανάλυση κ.α. Σε ένα μεγάλο αριθμό αναλύσεων και ερευνών το κεφάλαιο (E+D)
θεωρείται σταθερό.

Στο γενικευμένο τύπο τα παραπάνω μεταφράζονται στην ειδική περίπτωση
της απουσίας των φόρων Τ=0 και συνεπάγεται ότι E+D=constant. Η πρόταση 1 των
Μ-Μ δηλώνει ότι χωρίς φόρους δεν υπάρχουν οφέλη που προέρχονται από αυτούς
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και χωρίς τέτοιου είδους οφέλη (με την υπόθεση ότι όλα τα υπόλοιπα παραμένουν
σταθερά) δεν υπάρχει βέλτιστη κεφαλαιακή δομή επομένως κάποιος μπορεί να
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η όλη έννοια (βασισμένη στον ισχυρισμό ότι
Ε+ϋ=σταθερό) της προσπάθειας προσδιορισμού της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής
γίνεται αντιφατική και επομένως χωρίς νόημα.

Τέλος τι θα γίνει από μαθηματικής άποψης αν ο τύπος Ε+0=σταθερό
χρησιμοποιείται έναντι του Ε+(1-Τ)0=σταθερό; Αγνοώντας τις λεπτομέρειες καθένα
ξεχωριστά και όλα μαζί τα WACC σε σχέση με D/E δείχνουν πως ότι παράγεται κατά
αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί σε διαφορετική καμπύλη WACC.

Εναλλακτική απόδειξη της θεωρίας των Modigliani & Miller
Εξετάζουμε ένα μοντέλο μίας περιόδου. Έστω ότι η τυχαία μεταβλητή Η είναι
η αξία της εταιρίας στο τέλος της περιόδου. Η εταιρία έχει χρέος με ονομαστική
(face) και αγοραία αξία ίση με Β το οποίο έχει ονομαστικό επιτόκιο R. Στο τέλος της
περιόδου:

1. Η αξία του μετόχου είναι: Max {Η - (1 +R)B. 0>. Στην πραγματικότητα αυτό είναι
η εξόφληση των μετόχων: έχουν λόγω στην αξία της εταιρίας με μια «strike
price» ίση με (1 +R)B

2. Οι κάτοχοι των κεφαλαίων έχουν εξόφληση ίση με Min {Η, (1 + R) Β>

Η παρούσα αξία (ί= 0) της εταιρίας (1/=ρ) δίνεται από την παρούσα αξία (τιμή)
της συνολικής μετοχής (S=ps) και το συνολικό χρέος (Β=ρΒ). Απουσία ευκαιριών
arbitrage υπονοεί την ύπαρξη ενός διανύσματος of risk-neutral
πιθανοτήτων

και

ένα

ακίνδυνο

ποσοστό επιτοκίου τέτοιο

(martingale)

ώστε η τιμή ενός

διαθεσίμου (asset) είναι ίση με την αναμενόμενη αξία εξόφλησης (με αυτές τις
πιθανότητες) μειωμένη κατά το σχετικό ακίνδυνο ποσοστό. Τότε θα έχουμε:
V = S + B= p=ps + pB =
= (1+r)'1 [Επ Max {Η - (1+R) Β, 0} + Επ Min {Η, (1+R) Β}]=
= (1+r)'1 Επ [Max {Η - (1+R) Β, 0} + Min {Η, (1+R) Β}]=

= (l+r)'1En[H]

Επομένως η παρούσα αξία της εταιρίας δεν εξαρτάται από το Β ούτε από τον
λόγο B/S . Εξαρτάται μόνο από την τελική του αξία Η

η οποία είναι η διαθέσιμη
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εξόφληση για τους κατόχους του συνολικού κεφαλαίου (μετοχές + χρέος) που
επενδύθηκε στην εταιρία.

«Μια γενικευμένη διαδικασία για τον καθορισμό της βέλτιστης κεφαλαιακής
δομής33»
Το Μάρτιο του 2005 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Wilmott το άρθρο με τίτλο
«Α Generalized Procedure for Locating the Optimal Capital Structure» του Ruben D.
Cohen. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού και εντοπισμού του
βέλτιστου

μίγματος

κεφαλαίου

μιας

εταιρίας.

Η

προσέγγιση

γίνεται

με

τη

μεθοδολογία της μέγιστης αξίας και γενικεύεται επεκτείνοντας το αρχικό πρόβλημα
στο ότι η εταιρία χάνει την ευελιξία να φτάσει στη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή, λόγω
ορισμένων περιορισμών και πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες τιμές μόχλευσης.
Υπάρχουν δηλαδή κάποια τυπικά όρια για την εταιρία όπως για παράδειγμα στην
ελευθερία να «μαγειρέψει» τον ισολογισμό στην προσπάθεια αναζήτησης του
ιδανικού.

Αυτά

τα

όρια

που

θέτει,

τα

οποία

προέρχονται

από

πραγματικές

περιπτώσεις, μειώνουν δραματικά την ευελιξία που έχει στα χέρια της μια εταιρική
οντότητα για να αντικαταστήσει ξένα κεφάλαια με ίδια κεφάλαια και το αντίθετο.

Ο Cohen λίγους μήνες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο34 στο οποίο
αναλύει την μεθοδολογία προσδιορισμού την βέλτιστη κεφαλαιακής δομής.
μέθοδος αυτή

ονομάστηκε

«maximum

value»

επειδή

αναζητάει

τη

Η

βέλτιστη

κεφαλαιακή δομή χωρίς να πρέπει να βασιστεί στο σταθμισμένο μέσο κόστος
κεφαλαίου(\Λ/Α^). Ισχυρίζεται ότι είναι πιθανόν η μέγιστη αξία της εταιρίας να μην
αναγνωρίζεται εύκολα αφού η εταιρία πρέπει να λειτουργεί κάτω από περιορισμούς
μιας

και η μόχλευση της ποικίλει αντικαθιστώντας ξένα με ίδια κεφάλαια και

αντίστροφα. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να είναι για παράδειγμα όταν η εταιρία
προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή την αξία της εταιρίας ή αντ' αυτού όταν
προσπαθεί να αυξήσει την αξία της εταιρίας γραμμικά.

Από την ανάλυση του Cohen παρατηρήθηκε ότι ενσωματώνοντας αυτούς τους
περιορισμούς στο πραγματικό πρόβλημα απαιτείται μια τροποποίηση του πως μπορεί

33 A Generalized Procedure for Locating the Optimal Capital Structure Ruben D.
Cohen Citigroup, London E14 5LB United Kingdom, (March 2005), Wilmott
Magazine, November 2005

34 Cohen, R.D. (2004b) "An Analytical Process for Generating the WACC Curve and
Locating the Optimal Capital Structure," Wilmott Magazine, November Issue
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να χαρακτηριστεί το βέλτιστο. Στην πραγματικότητα η βέλτιστη κεφαλαιακή δομή
εντοπίζεται στο σημείο όπου η αξία της εταιρίας μεγιστοποιείται. Στο μοντέλο του
Cohen περιγράφεται σαν το σημείο όπου η διαφορά μεταξύ της αξίας της εταιρίας
και της αξίας του μέρους της εταιρίας που είναι χωρίς μόχλευση, μεγιστοποιείται.
«The dynamic adjustment towards target capital structures of firms in
transition economies35»
Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τη δυναμική της κεφαλαιακή δομής των
εταιριών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για την καλύτερη κατανόηση της
ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης του οικονομικού συστήματος σε αυτή την
περιοχή. Το δυναμικό μοντέλο χρησιμοποιεί ενδογενώς τη στοχευόμενη μόχλευση
καθώς και την ταχύτητα ρύθμισης προς αυτούς τους στόχους. Εφαρμόζεται σε
μικροοικονομικά δεδομένα 10 χωρών. Προκύπτει ότι κατά την διαδικασία μετάβασης
οι εταιρίες γενικά αυξάνουν τη

μόχλευση τους, μειώνοντας το κενό μεταξύ

πραγματικής και στοχευόμενης μόχλευσης. Η κερδοφορία και η ηλικία της εταιρίας
είναι καθοριστικοί παράγοντες των στοχευόμενων κεφαλαιακών δομών. Οι πιο
παλιές εταιρίες προσελκύουν περισσότερο τραπεζικό χρέος,
κερδοφορία μειώνει το στόχο μόχλευσης της εταιρίας.

εκτιμώντας ότι

η

Ενώ η ανάπτυξη του

τραπεζικού συστήματος γενικά επιτρέπει στις εταιρίες να πλησιάσουν τον στόχο
μόχλευσης τους, οι ασυμμετρίες πληροφόρησης μεταξύ εταιριών και τραπεζών
παίζουν ακόμα σημαντικό ρόλο. Το αποτέλεσμα είναι οι εταιρίες να προτιμούν την
εσωτερική χρηματοδότηση περισσότερο από το τραπεζικό χρέος (pecking order) και
να ρυθμίζουν τη μόχλευση τους με πιο αργό ρυθμό.

Οι

χώρες από τις οποίες προήλθαν τα

στοιχεία της μελέτης είναι

η

Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η
Σλοβενία, η Λετονία και η Λιθουανία. Διερευνάται κατά πόσο το οικονομικό σύστημα
των παραπάνω χωρών διευκολύνει τις εταιρίες να φτάσουν το ύψος της μόχλευσης
που έχουν θέσει σαν στόχο. Αρχικά οι συγγραφείς διερωτώνται σε ποιο σημείο ο
στόχος της κεφαλαιακής δομής των εταιριών που ανήκουν σε διαφορετικές
μεταβατικές οικονομίες καθοδηγείται από όμοιους προσδιοριστικούς παράγοντες.
Είναι τα μοντέλα κεφαλαιακής δομής ευέλικτα να εφαρμοστούν σε διαφορετικά

35 «The dynamic adjustment towards target capital structures of firms in transition
economies» Ralph de Haas and Marga Peeters, June 2004, European Bank for
Reconstruction and Development
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χρηματοοικονομικά συστήματα; Επίσης οι συγγραφείς ερευνούν κατά πόσο τα κενά
μεταξύ των πραγματικών και τον επιθυμητών ποσοστών κεφαλαίου έχουν μειωθεί
κατά την διαδικασία μετάβασης. Τέλος επικεντρώνονται στην ταχύτητα μετάβασης
στην επιθυμητή δομή.

Η μελέτη αυτή συμβάλει στην βιβλιογραφία της εταιρικής χρηματοδότησης
των αναπτυσσόμενων χωρών με τρεις τρόπους. Αρχικά χρησιμοποιείται ένα εκτενές
σύνολο δεδομένων προερχόμενων από 10 χώρες κατά την δεκαετία του '90.
Δεύτερον υπολογίζεται ένα δυναμικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η
πραγματική και η στοχευόμενη κεφαλαιακή δομή των εταιριών διαφέρει. Τρίτον
χρησιμοποιείται ένα περιεκτικό σύνολο μεταβλητών για το οποίο η θεωρία προτείνει
ότι καθορίζουν την επιθυμητή κεφαλαιακή δομή της εταιρίας.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι το πραγματικό ποσοστό μόχλευσης των εταιριών της
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι ως επί το πλείστον ακόμα (αρκετά) κάτω
από τα δυτικά πρότυπα, αν και υπάρχει μια καθαρά ανοδική τάση στη μόχλευση των
εταιριών σχεδόν σε όλες τις χώρες.

Η σταδιακή ανάπτυξη του

οικονομικού

συστήματος επιτρέπει στις εταιρίες να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα χρέους.
Βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις τους δείχνουν ότι στις περισσότερες χώρες υπάρχει η
τάση στις εταιρίες σταδιακά να τείνουν να ταυτίζουν την πραγματική τους μόχλευση
με τους εσωτερικούς τους στόχους, αν και η ταχύτητα μετάβασης είναι σχετικά
χαμηλή. Ακόμα σε ολόκληρο τον πίνακα οι εταιρίες έχουν χαμηλή μόχλευση και σε
μερικές ειδικά στις μικρές εταιρίες έχουν ακόμα πιο χαμηλή μόχλευση μετά τις
οικονομικές κρίσεις κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '90. Επίσης βρίσκουμε ότι
σε αρκετές χώρες οι ξένες εταιρίες μπορούν να φτάσουν τους στόχους τους ή ακόμα
και να τους ξεπεράσουν, ενώ οι εγχώριες παρέμειναν με χαμηλή μόχλευση.

Σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της μόχλευσης των εταιριών,
προκύπτει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά τις
ανεξάρτητες μεταβλητές, υπονοώντας ότι τα μοντέλα κεφαλαιακής δομής είναι μόνο
μέχρι ένα σημείο «φορητά» από χώρα σε χώρα. Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι η
κερδοφορία και η ηλικία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες του προσδιορισμού
της επιθυμητής κεφαλαιακής δομής. Αυτά τα αποτελέσματα συνεισφέρουν στην
κατανόηση του

ρόλου

που

παίζουν οι

πιστωτικές αγορές στην κεντρική

και

ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα πορίσματα της παρούσας μελέτης είναι:

1. Η

επιθυμητή

μόχλευση

των

εταιριών

κερδοφορία και θετικά από την ηλικίας τους.
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επηρεάζεται

αρνητικά

από

την

2. Η ταχύτητα ρύθμισης είναι σχετικά χαμηλή.
3. Οι

εταιρίες

που

απέχουν

πολύ

από

τον

επιθυμητό

στόχο

μόχλευσης

ρυθμίζονται πιο γρήγορα από τις εταιρίες που είναι ήδη κοντά στον στόχο
τους.

Και τα τρία παραπάνω πορίσματα τονίζουν την σημασία των ασύμμετρων
πληροφοριών μεταξύ

εταιριών

και

τραπεζών,

οι

οποίες είναι

η

κύρια

πηγή

εξωτερικής χρηματοδότησης των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
Κατά συνέπεια τα ασφάλιστρα εξωτερικής χρηματοδότησης είναι σχετικά υψηλά,
καθιστώντας λογικό ειδικά για τις κερδοφόρες εταιρίες να βασίζονται σε εσωτερική
χρηματοδότηση. Συγχρόνως αυτή η 'Pecking order' συμπεριφορά σημαίνει ότι οι
ρυθμίσεις της κεφαλαιακής δομής απλά εφαρμόζονται αργά. Επίσης εταιρίες που
απέχουν πολύ από τον στόχο κεφαλαιακής τους δομής δεν το βρίσκουν σημαντικό
να τον πλησιάσουν αμέσως, πιθανώς γιατί οι δαπάνες για να κάνουν κάτι τέτοιο
αντισταθμίζουν τα οφέλη. Μόνο όταν οι εταιρίες έχουν πολύ μεγάλη απόκλιση από
τον στόχο τους είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, προσφεύγουν σε οικονομική
αναδιάρθρωση για να πλησιάσουν το επιθυμητό ύψος μόχλευσης.

Αν και η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στις χώρες της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης έχει επιτρέψει στις εταιρίες να φθάσουν σε πιο υψηλά επίπεδα
χρέους και να πλησιάσουν τους στόχους τους, τα κόστη που σχετίζονται με την
εξωτερική χρηματοδότηση παραμένουν σχετικά υψηλά. Από πολιτική άποψη αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει άφθονος χώρος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για
περαιτέρω εμβάθυνση, και ποιοτικά και ποσοτικά, των οικονομικών συστημάτων.
Αυτό δεν θα αυξήσει μόνο την αξία των εταιριών, αλλά θα υποκινήσει πραγματική
οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες.
Κριτική Μ-Μ
Η κριτική για τις θεωρίες των Μ-Μ ποικίλει. Άλλοτε είναι θετική και άλλοτε
όχι. Πολλά είναι τα άρθρα, οι συγγραφείς των οποίων τάσσονται ενάντια των Μ-Μ
παραθέτοντας δικά τους επιχειρήματα που αναιρούν τα όσα ισχυρίζονται οι δύο
Νομπελίστες. Από την πρώτη δημοσίευση των Μ-Μ το 1958, τα θεωρήματα τους
έχουν συναντήσει έντονη διαμάχη, παρανόηση και κριτική. Οι πρώτες αντιδράσεις,
κυρίως από αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την οικονομική πολιτική των
εταιριών, ήταν ένα ξέσπασμα παθητικής δυσπιστίας. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της
κριτικής έχει απλά τοποθετηθεί λάθος. Οι θεωρίες των Μ-Μ δεν έχουν σκοπό να
περιγράφουν πως οι μάνατζερ παίρνουν αποφάσεις, αλλά παράγουν ελέγξιμες
υποθέσεις για την εξέλιξη της αγοράς κεφαλαίου που προκύπτει από τις πολιτικές
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των εταιριών και όχι για όποια κρυφά μέσα χρησιμοποιούν οι εταιρίες για την
εφαρμογή των πολιτικών τους36.

Εκ πρώτης όψεως μια «αναγκαστική» κριτική του θεωρήματος των Μ-Μ είναι
ότι οι προβλέψεις τους είναι αντίθετες με την παρατήρηση - οι χρηματοδοτικές
αποφάσεις των εταιριών εμφανίζονται να έχουν επιπτώσεις στην αξία τους. Τα
θεωρήματα των Μ-Μ δεν πρέπει να απορριφθούν τόσο γρήγορα. Όμως είναι πιθανό
ότι οι χρηματοδοτικές αποφάσεις σχετίζονται με άλλες ενέργειες που επηρεάζουν
την χρηματιστηριακή αξία.

Εν τούτοις, πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα στοιχεία ενάντια στις προβλέψεις
των θεωριών των Μ-Μ είναι ουσιαστικά. Αν τα στοιχεία αυτά γίνουν αποδεκτά τα
θεωρήματα μπορούν να διατηρήσουν ένα μεγάλο μέρος της σχετικάτητάς τους
προσδιορίζοντας ακριβώς το γιατί και κάτω από ποιες προϋποθέσεις η οικονομική
πολιτική των εταιριών επηρεάζει τις αγοραστικές αξίες.

Έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια από την δημοσίευση του άρθρου των Μ&Μ,
"The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment" στο
περιοδικό The American Economic Review και ενώ οι υποθέσεις τους δεν βρίσκουν
εφαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, παρ' όλ' αυτά έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη
του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο βασίστηκαν όλες οι μελλοντικές θεωρίες περί
κεφαλαιακής δομής37.

Στην εισαγωγή του άρθρου τους τίθεται το ερώτημα τι είναι το κόστος
κεφαλαίου μιας εταιρίας σε έναν κόσμο όπου τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την
απόκτηση αβέβαιων στοιχείων ενεργητικού; Και στον οποίο το κεφάλαιο μπορεί να
αποκτηθεί

από

διάφορα

μέσα:

από

καθαρά

χρηματοδοτικά

μέσα

που

αντιπροσωπεύουν money-fixed σκοπούς έως θέματα που αφορούν καθαρά τα ίδια

Economics of Financial Markets R. E. Bailey, 2007 Corporate Finance: The Modigliani-Miller
Theorems

37 The Modigliani-Miller Theorem The New Palgrave Dictionary of Economics, Anne P. Villamil,
University of Illinois
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κεφάλαια δίνοντας στους μετόχους το δικαίωμα για ένα αναλογικό μερίδιο σε ένα
αβέβαιο κεφάλαιο; 38

Αυτή η ερώτηση έχει εξοργίσει τουλάχιστον τρεις κλάσεις οικονομολόγων: 1)
τους ειδικούς χρηματοδότησης εταιριών που ενδιαφέρονται για τις κατάλληλες
τεχνικές εταιρικής χρηματοδότησης που να εξασφαλίζουν την επιβίωση και την
ανάπτυξη της, 2) τους διευθύνοντες οικονομολόγους που ενδιαφέρονται για τον
κεφαλαιακό

προϋπολογισμό,

ενδιαφέρονται
μικροοικονομικό

για

την

και

3)

τους

επεξήγηση

θεωρητικούς
της

οικονομολόγους

επενδυτικής

που

συμπεριφοράς

σε

μακροοικονομικό επίπεδο. Το κόστος κεφαλαίου για τον

ιδιοκτήτη μιας εταιρίας είναι το ποσοστό των τόκων στο κεφάλαιο και παράγει την
πρόταση ότι η εταιρία ενεργώντας λογικά θα τείνει να πιέζει τις επενδύσεις στο
σημείο όπου η οριακή παραγωγή των φυσικών διαθεσίμων να είναι ίση με το
επιτόκιο της αγοράς. 39

Απόψεις πάνω στη θεωρία των Modigliani και Miller
Σύμφωνα με το J. Μ. Gordon (1989), η θεωρία των Modigliani και Miller
είναι

αληθής

υπό

την

περιορισμένη

έννοια

ότι

ισχύουν

μια

σειρά

από

προϋποθέσεις. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, που οδηγούν συνολικά σε τέλειες
αγορές, δεν υπάρχουν φόροι και κόστη συναλλαγών και όλες οι πληροφορίες είναι
διαθέσιμες σε όλους χωρίς κόστος. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν είτε μελλοντικές
τιμές των σχετικών μεταβλητών είτε τις παραμέτρους των κατανομών τους. Η
σημαντικότερη καινοτομία της θεωρίας των Modigliani και Miller ήταν ότι καθιέρωσε
τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ιδανικές συνθήκες μιας ισορροπίας σε μια τέλεια
ανταγωνιστική αγορά, υπό συνθήκες βεβαιότητας κρατούν όταν αναγνωρίζονται η
αβεβαιότητα και η αποστροφή του κινδύνου.

Κάθε σχολιασμός σχετικά με την επιρροή της θεωρίας των Modigliani και
Miller στη χρηματοοικονομική θα συμφωνεί με τα παρακάτω:

1.

η

θεωρία των

χρηματοοικονομικής.

Modigliani

και

Miller έγινε

η

κυρίαρχη

θεωρία

της

Η βιβλιογραφία μετρά αναδιατυπώσεις της θεωρίας πιο

38 Franco Modigliani, Merton Η. Miller «The cost of capital, corporation, finance and the theory
of investment» The American Economic Review, Ιούνιος 1958

39 Franco Modigliani, Merton H. Miller «The cost of capital, corporation, finance and the theory
of investment» The American Economic Review, Ιούνιος 1958
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γενικές και πιο απλές. Οι βελτιώσεις στη θεωρία είτε δείχνουν πώς μια προφανής
παραβίαση της θεωρίας δεν μπορεί να υπάρξει όταν ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις
της τέλειας αγοράς, είτε καθιερώνουν μεταβολές της θεωρίας που έχουν
αποτέλεσμα όταν μια ή περισσότερες (αλλά όχι όλες) προϋποθέσεις δεν ισχύουν.

2.

οι υποθέσεις της θεωρίας των Modigliani και Miller περιγράφουν μια ιδεατή

κατάσταση, και η απόδειξη δεν παρέχει υποστήριξη στη θεωρία τους. Οι αποδείξεις
δείχνουν ότι η αξία μιας επιχείρησης εξαρτάται από την κεφαλαιακή της δομή και
από τη μερισματική της πολιτική και ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν σαν κίνητρο μόνο
τη μεγιστοποίηση της τρέχουσας αγοραίας τους αξίας.

3.

άσχετα με την αποτυχία των υποθέσεων της Θεωρίας, ο Miller και οι

μεταγενέστεροι βρήκαν πολλές φορές αποδείξεις που να συμφωνούν με τη θεωρία
των Modigliani και Miller.

Ο εορτασμός των 30 χρόνων από τη Θεωρία των Modigliani και Miller έγινε
με τη συγγραφή 5 άρθρων από τους Ross, Miller και άλλους το φθινόπωρο του
1988

στο

επιστημονικό

περιοδικό

Journal

of

Economic

Perspectives

όπου

χαρακτήριζαν την εποχή των Modigliani και Miller σαν μια περίοδο αξιοθαύμαστης
προόδου.

Ο συγγραφέας δεν αποτελεί οπαδό των Modigliani και Miller. Σε μελέτες του
βασίστηκε σε υποθέσεις πιο ρεαλιστικές και ανέπτυξε μοντέλα που παρέχουν πιο
ικανοποιητικές εξηγήσεις σε ζητήματα της χρηματοοικονομικής. Στο εν λόγω
άρθρο υποστηρίζει ότι το κατάλληλο τεστ για τη θεωρία των Modigliani και Miller
είναι να ρωτήσει αν κρατώντας σταθερά τα έσοδα, αυξάνεται ή πέφτει η τιμή της
μετοχής με την αύξηση της μόχλευσης. Ο συγγραφέας και άλλοι σε προηγούμενες
μελέτες του, έκανε τέτοια τεστ και βρήκε ότι καθώς αυξάνεται η μόχλευση, η τιμή
της μετοχής πέφτει λιγότερο από το ποσό που προβλέπει η θεωρία των Modigliani
και Miller.

Η κυριότερη αντίδραση στη θεωρία Modigliani και Miller προκλήθηκε από
τους ίδιους τους συγγραφείς της. Έδειξαν ότι η αξία της επιχείρησης αυξάνει με τη
μόχλευση, ώστε η επιχείρηση που έχει μεγιστοποιήσει την αξία της να έχει
μεγιστοποιήσει και το επίπεδο της μόχλευσής της. Στην πραγματικότητα, όμως, τα
επιτόκια δανεισμού διαφέρουν πολύ και είτε η θεωρία δεν είναι σωστή, είτε οι
επιχειρήσεις δεν μεγιστοποιούν την αξία τους, είτε και τα δύο.
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Δυο ακόμη ερωτήματα μπορεί να τεθούν. Πρώτον, πώς μεταβάλλεται η αξία
της επιχείρησης με τη μεταβολή της μόχλευσης και σε ποιο επίπεδο μεγιστοποιείται
η αξία; Αυτό είναι το κυριότερο ερώτημα της κεφαλαιακής δομής και ενώ τα
οικονομετρικά μοντέλα έχουν βελτιωθεί θεαματικά, καμία πρόοδος δεν σημειώθηκε
τα τελευταία 20 χρόνια για να εμπλουτίσει τις εμπειρικές μας γνώσεις πάνω στο
θέμα αυτό. Δεύτερον, αφού η φορολογική ωφέλεια από το δανεισμό δεν εξαρτάται
από το φορολογικό συντελεστή της επιχείρησης, αλλά από το πόσο αυτός
υπερβαίνει το φορολογικό συντελεστή των φυσικών προσώπων, το μεγάλο κέρδος
δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από το φορολογικό σύστημα, τι άλλο λοιπόν συνεργεί;

Υπάρχει πλέον μεγάλο ενδιαφέρον στη χρήση της θεωρίας σηματοδότησης
για να εξηγηθεί η χρηματοοικονομική συμπεριφορά. Σε ότι αφορά την κεφαλαιακή
δομή, λέει ότι η χρήση δανεισμού για τη χρηματοδότηση μιας επέκτασης λαμβάνεται
από την αγορά ως σήμα ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη. Με αυτό τον τρόπο όμως,
έχουμε

μια

βραχυπρόθεσμη

Μακροπρόθεσμα,

οι

επιχειρήσεις

λύση

σε

ένα

θα

πρέπει

να

βραχυπρόθεσμο
αξιολογούνται

πρόβλημα.

σωστά

και

η

κεφαλαιακή δομή θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους τους. Διαφορετικά, μια
επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί μόνιμα το μεγαλύτερο επίπεδο μόχλευσης, ή
ακόμη χειρότερα θα πρέπει να αυξάνει συνεχώς το επίπεδο της μόχλευσης
ώστε να αποφύγει την έκδοση νέων μετοχών που θα έδινε στην αγορά το σήμα ότι
η μετοχή της είναι υπερτιμημένη.

Τα πραγματικά χρηματοοικονομικά συστήματα απέχουν λίγο έως πολύ από
τις τέλειες αγορές που προϋποθέτει η Θεωρία των Modigliani και Miller, όμως αυτό
δεν θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την απόρριψη της Θεωρίας. Η ισχύς της θα
πρέπει να συνεχίζεται, είτε η πρόοδος προς τις τέλειες αγορές είναι η βάση για την
ανάπτυξη ενός χρηματοοικονομικού συστήματος είτε όχι. Εάν, είναι, τότε η μόνη
διαφορά του συγγραφέα με τη θεωρία των Modigliani και Miller θα ήταν πόσο
μακριά θα πρέπει να φτάσουμε για να έχουμε τέλειες αγορές.

Το πρόβλημα του συγγραφέα με τη θεωρία των Modigliani και Miller είναι
η

ισχυρή

υπόνοια

ότι

η

τέλεια

αγορά

θα

έχει

χρηματοοικονομικές και

μη

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μέσω των οποίων λειτουργούν τα πραγματικά
χρηματοοικονομικά συστήματα. Αν οι αγορές ήταν τέλειες, δεν θα είχαν τίποτα
παραπάνω από τις νόμιμες λειτουργίες τους, δεν θα είχαν κανένα στόχο πέρα από
την ικανοποίηση των συμφερόντων των μετόχων τους.
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Το επόμενο βήμα στη θεωρία κεφαλαιακής δομής ήταν η εισαγωγή των
προσωπικών φόρων Miller (1977). Ο Miller έδειξε ότι μια κατάσταση «nothing
matters» προκύπτει όταν συνδυάζονται εταιρική και προσωπικοί φόροι. Αφού τα
κέρδη που προέρχονται από το κεφάλαιο (equity income) δεν φορολογούνται, αλλά
σε προσωπικό επίπεδο τα κέρδη φορολογούνται, για τον επενδυτή, ο οποίος σε
τελική ανάλυση καθορίζει την εμπορική αξία της εταιρίας, μπορεί να υπάρξει ακόμα
και ένα φορολογικό μειονέκτημα στην χρηματοδότηση με χρέος. Έπειτα οι Jensen
and Meckling (1976) εισάγουν την αποκαλούμενη θεωρία αντιπροσώπευσης (agency
theory) στον κόσμο της εταιρικής χρηματοδότησης, η οποία χαλαρώνει την υπόθεση
ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαφορετικών μερών, και
ειδικότερα μεταξύ της διοίκησης, των μετόχων και πιστωτών. Συγκεκριμένα, οι
διευθυντές δεν ενεργούν προς το συμφέρον των μετόχων και συνεπώς ο στόχος δεν
είναι πάντα να μεγιστοποιήσουν την αξία της εταιρίας. Το άρθρο τους δείχνει ότι με
βάση τα προβλήματα αντιπροσώπευσης και χωρίς υποθέτουμε φόρους ή κόστη
χρεοκοπίας, μία βέλτιστη κεφαλαιακή δομή μπορεί να ερμηνευτεί. Ένα χρόνο μετά ο
Ross

(1977)

κεφαλαιακής

εισήγαγε την
δομής.

ύπαρξη

Υποθέτοντας

ασύμμετρης πληροφόρησης στην θεωρία
ότι

οι

διευθυντές

έχουν

περισσότερες

πληροφορίες για τις αναμενόμενες αποδόσεις της εταιρίας από ότι οι εξωτερικοί
επενδυτές, διατύπωσε την άποψη ότι μεγαλύτερη χρηματοοικονομική μόχλευση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διευθυντές για να σηματοδοτήσουν ένα βέλτιστο
μέλλον για την εταιρία.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80,
ουσιαστικά όλες οι έρευνες που αφορούσαν τα ζητήματα κεφαλαιακής δομής
λαμβάνουν

υπόψη

τους

και

τα

ζητήματα

αντιπροσώπευσης

και

ασύμμετρης

πληροφόρησης. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 μελετήθηκαν η συσχέτιση
μεταξύ χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων (π.χ. Titman (1984)) και οι
επιλογές της κεφαλαιακής δομής σε σχέση με takeovers (π.χ. Harris and Raviv
(1988)).

«Great Moments in Financial Economics40: Μεγάλες στιγμές στα οικονομικά
του John Burr Williams»

40 Great Moments in Financial Economics:II. Modigliani-Miller Theorem Mark
Rubinstein November 12, 2002 Journal of Investment Management (Spring 2003)
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Σύμφωνα με τον Mark Rubinstein, στο βιβλίο του John Burr Williams (18991989), "The theory of Investment Value" (1938) εμπεριέχετε πιθανόν η πρώτη
έκθεση της πρότασης των Μ-Μ για την έλλειψη συσχέτισης της κεφαλαιακής δομής,
την οποία ο Williams ποιητικά αποκαλεί «Νόμο της διατήρησης της αξίας της
επένδυσης» ("the Law of the Conservation of Investment Value."). Κατά τον
Williams:

«Αν η αξία της επένδυσης μιας επιχείρησης στο σύνολό της είναι εξ ορισμού
η παρούσα αξία όλων των μελλοντικών διανομών στους κατόχους των μετοχών, είτε
στο λογαριασμό μερισμάτων είτε στο λογαριασμό κερδών, τότε αυτή η αξία σε καμία
περίπτωση δεν εξαρτάται από το ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας. Σαφώς
αν ένας ανεξάρτητος ή ένας θεσμικός επενδυτής κατείχε όλα τα ομόλογα, τις
μετοχές και τις εγγυήσεις που εκδόθηκαν από την εταιρία, δεν θα επηρέαζε τον
επενδυτή το ποια ήταν η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας (εκτός από λεπτομέρειες που
αφορούν τον φόρο εισοδήματος). Οποιεσδήποτε αποδοχές που προήλθαν από κέρδη
δεν μπορούν να συλλεχθούν σαν μερίσματα. Σε ένα τέτοιο άτομο θα ήταν προφανές
ότι η συνολική δύναμη πληρωμής που προέρχεται από το κέρδος και τα μερίσματα
σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από το είδος των ασφαλειών που εκδίδει ο
ιδιοκτήτης της εταιρίας. Επιπλέον καμία αλλαγή στη επενδυτική αξία της εταιρίας
σαν σύνολο δεν θα προκύψει από μια αλλαγή στην κεφαλαιοποίηση. Τα ομόλογα θα
μπορούσαν να αντικατασταθούν με μετοχές χωρίς να αλλάξουν την επενδυτική αξία
της εταιρίας συνολικό. Αυτή η σταθερότητα της επενδυτικής αξίας είναι ανάλογη με
την αφθαρσία της ύλης ή της ενέργειας και μας οδηγεί να μιλάμε για « Το νόμο της
διατήρησης της επενδυτικής αξίας» έτσι όπως μιλάνε οι φυσικοί για Τον Νόμο της
Διατήρησης της ύλης» ή «Τον νόμο της διατήρησης της ενέργειας».» (σελ 72-73)

Αν και αυτή η έκθεση δεν χρησιμοποιεί τον όρο αρμπιτράζ ο Williams
παρακάτω λέει ότι αυτός ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί ακριβώς στην πράξη (δεν
υπάρχουν ακόμα οι πιο πρόσφατες έννοιες των πληροφοριακά αποδοτικών αγορών).
Όμως λέει ότι αυτός αφήνει ανοιχτές ευκαιρίες για κερδοφορία από τραπεζικούς
επενδυτές και «Promoters». Από την ανάλυση της United Corporation είναι φανερό
ότι βλέπει «Promoters» να βγάζουν κέρδος εκμεταλλευόμενοι αφελής τεχνικές που
χρησιμοποιούνται από επενδυτές για την εκτίμηση ξεχωριστών χρεογράφων κατά
την αλλαγή της κεφαλαιακής δομής οι οποίοι αν καταλάβαιναν το Νόμο της
Διατήρησης της Επενδυτικής Αξίας, θα είχαν υπερνικήσει τις προσπάθειες των
«Promoter».
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0 Rubinstein ισχυρίστηκε ειρωνικά ότι η «μεγάλη στιγμή» του Θεωρήματος
των Modigliani και Miller ανήκει στην έκδοση του βιβλίου του Burr Williams το 1938,
«The Theory of Investment Value». Αναφέρει στο άρθρο του ότι οι Modigliani και
Miller όχι μόνο δεν ανακάλυψαν το Θεώρημα Modigliani-Miller αλλά ούτε και την
εξήγηση ή απόδειξη του αρμπιτράζ και αιτιολογεί την θέση του αυτή παραθέτοντας
ορισμένα παραδείγματα. Σύμφωνα με τον Swan (2000) αποδεικτικά στοιχεία από
την

αρχαία

Μεσοποταμία

δείχνουν

ότι

οι

προθεσμιακές

πράξεις

(forward

transactions) υπάρχουν τουλάχιστον από το 1750π.Χ.. Επιπλέον από τον 16ο αιώνα
δευτερεύουσες αγορές προθεσμιακών συμβολαίων αναπτύχθηκαν σε μεγάλο μέρος
της Ευρώπης με τις προθεσμιακές πράξεις να συναλλάσσονται στο χρηματιστήριο
του Άμστερνταμ. Για πολλούς μάλλον αιώνες έμποροι και από τις αρχές του 20ου
αιώνα

και

πολλοί

ακαδημαϊκοί

κατανόησαν

τον

ρόλο

του

αρμπιτράζ

στον

προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ τρεχουσών τιμών (spot prices) και προθεσμιακών
τιμών (forward prices), όπως το «Triangular Currency Arbitrage»41.

Λαμβάνοντας όλα τα

παραπάνω υπόψη ο Rubinstein

καταλήγει ότι

η

πραγματική συνεισφορά των Μ-Μ ήταν να τονίσουν την εξήγηση του αρμπιτράζ ως
θεμελιώδες εργαλείο παραγωγής οικονομικών αποτελεσμάτων.

Εξωτερική
χρηματοδότηση
ανάπτυξη
και
επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

κεφαλαιακή

δομή

των

Στο οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος τον Ιανουάριο 2006
δημοσιεύθηκε μία έρευνα σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων,
σύμφωνα με τον ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων τους και την μέγιστη ανάπτυξη
που επιτυγχάνεται μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης των
επενδυτικών τους σχεδίων. Επίσης έγινε έρευνα των προσδιοριστικών παραγόντων
της κεφαλαιακής δομής.

Τα στοιχεία της έρευνας προέρχονται από 265 ελληνικές επιχειρήσεις του μη
χρηματοπιστωτικού τομέα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 19982002. Ο αριθμός των επιχειρήσεων από 142 το 1998 ανήλθε στις 265 το 2002.
41 Αναφέρεται στο όφελος που προκύπτει από μια κατάσταση ανισορροπίας μεταξύ
τριών ξένων αγορών συναλλάγματος. Για παράδειγμα οι εξής συναλλαγματικές
ισοτιμίες Δολάριο($)/Γιεν(¥), και η Λίβρα(£)/Δολάριο($) και Λίβρα(£)/Γιεν(¥) θα
πρέπει να ικανοποιούν την εξής εξίσωση Δολάριο($)/Γιεν(¥) * Λίβρα(£)/Δολάριο($)
= Λίβρα(£)/Γιεν(¥) για να μην δημιουργηθούν ευκαιρίες αρμπιτράζ.
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Εκτός από το σύνολο των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε ανάλυση και δύο
επιπλέον κατηγοριών: α) των εισηγμένων πριν το 1998 και β) των εισηγμένων κατά
την περίοδο 1998-2002. Στην συγκεκριμένη έρευνα ως εξωτερική χρηματοδότηση
λαμβάνεται μόνο ο δανεισμός των επιχειρήσεων από τράπεζες και δεν εξετάζονται
άλλες μορφές εξωτερικής χρηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό οι
επιχειρήσεις δύνανται να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους με εσωτερικούς
πόρους ανάλογα όμως με το μέγεθος της επιχείρησης. Προκύπτει επίσης ότι οι
ανάγκες βραχυχρόνιου δανεισμού για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις δεν
διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις ανάγκες για μακροπρόθεσμο δανεισμό που
είναι εντονότερες στις μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με τις μικρές.

Αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κεφαλαιακής δομής των
συγκεκριμένων επιχειρήσεων,

παρατηρείται αρνητική

και στατιστικά σημαντική

επίδραση της κερδοφορίας και θετική και στατιστικά σημαντική είναι η επίδραση των
ενσώματων στοιχείων ενεργητικού και του μεγέθους των επιχειρήσεων. Τέλος Τα
βραχυπρόθεσμα

στοιχεία

του

ενεργητικού

επηρεάζουν

θετικά

μόνο

τη

βραχυπρόθεσμη εξωτερική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Για την εκτίμηση της σχέσης μεταξύ της εξωτερικής χρηματοδότησης μιας
επιχείρησης και του ρυθμού ανάπτυξής της χρησιμοποιείται ένα στατικό υπόδειγμα
χρηματοοικονομικού προγραμματισμού^ίηθηοίθΙ planning model). Υπολογίζουν τρεις
ρυθμούς ανάπτυξης: ο Εσωτερικός ρυθμός ανάπτυξης, ο Βραχυχρόνιος ρυθμός
ανάπτυξης και ο Διατηρήσιμος ρυθμός ανάπτυξης και έπειτα τους συγκρίνουν με τον
πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης. Από την σύγκριση των ρυθμών αυτών με το ρυθμό
αύξησης των πωλήσεων προκύπτει ότι το 1/3 του συνόλου των επιχειρήσεων μπορεί
να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του αποκλειστικά με την χρήση εσωτερικών
πόρων.

Ως εξαρτημένη μεταβλητή της εξίσωση κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης
λαμβάνεται ο λόγος της δανειακής επιβάρυνσης προς το συνολικό ενεργητικό. Ενώ
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η κερδοφορία, τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και
το μέγεθος της επιχείρησης καθώς επίσης και το βραχυχρόνια ενεργητικό και οι
εκτιμήσεις των επενδυτών για τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της επιχείρησης.
Για την εκτίμηση των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών θα εφαρμοστεί
οικονομετρική μέθοδος ανάλυσης διαστρωματικών και διαχρονικών δεδομένων
(Panel data).
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Αντίστοιχη

έρευνα

πραγματοποιήθηκε

από

τους

Demirguc-Kunt

και

Maksimovic (1998) οι οποίοι μελέτησαν ένα δείγμα 30 χωρών και συμφωνούν με
την παρούσα έρευνα ως προς το ότι η βραχυπρόθεσμη εξωτερική χρηματοδότηση
είναι σημαντικότερη από την μακροπρόθεσμη, με τη διαφορά όμως ότι στην Ελλάδα
το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρηματοδότησαν την ανάπτυξη τους μόνο με
εσωτερικούς πόρους είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο
ποσοστό

στην

Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Επιπρόσθετα,

το

ποσοστό των

ελληνικών

επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν μακροπρόθεσμη εξωτερική χρηματοδότηση είναι
σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού, αν και για το σύνολο της
εξωτερικής χρηματοδότησης το ποσοστό υπολείπεται μόνο ελαφρά εκείνου των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

'Άρθρα σχετικά με την Θεωρία Κεφαλαιακής Δομής των επιχειρήσεων
«Are the determinants of Capital Structure Country or Firm Specific? «»
Στο άρθρο «Are the Determinants of Capital Structure Country or Firm
Specific Evidence from SMEs» ερευνούνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες των
Ελληνικών, Γαλλικών, Ιταλικών και Πορτογαλικών μικρών και μεσαίων εταιριών.
Συγκρίνεται η κεφαλαιακή δομή των μικρών και μεσαίων εταιριών ανά χώρα και
λαμβάνονται υπόψη τυχών διαφορές στα χαρακτηριστικά των χωρών όπως είναι η
οικονομική ανάπτυξη και τα θεσμικά γνωρίσματα που μπορεί να επηρεάζουν την
επιλογή του μείγματος κεφαλαιακής δομής. Αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο η
αναλογία χρέους των εταιριών εξαρτάται από τη δομή του ενεργητικού, το μέγεθος,
την κερδοφορία, τον κίνδυνο και την ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες φαίνεται να καθορίζουν την
κεφαλαιακή τους δομή με παρόμοιο τρόπο όπως είναι εμφανές από τα δείγματα του
στατιστικά σημαντικού συντελεστή παλινδρόμηση.

Συγκεκριμένα το μέγεθος των επιχειρήσεων έχει θετική συσχέτιση με την
μόχλευση. Η συσχέτιση μεταξύ μόχλευσης και δομής ενεργητικού είναι αρνητική
επειδή οι εταιρίες που διατηρούν μεγάλη αναλογία ενσώματων παγίων στο σύνολο
του ενεργητικού τείνουν να χρησιμοποιούν λιγότερο χρέος από αυτές που δεν
διατηρούν.

Η

κερδοφορία

συσχετίζεται

επίσης

αρνητικά

με

τη

μόχλευση42

42 Maria Psillaki* (corresponding author) and Nikolaos Daskalakis** «Are the Determinants of
Capital Structure Country or Firm Specific? Evidence from SMEs»
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συμβαδίζοντας με την θεωρία pecking order η οποία υποστηρίζει ότι οι εταιρίες
προτιμούν την εσωτερική χρηματοδότηση από την εξωτερική. Η μόχλευση και ο
κίνδυνος

συσχετίζονται

μεγαλύτερος ο

αρνητικά,

το

οποίο

είναι

αναμενόμενο,

γιατί

όσο

κίνδυνος της επιχείρησης τόσο μικρότερο φορτίο χρέους θα

κουβαλάει για να αποφύγει την πιθανότητα να μην μπορέσει να αντεπεξέλθει στις
οικονομικές της

υποχρεώσεις.

Η

ανάπτυξη

δεν

είναι

στατιστικά

σημαντικός

παράγοντας για καμία από τις τέσσερις χώρες.

Αυτές οι ομοιότητες μεταξύ των χωρών αποδίδονται στα οικονομικά και
θεσμικά χαρακτηρίστηκα τους και στις ομοιότητες του συστήματος αστικού δικαίου.
Όμως αν και η κατεύθυνση της σχέσης είναι ίδια, εμφανίζονται διαρθρωτικές
αλλαγές λόγω των διαφορών στο μέγεθος των συντελεστών κατά την παλινδρόμηση
των χωρών. Αυτές οι αλλαγές οφείλονται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα των
εταιριών. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι διαφορές στην επιλογή κεφαλαιακής
δομής των επιχειρήσεων εξαρτάται περισσότερα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
των επιχειρήσεων και όχι από αυτά των χωρών. Συνεπώς η ετερογένεια των
επιχειρήσεων επηρεάζει την εμφάνιση διαφορών στον προσδιορισμό του μίγματος
κεφαλαίου.

«Dynamic Optimal Capital Structure and Technological Change43»
O

Hans

Loof

στη

μελέτη

του

επικεντρώνεται

στους

καθοριστικούς

παράγοντες της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής μεταξύ διαφορετικών οικονομικών
συστημάτων.

Αναφέρει

τεχνολογική

αλλαγή

ότι
τονίζει

πρόσφατη
ότι

είναι

θεωρητική

έρευνα

επιχειρηματική

για

την

επιλογή

ενδογενή

και

ότι

η

χρηματοδότηση των υλικών και άυλων επενδύσεων οδηγεί σε καινοτομία. Αυτή η
έρευνα τονίζει ότι πολιτικές που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την
ακρίβεια των χρηματοοικονομικών αγορών, όπως επίσης και να επεκτείνουν το

μέγεθος τους, επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη.

Υπάρχουν δύο αρχέτυπα οικονομικών συστημάτων. Σήμερα οι Η.Π.Α. και το
Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τα καλύτερα εμπειρικά παραδείγματα «arms - length
systems»44,

ενώ

οι

Σκανδιναβικές

χώρες

και

οι

περισσότερες

ηπειρωτικές

43 «Dynamic Optimal Capital Structure and Technological Change», Hans Loof,
2/2003, www.sister.nu
44 Όπου τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια συναλλαγή έχουν στη διάθεσή τους το ένα
για το άλλο μόνο πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες.
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Ευρωπαϊκές χώρες τα «Relation-based systems»45. Συγκρίνοντας την Σουηδία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. προκύπτει ότι οι δύο Αγγλοσαξονικές χώρες έχουν
50-100 ποσοστό περισσότερη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια από ότι η Σουηδία
ανάλογα με το μέτρο που χρησιμοποιείται, ενώ η αναλογία χρέους προς πωλήσεις
είναι υψηλότερη στη Σουηδία.

Η

μελέτη

επικεντρώνεται

κυρίως στους καθοριστικούς παράγοντες της

βέλτιστης κεφαλαιακής δομής σε διαφορετικά οικονομικά συστήματα. Πρόσφατες
θεωρητικές

έρευνες

για

την

ενδογενή

τεχνολογική

αλλαγή

τονίζουν

την

επιχειρηματική αλλαγή και τη χρηματοδότηση των υλικών και άυλων επενδύσεων
που οδηγούν σε καινοτομία (Se King και Levine (1993), Aghion και Howitt (1998),
Hall και Van Reenen (2000), Hall (2002)). Η παρούσα έρευνα επισημαίνει ότι οι
πολιτικές που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την μείωση του
κόστους στις χρηματοοικονομικές αγορές, καθώς επίσης και να επεκτείνουν το
μέγεθος τους, ασκούν μια «πρώτης τάξεως» επιρροή στην οικονομική ανάπτυξη.

Η

εμπειρική

ανάλυση

αυτής της μελέτης βασίζεται

σε δεδομένα

που

προέρχονται από εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης κατά την
περίοδο 1991 έως 1998. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης που βασίζονται σε
δεδομένα εισηγμένων εταιριών της Στοκχόλμης συγκρίνονται με τα δεδομένα δύο
προηγούμενων μελετών (για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τις Η.Π.Α.) και μικρές μη
εισηγμένες

εταιρίες

στη

Στοκχόλμη

αντίστοιχα.

Όλες

αυτές

οι

μελέτες

χρησιμοποίησαν το ίδιο οικονομετρικό μοντέλο και παρόμοια σύνολα στοιχείων.

Ένας

βασικός στόχος αυτής της μελέτης είναι

να

ερευνήσει

αν είτε

συγκεκριμένα τα οικονομικά όργανα είτε η αποδοτικότητα τους έχουν κάποια
επιρροή

στη

κερδοφορία

συνεισφορά

των

και την ανάπτυξη.

επενδύσεων

στην

τεχνολογική

αλλαγή,

Βάσει των αποτελεσμάτων δίνεται

την

μια θετική

απάντηση στην παραπάνω πρόταση για την Σουηδία και τις Η.Π.Α. και αρνητική για
το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο συνδυασμός μεγάλου μεγέθους οικονομικής αγοράς και ένα
ευρύτερο φάσμα μιας χρηματιστηριακής αγοράς, αυξάνει τον ανταγωνισμό στον
τραπεζικό τομέα και μια αναπτυσσόμενη venture capital αγορά δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για τις άυλες επενδύσεις στις Η.Π.Α.. Η χρηματοοικονομική
αγορά τόσο στη Σουηδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ευνοεί την δυναμική

45 Όπου τα συμβαλλόμενα μέρη πραγματοποιούν συναλλαγές μαζί για πολύ καιρό.
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ανάπτυξη της οικονομίας λόγω της τεχνολογικής αλλαγής, σε αντίθεση με τις
Η.Π.Α..

Από την ανάλυση προκύπτει ότι το μέγεθος του οικονομικού τομέα, η
προσφορά ιδίων κεφαλαίων και τα διαφορετικά συστήματα φορολόγησης οδηγούν
σε διαφορετική συμπεριφορά όσων αφορά την βέλτιστη κεφαλαιακή δομή. Αν και οι
εταιρίες δεν είναι συνήθως στο επιθυμητό επίπεδο, η απόκλιση είναι μικρότερη στις
εταιρίες των Η.Π.Α.

που χρηματοδοτούνται

κυρίως με ίδια κεφάλαια. Επίσης

προσαρμόζονται πιο γρήγορα στην επιθυμητή κεφαλαιακή δομή σε σχέση με τις
Σουηδικές εταιρίες που χρηματοδοτούνται κυρίως από ξένα κεφάλαια. Όμως, οι
εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες χρηματοδοτούνται κυρίως από ίδια
κεφάλαια, απέχουν κατά πολύ από τον στόχο τους σε σχέση με τις Σουηδικές
εταιρίες, αλλά αντιμετωπίζουν χαμηλότερα κόστη για να προσαρμοστούν στον
επιθυμητό στόχο κεφαλαιακής δομής.

Τόσο για τις Σουηδικές εταιρίες που είναι εισηγμένες και κυρίως μεγάλες, όσο
και για τις μικρές μη εισηγμένες, το φυσικό κεφάλαιο σαν ασφάλεια και οι εταιρικοί
φόροι (λόγω της αφαίρεσης των επιτοκίων ως δαπάνη) αποτελούν τους κύριους
καθοριστικούς

παράγοντες

για

την

αύξηση

της

μόχλευσης.

Σε

αντίθεση

ο

σημαντικότερος λόγος αύξησης της μόχλευσης στις Η.Π.Α. είναι οι ευκαιρίες
ανάπτυξης και η μοναδικότητα. Αυτό εν μέρει μπορεί να ερμηνευτεί από τον
οικονομικό κανονισμό του 1990, ο οποίος ενθάρρυνε τις εταιρίες με χαμηλή
μόχλευση με υποσχέσεις για προοπτικές ανάπτυξης για να δανειστούν περισσότερο
από ανταγωνιστικές τράπεζες. Επίσης, το θετικό σήμα για ευκαιρίες ανάπτυξης και
μοναδικότητας στις Η.Π.Α. μπορεί να είναι δείκτης μιας ισχυρής αξίας άυλου
κεφαλαίου όπως ή Έρευνα και Ανάπτυξη και η γνώση.
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«The determination of optimal capital structure: the effect of firm and
industry debt ratios on market value46»
Oi DeAngelo και Masulis (1980) έδειξαν ότι με την παρουσία εταιρικών
φορολογικών ασπίδων, υποκατάστατων του χρέους (υποτίμηση, συγχώνευση) κάθε
εταιρία θα έχει μια "μοναδική απόφαση εσωτερικής βέλτιστης μόχλευσης με ή χωρίς
κόστη

μόχλευσης".

Το

μοντέλο

DeAngelo-Masulis

υπονοεί

ότι

η

βέλτιστη

κεφαλαιακή δομή της εταιρίας θα σχετίζεται με την βιομηχανία λόγω του γεγονότος
ότι τα ποσοστά φορολογίας ποικίλουν σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Ο Masulis (1983)
υποστήριξε περαιτέρω ότι όταν οι εταιρίες που εκδίδουν το χρέος κινούνται προς το
μέσο όρο του κλάδου από κάτω, η αγορά θα αντιδράσει θετικότερα από όταν
απομακρύνεται η εταιρία από το μέσο όρο του κλάδου. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται
αυτή η υπόθεση με την ταξινόμηση των αναλογιών μόχλευσης των εταιριών όντας
επάνω ή κάτω του μέσου όρου του κλάδου τους πριν από την αναγγελία ενός νέου
ζητήματος χρέους. Έπειτα εξετάζουμε εάν αυτό έχει καμία επίδραση στις αποδόσεις
για τους μετόχους.

Χρησιμοποιείται ένα δείγμα 183 ανακοινώσεων χρέους και κατατάσσονται τα
ποσοστά μόχλευσης των εταιριών επάνω ή κάτω από το μέσο όρο της βιομηχανίας
τους πριν από την ανακοίνωση. Για να δοκιμάσουν τον βαθμό ευαισθησίας της
ταξινόμησης της

βιομηχανίας

και

των συστατικών του

ποσοστού

μόχλευσης

χρησιμοποίησαν και την Value Line και την Compustat ως πηγές για την μέση τιμή
της βιομηχανίας και για τον προσδιορισμό του ποσοστού μόχλευσης σε όρους
αγοραίας και λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων. Έπειτα εξέτασαν κατά πόσο
αυτό μπορεί να επηρεάσει τις αποδόσεις του χρηματιστηρίου προς τους μετόχους.

Η γενική εύρεσή των συγγραφέων είναι ότι η σχέση μεταξύ του επιπέδου
χρέους μιας εταιρίας και αυτού του κλάδου της δεν εμφανίζεται να απασχολεί την
αγορά. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αντίδραση της αγοράς σε ανακοινώσεις
για νέο χρέος για όλες τις ομάδες των εταιριών που εξετάστηκαν, ούτε υπάρχει
σημαντική σχέση μεταξύ επιπέδου χρέους μίας εταιρίας και του επιπέδου που έχει ο

46 "The determination of optimal capital structure: the effect of firm and industry
debt ratios on market value" Gay b. Hatfield, Louis T.W. Cheng, and Wallace N.
Davidson, III, Journal Of Financial And Strategic Decisions, Volume 7, Number 3,
Fall 1994
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κλάδος στο οποίο ανήκει. Αυτά τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν τον ισχυρισμό
ότι μια εταιρία μπορεί να αυξήσει την αξία της κινούμενη προς τον μέσο όρο χρέους
του κλάδου της, όπως διατύπωσε ο Masulis(1983).

«The Determination of Capital Structure: Is National Culture a Missing
Piece to the Puzzle?47»
Οι συγγραφείς του άρθρου ξεκινάνε με την ερώτηση: Γιατί το να γνωρίζεις
την εθνικότητα της εταιρίας βοηθάει να προβλεφθεί η χρηματοοικονομική μόχλευση,
και σχολιάζουν ότι οι διαφορές στα θεσμικά πλαίσια απαντούν μόνο στο ένα μέρος
της ερώτησης.

Ισχυρίζονται

ότι

η

εθνική

κουλτούρα επηρεάζει

την εταιρική

κεφαλαιακή δομή. Μία εμπειρική υπόθεση προερχόμενη από οικονομικά πρότυπα και
από την διαπολιτισμική ψυχολογία, δοκιμάζεται απέναντι σε 5.591 εταιρίες από 22
χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χώρες με υψηλό βαθμό στις πολιτιστικές
διαστάσεις του «συντηρητισμού» και του «mastery» τείνουν να έχουν χαμηλότερα
ποσοστά εταιρικού χρέους. Συμπληρώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι δυνατά και
παραμένουν σημαντικά ακόμα και μετά τον υπολογισμό διαφορών στην οικονομική
επίδοση, τα νομικά συστήματα, τους οικονομικούς φορείς και ορισμένους ακόμα
προσδιοριστικούς παράγοντες των δεικτών χρέους.

Σημειώνεται στο άρθρο ότι οι διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει κατά
καιρούς για να εξηγήσουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κεφαλαιακής
δομής ήταν ατελής (Harris and Raviv, 1991) και βασίζονται κυρίως σε εταιρίες των
Η.Π.Α.. Πολύ λίγα είναι αυτά που γνωρίζουμε για τους λόγους στους οποίους
οφείλεται η διαφορετική κεφαλαιακή δομή σε άλλες χώρες. Αναφέρονται ορισμένες
έρευνες όπως αυτή του Aggarwal (1981) ο οποίος ανέλυσε τις 500 μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές εταιρίες και κατέληξε ότι ο παράγοντας χώρα είναι πολύ σημαντικός για
τον προσδιορισμό της κεφαλαιακής δομής. Ακόμα αναφέρει ότι ο Kester (1986)
κατέληξε ότι μόνο οι εταιρίες που ανήκουν σε βιομηχανίες ώριμες και έντασης
κεφαλαίου στην Ιαπωνία, χρησιμοποιούν περισσότερο χρέος από τις αντίστοιχες

47 «The Determination of Capital Structure: Is National Culture a Missing Piece to
the Puzzle?», Andy C.W. Chui HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, Alison E.
Lloyd HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, Chuck C. Y. Kwok UNIVERSITY OF
SOUTH CAROLINA, Journal of International Business Studies, Vol. 33, No. 1. (1st
Qtr., 2002), pp. 99-127.
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εταιρίες των Η.Π.Α.. Επίσης ο Βοιϊο(1990) ισχυρίζεται ότι οι εταιρίες στην Ιαπωνία
και την Ηπειρωτική Ευρώπη έχουν υψηλότερη μόχλευση από τις εταιρίες των
Η.Π.Α..

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης και μια πρόσφατη έρευνα των Booth,
Aivazian, Demirguc-Kunt, και Maksimovic (2000) που κατέληξαν ότι αν και οι
αποφάσεις κεφαλαιακής δομής δέκα αναπτυσσόμενων χωρών επηρεάζονται από τις
ίδιες μεταβλητές που επηρεάζονται και οι αναπτυγμένες χώρες, υπάρχουν επίμονες
διαφορές στη

μόχλευση

μεταξύ των χωρών.

Βρήκαν επίσης ότι οι επιλογές

κεφαλαιακής δομής επηρεάζονται από συγκεκριμένους παράγοντες της χώρας και
κατέληξαν ότι για να προσδιοριστεί η κεφαλαιακή δομή της εταιρίας το να γνωρίζεις
την χώρα καταγωγής της είναι συνήθως τόσο σημαντικό όσο και το μέγεθος των
οικονομικών μεταβλητών της εταιρίας.

Πολλές είναι οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι πολιτισμικές μεταβλητές
μπορούν να επηρεάσουν την κεφαλαιακή δομή. Η κουλτούρα αποτελείται από
συγκεκριμένες αξίες που διαμορφώνουν στάσεις ζωής και αντιλήψεις για τον κόσμο.
Ο Adler (1997) υποστηρίζει ότι η κουλτούρα επηρεάζει τις αξίες μας, οι οποίες με τη
σειρά τους επηρεάζουν τη στάση ζωής και έπειτα την συμπεριφορά. Ο Schwartz
(1994) στην έρευνα του χρησιμοποίησε 41 πολιτισμικές ομάδες, ταξινόμησε τις
εθνικές κουλτούρες σε έξι τύπους αξίας (Conservatism, Intellectual and Affective
Autonomy, Hierarchy, Mastery, Egalitarian Commitment Harmony) και τις άθροισε
σε δύο κατευθύνσεις με διαφορετικό επίπεδο κουλτούρας.

«Α New Test of Capital Structure Colin Mayer and Oren Sussman Wadham
College Said Business School University of Oxford October 6, 2004»
Η

κοινή

λογική

της εταιρικής χρηματοδότησης λέει

ότι

η

εσωτερική

χρηματοδότηση είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης μιας νέας επένδυσης. Βασίζεται
σε μια σειρά από εμπειρικές μελέτες και έχει παρακινήσει μερικές από τις ποιο
σημαντικές θεωρίες της κεφαλαιακής δομής και κυρίως της θεωρία pecking-order.
Στη συγκεκριμένη μελέτη δεν παρουσιάζονται νέα δεδομένα αλλά αντιθέτως οι
πληροφορίες
Compustat.
διαφορετικό

που
Τα

χρησιμοποιούνται

στοιχεία

τρόπο

έτσι

αυτά
ώστε

προέρχονται

αθροίζονται,
να

από

αναλύονται

προκύψει

την
και

καλύτερη

βάση

δεδομένων

ερευνούνται
κατανόηση

με
των

προβληματισμών γύρω από την κεφαλαιακή δομή.

Οι Colin Mayer και Oren Sussman στην έρευνα τους παραθέτουν τα
αποτελέσματα μιας νέας δοκιμής της χρηματοδότησης μεγάλων και αδιαίρετων
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προγραμμάτων που εστιάζουν στην θεωρία κεφαλαιακής δομής. Έχουν διαμορφώσει
ένα φίλτρο το οποίο αναγνωρίζει τις «investment spike» σε έναν μεγάλο αριθμό
εταιριών. Συμβαδίζοντας με την θεωρία pecking order βρήκαν ότι τα επενδυτικά
προγράμματα

χρηματοδοτούνται

κυρίως

με

εξωτερική

συγκεκριμένα στις μεγάλες και επικερδείς εταιρίες.

χρηματοδότηση

και

Εντούτοις απορρίπτεται η

υπόθεση ότι η εσωτερική χρηματοδότηση παίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση
της επένδυσης. Σύμφωνοι με την θεωρία trade-off, κατέληξαν ότι οι εταιρίες έχουν
την τάση να επανέρχονται στην αρχική τους μόχλευση. Αυτό το σχέδιο του
βραχυπρόθεσμου

«Pecking-order»

και

του

μακροπρόθεσμου

«trade-off»

είναι

σύμφωνο με την αναβολή της ρύθμισης των ιδίων κεφαλαίων μέχρι να επιτευχθούν
ορισμένα κατώτατα όρια. Όμως δεν βρήκαν αποδείξεις ότι τα θέματα γύρω από τα
ίδια κεφάλαια είναι άμορφα ή σπάνια.

Στις παρακάτω προτάσεις συγκεντρώνεται όλη η έρευνα τους.

Εξετάζονται οι εμπειρικές προβλέψεις της θεωρίας pecking-order.

Πρόταση 1 (εσωτερική χρηματοδότηση): σύμφωνα με την υπόθεση pecking order η
κάθε επένδυση χρηματοδοτείται κυρίως εσωτερικά. Τα κεφάλαια από τις τρέχουσες
λειτουργίες και τα συσσωρευμένα αποθέματα από προηγούμενες περιόδους πρέπει
να

χρησιμοποιηθούν

πλήρως

πριν

οποιαδήποτε

αύξηση

της

εξωτερικής

χρηματοδότησης. Η εξωτερική χρηματοδότηση είναι κυρίως χρέος.

Πρόταση 2 (Υπερίσχυση του κέρδους): Σύμφωνα με την θεωρία pecking order, το
χρέος είναι η κυρίαρχη μορφή εξωτερικής χρηματοδότησης για εταιρίες «υψηλού
επιπέδου» γεγονός που μπορεί να αντιστραφεί για τις εταιρίας «χαμηλού επιπέδου».
Οι εταιρίες τείνουν να ειδικεύονται είτε σε χρηματοδότηση με χρέος ή με ίδια
κεφάλαια.

Πρόταση 3 (απουσία στόχου): Σύμφωνα με την υπόθεση pecking-order, ακόμα και
μακροπρόθεσμα, οι εταιρίες (υψηλής ποιότητας) αποφεύγουν να εκδίδουν ίδια
κεφάλαια για να επανέλθουν σε ένα συγκεκριμένο «στόχο μόχλευσης». Ως εκ
τούτου η μόχλευση είναι ένας απομονωτής που απορροφά παθητικά τα σοκ των
ταμειακών ροών και τα παρασύρει τυχαία χωρίς ένα στόχο, εκτός αν η εταιρία είναι
αρκετά κοντά στην χρεοκοπία ώστε να αναγκαστεί να εκδώσει ίδια κεφάλαια.

Πρόταση 4 Αν οι εταιρίες αντιμετωπίζουν ένα σταθερό κόστος ανά περίπτωση
αύξησης

ιδίων

κεφαλαίων,

χρησιμοποιούν

χρηματοδότηση

μέσω

χρέους

βραχυπρόθεσμα, αναλαμβάνοντας ρυθμίσεις άμορφων και σπάνιων ζητημάτων ιδίων
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κεφαλαίων. Σε ένα τέτοιο κόσμο η υπόθεση Pecking-order τηρείται βραχυπρόθεσμα,
η μόχλευση επανέρχεται στον στόχο μακροπρόθεσμα και τα ίδια κεφάλαια είναι
άμορφα και σπάνια.

Σε αντιπαράθεση με τις παραπάνω υποθέσεις θέτουν τις υποθέσεις της θεωρίας
trade-off.

Πρόταση 1 Οι εταιρίες χρηματοδοτούν νέες επενδύσεις σύμφωνα με μία βέλτιστη
κεφαλαιακή δομή.

Πρόταση 2 Αν παρεκκλίνουν από το βέλτιστο, οι εταιρίες αναπροσαρμόζουν την
κεφαλαιακής τους δομή στο βέλτιστο ύψος κάθε φορά.

Τα συμπεράσματα τις έρευνας έδειξαν γύρω από τον χρόνο των «investment
spikes» τόσο η θεωρία pecking order όσο και η θεωρία trade-off παίζουν σημαντικό
ρόλο στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις της εταιρίας. Βραχυπρόθεσμα, στο άμεσο
μέγεθος της «spike», η θεωρία pecking order υπερισχύει. Προηγούμενα επίπεδα
μόχλευσης έχουν μικρή επιρροή σε χρηματοοικονομικά υποδείγματα και εκεί που οι
εταιρίες χρειάζονται να αυξήσουν την εξωτερική χρηματοδότηση παίρνει την μορφή
του χρέους παρά των ιδίων κεφαλαίων. Οι μεγάλες και κερδοφόρες εταιρίες έχουν
καθαρή προτίμηση στο χρέος από τα ίδια κεφάλαια και αυξάνουν το χρέος τους σε
αναλογία με τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες. Όμως, οι μικρές εταιρίες

Κριτήρια λήψης χρηματοδοτικών αποφάσεων των Ελληνικών Επιχειρήσεων
Στο

άρθρο

investigation»

«The

εξετάζεται

choice

πώς

between

ορισμένα

equity

and

debt:

χαρακτηριστικά

An
των

empirical
ελληνικών

επιχειρήσεων επηρεάζουν την κεφαλαιακή τους δομή. Το δείγμα της έρευνας
προέρχεται από 129 ελληνικές εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών κατά την περίοδο 1997-2001. Ο αριθμός των εταιριών αποτελεί το 63% του
συνόλου των εισηγμένων εταιριών το 1996. Βασική υπόθεση του μοντέλου είναι ότι
το ποσοστό χρέους (δλδ Σύνολο απαιτήσεων / Σύνολο ενεργητικού) σε μια χρονική
στιγμή εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρίας την ίδια χρονική στιγμή, τα Non debt
tax shield (δαπάνες υποτίμησης, tax credits επένδυσης, tax-loss carry forwards),

to

ποσοστό αποπληρωμής των φόρων την χρονική περίοδο t-Ι και την ανάπτυξη της
εταιρίας την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει
θετική σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής μόχλευσης της επιχείρησης και του
μεγέθους της και μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του ποσοστού χρέους και των
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NDTS(Non debt tax shield), του ποσοστού αποπληρωμής του φόρου και της
ανάπτυξης της επιχείρησης48.

Μία ακόμα έρευνα που δίνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λήψεις
χρηματοδοτικών αποφάσεων των ελληνικών επιχειρήσεων προέρχεται από ένα
δείγμα 103 επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών στις 31.8.2002.
Αναλύει την τρέχουσα κεφαλαιακή δομή των εταιριών εξετάζοντας δύο σημαντικά
θέματα:

Την κύρια κεφαλαιακή δομή που ακολουθούν οι επιχειρήσεις και την

έννοια της ικανότητας διατήρησης χρέους. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται
στις απαντήσεις των εταιριών σε ένα ερωτηματολόγιο. Περαιτέρω ανάλυση βασίζεται
σε δεδομένα από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
ελληνικές εταιρίες αποφεύγουν την χρήση μακροπρόθεσμου χρέους, αντιθέτως το
κεφάλαιο τους αποτελείται κυρίως από ίδια κεφάλαια. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
το γεγονός ότι οι εταιρίες θέτουν συγκεκριμένες κεφαλαιακές δομές στόχους οι
οποίες

περιλαμβάνουν

μικρό

ποσοστό

κεφαλαίου

που

προέρχεται

από

μακροπρόθεσμο χρέος. Αποδεδειγμένα οι εταιρίες προτιμούν το βραχυπρόθεσμο από
το μακροπρόθεσμο χρέος. Σε ότι αφορά την ικανότητα χρέους οι εταιρίες εξετάζουν
την ικανότητα χρέους τους όταν αποφασίζουν την διαδικασία χρηματοδότησης των
μακροπρόθεσμων επενδυτικών πλάνων τους και οι περισσότερες τη μετρούν κάθε
τρεις μήνες ή δύο φορές το χρόνο.49

Ο

λόγος

που

οι

επιχειρήσεις

αποφεύγουν

την

μακροπρόθεσμη

χρηματοδότηση είναι ο οικονομικός κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει το χρέος, ο
οποίος δεν είναι άλλος από την αδυναμία πληρωμής των τόκων. Το γεγονός ότι οι
ελληνικές

επιχειρήσεις

αποφεύγουν

το

μακροπρόθεσμο

δανεισμό

μπορεί

να

οφείλεται σε συγκεκριμένα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον Ελλαδικό χώρο
την περίοδο των τελευταίων πέντε ετών πριν την έρευνα. Η μη ομαλή ανάπτυξη του
Χρηματιστηρίου

Αθηνών

την

περίοδο

1997-2000

είχε

σαν

αποτέλεσμα

οι

περισσότερες εισηγμένες εταιρίες να συλλέξουν κεφάλαια με την έκδοση ιδίων
κεφαλαίων.

48 Δημήτριος Βασιλείου «The choice between equity and debt: an empirical investigation»

49 Dimitrios Vasiliou, Nikolaos Daskalakis and Nikolaos Eriotis, Investigating the capital structure
of Greek firms: some preliminary evidence
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«Προσδιορισμός της Κεφαλαιακής Δομής: Αποδείξεις από την Ελληνική
αγορά 50»
Αυτή η έρευνα έχει σαν στόχο να εξετάσει την κεφαλαιακή δομή των
ελληνικών επιχειρήσεων. Βασίστηκε σε ένα δείγμα 143 επιχειρήσεων εισηγμένων
στο Χ.Α.Α. για την περίοδο 1997-2001. Ο αριθμός των εταιριών αντανακλά το 70%
των εισηγμένων εταιριών το 1996. Η υπόθεση που ελέγχεται στην παρούσα έρευνα,
είναι ότι το ποσοστό χρέους σε μια δεδομένη χρονική στιγμή t εξαρτάται από τη
δομή του ενεργητικού, το μέγεθος και την απόδοση του ενεργητικού την ίδια
χρονική στιγμή και το ποσοστό χρέους στην χρονική στιγμή t-Ι. Εφαρμόζονται δύο
μοντέλα για τον υπολογισμό της επίδρασης της κάθε εξαρτημένης μεταβλητής στην
μόχλευση:

το συνολικό μοντέλο και

ένα fixed

effects

model. Τα

εμπειρικά

αποτελέσματα προσδιορίζουν την υπόθεση ότι το ποσοστό χρέους των ελληνικών
εταιριών σχετίζεται θετικά με την δομή του ενεργητικού και το μέγεθος, και
αρνητικά με την κερδοφορία. Και καταλήγουν ότι οι εταιρίες που διατηρούν
υψηλότερο

ποσοστό

πάγιων

περιουσιακών

στοιχείων

τείνουν

να

διατηρούν

υψηλότερο ποσοστό χρέους από τις μικρότερες εταιρίες.

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι οι ενέργειες όλων όσων ελέγχουν μια εταιρία διευθυντές, ιδιοκτήτες ή άλλοι μέτοχοι - μπορούν να επηρεάσουν την αγοραία αξία
της.

Η

επιλογή

των

επενδυτικών

προγραμμάτων

επηρεάζει

προφανώς

την

κερδοφορία της εταιρίας και ως εκ τούτου την χρηματιστηριακή της αξία. Ομοίως οι
συμφωνίες που κάνει η εταιρία με τους υπαλλήλους της τους προμηθευτές και τους
πελάτες επηρεάζουν την κερδοφορία της και συνεπώς την αγοραία αξία της.

50 Dimitrios Vasiliou, Nikolaos Eriotis and Nikolaos Daskalakis «THE DETERMINANTS OF
CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM THE GREEK MARKET»

74

Μέγεθος και Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: Μια
Εμπειρική Μελέτη για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις51
0 παρακάτω πίνακας αποτελεί μια συνοπτική συγκριτική παρουσίαση των
αποτελεσμάτων 6 ερευνών γύρω από την κεφαλαιακή δομή των ελληνικών
επιχειρήσεων όπως παρουσιάστηκαν από μεταπτυχιακό φοιτητή του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μεταβλητές

Έρευνες

Μέγεθος

12

3

4

5

+

+

+

+

+

Κερδοφορία

-

-

Δομή Περιουσιακών

+

+

Προοπτικές Ανάπτυξης

-

Μη Δανειακές Ελαφρύνσεις

-

Πιθανότητα Αθέτησης

+

-

Υποχρέωσης
Περιθώριο Κέρδους

+

Όπου:

1. Eriotis Ν·. Vasiliou D.. Ventoura Neokosmidi Ζ·. (2004)·.
Δείγμα: 129 εταιρίες για την περίοδο 1997 - 2001.
Εξαοτπυένπ υεταβλητή: Ο λόγος του συνόλου των δανειακών κεφαλαίων προς
το σύνολο του ενεργητικού.
Αποτελέσυατα: Θετική συσχέτιση με το μέγεθος της επιχείρησης.

•

Αρνητική συσχέτιση

με τις προοπτικές ανάπτυξης, την ρευστότητα της

εταιρίας (πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης) και το δείκτη κάλυψης τόκων
(δυνατότητα εσωτερικής χρηματοδότησης).
•

Ενδείξεις ισχύος Pecking-Order Theory.

2. Vasiliou D.. (2005):
Δείγμα: 129 ελληνικές εταιρίες για την περίοδο 1997 - 2001.
Αποτελέσματα:

51 Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων Μ.Β.Α των
τμημάτων Ο.Δ.Ε & Ε.Μ.
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•

Οι μη δανειακές φορολογικές εξοικονομήσεις, ο δείκτης πληρωμής φόρων
(αποτελεί ταμειακή εκροή που μειώνει τη ρευστότητα) και οι προοπτικές
ανάπτυξης συσχετίζονται αρνητικά με τη μόχλευση, ενώ το μέγεθος θετικά.

•

Όλες οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 99%.

3. Vasiliou D.. Eriotis Ν.. Daskalakis Ν·. (2005a):
Δείγμα: 143 λογιστικές καταστάσεις εταιριών για την περίοδο 1997-2001.
Αποτελέσματα:
•

Η δανειακή επιβάρυνση μιας επιχείρησης έχει θετική συσχέτιση με το
μέγεθος, τη δομή περιουσιακών στοιχείων της και με το δείκτη μόχλευσης
του

προηγούμενου

έτους (target debt ratio)

ενώ

αρνητική

με την

κερδοφορία (pecking order).
•

Όλες οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 99%.

4. Vasiliou D.. Kontolaimos G.. (2005b'):
Δείγμα: 138 ελληνικές επιχειρήσεις για την περίοδο 1997 - 2001.
Αποτελέσματα:
•

Οι οκτώ μεταβλητές, ρευστότητα, δομή περιουσιακών στοιχείων, δείκτης
κάλυψης τόκων, κερδοφορία, μέγεθος, φορολογικός συντελεστής και Tobin's
Q (δείκτης υπερεπένδυσης, μεγιστοποίηση αξίας) είναι όλες στατιστικά
σημαντικές σε επίπεδο 99%.

•

Θετική συσχέτιση παρουσιάζουν το μέγεθος και το Tobin's Q και αρνητική
όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές.

5. Voulaaris F., Asteriou D.. Aaiormiaianakis G.. (2004):
Δείγμα: 143 μικρές και 75 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις με στοιχεία ICAP 1989
ως 1996.
Αποτελέσματα:
•

Ανεξαρτήτως κατηγορίας, η μόχλευση συσχετίζεται θετικά με το μέγεθος, τη
δομή περιουσιακών στοιχείων και τις προοπτικές ανάπτυξης (ειδικότερα για
βραχυπρόθεσμο δανεισμό).

•

Αντίθετα, αρνητική συσχέτιση παρατηρείται με την κερδοφορία.

•

Η ρευστότητα δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων.

•

Στις

μικρές

επιχειρήσεις,

η

παραγωγικότητα

των

υπαλλήλων

υψηλότερα περιθώρια κέρδους σχετίζονται θετικά με τη μόχλευση.
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και

τα

Η παρουσίαση του καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

Οι μεγάλου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν περισσότερα
δανειακά κεφάλαια σε σχέση με τις μικρότερες έχοντας ευκολότερη πρόσβαση στις
κεφαλαιαγορές.

Η

κερδοφορία

δεν

αποτελεί

προσδιοριστικό

παράγοντα

για

όλες τις

επιχειρήσεις. Έτσι, μόνο οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλά κέρδη
χρησιμοποιούν εσωτερική χρηματοδότηση (ένδειξη pecking order theory) για τα
επενδυτικά τους σχέδια. Αντίθετα, η pooled analysis δεν δίνει κάποιο αποτέλεσμα
για το σύνολο των επιχειρήσεων και τις μικρότερες από αυτές.

Η δομή περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα
για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε για τις μεγαλύτερες εξ'
αυτών. Έτσι, οι εταιρίες που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν εγγυήσεις

(collateral) κατά την σύναψη δανείου, κάνουν συστηματικότερη χρήση μόχλευσης.

Οι

προοπτικές

επιβεβαιώνοντας τη

ανάπτυξης

συνδέονται

αρνητικά

με

τη

μόχλευση,

θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης ειδικότερα για τις

μεγαλύτερες επιχειρήσεις και για το σύνολο αυτών. Αντίθετα, στις μικρότερες η
σχέση αυτή είναι πιο ασθενής, ίσως επειδή εκείνες που χρειάζονται περισσότερα
κεφάλαια ceteris paribus, δανείζονται και περισσότερο.

Οι ελληνικές εταιρίες με υψηλή ικανότητα φορολογικών ελαφρύνσεων λόγω
αποσβέσεων

και

επενδύσεων

τείνουν

να

έχουν

χαμηλότερα

επίπεδα

χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Ή σχέση αυτή είναι πιο σημαντικότερη για τις
μεγαλύτερες

επιχειρήσεις

που

έχοντας

περισσότερα

πάγια,

καταγράφουν

και

υψηλότερες αποσβέσεις.

Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να καλύψουν τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους μέσω των ταμειακών ροών που παράγουν,
χρησιμοποιούν λιγότερα δανειακά κεφάλαια. Η προτεραιότητα αυτή της εσωτερικής
χρηματοδότησης αποτελεί ένδειξη περί της ισχύος της θεωρίας της κοινωνικής
ιεραρχίας στην Ελλάδα.

Για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων και για τις μικρότερες από αυτές,
όσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο κέρδους, τόσο περισσότερα εσωτερικά κεφάλαια
χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητες τους. Οπότε, η κερδοφορία στην πιο άμεση
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μορφή της συνδέεται αρνητικά με τη μόχλευση. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες εταιρίες
στη Ελλάδα, ίσως επειδή έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής, δανείζονται λιγότερο
γιατί

είναι

περισσότερο

εκτεθειμένες

σε

περίπτωση

που

προκόψουν

χρηματοοικονομικές δυσχέρειες.

Ο σταθερός όρος c είναι σε όλες τις παλινδρομήσεις είναι θετικός και
στατιστικά σημαντικός, αφού όλες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πάντα και δανειακά
κεφάλαια. Οι εταιρίες εκδίδουν νέο κεφάλαιο όταν αντιμετωπίσουν ζημίες και τα
χρέη τους ωθούν
υπάρχουν
μόχλευσης.
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καθαρές

πάνω από το
αποδείξεις

κανονικό όριο

επιστροφής

πίσω

μόχλευσης.
στα

Μακροπρόθεσμα

προηγούμενα

επίπεδα

Κεφάλαιο 3°

Θεωρίες κεφαλαιακής δομής

"We have seen that on average internal funds (depreciation plus retained earnings)
make up the bulk of money that companies need [for investment]. ... Why, then do
managers have an apparent preference for financing by retained earnings?"
Brealey and Myers (2000), p. 385.

"Internal finance is a more important source of funds than debt or equity for
investment"
Allen and Gale (2000), pp. 15 - 16.
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Arbitrage
Οι MM χρησιμοποίησαν την έννοια του αρμπιτράζ για να αποδείξουν τις
προτάσεις τους, δηλ. την αγοραπωλησία περιουσιακών στοιχείων πάνω-κάτω ίδιας
αξίας που για λόγους ατελειών της αγοράς παρουσιάζονται σε διαφορετικές τιμές.
Πολύ συνοπτικά, οι ΜΜ έδειξαν ότι αν η αξία μιας επιχείρησης με χρέος ήταν
μεγαλύτερη μιας ακριβώς ίδιας επιχείρησης χωρίς χρέος, οι επενδυτές, κάτω από τις
παραπάνω προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη τους χωρίς να
αυξήσουν ταυτόχρονα το ρίσκο τους, αγοράζοντας μετοχές της χρεωμένης και
πουλώντας μετοχές της μη χρεωμένης έως ότου οι αξίες τους εξισωθούν.

Η διαμόρφωση των τιμών ως συνέπεια του αρμπιτράζ στηρίζεται στην
υπόθεση ότι όλες οι ευκαιρίες αρμπιτράζ αξιοποιούνται προς όφελος των επενδυτών
σχεδόν αυτόματα και ότι οι διαμορφούμενες τιμές των χρηματοοικονομικών τίτλων
στην αγορά είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχουν ευκαιρίες αρμπιτράζ. Η αξιοποίηση
των ευκαιριών προς όφελος των επενδυτών σημαίνει αγορά του περιουσιακού
στοιχείου σε χαμηλή τιμή και στη συνέχεια πώλησή του στην αγορά που έχει
υψηλότερη τιμή. Αυτή η διαδικασία υπόσχεται κέρδη. Η αγορά όμως αυξάνει την
τιμή του υποτιμολογημένου περιουσιακού στοιχείου και η πώληση μειώνει την τιμή
του υπερτιμολογημένου περιουσιακού στοιχείου. Η διαδικασία του αρμπιτράζ θα
συνεχιστεί μέχρις ότου οι τιμές έχουν προσαρμοστεί στο σημείο στο οποίο το άτομο
(arbitrager) δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει κέρδος στο οποίο σημείο οι
αγορές βρίσκονται σε ισορροπία.52

Η διαδικασία του αρμπιτράζ, που είναι βασικής σημασίας στη θεωρία των ΜΜ,
στην πράξη μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια που να την κάνουν σχεδόν
ανέφικτη. Δύο βασικά σημεία όμως που χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση είναι ότι οι
ΜΜ υπέθεσαν ότι δεν υπάρχει κόστος αντιπροσώπευσης (agency cost) και κόστος
οικονομικού κινδύνου (financial distress cost). Θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη
συνέχεια γιατί είναι πολύ σημαντικά στο χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ και γιατί
αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε η επέκταση της δουλειάς των
ΜΜ, τα λεγάμενα trade-off models στη διάρθρωση κεφαλαίων.

52 «Χρηματοοικονομική διοίκηση» Τόμος Γ, σελ 257, Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ.
Παπαδόπουλος
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Trade-off models (Μοντέλα αντιστάθμισης)

0 όρος «Trade-off Theory» χρησιμοποιείται από διάφορους συγγραφείς για
να περιγράφει μια «οικογένεια» σχετικών θεωριών. Σε όλες αυτές τις θεωρίες, ο
ιθύνων μιας εταιρίας αξιολογεί τα διάφορα κόστη και τα οφέλη εναλλακτικών
πλάνων μόχλευσης. Συχνά υποθέτουμε ότι λαμβάνεται μια εσωτερική λύση έτσι
ώστε τα εσωτερικά κόστη και τα εσωτερικά οφέλη να ισορροπούν53. Το μοντέλο
αντιστάθμισης

ή

συγκρίνοντας

τα

ανταλλαγής
φορολογικά

προσδιορίζει
οφέλη

από

την
τη

άριστη

μόχλευση

κεφαλαιακή
με

τα

δομή

κόστη

της

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και αντιπροσώπευσης, έτσι ώστε τα οφέλη και τα
κόστη να συμψηφίζονται.

Σε αυτό το μοντέλο κεφαλαιακής δομής, οι μάνατζερ επιλέγουν εκείνο το
μείγμα ιδίων και ξένων κεφαλαίων που επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ των
φορολογικών ωφελειών από το δανεισμό και τα διάφορα κόστη που προκύπτουν
από τη μόχλευση. Επειδή η καταβολή τόκων εκπίπτει φορολογικά, όταν μια
επιχείρηση χρησιμοποιεί μόχλευση, μειώνει το ποσοστό των ταμειακών ροών που
καταβάλει στην εφορία. Από την άλλη πλευρά, όταν μια επιχείρηση δανείζεται,
αυξάνονται τα κόστη χρηματοοικονομικής δυσπραγίας.

Σύμφωνα λοιπόν με την θεωρία ανταλλαγής / αντιστάθμισης (trade - off
theory), η θεωρητικά άριστη κεφαλαιακή δομή επιτυγχάνεται όταν η παρούσα αξία
της φορολογικής ωφέλειας από τον επιπρόσθετο δανεισμό αντισταθμίζεται ακριβώς
από

την

αύξηση

της

παρούσας

αξίας

του

κόστους

χρηματοοικονομικής

δυσπραγίας.

Κατά το Myers (1989), η θεωρία αντιστάθμισης έχει πολλά θετικά στοιχεία.
Πρώτον, αποφεύγει τις ακραίες λύσεις και εκλογικεύει το μέτριο δανεισμό με μια
αιτιολογία

που γίνεται εύκολα

κατανοητή.

Οι

περισσότεροι επιχειρηματίες θα

συμφωνήσουν ότι ο δανεισμός έχει φορολογικά οφέλη και ότι ένα μεγάλο ποσοστό
δανεισμού μπορεί να προκαλέσει ακριβά προβλήματα. Δεύτερον, μια προσεκτική
ανάλυση των κοστών της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας δίνουν μια πιο αξιόπιστη
πρόβλεψη από τη θεωρία αντιστάθμισης αφού αυτά τα κόστη μπορεί να είναι πιο
σοβαρά για επιχειρήσεις με πολλά πολύτιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία και ευκαιρίες

53 Trade-off and Pecking Order Theories of Debt, Murray Z. Frank and Vidhan K. Goyal
June 7, 2007
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ανάπτυξης, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι ώριμες επιχειρήσεις που κρατούν
κυρίως απτά στοιχεία θα πρέπει να δανείζονται περισσότερο. Αυτή η προβλεπόμενη
αντίστροφη σχέση μεταξύ άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικής μόχλευσης έχει
επιβεβαιωθεί από πολλές εμπειρικές μελέτες.

Τη θεωρία αντιστάθμισης υποστηρίζουν και μελέτες για την αντίδραση των
τιμών των μετοχών σε ανακοινώσεις για ζητήματα της κεφαλαιακής δομής. Έτσι, οι
ανακοινώσεις αύξησης της μόχλευσης και επαναγοράς μετοχών ανεβάζουν την
τιμή της μετοχής, ενώ ανακοινώσεις για έκδοση νέων μετοχών τη μειώνουν.

Βεβαίως, η θεωρία αντιστάθμισης εμφανίζει και αρνητικά στοιχεία. Πρώτον, η
θεωρία pecking order δεν μπορεί να εξηγήσει τα ίδια γεγονότα, όπως η αντίδραση
της αγοράς σΓην έκδοση μετοχών, ακόμη και αν οι επενδυτές είναι αδιάφοροι για τις
αλλαγές στη χρηματοοικονομική μόχλευση. Δεύτερον, η θεωρία αντιστάθμισης
δεν προβλέπει τι θα βρουν οι μελέτες γεγονότων. Αν η θεωρία ήταν σωστή, θα
αναζητούσε την άριστη κεφαλαιακή δομή. Άντ' αυτού, βρίσκονται μακριά από το
άριστο λόγω τυχαίων γεγονότων. Λίγα χρόνια αναπάντεχα καλών λειτουργικών
κερδών, θα οδηγήσουν την επιχείρηση σε ένα δείκτη χρέους χαμηλότερο από
το

άριστο.

Τα

υψηλά

κέρδη

σημαίνουν

χαμηλό

δανεισμό.

Η

θεωρία

αντιστάθμισης προβλέπει ακριβώς την αντίθετη σχέση. Τα υψηλότερα κέρδη
σημαίνουν

περισσότερα

χρήματα

για

την

αποπληρωμή

των

δανείων

και

περισσότερο εισόδημα για να φορολογηθεί. Τα υψηλά κέρδη λοιπόν θα έπρεπε να
σημαίνουν υψηλότερους στόχους στο δείκτη χρέους.

Κατά τους Berens και Cuny (1995), ένα πρόβλημα της θεωρίας trade off,
είναι ότι οι δείκτες χρέους που προβλέπει είναι σημαντικά υψηλότεροι από
εκείνους που τελικά παρατηρούνται.

Κατά το Benito (2003), υπό τη Θεωρία Trade off, οι επιχειρήσεις εξισώνουν
το οριακό όφελος από κάθε νέα μονάδα χρέους με το σχετικό οριακό κόστος,
διατηρώντας αμετάβλητα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και τα επενδυτικά
της σχέδια. Σύμφωνα με το μοντέλο trade off, ο δανεισμός και η μόχλευση
αυξάνουν την κερδοφορία της επιχείρησης.

Η έρευνα του παραπάνω συγγραφέα εξέταζε τις αποφάσεις κεφαλαιακής
δομής, και συγκεκριμένα τα μοντέλα trade off και pecking order. Χρησιμοποίησε
στοιχεία από επιχειρήσεις δύο διαφορετικών οικονομιών, της ισπανικής και της
αγγλικής. Ενώ το ισπανικό χρηματοοικονομικό σύστημα βασίζεται στις τράπεζες
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(bank based), το αγγλικό χαρακτηρίζεται ως βασιζόμενο στην αγορά (market
based). Τα αποτελέσματα παρέχουν σημαντικές αποδείξεις υπέρ του μοντέλου
pecking order, στο ότι οι δείκτες χρέους εκτιμάται ότι σχετίζονται αντίστροφα με
τις ταμειακές ροές και την κερδοφορία της επιχείρησης και θετικά με τις επενδύσεις.
Αυτή η αρνητική σχέση με την κερδοφορία της επιχείρησης δεν συμφωνεί με το
μοντέλο trade off. Το δείγμα αποτελείται από 6417 ισπανικές επιχειρήσεις την
περίοδο 1985 έως 2000, και 1784 βρετανικές επιχειρήσεις την περίοδο 1973 έως
2000.

Συμπερασματικά, μια εμπειρική υποστήριξη για τα μοντέλα «ανταλλαγής»
είναι αρκετά αδύναμη, γιατί υπάρχουν και άλλοι εξωεπιχειρησιακοί παράγοντες οι
οποίοι παίζουν ρόλο. Με άλλα λόγια τα μοντέλα «ανταλλαγής» δε λένε όλη την
ιστορία σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν την κεφαλαιακή δομή54.

Το Εξισορροπητικό Υπόδειγμα (Trade-off Model)
Στο

παρακάτω

φορολογικών

διάγραμμα

ωφελειών

των

απεικονίζεται
δανειακών

η

αντιστάθμιση

κεφαλαίων

και

μεταξύ
του

των

κόστους

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και καθορίζετε η άριστη κεφαλαιακή δομή.
VL

=

VU

+

ΠΑ

Φορολογικών

Ωφελειών

-

ΠΑ

Χρηματοοικονομικών

Δυσχερειών - ΠΑ Κόστους Αντιπροσώπευσης.

54 «Χρηματοοικονομική διοίκηση» Τόμος Γ, σελ 257, Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ.
Παπαδόπουλος
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Οι

επιχειρήσεις

οφείλουν

να

προσδιορίσουν

άρθρο

«Internal

το

άριστο

επίπεδο

δανειακής

επιβάρυνσης (σημείο Β).

Σύμφωνα

με

το

Equity,

Taxes,

and

Capital

Structure»55 των Jonathan Lewellen και Katharina Lewellen ο διαχωρισμός
της θεωρίας trade-off ανάμεσα σε ξένα και ίδια κεφάλαια είναι ελλιπής, λόγω του ότι
οι εταιρίες έχουν τρεις και όχι δύο ευδιάκριτες πηγές χρηματοδότησης: ξένα
κεφάλαια, εσωτερική χρηματοδότηση και εξωτερική χρηματοδότηση. Η εσωτερική
χρηματοδότηση (παρακράτηθέντα κέρδη) είναι γενικά λιγότερο ακριβή από ότι η
εξωτερική για φορολογικούς λόγους, και μπορεί να είναι και πιο φθηνή και από το
χρέος. Συνεπάγεται ότι ακόμα και χωρίς προβλήματα πληροφόρησης ή ρυθμιζόμενα
κόστη, η βέλτιστη μόχλευση αποτελεί λειτουργία των εσωτερικών χρηματοροών, τα
ποσοστά χρέους μπορούν να αυξομειώνονται χωρίς συγκεκριμένο στόχο και το
κόστος κεφαλαίου της εταιρίας εξαρτάται από το μίγμα εσωτερικής και εξωτερικής
χρηματοδότησης και όχι απλά από το μίγμα ξένων και ιδίων κεφαλαίων.

Η

ανταλλαγή μεταξύ του χρέους, των παρα κράτη θέντων κερδών, και της εξωτερικής
χρηματοδότησης εξαρτάται από φορολογική βάση των μετοχών των επενδυτών σε
σχέση με την τρέχουσα τιμή.

«The Pecking Order Hypothesis vs. the Static Trade-off Theory under
different institutional environments56»
Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης χρησιμοποιούν ένα διαφοροποιημένο
Pecking Order και Trade-off μοντέλο για να εξετάσουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την ταχύτητα

μετάβασης στο στόχο μόχλευσης και το

ποσοστό

μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης με ξένα κεφάλαια σε σχέση
με

την

έλλειψη

χρηματοδότησης

σε

χώρες

με

διαφορετικούς

θεσμικούς

κανονισμούς. Υπάρχουν δύο πτυχές που εξετάζουν: 1) αν η Θεωρία Pecking Order
παρέχει καλύτερη εξήγηση των αλλαγών της κεφαλαιακής δομής στις χώρες με
θεσμικούς κανονισμούς, δημιουργώντας εύφορο έδαφος για μεγαλύτερη ασύμμετρη
πληροφόρηση και 2) αν η θεωρία Trade-off παρέχει καλύτερη πρόβλεψη των

55 «Internal Equity, Taxes, and Capital Structure», Jonathan Lewellen και Katharina Lewellen,
Revision: March 2006, First draft: June 2003
56 "The Pecking Order Hypothesis vs. the Static Trade-off Theory under different
institutional environments", Joseph Farhat - Central Connecticut State University,
Carmen Cotei University of Hartford, Benjamin A. Abugri Southern Connecticut
State University, September 2006
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αλλαγών στην κεφαλαιακή δομή στις χώρες με θεσμικούς κανονισμούς που έχουν
χαμηλότερες δαπάνες ανακεφαλαιοποίησης (recapitalization). Για αυτό το σκοπό
χρησιμοποιεί δεδομένα από 37 χώρες.

Το πόρισμα της μελέτης είναι ότι οι εταιρίες των χωρών που ισχύει νομικό
σύστημα «Civic Law», έχουν υψηλότερες ασυμμετρίες πληροφόρησης, βασίζονται
περισσότερο

σε

εσωτερική

χρηματοδότηση

και

χρησιμοποιούν

κυρίως

βραχυπρόθεσμο χρέος για την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων τους σε σχέση με
τις χώρες των οποίων το νομικό σύστημα βασίζεται στον «Common Law». Τα
αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι, τόσο στις χώρες με «Civic Law» όσο και στις
χώρες με «Common Law», οι παράγοντες της θεωρίας trade off εξηγούν τον
συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης στο γενικευμένο μοντέλο. Αυτό υπονοεί
ότι το κόστος δυσμενής επιλογής και οι παράγοντες της ικανότητας χρέους δεν
υπερνικούνται από αυτούς που καθορίζουν τη βέλτιστη μόχλευση στην θεωρία trade
off. Με άλλα λόγια η θεωρία Pecking order και η θεωρία trade off δεν είναι αμοιβαία
αποκλειόμενες.

Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι τα

αποτελέσματα της μελέτης

έδειξαν ότι το νομικό πλαίσιο, το επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς και ο τύπος του
οικονομικού συστήματος επηρεάζουν την ταχύτητα ρύθμισης τόσο όσο και το
ποσοστό της μακροπρόθεσμης και

βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης με ξένα

κεφάλαια.

Κόστος αντιπροσώπευσης (Agency Cost)
Η μελέτη της κεφαλαιακής δομής έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη
σημασία

για

το

στρατηγικό

μάνατζμεντ.

Παραδείγματα

προκύπτουν

από

τα

οργανωτικά οικονομικά τα οποία έχουν κερδίσει επίσης δημοτικότητα στην εξήγηση
των ενεργειών των εταιριών. Η θεωρία αντιπροσώπευσης και τα κόστη συναλλαγής

αντιπροσωπεύουν δύο τέτοια παραδείγματα τα οποία βασίζονται στην έννοια της
ατελούς αγοράς. Παρά τις ομοιότητάς τους παρουσιάζουν διαφορετικές εξηγήσεις για
τον

ρόλο των ξένων

και

ιδίων

κεφαλαίων στην επιχείρηση.

Η

δυνατότητα

κυβέρνησης των χρηματοδοτικών δομών και η φύση των στοιχείων του ενεργητικού
της εταιρίας παρέχουν δύο βασικές πηγές διαφορών. Εξετάζοντας την κεφαλαιακή
δομή από την πλευρά του συναλλαγματικού κόστους οδηγούμαστε σε αντιφατικές
προβλέψεις σε σχέση με αυτές της θεωρίας αντιπροσώπευσης57.
57 Explaining firm capital structure: the role of agency theory vs. transaction cost economics.
RAHUL KOCHHAR Department of Management, Metropolitan State College of Denver, Denver,
Colorado, U.S.A.
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Το κόστος αντιπροσώπευσης έχει τις ρίζες του στο ότι οι μέτοχοι μιας
επιχείρησης δεν μπορούν να έχουν πλήρη γνώση των πράξεων των μάνατζερ της
επιχείρησης. Χρειάζεται έτσι κάποιος τρόπος προτροπής και ελέγχου τους ώστε να
επιδιώκουν το συμφέρον των μετόχων (λογιστικοί έλεγχοι, ανεξάρτητα διοικητικά
συμβούλια

κλπ),

κάτι

που

φυσικά

έχει

κάποιο

κόστος.

Ένα

είδος

αντιπροσώπευσης είναι αυτό που οφείλεται στην ανάληψη χρέους.

κόστους
Εάν δεν

υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στο πώς αποφασίζεται και αναλαμβάνεται αυτό
το χρέος, οι μάνατζερ της επιχείρησης μπορεί να προβούν σε πράξεις που ευνοούν
τους μετόχους της εις βάρος των δανειοδοτών της. Επειδή ακριβώς υπάρχει τέτοια
περίπτωση εκμετάλλευσης των ομολογιούχων, που είναι η πιο κοινή κατηγορία
δανειοδοτών, τα ομόλογα προστατεύονται με ειδικούς νομικούς περιορισμούς. Οι
περιορισμοί

αυτοί

όπως

είναι

φυσικό

βάζουν

κάποιους

φραγμούς

στις

δραστηριότητες και τις αποφάσεις της επιχείρησης και έτσι έχουν κάποιο κόστος.
Κόστος για τους μετόχους έχει επίσης και ο έλεγχος συμμόρφωσης με τους
περιορισμούς αυτούς.

Ο πρωταρχικός στόχος χρηματοοικονομικής φύσης της επιχείρησης είναι η
μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η
διοίκηση της επιχείρησης λαμβάνει τις αναγκαίες κάθε φορά αποφάσεις. Η αποδοχή
της

θέσης

ότι

πρωταρχικός

στόχος

της

διοίκησης

είναι

η

επίτευξη

της

μεγιστοποίησης της αγοραίας αξίας έχει ουσιαστική σημασία, καθώς διοικήσεις που
έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας μπορούν να επιδιώκουν και άλλους στόχους.

Η θεωρία αντιπροσώπευσης λαμβάνει χώρα όταν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ
της

ιδιοκτησίας

και

του

ελέγχου

της

επιχείρησης,

καθώς

υπάρχει

διαφορά

συμφερόντων μεταξύ της διοίκησης (agency) και των ιδιοκτητών (principal). Ο
εντολέας, που είναι ο επενδυτής μέσω των μετοχών της εταιρίας που κατέχει, πρέπει
να υπερβεί το μειονέκτημα (ασύμμετρης) πληροφόρησης που έχει σε σύγκριση με
τον αντιπρόσωπο. Κατά συνέπεια, το αίτημα για ανεξάρτητες ελεγκτικές υπηρεσίες,
που να επιβεβαιώνουν και να πιστοποιούν την πληροφόρηση που προέρχεται από
τον

αντιπρόσωπο

είναι

ιδιαίτερα

έντονο.

Η

πιθανότητα

ότι

ένας

ιδιοτελής

αντιπρόσωπος είναι δυνατό να ωθήσει τον ελεγκτή προς την κατεύθυνση των
συμφερόντων του είναι δυνατή και υπαρκτή.
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Συγκρούσεις μεταξύ debt holders και stockholders εμφανίζονται μόνο όταν
υπάρχει κίνδυνος αθέτησης ή οικονομικός κίνδυνος. Στην απουσία κινδύνου οι debt

holders δεν ενδιαφέρονται για την αξία της εταιρίας. Όταν όμως ο κίνδυνος είναι
σημαντικός, έχουν να λάβουν υπόψη τους όλες τις δαπάνες που θα μπορούσαν να
μειώσουν την αξία του χρέους(άθόΐ):
ο

Δαπάνες δικηγόρων

και λογιστών,

δικαστικές δαπάνες,

δαπάνες των

οικονομικών εμπειρογνωμόνων του δικαστηρίου κτλ
ο

Απώλεια φήμης και πελατείας

Υπάρχουν επίσης και κόστη αντιπροσώπευσης. Όταν μια εταιρία έχει υψηλά
επίπεδα χρέους οι μέτοχοι έχουν:

Κίνητρα νια να αναλάβουν πιο επικίνδυνεο εργασίες ακόυα και αν ένει ακ συνέπεια
την μείωση της αναυενόυενπς aEiac τπε εταιρίας.

Πααάδεινυα:
Υπσθέτουμε ότι η πιθανότητα μιας ανόδου και μιας ύφεσης είναι Vi και:

Χαμηλός Κίνδυνος
Αξία Εταιρίας

Stock

Υψηλός Κίνδυνος

Χρέος

Αξία Εταιρίας

Stock

Χρέος

Άνοδος

400

0

400

200

0

200

Ύφεση

800

400

400

960

560

400

Αναμενόμενη αξία

600

200

400

580

280

300

Κίνητρα νια υποεπένδυση (debt overhang') όπως δείννει το παρακάτω παράδεινυα.

Πααάδεινυα:
Εξετάζουμε μια εταιρία με χρέος 2000 σε οικονομική ύφεση.

Έχει ένα επενδυτικό

πρόγραμμα το οποίο με δαπάνες 600 θα μπορούσε σίγουρα να αυξήσει τα
λειτουργικά

της κέρδη

κατά

900.

Τα

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα,

αναμενόμενα

κέρδη

με την επένδυση

(X)

της εταιρίας

(I) και χωρίς την

επένδυση:

X χωρίς I

X με I

Άνοδος

2500

3400

Ύφεση

1200

2100

Αναμενόμενη αξία

1850

2750

State of the world

87

Σημείωση:

Δ£Ρζ)-/=900-600=300.

Η

αξία της εταιρίας θα

αυξηθεί από την

επένδυση. Όμως:

Χωρίς I

State of The world

Χωρίς I

Με I

Με I

D

E

D

E

Boom

2000

500

2000

1400

Depression

1200

0

2000

100

Αναμενόμενη αξία

1600

250

2000

750

Σημείωση: Ε(ΔΕ)-Ι= 500-600 έτσι ώστε η αναμενόμενη αξία των ιδίων κεφαλαίων
θα μειωθεί από την εξεταζόμενη επένδυση.

Στις συγκρούσεις μεταξύ μάνατζερ και μετόχων, το χρέος ευνοεί γιατί με τον
καταναγκασμό

των

μάνατζερ

να

πληρώσουν

τόκους,

τους

αναγκάζουν

να

αποφύγουν τις ανεπάρκειες, την υπερεπένδυση και την υπερβολική χρήση των
πόρων της εταιρίας προς όφελος τους. Η θεωρία των ελεύθερων ταμειακών ροών
(free cash flow theory) η οποία υποστηρίζει ότι τα υψηλά ποσοστά χρέους αυξάνουν
την αξία της εταιρίας παρά την απειλή του οικονομικού κινδύνου, είναι χρήσιμη για
να εξηγήσει την συμπεριφορά των ώριμων εταιριών που είναι επιρρεπείς στο να
υπερεπενδύουν.

Σύμφωνα

με τους Jensen

και

Meckling

(1976)

υπάρχουν δύο τάξεις

σύγκρουσης μεταξύ ιδιοκτητών - διοίκησης και μεταξύ ιδιοκτητών και χρεωστών.

Στην πρώτη περίπτωση το βασικό πρόβλημα αντιπροσώπευσης μπορεί να
μειωθεί αν οι διοικούντες μετατραπούν και σε ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Άλλο μέσο
για τη μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης είναι η χρήση συμβολαίων βασιζόμενα
στην επιδότηση των μάνατζερ αν και η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε πρόσθετα κόστη
παρακολούθησης. Τέλος, πρόσθετα κόστη προκαλούνται στις περιπτώσεις που
υπάρχει

μεγάλη διασπορά

πολλούς κλάδους.

ιδιοκτησίας, όπως παρατηρείται

Στην περίπτωση αυτή οι

σε επιχειρήσεις με

Fama και Jenses προτείνουν το

διαχωρισμό των εσωτερικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τη διοίκηση και του
εσωτερικού ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται

δραστικά η

ικανότητα

μεμονωμένων εντολοδόχων να αποστερήσουν τους ιδιοκτήτες από τον πλούτο που
κατέχουν58.

58 Fama Ε. and Jensen Μ. (1983), "Seperational of ownership and control" , Journal of Law and
Economics, (June), pp 301-326.
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Σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση που αναφέρουν οι Jensen και Meckling,
οι δανειστές ενδιαφέρονται για τον πιθανό πλούτο που μεταφέρεται στους μετόχους.
Η διοίκηση, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των τρίτων που χρηματοδοτούν την
επιχείρηση, δείχνει εύνοια στα συμφέροντα των επενδυτών σε βάρος των δανειστών
και για το λόγο αυτό αυστηροί όροι συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια. Επομένως
η ύπαρξη μακροχρόνιων δανείων δημιουργούν ζήτηση για υψηλή ποιότητα ελέγχου.
Είναι γεγονός ότι αν μια εταιρία επιλέξει χαμηλής ποιότητας ελεγκτικές υπηρεσίες,
αναμένεται η αξία των απαιτήσεων προς τους δανειστές να μειωθεί ώστε να αυξηθεί
η αξία του μερίσματος που δικαιούνται οι μέτοχοι. Επομένως η επιλογή μιας μεγάλης
ελεγκτικής εταιρίας εκμηδενίζει τον παραπάνω κίνδυνο

και

επανορθώνει την

εμπιστοσύνη των δανειστών προς τις ενέργειες της διοίκησης.

Επίσης σύμφωνα με τον Eisenhardt (1989), η θεωρία της αντιπροσώπευσης
προσπαθεί να λύσει δύο κύρια προβλήματα. Το πρώτο αφορά τις περιπτώσεις εκείνες
που παρατηρείται:
Α)

σύγκρουση

συμφερόντων

(conflicts)

μεταξύ

του

εντολέα

και

του

εντολοδόχου και
Β) αδυναμία από μέρους του εντολέα να επαληθεύσει τις πραγματικές
ενέργειες του εντολοδόχου.

Το δεύτερο πρόβλημα αναφέρεται

στον επιμερισμό του

κινδύνου

που

αντιμετωπίζει μια επιχείρηση που λειτουργεί σε ανοικτή αγορά και εμφανίζεται όταν
ο εντολέας και εντολοδόχος έχουν διαφορετική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση του
κινδύνου 59.

Τα κόστη που συνδέονται με τη θεωρία της αντιπροσώπευσης είναι κυρίως τα
κόστη παρακολούθησης (monitoring costs) που επιβάλλουν οι μέτοχοι ως τρόπο
ελέγχου των ενεργειών της διοίκησης, ζημιές που υφίστανται τα ίδια κεφάλαια
(residual loss) και το κόστος συμβάσεων (bonding cost)60. Βασικό συστατικό του
κόστους παρακολούθησης αποτελεί η αμοιβή του ελεγκτή, από τη στιγμή που οι

59 Eisenhardt, Κ., (1989), "Agency Theory: An assessment and Review", Academy Of
Management Review, vol Nol, pp55-74

60 Nikkinen, J and Sahlstroem P. (2004), "Does Agency theory provide a general framework for
audit pricing", International Journal Of Auditing, Vol8, pp. 253-262
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ελεγκτές λειτουργούν ως ένα μέτρο εξασφάλισης ότι η διοίκηση της επιχείρησης
συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα συμφέροντα των εντολοδόχων, καθώς έχουν
αναλάβει την επιθεώρηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.

Η ύπαρξη του κόστους παρακολούθησης υποδηλώνει ότι διαφορετικό επίπεδο
ποιότητας θα ζητείται από τις επιχειρήσεις ανάλογα με την κεφαλαιακή δομή και το
επίπεδο μόχλευσης. Σε εταιρίες που υφίστανται υψηλό κόστος αντιπροσώπευσης,
δηλαδή εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και υπάρχει μεγάλη
διασπορά

του

μετοχικού

κεφαλαίου

δηλαδή

υπάρχει

μεγάλος

αριθμός

κυκλοφορούντων μετοχών, είναι εμφανής η επιθυμία για υψηλή ποιότητα ελέγχου
στην προσπάθεια να προσθέσουν αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις (Firth and
Smith 1992). Τα κόστη παρακολούθησης μειώνονται όταν συνδυάζονται αξιόπιστες
δημοσιευμένες

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

και

ελεγκτικές

εταιρίες

με

εδραιωμένη φήμη. 61 Μέσα από τον ποιοτικό έλεγχο και την εμπιστοσύνη που μπορεί
να επιδείξει ο χρήστης των οικονομικών καταστάσεων σε αυτές, πραγματοποιείται η
λειτουργική και η θεσμική αποτελεσματικότητα της αγοράς καθώς και η άριστη
κατανομή κεφαλαίων.

Η θεωρία Pecking order (Χρηματοδοτική Θεωρία της Ιεράρχησης)
Η θεωρία Pecking order προέρχεται από τον Myers (1984) ο οποίος με τη
σειρά του επηρεάστηκε από προηγούμενη βιβλιογραφία συμπεριλαμβανομένου του
βιβλίου του Donaldson (1961). Ο Myers ισχυρίζεται ότι η δυσμενής επιλογή υπονοεί
ότι τα παρακρατηθέντα κέρδη είναι καλύτερα από το χρέος και το χρέος είναι
καλύτερο από τα ίδια κεφάλαια.

Η υπόθεση Pecking order όπως αναπτύχθηκε από τον Steward Myers και
τους συνεργάτες του, ξεκινά με δύο υποθέσεις. Πρώτον, η διοίκηση έχει καλύτερη
πληροφόρηση για τις επενδυτικές ευκαιρίες από τους εξωτερικούς επενδυτές (μια
υπόθεση ασύμμετρης πληροφόρησης). Δεύτερον, η διοίκηση λειτουργεί με βάση το
συμφέρον των υπαρχόντων μετόχων. Ο Myers δείχνει ότι κάτω από αυτές τις
συνθήκες, μια επιχείρηση μπορεί να μην προχωρήσει σε επενδύσεις με θετική
Καθαρή Παρούσα Αξία, οι οποίες όμως απαιτούν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
σε μια τιμή

που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των επενδυτικών

ευκαιριών της επιχείρησης.

61 Moizer Ρ., (1997), "Auditor Reputation: The international empirical evidence", International
Journal Of Auditing, pp. 61-74.
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Οι Kraus και Litzenberger εισάγουν επισήμως τους φόρους των επιχειρήσεων
και τις ποινές της πτώχευσης σε ένα μοντέλο αξιολόγησης μιας περιόδου σε μια
ολοκληρωμένη

κεφαλαιαγορά

(complete capital market). Το

πρόβλημα της

άριστης κεφαλαιακής δομής είναι να καθοριστεί το επίπεδο των ξένων κεφαλαίων
που θα μεγιστοποιεί την αγοραία αξία της επιχείρησης. Σε μια ολοκληρωμένη και
τέλεια κεφαλαιαγορά η αγοραία αξία μιας επιχείρησης είναι ανεξάρτητη από την
κεφαλαιακή της δομή. Η αγοραία αξία μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί τη
μόχλευση είναι ίδια με μιας επιχείρησης που δεν χρησιμοποιεί μόχλευση, συν το
φορολογικό συντελεστή επί την αγοραία αξία του χρέους, μείον το complement του
φορολογικού συντελεστή επί την παρούσα αξία των κοστών της πτώχευσης. Σε
αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση του καθαρού εισοδήματος στην εκτίμηση,
αν οι υποχρεώσεις από δανεισμό της επιχείρησης είναι περισσότερες από τα κέρδη
της

σε

ορισμένες

περιπτώσεις,

η

αγοραία

αξία της επιχείρησης δεν είναι

απαραίτητα μια κοίλη (concave) λειτουργία των υποχρεώσεών από δανεισμό.

Ο Donaldson (1961) υπέδειξε σε έρευνα του ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν
για τη χρηματοδότηση τους α) τα παρακρατηθέντα κέρδη και β) τις αποσβέσεις και
σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, γ) τα δανειακά κεφάλαια και δ) την έκδοση
νέου μετοχικού κεφαλαίου.
Ο Donaldson ακολουθούμενος από τον Myers , προτείνει η διοίκηση να
ακολουθεί

μια

σειρά

όταν

πρέπει

να

λάβει

μια

απόφαση

σχετικά

με

την

Χρηματοδότηση:
1.

Η εσωτερική χρηματοδότηση των ευκαιριών επένδυσης προτιμάται,

καθώς έτσι αποφεύγεται η παρέμβαση των προμηθευτών του κεφαλαίου. Επιπλέον,
δεν υπάρχουν κόστη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή (flotation
costs) που να σχετίζονται με τη χρήση των παρακρατηθέντων κερδών. Υπάρχει
ένας δείκτης - στόχος της μερισματικής πολιτικής για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες
επένδυσης. Η διοίκηση επιθυμεί να αποφεύγει τις ξαφνικές αλλαγές στα μερίσματα.
Όταν οι ταμειακές ροές είναι ανεπαρκείς για να χρηματοδοτήσουν όλες τις
επιθυμητές επενδύσεις,

και

μια «sticky»

μερισματική

πολιτική αποτρέπει την

αποκοπή μεριδίου, τότε θεωρείται ως λύση η Εξωτερική Χρηματοδότηση.
2. Έπειτα, προτιμάται ο απευθείας δανεισμός. Ο δανεισμός, όχι μόνο έχει
ως αποτέλεσμα να μην αναμιγνύονται οι προμηθευτές κεφαλαίου στη διοίκηση της
επιχείρησης, αλλά επιπλέον τα κόστη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια
εγγραφή

(flotation costs)

χρηματοδότησης.

Ακόμη,

είναι λιγότερα από
η

ασύμμετρη

κάθε άλλη

πληροφόρηση

και

μορφή
η

εξωτερικής

σηματοδότηση

λαμβάνονται υπόψη, και η λήψη ενός νέου δανείου θεωρείται χαρμόσυνη είδηση.
3. Επόμενη επιλογή είναι οι προνομιούχες μετοχές, οι οποίες έχουν κάποια
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από τα χαρακτηριστικά του δανεισμού.
4. Ακολουθούν τα υβριδικά χρεόγραφα, όπως για παράδειγμα, οι ομολογίες
μετατρέψιμες σε μετοχές
5. Τέλος, η λιγότερο επιθυμητή μορφή χρηματοδότησης είναι η έκδοση
μετοχών. Τα μειονεκτήματα της είναι ότι μειώνεται η δύναμη των υπαρχόντων
μετόχων,

και τα

κόστη αύξησης μετοχικού

κεφαλαίου

με δημόσια εγγραφή

(flotation costs) είναι υψηλότερα από ότι στις προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ
σύμφωνα με τη Θεωρία σηματοδότησης στέλνεται ένα αρνητικό σήμα στους
επενδυτές. Σύμφωνα με την υπόθεση pecking order, η έκδοση νέων μετοχών είναι
η τελευταία επιλογή.

Όπως προβλέπει το μοντέλο pecking order, οι επιχειρήσεις με υψηλή
κερδοφορία τείνουν να χρησιμοποιούν λιγότερο δανεισμό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει
για τρεις λόγους. Είτε γιατί οι κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να
χρηματοδοτούν μόνες τους τις δραστηριότητές τους και συνεπώς δεν δανείζονται
απλά και

μόνο για να λάβουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Είτε γιατί οι

κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι εκείνες που προχωρούν συνήθως σε καινοτόμα
προγράμματα

με

μεγάλες

προοπτικές

ανάπτυξης,

τα

οποία

πρέπει

να

χρηματοδοτήσουν μόνες τους. Είτε γιατί αυτές οι επιχειρήσεις έχουν συνήθως
μεγάλη αγοραία αξία των μέτοχων τους και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε μείωση της
τιμής του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια (αγοραίες τιμές).

Η θεωρία Pecking order της κεφαλαιακής δομής είναι ανάμεσα στις θεωρίες
της εταιρικής μόχλευσης με την μεγαλύτερη επίδραση. Αναπτύχθηκε από τον Myers
(1984) και από τους Myers και Majluf (1984). Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρεις
πηγές χρηματοδότησης: τα παρακρατηθέντα κέρδη, τα ξένα κεφάλαια και τα ίδια
κεφάλαια. Τα παρακρατηθέντα κέρδη δεν έχουν πρόβλημα δυσμενής επιλογής. Τα
ίδια κεφάλαια αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα δυσμενής επιλογής ενώ τα
ξένα κεφάλαια αντιμετωπίζουν μόνο ένα μικρό πρόβλημα δυσμενής επιλογής. Από
την πλευρά ενός εξωτερικού επενδυτή, τα ίδια κεφάλαια είναι πιο επικίνδυνα από τα
ξένα

κεφάλαια.

Και τα δύο ήδη

κεφαλαίου

διαθέτουν μια

δυσμενή επιλογή

ασφάλιστρου κινδύνου, αλλά το ασφάλιστρο για τα ίδια κεφάλαια είναι μεγαλύτερο.
Επομένως ένας εξωτερικός επενδυτής θα απαιτεί υψηλότερο ποσοστό απόδοσης από
τα ίδια κεφάλαια από ότι από τα ξένα. Από την προοπτική αυτών που βρίσκονται στο
εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, τα παρακρατηθέντα κέρδη είναι καλύτερη πηγή
χρηματοδότησης

από

ότι

τα

ξένα

κεφάλαια

τα

οποία

αποτελούν

καλύτερη

διαπραγμάτευση από την χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς η εταιρία
θα χρηματοδοτήσει όλα τα προγράμματά της χρησιμοποιώντας τα παρακρατηθέντα
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κέρδη της, αν αυτό είναι δυνατό. Αν το ποσό των παρακρατηθέντων κερδών είναι
ανεπαρκές, τότε θα χρησιμοποιηθούν ξένα κεφάλαια. Για μια εταιρία που λειτουργεί
υπό

κανονικές συνθήκες, τα

ίδια

κεφάλαια δεν θα χρησιμοποιηθούν και το

χρηματοδοτικό έλλειμμα θα ταιριάξει με τα καθαρά ζητήματα χρέους62.

Οι επενδυτές έχουν την τάση να είναι δύσπιστοι απέναντι στις πράξεις της
διοίκησης. Οι διοικήσεις δεν χρειάζεται να ανησυχούν συνεχώς για το σκεπτικισμό
των

επενδυτών,

χρηματοδότηση.

αφού

σε

Έτσι,

ο

πρώτη
πρώτος

φάση
κανόνας

δεν

στρέφονται

σε

pecking

order

του

αυτούς

για

είναι:

Να

χρησιμοποιούν εσωτερική χρηματοδότηση. Αν και οι επενδυτές φοβούνται τη λάθος
αποτίμηση και των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων, αυτός ο φόβος είναι πιο
έντονος για τα ίδια κεφάλαια. Το χρέος μιας επιχείρησης έχει λιγότερο κίνδυνο
σε

σύγκριση

με

τα

ίδια

κεφάλαια,

αφού

αν

αποτραπεί

ο

κίνδυνος

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, οι επενδυτές έχουν μια σταθερή απόδοση. Έτσι, η
θεωρία

του

pecking

order

προτείνει,

αν

είναι

απαραίτητη

η

εξωτερική

χρηματοδότηση, να προτιμάται ο δανεισμός από την έκδοση νέων μετοχών.

Φυσικά, υπάρχουν πολλά είδη χρέους. Έτσι, ο δεύτερος κανόνας του
pecking order είναι: να χρησιμοποιούνται πρώτα τα ασφαλέστερα χρεόγραφα
(securities).

Γενικά, λοιπόν, σύμφωνα με τη «χρηματοδοτική θεωρία της ιεράρχησης Pecking order» οι επιχειρήσεις προτιμούν την αυτοχρηματοδότηση, ακόμη κι αν
αυτή η προτίμηση οδηγεί σε αποκλεισμό εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης που
πολλές

φορές

έχουν

χαμηλότερο

κόστος.

Τα

πλεονεκτήματα

της

αυτοχρηματοδότησης που εξηγούν και τη θεωρία Pecking order είναι τα εξής:
ανυπαρξία

καθυστερήσεων,

αβεβαιότητας,

διαπραγματεύσεων,

παρεμβολών,

δημοσιότητας, φανερών κοστών για το μέτοχο.

Θεωρία Σηματοδότησης
Συνήθως, τα προϊόντα μιας γνωστής εταιρίας είναι προτιμότερα από τα
αντίστοιχα μιας άγνωστης. Ακόμη, κάποιοι άνθρωποι προτιμούν να αγοράσουν ένα
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από ένα έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και όχι

62 Testing the pecking order theory of capital structure, Murray Z. Franka,* Vidhan K. Goyalb
Journal of Financial Economics (2002)
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από ένα ιδιώτη. Από όλους τους υποψήφιους για κάποια θέση εργασίας με τα ίδια
προσόντα, συνήθως τη θέση παίρνει εκείνος που έχει συστάσεις. Όλα τα παραπάνω
αποτελούν

παραδείγματα

αποδεδειγμένο

ότι

τα

ασύμμετρης

άτομα

κατέχουν

πληροφόρησης.
διαφορετικές

Είναι

εμπειρικά

πληροφορίες,

οι

οποίες

επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους σε πολλές περιπτώσεις.

Η

θεωρία

σηματοδότησης αναφέρεται

στις ενέργειες που

προβαίνει

η

επιχείρηση ώστε να μεταδώσει στο κοινό ένα σύνολο μελλοντικών προβλέψεων για
την καλή πορεία και τις προοπτικές της επιχείρησης. Η θεωρία της σηματοδότησης
στηρίζεται

στην

ασυμμετρία

πληροφόρησης

(εσωτερική

πληροφόρηση)

που

υφίστανται μεταξύ των στελεχών της διοίκησης και του ευρύτερου κοινού. Αυτή η
εσωτερική

πληροφόρηση

θα

πρέπει

να

μεταβιβασθεί

στο

επενδυτικό

κοινό

προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια. Καθότι η
μεταβίβαση αυτής της πληροφόρησης δεν είναι δυνατή λόγω ηθικών περιορισμών
(moral hazard),

η

παράκαμψη των εμποδίων αυτών μπορεί να γίνει

με τη

γνωστοποίηση ενεργειών οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν από το επενδυτικό
κοινό. Αυτού του είδους οι ενέργειες αποτελούν τα σήματα που στέλνουν οι
επιχειρηματίες στην αγορά.

Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ευρεία λίστα
σινιάλων όπως είναι τα μερίσματα, η μόχλευση, η ανακοίνωση εξαγοράς κλπ. Σε
σχέση με την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου η διοίκηση είναι πεπεισμένη για την
ορθότητα των πορισμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της και επιδιώκει
αυτήν την πεποίθηση να μεταφέρει και στο επενδυτικό κοινό. Ένας από τους
τρόπους που χρησιμοποιεί για να εκφράσει αυτή τη βεβαιότητα, είναι η ανάθεση του
εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία με καλή φήμη και αναγνωρίσιμο
εμπορικό σήμα.

Η ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία, οφείλεται
στο

γεγονός

ότι

παρατηρείται

στην

αγορά

διχοτόμησης της

ποιότητας του

ελεγκτικού έργου ανάλογα με το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας. Υπάρχει η
αντίληψη ότι τα πορίσματα και οι εκθέσεις που εξάγονται από μεγάλους ελεγκτικούς
οργανισμούς

παρουσιάζουν

αυξημένη

ποιότητα,

πιστότητα,

ακρίβεια

και

αμεροληψία. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται ένα ιδιαίτερο δυνατό σήμα στους
επενδυτές ότι η συγκεκριμένη επιλογή των ελεγκτών έγινε γιατί εμφανίζουν
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ιδιαίτερες αντιστάσεις στις πιέσεις της διοίκησης και για το λόγο ότι εμφανίζουν
ιδιαίτερη οξυδέρκεια στα πορίσματά τους. (Feltham et al1991)63

Στο ίδιο συμπέρασμα άλλωστε καταλήγει και η De Angelo (1981), σύμφωνα
με την οποία, το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας μπορεί να χρησιμεύσει ως εγγύηση
για το ποιόν των εργασιών της, καθώς δύσκολα

μια τέτοιου είδους εταιρία

παρασύρεται από πελατειακές σχέσεις και παραποιεί την έκθεση γνώμης της64.
Άλλωστε μεγαλύτερη σημασία παίζει η διατήρηση της φήμης και του καλού
ονόματος ως υπεραξία της ελεγκτικής εταιρίας καθώς ο κίνδυνος απώλειας φήμης
θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο μερίδιο αγοράς της εταιρίας καθώς και στο
κόστος που θα προκύψει από μελλοντικές δίκες.

Το ζήτημα της σηματοδότησης είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τις εταιρίες που
ετοιμάζονται να εισαχθούν στην κεφαλαιαγορά. Οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες λόγω
της πείρας που έχουν αποκομίσει από την παροχή υπηρεσιών σε προηγούμενες νέο
εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο (ΙΡΟ), εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα
να αποκαλύψουν αρνητική πληροφόρηση (Daily et al., 2003)65. Το γεγονός της
αρνητικής

πληροφόρησης

βέβαια

δεν

εξυπηρετεί

τις

εταιρίες

με

μέτριες

χρηματοοικονομικές επιδόσεις που επιθυμούν να εισαχθούν στην κεφαλαιαγορά, οι
οποίες θα εμφανίσουν σημαντική απώλεια νέων επενδυτών και θα φέρουν τον
κίνδυνο υποτίμησης της αξίας της μετοχής τους, με συνέπεια να καταφεύγουν σε
λιγότερο γνωστές ελεγκτικές εταιρίες.

Ακόμη, σύμφωνα με τους Firth και Smith (1992)66, καθώς πολλές από τις
νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις είναι καινούριες, υπάρχει έλλειψη στοιχείων για αυτές
και, επομένως, ο σχετικός με τις μελλοντικές ταμειακές ροές τους κίνδυνος θα είναι

63 Feltham, G., et al. (1991), "Empirical assessment of the impact of auditor quality on the
valuation of new issues", Journal of Accounting and Economics, Vol.14, pp.375-399.

64 De Angelo, L., (1981), "Auditor size and audit quality",

Journal of Accounting and

Economics, (December) pp. 183-199.

65 Daily, K., et al., (2003), "!PO underpricing: A meta-analysis and research synthesis",
Entrepreneurship Theory And Practice, Spring, pp.271-295.

66 Firth, M., and Smith, A., (1992), "Selection of auditor firms by companies in the new issue
market", Applied Economics, 24, 2, pp. 247-249
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μεγαλύτερος και η εσωτερική τους αξία θα είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί,
δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ της διοίκησης
και

των

πιθανών

επενδυτών.

Επομένως,

υιοθετούν

την

υπόθεση

ότι

οι

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα θα
επιλέξουν υψηλής ποιότητας ελεγκτές, ώστε να προσθέσουν αξιοπιστία στη δημόσια
προσφορά τους.

Επιπλέον, υποθέτουν ότι ο ανάδοχος θα ζητήσει

μικρότερη

προμήθεια αν τον έλεγχο τον αναλάβει ελεγκτική εταιρεία υψηλής ποιότητας, καθώς
θα συντελέσει στην πλήρη απορρόφηση των νέων μετοχών.

Επίσης η εναλλαγή των ελεγκτών αποτελεί ακόμη ένα σημάδι καλής επίδοσης
της εταιρίας που προσπαθεί η διοίκηση να μεταφέρει στο κοινό. Οι εταιρίες αλλάζουν
ελεγκτές στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την εμπορευσιμότητα των νέων
μετοχών που εκδίδονται. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αυξηθεί η εμπιστοσύνη
του κοινού για την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, να μειωθεί η
ασυμμετρία πληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ του κοινού και της διοίκησης της
επιχείρησης και να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη που συνεπάγεται μια δημόσια
εγγραφή67.

Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, μεταβολή της κεφαλαιακής
διάρθρωσης και σηματοδότηση: μια συγκεκριμένη μελέτη για το
χρηματιστήριο Αθηνών68

Η

συγκεκριμένη

μελέτη

παρέχει

αποδείξεις σχετικά

με τις επιπτώσεις

αποτίμησης της ανακοίνωσης έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων από
Ελληνικές εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) κατά τη
δεκαετία του 90. Οι επιδράσεις των τιμών λόγω της ανακοίνωσης της προσφοράς
μετατρέψιμου χρέους συγκρίνονται με τις επιδράσεις άλλων μεγάλων αλλαγών στην
κεφαλαιακή δομή (πχ ανακοίνωση έκδοσης κοινών μετοχών). Σύμφωνα με τα
εμπειρικά ευρήματα από την ελληνική αγορά, εξάγεται ότι δεν υφίσταται μια
σταθερή σχέση ανάμεσα στις ανακοινώσεις έκδοσης μετατρέψιμων και κοινών
ομολογιακών δανείων και στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών των εκδοτριών
εταιριών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι η σηματοδότηση προς την αγορά
των συγκεκριμένων ανακοινώσεων δεν χαρακτηρίζεται στο σύνολο του δείγματος
από το ίδιο πρόσημο (θετική ή αρνητική).
67 Francis, J., Wilson, Ε., (1988), "Auditor changes: a joint test of the ones relating to agency
costs and auditor differentiation'" The Accounting Review, (October), pp. 663-682.
68 Δημήτριος Φωτίου, «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 53, Τεύχος 3ο, (2003), Πανεπιστήμιο Πειραιά, ρρ. 5776
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Η ανομοιογένεια αυτή οτις επιπτώσεις αποτίμησης των συγκεκριμένων
εταιρικών ανακοινώσεων έρχεται να υποστηρίξει την άποψη ότι οι επιπτώσεις της
αύξησης της μόχλευσης στις τιμές των μετοχών των εκδοτριών εταιριών αποτελούν
ένα αρκετά δύσκολο εμπειρικό ζήτημα σε διεθνές επίπεδο. Αντίθετα, τεκμηριώνεται
εμπειρικά η ύπαρξη μιας πιο σταθερής σχέσης ανάμεσα στις ανακοινώσεις έκδοσης
νέων κοινών μετοχών και στην αντίδραση των αποδόσεων των τιμών των μετοχών,
αφού η πλειοψηφία σχεδόν των συγκεκριμένων εταιρικών γεγονότων μεταβίβασε
αρνητική πληροφόρηση στην αγορά. Επιπρόσθετα, και σε επίπεδο μεμονωμένης
εταιρίας, δεν τεκμηριώνεται εμπειρικά μια συγκεκριμένη αντίδραση των αποδόσεων
των μετοχών σε δύο διαφορετικούς τύπους χρηματοδότησης (μετατρέψιμο ή κοινό
ομολογιακό δάνειο και νέες μετοχές) για το σύνολο του δείγματος των εταιριών.
Τέλος,

ένα

ακόμα

βασικό

συμπέρασμα

αφορά

τον

έλεγχο της

μέσης

αποτελεσματικότητας της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών. Από τα
εμπειρικό αποτελέσματα που εξήχθησαν είναι εμφανές ότι η ελληνική αγορά είναι μη
αποτελεσματική

σε

μέσο

επίπεδο για το

εξεταζόμενο

χρονικό

διάστημα.

Το

συμπέρασμα αυτό απορρέει από την διαχρονική τάση που εμφανίζουν οι μη
κανονικές

αποδόσεις

πριν

κεφαλαιακής δομής των
επέκταση

από την

ή

μετά

το

εξεταζόμενο

εκδοτριών εταιριών

επίτευξη

γεγονός

μεταβολής

(περίοδος γεγονότος),

στατιστικώς σημαντικών

μέσων

και

της
κατ'

αθροιστικών μη

κανονικών αποδόσεων από τους επενδυτές.

Κόστος οικονομικού κινδύνου (Financial distress cost)
Ο οικονομικός κίνδυνος πηγάζει από συνθήκες που μπορούν να απειλήσουν
την επιβίωση μιας επιχείρησης και αφορά κυρίως την περίπτωση χρεοκοπίας της, αν
και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή. Οι συνθήκες αυτές έχουν πολλές επιπτώσεις
κόστους. Μια χρεοκοπία συχνά καταλήγει σε διαμάχη μεταξύ όλων όσοι έχουν
απαιτήσεις κατά της επιχείρησης, που πολλές φορές εμπλέκονται σε μακροχρόνιους
δικαστικούς αγώνες. Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μπορεί να χάσουν
σημαντικό μέρος της αξίας τους στο διάστημα αυτό. Επιπλέον, τυχόν δικαστικοί
αγώνες έχουν τα δικά τους έξοδα και μειώνουν ακόμα περισσότερο την αξία της
επιχείρησης. Το κόστος της φυσικής φθοράς περιουσιακών στοιχείων συν το κόστος
νομικών αμοιβών αποτελεί το άμεσο κόστος οικονομικού κινδύνου. Επειδή οι
μάνατζερ και γενικά οι εργαζόμενοι της επιχείρησης χάνουν τη δουλειά τους αν η
επιχείρηση
οικονομικές

κλείσει,

είναι

δυσκολίες

δυνατόν όταν
να

πάρουν

η

επιχείρηση

αποφάσεις

που

αντιμετωπίζει
να

σοβαρές

παρατείνουν

τη

βραχυπρόθεσμη επιβίωση της αλλά που να έχουν αρνητική επίδραση στην αξία της
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μακροπρόθεσμα (πχ πώληση περιουσιακών στοιχείων σε τιμές ευκαιρίας, περιστολή
εξόδων με αρνητικά αποτελέσματα στην ποιότητα των προϊόντων της κλπ.) Επίσης,
εάν μια επιχείρηση βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας, πελάτες και προμηθευτές
προσπαθούν να αποφύγουν συναλλαγές μαζί της για να αποφύγουν περισσότερα
προβλήματα. Το κόστος που οφείλεται σε αποφάσεις που δεν είναι βέλτιστες και στις
αντιδράσεις πελατών και προμηθευτών αποτελεί το έμμεσο κόστος οικονομικού
κινδύνου.

Το κόστος οικονομικού κινδύνου μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό, σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φθάσει μέχρι και στο 20% της αξίας μιας
επιχείρησης. Το σημαντικότερο από άποψη διάρθρωσης κεφαλαίων είναι ότι μόνο
επιχειρήσεις με χρέος αντιμετωπίζουν τον οικονομικό κίνδυνο, επιχειρήσεις χωρίς
χρέος δεν είναι συνήθως εκτεθειμένες στον κίνδυνο αυτό. Έτσι όσο πιο εκτεταμένο
είναι το χρέος, τόσο πιο υψηλά τα πάγια έξοδα εξυπηρέτησης του, τόσο μεγαλύτερη
η

πιθανότητα

οικονομικού

κινδύνου σε περίπτωση

μειωμένων εσόδων, τόσο

μεγαλύτερη η πιθανότητα ότι η επιχείρηση θα υποστεί το κόστος του οικονομικού
κινδύνου.

Τι γίνεται όταν πάρουμε υπόψη το κόστος οικονομικού κινδύνου; Είδαμε
παραπάνω ότι οι ΜΜ έδειξαν ότι μια επιχείρηση μεγιστοποιεί την αξία της όταν
χρησιμοποιεί 100% χρέος για τη χρηματοδότηση της. Έτσι όσο αυξάνει το χρέος της
από

0%

σε

100%

επωφελείται

από την

έκπτωση

των

φόρων

αυξάνοντας

ταυτόχρονα την αξία της. Σε κάποιο σημείο όμως στο φάσμα αναλογιών ιδίων
κεφαλαίων-χρέους από 0% σε 100%, το κόστος αντιπροσώπευσης και οικονομικού
κινδύνου

αρχίζει

να

ανεβαίνει

όσο

αυξάνει

το

χρέος,

και

έτσι

αρχίζει

να

εξουδετερώνει το όφελος της έκπτωσης φόρων. Σε κάποιο σημείο μάλιστα το κόστος
αυτό υπερβαίνει το όφελος των φόρων. Έτσι υπάρχει κάποια βέλτιστη αναλογία
ιδίων κεφαλαίων-χρέους σε κάποιο σημείο μεταξύ 0% και 100% χρέους, στο οποίο
επίσης το μέσο κόστος κεφαλαίων της επιχείρησης ελαχιστοποιείται. Και οι δύο
ακραίες

καταστάσεις

είναι

ανεπιθύμητες.

Όταν

μια

επιχείρηση

χρησιμοποιεί

υπέρμετρο χρέος, το ρίσκο της και η πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων της αυξάνουν. Όταν χρησιμοποιεί υπέρμετρα ίδια κεφάλαια δεν έχει
το πλήρες όφελος του χ/ο πλεονεκτήματος και το κόστος κεφαλαίων αυξάνει
σημαντικά (το κόστος ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο του κόστους χρέους γιατί
τα ίδια κεφάλαια έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.) Το πρόβλημα για τους χ/ο μάνατζερ
μιας σύγχρονης επιχείρησης είναι ότι το βέλτιστο αυτό σημείο στο οποίο το όφελος
του χρέους μεγιστοποιείται, το μέσο κόστος κεφαλαίων ελαχιστοποιείται και η αξία
της επιχείρησης μεγιστοποιείται είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιοριστεί. Αν και οι
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ειδικοί συμφωνούν ότι το σημείο αυτό υπάρχει για κάθε επιχείρηση, είναι κατά
κάποιο τρόπο ένας κινούμενος στόχος, αλλάζει συνεχώς με τις αλλαγές μέσα και έξω
από την επιχείρηση. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η αξία μιας επιχείρησης μπορεί
να μη μεταβάλλεται σημαντικά σε ένα μεγάλο εύρος ποσοστών χρέους, κάνοντας
έτσι τον ακριβή προσδιορισμό του ακόμα δυσκολότερο.

Η Ασύμμετρη Πληροφόρηση (Asymmetric Information Theory)
Η θεωρία των Ασύμμετρων Πληροφοριών αποτελεί μια άλλη εξήγηση της
διάρθρωσης κεφαλαίων. Από μια έρευνα της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς των
αμερικανικών

επιχειρήσεων

τη

δεκαετία

του

'60,

προέκυψε

ότι

υπάρχουν

συγκεκριμένες προτιμήσεις και προτεραιότητες (pecking order) στη χρηματοδότηση.
Προτεραιότητα έχουν οι εσωτερικοί πόροι, δηλ. τα αποθεματικά

και οι

ροές

μετρητών από απόσβεση και μετά ακολουθούν οι εξωτερικοί πόροι, δηλ. το χρέος,
και τελευταία η έκδοση νέων μετοχών, σε αντίθεση με τους ΜΜ που θεώρησαν πχ
ότι τα κεφάλαια από έκδοση νέων μετοχών είναι της ίδιας σημασίας όπως η
κεφαλαιοποίηση

κερδών.

Οι

παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν

στη

θεωρία των

ασύμμετρων πληροφοριών για τη διάρθρωση κεφαλαίων.

Ο όρος "ασύμμετρες πληροφορίες"

σε απλά

ελληνικά σημαίνει ότι

οι

μάνατζερ μιας επιχείρησης έχουν πάντα καλύτερες πληροφορίες από οποιονδήποτε
επενδυτή σχετικά. με την. επιχείρηση,...τις δραστηριότητες της και, κυρίως, την
μελλοντική της προοπτική. Έτσι είναι σε θέση να ξέρουν την πραγματική αξία της
επιχείρησης που μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την αξία που οι
χρηματαγορές αποδίδουν στην επιχείρηση. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ, η
θεωρία προτείνει ότι μια επιχείρηση πρέπει να εκδίδει νέες μετοχές μόνο σε σπάνιες
περιπτώσεις γιατί η έκδοση τους στέλνει στις χρηματαγορές το σινιάλο ότι οι μετοχές
είναι χαμηλής αξίας, άσχετα με το αν η αξία των μετοχών υπερεκτιμάται ή
υποεκτιμάται

από

τις

αγορές.

(Παρένθεση

προς

αποφυγή

σύγχυσης

μεταξύ

χρηματαγορών: οι χρηματαγορές έχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους μάνατζερ
μιας επιχείρησης, των ικανοτήτων τους, των σχεδίων τους, των κλάδων των
επιχειρήσεων και των εξελίξεων τους, καθώς επίσης και της προοπτικής της κάθε
επιχείρησης.) Έτσι κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει κάποια ρεζέρβα ανάληψης χρέους
για να μπορεί να χρηματοδοτεί τυχόν νέα επιχειρηματικά σχέδια με την ανάληψη
νέου χρέους χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στην έκδοση νέων μετοχών χαμηλής
αξίας. Η ρεζέρβα αυτή διατηρείται με την κεφαλαιοποίηση κερδών και τη διατήρηση
των ιδίων κεφαλαίων σε σχετικά υψηλότερη αναλογία. Ας τονισθεί ακόμα ότι το
κόστος έκδοσης μετοχών είναι γενικά πολύ υψηλότερο από αυτό των ομολόγων,
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κάτι που κάνει την ανάληψη χρέους ελκυστικότερη. Όλα αυτά επηρεάζουν τις
αποφάσεις

διάρθρωσης

κεφαλαίων

οδηγώντας

στις

προτεραιότητες

που

αναφέρθηκαν παραπάνω και που καθορίζουν την αναλογία ιδίων κεφαλαίων /
χρέους. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή δεν υπάρχει κάποια σαφής αναλογία-στόχος
και η αναλογία που παρατηρείται σε μια επιχείρηση είναι το αποτέλεσμα των ξένων
κεφαλαίων που χρειάστηκε στο παρελθόν.

Και

η

θεωρία αυτή

χρηματοοικονομική

έχει τις ατέλειες της και

συμπεριφορά

επιχειρήσεων

όσον

δεν εξηγεί
αφορά

τη

πλήρως τη
διάρθρωση

κεφαλαίων. Πολλές επιχειρήσεις πχ εκδίδουν νέες μετοχές χωρίς μεταβολή της αξίας
τους αν και μπορούν να δανεισθούν το ίδιο ποσό εύκολα. Σύμφωνα με την Υπόθεση
Myers:

Όλοι

οι

συμμετέχοντες

έχουν

ομοιογενείς

προσδοκίες

(homogenous

expectations) και πληροφόρηση.

Σε αντίθετη περίπτωση, η διοίκηση μπορεί και να εκδίδει μετοχές ή ομολογίες
όταν αυτές είναι υπερτιμημένες. Οι επενδυτές υποψιάζονται το πρόβλημα της
ασύμμετρης

πληροφόρησης

και

«τιμωρούν»

τα

νέα

και

παλαιό

επικίνδυνα

χρεόγραφα της εταιρίας όταν γίνεται κάποια ανακοίνωση, εκλαμβάνοντάς τη ως
αρνητικό σήμα (signal) για τις μελλοντικές προοπτικές της.

Ασύμμετρη πληροφόρηση και προβλήματα αντιπροσώπευσης
Η οικονομική πολιτική ενεργεί ως ένα σήμα για τις αγορές. Η υψηλή
μόχλευση τείνει να βελτιώνει την αποδοτικότητα των μάνατζερ. Έτσι οι επενδύτες
τείνουν να εξετάζουν το ζήτημα του νέου χρέους με έναν ευνοϊκότερο τρόπο (μέχρι
ένα όριο φυσικά). Οι μάνατζερ όμως μπορεί να αποφασίσουν να προωθήσουν
εργασίες με μεγαλύτερο κίνδυνο. Για να προσπαθήσουν να αποφύγουν αυτή την
έκβαση, οι κάτοχοι των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ευνοούν οφειλές της τράπεζας
επειδή πιστεύουν ότι οι τράπεζες έχουν ισχυρά μέσα για να ελέγχουν τους μάνατζερ.
Η τράπεζα μπορεί στην πραγματικότητα να απειλήσει τους μάνατζερ με το αίτημα
επιστροφής των χρεών.

Οι διευθυντές θα μπορούσαν να εξετάσουν το ζήτημα των νέων μετοχών.
Όμως θα μπορούσαν να εξετάσουν επίσης τον κίνδυνο να υποτιμηθούν. Ακόμα πιο
σημαντικός είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από πιθανές αντιδράσεις της αγοράς.
Στην πραγματικότητα οι εν δυνάμει επενδυτές τείνουν να θεωρούν ότι οι διευθυντές
ενεργώντας κατά το συμφέρον των υπαρχόντων μετόχων, δεν θα εκδίδανε ποτέ
υποτιμημένες μετοχές. Αντίθετα θα προσπαθούσαν να πουλήσουν την μετοχή
υπερτιμημένη. Ως εκ τούτου η αγορά θα αντιδρούσε σε έναν δυσμενή τρόπο πχ με
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το making-down την τιμή της μετοχής. Οι διευθυντές τότε προτιμούν να μην
εκδώσουν νέες μετοχές ακόμα και αν αυτές οι αποφάσεις έχουν την επίδραση να
απορρίπτουν ορισμένες επικερδείς επενδυτικές ενέργειες.

Ως εκ τούτου η μορφή χρηματοδότησης που οι μάνατζερ προτιμούν κυρίως
είναι τα αδιανέμητα κέρδη. Όμως έχουν να σκεφτούν ότι είναι δύσκολο να κοπούν
τα μερίσματα προκειμένου να έχουν περισσότερη εσωτερική χρηματοδότηση. Κατά
πάσα πιθανότητα η αγορά θα αντιδράσει άσχημα.

Στην πραγματικότητα, μία

ανακοίνωση για χαμηλότερα μερίσματα θωρείται από τους επενδυτές ως μια
πληροφορία ότι η εταιρία δεν είναι υγιείς. Η αγοραία αξία της εταιρίας πέφτει, (το
αντίθετο συμβαίνει όταν υπάρχει ανακοίνωση για μεγαλύτερα μερίσματα).

Η θεωρία Pecking-order (χρηματοδοτική θεωρία της ιεράρχησης) αναγνωρίζει
ότι οι εσωτερικές πηγές και οι εξωτερικές δεν είναι τέλεια υποκατάστατα στον κόσμο
της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ επενδυτών και μάνατζερ. Οι formers ζητούν
ένα ασφάλιστρο ως αποζημίωση για τον κίνδυνο ότι η πληροφόρηση που δόθηκε
από τους μάνατζερ δεν είναι αρκετά ειλικρινής. Το απαιτούμενο ασφάλιστρο είναι
υψηλότερο για τους επενδυτές των ιδίων κεφαλαίων και χαμηλότερο για τους
επενδυτές των ξένων κεφαλαίων. Η θεωρία υποστηρίζει ότι η οικονομική φόρμα που
προτιμάται από τους μάνατζερ έχει συγκεκριμένη σειρά: 1) αδιανέμητα κέρδη 2)
χρέος 3) ίδια κεφάλαια. Το γεγονός αυτό ασκεί σχετική επίδραση στις επενδυτικές
αποφάσεις των εταιριών: ανεπαρκείς εσωτερικοί πόροι και δυσκολίες στη λήψη
τραπεζικών δανείων μπορούν να οδηγήσουν στην περικοπή των επενδύσεων και
συγκεκριμένα των μικρομεσαίων εταιριών.

Συμπέρασμα
Τι μπορεί να συμπεράνει κανείς από τις θεωρίες αυτές; Ο συνδυασμός της
δουλειάς των

ΜΜ,

της

προέκτασής της

και

της

θεωρίας των

ασύμμετρων

πληροφοριών είναι ίσως πιο κοντά στην πραγματικότητα όσον αφορά το πως οι
επιχειρήσεις

καθορίζουν

τη

διάρθρωση

κεφαλαίων.

Με

άλλα

λόγια,

η

χρηματοδότηση με χρέος παρουσιάζει ορισμένα οφέλη λόγω της φορολογικής
έκπτωσης

των

τόκων,

αλλά

πάνω

από

ορισμένα

όρια

τα

οφέλη

αυτά

εξουδετερώνονται από το κόστος αντιπροσώπευσης και οικονομικού κινδύνου.
Επιπλέον, κάθε επιχείρηση διατηρεί ένα απόθεμα δανειοληψίας ώστε να μπορεί να
δανειστεί εάν παρουσιαστεί κάποια καλή επενδυτική ευκαιρία χωρίς να χρειάζεται να
εκδώσει νέες μετοχές σε τιμές έκπτωσης.
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Τι

γίνεται

λοιπόν

στην

πράξη;

Είδαμε

παραπάνω

άτι

ο

επακριβής

προσδιορισμός της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων-χρέους είναι σχεδόν
αδύνατος. Στην πράξη οι χρηματοοικονομικοί μάνατζερ χρησιμοποιούν μοντέλα που
κάνουν προβλέψεις διαφόρων χρηματοοικονομικών μεγεθών κάτω από διάφορες
συνθήκες, χρησιμοποιώντας μεταβλητές όπως πχ ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης,
πληθωρισμό, επιτόκια, μερίσματα κλπ για να καταστρώσουν ισολογισμούς και
καταστάσεις αποτελεσμάτων και για να προσδιορίσουν απόδοση επενδύσεων, κέρδη
ανά

μετοχή

και

αξία

της,

απαιτήσεις

εξωτερικής χρηματοδότησης

κλπ,

για

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Λόγω της σχετικής ευκολίας των υπολογισμών
αυτών σήμερα, μπορεί κανείς να εξετάζει διάφορα σενάρια αλλάζοντας τα δεδομένα
ώστε να έχει κάποια πλήρη εικόνα. Βέβαια σε κάθε τέτοια διαδικασία η αξιοπιστία
των αποτελεσμάτων εξαρτάται από την αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιεί
κανείς.

Έτσι

είναι

στην

κρίση

των

μάνατζερ

να

δουν

ποια

στοιχεία

θα

χρησιμοποιήσουν και πως θα ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα ώστε να θέσουν τη
διάρθρωση-στόχο που θα μεγιστοποιήσει την αξία της επιχείρησης. Οι σχετικές
αποφάσεις δεν είναι ποτέ εύκολες αλλά η χρήση τέτοιων μοντέλων επιτρέπει
τουλάχιστον στους χρηματοοικονομικούς μάνατζερ να δουν τις επιπτώσεις πολλών
εναλλακτικών τρόπων δράσης. Ας σημειωθεί ότι πέρα από τους ποσοτικούς αυτούς
παράγοντες υπάρχουν και πολλοί ποιοτικοί παράγοντες που υπεισέρχονται στις
αποφάσεις αυτές, κάνοντας την ανάληψη χρέους πολλές φορές δύσκολη και
επηρεάζοντας έτσι τη διάρθρωση κεφαλαίων. Οι κυριότεροι είναι οι επιπτώσεις της
ανάληψης

χρέους

στη

μακροπρόθεσμη

βιωσιμότητα

της

επιχείρησης,

ο

συντηρητισμός των μάνατζερ μιας επιχείρησης που βλέπουν την ανάληψη χρέους
διαφορετικά από τους επενδυτές της, η στάση των δανειοδοτών και πώς βλέπουν
και αξιολογούν την επιχείρηση και τη δανειοληπτική της ικανότητα, το κατά πόσον
οι μάνατζερ ελέγχουν την πλειοψηφία των μετοχών, η φορολογική νομοθεσία και,
βέβαια, η φύση της επιχείρησης, τα περιουσιακά της στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης
της και η επικέρδεια της και φυσικά οι ιδιομορφίες του κλάδου της. Ενδεικτικά, οι
μέσοι λόγοι δανειακής επιβάρυνσης (μακροπρόθεσμα συν βραχυπρόθεσμα δάνεια)
με βάση τη λογιστική και χρηματιστηριακή αξία επιχειρήσεων αντίστοιχα ήταν το
1991 ΗΠΑ 33% και 23%, Ιαπωνία 37% και 17%, Γερμανία 18% και 15%, Γαλλία
34% και 28% (σημειώνεται άτι είναι σκοπιμότερο να βλέπει κανείς το λόγο αυτό
μέσα από τη χρηματιστηριακή παρά τη λογιστική αξία μιας επιχείρησης.) Σχετικές
έρευνες στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι ο πιο συνήθης στόχος δανειακής επιβάρυνσης
είναι 26-30%

Κλείνοντας, οι αποφάσεις σχετικά με τη διάρθρωση κεφαλαίων είναι από τις
πλέον σημαντικές στο χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ της σύγχρονης επιχείρησης
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και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διάρθρωση κεφαλαίων επηρεάζει τον κίνδυνο
της επιχείρησης,

και κατά συνέπεια την τιμή της μετοχής και την αξία της

επιχείρησης. Αλλά ας μην ξεχνάμε ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο: η επίδραση
αυτή στην αξία της επιχείρησης είναι σχετικά μικρή σε σχέση με την επίδραση
λειτουργικών αποφάσεων, δηλ. πώς η επιχείρηση βρίσκει νέες αγορές, αναπτύσσει
νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και τα παράγει και τα διαθέτει αποδοτικά.
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Κεφάλαιο 4°

Εμπειρική διερεύνηση στα πλαίσια της Ελληνικής πραγματικότητας
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Η Κεφαλαιακή δομή της Ελληνικής Βιομηχανίας

Μια εμπειρική μελέτη επιτρέπει την αποδοχή ή απόρριψη των θεωρητικών
αποτελεσμάτων και άρα και των υποθέσεων κάτω από τις οποίες διατυπώθηκαν. Με
αυτό τον τρόπο

η εμπειρική έρευνα συμπληρώνει τη

θεωρητική μελέτη

και

προσφέρει γόνιμο έδαφος για την προώθηση νέων θεωριών.

Από αυτή την εμπειρική έρευνα αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε
ερωτήματα που αναφέρονται στην Κεφαλαιακή δομή των επιχειρήσεων. Στην
συγκεκριμένη μελέτη θα ασχοληθούμε με την Ελληνική Βιομηχανία και το κατά
πόσο επηρεάστηκε η κεφαλαιακή της διάρθρωση από την δεκαετία του 70 μέχρι και
τις μέρες μας.

Η βιομηχανία ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν
τον μετασχηματισμό των πρώτων υλών σε αγαθά κατάλληλα για την ικανοποίηση
των ανθρώπινων αγαθών, κατά κύριο λόγο μέσω της χρήσης μηχανικών ή χημικών
μέσων και λιγότερο μέσω της άμεσης ανθρώπινης εργασίας. Η βιομηχανία καλύπτει
όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας εκτός από το εμπόριο, την αγροτική
παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία) και τη διανομή των εμπορευμάτων. Μαζί με τη
βιοτεχνία, τη χειροτεχνία και την οικοτεχνία αποτελούν τον δευτερογενή τομέα της
παραγωγής, τη μεταποίηση.

Στην

Ελλάδα

κύριος

στόχος

της

οικονομικής

ανάπτυξης

είναι

η

εκβιομηχάνιση της οικονομίας, γι' αυτό η βιομηχανία μαζί με την βιοτεχνία έχουν
μεγάλη σπουδαιότητα για την ελληνική οικονομία. Βασικός λόγος ανάπτυξης της
βιομηχανίας ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. γιατί βαθμιαία καταργήθηκαν οι
εισαγωγικοί δασμοί που προστάτευαν τις εγχώριες βιομηχανίες από τον ανταγωνισμό
των ξένων βιομηχανικών προϊόντων.

Το οικονομικό περιβάλλον
Οι χώρες της ΕΕ-27 και της. Ευρωζώνης έδειξαν να ανθίστανται στις
δυσμενείς εξελίξεις στο παγκόσμιο περιβάλλον και διατήρησαν το 2007 δυναμικούς
ρυθμούς μεγέθυνσης. Μοχλοί ανάπτυξης είναι η ισχυρή εγχώρια ζήτηση αλλά και η
διεύρυνση του παγκόσμιου εμπορίου. Η επίδραση δυσμενών παραγόντων, όπως η
άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και των αγροτικών προϊόντων, καθώς και
η αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές υπήρξε έτσι σχετικά περιορισμένη το
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2007, γίνεται όμως περισσότερο αισθητή το 2008, με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης
του ΑΕΠ να υποχωρήσει σημαντικά.

Ο δείκτης κλίματος στην Ελλάδα ακολουθεί τις τάσεις του αντίστοιχου
ευρωπαϊκού και συγκλίνει σε αυτόν προς τα τέλη του 2007 όπως φαίνεται και στο
παρακάτω διάγραμμα.
(1990-2006=100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)

Δείκτε$ Οικονομικού Kflipatos Ε.Ε-27 και Ελλάδα

.............ΕΕ

—— Ελλάδα

— Meoos'Opos ΕΕ 27 (2001-2007)

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή, DG Ecfin

Ο

Δείκτης

Επιχειρηματικών

Προσδοκιών

στη

Βιομηχανία

το

2007

διαμορφώθηκε στις 102,8 μονάδες από 101,5 που ήταν το 2006, τιμή ανώτερη του
μακροχρόνιου μέσου όρου του.
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AeiKins Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία

-φ— Σύνολο Βιομηχανίας

w· Meoos'Opos (2001-2007)

Αναλυτικότερα ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών βελτιώθηκε το 2007
και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 102,7 μονάδες. Από τις αρχές του έτους
κινήθηκε ανοδικά μέχρι

και τον Απρίλιο όταν άγγιξε την ανώτερη τιμή των

τελευταίων ετών (109,5). Οι παράγοντες που βοήθησαν σε αυτή τη βελτίωση είναι η
αυξημένη ζήτηση, η ρευστοποίηση των αποθεμάτων καθώς και οι ευνοϊκότερες
προβλέψεις για την

παραγωγή, τις πωλήσεις και τις εξαγωγές.

Παρατηρείτε

αργότερα όμως μια πτωτική τάση η οποία διατηρείται μέχρι τα τέλη του έτους παρά
την προσωρινή ανάκαμψη τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Βιομηχανία (1996-2006 = 100)
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Ελληνική βιομηχανία
Η Ελληνική βιομηχανία την δεκαετία του 70 σημείωσε υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης έχοντας όμως σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες έγιναν
αισθητές και επιδεινώθηκαν με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, τη διεθνή
ύφεση του 1974-75 και τον έντονο πληθωρισμό, παράγοντες οι οποίοι καθόρισαν
την εξέλιξη της βιομηχανίας στη δεκαετία του '70.

Οι δείκτες που μετρούν την χρηματοοικονομική ευρωστία των κλάδων
μαρτυρούν αδυναμίες στη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων που μπορεί να
αποδειχθούν μοιραίες για την επιβίωση τους μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον
της ΕΟΚ και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Τα ίδια κεφάλαια των μονάδων
που εξετάζονται αποτελούν μόλις το 26% του συνολικού κεφαλαίου. Μια υγιείς
χρηματοοικονομική διάρθρωση απαιτεί το ποσοστό αυτό να είναι μεγαλύτερο σε
εποχές υψηλών επιτοκίων και γενικής ύφεσης. Τη δεκαετία του '70 στην Αμερική
προκειμένου μια επιχείρηση να αποτελεί σημαντικό πελάτη για χρηματοδότηση
έπρεπε να έχει αναλογία ίδια προς συνολικά κεφάλαια 75%.

Δείκτης αποτελεσματικότητας στη διαδικασία παραγωγής και διοίκησης των
επιχειρήσεων (Ισολογισμοί 1979)

Δείκτης
Βιομηχανικός Κλάδος

Συντελεστής χρέωσης των επιχειρήσεων
ΞΕΝΟ/ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ/ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
%

20 Ειδών διατροφής

2,7

27

21 Ποτών

3,2

24

22 Καπνού

5,3

16

23 Κλωστοϋφαντουργίας

3,2

24

24 Ενδύσεως/Υποδήσεως

2,7

27

25 Ξύλου / φελλού

2,4

29

26 Επίπλων

1,5

40

27 Χαρτού

9,0

20

28 Εκτυπώσεων/ Εκδόσεων

1,3

43

29 Δέρματος

2,1

32

30 Πλαστικών & Ελαστικού

2,3

30

31 Χημικές

1,6

38

32 Παραγώγων πετρελαίου

8,1

11

33 Μη μεταλλικών ορυκτών

2,2

31

34 Βασικής μεταλλουργίας

1,9

34

35 Αντικειμένων εκ μετάλλου

2,4

29

36 Μηχανών & Συσκευών

2,6

28

37 Ηλεκτρικών μηχανών / Συσκευών

3,0

25
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38 Μέσων μεταφοράς

3,0

25

39 Διάφοροι

2,2

31

Σύνολο

26

26

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί η μέση αποδοτικότητα του
κεφαλαίου εμφανίζεται πολύ χαμηλή. Εξαιτίας της υπερχρέωσης των βιομηχανικών
επιχειρήσεων είναι φυσικό τα μικτά και τα καθαρά κέρδη να διαφέρουν σημαντικά.

Δείκτες αποτελεσματικότητας στη διαδικασία παραγωγής και διοίκησης των
επιχειρήσεων (Ισολογισμοί 1979)

Δείκτης

ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Βιομηχανικός Κλάδος

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ/

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ /
ΠΩΛΗΣΕΙΣ %

/ ΙΔΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ %

ΚΕΦΑΛΑΙΟ °/ο

20 Ειδών διατροφής

7

18

2

21 Ποτών

8

29

2

22 Καπνού

19

12

5

23 Κλωστοϋφαντουργίας

6

17

2

24 Ενδύσεως/ Υποδήσεως

16

25

4

25 Ξύλου / Φελλού

16

20

5

26 Επίπλων

4

21

2

27 Χαρτού

Ζημία

Ζημία

Ζημία

28 Εκτυπώσεων/ Εκδόσεων

16

38

5

29 Δέρματος

12

18

4

30 Πλαστικών & Ελαστικού

9

24

3

31 Χημικές

10

29

3

32 Παραγώγων πετρελαίου

39

14

2

33 Μη μεταλλικών ορυκτών

14

22

5

34 Βασικής μεταλλουργίας

22

18

7

9

17

3

35 Αντικειμένων εκ μετάλλου
36 Μηχανών & Συσκευών

17

0,1

Ζημία

Ζημία

Ζημία

Ζημία

Ζημία

39 Διάφοροι

11

51

2

Σύνολο

9

20

2,4

37

Ηλεκτρικών

μηχανών

0,3
/'

'

Ζημία

■ '

Συσκευών
38 Μέσων μεταφοράς

Από τα μέσα της δεκαετίας του '90 μέχρι το 2000 η ελληνική βιομηχανία
εισήλθε σε φάση ταχείας ανόδου, μετά από μια περίοδο μακράς κρίσης. Οι πτωτικές
τάσεις που επανεμφανίστηκαν μετά το 2000 συνδέονται κυρίως με διαρθρωτικές
αλλαγές και ειδικότερα με τις τάσεις συρρίκνωσης που εμφάνισαν ορισμένοι κλάδοι
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υψηλής βαρύτητας. Συνολικά η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μεν αλλά με
ρυθμούς βραδύτερους από την άνοδο του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της στη
διαμόρφωση του ΑΕΠ να υποχωρεί.

Οι επενδύσεις της βιομηχανίας τη τελευταία δεκαετία κινήθηκαν ανοδικά και
αφορούσαν κυρίως δαπάνες για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον
εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής.
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Στατιστικοί Πίνακες κεφαλαιουχικής διάρθρωσης της ελληνικής βιομηχανίας
Οι παρακάτω πίνακες προέρχονται από έρευνα του ΣΕΒ για τις ελληνική
βιομηχανικές επιχειρήσεις. Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την κεφαλαιακή και
χρηματοδοτική διάρθρωση καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης μέχρι το 2006 όλων
των βιομηχανικών επιχειρήσεων υπό την νομική μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κάλυψη Παγίων Κεφαλαίων με Κεφάλαια Μακράς Διάρκειας 1980-2006

Έτος

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ίδια κεφάλαια προς
πάγια στοιχεία
Ενεργητικού

=ένα μακροπρόθεσμα προς
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

Μακροπρόθεσμα
κεφάλαια προς πάγια
στοιχεία Ενεργητικού

(1)

(2)

(1)+(2)

3176

58,50%

46,60%

105,1%

3157

53,00%

46,30%

99,3%

3113

40,80%

47,60%

88,4%

3166

34,50%

53,10%

87,6%

3263

40,80%
.κψαΑβιουχίν.
3337
64,40%

ά

)ρ<

89,9%

49'10%
43,80%

108,2%

3465

67,50%

38,60%

106,1%

3783

66,30%

40,70%

107%

3792

68,50%

36,10%

104,6%

3808

65,20%

32,80%

98%

26,40%

97,2%

3934

70,80%

4213

74,60%

26,50%

101,1%

4337

83,70%

25,80%

109,5%

5358

95,90%

24,80%

120,7%

5368

100,30%

21,80%

122,1%

5475

105,67%

21,85%

127,52%

5580

99,69%

21'31%

121%

5638

107,52%

22,20%

129,72%

5748

101,92%

22,46%

124,38%

5772

100,06%

23,83%

123,89%

5964

95,55%

27,45%

123%

6170

96,89%

27,21%

124,1%

6187

96,07%

30,11%

126,18%

6219

97,45%

33,64%

131,09%

6228

96,05%

36,21%

132,26%
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Σχέση ιδίων προς Ξένα και Συνολικά κεφάλαια 1996-2006

Σχέση Ιδίων
Κεφαλαίων

Σε εκατ. ευρώ
Έτος

Ίδια
κεφάλαια

ζένα
Κεφάλαια

Συνολικά
κεφάλαια

Προς
=ένα

Προς
Συνολικά

Αναλογία Ιδίων
προς ζένα
Κεφάλαια

(1)

(2)

(1)+(2)

1982

958,66

2.665,03

3.623,69

35,97%

26,46%

1:2.78

1983

989,66

3.235,42

4.225,08

30,59%

23,42%

1:3.27

1984

832,68

4.497,48

5.330,16

18,51%

15,62%

1:5.40

14,46%

12,63%

1:5.92

1985

773,71

5.352,49

6.126,20

1986

1.051,80

6.074,25

7.126,05

17,32%

14,76%

1:5.78

1987

1.942,52

6.354,77

8.297,29

30,57%

23,41%

1:3.27

1988

2.653,27

7.008,24

9.661,51

37,86%

27,46%

1:2.54

38,80%

27,95%

1:2.58

1989

2.627,30

6.771,46

9.398,76

1990

3.062,90

7.880,40

10.943,30

38,87%

27,99%

1:2.57

1991

3.225,34

9.247,18

12.472,52

34,88%

25,86%

1:2.87

1992

4.411,34

10.448,23

14.859,57

42,22%

29,69%

1:2.37

1993

5.177,45

11.316,89

16.494,34

45,75%

31,39%

1:2.19

1994

6.316,95

11.845,09

18.162,04

53,33%

34,78%

1:1.88

1995

8.080,01

12.707,83

20.787,84

63,58%

38,87%

1:1.57

1996

10.304,81

13.419,11

23.723,92

76,79%

43,44%

1:1.30

1997

12.808,18

15.051,53

27.859,71

85,10%

45,97%

1:1.18

1998

14.058,57

16.766,79

30.825,36

83,85%

45,61%

1:1.19

1999

17.665,66

19.219,01

36.884,67

91,92%

47,89%

1:1.09

2000

22.732,29

23.139,21

45.871,50

98,24%

49,56%

1:1.02

2001

23.612,21

23.930,16

47.542,37

98,67%

49,67%

1:1.01

2002

23.241,17

26.497,27

49.738,44

87,71%

46,73%

1:1.14

2003

23.532,16

27.870,02

51.402,18

84,44%

45,78%

1:1.18

2004

25.109,33

30.057,92

55.167,25

83,54%

45,51%

1:1.19

2005

26.810,61

33.481,24

60.291,85

80,08%

44,47%

1:1.20

62.294,73

76,36%

43,30%

1:1.31

2006
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26.972,44

35.322,29

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.
Μείον:
Έτος

Μικτά
κέρδη

Έξοδα
Χρηματοδότησ
πς

1982

840,67

Έξοδα
Πωλήσεων
Διοίκησης

Αποσβέσεις

Σύνολο

Καθαρά

δαπανών

κέρδη

κτλ

205,41

382,35

297,60

885,36

-44,69

1983

874,46

258,02

469,30

181,35

908,67

-34,21

1984

1.019,67

343,47

583,55

205,65

1.132,67

-113,00

1985

1.240,37

442,62

692,34

195,69

1.330,65

-90,28

1986

1.533,61

501,45

803,99

232,75

1.538,19

-4,590

1987

2.116,51

512,28

875,72

673,51

2061,51

54,8

1988

2.507,63

596,91

1.142,34

740,33

2.479,58

28,05

1989

2.450,69

664,69

1.328,16

324,35

2.317,2

133,49

1990

3.059,66

868,26

1.640,56

400,11

2.908,93

150,73

1991

3.650,47

1.074,50

2.079,36

450,52

3.604,38

46,09

1992

4.424,48

984,40

2.458,33

499,51

3.942,24

482,24

1993

4.880,64

988,14

2.881,14

536,66

4.405,94

474,7

1994

5.310,48

1.036,96

2.983,62

563,95

4.584,53

725,95

1995

6.118,39

966,42

3.490,40

621,48

5.078,3

1.040,09

1996

6.766,40

888,66

4.028,07

696,42

5.613,15

1.153,25

1997

7.405,31

860,80

4.416,06

947,72

6.224,58

1.180,73

1998

8.718,20

1.010,22

4.978,08

1.181,74

7.170,04

1.548,16

1.394,29

7.758,65

2.193,02

1.698,46

8.774,89

2.348,21

1999

9.951,67

856,82

5.507,54

2000

11.123,10

909,9

6.166,53

2001

10.970,72

818,43

6.313,60

1.903,28

9.035,31

1.935,41

2002

11.675,89

813,80

7.011,57

2.007,14

9.832,51

1.843,38

2003

12.342,45

816,78

7.226,86

2.017,20

10.060,84

2.281,61

2004

13.088,81

844,12

7.982,89

2.113,41

10.940,42

2.148,39

2005

12.883,00

893,00

7.962,00

1.768,00

10.623,00

2.260

2006

13.881,53

1.067,34

8.569,50

1.879,14

11.515,98

2.365,55
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Εξέλιξη οικονομικών Δεδομένων των Ισολογισμών Βιομηχανικών
Επιχειρήσεων Μορφής Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (1970-2005)

Ενεργητικά_______

_________________ Παθητικά

Έτος

Αριθμός
Επιχειρή
σεων

Πάγια
(Τιμές
κτήσης)

Κυκλοφορ
ούν και
Διαθέσμο

Σύνολο
Ενεργητικού
ή Παθητικού

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1.009
1.123
1.311
1.435
1.651
1.727
1.931
2.307
2.520
2.680
2.860
3.074
3.176
3.157
3.113
3.166
1.009
3.263
3.337
3.465
3.788
3.792
3.808
3.834
4.213
4.337
5.358
5.368
5.475
5.580
5.638
5.748
5.772
5.964
6.170
6.187

194.55
234.86
292.47
356.84
467.30
571.19
743.54
863.76
1013.20
1147.63
1410.52
1783.91
2576.57
2980.28
3354.18
3762.56
4225.20
5279.77
6940.24
7189.23
8006.93
8930.57
11319.59
12552.40
13501.26
14754.26
17778.07
20278.93
23417.83
26846.72
34678.04
37195.01
39280.18
40659.46
44595.71
44540.63

142.60
166.85
212.49
275.77
371.79
464.01
602.54
734.48
876.70
1091.14
1422.41
1720.01
1984.72
2359.42
3287.57
3885.07
4550.35
5278.70
5730.81
5433.57
6474.34
7525.45
8628.06
9553.90
10617.00
12362.97
13444.98
15738.36
16723.40
20454.42
23566.69
23944.47
25415.85
27116.20
29031.42
30726.11

337 15
401,71
504,96
632,61
839,09
1.035,20
1.346,08
1.598,24
1.889,90
2.238,77
2.832,93
3.503,92
4.561,29
5.339,70
6.641,75
7.647,63
8.775,55
10.558,47
12.671,05
12.622,80
14.481,27
16.456,02
19.947 65
22.106,30
24.118,26
27.117,23
31.223,05
36.017,29
40.141,23
47.301,14
58.244,73
61.139,48
64.696,03
67.775,66
73.627,13
75.266,74

Αποσβέσεις
65.61
76.50
89.57
115.86
149.85
188.92
257.99
317.45
379.39
444.72
534.78
644.04
937.59
1114.62
1311.59
1521.43
1649.50
2261.19
3009.54
3224.03
3537.98
3983.49
5088.09
5611.96
5956.22
6329.39
7499.14
8157.59
9315.87
10416.48
12373.22
13597.10
14957.59
16373.49
18460.17
14974.87

Ίδια
Κεφάλαια
87.58
103.03
132.54
174.62
238.20
271.29
353.58
397.67
441.36
480.13
539.31
656.41
958,66
989,66
832,68
773,71
1.051,80
1.942,52
2.653,27
2.627,30
3.062,90
3.225,34
4.411,34
5.177,45
6.316,95
8.080,01
10.304,81
12.808,18
14.058,57
17.665,66
22.732,29
23.612,21
23.241,17
23.532,16
25.109,33
26.810,61

-ένα Κεφάλαια
(Υποχρεώσεις)
183.96
222.18
282.86
342.12
451.04
575.00
734.52
883.12
1069.16
1313.90
1758.84
2203.47
2.665,03
3.235,42
4.497,48
5.352,49
6.074,25
6.354,77
7.008,24
6.771,46
7.880,40
9.247,18
10.448,23
11.316,89
11.845,09
12.707,83
13.419,11
15.051,53
16.766,79
19.219,01
23.139,21
23.930,16
26.497,27
27.870,02
30.057,92
33.481,24

Το 2006 παρόλο δεν αποτελεί μια χρονιά ιδιαιτέρως αποδοτική για τον
βιομηχανικό τομέα. Τα ενοποιημένα κέρδη της εισηγμένης στο χρηματιστήριο
βιομηχανίας συρρικνώθηκαν κατά 160 εκατομμύρια Ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά
9% όταν φυσιολογικά λόγω της προσθήκης νέων θυγατρικών με τζίρο δεκάδων
εκατομμυρίων, θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο.

Από τις 127 επιχειρήσεις οι 71 δηλαδή το 55,9% του συνόλου, είδαν την
χρηματοοικονομική του διάρθρωση να επιδεινώνεται. Ο λόγος ιδίων προς τα
συνολικά κεφάλαια εμφανίζεται βελτιωμένος στο σύνολο των επιχειρήσεων από
43,7% σε 44,2%, ωστόσο η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση νέων
θυγατρικών με περιορισμένη δανειακή εξάρτηση. Το συνολικό χρέος αυξήθηκε κατά
1,5 δις Ευρώ, όσο περίπου αυξήθηκαν και τα ίδια κεφάλαια.
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Συλλογή δεδομένων
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε είναι της μορφής χρονολογικών σειρών και
αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΕΒ). Για την επεξεργασία, ανάλυση και την μοντελοποίηση των δεδομένων
χρησιμοποιούμε

το

στατιστικό

λογισμικό

E-views.

Οι

σειρές

τις

οποίες

θα

μελετήσουμε είναι οι ιστορικές τιμές του Δείκτη ίδια προς ξένα κεφάλαια, τα μικτά
κέρδη, τις συνολικές δαπάνες και τον αριθμό των επιχειρήσεων στον Ελληνικό
Βιομηχανικό κλάδο για τη χρονική περίοδο 1982-2006. Στα πλαίσια αυτής της
εργασίας θα ερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει κάποια γραμμική σχέση μεταξύ αυτών
των μεγεθών κάνοντας γραμμική παλινδρόμηση. Στο εξής με τον όρο παλινδρόμηση
θα εννοούμε γραμμική παλινδρόμηση και μόνο.

Εκτίμηση του υποδείγματος
Κάνοντας τον έλεγχο παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το δείκτη
Ίδια προς ξένα κεφάλαια και ανεξάρτητες μεταβλητές τα μικτά κέρδη, τις συνολικές
δαπάνες και τον αριθμό των επιχειρήσεων στον κλάδο και χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων προέκυψαν η συνάρτηση 1 και ο πίνακας 1:

IDXE=-37,018 +0,018MK+0.022ARET-1.023SUNDAP + u (1)

Όπου IDXE : ο δείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια
ΜΚ: μικτά κέρδη
ARET: αριθμός εταιριών
SUNDAP: συνολικές δαπάνες
U: σφάλματα
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Πίνακας 1: Αποτέλεσμα ελέγχου παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή
τον δείκτη ίδια προς ξένα κεφάλαια και ανεξάρτητες μεταβλητές τα μικτά
κέρδη, τις συνολικές δαπάνες και τον αριθμό των επιχειρήσεων.
Dependent Variable: IDXE
Method: Least Squares
Date: 02/09/09

Time: 20:39

Sample: 1982 2006
Included observations: 25
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-37.01886

20.51343

-1.804616

0.0855

ΜΚ

0.018653

0.008258

2.258764

0.0347

ARET

0.022667

0.006317

3.588220

0.0017

SUNDAP

-0.023922

0.009621

-2.486466

0.0214

R-squared

0.923622

Mean dependent var

57.97640

Adjusted R-squared

0.912711

S.D. dependent var

27.73692

S.E. of regression

8.194784

Akaike info criterion

7.190519

Sum squared resid

1410.244

Schwarz criterion

7.385540

Log likelihood

-85.88149

F-statistic

84.64975

Durbin-Watson stat

1.081275

Prob(F-statistic)

0.000000

Παρατηρούμε ότι η σχέση του Δείκτη Ίδια προς ξένα κεφάλαια και των
μικτών κερδών και του αριθμού των επιχειρήσεων είναι θετική αφού ο συντελεστής
των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι θετικός. Επομένως, όταν αυξάνονται και τα
μικτά κέρδη και ο αριθμός των επιχειρήσεων τότε αυξάνεται ο δείκτης Ίδια προς
ξένα κεφάλαια. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τις συνολικές δαπάνες, όπου όσο
αυτές μειώνονται τόσο αυξάνεται ο δείκτης Ίδια προς ξένα κεφάλαια.

Για να ελέγξουμε αν το υπόδειγμά προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα μας
ελέγχουμε τις ακόλουθες στατιστικές. Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι το τυπικό
σφάλμα της παλινδρόμησης (Std. Error of the Estimate) είναι 20,51. Ωστόσο η
τυπική απόκλιση της εξαρτημένης μεταβλητής Υ σύμφωνα με τον πίνακα 1 είναι Std.
Deviation = 27,73. Παρατηρούμε ότι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης είναι
μικρότερο της τυπικής απόκλισης της εξαρτημένης μεταβλητής δηλαδή Std. Error of
the Estimate <

Std.

Deviation, πράγμα που υποδηλώνει

πως υπάρχει

καλή

προσαρμογή του υποδείγματος μας. Επιπλέον, από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι ο
συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι 0,923. Αυτό σημαίνει ότι το 92,3% της
διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή του δείκτη Ίδια προς ξένα
κεφάλαια, ερμηνεύεται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών.
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Έλεγχος αξιοπιστίας εκτιμήσεων
Α)Έλεγχος στασιμότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών
Προκειμένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη στασιμότητας αναλύουμε την ύπαρξη
μοναδιαίων ριζών σε όλες τις μεταβλητές που εξετάζουμε. Για κάθε μεταβλητή που
εξετάζουμε, υποθέτουμε ότι η έλλειψη στασιμότητας προέρχεται από την ύπαρξη
μοναδιαίας

ρίζας

στην

αυτοπαλίνδρομη

μορφή

της

και

ο

έλεγχος

που

χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει την μοναδιαία ρίζα σε κάθε μεταβλητή είναι ο
επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (ADF) (1981).
Με τον συγκεκριμένο έλεγχο ελέγχεται η υπόθεση
Η0 : η σειρά είναι μη στάσιμη έναντι της εναλλακτικής
Η!: η σειρά είναι στάσιμη.
Κάθε φορά, εξετάζεται αν θα συμπεριληφθεί στον έλεγχο η σταθερά ή τάση. Αν η
σταθερά ή η τάση είναι στατιστικά σημαντική τότε περιλαμβάνεται στον έλεγχο,
διαφορετικά παραλείπεται.

Ο έλεγχος των Dickey-Fuller (DF) γίνεται με την κατανομή t-Student αλλά η
σύγκριση για την αποδοχή ή όχι της Η0 γίνεται από τις κριτικές τιμές του MacKinnon
(1991). Οι έλεγχοι των Dickey-Fuller (DF) για μοναδιαία ρίζα γίνονται από τις
παρακάτω εξισώσεις.
Yt= pYt-i+ ut
Αν αφαιρέσω το Yt-i από τα δύο μέλη της προηγούμενης συνάρτησης θα έχω:
Yt~Yt-i= pYt-l-Yt-i+ ut
ή
Yt-Yt-1= (p-i)Yt-i+ Ut
ή
AYt= 0Yt-i+ ut
άπου:δ= p-1
Δηλαδή αν οι εξισώσεις αυτές έχουν μοναδιαία ρίζα Η0: ρ= 1 ή δ= 0.
Παίρνω τις πρώτες διαφορές και ελέγχω αν οι διαφορές αυτές βοήθησαν στην
απομάκρυνση της ρίζας αυτής. ΔΥΐ= Yt-Yt-Ι είναι η πρώτη διαφορά και ut είναι μια
ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Άρα οι δύο παραπάνω υποθέσεις μπορούν να
γραφούν και ως εξής:
Ηα: δ= 0 η διαδικασία Yt είναι μη στάσιμη, (υπάρχει μοναδιαία ρίζα)
Ηα: δ< 0 η διαδικασία Yt είναι στάσιμη, (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα)
Επομένως θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα της μοναδιαίας ρίζας
μπορεί να εκφραστεί είτε με ρ= 1 είτε με δ= 0
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Τα αποτελέσματα από τη μεταβλητή του αριθμού των επιχειρήσεων του
υποδείγματος από την συνάρτηση των Dickey-Fuller δίνονται στον παρακάτω
πίνακα.

■■ ■-

...........

ADF TEST για τη μεταβλητή ARET

ADF Test Statistic

1.991682

1% Critical Value*

-

-4.4167

5% Critical Value

-

10% Critical Value

-3.2474

3.6219

♦MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(ARET)
Method: Least Squares
Date: 02/09/09

Time: 20:42

Sample(adjusted): 1984 2006
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

ARET(-l)

-0.373003

0.187280

-1.991682

0.0610

D(ARET(-1))

0.095744

0.221877

0.431520

0.6709

C

1051.866

465.7288

2.258538

0.0359

@TREND(1982)

61.67552

31.80119

1.939409

0.0674

Variable

Prob.

R-squared

0.175546

Mean dependent var

133.5217

Adjusted R-squared

0.045369

S.D. dependent var

213.0164

S.E. of regression

208.1282

Akaike info criterion

13.67096

Sum squared resid

823029.3

Schwarz criterion

13.86843

Log likelihood

-153.2160

F-statistic

1.348517

Durbin-Watson stat

1.991895

Prob(F-statistic)

0.288509

Τα αποτελέσματα από τη μεταβλητή του μικτού κέρδους του υποδείγματος
από την συνάρτηση των Dickey-Fuller δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ADF TEST για τη μεταβλητή ΜΚ

ADF Test Statistic

0.928474

1% Critical Value*

-3.7497

5% Critical Value

-2.9969

10% Critical Value

-2.6381

♦MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(MK)
Method: Least Squares
Date: 02/09/09
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Time: 20:48

Sample(adjusted): 1984 2006
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MK(-l)

0.020406

0.021978

0.928474

0.3642

D(MK(-1))

0.070201

0.226960

0.309312

0.7603

C

400.9080

173.7841

2.306932

0.0319

R-squared

0.059596

Mean dependent var

565.5248

Adjusted R-squared

-0.034445

S.D. dependent var

408.2801

S.E. of regression

415.2522

Akaike info criterion

15.01676

Sum squared resid

3448687.

Schwarz criterion

15.16486

Log likelihood

-169.6927

F-statistic

0.633724

Durbin-Watson stat

2.008716

Prob(F-statistic)

0.540936

Τα αποτελέσματα από τη μεταβλητή συνολικές δαπάνες του υποδείγματος
από την συνάρτηση των Dickey-Fuller δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ADF TEST για τη μεταβλητή SUNDAP

ADF Test Statistic

-2.236804

1% Critical Value*

-4.4167

5% Critical Value

-3.6219

10% Critical Value

-3.2474

♦MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SUNDAP)
Method: Least Squares
Date: 02/09/09 Time: 20:51
Sample(adjusted): 1984 2006
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SUNDAP(-l)

-0.265395

0.118649

-2.236804

0.0375

D(SUNDAP(-1))

-0.348823

0.189930

-1.836588

0.0820

C

78.41941

185.0669

0.423736

0.6765

@TREND(1982)

149.3816

58.28003

2.563170

0.0190

R-squared

0.386058

Mean dependent var

461.1874

Adjusted R-squared

0.289119

S.D. dependent var

338.0708

S.E. of regression

285.0402

Akaike info criterion

14.29991

Sum squared resid

1543710.

Schwarz criterion

14.49739

Log likelihood

-160.4489

F-statistic

3.982510

Durbin-Watson stat

1.824117

Prob(F-statistic)

0.023352
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Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται αν η στατιστική τιμή είναι μικρότερη από
την κρίσιμη τιμή. Στο υπόδειγμα μας οι κριτικές τιμές και των τριών μεταβλητών σε
όλα τα επίπεδα εμπιστοσύνης είναι μεγαλύτερες από τις στατιστικές τιμές. Συνεπώς
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και άρα οι μεταβλητές είναι στάσιμες (μη
ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας).
Β)Έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών- ~~
Μπορούμε

να

διατυπώσουμε

έλεγχο

σημαντικότητας

χρησιμοποιώντας

κατανομές όπως η χ2 και η F.
Οι τιμές P(prob) στον πίνακα 1 αντιστοιχούν στον έλεγχο
Η0 : βι=0 έναντι της εναλλακτικής της Ηι: β,*0 (για ί= 1,2,3,4), ή αλλιώς στον
έλεγχο σημαντικότητας του όρου β,Χί σ' ένα πρότυπο που ήδη περιέχει όλους τους
άλλους όρους.

Η τιμή ρ είναι μια πιθανότητα εκφρασμένη σε δεκαδική μορφή που σημαίνει
ότι παίρνει τιμές από 0 έως 1. Η τιμή του ρ μας δείχνει το επίπεδο σημαντικότητας α,
στο οποίο θα μπορούσαμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση. Επιλέγοντας το
επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση αν ρ<α.

Από

τον πίνακα 1 βλέπουμε ότι οι τιμές ρ που αντιστοιχούν στις ανεξάρτητες μεταβλητές
του υποδείγματος είναι μικρότερες από 0,05. Αυτό μας δείχνει ότι μπορούμε να
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση και να υιοθετήσουμε την εναλλακτική της, που
σημαίνει ότι ο θεωρητικός συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικός του
μηδενός.

Το επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν όλοι μαζί οι συντελεστές του
υποδείγματος οι οποίοι συνοδεύουν ερμηνευτικές μεταβλητές είναι από κοινού
στατιστικά σημαντικά διαφορετικοί από το μηδέν.
H0=b2=b3-b4-0
Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει με το κριτήριο της κατανομής F του Wald
(1940). Η τιμή της στατιστικής F είναι 84,64 (prob. = 0,023 < 0,05) και συνεπώς
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και υιοθετούμε την εναλλακτική της, που
σημαίνει ότι όλοι μαζί οι συντελεστές του υποδείγματος οι οποίοι συνοδεύουν
ερμηνευτικές μεταβλητές, είναι από κοινού στατιστικά σημαντικά διαφορετικοί από
το μηδέν.
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Γ)Έλεγχος αυτοσυσχέτισης
Ο έλεγχος των Durbin - Watson (1950, 1951) αποτελεί τον περισσότερο
διαδεδομένο τρόπο ελέγχου της αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης στο διαταρακτικό
όρο. Αν θεωρήσουμε ότι η δυναμική υπόθεση έχει τη μορφή Η0 : Δεν υπάρχει
πρόβλημα αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού.
Η στατιστική Durbin-Watson σύμφωνα με τον πίνακα 1 είναι ίση με 1,08 .

Σημειώνεται ότι το γεγονός ότι η στατιστική d των DW είναι μεγαλύτερη από την R2
είναι ένδειξη ότι δεν υπάρχει πλασματική παλινδρόμηση, η οποία δε μας δίνει
αξιόπιστα αποτελέσματα από την εκτίμηση και τους ελέγχους.

Δ)Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με τη στατιστική WHITE
Με τον έλεγχο αυτόν, διαπιστώνεται απλά η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας,
χωρίς να καθορίζεται και η μορφή της. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση
μπορούν να διαμορφωθούν με την ακόλουθη μορφή:
Η0: Η διακύμανση των διαταρακτικών όρων είναι σταθερή.
Hi: Η διακύμανση των διαταρακτικών όρων δεν είναι σταθερή και είναι άγνωστης
μορφής.

White HeteroskedasticityTest:

F-statistic

0.851619

Probability

0.583766

Obs*R-squared

8.454353

Probability

0.489084

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDE
Method: Least Squares

Date: 02/09/09 Time: 21:06
Sample: 1982 2006
Included observations: 25
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

3851.581

MK

0.633096

3427.235

1.123816

0.2788

2.538403

0.249407

0.8064

ΜΚΛ2

-0.000236

0.000377

-0.624614

0.5416

MK*ARET

-0.000340

MK*SUNDAP

0.000738

0.000770

-0.441314

0.6653

0.000780

0.946186

0.3590

ARET

-2.365422

1.906637

-1.240625

0.2338

ARETA2

0.000352

0.000259

1.360749

0.1937

ARET*SUNDAP

0.000214

0.000860

0.248259

0.8073

SUNDAP

-0.078907

2.758591

-0.028604

0.9776
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SUNDAPA2

-0.000521

0.000421

-1.237965

0.2348

R-squared

0.338174

Mean dependent 56.40977

Adjusted R-squared

-0.058921

S.D. dependent var

68.51302

S.E. of regression

70.50258

Akaike info criterion

11.63835

Sum squared resid

74559.20

Schwarz criterion

12.12590

Log likelihood

-135.4794

F-statistic

0.851619

Durbin-Watson stat

2.228360

Prob(F-statistic)

0.583766

var

Την τιμή R2 την πολλαπλασιάζω επί 25, που είναι ο αριθμός παρατηρήσεων
που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση. Έτσι προκύπτει η τιμή της στατιστικής LM=
0.338174x25= 8.454. Η στατιστική LM ακολουθεί προσεγγιστικά τη X2 κατανομή με
(μ-1) βαθμούς ελευθερίας, όπου μ είναι ο αριθμός των συντελεστών στο υπόδειγμα,
που είναι 10. Έτσι για α=0,05 από τον ανάλογο πίνακα βρίσκουμε Χπ2 =16,92.
Επομένως αφού

LM<X2 δεν έχουμε πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας,

δηλαδή

δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση.

Ε)Έλεγχος κανονικότητας διαταρακτικών όρων
Έλεγχος κανονικότητας των διαταρακτικών όρων πραγματοποιείται με το κριτήριο
των Jarque Berra. Η μηδενική υπόθεση έχει τη μορφή:
Η0: Οι διαταρακτικοί όροι κατανέμονται κανονικά
Σύμφωνα με τον έλεγχο Jarque Berra η υπόθεση ότι η κατανομή είναι κανονική
απορρίπτεται

όταν J.B.>X2

υποδείγματος είναι

(2,1-α).

J.B. = 0,486.

Η

τιμή

Δεδομένου

J.B.

ότι

ύστερα

για α=

από

0,05

εκτίμηση
και

2

του

βαθμούς

ελευθερίας, η τιμή της στατιστικής X2 είναι περίπου 5,99 > 0,486, δεχόμαστε τη
μηδενική υπόθεση , ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.

Series: Residuals
Sample 1982 2006
Observations 25
Mean
Median
Maximum
Minimum
Sid. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
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2.91 E-14
1.632147
16.35929
-13.49539
7.665519
-0.177297
2.416149
0.486062
0.784247

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι ο μέσος και η διάμεσος δεν συμπίπτουν
(mean = 2,19 Φ median = 1,63). Το εύρος των παρατηρήσεων είναι από -13,49%
έως +16,35%. Ο συντελεστής Skewness =-0,17 και αποκλίνει από την τιμή 0 ενώ ο
συντελεστής κύρτωσης Kurtosis = 2,41 και αποκλίνει απ' την τιμή 3 συνεπώς οι
κατανομές

των

καταλοίπων

είναι

ασύμμετρες

και

λεπτοκυρτικές.

Αυτά

τα

χαρακτηριστικά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αρνητικές αλλαγές είναι
περισσότερες από τις θετικές και ότι η σειρά δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το υπόδειγμα στο οποίο καταλήξαμε
είναι το πιο κατάλληλο, με βάση τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας, για να
αποτυπώσουμε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά
του δείκτη Ξένα/ Ίδια κεφάλαια. Αυτό επιβεβαιώνεται από τους παραπάνω ελέγχους
καταλληλότητας του υποδείγματος.

Θα ήτανε σωστό να παραδεχθούμε ότι στην περίπτωση που είχαμε στη διάθεσή μας
περισσότερα δεδομένα και παρατηρήσεις, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε
διαφορετικά αλλά εξίσου αξιόπιστα συμπεράσματα.
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